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 دربارۀ دافا

 (یو  لون )

ها، زمین و جهاان براسااآ آن بناا دهااده  اده       بنای آفرینش است؛ آن چیزی است که آسمان سنگ. دافا خرد آفریدگار است
ای  گوداه  که در هر یک از سطوح هستیِ بدن کیهادی، به دهایت عظیم؛ درحالی دهایت کوچک تا بی گیرد، از بی همه چیز را دربرمی. است

 امار در   هاای ذرات بای   هیاه   اودد و در پای آن، هیاه    از ژرفای بدن کیهادی، ابتدا ریزترین ذرات پدیدار می.  ود تجلی میمتفاوت م
هاا؛ و   ها، سایارات و کهکشاان   ها، مولکول  ناسد، یعنی اتم ای که بشریت می های گوداگون، از کوچک تا بزرگ، تا سطوح بیرودی اددازه

هاای گودااگون را    های گوداگون، موجاودات و دیاز ددیاهاایی در ادادازه     ذراتی با اددازه. که بازهم بزرگتردد ورای آدها و دیز آن چیزهایی
کنناد   طور درک می موجوداتی که در هر یک از سطوح گوداگونِ این ذرات هستند، این. های کیهادی پخش هستند سازدد که در بدن می

 در موجاودات بارای  . همین  کل است تک سطوح به  ان هستند، و در تک ر آسمان، سیاراتی دبَعدیکه ذرات موجود در سطح بزرگتر 
ها و همۀ آفرینش  این دافا بود که زمان و مکان، ادبوه موجودات و گوده .این تا بیکران ادامه دارد جهان، نیا گوداگون سطوحاز  کی هر

های دافاا   ها، تجلیات ملموآ ویژگی تمام این. ن از آن دیستچیزی بیرو را پدید آورد؛ هر چیزی که وجود دارد، مرهون آن است و هیچ
  .، در سطوح مختلف استنن، رِ َ ن، جِیعنی 

دست آمده، محادود باه مسامتی از ایان      ی حیات هر اددازه هم که پیشرفته با د، دادش بهبررسابزار مردم برای کاوش فضا و 
هاا سایارات    های مامبل تاریخ، ادسان درطول تمدن. پایینی از این جهان بعدی است که موجودات بشری در آن وجود داردد، یعنی سطح

اما بدون توجه به ارتفاع و مسافت پیموده  ده، بشر هنوز از عهدۀ این بردیامده است کاه از بعادی کاه در آن    . دیگری را کاوش کرددد
اگر یک موجود بشری بخواهد اسرار این جهان، . کند تصویر حقیقی جهان برای همیشه خود را از بشر پنهان می. وجود دارد، خارج  ود

یابد و سطح وجودش  بینی حقیقی دست زمان، و بدن بشری را درک کند، باید تزکیه در یک روش راستین را برگزیند و به رو ن-مکان
وامعی را از  رارت و خاوبی   که بتوادد دیکیِ  ود و هنگامی اش واه می صورت از طریق تزکیه، خصوصیات اخالمی در این. را ارتقاء دهد

آدهاا    بیناد و باه   را از پلیدی تشخیص دهد و فراسوی سطح بشری برود، حقایق این جهان و موجوداتِ سطوح و بعدهای دیگار را مای  
 . کند دسترسی پیدا می

، اماا ایان رمابات    «کیفیت زددگی را بهبود بخشند» ان برای این است که  های علمی کنند فعالیت با آدکه مردم اغلب ادعا می
ها بر این اساآ ادجاام  اده اسات کاه ماردم الهیاات را کناار         و در بیشتر موارد، این فعالیت. رادد فناوراده است که آدها را به پیش می

. هاای گذ اته بارهاا ویاران  اددد      به هماین دهیال باود کاه تمادن     . داری را رها کرددد و اصول اخالمی هزم برای خویشتن  گذا ته
  اده، آدچاه پذیرفتاه   صارفا  ای هساتند کاه    گوده به کاوش های داچار محدود به این ددیای مادی است، و این  یوه ی مردم بهها کاوش

طاور وامعای وجاود دارداد و      درخصوص چیزهایی که در این بعد بشری داملموآ یا داامریی هساتند، اماا باه    . گیرد موردمطالعه مرار می
کنند، همچون معنویت، ایمان، ساخن الهای و معجازات؛ ماردم هرگاز       های وامعی هویدا می کلخود ان را در این ددیای حاضر، به  

 . ادد کنند به آدها دزدیک  ودد، چراکه آدها الهیات را دور ادداخته جرأت دمی

د کاه تمادن   پذیر خواهد باو  های اخالمی بهبود بخشد، آدگاه امکان اگر دژاد بشر بتوادد منش، رفتار و تفکر خود را برپایۀ ارزش
بشری بوددد، در  دیمه-خدایی هایی که دیمه بارها در گذ ته، فرهنگ. پایدار بمادد و حتی دوباره معجزات در این ددیای بشری روی دهند

درحالی که دافا اینجا، در ایان ددیاا متجلای    . تری از زددگی و جهان برسند این ددیا ظاهر  ددد و به مردم کمک کرددد به درک درست
مناد خواهناد     ان از برکت و سربلندی بهره ، ومتی مردم احترام و تکریم مناسبی به آن دشان دهند، خود ان، دژاد ان یا ملیت ود می
هر موجودی که از دافاا منحارش  اود    . این دافا، راه بزرگ جهان بود که بدن کیهادی، جهان، زددگی و تمام آفرینش را پدید آورد.  د
و .  اود  راستی فرد خوبی است و با سالمتی و  ادمادی پاداش داده مای  ی که بتوادد مطابق با دافا با د به خص هر. راستی تباه است به

 .بین است، موجودی خدایی ای که بتوادد با دافا یکی  ود، موجودی رو ن کننده هر تزکیه

 لی هنگجی 
 ۴102مه،  ۴2
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 سوي سطوح باال هدایت حقيقي مردم به

خوب باوده  دتایج  .ام ام، دسبت به جامعه و  اگردان مسئول بوده کرده  ها را منتقل می ها و تمرین در تمام مدتی که آموزش
گودگ خود  های چی گودگ بوددد که تمرین چندین سال پیش بسیاری از استادان چی. و تأثیر خوبی هم روی اجتماع گذا ته است

گاویم کاه    البتاه دمای   .و تندرساتی باود    افا دادن وزش داددد همگی فقاط در ساطح   مها آ را آموزش داددد، اما چیزهایی که آن
گوداگ در ساطح    از وضعیت چای . گویم که هیچ چیزی از سطح باهتر را منتقل دکرددد می فقط. های دیگران خوب دیست تمرین

طاور وامعای تمرینای را     در داخل کشور یا خارج، تنها کسی هستم کاه باه   ،توادم بگویم که درحال حاضر و می ،کشور آگاه هستم
جام آن دیست؟ علت این است کاه ایان مسائله باه     درحال اد یکس  هیچو چرا . برد کنم که  ما را به سطوح باهتر می  منتقل می

گیارد و باا    ی وسیعی از چیزها را در بر مای  های تاریخی آن عمیق است و محدوده  ود، ریشه موضوعات بسیار بزرگی مربوط می
یگار  هاای د  را آموزش دهد، چراکه آن باا بسایاری از روش   این چیزی دیست که هر کسی بتوادد آن. جدی سر و کار دارد یمسایل

کننادگادی داریام کاه اماروز یاک تمارین را یااد         کند که تمرین مخصوصا ، زمادی این مسئله مصداق پیدا می. کند ارتباط پیدا می
 اان را غیارممکن    کاه موفقیات   ،کنناد   ان را به چیز آ فته و درهم و برهمی تبادیل مای   و بدن ،را فردا تمرین دیگر  گیردد، می
هاای فرعای را    هاا اداواع و امساام راه    کنناد درحاالی کاه آن    سوی باه تزکیاه مای   گزینند و به رمیدیگران راه اصلی را ب .کند می
هاای دیگار تزکیاه     کند و هنگامی که در روش های دیگر تداخل ایجاد می روش کنند، ومتی در یک روش تزکیه می. گزینند یمبر
 .توادند تزکیه کنند کند و دیگر دمی می ها تداخل ایجاد هر چیزی با آن. کند کنند، اولی تداخل ایجاد می می

چاه را کاه باد اسات      آن داریام،  مای تان دگاه   چه را که خوب است برای آن .تان سامان دهیم باید تمام این چیزها را برای
جاا   افاا ایان  اما وامعا  باید برای یاد گرفتن ایان د . کنیم که از این لحظه به بعد بتوادید تزکیه کنید و  ما را مطمئن می داریم میبر

طبیعی، برای درمان  دن، برای  های فوق دست آوردن توادایی هها را با خود بیاورید یا اگر برای ب اگر ادواع و امسام وابستگی .با ید
زیارا   ،و ایان مهام اسات   . د  اد نا هاا ادجاام دخواه   اید، آن جا آمده های بد به این یا با دیگر هدش ،ها  نیدن برخی دظرات و ایده

برای همیشاه  . های زیادی مثل این وجود ددارد  که گفتم تنها کسی هستم که درحال ادجام چنین کاری است و فرصت طور همان
پای  نده یدر آعدا  ب... هایم  رکت کند وامعا   کنم هر کسی که بتوادد  خصا  در سخنرادی فکر می .به این  کل آموزش دخواهم داد

ی  خااطر رابطاه   ی تقدیری داریام و هار کسای باه     البته ما اعتقاد به رابطه .اارزش استار بیی زمادی بس ن دورهیکه ا خواهید برد
 .دشیند جا می اش این ی تقدیر

ادتقال یک روش که  ما را به سطوح باه ببرد چه معنایی دارد؟ آیا رهایی بخشایدن باه ماردم و    : ی این بیندیشید درباره
کاه   کنید و داه ایان   طور وامعی تزکیه می یعنی خودتان را به .ها است دجات آنها دیست؟ این رهایی بخشیدن به مردم و  دجات آن

ما که . کند باهتری را برای  اگردان طلب می  ینگ  ین ،ی وامعی ی وامعی است و تزکیه این تزکیه. فقط سالم و تندرست  وید
ی وامعای   کنناده  دشینید باید طرز فکر یک تمرین ا میج ایم، پس هنگامی که این جا آمده ایم برای یاد گرفتن دافا این جا دشسته این

هاا و   آیید که تمارین  جا می دست آوردن ادواع و امسام چیزها این هاگر با هدش ب .هایتان را رها کنید را دا ته با ید و باید وابستگی
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رهاا کاردن    روداد دایمای  تزکیاه،   روداد تماام  : گویم یک حقیقت را به  ما می. دافا را یاد بگیرید، هیچ چیزی یاد دخواهید گرفت
کنناد، همادیگر را فریاب     در اجتماع ادسادی فقط برای کمی سود بردن، مردم با یکادیگر مباارزه مای    .های بشری است وابستگی

تمارین را یااد   ن یا برای افارادی کاه اماروز ا   مخصوصا  . ن بروددید از بیبا افکارن یتمام ا .سادندر دهند و به دیگران آسیب می می
 . ودد رها دیبا بیشترن افکار حتی یدد، ارگی می

ی وامعی را ادجام دهید و  اما اگر بخواهید تزکیه. مدهی دمی  فارا  ها ریما بیما. کنم صحبت دمی  فا دادنی  جا درباره این
را پاک خواهم کارد کاه   بدن افرادی  طفق. تان را پاک کنم پس باید بدن. توادید تزکیه کنید اید، هنوز دمی جا آمده با بدن بیمار این

اگار دتوادیاد   : کنیم یک دکته هست که تأکید می. طور وامعی فا را یاد بگیردد طور وامعی تمرین را یاد بگیردد، به ادد تا به جا آمده این
طاور   ا ایان چر. تان کنیم توادیم کمک توادیم هیچ کاری ادجام دهیم و دمی وابستگی یا دگرادی در مورد بیماری را کنار بگذارید، دمی

افتاد، همگای    ، چیزهایی کاه بارای ماردم عاادی اتفااق مای      ی بودا مدرسهبر طبق : است؟ زیرا حقیقتی در این جهان وجود دارد
تولد، پیاری، بیمااری و مارگ، درسات حقیقتای از زدادگی         ده داردد، برای مردم عادی چیزهایی مثل  های از پیش تعیین رابطه
ومتای باا   . ایجاد کرددد کارماکه کارهای بدی در گذ ته ادجام داددد و  خاطر این هفقط بی داردد های و سختی  مردم بیماری. هستند
. را تغییر دهاد  توادد به میل خود آن  ودد، درحال بازپرداخت بدهی کارمایی هستند، بنابراین هیچ کسی دمی هایی مواجه می سختی

را ادجاام   توادید فقط از روی میال خاود آن   ؛  ما دمیرا بپردازد ست آنیدمجبور اگر بدهی دارد فرد تغییر آن به معنی این است که 
 . مثل ادجام کاری بد است ،دهید و ادجام آن

اما از دظار  . کنند که درمان کردن مردم یا کمک به آدان برای سالم و تندرست  دن، کار خوبی است برخی افراد فکر می
را از بین  ادد اما آن را تغییر  کل داده فقط بیماری را به تعویق ادداخته یا آن. ادد ردهطور وامعی درمان دک هیزی را بچها هیچ  من، آن
که وامعا  آن ردج و سختی را از بین ببرید باید کارما را از بین ببرید و اگر کسی وامعا  بتوادد مردم را درمان کناد،   برای این. ادد دبرده

او بایاد یاک   . ت که وامعا  بتوادد آن کار را ادجام دهد، پس سطحش وامعا  پاایین دیسات  اگر بتوادد کارما را بزداید، منظورم این اس
اش اجاازه دارد   کننده، در زمان تزکیه یک تزکیه. توادد به آن  کل دقض  ود که موادین مردم عادی دمی حقیقت را دیده با د، این

کند یا برای سالمتی و تندرستی آداان کماک کناد، اماا     از روی همدردی و  فقت مدری کار خوب ادجام دهد، دیگران را درمان 
طور وامعی از ریشه کنده  ود، آن مومع  توادست به اگر بیماری یک فرد عادی می. طور کامل مردم را درمان کند توادد به هنوز دمی

رفت که مثل  بود و می ی د، اما او هنوز یک فرد عادی م ای از در خارج می کننده، بدون هیچ بیماری غیرتزکیه یک  خص عادیِ
طور بروید و کارماایش را از باین ببریاد؟ مطعاا       توادید همین چگوده می. دیگر برای سود و منفعت خودش مبارزه کند مردم عادیِ

 . ود اجازه داده دمی

او . کنناده دیسات   تار از یاک تزکیاه    ی بااارزش کسا   هایچ کنندگان ادجام  ود؟ زیرا  توادد برای تزکیه کار می پس چرا این
که ومتای سر ات باودایی     گویند و این در بودیسم از سر ت بودایی سخن می. ترین فکر است خواهد تزکیه کند و آن باارزش می

جا کاه یاک    ؟ اگر از من بپرسید، از آنستچیمعنای آن . توادند به او کمک کنند  می بین  ود، موجودات رو ن یک فرد دمایان می
طاور کاه ماا     در این جهان، آن.  ود ، به حقایق سطوح باه و موضوعات بسیار بزرگی مربوط میکنم روش سطح باه را منتقل می

زیرا اداواع  .  ود زددگی حقیقی یک  خص در فضای جهان خلق می.  ود بینیم، زددگی ادسان در ددیای ادسادی خلق دمی را می آن
 ،د از طریق حرکت و فعل و ادفعاال نتواد ردد و این ادواع ماده میآو وجود می زیادی از ماده در این جهان وجود دارد که زددگی را به

خاواه   فضای جهان فطرتا  ریوش و دیک. گیرد که زددگی آغازین یک  خص، از جهان سرچشمه می یعنی این. دنزددگی را خلق کن
همان سر ت جهاان    ود، ست و هنگامی که یک  خص متولد میا را دارا خواهی، بردباری ، حقیقت، دیکاست و سر ت جهان

ممکن . گیرد هایی از افراد  کل می  ودد،  کلی از روابط اجتماعی بین گروه طور که موجودات بیشتری خلق می اما همان. را دارد
توادناد در آن ساطح    کاه دمای    طوری  ان پایین خواهد آمد، به تدریج سطح و به ،است برخی از موجودات خودخواهی را ر د دهند

کاه باه    طاوری  جا بمادناد، باه   توادند آن  ودد و دوباره دمی اما در سطح بعدی دوباره بد می. مجبوردد که سقوط کنند بامی بمادند و
 .کنند دهند تا در ادتها به این سطح موجودات ادسادی سقوط می تر ادامه می سقوط به پایین و پایین
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بازرگ،   بین طبیعی یا از دیدگاه موجودات رو ن هایی فوق از دقطه دظر توادایی. تمام اجتماع ادسادی در یک سطح مرار دارد
خواهی را به عنوان  بزرگ دیک بین ناما موجودات رو .  ددد بایستی از بین برده می این موجودات پس از سقوط به این سطح می

وص را ایجااد  ها فرصت دیگری داددد و این محیط مخصوص و ایان بععاد مخصا    کنند، پس به آن  ان ادتخاب می ی  روع دقطه
توادند موجودات در بععدهای دیگر را ببینند و از موجودات در تمام بععدهای دیگار جهاان متفااوت     موجودات در این بععد دمی .کرددد

اگار   .اداد  توادند ببینند که این جهان حقیقتا  چگوده است و دمیقا  مثل این است که در توهم و خیال باطل فرو افتااده  هستند و دمی
 اان   اولیه وامعیِ  ان را از بین ببردد، باید تزکیه کنند و به خودِ د درمان  ودد، از بدبختی و فالکت رهایی یابند یا کارمایبخواهن
اش برگردد، وامعاا    اولیه وامعیِ یک  خص باید به خودِ. های تزکیه به این موضوع است این چگودگی دگرش تمام روش. برگرددد

. اش دمایاان  اده اسات    گویند سر ات باودایی   بنابراین، هرگاه کسی بخواهد تزکیه کند، می. استهدش وامعی ادسان بودن این 
خواهد فراسوی ایان ساطح ماردم عاادی      اش برگردد، می اولیه وامعیِ خواهد به خودِ زیرا می ،استفکر ترین  ، باارزشیفکرچنین 
 .برود

را ده جهتاه   ی اود، ددیاا   باودایی یاک دفار دمایاان مای      زمادی که سر ت" ،اید که در بودیسم  نیده را  اید این گفته
ی بودا معتقد اسات کاه    مدرسه. کنند میو به او بدون مید و  رط کمک  ،کند میاو کمک  به بیند، هر کسی این را می ".لرزادد می

. مید و  رط کمک کنند توادند به او بدون ها می  ود و آن دجات مردم به هیچ مید و  رطی وابسته دیست، به هر میمتی ادجام می
اما ادجام این کارها برای یک فرد عاادی کاه فقاط    . دهیم مان کارهای زیادی ادجام می برای  اگردانچرا است که  آن این دلیل

را بااز یاابم، تزکیاه     ام اگر بتوادم ساالمتی " ،کنند ای فکر می عده. خواهد یک فرد عادی با د و درمان  ود عملی دخواهد بود  می
اما بادن بعضای از   . خواهید تزکیه کنید، پس تزکیه را  روع کنید اما تزکیه کردن به هیچ  رطی وابسته دیست، اگر می ".کنم می

ادد و افرادی هم هساتند کاه    های آ فته داردد، بعضی هرگز تزکیه دکرده  ان پیام هایی دارد و بعضی از افراد در بدن افراد بیماری
 .سرگردان هستند چیی ادرژی  اما بدون پیشرفت در تزکیه هنوز در محدوده ادد ها سال تزکیه کرده برای ده

پذیر  امکان ها آن  سوی سطوح باهتر را برای  ان را پاک کنیم و تزکیه کردن به پس برای آن باید چه کار کنیم؟ باید بدن
تماام  . کنایم  طور کامل پاک می تان را به نترین سطح هستید فرآیندی وجود دارد که بد ومتی درحال ادجام تزکیه در پایین. سازیم

داریم و هماه چیاز را    سازدد، بر می تان را بیمار می تان و تمام عواملی را که بدن تان، میدان کارما پیرامون بدن چیزهای بد در ذهن
توادید  تان، چگوده می  داپاکذهن تان که تماما  سیاه است و آن  اگر این کار را ادجام ددهیم، با آن بدن آلوده. کنیم تان تمیز می برای
 ما را باه  . کنیم، دیازی ددارید که روی این چیزهای سطح پایین کار کنید سوی سطوح باهتر تزکیه کنید؟ ما روی چی کار دمی به

از ی کامال و آمااده    زمان، یاک مجموعاه   هم. تان به حالت رها از هرگوده بیماری برسد کنیم بدن و کمک می دادهورای آن هعل 
به این  کل، عمل تزکیه را در ساطحی بسایار بااه    . دهیم میریزی در سطح پایین هزم است، به  ما  چیزهایی را که برای پایه

 .کنیم می روع 

کاه  )ی حقیقای   اماا تزکیاه  .  ود، اگر چی را به حساب بیاوریم، سه سطح وجود دارد بر طبق چیزی که در تزکیه گفته می
گاداه   ورای فای ددیاای ساه   ی گاده و دیگری تزکیه ی فای ددیای سه یکی تزکیه: دو سطح اصلی دارد (آورد چی را به حساب دمی

تارک کاردن   "ی  متفاوت از چیزی است که مردم در معابد درباره "گاده ددیای سهفای  ورای"و  "گاده فای ددیای سه"این . است
ی  در دو ساطح اصالی، از طریاق تزکیاه    . ندستهایی دظری گویند، که فقط چیزه می "وارد جهان ددیوی  دن"و  "جهان ددیوی

 اود،    طور پیوسته بارها پاک می بهبدن گاده،  ی فای ددیای سه در فرآیند تزکیه.  ویم خوش تغییراتی می بدن ادسادی، دست وامعیِ
اما تزکیاه در  .  ود ه جایگزین میی با ادرژی با کامال  با ماده ،گاده برسد، بدن که ومتی به باهترین  کل فای ددیای سه طوری به

هاای    اود و تماام تواداایی    ی با ادرژی باه سااخته مای   آن بدن از ماده. ی بدن بودا است گاده، تقریبا  تزکیه ددیای سهفای  ورای
 .کنیم آن صحبت می ی ها دو سطحی هستند که درباره این. دنیاب طبیعی مجددا  توسعه می فوق

هماین  . ادجام دهم اید جا دشسته این که ما ی  همهتوادم این کارها را برای  می. ایی وجود داردمعتقدیم که روابط کارمما 
دفار، هناوز هام     ده هازار  ادد، اما حتی اگر هزاران دفر دیگار هام بودداد، حتای     جا دشسته دفر داریم که این دو هزار اهن بیش از



    

4 

پس . گویم این است که دیازی ددارید دیگر در سطح پایین تمرین کنید بنابراین چیزی که می .توادستم آن کارها را ادجام دهم می
 طاوری  دهایم، باه   و یک سیستم کامل تزکیه را در  ما مرار میداده  ما را به ورای آن سطح هعل  ،تان را پاک کنیم که بدن از آن

دهم کاه وامعاا  بارای تزکیاه      دی ادجام میاما این کارها را فقط برای  اگردا. کنید در سطحی باه تزکیه می ،ی  روع که از لحظه
اگر بتوادید تفکرتان را درسات از هساته   . اید جا هستید یک تزکیه کننده که این خاطر این طور دیست که فقط به این. آیند جا می این

عاا  باه هار یاک از  اما      وام. دیا بر میتان ادجام دهیم؛ بعدا  به آن پی  توادیم این کارها و کارهای بیشتری را برای تغییر دهید، می
طاور کامال    دهیم این است که به بلکه کاری که ادجام می دهیم، ها را  فا دمی بیماریجا  گویم، این دوباره می. ام چیزهایی را داده
 .دهید را توسعه گودگتوادید  با بدن بیمار دمی. سازیم که تزکیه کنید کنیم و  ما را مادر می مان را دوباره متعادل می بدن  اگردان

ام از آمدن به دزد عموم این بود که ماردم را   هدش اصلی. پس دباید برای درمان  دن دزد من بیایید، آن کار را ادجام دخواهم داد
 .سوی سطوح باهتر هدایت کنم طور وامعی مردم را به سوی سطوح باهتر هدایت کنم، به به

 في دارندلتخسطوح مختلف فاي م

اما حتی اگار  . گودگ یک سطح ابتدایی، سطح متوسط و سطح پیشرفته دارد ادد که چی ودگ گفتهگ بسیاری از استادان چی
همگی در سطح کار کاردن روی چای   . آن فقط چی است ،بندی کنند را به سطح ابتدایی، سطح متوسط و سطح پیشرفته طبقه آن

هاا   گودگ، هیچ کسی وامعا  آگاهی ددارد، کاال  از آن  یکنندگان چ رسد، در بین ادبوه تزکیه ومتی به چیزهای باهتر وامعی می. است
ی تزکیه رو ان   خواهم فکر مردم را درباره می. ندستههمگی فای سطوح باه دهیم  میکه  رح  را از حاه به بعد هرچه. خبردد بی
ها رفتار  که چگوده باید با آن دهم میبا دمت توضیح . کنم میهای بد در ددیای تزکیه ا اره  هایم به برخی از پدیده در کالآ. کنم

هاا و   همچنین، آموزش یک سیستم تزکیه و فاا در ساطوح بااه، بسایاری از جنباه     . ها دگاه کنیم کنیم و چگوده باید به آن پدیده
چیزهاایی  . تان بگویم مایلم این مسایل را برای. ها حتی خیلی جدی هستند گیرد، بعضی از آن موضوعات دسبتا  مهمی را در بر می

هاا   ی آن هساتند؛ دربااره   کنندگان اجتماع تزکیهآیند و درحال تداخل با اجتماع ادسادی و مخصوصا   هستند که از بععدهای دیگر می
تزکیاه   توادید میاگر این مشکالت حل دشودد، د. حل و فصل کنم مان خواهم به  ما بگویم و این چیزها را برای  اگردان هم می
البته آسان . حقیقی دردظر بگیریم گانکنند عنوان تزکیه هد و برای ادجام آن باید  ما را بدیشه حل  واین مشکالت باید از ر. کنید

تادریج تفکرتاان    هکنید، با  هایم  رکت می طور که در کالآ دفعه عوض کرد، اما از امروز به بعد، همان دیست که تفکرتان را یک
ومتای  . کناد  ی دیگران فرق می ی من در آموزش تزکیه با  یوه یوه . دمت گوش کنید هعوض خواهد  د، پس امیدوارم همگی ب

را باه  اما وصال     اان   یهاا  ، سپس پیامکنند میصحبت  ان  یها ی تئوری روش دهند، فقط درباره را آموزش می فراد آنابرخی 
آماوزش عاادت    درحال حاضر ماردم باه ایان روشِ   . اش همین است دهند، همه و یک سری حرکات را به  ما آموزش می ردهک 

 .ادد کرده

در طول ایان ده ساخنرادی،   . فا یا دایو را آموزش دهید دعی یک سیستم تزکیه را آموزش دهید، بایمطور وا که به برای این
اگر آن کار را ادجام دادهم،  . اددازم، سپس مادر خواهید بود تزکیه کنید و چیزی را از ملم دمی هحقایق باهتر را به تشریح بیان کرد

و تندرساتی    افا دادن ی  چیزهایی که دیگران درحال آموزش آن هستند، همگی فقط دربااره . توادید تزکیه کنید هیچ وجه دمیبه 
 .و اگر بخواهید به سطوح باهتر تزکیه کنید، به هیچ کجا دخواهید رسید زیرا فای باهتری ددارید که  ما را راهنمایی کناد  ندسته

ی ابتدایی  کردید، هنوز یک  اگرد مدرسه ی ابتدایی را در دادشگاه استفاده می های مدرسه ر کتاباگ .دمیقا  مثل مدرسه رفتن است
ی  دامه ی بزرگی از گواهی این روش، آن روش و توده ادد، ها را یاد گرفته کنند که بسیاری از روش برخی از افراد فکر می. بودید می

و کال  باوده  گوداگ   کنند که آن چیزها جوهر حقیقی چی فکر می. ر د دکرده است ان هنوز  ادد، اما گودگ ها را گرفته پایان دوره
گوداگ   چی .هستندترین سطح  گودگ در پایین چی ی ی ظاهری دربارهیزهایچفقط ها  آن ست،یطور د نیا .ها است گودگ همین چی

فای  لتخ، در سطوح مختلاف، فاای م  به عالوه. عمل تزکیه و چیزی بسیار وسیع و عمیق است ، ود، آن به آن چیزها محدود دمی
یااد بگیریاد    هممدر بیشتر  هایی که هر چه  ناسیم دیست، روش ی چی که امروزه می های بر پایه دردتیجه  بیه روش. وجود دارد

ی  هاای مدرساه   اید، کتااب  ی ابتدایی ادگلیسی را مطالعه کرده های مدرسه فرض کنید کتاب. دنده تان ادجام دمی هیچ کاری برای
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ی ابتدایی چینای را   های مدرسه اید و کتاب ی ابتدایی ژاپنی را مطالعه کرده ای مدرسهه اید، کتاب مریکایی را مطالعه کردهاتدایی اب
گوداگ ساطح پاایین را یااد      های چی هرچه بیشتر درآ. ی ابتدایی هستید اید، بسیار خوب، هنوز یک  اگرد مدرسه مطالعه کرده

 .درک خواهید را خراب خود   بدن -ها پر  ده با د، بیشتر به  ما صدمه خواهد زد ز آنبگیرید و هرچه بیشتر سرتان ا

. دیاز آماوزش دهایم   و فاا را   دادهها را به  ما یااد   در تزکیه باید تمرین: خواهم به آن ا اره کنم یک دکته هست که می
را  "آموزش فاا " عبارتکه  به محض این.  ته با نددظر متفاوتی دا ،بودیسمِ ذنراهبان بعضی از معابد، مثل  ِ ممکن است راهبان

طور است؟ بودیسمِ ذن معتقد است که فا چیزی دیست کاه بتوادیاد آماوزش دهیاد و      چرا این. خواهند گوش دهند  نودد، دمی می
ا ملب و روح خود و فایی که بتوان آموزش داد وجود ددارد، فقط باید ب ،که فا را  رح دهید، آن دیگر فا دیست که به محض این این
دارمای بودیسمِ ذن این دظر  بودی. وزش دهدمتوادد هیچ فایی را آ بودیسمِ ذن دمیه این دلیل آن است که چرا امروز. را بفهمید آن

. "هایچ فاایی مطعای و مطلاق دیسات     " بیان کارد،   اکیامودی. بود، ا اعه داد  اکیامودیا دهای بو ی یکی از گفته را که بر پایه
در یاک  فرو رفاتن  "مدرسه، یم که این یگو ما می. ی  اکیامودی بنیان دهاد بودیسمِ ذن را بر اساآ آن گفتهی  مدرسها دارم بودی

دوم باه    روحادی بازرگ که برای  درحالی دارما در آن رفت، فکر کرد خیلی جادار بود، چگوده؟ در ابتدا ومتی بودی. است " اخ گاو
  روحادی بزرگچهارم وامعا  باریک بود؛ برای   روحادی بزرگسوم متوسط بود، اما در زمان   بزرگروحادی آن اددازه جادار دبود؛ برای 

، به بن بست رسیده بود و دتوادساتند دیگار حرکات    نگدِ هویی شم،   روحادی بزرگ پنجم تقریبا  فضایی وجود ددا ت و در زمان
ترکاه،  ها بپرسید، با  ها دپرسید، زیرا اگر چیزی از آن د، هیچ چیزی از آند تا فا را یاد بگیریویرب ذندزد یک استاد امروزه اگر  .کنند
باید آگاه  که خودتان  خصا  و این ،به این معنی که دباید بپرسید .دامند می "ی بیدار و ترکه" را آنزدند که  ای به سر  ما می ضربه
 !؟"زدیاد  مای  ترکهم، به چه چیزی باید آگاه  وم؟ چرا مرا با داد زیرا هیچ چیزی دمی جا آمدم که یاد بگیرم، این"، یدیگو می.  وید

دارماا گفات کاه ذن     حتی باودی  .ددارد وجود و چیزی برای آموزش دهی اخ گاو رس ادتهای ، بهبودیسمِ ذندهد که  ن دشان مییا
ه هنوز افرادی هستند کاه  صدها سال گذ ته است اما امروز. توادد تا  ش دسل منتقل  ود و بعد از آن مؤثر دخواهد بود فقط می
چیسات؟   "هیچ فایی مطعای و مطلاق دیسات   "  اکیامودی، ی  پس معنی وامعی گفته. کنند های ذن چسبیده و رها دمی به تئوری

طاور   به چیزها در سطح  اکیامودی آگاه دشددد، همین ،پس از او، مردم و حتی بسیاری از راهبان.  اکیامودی در سطح تاتاگاتا بود
این دلیل . ز آگاه دشدددیو به معنی وامعی کلماتش د به معنی وامعی فایی که او آموزش داد اش، نی او در سطح آگاهیبه حالت ذه

ای  کنناده  صاورت گایج   و باه ه  د تصور کرد، تفسیر کرد که می را به هر  کلیها  آن ،که چرا افرادی که بعد از او آمددد است آن 
را آموزش دهید و اگار آماوزش داده    کنند که دباید آن طور معنی می را این "مطلق دیست هیچ فایی مطعی و"ها  آن. تفسیر کرددد

بااره باه    یک. بینی رسید رو نبه ، بودیکه  اکیامودی زیر درخت  بعد از این. درحقیقت معنی آن، این دیست.  ود، دیگر فا دیست
هار زماان کاه یاک      .داد طور پیوسته ر د مای  ، خودش را بهکرد سالی که فا را موعظه می 24برای تمام . دایل دشد تاتاگاتا سطح

کاه بیشاتر ر اد     بعاد از ایان  . دید که فایی که آموزش داده بود صحیح دباود  ادداخت و می کرد، به عقب دظری می سطح ر د می
رد کاه فاایی کاه    ر د کرد، پی با  که حتی بیشتر پس از این. برد که فایی که موعظه کرده بود دوباره صحیح دبود پی می، کرد می

د، هر دفعه بوسطحش درحال ر د دادن  طور پیوسته سالی که به این  کل به 24برای تمام . آموزش داد دوباره هنوز صحیح دبود
همچنین متوجه  د کاه فاا در هار    . بود، فهم پایینی دا تزش داده آمو  د فایی که مبال  رفت، متوجه می که یک سطح باه می

ها حقیقت مطلق دیست، اگرچه فا در سطوح  ایی دارد، اما هیچ کدام آنفکه هر سطح یک  طح است و اینسطح، تجلی فا در آن س
هیچ فاایی مطعای و   " بیان کرد،که چرا او  است آن این دلیل . دزدیک است جهانتر به سر ت  باهتر بیشتر از فا در سطوح پایین

 . "مطلق دیست

طور بردا ت کرد که فا  ذن دوباره این ."مدام هیچ فایی را آموزش ددا ر زددگید"بیان کرد، ادتها،  اکیامودی همچنین  در
هایچ فاایی را    که کاال  بیان کرد پس چرا . های آخر عمرش به سطح تاتاگاتا دایل  د  اکیامودی در سال. توان آموزش داد را دمی

تاتاگاتا که در آن هستم، هنوز ده حقیقت جهاان   حتی در سطح"منظورش چه بود؟ منظور او این بود که  ؟ وامعا دآموزش دداده بو
که کلماتش را به عنوان فاای   بوداین دکته درحال یادآوری  آمددد می بنابراین او به مردمی که بعدا . "ام ده فای دهایی را دیدهو را 
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توادستند باه ساطوح بااهتر     کرد و دمی تر محدود می مردم را به سطح تاتاگاتا یا پایین حقیقی و تغییرداپذیر دردظر دگیردد، زیرا بعدا 
 ."اگر فا آموزش داده  اود فاا دیسات   "طور بردا ت کرددد که  مردم معنی وامعی کلماتش را درک دکرددد و این پس از او، .برودد

فی داردد و فا در هر سطح حقیقت دهاایی جهاان   لتخسطوح مختلف فای م" بود کهاین مطلب رحال بیان درحقیقت  اکیامودی د
  .بود یچنین اصلرحال بیان درحقیقت او د. "کند عنوان راهنما عمل می ست، اما فا در هر سطحی بهدی

ی کسا   هایچ اگر . ندداوری و درک ا تباهی دا ت در بودیسمِ ذن، همیشه چنین پیش ا مخصوص ،افرادبسیاری از در گذ ته 
توادیاد تزکیاه کنیاد؟ بودیسام      ایی کناد؟ چگوداه مای   تاان راهنما   چه چیزی وجود دارد که  ما را در روش به  ما آموزش ددهد

 اد و  هاا   او وارد آسامان . ایاد  ها صعود کرد خوادده  اید برخی از  ما حکایت آن فردی را که به آسمان. های زیادی دارد حکایت
. ها متفااوت اسات   نکند و حتی معنای آ در این پایین فرق می سوترای الماآبا  سوترای الماآبرد که در آن باه هر کلمه در  پی

متاون مقادآ در   " ،اداد  در ددیای بشری تفاوت دا ت؟ افراد دیگری هستند کاه گفتاه   سوترای الماآ با سوترای الماآچرا آن 
ده تنها کلماات متفااوت هساتند،     .هیچ وجه  بیه هم دیستند ، و بهتفاوت دارددکامال  جا  بهشت سعادت غایی با متون مقدآ این

هار  ، در فادرحقیقت ماجرا از این مرار است که همان . "ادد ها تغییر کرده آن با ند، ادگار ها دیز متفاوت می نمفهوم آبلکه معنی و 
طاور   باه  ،در ساطوح مختلاف   را هاا  تواداد آن  مای  ،کنندگان  ود و برای تزکیه و به  کل متفاوتی آ کار میکند  میتغییر  یسطح

 .فی هدایت و راهنمایی کندلتخم

ی اسات کاه   بی راه این کتابچه درباره. ی بهشت سعادت غایی سفردامهای هست به دام  در بودیسم کتابچهدادید،   ما می
جا برای یک روز در اطراش مدم زد و  آن .هایی را مشاهده کرد مدیتیشن ادجام داد و روحش به بهشت سعادت غایی رفت و صحنه

چاه کاه او دیاد     امعا  چیزی مشاهده کرد؟ بله مشاهده کارد، اماا آن  آیا او و .به ددیای ادسادی بازگشت  ش سال گذ ته بودومتی 
بایسات   ی کافی باه دبود، بنابراین تجلی فایی کاه در ساطح خاودش مای     چرا دبود؟ سطحش به اددازه. جا دبود وضعیت وامعی آن

ترکیب  زیرا ددیایی مثل آن، یک تجلیِ ،طور وامعی چگوده بوددد جا چیزها به او دتوادست ببیند که در آن. ببیند، به او دشان داده  د
 .است این "هیچ فایی مطعی و مطلق دیست"گویم که معنی  بنابراین می. آن ددیا توسط فا است

 كند یز مياتممن، تنها معياري است كه شخص خوب را از شخص بد رِ ،نشَ ،نجِ

کنند فایی که در بودیسم آموزش  دم فکر میای از مر عده. ادد که فای بودا چیست در بودیسم همیشه افرادی بررسی کرده
 دو هازار و پادصاد   فایی که  اکیامودی آموزش داد برای مردم عاادیِ . طور دیست اما درحقیقت این. داده  د، تمام فای بودا است

 اان   و ذهان د بوددا ی بدوی تکامل پیدا کرده  ها افرادی بوددد که تازه از جامعه ین بود و آنیها پا سطح تمدن آن. سال پیش بود
تزکیاه   دارماا توادند دیگار باا آن     مردم امروزی دمی. امروز است عصر پایان دارما. سخن گفت "دارماپایان  عصر"او از . ساده بود

فاایی کاه   . را دجات دهند چه رسد به دجاات دیگاران   حتی برای راهبان در معابد مشکل است که خود عصر پایان دارمادر . کنند
ی فاای باودا    چنین هر چیزی را که در سطح خودش دربااره ممان موعظه کرد مخصوص آن مومعیت بود و ه اکیامودی در آن ز

 .پذیر دیست را بدون تغییر دگه دارید، امکان اگر بخواهید برای همیشه آن. دادست آموزش دداد می

ل است که یک  خص به آن رحال حاضر مشکن دینابراب ،تر  ده است اجتماع، ر د کرده و ذهن ادسان پیچیده و پیچیده
تعاداد زیاادی از    .گیارد، فقاط مسامت کاوچکی از فاای باودا اسات        فای بودیسم تمامی فای بودا را در بر دمی. روش تزکیه کند

ی بودا وجود دارد که در بین مردمان معمولی رواج دا ته یا در طول تاریخ فقط به یک  خص  های بزرگ تزکیه در مدرسه روش
ها تجلای فاای باودا در     و تمامی این ،فی دارددلتخفای م ،فی داردد و بععدهای مختلفلتخوح مختلف، فای مسط. منتقل  ده است

 باودا  ادن  ی  روش بارای تزکیاه   هشتاد و چهار هزار اکیامودی همچنین از وجود . هستندبععدهای مختلف و در سطوح مختلف 
هاا   آن. و تادتریسام  هوآیاان  ،دای تِان سرزمین پاک،  یسمِ ذن،اما بودیسم فقط بیش از ده روش تزکیه دارد مثل بود. سخن گفت
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طاور ادتخاابی مسامتی از     ی فای خود را موعظه دکرد، فقط باه  عالوه بر این،  اکیامودی همه. گیردد تمامی فای بودا را در بر دمی
 .توادستند بفهمند، موعظه کرد فای خود را که مردم آن زمان می

. آن جوهر فای بودا است ، باهترین تجلی فای بودا است،نرِ ،ن َ ،نجِین سر ت جهان، تر پس فای بودا چیست؟ بنیادی
عنوان راهنما عمل  ههای مختلفی ب سطوح مختلف به راه کند و در  های متفاوتی تجلی پیدا می فای بودا در سطوح مختلف به  کل

 خااک،  چاوب،  ذرات هوا، سنگ، .دد و می تر و داهمگون تر تجلیات آن پیچیده  ود، تر می ینیکه هرچه سطح پا طوری به ،کند  می
مدما معتقد بودداد کاه پانج    . تمام مواد این سر ت را داردد. بردباری را داردد خواهی، دیک بدن ادسان این سر ت حقیقت، و آهن

کنناده فقاط    یک تزکیه. ددبردباری را دار خواهی، ها دیز این سر ت حقیقت، دیک آن. دنده عنصر، تمام چیزها را در ددیا  کل می
. یا سطح او اسات   تزکیه ی ثمرهد و آن  وتزکیه کرده است آگاه سطح توادد از تجلی بخصوص فای بودا در سطحی که تا آن  می

آن برسید، ساده است، چراکه دمیقا  مثال یاک هارم     ی اما ومتی به باهترین دقطه .اگر به تفصیل  رح دهید، فا خیلی وسیع است
طور که در  اما همان .بردباری خواهی، دیک حقیقت،: را فقط در سه کلمه خالصه کنید توادید آن طح بسیار بسیار باه میدر س. است

ی دایاو   مدرساه . موجودات ادسادی را دردظار بگیریاد   عنوان یک میاآ، هب.  ود یابد، بسیار پیچیده می فی تجلی میلتخهر سطح م
موجودات ادسادی یک بدن فیزیکی داردد، اما فقط با دا تن بدن فیزیکای،  . گیرد  ظر میصورت جهادی کوچک درد هبدن ادسان را ب

 خاوی،  خصایت و   خلاق و  دبایا او که فردی کامال، مساتقل و باا فردیات  اکل بگیارد،        برای این. یک  خص کامل دیست
هاای دیگار و    ناکهکشا  ی وکهکشاان راه  ایر  : طور اسات  برای این جهان ما دیز همین. خصوصیات ادسادی و روح دا ته با د

یعنای حقیقات،    ،هایی از وجاود فیزیکای هساتند، اماا سر ات خاود       تمام چیزها در ددیا جنبه. زددگی و آب وجود دارددن یهمچن
 .دهایت کوچک هم این سر ت را داردد و ذرات بی ندستهذرات هر چیزی این سر ت را دارا . بردباری را دیز داردد خواهی، دیک

کند در این جهان چه چیزی خوب و چه چیزی   استادداردی است که تعیین می بردباری، خواهی، دیک حقیقت، این سر ت
کاه ماردم در    "تقاوا "این بارای  . توان گفت ؟ فقط با استفاده از این معیار میاست چه چیزی خوب است؟ چه چیزی بد. بد است

می اجتماع تغییر کرده است و حتی اساتادداردهای اخالمای   البته حاه سطح اخال. مصداق دارددیز کرددد  گذ ته از آن صحبت می
هاای   اماا در ساال   .که او دیواداه اسات  گویند  می، الگو بگیرد، احتماه  مردم ی فِنگلِامروزه اگر کسی بخواهد از . ددا منحرش  ده

سرا ایبی تناد اسات،     یک رگفت او دیواده است؟ استاددارد اخالمی بشریت د ید، چه کسی میی، به من بگو0461یا  0421حدود 
که به خود ان ساود   اددیشند، فقط برای این  ود، مردم به چیزی جز منفعت دمی تر می های اخالمی جامعه روز به روز خراب ارزش

آیاا   ی ایان بیندیشاید،   پاس دربااره  . کنناد  ای با یکدیگر رمابت و جنگ و دعوا می زدند، با هر وسیله برسادند به دیگران صدمه می
ید که کار یگو ها می دهند و  ما به آن ادد اجازه داده  ود که این ادامه پیدا کند؟ ومتی بعضی از مردم کارهای بدی ادجام میتو می

خاود را   ،بعضی از ماردم . هستندا تباه  یکار درحال ادجامکنند که  کنند، وامعا  باور دمی تان را باور دمی دهند، حرش بدی ادجام می
است که حتی استاددارد سانجیدن  دلیل بدین  این .کنند که بهتر از دیگران هستند سنجند و فکر می منحط می با استاددارد اخالمی
کناد و آن تنهاا    اما مهم دیست استاددارد اخالمی بشریت چگوده تغییر کرده اسات، سر ات جهاان تغییار دمای     . تغییر کرده است

کننده با ید، بارای ر اد    که یک تزکیه بنابراین برای این. است بدچه کسی خوب یا چه کسی کند  ی است که تعیین میاستاددارد
خواهیاد باه    اگر مای . توادید بر طبق استادداردهای مردم عادی رفتار کنید دمی. عنوان راهنما برگزینید هخود، باید سر ت جهان را ب

.  ببرید، مجبوریاد باا ایان اساتاددارد زدادگی کنیاد      تان را باه ی تزکیه سطح  وسیله هخواهید ب تان برگردید، اگر می خودِ وامعیِ اولیه
خواهی، بردبااری، پیاروی کنیاد، فقاط در ایان صاورت اسات کاه          عنوان یک ادسان، فقط اگر از سر ت جهان، حقیقت، دیک هب

  ااید در . با د می ود، کسی است که وامعا  بد   خصی که از این سر ت منحرش می. توادید خود را یک  خص خوب بنامید می
 ااید بارعکس   . یا  اید کسی بگوید که خوب هستید. اما  اید وامعا  بد دبا ید. محل کار یا در اجتماع کسی بگوید که بد هستید

. کننده، اگر کامال  با این سر ت یکسان  وید، کسی هستید که دایو را کسب کارده اسات   عنوان یک تزکیه به. وامعا  خوب دبا ید
 .ی استوامعا  حقیقت آن به این سادگ
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هاا   است که چرا دایوییست آناین دلیل . کند ی دایو، روی حقیقت تأکید می مدرسه خواهی، بردباریِ ی حقیقت، دیک تزکیه
حقیقت را تزکیه کن و سر ت مادرزادی را پرورش بده، راسات بگاو، کارهاای درسات     ". کنند برای این چیزها سخت تالش می

هاا دیاز بردبااری و     اماا آن . "سوی یاک  اخص حقیقای  ادن تزکیاه کان       رد و دهایتا  بهات برگ اولیه ادجام بده، به خود وامعیِ
خاواهی، بردبااری، روی    دیاک  حقیقات،  ی  ی باودا در تزکیاه   مدرساه . خواهی را داردد، ولی تأکید روی مسمت حقیقت اسات  دیک
هنگامی که ایان رحمات عظایم دمایاان      وجود آورد و توادد رحمت عظیم را به خواهی می دیک ی تزکیه. کند خواهی تأکید می دیک
کاه  :  اوید  که آکنده از یک آرزو مای  طوری  عور درحال زجر کشیدن هستند، به که تمامی موجودات ذی توادید ببینید  ود می می
. خاواهی اسات   ی دیاک  ها دیز حقیقت و بردباری را داردد ولی تأکید روی تزکیاه  اما آن.  عور را دجات دهید ی موجودات ذی همه

زمان همه را با هام تزکیاه    طور هم ما به. خواهی و بردباری است ی واهترین استاددارد جهان، حقیقت، دیک فالون دافای ما بر پایه
 .کنیم عظیم است چه که تزکیه می کنیم، بنابراین آن می

 گونگ، قسمتي از فرهنگ ماقبل تاریخ است چي

چاه کاه مان     کنند در مورد این موضوع صحبت کنناد، اماا آن   گودگ سعی می گودگ چیست؟ بسیاری از استادان چی چی
کاه مان در    کنند، درحالی خود ان در مورد آن صحبت می گودگ، در سطح بسیاری از استادان چی. گویم کامال  متفاوت است می

. تفااوت اسات  هاا م  کنم و کامال  از چگاودگی درک آن  گودگ را درک کنیم صحبت می که چگوده چی ی این سطح باهتری درباره
 ،گوداگ  گویناد چای   دیگاران مای  . ساله در کشاور ماا دارد   دو هزار یتاریخ ،گودگ گویند که چی گودگ می ای از استادان چی عده
افارادی دیاز هساتند کاه     . ساله، به مدمت تاریخ تمادن چاین دارد   پنج هزار ید تاریخینگو برخی می. ساله دارد سه هزار یتاریخ
. که بسیار فراتر از تاریخ تمدن چین است ،ساله دا ته با د هفت هزار ناسی بایستی تاریخی  باستان های گویند بر طبق یافته می

بر طبق تئوری تکامل داروین، ادسان ابتدا از گیاهاان آبازی   . گودگ فراتر از تاریخ تمدن بشری دیست ها، تاریخ چی اما با تمام این
ین آمد و به میمون تبدیل  اد و  یو بعد روی درخت زددگی کرد، دوباره به پاپس به خشکی آمد سبه جادواران آبزی تکامل یافت، 

 هزار هدبا این حساب، از زمان پیدایش تمدن بشری بیش از . صاحب فکر و تمدن تکامل یافت پس از آن دهایتا  به ادسان امروزیِ
 اد، وجاود    ساپردن چیزهاا اساتفاده مای     خاطر ها که برای به تر بروید، حتی چیزی مثل گره زدن کمی عقب. سال دگذ ته است

دادساتند چگوداه از آتاش     تر بروید،  اید حتای دمای   عقب .خورددد دد و گو ت خام میدپو اد ددا ت و با برگ درختان خود را می
 .ادد استفاده کنند و کامال  وحشی و مردمی بدوی بوده

های باستادی به جای مادده اسات   دارد که ردپای تمدن هایی وجود در بسیاری از مناطق ددیا مکان. ایم اما مشکلی را یافته
العااده   از دظار هنرمنادی، فاوق   . گری، عالی هساتند  این بقایای باستادی از دظر صنعت. تر از تمدن ما هستند ها خیلی مدیمی و آن

اما . داردد ییزش هنری باهها ار آن. کنند اغلب این طور است که ادگار مردمان امروزی هنرهای مردم باستان را تقلید می. هستند
. میلیون سال پیش هساتند صد ها سال پیش یا حتی بیش از  سال پیش، صدها هزار سال پیش، میلیون صد هزارها از بیش از  آن

کننده دیسات،   اما این وامعا  موضوعی سرگرم. دهد امروزی را دشان دمی "تاریخ"ی آن بیندیشید، آیا این مسخره بودن  پس درباره
یابد، بنابراین احتمال آن وجاود   جامعه به این  کل توسعه می. دوع بشر همیشه درحال ر د و کشف مجدد خود بوده است چراکه

 .دارد که فهم اولیه کامال  درست دبا د

بگذاریاد  .  اود  که تمدن مامبل تاریخ دیاز دامیاده مای   اید،   نیدهبسیاری از  ما احتماه  اصطالح فرهنگ مامبل تاریخ را 
در روی زمین، آسیا، اروپا، امریکای جنوبی، امریکای  مالی، امیادوسیه، افریقا و مطاب  . ی تمدن مامبل تاریخ صحبت کنیم رهدربا

ای گذ اته   گیری صافحات مااره   ها میلیون سال از  کل ده. دامند ای می ها را صفحات ماره  ناسان آن جنوب وجود دارد که زمین
هایی به معر دریا فرو رفتند و از زمان ثابات   هایی از کف امیادوآ باه آمددد و سرزمین سرزمینتوان گفت که  طور می است، یا این
ها، بناهاای باساتادی بلناد و     اما در معر بسیاری از امیادوآ. ها میلیون سال گذ ته است ها به  کلی که امروز هستند ده ماددن آن

که  ها بایستی مبل از این پس آن. ایای فرهنگی دژاد بشر امروزی دیستندهای زیبایی داردد و بق بزرگی کشف  ده است، بناها طرح
ها را ایجاد کرد؟ در آن زمان، دژاد بشر ماا   ها میلیون سال پیش چه کسی آن تمدن در ده. در معر دریا فرو رودد ساخته  ده با ند
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ای باه داام     ناسان موجاود زداده   امروزه باستان توادستیم این چیزهای هو منداده را بیافرینیم؟ حتی میمون هم دبوده، چگوده می
میلیون سال پیش وجود دا ته اسات و   دویست و  صتمیلیون سال پیش تا  صد  شاین موجود بین . ادد کشف کرده لوبیت تری

 جای پاای فاردی  . را کشف کرد که جای پای ادسادی روی آن بود یلوبیت دادشمندی امریکایی فسیل تری. بعد از آن منقرض  د
بر طبق تئوری داروین، . اددازد دویسان را دست دمی تاریخ ،آیا این. طور واضح دقش بسته است که کفش به پا دا ته روی فسیل به

 میلیون سال پیش موجودات ادسادی وجود دا ته با ند؟ دویست و  صتتوادسته در  آیا می

ای معلوم کرد که دقش   مطالعه. حکاکی  ده است ی دادشگاه ملی پرو، سنگی وجود دارد که دقش ادسان روی آن در موزه
اما این بدن لباآ پو یده است، کاله به سار دارد، کفاش باه پاا دارد و باا      . سال پیش روی سنگ حکاکی  ده بودسی هزار در 

ارچه ببافند و توادستند بدادند که چگوده پ سال پیش میهزار  سیهای  چگوده ادسان. کند ها را مشاهده می تلسکوپی در دست، ستاره
هاایی   ی دجاوم چیاز   کناد و دربااره   ها را مشااهده مای   تر این است که او با تلسکوپی در دستش ستاره لباآ بپو ند؟ چیز عجیب

صاد ساال    و آن کمی بیش از سای  ایم که یک اروپایی، گالیله بود که تلسکوپ را اختراع کرده همیشه فکر کرده. دادسته است می
. ی زیادی وجود دارداد  ؟ هنوز هم معماهای حل دشدهش تلسکوپ را اختراع کردیهزار سال پ سی در سیاما چه ک. است پیش بوده

دارداد کاه خیلای     اان   یها هایی روی دیوار های آلپ، دقا ی برای مثال، بسیاری از غارها در فرادسه، افریقای جنوبی و ر ته کوه
آمیازی   ی معاددی رداگ   داداه  و با دوعی ردگ  هبسیار زیبا حکاکی  د تصاویر ادسادی،. ادد واضح و  بیه زددگی وامعی حکاکی  ده

هاای غربای اسات و  الوار تناگ       کمی  ابیه لبااآ   ان  یها ادد و لباآ ها مثل مردم امروزی لباآ پو یده اما آن بدن. ادد  ده
های صدها  چگوده میمون. دارددها چیزهایی  بیه پیپ در دست داردد و برخی عصا در دست و کاله بر سر  برخی از آن. ادد پو یده

 ای برسند؟ توادستند به یک چنین سطح هنری پیشرفته هزار سال پیش می

این کشور دسبتا  توسعه دیافته است و خود اان  . تر برویم، جمهوری گابن در آفریقا معدن اورادیوم دارد بگذارید کمی عقب
 041۴در ساال  . کنناد  دن را به کشورهای توساعه یافتاه صاادر مای    توادایی استخراج اورادیوم را از سنگ معدن دداردد و سنگ مع

ای در فرادسه آن سنگ معدن اورادیوم را وارد کرد و پس از تجزیه و تحلیل  یمیایی، پی برددد که سنگ معادن اورادیاوم    کارخاده
ی ادجاام بررسای در محال، باه     ای از دادشمندان و پرسنل فنی را برا فکر کرددد عجیب است و عده. استخراج و استفاده  ده بود

دردهایت تأیید کرددد کاه معادن سانگ اورادیاوم یاک      . جا رفتند دادشمندان کشورهای زیادی برای بررسی به آن. جا فرستاددد آن
حتی برای مردم امروزی غیرممکن اسات بتوادناد چناین چیازی را     . رسید راکتور اتمی بزرگی بود و طرح آن وامعا  فنی به دظر می

ایان اعاداد کاامال  دجاومی     . سال دایر باود پادصد هزار آن ساخته  د؟ دو میلیارد سال پیش، و به مدت  یدر چه زماد. ندایجاد کن
ی علمی و فنای   جامعه. موارد زیادی مثل این وجود داردد. را توضیح داد توان با تئوری تکامل داروین آن به هیچ وجه دمی. هستند
هاا در   بار که تفکر ادساان  یک. مان را تغییر دهد های درسی فعلی است که کتاب  کشف کردهی کافی چیزهای جدیدی را  به اددازه

 اود، ماردم    حتی هنگامی که حقیقت آ کار مای . های جدید را بپذیردد کند، مشکل است که ایده یک عادت عمیق کهن گیر می
های تفکر کهان، اماروزه هایچ کسای باه       طر تأثیر روشخا به. کنند را رد می اددیشی آن را بپذیردد و بدون پیش کنند آن جرأت دمی

هاای جدیاد عقاب     ها همیشاه از پیشارفت   کند و بنابراین ذهنیت ادسان آوری دمی هایی را جمع ای چنین یافته  کل سازمان یافته
باه عماوم    ای طاور گساترده   کنیم، گرچه هنوز باه  ادد صحبت می ی این چیزها که درحال حاضر کشف  ده هرگاه درباره. افتد می

 .کنند ها را رد می گویند این چیزها خرافات هستند و آن می یادد، برخ  ناسادده دشده

های مامبل تااریخ   عنوان فرهنگ طور علنی این چیزها را به دادشمندان  جاع زیادی در کشورهای دیگر وجود داردد که به
های تمدن دیگری وجاود دا اته، بایش از     ز این تمدن ما، دورهیعنی، مبل ا. ادد و تمددی که مبل از تمدن بشری ما آمده، پذیرفته

بناابراین  . ی تمادن دبودداد   ها همگی از یک دوره توادید بگویید که آن با دگاه به بقایای باستادی می. یک تمدن وجود دا ته است
کمی از افاراد زداده ماددداد و     های بشری منهدم  ددد فقط تعداد کنند که بعد از هر یک از دفعات زیادی که تمدن ها فکر می آن
ساپس  . تدریج تعداد ان زیاد  د، دژاد بشریِ جدیدی  ده و تمددی جدید را  روع کرددد سپس به. صورت بدوی زددگی کرددد به

رها ای مختلف، بارها و با بشریت از میان تغییرات دوره ،گوده این. ساختند  ددد و دوباره دژاد بشریِ جدیدی را می دوباره منهدم می
 .هایی دارد تغییرات کل جهان ما دیز الگو و روال. هایی دارد گویند که حرکت ماده الگو و روال ها می فیزیکدان. گذ ته است
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توادسته همیشاه آرام و هماوار    مان، زمین، به هیچ وجه دمی در این جهان وسیع و در این راه  یری چرخان، حرکت سیاره
اگر از .  ددد ها فجایع عظیمی را سبب می گر برخورد کرده یا مشکالت دیگری دا ته، و اینبا د، ممکن است به سیارات دیبوده 

باار باه دمات     یاک . گوده دظم و ترتیب داده  د طور است که آن این فقط این  طبیعی به آن دگاه کنیم، های فوق دقطه دظر توادایی
م کامل  ده و فقط تعداد کمی از افراد زداده ماددداد، فقاط    خوش ادهدا ردیابی کردم و پی بردم که بشریت هشتاد و یک بار دست

ومتای افاراد باه    . صورت بادوی زدادگی کردداد    ی بعدی  ددد و به ها وارد دوره کمی از تمدن مامبل تاریخ بامی مادد و سپس آن
ای گذ ته است و  چنین چرخهآن هشتاد و یک بار از میان .  د کرددد دردهایت دوباره تمدن ظاهر می یی کافی ازدیاد پیدا م اددازه
های زمادیِ اعطا  ده از ساوی آسامان،  ارایط جغرافیاایی مسااعد و       ی فرصت مردم چین درباره. را تا ادتها ردیابی دکردم من آن

های مختلف اعطاا  اده از ساوی     های کیهادی یا زمان تغییرات مختلف در پدیده. کنند صدایی بین مردم صحبت می دلی و هم هم
هایی را ددبال  حرکت ماده الگو و روال ،بر طبق علم فیزیک. وجود بیاوردد ی بشری به توادند اوضاع مختلفی را در جامعه آسمان می

 . کند کند، در مورد حرکت جهان دیز چنین چیزی صدق می می

چیازی   گوداگ  چای : ی فرهنگ مامبل تاریخ صحبت کردم این بود که این دکته را رو ن کانم  که درباره علت اصلی این
. های دور باه ار  رسایده و آن مسامتی از فرهناگ مامبال تااریخ اسات        دیست که دژاد بشرِ امروزی ارایه داده با د، آن از زمان

ی خاود را در صادها    در روزگار خود بیان کرد که او تزکیاه   اکیامودی. باره مطعاتی را در متون مقدآ پیدا کنیم توادیم در این می
یک کالپا  امل چند سال است؟ یک کالپا صدها صدها میلیاون ساال   . بینی رسید کامل کرد و به رو ن پیش کالپاصدها میلیون 

چه او بیان کرد صحیح با اد، آیاا آن باا تااریخ بشاریت و       پس اگر آن. توادید عددی به این بزرگی را تصور کنید حتی دمی. است
د که مبل از او  اش باودای دوران اولیاه وجاود دا ات، کاه او       آید؟  اکیامودی همچنین بیان کر تغییرات کل زمین جور در دمی
اگر ایان چیزهاا   . بین  ده بوددد ها صدها صدها میلیون کالپا مبل تزکیه کرده و رو ن ی آن که همه استادادی دا ت و غیره و این

ای  هاای تزکیاه   ماا چناین روش   ی های سنتیِ وامعی و تعالیم راساتین، اماروزه در جامعاه    وامعا  صحیح با د، آیا از میان آن روش
هاای تقلبای،    گوداگ  ایان روزهاا آن چای   . گویم البته، مطمئنا ، اما داه تعاداد زیاادی     ود؟ اگر از من بپرسید، می آموزش داده می

آوردد تا از ماردم کالهبارداری کنناد و تعاداد      های دروغین و آن افراد تسخیر  ده، به دلخواه چیزهایی را از خود درمی گودگ چی
. یاک تقلبای اسات، مشاکل اسات      یک وامعای و کادام   که کدام فهمیدن این. های وامعی به مراتب بیشتر است گودگ ها از چی آن

 . گودگ وامعی مشکل است و پیدا کردن آن دیز آسان دیست تشخیص چی

، کتاب تغییارات ،  ولوو  هِتوهای  ، ترسیمهجی تایدماد . گودگ تنها چیز به جای مادده از دوران گذ ته دیست دروامع، چی
ها را از دقطه دظر یک فارد   بنابراین، امروزه هنگامی که آن. ادد ها از مامبل تاریخ به ار  رسیده دگاره و غیره، همگی آن هشت سه

ومتی که از سطح .  ان کنیم توادیم درک ها را به آن  کل بفهمیم، به هیچ  کلی دمی کنیم آن کنیم یا سعی می عادی مطالعه می
چه را کاه حقیقای اسات     توادید آن کنید، به هیچ وجه دمی رد عادی، یا از آن دقطه دظر یا آن سطحِ آگاهی به چیزها دگاه مییک ف

 .درک کنید

 ي تزكيه است گونگ درباره چي

جا داریم روش  چه که ما این گودگ چنین مدمت تاریخی دارد، دمیقا  برای چیست؟ بگذارید به  ما بگویم، آن حاه که چی
کند  ی دایو، طبیعتا  دایو را تزکیه می است و مدرسه بودا  دن ی ی بودا است، پس آن طبیعتا  برای تزکیه ی مدرسه بزرگی از تزکیه

ای از سادسکریت، زباان هندوساتان مادیم     واژه "بودا". خرافات دیست "بودا"توادم به  ما بگویم که  می. دست بیاورد تا دایو را به
 "فاو تاو  "را باه صاورت    برخی از افراد دیاز آن .  د تلفظ می "یوشع تو"چین ما آورده  د، دو کلمه دا ت و هنگامی که به . است

ها منتقل  د، ما مردم چین، یکای از آن کلماات را    طور که آن دست به دست چرخید و در طول دسل سپس همان. ترجمه کرددد
است،  خصی که  "بین یک  خص رو ن"ارد؟ به معنی معنایی د این واژه در چینی چه. دامیدیم "شع"را فقط  حذش کردیم و آن

 چه خرافاتی در آن است؟. بین  ده است تزکیه رو ن از طریق
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 اش داوع از   . طبیعی یاک  اخص را باه ظهاور برساادد      های فوق توادد توادایی تزکیه می. ی این بیندیشیم بیایید درباره
گاویم بایش از ده هازار تواداایی      مای .  اود  ها محدود دمای  د، اما فقط به ایناد طبیعی امروزه تشخیص داده  ده های فوق توادایی
هاا یاا    فقط تصور کنید که یک  خص درحالی که در محلی دشسته است، بدون حرکت دادن دست. طبیعی وامعی وجود دارد فوق

م دهند و او بتوادد موادین وامعی حااکم  توادند ادجا دمی ان  یها یا پاها پاهایش بتوادد کاری را ادجام دهد که دیگران حتی با دست
آیاا او کسای دیسات کاه     . توادناد ببینناد   بر هر بععد جهان و وامعیت جهان را ببیند، بتوادد چیزهایی را ببیند که مردم عاادی دمای  

ثال یاک فارد    توادید بگویید که او م بین بزرگ دیست؟ آیا می ک موجود رو نیی تزکیه، دایو را کسب کرده است؟ آیا او  وسیله به
موجاود  "باین  اده اسات؟ آیاا ایان درسات دیسات کاه او را یاک           ی تزکیه رو ن وسیله عادی است؟ آیا او کسی دیست که به

 .کار است اینگودگ برای  است و چی اینوامعیت امر .  ود دامیده می "بودا"بنامیم؟ به زبان هندوستان مدیم او یک  "بین رو ن

گوداه بیمااری دداریاد بارای چاه       اگر هیچ"گوید،  همیشه کسی وجود دارد که می  ود گودگ مطرح می ای که چی لحظه
ها است، این درکی بسایار بسایار    گودگ فقط برای  فای بیماری ؟ منظورش این است که چی"گودگ تمرین کنید خواهید چی می

ی بیمااری   معالجهام کارهایی مادند ادجگودگ فقط درحال  ، زیرا بسیاری از استادان چیستیر  ما دیتقصاما . سطحی از آن است
کنناد و هایچ    ها و سالمتی صاحبت مای   ی بیماری ی معالجه ها فقط درباره ، آنمتی هستندالها برای حفظ س به آنکمک و مردم 

ها این است که  دروامع مأموریت آن. ها خوب دیست های آن گویم که روش را دمی  این. دهد کسی چیزهای باهتری را آموزش دمی
اماا افاراد زیاادی وجاود دارداد کاه       . گودگ آموزش دهناد  ها و سالمتی و رایج کردن چی ی بیماری یزهایی را در سطح معالجهچ

دادند چگوده باید خاود را تزکیاه    اددیشند و ملبی برای آن داردد اما دمی ی آن می ها درباره آن. خواهند تا سطوح باه تزکیه کنند می
البتاه منتقال کاردن    . اداد  وجود آورده است و در مشکالت بسایاری افتااده   ها به بسیاری را برای آنهای  کنند و این مسئله سختی
بناابراین ماا در مقابال ماردم و جامعاه مسائول       . طور وامعی، با چیزهای باهتری سر و کار خواهد دا ت رو ی در سطوح باه به

ها صاحبت   ی آن ومتی دربارهو  هستندرخی از چیزها سطح باه ب. ایم و دتایج منتقل کردن این روش، در کل خوب بوده است بوده
هاا از علام داوین اساتفاده      کنیم تا هنگام تشریح آن ، اما ما بهترین سعی خود را می ود، ممکن است مثل خرافات به دظر بیایند

 . کنیم

گویناد؟   ها چنین می چرا آن. "خرافات"گویند  اختیار می کنیم برخی از افراد بی هنگامی که چیزهای بخصوصی را ذکر می
معیار چنین  خصی این است که هرچه را که علم هنوز به آن پی دبرده است، هر چه را که هنوز تجربه دکرده است یا هرچاه را  

پاس آیاا   . گوده اسات  ذهنیت او این. هستند "بازی حقه"یا  "خرافات"توادد وجود دا ته با د، همگی  کند احتماه  دمی که فکر می
که  خاطر این که علم هنوز به آن پی دبرده است یا فقط به خاطر این توادید چیزی را فقط به طور فکر کردن درست است؟ آیا می این

کارد آیاا علام     گوده فکار مای   بازی رد کنید؟ اگر هر کسی این عنوان چیزی خرافی یا حقه ی علم است به ورای پیشرفت و توسعه
ی علمای و   چیزهایی که جامعه. بود پیشرفت کند توادست به جلو پیش برود؟ جامعه مادر دمی توادست پیشرفت کند؟ آیا آن می می

عناوان خرافاات دردظار     اگر همگی آن چیزهاا باه  . ها را ددا تند ادد همگی چیزهایی هستند که زمادی مردم آن فنی ما ابداع کرده
گویند  اما همیشه افرادی وجود داردد که می. بازی دیست حقهگودگ  چی. بود  ددد، دیگر دیازی به پیشرفت و توسعه دمی گرفته می

اما امروزه مردم با استفاده از ابزارهای علمی، چیزهایی مثل امواج مادون صوت، امواج ماافوق  . کنند را درک دمی هست، چراکه آن
و مقدار داچیزی از عناصر فلزی را در  ها ها، اتم های گاما، دوترون صوت، امواج الکترومغناطیسی، مادون مرمز، ماورای بنفش، ا عه

ی چیزها از  آیا همه. ها ماده هستند ها همگی چیزهایی عینی و وامعی دیستند؟ آن آیا آن. ادد گودگ  ناسایی کرده بدن استادان چی
گوداگ بارای    نامید؟ چای را خرافات ب ها آنتوادید  ادد؟ آیا می های دیگر از ماده ساخته دشده مکان -ادد؟ آیا زمان  ماده ساخته دشده

 .ها خواهیم پرداخت طور است که با بسیاری از چیزهای عمیق سر و کار دارد و ما به آن است، پس البته این بودا  دنی  تزکیه

چاه دامیاده   .  اود  گوداگ دامیاده دمای    دامند؟ دروامع آن چی گودگ می را چی گودگ برای این است، چرا مردم آن اگر چی
.  ود اما در مجموع تزکیه دامیده می ،های بخصوص دیگری دیز دارد البته دام. است تزکیهآن  - ود امیده می ود؟ آن، تزکیه د می

آن در اواساط  . گودگ همگاادی  اده اسات    دادید مدت بیست سال است که چی دامند؟  ما می گودگ می را چی پس چرا مردم آن
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گارای   ی چپ در آن زمان اددیشه. ی این بیندیشید درباره. خود رسید ادقالب فرهنگی  روع  د و در اواخر ادقالب فرهنگی به اوج
طاور کاه ایان     اما هماان . ای دکنیم های مامبل تاریخ دا ت ا اره گودگ در فرهنگ هایی که چی بگذارید به دام. افراطی موی بود

هاایی باا محتاوای فئودالیساتی دا ات و       بناابراین داام  . ی فئودالی گذر کرد ا تمدن ما درحال پیشرفت و توسعه بود، از میان دوره
مدیتیشان  "، "ی دایاو  دافای تزکیه"ددد، مثل یرس یدظر م به یهایی دا تند که مذهب هایی که به مذاهب مربوط بوددد اغلب دام آن

ر در طاول  اگا . هایی بودداد  ها چنین دام آن. "گاده روش اکسیر جاودادگی درودی ده"، "ی بودا دافای تزکیه"، "راه آرهات"، "واجرا
گوداگ بارای     ادید؟ آن آرزو کاه اساتادان چای     کردید، آیا علنا  مردود  مرده دمی هایی استفاده می ادقالب فرهنگی از چنین دام

ها را ساالم دگاه    های مردم را معالجه کنند و آن ها این کار را ادجام داددد تا توده گودگ دا تند خوب بود و آن همگادی کردن چی
ها  توادستند از آن دام اما با این وجود هم دمی -مدر عالی بود چه -ن بود که  رایط جسمادی مردم را بهبود بخشدیداردد، آن برای ا

گوداگ دو   بسیاری از استادان چای  ،گودگ بنابراین برای همگادی کردن چی. ها را به کار ببردد کرددد آن استفاده کنند و جرأت دمی
گودگ را  ی چی برخی از افراد حتی واژه. دامیددد "چی گودگ"را  را بردا تند و آن دایو ذَدگو  جینگ  دَنهای  کلمه از متون کتاب

آن فقاط تزکیاه دامیاده    . کنند، اما چیزی برای بررسی و مطالعه وجود دادارد  دهند و در مورد آن تحقیق می مورد کندوکاو مرار می
 . همین و بس. ب تفکر مردم امروزی با د پدیدار  دکه مناس ی جدیدی است که، برای این گودگ فقط واژه چی.  د می

 یابد؟ نمي  افزایش  تمرین  باشما   چرا گونگ

.  ام دکرده  را دریافت  وامعی  آموزش  من" ،کنند می فکر  گوده افراد ایناز   یابد؟ بسیاری دمی  افزایش  تمرین  با ما   چرا گودگ
  این. "خواهد یافت افزایش   من  دهد، گودگ  آموزش  من  را به  پیشرفته   های روش  ازبرخی و   بخصوص   مهارت  تعدادی  اگر استادی

  گوداگ  ؟ زیرا چای  میگو ین را میاچرا و .  استدار  خنده یلیخ نیم ایگو یم .کنند فکر می  گوده این  درصد از مردم  روزها، دود و پنج
تاوادم باه    مای . کارد   را ارزیابی باه آن  سطوح  باید با اصول نینابراب.  عی استطبی  فوق  کامال  چیزی  آن.  دیست  عادی  مردم تکنیک
  توجه  تمرین  به  فقط  ، مردم"تمرین"و  " تزکیه" ی از دو کلمه: است  کند این ر د دمی  گودگ  که این  اساسی  علتکه   گویمب همه
باا بادن   . دخواهیاد آورد   دسات  هرا ب آن  وجه  هیچ  در خارج هستید، به  چیزی  اگر در جستجوی. گیردد را دادیده می  کنند و تزکیه می
  باه را به  ی با ادرژی ماده توادید  میکنید  ، آیا فکر می عادی   خص  و افکار یک  عادی   خص  یک  های ، دست عادی   خص  یک

اسات    ایان   مثل.  است   وخی  یک  ، این دردظر من! ا دب  آسادی این   توادد به می  را ر د دهید؟ چگوده  کنید و گودگ  تبدیل  گودگ
 . را دخواهید یافت هرگز آن. کنید را جستجو   چیزی  با ید و در بیرون  در بیرون چیزی   در طلب  که

را   هاا آن  تکنیاک   بعضای   باا یاادگیری    ،پول  کمی  بتوادید با پرداخت  که  دیست  عادی  مردم های مهارتبعضی از   مثل  این
  اصاول   بر طبق  رود که بنابراین از  ما ادتظار می. است  عادی  مردم  سطح  ورای  ، زیرا چیزی دیست  صورت  این  به  آن.  کنید  کسب
  در بیارون   چیزهایی  در جستجوی برای کمک د وکنیتان را تزکیه  درون  است  ؟ هزمکار کنید باید چهپس، . رفتار کنید  طبیعی  فوق

  چیاز و روز دیگار ددباال     یاک   ها امروز در جساتجوی  آن. هستند  چیزهایی  در جستجوی  هستند که در بیرون  افراد زیادی .دبا ید
  وجاود دارداد کاه     افارادی . هر دوع مصدی را دارا هستند -ادد چسبیده  طبیعی فوق  دیروهای کسب و به آرزوی هستند دیگر  یچیز

تاان را   ی وامعی،  ما باید ذهان  اما در تزکیه! اورددیدست ب پول بهها  ی بیماری و با معالجه  ودد  گودگ خواهند استاد چی حتی می
  یتماام   باه   کمتاری   اهمیات   است  هزم   خصی  ، در اختالفات طور مثال هب.  ود می  دامیده   ینگ  ین ی تزکیه   این تزکیه کنید و

توادد  می  چگوده  ، ما ر د کند  گودگ  که  خواهید در رمابت هستید، می   خصی  که برای دفع  درحالی. بدهید  و تمایالت  احساسات
 ی تأکیاد بار تزکیاه     از طریاق   ، فقط توادد افزایش یابد؟ بنابراین  ما می  گودگ  ؟ چگوده دیستید  عادی  مردم  مثل  با د؟ آیا  ممکن
 . ارتقاء یابد  ما  و سطح  توادد ر د کند  ما می  گودگ   که  است   ینگ  ین

  تماام   رها کاردن فداکاری،  ،آگاه  دن به چیزها ،، بردباری(با د می  ماده  دوع  یککه )تقوا   ؟ آن  امل چیست   ینگ  ین
.   اسات بسیاری از چیزهای مختلف  ی  دربرگیردده  آن. ها و مادند آن است مردم عادی، توادایی تحمل سختی  های و وابستگی  امیال

 . است  گودگ  ر د تواندر   عامل کلیدی یک  این.  دهید تا وامعا  ر د کنیدارتقاء   دبای تان را   ینگ ز  ینا  هر جنبه
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. کنیاد، چیازی فلسافی اسات     ی آن صاحبت مای   دربااره  اما    که   ینگ  ین  این" ،فکر کنند  افراد ممکن است  بعضی 
! چیسات؟  "کند فرق می"منظور  ما از . "کند کیه کنیم فرق میخواهیم تز موضوعی از سطح آگاهی فرد است و با گودگی که می

  تان برایبگذارید .  یا ماده  است  مقدمذهن   که  است  بوده  در بین  ها و گفتگوهایی همیشه بحث  متفکران  ، در اجتماع در طول تاریخ
  معتقددد فکری  امروزی  ، دادشمندانبدن ادسان  تحقیقات علمی روی در. چیز هستند  هر دو یک ذهنو   ، ماده درحقیقت  که  بگویم
ها دیستند؟  ها همچنین در ذهن ادسان اما آیا آن. ها به صورت مادی وجود داردد بنابراین آن.  است  ماده  کند مغز ادسان تولید می  که

خاود را    مادی  موجودیت  ، ده تنها ما گفتهجهان ی  چیزی است که درباره  مثل  درست  و  بیه به هم دیستند؟ این چیز ها یک آیا آن
چیزی دیست که مردم عاادی بتوادناد   بردباری  ،خواهی دیک ،حقیقت ،سر ت جهان.  خود را دارد سر ت،   عین حالدر    دارد، بلکه

، رویاد ب  عاادی   مردم  سطحسوی فرا  به  ومتی. هستند  سطح  در یک  همگیرا حس کنند و این بدین دلیل است که مردم عادی  آن
پار  را   جهاان کال    کهموادی   تمام  امل،  در جهان چیزها  ؟ تمام کنید را تجربه می آن  چگوده. این سر ت را تجربه کنیدتوادید  می
هاا   آن. ف هساتند لا تخم  در ساطوح   کیهاان   فاای  ساتیِ ههاای   هاا  اکل   آن  تمامهستند،  ، موجوداتی زدده و دارای فکرکنند می
؟ گذارداد  دمای چرا . صعود کنیدباه گذاردد به  دمی دمیقا . توادید دمی اما خواهید صعود کنید که می نیبا ا. کنید ما صعود   گذاردد دمی
مجبورید باه  ، ببرید باه  خود را خواهید سطحب اگر و  دارد  فیلتخماستادداردهای هر سطحی . است  بهتر دشده ما    ینگ  ین  زیرا

آن تنها راهی . بیرون بریزید و مجبورید در استاددارد آن سطح جذب  ویدخود را   کثیف  چیزهای  تمام بد خود خاتمه دهید وافکار 
 .است که بتوادید باه بروید

ی در بدن  ما  ماده  ود،  ما بهتر می   ینگ  ینومتی . کند میتغییر    ود، بدن  ما وامعا   ما بهتر می   ینگ  ینومتی 
.  اددازیاد  روید بیارون مای   ها می ددبال آن سرسختاده به  که  را بدی  چیزهای  ؟  ما آندهد روی میاتی تغییر  چه. کند می مطعا  تغییر
فارو    آب  ببندید و در آب بیندازید، بالفاصله به زیار  را  آن ِ در را بردارید، کثیف  از مواد  پر ده  بطری  یک .را توضیح دهم بگذارید آن

بااه    کنید، بیشتر به سمت ساطح آب   را خالی بیشتر آن  هرچه. ریزیدبرا بیرون  داخل آنثیف چیزهای ککمی از آن سپس .  رود می
دهیم، رها  ادن از هار    کنیم، کاری که ادجام می ومتی تزکیه می. د و میکامال   ناور   آب  ال  خالی  ود در سطحاماگر ک. آید می

را   دقشای   چنینمیقا  د  جهانسر ت این  .صعود به سطوح باهتر است با د و این تنها راه برای دوع چیز بدی است که در بدن می
و اگر از افکار بد و مواد   را ر د ددهید  استاددارد اخالمی خودی کافی  اددازه کنید، اگر بهد  خود را تزکیه   ینگ اگر  ین. کند می  ایفا

هاا یکای و مثال هام دیساتند؟       توادید بگویید کاه آن  مییا آ پس. گذارد به سطوح باهتر صعود کنید گاه آن دمی بد رها دشوید، آن
ی را که مردم عادی داردد دا ته با اد  و تمناهای  احساسات تمام    خصیفرض کنید .  توضیح دهم  تان برای   وخی  یک  بگذارید با

  یاک   ؟  اید ومتای  با د  عملیتوادد  آن می آیابیندیشید،   این  ی درباره. و داگهان به او اجازه داده  ود به باه برود و یک بودا  ود
آیاا  . کناد  هابا بوداتضاد   به   روعاحتماه   و چون از حسادت رها دشده است بگذرد  از مغزش  زیبا را ببیند فکر بدی یوا سات بودی

از هار  باید ست در میان افراد عادی در ود؟   ادجام  باید  آنبرای   کاری  چه  پس. توادند دمی؟ جا مجاز با ند توادند آن این چیزها می
 .ذره از آن افکار بدی که دارید رها  وید و آن تنها راهی است که بتوادید ر د کنید و به باه بروید

بردبااری  ، خواهی دیک، قیقت، حجهان سر تطبق  برتوجه کنید و  ینگ   ین ی به تزکیهمجبورید عبارتی دیگر،  ما  به
  باا ر اد هار ذره از حالات    .   ینگ و آن افکار ادجام کارهای بد رها  وید مردم عادی، آن دقایص  یناز آن امیال  وزکیه کنید ت

های  جربه کنید، از میان برخی زمانرا ت  سختیکمی   دزمان، بای  هم.  خواهد رفت  تان از بین بد در بدن  از چیزهای  ، بعضی انت ذهن
جهان  ما ، سر ت یعنیتوادید کمی سطح خود را باه ببرید،  ببرید و پس از آن میرا از بین تان  یسخت بگذرید و برخی از کارما

 ،اساتاد . مربوط است  استاد  خص  به  گودگ  که  بستگی دارد، درحالی  خود  خص  تالش  به  تزکیه. مدر محدود دخواهد کرد را آن
 اما را کاه   تقاوای  توادد  تان می گذارد و خارج از بدن دهد، آن گودگ اثر می  ما را افزایش میکه گودگ دهد  ی به  ما میگودگ

بااه    تزکیه به عملدهید و در  می ر دطور پیوسته خود را  طور که به همان. کند  تبدیل  گودگ را به چیزی مادی است بردارد و آن
 عمال   کننده، بایاد   زکیهت  یک  عنوان به. باهتر دفوذ خواهد کرد  سوی سطوح به  طور پیوسته هگودگ  ما دیز ب  ، ستون کنید صعود می

ماا  . گوداگون را کناار بگذاریاد    ها و تمناهای وابستگی ذره ذره کنید و   تعدیلخود را   عادی  مردم  در محیط تزکیه را ادجام دهید و
. معماوه  باد هساتند    ،کنیاد  ها دگاه مای  کنیم که آن چیزها خوب هستند، اما ومتی از سطوح باهتر به آن ها معموه  فکر می ادسان
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طاوری  . کناد  بنابراین هرچه یک فرد عالیق  خصی بیشتری را در میان مردم عادی برآورده سازد، بدین طریق بهتر زددگی مای 
دسات   او بیشاتر باه  ؟  است   گوده در وضع بدتریچ. در وضع بدتری است   خص  ، اینبینند را می آن  بزرگ  بین رو ن  موجوداتکه 
ش بسایار   اهرت سود و   به و  ها دیست آن  مستحق  آورد که می دست به  را چیزهاییرسادد،  به افراد دیگر صدمه می آورد، بیشتر می

ی  تاان را افازایش دهیاد، اماا تزکیاه       گوداگ   خواهیاد   اما مای  . ددها  می  تقوا از دستاش این است که  دهد و دتیجه اهمیت می
 .  ر د دخواهد کرد ما اصال   ودگگیرید، پس گ  ینگ را جدی دمی  ین

ها روح  که ادسان ی این کسی درباره، اگر  تر کمی پیش. رود دمی   خص از بین  روح  که  گوییم می کنندگان در اجتماع تزکیه
دادایم کاه،    فیزیاک بادن ادساان مای      تحقیقاتاما درحال حاضر از . دامیددد ات میخراف را آن  مردمکرد، احتماه   داردد صحبت می

آن  در وجاود دارداد و  هاا و غیاره    وینا ها، دوتر کوارکتر برویم،  و پایین در بدن ادسان وجود داردد ها ها، الکترون ها، پروتون ولکولم
. دارد  بسایار فاصاله    ی ماده سرچشمهیا   ی زددگی از سرچشمه هنوز  اما آن. را ببیند  توادد چیزی دمی  میکروسکوپ  ، حتی یکدقطه
  بارای   حارارت   است و مقدار بسیار زیادی روی دادن تصادم  برای  ادرژی  مستلزم مقدار بسیار زیادی  ای ته کافت هس  که یمداد می

او   بادن در   اتام   هاای  هساته کنیاد   وامعا  فکار مای  آیا میرد،  پس ومتی یک  خص می.  است  ای هزم جو ی هسته یا هم ت کاف
ی   هیاه   ایان ،  ندستهعد ما بع  در ایناجزای او که   میرد فقط می   خصی  ومتی  کهایم  برده پیما  از این رود؟ درو میاز بین  آسادی  به

بیاییاد  .  اودد  هاای او در بععادهای دیگار داابود دمای      که بدن ریزدد، درحالی  هستند که فرو می ها آنها، فقط  ترین مولکول بزرگ
جاا   آن  ومتی ، حتی است  حرکتحال بدن ادسان در  ؟ تمام است   کلی  چه  به  میکروسکوپ  بدن ادسان زیر یک. ای بیندیشیم لحظه
  اسات   بادن سایال    هستند و تمام  حرکت حالدر ی  مامولکولی ها سلول  ، است  حرکت حالدر  بدن  تمامبا ید،   دشستهحرکت  بی
 اود و ایان کاامال  باا      می  دیده    کل  این  به  میکروسکوپ درست  زیر یک  بدن یک ادسان. است   ده  ساخته  از  ن  که این  مثل

  برای  اما تصور باطلی د نتواد می  ادسان  چشم  یک جفت  این  ن دلیل است کهدیب  این .بینند تفاوت دارد های ما می بددی که چشم
 با بینایی بزرگ  اده زها را چید یتواد ، می  دابباز ما   سوم  چشم ومتی اما . داردد بازمیچیزها  آن  دیدن ما را از د و دوجود بیاور هب

.   اود  دامیاده مای    طبیعی فوق   تواداییاست که یک حاضر   درحال  ، فقط است  ها ادسانتوادایی مادرزادی   درحقیقت  این دگاه کنید و
 .  ید تزکیه بازگردتان برگردید، باید از طریق  وامعیِ اولیهخود   به  ، بایستی تان ظاهر  ودد  طبیعی فوق  های اگر بخواهید توادایی

ماا  .  خاواهیم کارد  شریح را ت ؟ ما جزییات آنه هم ربط دارددبها  آنچگوده  دمیقا .  کنیم  تقوا صحبت ی  درباره بگذارید کمی
را  طاور کاه اماروزه ماردم آن     ، هماان  ادسان  بدن  جزء  ترین بزرگ.  بسیار بسیار زیاد یک بدن داریم  عدهایاز بع  یک در هر  ها ادسان
و  هاا  مولکاول باین  هاا یاا    هاا و مولکاول   سلولاما ومتی بین . طور است حدامل برای گو ت و خون ما این. استسلول  بینند، می

گیارد؟   پس آن بدن چه  کلی می. کرد  تجربه خواهیدچه را که  بیه وارد  دن در بععدهای دیگر است  آن  ،ها داخل  وید مولکول
های بوددی کاه در آن بععادها هزم اسات، جاذب      بدن  ما باید در  کل: را درک کنید آنجا  بععد اینبا مفاهیم این توادید  دمی  البته

مدر وسیع است کاه ورای   د که آن بععد آنیبر میپی   زمان  آندر .  ود  و کوچک  بزرگ  توادد میبدن  ما  ،دیگر  عدهایبع ود و در 
هاا   باه آن  اکل وجاود دارداد هساتم و آن     دیگر   عدهایبعای که   کل سادهی  جا فقط درحال گفتگو درباره این. با د مقایسه می

  در یکیک بدن بخصوصی دارد و عدهای دیگر بع  بسیاری ازر یک ادسان د. وجود داردد  مکان  در یک  زمان همبععدهایی هستند که 
. ایام  ی آن صحبت کارده  دربارهما   که  تقوا است  ،میدان  آن؟   میدادی  چه. وجود دارد  دور بدن ادسان  میدان  دوع یک   عد بخصوصبع

 .کرددد دیسات  چه برخی از افراد فکر می مثل آن ،عقیدتیچیزی فقط معنوی یا دروامع چیزی است و   سفیدردگ  ی مادهدوعی تقوا 
هاا   آن! "از دسات داده  تقوا "و  "جمع کنتقوا "گفتند  میترها  ، مسن در گذ تهاست و این دلیل آن است که چرا   ا  مادیطعآن م

 ،اساتاد   کاه گفتناد   مای دایو   ی مدرسهدر . دهد می   کلرا  یو میداد ته مرار دافرد تمام دور بدن  تقواآن . گفتند میکامال  منطقی 
هاا فقاط باه مقادار تقاوای مریاد دظاری         آن؟  چیست منظور از این . که مرید استاد را جستجو کند کند ده این مرید را جستجو می

باود کاه    اگر زیاد دبود برای او ساخت مای  . بود اگر زیاد بود تزکیه کردن برای او آسان می. دداختند که ببینند آیا آن زیاد استا می
 . دا ت میباه   سطوح  سوی به  های بسیاری برای ر د گودگ سختیتزکیه کند و وامعا  



    

15 

. دامناد  می  "بد  کارمای"   در بودیسمکه  درحالی  دامیم می "ارماک"را  ما آنجا  این .وجود دارد  سیاه ی  ماده  دوع  یک  زمان هم
 اود   دامیده میتقوا که   ی ا داردد؟ مادهبه هم ربط   دو ماده  اینچگوده . وجود داردد  با هم  زمان هم  سفید و سیاه  ی مادهدو دوع   این

. آوریام  دست مای  هبادجام کارهای خوب برای مردم،  ی وسیله ، گذر از اومات سخت یا بهها سختیچیزی است که از طریق تحمل 
دسات   ادجام کارهای بد و ادجام کارهایی که خوب دیست یا آزار رساددن به دیگران به  ی وسیله را مردم به  سیاه ی  که ماده  درحالی

کنناد و   نتی فروگاذار دمای  از هیچ  ایط بلکه حتی  ودد  توسط حرص و آز کنترل میتنها   ده  ا خاص  ین روزها بعضیا. آوردد می
  باازی  جانس  د، هام نآدم بکشکنند تا  رسادند، مردم را اجیر می گناه را به متل می افراد بیها  آن. دهند برای پول هر کاری ادجام می

  سات د تقاوا از د نا ده ادجاام مای   باد   یهاا کار  ماردم   ومتی. دهند می  را ادجام  کاری  دوع  ره -کنند می  و مواد مخدر مصرشکرده 
کند که چیره  ده و دق دل را خالی کرده  فکر می، کند توهین می  دیگری  به  د؟ ومتی کسینده می  از دست را آن  چگوده. دنده می
،  آوردن  دسات  باه   بارای . "آورد دسات دمای    خص از دست ددهد، هیچ چیازی باه  اگر " ،وجود دارد  جهان  در این یاصلاما . است
 سر ات کند؟ دمیقاا    را اجرا می  این  کسی  چه. بدهید  از دست  دهید، مجبور خواهید  د کهد  ز دستاگر ا. دیبده  از دستید مجبور
. چیزهاایی با اید    آوردن  دسات  باه   در آرزوی  فقط  که  است  غیرممکن  ، این جهت  این از. دهد این کار را ادجام می  که  است  جهان

  خاود را باه    یکند، تقاوا  سوء استفاده می  دیگریومتی از ا کند ی یگری توهین می خصی به د ومتی؟ کند پس این چگوده کار می
  داده  را از دسات   و چیازی    و زجار کشایده   خوبی ددارداست که احساآ  یطرف ،دیگر   خص  جا که از آن. کند می  پرتاب  دیگری

کند، درست ومتی آن کلمات  جا به او توهین می این ، خص آن  که  درحالی.  ود می  ها جبران این  او تمام  برای  طریق  است، بدین
، او تاوهین کناد  به  بدترهرچه . آید میآن  خص پرواز کرده و درست روی او فرود  یعدبع  از تقوا از میدان  ای تکه ، ودد خارج می

و لگاد    مشت یدیگربه    خصیک   ومتی.  است   کل  همین  دیز به  دیگران  سوء استفاده اززدن و . دهد تقوای بیشتری به او می
تواداد ایان    یک فرد عاادی دمای   .آید میهر اددازه که ضربه سخت با د، به همان اددازه تقوا روی آن  خص دیگر فرود زدد،  می

،  دیز   مرا کتک تو"کند،  کند و فکر می  را تحمل توادد آن ، دمی کند تحقیر  ده می  احساآکه   درحالی. اصل را در این سطح ببیند
داه   ،یاک  بناابراین هایچ  . گردادد او بر می  بهرا تقوا آن دهد و  جواب او را می  ، با مشت" بنگ" ."بزدمرا  ، توعوضدرباید من هم 

تاا    بایاد تاو را دو باار بازدم      ، پاس  ای باار زده  تو مرا یک"فکر کند، او ممکن است  .ادد ده از دست دادهو چیزی را به دست آورده 
 .دکرخواهد واز پر  دیگری  سوی او به  دیگر از تقوای  ای و تکه هزد  او را کتک  او دوباره. "خالی کنم عصبادیتم را

باا  عقیاده دارداد کاه    مذاهب در برخی از تقوا وجود دارد؟   در تبدیل  ای رابطه  دوع  ؟ چهدهیم اهمیت زیادی میتقوا    بهچرا 
بسایار،    کسب خواهد کرد؟ باا تقاوای  را چیزی   چه. کند میزددگی بعدی کسب تقوا،  خص چیزی را که در این زددگی ددارد در 

ورد، بیاا   دست هتوادد ب بخواهد می  کهرا    خص هرچه  .آورد می  دست به  زیادی  یا ثروت  باه  ده  مقام  یک  صاحب  احتماه   خص
تقاوایی  هایچ    اگار  خصای  ن است کاه  یا  مذاهباز  یر برخگر دید ی دهیعق. دد و می  چنین تقوایی مبادله  ها در مقابل این  تمام

میارد   کامال  می   خص  و بعد از مرگ،  خواهد رفت  او از بین اصلی  روح.  خواهند رفت  او از بین  و روح  هر دوی جسم ،با د  ددا ته
 . ود   گودگ تبدیل    به تقیماتوادد مس معتقدیم که تقوا می ، ماکنندگان در اجتماع تزکیهاما . مادد دمی  بامی  و چیزی

 ، کاه   اسات   ای کنندگان گفته در اجتماع تزکیه. صحبت کنیم  ود می  تبدیل  گودگ  تقوا به  چگودهکه  ی این بگذارید درباره
یاا    رهکردن کاو  برپا" ،افراد  اما برخی از. "مربوط است  استاد  خص  به  گودگ  که  ، درحالیمربوط است به خود فرد  تزکیه عمل"

و ایان چیزهاا را    ،کنند و از فعالیت فکری استفاده می کرده را تمرین "دَنجمع کردن مواد  یمیایی برای ساختن  و جسمادیتنور 
  ها فکار کنیاد، یاک    آن  به  از اددازه  دیستند، اگر بیش  ها اصال  مهم آن  که   ما بگویم  بهخواهم  ما میا. گیردد میدردظر بسیار مهم 
  تزکیاه  عمال ها دیساتید؟   اید و در طلب آن ها وابسته دشده به آن نیدک فکر ها ی آن بیش از حد دربارهاگر آیا . خواهد بود  وابستگی
  ایان .  اسات   افیکا  دی ته با را دا  آرزو آناگر  -مربوط است  استاد  خص  گودگ به  که  خود فرد دارد، درحالی  تالش  به  بستگی

 ما فقاط یاک   . کار برآیید  این  توادید از پس که  ما به هیچ طریقی دمی  دهد، درحالی می  کار را ادجام  این  دروامع  که  استاد است
کاامال    ادرژی باه ساخته  ده  کل دهید؟ با ی  که از مادهرا کنید بتوادید یک بدن موجود باهتر  فکر می ،بدن ادسان عادی دارید

و هیچ   و اسرارآمیز است  دیگر بسیار پیچیده  یهاعددر بع  بدن ادسادی  رودد تبدیل. است   وخی  یکحتی گفتن آن . است  غیرممکن
 .ها را ادجام دهیدکارراهی وجود ددارد که بتوادید آن 
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  از بادن   در خاارج   تقاوا . دهاد   ما را ر د مای   گودگ  دهد که می ی ما گودگ  دهد؟ او به  ما می  به  چیزی  استاد چهپس 
دسات   هبا   از تقاوا  ، هار دو گوداگ او   تاوان   و   خص  بلندی سطح.  ود می  تقوا ساخته  او از این  وامعی  گودگ و د داردوجو  ادسان
  سطح  طور وامعی هب  که  گودگ. کند باه ر د می  طرش  به  مارپیچ  صورت  به  کند که می  تبدیل  گودگ   ما را به  استاد تقوای.  آید می
  ساتون   رساد یاک   سر مای   باهی  به  که و بعد از آن  ر د کرده  مارپیچ   کل  او به  از بدن  کند در خارج می  را مشخص   خص  یک

  ایان . داد  او را تشاخیص   گوداگ   ساطح   توان ، می  خص  یک  گودگ  بلندی ستون  دظر به  با یک  فقط. دهد می  گودگ را تشکیل
  ، روحهساتند   مدیتیشان  حاال ومتی برخی از افراد در.  است   ده  ا اره  آن  به  ودیسمدر ب  که  است   خص ی ی تزکیه و ثمره  سطح
. ددا را ددار  باه رفاتن   جرأتتوادند باهتر برودد و  ها دمی اما آن ،برسد  بخصوصی  سطح  و به  کرده  توادد بدن را ترک می ها آن  اصلی
 ها آن  گودگ  که ستون خاطر این به. وددطح برتا آن سند دتوا مییددد و فقط جا رس به آنخود   گودگ  ستونها با دشستن بر روی  آن
 . ی تزکیه این است ثمره  از  منظور بودیسم . باهتر بروددند دتوا دارد، دمی  ارتفاع  اددازه  همان  به

  عاد دیساتند، ولای   بع  در یاک   گوداگ   معیار و ساتون   این. وجود دارد   ینگ  ین  سطح  گیری اددازه  برای  معیاری  همچنین
  کسای   ، ومتی عادی  مردم  در میان  طور مثال هاگر، ب  ،است  کرده  ر د ما درحال حاضر    ینگ  ین ی  تزکیه. وجود داردد  زمان هم
دوبااره   زداد  ما مای  ا   به  با مشت  کسی  ومتییا   و درودا  کامال  آرام با ید،ددهید هم جواب او را   کلمه  ، یککند توهین می ما   به

  بناابراین باه  .  حاضر بسیار بااه اسات     ما درحال   ینگ  ین  سطحدهد که  آن دشان می. بگذرید  و با لبخند از آن چیزی دگویید
،  بهتار  اود   اما     اینگ   این    دخواهید آورد؟ ومتی  دست هرا ب  کنید؟ آیا گودگ  کسب را باید  چیزی  کننده، چه تمرین  یک  عنوان

.  با اد  مای مطلق ن یاست و ا  حقیقتن یک یا . ینگ او است فرد به بلندی سطح  ین  گودگ  سطح.  ما ر د خواهد کرد  دگگو
داددد و مهم دبود کاه در پاارک یاا خاداه      ادجام می  و ازخودگذ تگی  با سعیهای خود را  تمرین  برخی از افراد بوددد که درگذ ته

  عمال   دیگاری    اکل   باه   اددد  خارج می که اما به محض این. داددد ادجام می  خوب را کامال  و آنبا ند، وامعا  به آن باور دا تند 
  به  جنگ و رمابت  در میان مردم عادی با دیگران  و  هرت   خصی  دفع  آوردن  دست به  رفتند، برای را می  خود ان  کرددد و راه می
دیاز    دلیال   هماان   و باه توادسات،   حتی یاک ایانچ هام دمای    ؟ توادست ر د کند میها  کنید گودگ آن آیا فکر می. ادداختند می  راه

گودگ را بارای مادتی طاوهدی ادجاام      های چی تمرینز افراد رخی ابطور است که  اینچرا . یابد  توادست  فا دمی ان  یها بیماری
  عادی  مردم  های فیزیکی ورزش  مثل،  عی استطبی فوق  و چیزی عمل تزکیه  گودگ چی گردد؟ زیرا بردمی ان  یدهند اما سالمت می

 .دی ینگ خود تمرکز کن به  ین دبای ،و افزایش گودگبازیافتن سالمتی منظور  به.  دیست

، "دَنو جمع کاردن ماواد  ایمیایی بارای سااختن       جسمادیبرپاکردن کوره یا تنور "ی   افراد معتقددد که در گفته  بعضی
  ادارژی   تماام اداواع     اامل  کند، اما  ذخیره می  بعضی از ادواع ادرژی را  فقط دَن  آن  .طور دیست ایناما . گودگ است دَن،منظور از 

و   زدادگی داریام   ی تزکیاه   برای  دیزرا   بسیار دیگری  ما چیزهای  دادیم می  همگی  که طور ای است؟ همان ه دوع مادهچ دَن.  دیست
  استفاده ی و اجازه هستند  ها مفل آن  اکثریت .دیگر را ر د خواهند داد  های مابلیت  خیلی و  طبیعی فوق  ما دیروهای  های که بدن این

از   یکای   کاه  این حضبه م ، وها هزار بیشتر از ده ،وجود داردد  طبیعی  فوق  های از توادایی  تعداد بسیار زیادی.  ود دمی  ها داده از آن
دشاود کاه باه      داده   ما اجازه  به  که  است  دهند؟ منظور این را دمی  ظاهر  دن  ی ها اجازه نآ  چرا به. د  و می  مفلکند،  ها ر د  آن

بزدیاد و داه     هام   را باه   عادی  مردم  اجتماع  میل خود   ما مجاز دیستید به. ها را به کار ببرید آن  عادی  مردم  ی در جامعه  میل خود
را   عاادی   ماردم   اجتمااع   توادد وضاعیت  می  زیرا آن. بگذارید  دمایش  به  را در اجتماعان ت یها طوری توادایی اجازه دارید همین  حتی
  هاا دشاان   آن  را باه تان  یها توادایی  اگر تمام. دهند  را ادجام  تزکیه، عمل از افراد مجبوردد از طریق آگاه  دن  بسیاری. کند  مختل

  کارهای بد غیرمابال   که  افرادی. خواهند کرد  تزکیه را  روع  هستند و همگی  امعیها و ی توادایی همه  ها خواهند دید که دهید، آن
احتمااه   . بگذاریاد   دماایش باه   صورت این ددارید به    ما اجازه.  مجاز دیست  و این آیند می  تزکیه  ادد دیز برای را ادجام داده  بخششی

را   درسات   یکاار   کنیاد کاه    اید فکار  . چیزها را ببینید   و حقیقت یتقدیر  توادید روابط که دمیچراادجام خواهید داد  یکارهای بد
کاه   نیا به محاض ا زیرا  .ها را ددارید ی به کار بردن آن اجازه ،  جهت  همین  به. با د  دادرست  یکارتوادد  می  دهید، اما آن می  ادجام
  هاای  از تواداایی   ، بسایاری  دردتیجاه .  اد  یم  کشیده  عبث  به   ما ی و تزکیه  کرد یم   ما تنزل  ، سطحدیداد یرا ادجام م یکار بد
، خواهد رسید  بینی گودگ و رو ن  ی باز  دن مرحله  به   خص  ،زمان  خواهد افتاد؟ با گذ ت  اتفامی  چه.  ودد مفل می  طبیعی  فوق
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و صدها مسیر ادارژی را بااز    ،ها در بدن ، تمام مفل یطبیع فوق  های توادایی  و تمام هد منفجر   عمل کرده،  بمب  یک  مثل دَن ینا
  بعد از مارگ . گیرد برای آن مورد استفاده مرار می دَنچیزی است که   این. باز خواهد  د  چیز با یک تکان  ، همه"!بنگ". کند می
چارا  . ها هساتند  دددان یاها  ها استخوان آن  که  کنند افراد اظهار می  بعضی. مادد می  بامی ساریراسوزادند و از او  او را می  ،راهب  یک
دیگار    عادهای از بع  بسیاری  حاوی مواد  آن.  است   ده  و ادرژی آن آزادهاست   منفجر  ده دَن  دداردد؟ آن فقطها را  آن  عادی  مردم
   آن. اسات   بااارزش  کنناد آن وامعاا    یفکر م  مردم این روزها. دارد  کمی  ی ، اما استفاده استمادی   چیزی  دیز، آن  همه از بعد. است
 . است  چیزی  چنین  آن فقط. است   و بسیار سخت  و  فاش دا ته  ادرژی

د یا تواد باه، دمای   در مورد فا در سطوح  آگاهی  ، بدون یعنی. کند مردم ر د دمی  دیز وجود دارد که چرا گودگ  دیگری  دلیل
را   گودگ چی  دوع  از افراد چندینرخی ، ب کردم  ا اره تر پیش  طور که ؟ همانظورم چیستمن. دیتزکیه را ادجام ده عمل  سوی باه به

  یاک    ما فقاط .  است  دتیجه بی  ، باز هم گیرید ها را یاد می ن  تعداد از آ  که چه ، مهم دیست بگویم  تان ادد، بگذارید برای کرده  تمرین
پاایین    در سطح  اصولی  ها همگی آن ، زیراتزکیه عملدر   ابتدایی   اگرد کالآ  یک ، فقطخواهید مادد  بامی   اگرد کالآ ابتدایی

  هاای  اگار کتااب  . دنباه ایفا کن سطوح   سوی  ما به  ی تزکیه  در راهنمایی  د دقشینتواد دمی  پایین  در سطحی  اصولی چنان .  هستند
  ، بااز هام   کنیاد   مطالعاه   مدر هم ههر چ.  بامی خواهید مادد  ابتدایی  د کالآکنید،  اگر  مطالعه  گاهرا در دادش  ابتدایی  کالآ  درسی
  ساطوح در و  کاه مارتبط باا آن ساطوح هساتند      ی دارداد فلتخم  فای ،فلتخم  سطوح. ، بدتر خواهید  د در عوض.  است  فایده بی

  ساطوح   سوی  ما به ی  تزکیه  د راهنماینتواد دمی  پایین  سطح  ، اصول بنابراین. کند می  راهنماییهای مختلفی  به  کلفا مختلف، 
  را از ساطوح   موضاوعاتی   آموز ام  در. باه هستند  در سطوح   تزکیه  برای  اصولی  همگی گفت  ما بعدا  خواهیم  که  چه آن. دنباه با 

، داوار   کتااب   چندین. ه بعد راهنمایی کنندی  ما را از همین جا ب تزکیه هستندمادر   همیشه ها  بنابراین آن.  کنم می  ف ترکیبلتخم
،  اما را  هاا  آن باه   کاردن   گاوش  هاا یاا   آن  کاردن   ها، تما ا خواددن آنبار  بعد از یکد که یبر میپی .  دارم  و ویدیوکاست  کاست

ها گوش کنید، مطمئنا   ه آنها را تما ا کنید یا ب ها را بخوادید، آن د که پس از مدتی ومتی مجددا  آنیبر میو پی کنند  میراهنمایی 
 فاا . کنناد  می   ما را راهنماییبدون ومفه ها  و آنداده را ر د   خودبدون ومفه  ما  .هنوز هم تأثیر راهنمایی  ما را خواهند دا ت

 :دهاد  دمای   اما را افازایش    گودگهای تزکیه،  ادجام تمرین که چراهستند   در باه دهیلی  ذکر  ده  دو علت. گوده است دمیقا  این
را تزکیه دکنیاد   خود   ینگ  یندکنید، اگر   تزکیهاگر درون را  و دیده  را ادجام  د تزکیهیتواد باه، دمی  فا در سطوح  به  آگاهی  بدون
 .هستند  دو دلیل  ها آن این .یابد  ما افزایش دمی  گودگ

 دافا  هاي خاص فالون ویژگي

  تمادن   تااریخ  ی هدور  آن هرگاز در ایان  .  ی بودا اسات  هزار روش تزکیه در مدرسه از هشتاد و چهار  ما یکی  دافای  فالون
ی  در ایان دوره اماروز   .را دجاات داد هاا   دساندر مقیاآ وسیعی ا  تاریخ  مامبل  ی دوره  در یک بار ، اما یک است  دشده  علنی  ادسادی
تقاوا  کاه   ایندر مورد .  است  باارزش دهایت یب  همین جهت به ، کنم می  عمومیای  طور گسترده بهرا  آن  ، دوباره ویرادیآخرین  دهایی
.  اود  می  کسب  از تزکیه  آن -آید دمی  دست هب  از تمرین  درحقیقت  گودگ. صحبت کردم  ود می  تبدیل  گودگ  مستقیما  بهچگوده 
. گیرداد  جدی دمای تزکیه را ها مهم هستند و  تمریند کنن فقط فکر می  ، امارا ر د دهند  کنند گودگ خود می  سعی  از مردم  بسیاری

دهایم؟   مای   جاا آماوزش   هاا را ایان   تمرین چرا  پس. آید می  دست هب   ینگ  ین  ی گودگ کامال  از تزکیهاما حقیقت این است که 
را   مقدآ متوند، ندشین می  در خلسه ها عمدتا  آن. دنکن دمی  را تمرین  حرکتی  هیچ  انراهب  چرا  که  دهم  توضیح  از همه  اولبگذارید 

کناد   را مشخص مای ها  آن  سطح  گودگی را که ها آن -کند ر د میها  آنو سپس گودگ   دکنن را تزکیه می   ینگ د،  یننخواد می
دیاازی  همین جهت  را رها کنند، به مادرزادی  بدن  از جمله، ددیا  متعلقات  ی همه  که  آموخت  مردم  به   اکیامودی  .دنده میافزایش 

ها  نافرادی که آ. کند  عور صحبت دمی ذی  ی موجودات همه  دجاتی  دربارهدایو   ی مدرسه. کنند  تمریندداردد که هیچ حرکتی را 
از افرادی کاه وامعاا      و با هر کسی سر و کار دداردد، با برخی ها یا هر دوع سطحی را دداردد، ادواع و امسام ذهنیت  دهند میآموزش 

مریاد    ساه ممکن است . کنند می  را ادتخابخود  نمریداها  آن .چنین با ند سر و کار دداردد خودخواه با ند و برخی دیگر کمتر این
  دارد، خیلای   تقوای بسایار زیاادی   مرید  این   د که  باید مطمئن. کند می  را دریافت  وامعی  ها آموزش از آن  یکی  فقط پیدا کنند، اما
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  چیزهایی پرورشو   زددگی ی تزکیه  برایدستی   یها تکنیک  آموزش  بر ها  آن ،جهت  همین  به.  افتد یدر مشکالت دم است و  خوب
را   فیزیکای   یاه تمرین  بعضیمجبوردد   و این بدین معنی است که دنکن تأکید می  ها و غیره و مهارت  طبیعی فوق  های توادایی  مثل

 .ادجام دهند

 یاک  از .را برای ادجام دادن دا اته با اد  هایی  تمرین، بنابراین آن باید ن استذهبدن و  ی تزکیه   ی برایدافا رو  فالون
اساتفاده از تاوان دیرومناد      ؟ آن چیست "کردن  تقویت". هستند  طبیعی فوق  های توادایی  کردن  تیتقو  تمرین برای  ، حرکات جهت 

دیااز   اما    جهتی دیگر، بدن از. کند تر می تر و موی موی  تدریج ها را به  ما است و آن  طبیعی فوق  های گودگ برای تقویت توادایی
 "جااودان   تولاد کاودک  " ی دربااره ی دایو  باه، مدرسه  در سطحی  تزکیه عملدر . دهر د درا زدده   از موجودات  بسیاریدارد که 
از   ، بسایاری  گذ اته   ایان  از .کناد  صحبت مای  "تباهی داپذیربدن سخت "  ی درباره بودا  ی مدرسهطور که  همانکند،  می  صحبت
هاا   ر د داده  اودد و آن   فیزیکی  های تمرین  از طریق  داردد که  احتیاج  موجودات  این. ر د داده  ودد  باید   طبیعی فوق  های توادایی

  .دارددیااز    تزکیه و تمرین  هر دویبه   ذهندن و ب  کامل  ی تمرین تزکیه  یک. دهند می پرورشما   های تمرین  هستند که  چیزهایی
 اما را    ساطح  طاور وامعای    هبا   کاه   گاودگی   .کند موجودیت پیدا می  گودگ  چگوده  اید که فهمیده   ما  همگی اکنون   کنم فکر می
 ینگ  ما و جذب  دن در   ین با ارتقاء.  ود می  حاصل  تزکیه  از طریق  آید، بلکه دمی  دست به  تمرین  کند از طریق می  مشخص
به  اما اجاازه داده خواهاد    ، و  ما را محدود دخواهد کرد ، دیگرجهان سر ت ، عادی  مردم  در بین  تزکیه عمل جهان در سر ت

 اما     اینگ   ین طور که و همان کند می  گودگ   دن به    ما  روع به تبدیل  این زمادی است که تقوای.   د به باه صعود کنید
 . کند گوده عمل می اینآن . یابد می  افزایشبا آن ودگ  ما گکند،   د میر

  بادن   های از سلول  در هر یک  دهیم ر د میما   که  گودگی.  است  ذهنبدن و   برای  وامعی  ی تزکیه  ما یک ی تزکیه  روش
رود و  هساتی دارد مای    میکروساکوپی  العاده  قفو  یدر سطح دخستین کهی  بسیار کوچک ماده  ذراتآن تماما  تا   ود و می  ذخیره

  و مادرت    ود، تاراکم   ما بیشتر و بیشتر می  گودگ  توان  که طور همان. کنند می  ذخیرهی با ادرژی باه را  همگی، آن گودگِ ماده
  بادن ادساان و در تماام     سلول در هر  آن  جا که از آن.   عور است  صاحب  باهیی  ادرژی  ی با ماده  چنان. یابد می  دیز افزایش   گودگ

  و  اکل   لکاولی وم  باتتیتردظم و    ما  ده، همان  بدن  های سلول    کل هم تدریج   ، به  ود ذخیره می  حیات  ی مسیر تا سرچشمه
  هاای  ز سالول ا  متشاکل   حاضر دیگر باددی   بدن درحال  ، و این جوهر آن عوض  ده استاما . گیرد را به خود می  اتمی  های هسته

  دارید باین   و هنوز احتیاج  دشده   ما هنوز تمام  ی ، تزکیه ؟ البته پنج عنصر دخواهید بود  آیا  ما در ورایپس .  دیست  فیزیکی اولیه
در   که  ستا  این دارید   که  تنها فرمی.  هستید  فرد عادی  یک  جهت در ظاهر  بیه  همین  به.  تزکیه را ادجام دهید عمل  عادی  مردم

بردا اته  هاا   بیمااری    ما،  امل  بد در بدن  چیزهای  دبای  از همه    اول مطمئنا.  آیید دظر می  تر به خود جوان  سن با افراد هم  مقایسه
  ، بلکه کنیم دمی  را استفاده "بیماری  فای " ی  کنیم، واژه می   ما را پاک  ما بدن.  کنیم دمی  ها را معالجه جا بیماری ، اما ما این ودد
  کاه  خاطر این به  آیند فقط جا می افراد این  بعضی.  کنیم می  را پاک  وامعی  کنندگان و بدن تمرین  دامیم می "بدن  پاهیش"  را فقط آن

توادناد   هاا دمای   ، زیرا آن  ود داده دمیها  دوره  در این   رکت  ی اجازههای جدی  اما به افرادی با بیماری.  ود  معالجه ان  یبیمار
دا ته با اد و احسااآ کناد کاه        بیماری جدی  اگر کسی. دا تن بیماری را رها کنند یا فکرِ  ،هایشان بیماری  ی وابستگی معالجه

  دیمتوا دمی  که  ایم بارها تأکید کرده.  تزکیه را ادجام دهد عملتوادد  دمی   خص  را رها کند؟ این توادد آن ، آیا می بسیار داراحت است
  چیازی اسات    بسیار فراتر از آن  که  جا برای تزکیه هستیم ما این. جا بیایند این  داردد به  جدی  های بیماری  که  هایی اجازه دهیم آن

از   ی، تعاداد  البتاه . کارها پیدا کنناد   آن  ادجام  را برای  دیگری  گودگ توادند استادان چی ها می آن. کنند فکر می  اش ها درباره آن  که
 .هیم ما ادجام د  برایتوادیم تمام این کارها را  ، بنابراین میکنید  خواهید تزکیه اما  ما می. داردد  هایی بیماری  کنندگان تمرین

و   هاا دارم   آن  ، پوست خواهند یافت ان  یظاهر  در صورت  تغییر زیادی  ،تزکیه عمل  ما بعد از مدتی  دافای  فالون   اگردان
  آن  بسیار کمتر خواهد  د، کاه   و حتی  کمتر  ده  صورت  ترها، چروک مسن  برای. و با سالمتی خواهد درخشید هید  دسف  سرخ و
  باه . آ نا هساتند   وضعیت  این جا حضور داردد با  این  که  مدیمی  از  اگردان  که خیلی چنان  کنم، غلو دمی  من.  است  عادی  ای پدیده
  عاادت   اش دا اتن  هزماه   ذهان بادن و   ی تمرین تزکیه  ، زیرا یک را باز خواهند یافت   ان ماهاده  عادت  تر مسن  های ، خادم عالوه
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کاافی    از آن  حاضر کمای   درحال. زیاد دخواهد بود  آن  جریان  گردد، ولی  فرد برمی  ی ماهاده  عادت.  بدن است ی تزکیه برای   ماهاده
:  طاور اسات   هماین   آمایان هم  د؟ براییکنتزکیه  ، آن  را بدون  نتا د بدنیتواد می  چگوده  وگرده.  تاس  ای عادی دیز پدیده  این. است
ایان  : کننادگان وامعای بگاویم    توادم به تزکیاه  نابراین میب.  است  سبک   ان بدن  تمام  خواهند کرد که  ها احساآ ها و مسن جوان

 .تغییرات را احساآ خواهید کرد

تقلیاد  را   حیواداات ، حرکاات   در تمارین   کاه   هاایی  روش بیه تمامی آن ، عظیم است کنیم تزکیه میمان  چه در تمرین آن
  خاود   در زماان   و هیاوذی    ااکیامودی  کاه    اصاولی   تمام. است وسیعبسیار کنیم  تزکیه میروش   این چه ما در آن .دیستکنند  می

ماا باا   ؟ کنایم  تزکیاه مای  را   چیزی  چه  دافا  فالونما در .  د ما محدود می  ی یر  راه  اصولی در کهکشان  به  همگیآموزش داددد، 
عنوان  خواهی، بردباری را به کنیم، ما واهترین سر ت کیهان، حقیقت، دیک پیروی از موادین حاکم بر تکامل این کیهان تزکیه می

یک کردن   تزکیه  معادل چیزی بسیار عظیم است،کنیم  یتزکیه مما چه که  آن. گزینیم مان برمی استادداردی برای راهنمایی تزکیه
 . استکیهان 

  درحاال .  اسات   با هر روش دیگاری متفااوت    دارد که  دیگری  ی دظیر و برجسته ی بسیار بی مشخصه  ما یک  دافای  فالون
  کاه   یگاودگ  چای  های  در روش. کنند می  را ددبال دَنیا تمرین دَن  ی تزکیه  راه  در جامعه متداول   گودگ های چی روش  حاضر تمام

  فاالون .  اسات   برای  خص بسیار مشاکل   عادی  مردم  در میان  بینی رو ن  به   دن  و دایل  گودگ  ، باز کردنکنند تزکیه میرا  دَن
  را بارای   ا  فاالون  خصا  هاایم  ول کاالآ در ط. کند تزکیه می  را در زیر  کم  فالون  ما یک  روش. کند تزکیه دمی را دَنما   دافای

از افاراد    بعضی.  کنیم می  درپی دصب همه پی  را در بدن  ، ما فالون دهم می  دافا را آموزش  فالون  که  درحالی.  گذارم می کار   اگردان
  کاه   خاطر اسات   بدین  این. کنند  احساآرا  آنتوادند  می  مردم  توادند؛ اکثریت دمی  دیگران  که  کنند درحالی  را احساآ توادند آن می

  های مابلیت  تمام  که  است  از جهان  مینیاتوری  فالون. کنیم تزکیه می دَن  جای  را به  ما فالون. داردد  گوداگودی  فیزیکی   رایط  مردم
  همین.  خواهد دا ت  ن ما دورا   کم  زیرین  تا ابد در مسمت آن . کند و بچرخد  توادد عمل می  خودکارطور  هرا دارا است و ب  جهان
  هاای  عقرباه درجهت گردش   ومتی.  خواهد چرخید   کل  این  تا ابد به  تومف  بدون  سال  ، سالیان گرفت   ما جای  بدندر   فالون  که

دیل کناد و  توسط خودش ادرژی را تبا   توادد ، می براین  عالوه. کند  را جذب  کیهان  ادرژی خودکارطور  هتوادد ب چرخد، می می  ساعت
  سااعت   های عقربهجهت گردش خالش همچنین ومتی . دهد ادرژی هزم را در اختیار مرار می ،برای تبدیل هر مسمت از بدن  ما

تاان پراکناده    در اطاراش بادن   ،رادد که پاس از آن  به خارج از  ما میرا   فرستد و عناصر دامطلوب می  خارج  را به  چرخد ادرژی می
  جدیاد را باه    ادرژی  دوباره  آزاد  ود و سپس  بسیار طوهدی  توادد تا مسافت فرستد، ادرژی می می خارج   را به  رژیدا  ومتی.  ودد می

دیگاران،    خود و دجاات   دجاتبه بودا   ی مدرسه.  ما مفید با د  اطراش  مردم  تمام  توادد برای می   ده  خارج  ادرژی. آورد می  داخل
  دیگاران . دهید  دجاتباید دیگران را دیز    د، بلکهکنیخود را تزکیه  عور عقیده دارد، بنابراین دباید فقط  ذی  موجودات  ی همهدجات 

  البتاه . را  فا دهید و غیره ان  یها کنید، بیماری  دیگر را اصالح افراد  بدن ، مصد  توادید بدون بردد و  ما می می  دفعهمراه با  ما 
کناد    ذخیاره   آن  را در داخل  ادرژی  توادد چرخد، می می  ساعتهای  درجهت گردش عقربه  فالون  ومتی. ادخواهید دد  از دست  ادرژی

 . ود و متومف دمی هدیچرخ طور پیوسته  به  زیرا فالون

  ساؤال   از مان   هساتند کاه    کساادی  همچناین   ؟"چرخد طور پیوسته می هب  فالون  چرا این"کنند،   افراد  اید تعجب  بعضی
 دَن ود  بسیاری ذخیره می  ادرژی  ومتیند راحت است که بفهمبرای مردم  ؟ "چیست  آن  توادد بچرخد؟ دلیل می  چرا آن"کنند،  می
  در حرکات   جهاان .  بزدم  مثالی  بگذارید .چرخدتوادد ب چگوده می  فالونمشکل است که دریابند  ان  یبراتوادد  کل بگیرد، اما  می
  باه   هام   د و زماین نچرخ دور خور ید می  دُه سیاره هستند،  حرکت ها در کهکشان دیز تمام و  در جهان   یری  ایه راه  و تمام  است

دیارو  درحاال    کسیکنید  آیا فکر می؟ دهد  هلرا  ها آنآیا کسی مجبور بوده : بیندیشید  ی این درباره  همگی. چرخد می  دور خودش
  مکاادیزم   داوع هاا فقاط یاک     آن .مفاهیمی که مردم عادی داردد بفهمیدبا گوده چیزها را  اینتوادید  ؟  ما دمی است ها آنن به داد
  ، مشاکل  تمارین   زماان   دنکار با طوهدی . چرخد می  فقط  کند، آن می  صدقهم ما   در مورد فالون   کل  همین  به. داردد یدنچرخ
طاور   هبا   جاا کاه   ؟ از آنکناد  این کار را می  گودهچ.  است  کرده  حل  عادی  مردم  برای  زددگی عادی    رایط  را در میان  تزکیه  عمل
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 بار  ، عالوه البته.  دکن ، آن  ما را تزکیه می روید سر کار می   ومتی. کند می  و تبدیل  جذب  را دایما  از جهان  چرخد، ادرژی پیوسته می
بچرخناد و    فاالون باا    هماراه  توادناد   می  داد که  خواهیم   ما جای  ر بدند دیزرا   ادرژی  های مزها و مکادی از سیستم  ، بسیاری فالون

 ،گوداگ "کناد و ایان،    ماردم را تبادیل مای     خودکاار طاور   هبا   گوداگ   ، ایان  جهات   همین  به. کنند  را تبدیل   ما   خودکارطور  هب
  کاه   زماادی .  اود  دامیاده مای  دیاز   "دکن  زکیه میکنندگان را ت تمرین ،فا" که ، ود را موجب می "دکن کنندگان را تزکیه می تمرین
،  غذا خوردن  در مومع. دکن را تزکیه می   ماهنوز  ،گودگ ،کنید می  که تمرین د، ومتی کن   ما را تزکیه می ، گودگ ،کنید دمی  تمرین

  کنیاد کاه   مای   کنید؟  ما تمرین می  ینتمر  چه  برای  پس.  هستید  تبدیل  درحال  ی گودگ وسیله هب ، همیشه  ، یا کار کردن خوابیدن
 بااه   در سطوح   خص  که  ومتی. کنید  تقویت  ام دیده  تدارک  را که  ادرژی  های ها و سیستم مکادیزم  این  کنید و تمام  را موی  فالون
را   مکاادیزم باید های حرکتی  ینتمر  طوری که بهبا د  عملی بییا  مصد  دهد، آن باید کامال  در حالت بدون تزکیه را ادجام میعمل 
 .ددچیزهایی از این مبیل وجود دداری یا ، هیچ روش تنفس فکری  هدایت  هیچ و کنند   ددبال

  تمرین  برای  زمادی  چه"ادد،  کرده  سؤالافراد   بعضی.  کنیم می  تمرین  دا ته با یم  و مکان  زمان  به  توجهی  که این  ما بدون
،  کنیاد  دمای   تمارین    اب  در دیماه     ومتای .  دداریم  تمرین  زمان  برای   رطی  ؟ ما هیچ"، سحر یا ظهر یمه  ب؟ د کردن بهتر است

،  هساتید   در خاواب هام    ومتای . دکنا   ما را تزکیه می هنوز  ،، گودگ کنید دمی  تمرین  در سحر   ومتی. کند  ما را تزکیه می  ،گودگ
 ، سار کاار هساتید دیاز      ومتی. دکن  ما را تزکیه می  هنوز هم  ،، گودگ هستید  زدن  مدم  درحال  ومتی. دکن  ما را تزکیه می  ،گودگ
  ملاب   از  ما از صامیم   دهد؟ بسیاری دمی   ما را کاهش  تمرین  زمان ای  مالحظه  طور مابل هب  آیا آن. دکن  ما را تزکیه می ،گودگ
  باه   دایاو و رسایدن    کسب  ،تزکیه عمل از  دهایی  هدش -ما است ی دش تمرین تزکیهه  آن  البته  کنید، که  دایو را کسب خواهید  می

هاا باامی    آن  کمی از زددگی  های سال.  تقریبا  محدود استمادده   بامیی که ومت و زمادافراد   بعضی  اما برای.  در تزکیه است  کمال
  ضامن . کناد   را کوتااه   تمارین  ی  و دورهرده را حل کا   مشکل  توادد این یما م  دافای  فالون. دبا د  تزکیه کافی  و  اید برای  مادده
، دایماا    دیا ده مای  اداماه تزکیاه را    طور پیوسته ه ما ب  که  ومتی بنابراین. کند میزکیه را ت  ذهنبدن و رو ی است که  این،  که این

  مادرزادی  کیفیت که   مسنی  مردم.  ود می  تر طوهدی  ور پیوستهط ه ما ب  ، زددگی پیوسته  با تمرین.  کنید می  را طوهدیخود   زددگی
زماان    فراساوی  ی   اده   طاوهدی   زددگی  .اما یک  رط وجود دارد.  خواهند دا ت  تزکیه ومت  برای  ی کافی اددازه  داردد به  خوبی

خااطر    اما باه    کناد، زدادگی    خطاایی   ترین کوچکاگر فکر  ما .  است   ده   ما ذخیره  ی تزکیه  طور کامل برای هب ،تقدیری  ما
  تزکیاه باه    خواهید دا ت تا دررا   هایی محدودیت  چنین. در خطر خواهد بود  ،رفت می  از بین  ها پیش مدت  بایستی برای می  که این

 .خواهد بود  حاکم  دیگری  ، وضعیت بعد از آن. برسید  گاده ددیای سه  فای ورای  ی مرحله

خااطر   باه . تمرین را پایاان دهایم    طور مشخصی هسوی سمت مشخصی بایستیم یا ب کردن به  تمرین  دداریم برای ما هزم
  که این  بدون  توادید را بکوبد، می  خاده ِ در  زدگ بزدد یا کسی  اگر تلفن.  ود  توادد متومف ، دمی است  در چرخش  که فالون پیوسته این

کنیاد،   می  تمرین را متومف  کاری  ومتی برای ادجام  .دهید  را ادجامتان  یهمان مومع رفته و کارها،  نیدک  را مطع  با د تمرین  دیازی
  بارای . گرداداد  بادن  اما بار مای      را از اطاراش    اده   سااطع   و ادرژی هدیچرخ  ساعت  های عقربهدرجهت گردش   دردگ  بی  فالون
هناوز   ،ددا دا ته  را دگه آن  چگوده  که این به   توجه  کنند، بدون ا روی سر ان جاری میر داردد و آن می  چی را دگه ،با مصد  که کسادی

  بارای   تقاضایی  ما حتی. کارها را ادجام دهد  ینچگوده ادادد  می  و خودش  باهوش است  موجودی ، فالون. خواهد رفت  هم از دست
. هساتند   دور خور اید در دوران   سایاره   و دُه  است  در حرکت   یری  راه.  است  در حرکت  جهان  ، زیرا تمام دداریم  های تمرین جهت
  و  امال؟ هایچ    ، غارب  ، جنوب  رق   کجا است.  کنیم می  تمرین  جهان  عظیم  اساآ  این  بر طبق. چرخد می  دور خود  دیز به  زمین

  درسات   جهتای  ساوی هار   به  کردن  و تمرین  است  جهات  سوی تمام به  کردن  تمرین  همان  سوی هر جهتی به  کردن  تمرین. جاک
را از رفاتن باه     ماا  ااگردان    دافاای   فالون.  کنیم  تمرین  و  مال  ، غرب ، جنوب  رق  طرش  به  زمان طور هم به  که  است  این  مثل

  ماا از  اما حفاظات     با اید، فاالون   یقیحقی  کننده تمرین  کند؟ اگر یک می   ما را حمایت  آن چگوده. کند میظت فاحم  گمراهی
   خص  ساده، آن  عبارتی به. آزار برسادد  من  به است ما آزار برسادد، مادر   بتوادد به  اگر کسی.  است  در جهان  من  ی ریشه. ندک می
را  بیشاتر آن   ی بعدا  با مطالعاه . یایددظر ب  کامال  باور دکرددی به  است  ممکن  ام گفته  که را  چه آن. بزدد  صدمه  این جهان  توادد به می

طاور   هما ب.  صحبت کنماز حد باه هستند   بیش  کهی چیزهایی  توادم درباره ، اما دمیدیز وجود داردد  دیگری  لیمسا. خواهید فهمید
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   اما درسات     اینگ   این اگار  .   ان به جزییات  رح خواهیم داد ترین ها تا عمیق آن  ترین از ساده ،باهتر  منظمی فا را در سطوح
  از  ااگردان   بسایاری   فاالون   کاه   ام برده پی .  یدو   دچار مشکل  است  ، ممکنبا ید  چیزی  اگر در طلب. دخواهد بود دبا د عملی 

، چرا  پس. یدا را پذیرفته  دیگران  اید و چیزهای دهکر  مخلوط  خود  دیگر را با تمرین  چرا؟  ما چیزهای.  است  افتاده  از  کل مدیمی
در   یاصال .  اود  می  فکر  ما کنترل  ی وسیله هو ب  ما است  مال، پس  است   ده   ما داده  به  کند؟ آن دمی   ما را حفاظت  ،فالون
ر توادد  اما را مجباو   دمی  یکس  هیچ،  کنیدتزکیه   خواهید اگر دمی.   ما  ود  توادد مادع خواست دمی یکس  هیچ  که  است  جهان  این
؟  کنیاد   را عاوض   تاان  ذهان   توادد  ما را مجبور کناد کاه   می  کسیآیا وامعا  .   ا تباه استی کاری  منزله کردن  ما بهمجبور  ،کند

اگر  ما . کنید  را مبول  چیزهایی  از هر کسی  مثل این است که  ،هر مدرسه  های بهترین  بردا تن.  کنید  منضبطرا  خودباید  خودتان
  فقاط . خیار کناد؟    فا پیدا می  تان ی را، آیا بیمار  کنید و فردا دیگری  تمرین  تان ی بیمار   فای  را برای  گودگ روش چی  امروز یک

  باامی   و در آنرده مدرسه تمرکز کا   یک  فرد به  که  باه این است  در سطوح  تزکیهی عمل  هزمه. بیندازید  تعویق  را به توادید آن می
  توادیاد  می  از آن  بعد  فقط.  وید  بین رو ن مدرسه   در آن  که تا این  بدهید  آن  را به  تان ملب  دکنید، بای می  را ددبال  یاگر رو . بمادد

باه ار    یبسایار دور   از زماان   ،آماوزش   وامعی  سیستم  زیرا یک. خواهد بود  و آن سیستم دیگری کنید  دیگر تزکیه  ای در مدرسه
 ما   احساآ. کنند می  رو ی را تمرین   ان احساآ  افراد بر طبق  بعضی.  است  را گذرادده  از تبدیل  ای مال  پیچیدهکا روددرسیده و 

  یک.  و اسرارآمیز است  پیچیده دهایت یدهد و ب می  دیگر رخ  عدهایدر بع ، تبدیل  حقیقی رودد.  دیست  چیزی  خورد؟ آن درد می  چه  به
کنیاد    اضاافه   آن  را باه   جزء خارجی  اگر یک  است که  دمیق  دستگاه  یک  مثل درست . جا مجاز با د وادد در آنت دمی  کوچک  ا تباه

  ا اتباهی   تارین  حتای کوچاک   کاه   ادگیز اسات   گفتمدر  آن و بودهتغییر درحال   عدی ما در هر بع  بدن. افتد از کار می بالفاصله 
  اساتاد  اخص    به  گودگ  که  خود  خص دارد، درحالی  تالش  به  تزکیه بستگی ام،  هما گفت  طور که به همان. روی دهدتوادد  دمی

  باا چیزهاای ایان     خاارجی   هاای  کنیاد، پیاام    تان اضاافه  تمرین  و به  افراد دیگر را گرفته  اگر همین طوری چیزهای. مربوط است
تان دشان خواهد داد، کاه هماان    زددگی روزادهدر خود را   اینو  د  دخواهی  کشیده  راهه بی  و  ما به هکرد  ی تزکیه مداخله مدرسه
 اما  زیرا این چیزی اسات کاه    ،توادند  ما را متومف کنند اما دیگران دمی. داردد خواهید دا ت  عادی  ردمی را که ممشکالتدوع 

و دیگار   ه اما را آ افته کارد     گوداگ  کنیاد  اضاافه مای    را که  چه زمان، آن هم.  ما استشکلی از درک و فهم این مخواستید و 
یااد  دافاا را    اگار فاالون  . یاد بگیردددافا را   مجبوردد فالون  همه  که  گویم دمی. دادخواهد   روی ، مشکل  این. کنیدتزکیه   توادید دمی

حاال،   هار   باه .  ب اسات کانم آن دیاز خاو    فکر می،  اید کرده  دریافت  گودگ دیگر چی  های را از روش  های وامعی آموزش و  دگیرید
 چیز دیگری هست. تزکیه مقید کنید  روش  باید خود را به یک ،باه  سطوح سوی  به  یقیحق ی تزکیه  ، برای بگویم  تان بگذارید برای

  ساوی  هرا با   وامعای   رو ای   طور حقیقی به  وجود ددارد که من   درحال حاضر،  خص دیگری مثل .باید با  ما در میان بگذارم  که
بتوادیاد متوجاه     بناابراین، امیادوارم  . خواهید برد  پی  ام داده  ادجام  تان برای  که  چه آن  به  در آینده. دهد  آموزش  مردم  باه به  سطوح

  در اختیار  ما گذا ته  حاضر این  درحال. کنندباه تزکیه   سطوح  سوی خواهند به می  هستند که  زیادی  مردم.   وید که این چیست
،  اید کرده  خرج زیادی   و پول  بوده  معلم  یک  جا در جستجوی  همه. مدر باارزش است متوجه دشده با ید که چهاست   ممکن  ده و

وعی وضم  این ،بنابراین!  متوجه دشده با یدهنوز   اید  ، اما  ده   ما تقدیم  به  تان خاده ِ در  دم  امروز، این.  اید را پیدا دکرده  اما چیزی
   اما را دجاات    توان می آیا  که در مورد این  ستوضوعی ام ،عبارتی دیگر یا به ،را درک کنید  این  توادید آیا می  که در مورد این  ستا

 .داد
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 سوم  چشم  موضوع

های مختلفی متجلی  ختلف به  کلم  وحسطدر فا  اما. ادد کرده   سوم صحبت  چشم  ی درباره  گودگ چی  از استادان  بسیاری
  آن  ورای  او مادر دیست حقیقت. ببیندتوادد  آن سطح را می اتیتجلی تزکیه کرده با د، فقط سطحکننده تا هر  یک تزکیه . ود می

  که آن از  مبل. ست استبیند در میخود   در سطحچه را که  کند آن فکر می  جهت  همین  به. ددارد باور هم   ها آن  را دریابد و به  سطح
تفکر است و او   سطحی  دتیجه  این .دخواهد آورد باورها  و به آنداردد د  چیزها وجود آنکند که  فکر می، کند   تزکیه  باهتری  سطح تا

  و بعضای   طریاق   ایان   باه   آن  ی افراد دربااره   بعضی رسد، می سوم  چشمومتی به موضوع دیگر،   عبارتی به. توادد صعود کند او دمی
. شریح دکرده استتخوبی  بهرا  آن  یسک هیچ  و دردهایت  را به آ فتگی کشادده دردتیجه، آن. گویند می  دیگر سخن  طریقی  به ،دیگر

 ازر  به  سوم  ساختار چشم  در گذ ته. آ کار توضیح داد  طور هرا ب آن  پایین  در سطح  بتوان  که  دیست  سوم موضوعی  چشم ،درحقیقت
را آ اکار   تااکنون آن  یکسا   هایچ این دلیل آن است که چرا . بدادند  ی آن اجازه ددا تند درباره  عادی  و مردم  دا ت  اسرارها تعلق
با ما   .ستید ی مربوط به گذ تهها تئوریی آن صحبت کنیم حول و حوش آن  جا درباره خواهیم این چه که می اما آن .دکرده است

 .دکر  خواهیم   آن صحبت  ای پایه  موضوعات  ی و درباره هشریح کردرا ت آن ،اصطالحات امروزی  ینتر جدید و ساده  علم

  ی صانوبری  ابروها مرار گرفتاه و باه غاده     کنیم، درحقیقت کمی باهتر از وسط ی آن صحبت می ما درباره  که  سوم  چشم
  یاک  ،هار منفاذ    کاه   دایو معتقد است  ی مدرسه. بسیار زیادی دارد دیگر   های ادسان چشم  بدن.  است  اصلی  کادال  این. وصل است

ی  دقطاه "را یاک   آن  ،چینای  سنتی  طب  که  درحالی ،دامد می "منفذ"را یک   در بدن  سوزدی  طب  دقاط ،دایو    ی مدرسه.  است  چشم
توادناد باا    افاراد مای    بعضای  ،جهت  همین  به.  است  چشم  یک  هر منفذ عرق  بودا معتقد است که  ی مدرسه. دامد می  "سوزدی  طب
وادناد باا پاا یاا     ت و افراد دیگری دیز هستند که مای  ببینند   ان توادند از پشت سر ان یا با دست ها می بخوادند و بعضی   ان گوش
 . پذیر است ها امکان این  تمام. ببینند   ان  کم

کاه ماا   یک جفت چشم فیزیکای  رید با چند کلمه در مورد این بگذا  ،هستیم سوم  چشم  ی دربارهحال که درحال صحبت 
را ددیا   این رتمام چیزهای مادی دیا   ماده  تمام  توان می  چشمان  با این  افراد معتقددد که  بعضی  امروزه. ها داریم  روع کنیم ادسان
  ببیند حقیقی دخو  توادد با چشمان می   خص  چه آن  فقط  ادد که دادهداپذیری را  کل  بردا ت ادعطاشای  عده  جهت  همین  به. دید

درک و فهام    افراد پندا تند که این  طور می مردم این  در گذ ته. دداردد  توادند ببینند اعتقادی دمی  که  چه آن  ها به آن.  و عینی است
، بااور   بیناد  چاه را کاه دمای    او آن". تدرک و فهمی ضعیف اسا  ،توادند توضیح دهند که چرا آن دمی  رخی از افرادب .ضعیفی داردد

ساخته   از ماده  کادیم -هر زمان. دیست  ، منطقیبه آن دگاه کنید باهتر  کمی  یسطحاما اگر از . "است  کامال  منطقی  این. کند دمی
هاای   ه که به  کل تموجودات مختلفی داردد، همچنین ی دامختلف  های مادیساختار ، ختلفم  های مکان -البته زمان .است   ده 

 . ودد متجلی می گوداگون

  هاا تاوهم   آن  چگوداه .  سات دیو وامعی  بوده   توهم  بشری  ی در جامعه  ای هر پدیده  که ویندگ میدر بودیسم .  زدم می  مثالی
هساتند؟ درحقیقات،     هاا غیروامعای   آن  کهگوید  می  کسی  چه  ، پسمرار دارددجا  در این  و ملموآ  وامعی ِ فیزیکی چیزهایهستند؟ 
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ماا صااحب     چشمان.  ودد طور دیگری است می  تجلیها م طور است، درحالی که  کلی که آنیک چیزهای مادی  کل هستی 
 .دارداد    دگاه   ثابات   کنیم می  مشاهده  اکنون هم  که  وضعی  ما بهمادی بععد توادند چیزهای مادی را در  ها می آن: هستند  توادایی  این

در زیار    ادساان   ، یاک  مثاال  طاور  هبا . دیساتند   حاالتی   در چناین   عد ما همدر بع  ها حتی دیستند و آن  وضعیت  این درزها چیدروامع 
در   کاه    ان   هاای  داداه   مثال   ، درست است   ده  تشکیل  ریز و سیال  های از مولکول  بدن  ؟ تمام است   کلی  چه  به  میکروسکوپ

و   صااش   بادن   ساطح .  اسات   و در حرکات   و تاب  در پیچ  بدن  و تمام هستند  درگردش  اتم  ی هسته ها دور الکترون. هستند  حرکت
  هاا  آن  تمام عناصر مولکولیها،  درون آنو  بوده  طور همین  و سنگ  ، آهن فوهد  ، مثل موجود در جهان چیزهای  تمام.  ستدیمنظم 

  خاوردن   و تااب   پایچ   میز دیز درحال  این. یستندد  ثابتها دروامع  ها را ببینید و آن آن  کلی  توادید  کل  ما دمی. هستند   در حرکت
 .به  ما بدهد  یغلط  یروصتوادد ت می  چشم  یک جفت  این. را ببیند آن  توادد حقیقت های  ما دمی چشم  ، هر چند که است

. را دداردد  تواداییاین   مردم طور دیست که  این ،ببینیمبینی  ذرهرا در سطح  چیزها  توادیم ما دمی  که  دیست  ایناین به معنی 
 ِ چشام   یک جفتها این  اما ومتی ما ادسان. ببینند  معینیبینی  سطح ذرهرا در چیزها توادند  ادد و می ددیا آمده  به  توادایی  با این  مردم
ماردم   ماادع دیاد   هاا  آن. یمنا ک  را دریافات   غلطای   یروصا ت ت مکن اسمآوریم، دمیقا  به همین دلیل،  دست می بهرا   مادیبععد   این
توادناد ببینناد تصادیق     هاایی کاه چیزهاایی را کاه دمای      ، مردم عقیده دا اتند آن  در گذ تهاین دلیل آن است که چرا . دد و یم

ویر غلاط چیزهاا فریاب    ادد که آن افراد توسط تص همیشه فکر کردهکنندگان  جتماع تزکیهکنند، درک و فهم ضعیفی داردد و ا دمی
را  درحقیقات، ماا دیاز آن    ادد و در طول اعصار آموزش دادهمذاهب چیزی است که این . ادد  ده  گمراه  عادی  مردم  بیندر خورده و 

 . ایم یافته  کامال  منطقی

کاار بیشاتری   ،  جاز آن  هبا اما ، دددار  دگه  ثابت  حالتی  ما در چنان  مادیبععد   را در این چیزهاتوادند  می  چشم  یک جفت  این
  ها همادند عدسی چشم. گیرد دمی  او  کل  در چشم  مستقیما کند، تصویر  می  دگاه  چیزی  به   خص که  ومتی. توادند ادجام دهند دمی

ماا دیاز     هاای   ودد؛ چشم ها گشاد می  ود، عدسی می  دگاه  دوردست  به  ومتی. کنند می  ابزار عمل  یک  مثل  فقط و هستند  دوربین
گیرد،  عکس می  در تاریکی  دوربینی که  ومتی.  ودد می  ها بزرگ ، مردمک کنیم می  دگاه  در تاریکی  که ومتی. داردد  کردی عمل  چنین
  باه فارد    ومتای .  ود می  کامال  سیاه  دبا د، عکس  دور کافی  ، اگر در معرض صورت این غیر در.  ود می  دیز بزرگ  ی دوربین روزده
داور    ی وسایله  هب  شهای چشم  وگرده ، ود می  منقبض او بالفاصله   های ، مردمک گذارد می  مدم  از خاده  در خارج  بسیار رو ن  محلی
  اسات   دیاز هزم  ی آن کناد و روزداه   مای   عمل  ه همین  کلب  دوربین  یک. ببیند  وضوح  را به چیزها  خواهد  د و مادر دیست  خیره

فارد، یاا     ما ا یاء، یک  که ومتیدروامع .  است  وسیله  یک  کند و فقط  را ضبط  ئی   از یک یتوادد تصویر می  آن فقط. د و  منقبض
  کنایم  مای   هاا مشااهده   چشم  ما از طریق  که  چه ، آن یعنی. گیردد می  ، تصاویر در مغز  کل کنیم می  ای را دگاه  کل هستی پدیده

.  اود  مای ظااهر    محال   تصاویر در آن   و ساپس   اده   مغز فرستاده  پشت ی  در دیمه  ی صنوبری غده  به  چشم  اعصاب  ی وسیله هب
  آن  دیاز باه   داوین پز کی   حتی.  ود مغز است که تصویر ظاهر می  صنوبری  ی غدهی  بینیم، در منطقه بنابراین ومتی چیزها را می

 . است  وامف

باز کاردن  و   بینایی  اعصاب  کار بردن هاز ب  اجتناب ی ، آن دربارهکنیم می  صحبت  "سوم  چشمکردن  باز"ی  ومتی ما درباره
 ایان   ساوم   چشمکردن باز منظور از  .ببیندرا   مستقیما  خارجسازد  ممکن می  ی صنوبری غده ما است که برای   ابروان  بین  کادالی
ماورد    وسایله یاک    عنوان هب  ند هنوز همدتوا می  ها این چشم حدامل. معقول دیست  این"افراد  اید به فکر فرو رودد،   بعضی. است

مطالعاات  . "اسات   هاا غیارممکن   چشام   بادون   کاه   کنناد، چیازی    ها را ضابط  توادند تصاویر پدیده ها می د و آندمرار گیر  استفاده
و تمام اجزاء ادسادی   چشم  یک ی ازکامل  ساختمان  ،صنوبری  ی غده  جلوی  مسمتدر   کهپی برده است  دوین  پز کی   کافی کالبد

.  ر ددکرده اسات   چشمِ  یک   ود که می  طور گفته ، اینمرار دارد   خص  ی جمجمه  آن در داخل  که جا آن از.  یک چشم وجود دارد
پز اکی   ،هاا  ی ایان  همهاما بعد از . یمر ددکرده است یا ده تردید دار که این یک چشمِ ی این کنندگان درباره زکیهاجتماع تما در 
محال دشااده     ایان   دمیقاا  باه    کنایم  باز می   که  مجرایی. وجود دارد  چشم  یک سر،  در وسط  کرده است که تصدیقاکنون  همدوین 
وجاود   هرا با   تصااویر کااذب    ماان  فیزیکای   های چشم  برخالش  چشم  این. دارد  مطابقت  ویند  پز کیعلم   رود و کامال  با درک می
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بااه    بااز در ساطحی    ساوم   با چشم  ،  خصی جهت  همین  به. را ببیندای  هر چیز یا هر ماده  توادد جوهر که می  طوری هآورد، ب مید
تواداد ببیناد    دمای   فارد عاادی    یاک   را کاه   هایی توادد صحنه را ببیند و می  دیگری  های مکان -عد ما را  کافته تا زمانتوادد بع می

توادایی دیدن از میان چیزها را دا ته با اد، ممکان اسات     است  ممکن  پایین  در سطحی  سوم با چشم    خص  یک. کند  مشاهده
 . توادد چنین کاری را ادجام دهد این دمیقا  می. را ببیند  ادسادیبه چیزها دگاه کند یا داخل بدن دیوار   یکمادر با د از میان 

  فاا و بیناایی    ، بیناایی  ، بینایی عقالدای  آسمادی  ، بینایی جسمادی بینایی : کند می  صحبت  سطح بینایی  ی بودا از پنج مدرسه
  دایاو از دُاه    ی مدرساه . اداد   ده  تقسیم  ینییو پا  ، میادی باهیی  سطوح  به  هرکدام هستند و  سوم  چشم  سطح اصلی  ها پنج این. بودا

  بیناایی   را در سطح ، اما آن کنیم باز می  همه  جا برای را این  سوم  ما چشم. ندک می  فا صحبت چشم  سطح  یک و هشتاد  یا ضربدر دُه
فارد    یاک   از ساطح   ، درسات  اید کرده  اید و تمرین تزکیه را  روع جا دشسته ایناگرچه چرا؟ .  کنیم باز دمی آن تر از یا پایین آسمادی
بیناایی    تار از ساطح    اما پاایین    سوم  اگر چشم. کنید می  ادد  روع ا دشدههنوز ره  که  عادی  مردم  های از وابستگی  با خیلی  عادی

کاه    طاوری  ه، با گیردد دردظر می  طبیعی فوق  های توادایی  عنوان را به آن  عادی  مردم  که  یدد  می چیزی    د، صاحب میباز آسمادی 
  طبیعای  فوق  توادایی اگر این .  بدن ادسادی را دگاه کنید  ینید و داخلها را بب به چیزها دگاه کنید تا آندیوار   یک  میاناز   یدستتواد می
  عادی  ی مردم جامعهبا   طور جدی ه د، ب میباز   سطح  در این  ههم  سوم  و اگر چشم  یمادد میدر دسترآ مرار   گسترده  صورت هرا ب

   ود؛ دیگار فرمای    حفظ ستتواد دمی  اسرار مملکتی .یمکرد آ فته میرا   عادی  ی مردم جامعهبودیم و وضع امور در  در تداخل می
  مادم   در خیاباان   که  ؛ درحالی کنید  مشاهده  را در خاده  مردم  یدستتواد می  و از خارج  یا ده  تنددا  لباآ   ان تن  به  مردم  کهکرد  مید

! باود  وحشاتناک مای    ایان .  کنیاد   ها را جماع  و آن  ند دیده تدا سود باهیی   را که  آزمایی بخت های بلیط  تمام  یدستتواد می  یددز می
  بشاری   ی جامعه  توادست یک می هنوز هم    د؛ آیا جامعه باز میآسمادی   در حد بینایی  همه  سوم  اگر چشم:  بیندیشید  این  ی درباره
  سوم  وامعا  چشم اگر .اجازه ددارد وجود دا ته با د طلقا اختالل ایجاد کند م  ی بشری جامعه  در  طور جدی بهای که  هر پدیدهبا د؟ 

اساتاد  همیشه در رؤیاای  از افراد  رخی ب. بنامید  گودگ استاد چی  یکخود را بالدردگ   بود  ، ممکن کردم باز می  سطح   ما را در آن
باه راهای    ما را   صورت آیا در آن. ببینندرا   انبیمار ندتواد می ده باز   ها آن  سوم  چشمادد و حاه که باهخره  دن بوده   گودگ چی
 ؟ کردم راهنمایی دمی طادیی 

اگار  .  کانم  باز می  عقالدی  بینایی   ما را مستقیما  در سطح سوم   چشم  ؟ کنم می  ما را باز  سوم  چشم  سطحی  در چه  ، پس
ی  جامعاه   مومعیات   طور جدی  د، به باز می  تر پایین  سطحیاگر در  ، ودبود  کافی   ما   ینگ  د،  ین باز می  باهتری  در سطح  آن

  ها را ببینید یا داخل به چیزها دگاه کنید تا آندیوار   یک  میان، مادر دخواهید بود از  عقالدی با بینایی . کرد را مختل می  عادی  مردم
؟ اعتماد  ما  دارد  هایی مزیت  چه  این. ببینیدیگر وجود داردد د  در بععدهای  را که  هایی توادید صحنه ، اما میبدن ادسادی را دگاه کنید

وامعاا     دیستند، معتقد خواهید  اد کاه    آن  دیدن  مادر به  عادی  مردم  را ببینید که  وامعا  چیزی  که ومتی. دهد تزکیه افزایش می  را به
باز خواهاد    سطح   ما در این  سوم  ، چشم ببینید یا ده  واضحطور  هب  توادید چیزی که درحال حاضر می بدون توجه به این. وجود دارد
خواهد رساید،    دتیجه  به همان  کتاب  این  دافا با خواددن  یقیحقی  کننده تمرین  یک.  است   ما خوب ی  عمل تزکیه  برای   د و این

 .گیر با د سخت   ینگ در ر د  ین  با خود  که  رطی  به

 ما بااز  اد، ماادر      سوم  بار چشم  یک  ومتی  که  دیست صورت  این   کند؟ به می  فرد را تعیین  سوم  چشم  سطح  عواملی  چه
  عامال   ؟ ساه  کناد  را تعیین می  سطح  چیزی  چه  پس. وجود دارد  سطوح  بندی تقسیم  یک.  طور دیست این  ،چیز را ببینید  با ید همه
 "حیاتیجوهر "را  خارج چشم سوم فرد وجود دا ته با د و ما آن  به طرش  میدادی از داخلباید   که  است  این  اول  عامل. وجود دارد

  کاه  بعد از اینددا ته با د  پودر فلورسنت تلویزیوناگر : ویزیون استتل یکفلورسنت ی  صفحه  دارد؟ مثل  کاربردی  چه.  دامیم می
  تصااویر  کاه    اسات  پاودر فلورسانت  خاطر  به. وجود ددارد  ، اما تصویری دارد  رو نایی  فقط.  است  همپ  یک   ود، فقط مثل  رو ن
  طریاق تصااویر را از    تلویزیاون   کاه   درحاالی   بینایم  زیرا ما مستقیما  می  دیست  کامال  مناسب  مثال  این البته. دد و داده می  دمایش
و از   اسات   باارزش  دهایت بی  حیاتیاین ذره از جوهر . کند یمنظور مرا بیان م   طور تقریبی به  این. دهد دشان می فلورسنت  ی صفحه
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 ااید  .  است  دیگر متفاوت  با  خص  هر  خص  حیاتیجوهر  معموه .  ود استخراج می  از تقواتری ساخته  ده که  ی خالص ماده
 . ته با ندمرار دا  سطح  دو دفر در یک ،هزار دفر  از ده

اگار  . دارد  فرد بساتگی    ینگ  ین  و به  طبیعی فوق  است  چیزی.  جهان ما است  از فای  مستقیمی  تجلی  سوم  چشم  سطح
  ایان   حیااتی   ، بیشاتر جاوهر    اینگ   این   سطح  بودن خاطر پایین  به.  او پایین است  با د، سطح  پایین   خصی   ینگ  ین  سطح

  اهمیات   ساالی  تا بزرگ  از خردسالی  عادی  مردم  ی در جامعهباه با د و    خصی   ینگ  ین  اگر سطح. است  از بین رفته   خص
حیااتی    با د، جوهر  داده  بشری  گوداگونی و تمناها  و احساسات  ، سود  خصی خود با دیگران، تضادهای  ، دارایی  هرت  به  کمی

 تار  ضاح او مادر خواهد بودد واو باز    مسو  چشم که  این، بعد از  جهت  به همین.  ده با د  او ممکن است به دسبت بهتری حفاظت
اگار  . آساان اسات  ها  آنباز کردن چشم سوم . دنببین  ضحاووامعا  د نتواد می  ،باز  ود  هسال  زیر  شان چشم سوم کودک  ومتی. ببیند

 .یک کلمه بگویم، باز خواهد  د

صاحیح و    ماردم   کاه   چاه  آن دردتیجاه د، اد  ده  رزی بزرگ آن آلوده م ردگسیالب موی ددیای عادی و خُ توسطها  ادسان
هاا   جاا کاه آن   از آنبا اد؟    دا اته   خاوب   زدادگی   یاک   خواهد که دمی  آیا هرکسی. است  ا تباه  درحقیقت اغلب ،دادند درست می

مکان   ان را تشدید کنند، م هیخودخوادا ته با ند، ممکن است به دیگران آسیب برسادند، ممکن است   یخوب  زددگیخواهند  می
که به خود سود  فقط برای این. دنار برسادها آز آن  یا بهاست به خرج دیگران سود ببردد و ممکن است از دیگران سوء استفاده کنند 

فکار    ماردم   کاه   چاه  ، آن ترتیاب  ؟ بادین  کنند را دقض دمی  جهانها سر ت  آنآیا .  ندنک میبرسادند، با مردم عادی دعوا و رمابت 
دهناد، درسات از    آماوزش مای   خاود   ساهن به فرزددان ومتی بسیاری از بزرگ. با د  درست  ددارد که  لزومی  است  صحیح کنند می

  در اجتمااع بتوادناد    در آیندهکه   طوری به، "با ی  زردگ  که  تو باید یاد بگیری" گویند، ها می همان زمان که کوچک هستند به آن
بگاذاریم  ، زیرا ما اعتقااد داریام کاه بایاد      است  غلط  "بودن  زردگ"این ، کیهاندظر   از دقطه اما. ندنباز ک  پایی  جای  عادی  مردم

خواهاد باه ددباال     ، او می بودن طور زردگ  با آن.  کنیم  توجه  سود  خصی به که دباید زیاد  اینو   دا ته با ند  چیزها روددی طبیعی
  را روی  پاولی  ومتای " ،" والدین او را پیدا کان او را پیدا کن، برو   دهد، برو معلم تو را آزار می  یکس اگر". با د  اش  خصی عالیق 

کناد،    را کسب  بیشتر چیزهایی  ، هرچه سالی تا بزرگ  از خردسالی. دهند می  آموزش   کل  بدین  کودک  به ،"...بردار ، بینی زمین می
  خاود را از دسات    کناد و تقاوای   مای   سوء استفاده  او از دیگران.  ود می رت خودخواه تر و خودخواه  عادی  ی مردم تدریج در جامعه هب

 . دهد می

اما ایان جاوهر   .  ود می  منتقل  دیگری   خص  به  آن ، ود رفت داپدید دمی  که از دست بعد از ایندوعی ماده است و    تقوا
از هار    و مبال  دهدا   خصی  دفع  هب اهمیت زیادیو   ر بودهبسیار مکا  سالی تا بزرگ  از خردسالی  یاگر  خص.  ود داپدید میحیاتی 
هرگز او دیست که  طور این اما. خوبی ببیند بهتوادد  ، دمی بعد از باز  دن   خص  سوم این  با د، چشم  خود بوده  منفعت  ددبال هچیز ب
طور  به یمتواد میو با تمرین مداوم   بازگردیم مان اولیه وامعی خودِ  به  که  کنیم می  سعی  تزکیهجریان چرا؟ زیرا در . بوددخواهد مادر 

ماا بار ر اد و    . بدهد  اهمیت   ینگ  ین  باید به  ،  خص جهت همین   به.  برگردادیم  اش اولیه  حالت  و به  کرده  را جبران آن  پیوسته
   اینگ  اگر  ین. خواهد کردصعود   آنهمراه با یز باه رود، هر چیز دیگر د   ینگ اگر  ین. کنیم ی  ما تأکید می ارتقاء همه جادبه

 . کند گوده عمل می اینآن، . دست دخواهد آمد بهحیاتی دوباره   از جوهرکوچک   مسمت  باه درود، آن

برخاوردار با اد،     خاوبی   مادرزادی  کند، اگر از کیفیت می  را  خصا  تمرین  گودگ چیفردی ومتی   که  است  دوم این  عامل
چارا  .  اودد  مای   زده  ود وحشات  می  باز  ان سوم  چشم  که  ای اغلب در لحظه  از مردم  ای عده. توادد باز  ود او دیز می  سوم  چشم
. کنناد  مای   را تمارین   گوداگ  چی  است  و ساکت  تاریک  که   ب معموه  در دیمه  مردم  خاطر که  این   ودد؟ به می  زده ها وحشت آن

  آن. بترساد   ببیناد و داگهاان   خاود  هاای  چشام   را روباروی   بزرگ  چشمی  داگهان  است  کند، ممکن می  ین خص تمر  که  درحالی
  زدد و باه  میچشمک   که  بزرگ  چشم  یک!  وحشتی  چه. کند  را تمرین  گودگ کند چی دمی  جرأت  و او بعد از آن جدی بوده  یوحشت
دامند و  بودا می  را چشم آن  دیگران  که  دامند، درحالی می   یطان  را چشم آن  ، بعضیرو این از.  استبسیار واضح و  کند دگاه می ما 
استاد وی مرباوط    به  گودگ  که  دارد، درحالی  بستگی   خص  به خود  البته عمل تزکیه.  خود  ما است  چشم  درحقیقت، این.  غیره
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بععاد دیگار تبادیل      تنهاا فقاط در یاک     بدن ده.  است  هد و بسیار پیچیدهد می  دیگر رخ  در بععدهای  رودد تبدیل گودگ  تمام. است
 چیزهاا   ایان . توادید دهید؟ دمی  ادجام  دست خودتان هرا ب توادید آن آیا می.  ود می  دیز تبدیل فختلم  بععدهای  در تمام   ود، بلکه می

خاود    تاالش   عمل تزکیه باه    ود که می  ، گفته جهت  همین  به. دد و او اجرا می  ودد و توسط دظم و ترتیب داده میاستاد توسط 
  به آن  صورت آن  بهو با ید   ا تهی دین آرزویچن توادید میفقط  ما . استاد مربوط است  به  گودگ  که  دارد، درحالی  بستگی   خص

 .دهد می  کارها را ادجام  این  که  استاد است  فکر کنید، اما درحقیقت این

گوییم که آن چشام  اما اسات، اماا آن چیازی       ما می. کنند باز میکردن  تمرین خصا  با را   نا  سوم  اد چشمافر  بعضی
ک یا  ، هاا بااز اسات    آن  ساوم   چشمکه بیند  میو ومتی استاد داردد   افراد استادی  بعضی. را ر د دهید دیست که خودتان بتوادید آن

  گاذری   افراد استادی ددارداد، اماا  ااید اساتادی      بعضی  البته.   ود می  دامیده  حقیقی  مِچش  ،آن. کند می  ها تبدیل آن  را برای  چشم
جا   همه  دروامع  که  زیاد است  مدری  به  تعداد ان. "جا حضور داردد  مههبوداها "،   ود می  بودا گفته  ی در مدرسه. با د  وجود دا ته

.  ها زیاد است تعداد آن  که این  ، یعنی"وجود دارددما سر    باهی یک متریدر مادی آس  موجوداتی"گویند،  می  ها هم بعضی. هستند
   اما تبادیل    را بارای  ، آن دداریاد  یچشماست اما باز  ما   سوم  چشمنید و ک میتمرین   خوب  ببیند که خیلی  استاد گذری  اگر یک

این بدین دلیل اسات  . خواهد آمد  حساب  بهاید  را ر د داده ن ن آعنوان چیزی که  ما از طریق تمرین خودتا به و هنوز خواهد کرد
هیچ ، وجود ددارد  یپادا  وجود ددارد و هیچ خواستن  هیچ درخواستی برای پولوجود ددارد،    رطی  ها، هیچ ادسان  دجات  برایکه 

 .دهند می  ادجام  خواهی دیک  کامال  از روی را ن آ و تر هستند وار بزرگ  عادی  های مردم از مهرمان  ها آن. کسب اعتباری وجود ددارد

و   اده   ی داور خیاره   وسایله  هفارد  ادیدا  با     چشم: ظاهر خواهد  د   ود، مومعیتی باز می  فردی  سوم  چشم  که بعد از آن
اذیت    ما است که  یی صنوبر غده  ، بلکه.  ود اذیت می  که   ما دیست  درحقیقت چشمان  .کند کند که او را اذیت می احساآ می

  دسات  هرا با   چشام   آنهناوز    کاه   استدلیل   بدیناین .  ود اذیت می  که   ما است  چشمان  کنید که می  احساآ  ود، اگرچه  می
ماادر   ماا   کنندگان از تمرین  ای عده. دخواهد  د  اذیت  تان فیزیکی مجهز  دید، دیگر چشمان   چشم  آن  به  که آن از بعد. اید دیاورده

باه    آن.  و کنجکااو اسات    معصوم،  جهان است  طبیعت  مثل  درست  آن  زیرا طبیعت. کنند  را ببینند یا احساآ  چشم  آنخواهند بود 
هم  ما  سمت داخل به   به  آن. دید ببینیتواد میآیا   هبررسی کند کو   است ده  ما باز   سوم  ببیند آیا چشم تاکند  می  دگاهیداخل 
. خواهید ترساید بینید که درحال دگاه کردن به  ما است  ومتی داگهان می.   ما باز است  سوم  چشم  لحظه  این در. کند می  دگاهی

با اد،   هم  ما باز  سوم  اگر چشم  حتی. چشم خواهید دید  ا آنبرا بعد چیزها   بهآن لحظه  از و خودتان است  چشم  درحقیقت، این
 .توادید ببینید دمییقی به هیچ طر  چشم  آن  بدون

  در بععادهای گاذارد   ختلاف را پشات سار مای    م  سطوح  که  خص آن از است که بعد  هایی اختالشدرخصوص   سوم  عامل
  کاداال یک  خص داه تنهاا از طریاق    . کند می  نیعیترا   خص   سطح  طور وامعی به  که  است  چیزی  این.  ود متجلی میختلف م

 ، درحالی است  چشم  یک  هر منفذ عرق  که  بودا معتقد است  ی مدرسه. بیند میدیز   فرعی  کادال  چندینطریق بیند بلکه از  می  اصلی
هاا   آن  کاه   چاه  ، آن البتاه . هساتند   چشام   ساوزدی   طب دقاط   تمام  یعنی.  است  چشم  یک  هر منفذ بدنگوید  میدایو   ی مدرسه  که

 .دیببین  تان بدنجای د از هر یتواد میما   است درحالی که فا در بدن    کل از تبدیلفقط یک کنند  میصحبت   ی آن  درباره

  چنادین بلکاه  ،  وجود دارد اصلی  کادالده تنها .  است  از آن  متفاوتدروامع   کنیم میصحبت آن ی  دربارهما   که  سطحیاما 
هاا   آن. وجاود دارد  نگِا  ن َا  طب سوزدی  ی و در دقطه  چشمان  پلک  ن، باه و پایی هاابرو  هر دوی  دیز در باهی  عمده  فرعی  کادال
  چناد محال    ایان  چیزهاا را از بتوادد   متوسط  ی کننده تمرین  اگر یک  البته. کنند می  نیعیکنید ت که تا آن سطح دفوذ میرا   یسطح

ی هاا  هاا چشام   آن ،خاود ببینناد    فیزیکی  وادند با چشمانت دیز می  بعضی افراد.  است رسیده   بسیار باهیی  سطح  به  اکنون ببیند، هم
خاوبی اساتفاده    باه  هاا  چشم  ایندتوادند از اگر اما .   هستندطبیعی  فوق  های توادایی مجهز به  وادد  فیزیکی خود را کامال  تزکیه کرده

این دلیال  . العاده دیست در فوقم نوز هم آنه چیز را خواهند دید و آن  یک فقط دندیگر را ببین چیزهای  که این  بدون کنند، همیشه
. دیگرفیزیکی   دیگر را با چشم  بینند و طرش می  فیزیکی چشم  را با یک  طرش  یک آن است که چرا افرادی وجود داردد که معموه 

  ماردم  ، چراکاه  اسات   رباوط فا م  مستقیما  به  و این وجود ددارد  فرعی  کادال  هیچ(  راست فیزیکی  چشم)  فیزیکی اما زیر این چشم
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 فیزیکای   در زیار چشام    فرعای   کاداال   هیچ  کنند، دردتیجه  بد استفاده  کارهای  ادجام  برای  راستفیزیکی   از چشم  تمایل داردد که
 .کنند دا میگاده ر د پی ددیای سه ایف   ی در تزکیه  عمده که  فرعی  کادال  چندین  به  است  ای ها ا اره این. وجود ددارد  راست

 مرکب  یچشم  به   باهت  که  چشم  گاده، یک ددیای سه ی فای تزکیه ورایرفتن به بسیار باه و   سطحی  به  بعد از رسیدن
در    امارش   غیرمابال   کوچاک   با چشامان   بزرگ  چشم  یک  صورت  باهی  ی دیمه  مخصوصا ، در مسمت.  خواهد گرفت  دارد  کل 

 نا ا  صورت  تمام  ادد که کرده  را تزکیه  زیادی  باه چشمان  العاده فوق  در سطوحی  بینان از رو ن  ای عده. د  دظاهر خواه  آن  داخل
و با یک دظر  بخواهند ببینند  را که  توادند هرچه ها می بینند و آن را میچیزها   بزرگ  چشم این   از طریق  چشمان  تمام. پو ادد را می 

  هاای  چشمادد که  دهیها د آن. کنند می  ها تحقیق مگس ، روی   ناسان و حشره  امروزه، جادور ناسان. ببینند را   سطوحتوادند تمام  می
را  آنهاا   آن. سات ا   ده  تشکیل  کوچک   چشم   ماری از تعداد بیادد که  دهید  در زیر میکروسکوپ است و   بسیار بزرگ  یک مگس

  یلیتان خ سطح اما باید.  ود ظاهر می  مومعیت  د، احتماه  اینی و دایل   بسیار باه  یسطح  به  ما  ومتی. دامند می مرکب  چشمک ی
  در ساطحی   ماردم . کناد   را مشااهده  تواداد آن  دمای   فرد معمولی  یک .مومعیت تزکیه ظاهر  وداین  تاتاتاگاتا با د  سطح باهتر از
  معمولی   خصی  افراد را مثل  این  ها فقط آن ،دیگر وجود دارد  جا که در بععدی از آن را دریابند و آن  توادند موجودیت دیز دمی  متوسط

 .عبارت دیگر درخصوص دفوذ در بععدهای مختلف است یا به است  سطوح درخصوص پشت سر گذا تن  این. بینند می

بااز    از خاارج    اما را باا دیرویای     ساوم   مما چشا .  ام کرده  آ کار  همگی  را برای  سوم  چشم  ساختمان  اصولی  از لحاظ  من
  از  اما احسااآ    ، هار کادام   کنم می  صحبت  سوم  ی چشم درباره  که  در زمادی.  تر است تر و آسان سریعآن   کهطوری  به،  کنیم می

آیاا   . ددو ا  مای  ساوراخ    داخال  طارش  بهو   ده کشیده  هم  ها به ماهیچه با حالتی که ،است   ده  سفت  تان پیشادی  خواهید کرد که
دافا   لونجا آمده با ید که فا را پشت سر رها کرده و اینتان  یها وامعا  وابستگی  جا که تا آن.  ؟ بله آن بدین صورت بود طور دبود این

وم  اما را  ما چشم س. آورد طرش داخل فشار وارد می را احساآ خواهید کرد، و آن با دیروی زیادی به آن   ما یگمرا یاد بگیرید ه
درحال روی دادن است، آن   که  زمان هم. کنیم ی بیرون فرستادن گودگی که مخصوص باز کردن چشم سوم است باز می وسیله به

درحاال بااز   ،  منکا  مای   صحبت  سوم  چشم  ی هدربار  که این  در حین. فرستیم هایی را دیز برای ترمیم آن برای  ما بیرون می فالون
طاور   هاما تضمینی دیست که همه بتوادند چیزها را ب. دنکن  دافا را تزکیه  فالون  که   رط ، با این هستیم  همه  ایبر  سوم  چشمکردن 
طور اساتوار باه    دگران دبا ید، فقط بهببینید   توادید میاگر د.  است خود  ما مربوط   مستقیما  بهآن . حتی کال  ببینند، یا ندببین  واضح
  تدریج و دید تار  ما، بهخواهید بود ببینید مادر   تدریج ، به دهید میادامه خودتان سطح ارتقاء به  طور که همان. دتان ادامه دهی تزکیه
  از دسات   را که  چه ی آن ، همهتان را برای تزکیه آهنین کنید ومتی ارادهو   دهید می  را ادجام  تزکیه  عملومتی تا . خواهد  دواضح 
 . یافت  خواهیدباز  دوباره اید  داده

  های مختلفی که افاراد چشام   ی روش کمی دربارهبگذارید . ا باز کندخود ر سوم  چشم   خصخود   که  است  دسبتا  مشکل
  دگااه    ان سوم  و چشم  پیشادی  بهکنند  می  مدیتیشن   ومتیما افرادی داریم که ،  طور مثال به.  کنند صحبت کنم  ان را باز می سوم
کنناد کاه داخال     حاس مای  ،  مرور زماان   به. وجود ددارد   چیزیجا  آنو   است  تاریک  ان  پیشادیداخل   کهبردد  پی میند و کن می

   ود و پس می  تر درخشان  تدریج هب  ان بردد که داخل پیشادی پی می،  از تزکیه  زمادی  از گذ ت پس.  ود می  تر  ان دورادی پیشادی
  لحظاه   در یاک ای کاه   غنچاه   مثال درسات   ،خواهاد  اد     اکفته   زماان   آندر . د او  می مز تبدیل مر  به که درخشان  د از این
در ابتدا  ،مرمز  ردگآن . ظاهر خواهند  د  هایی صحنه  چنان. بینید می  یا فیلم  در تلویزیون  چه کند، مثل آن هایش را باز می برگ گل

بشکفد، ممکن است کامال   اگر بخواهید آن.  کفد  کفد و می سپس میو   دهو پس از آن داگهان در مرکز برآمده مسطح است 
 . استمسدود   سوم  چشم کل زیرا ،با دد  کافی  هم  سال  یا ده  هشت  حتی

ای   ادارژی   هایچ ادد و  دادهد  را ادجام  گودگ چی  تمرین در گذ ته اما داردد، یکادالها  آنو   مسدود دیست  ای عده  سوم  چشم
 انآدا   های چشم  جلوی  ردگ گرد و سیاه  چیزی  کنند، داگهان می  گودگ چی تمرین روع به ادجام   ومتی  ترتیب  بدین. دا تندد  مبال 

،  ود میدرخشان تدریج  هبپس از آن کند و  سفید تغییر می  ردگ  به  تدریج ه، بنندک   دیگر تمرین  مدتی  که از آن پس.  ود ظاهر می
  بعضی همین   برای. خواهد کرد  خارش  احساآ  میخاطر آن، ک ی فیزیکی  خص بهها خواهد درخشید و چشمتر  تر و رو ن رو ن
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  چیزی  چه  پس. هم دبود  ماهدبود که  ما دیدید و خور ید    درحقیقت آن. "را دیدم  ماه"یا  "خور ید را دیدم  من"گویند،  افراد می
هاا مارار داده  اد     گذارداد و ومتای آن چشام در آن    را پشت سر مای   طوحتر س ریعسافراد   بعضی. بودخودتان   کادال  د؟ آنیرا دید
کنناد، ایان    مای   را تمارین   گوداگ  چای   که  ومتی.  است  کامال  مشکل  ، این دیگران  برای. را ببینندچیزها   طور مستقیم توادند به می

  یاک ها  ابیه   در بعضی حالتیا   تودل  یک   بیه  هستند، که  دویدن  درحال  خارج طرش به  کادال  این  را داردد که در طول  احساآ
  کاه دارداد    ی  بیه ایان احساس از افراد  بعضی. هستند  خارج  طرش به  دویدن  درحال  کنند که می  ، احساآ در خواب  حتی.  است  چاه

هاا   بعضیو  هستند  دویدن  درحال که  بیه اینها  بعضی ،پروازدد  درحال که  بیه اینها  بعضی ،هستند یسوار باسرعت درحال اسب
آن   ادتهاای   سرعت باه  به توادند دمی  کنند که می  احساآ  ها همیشه آناما . رادند جلو می  طرش  بهدر اتومبیلی با  تاب  که  بیه این

  یاک   را مثال   بشاری   دایو بدن  ی مدرسه. را باز کند خود سوم  چشم  خودش  که  است  بسیار مشکل   خصبرای یک زیرا  ،سندبر
صاد و  بیشاتر از    ی صانوبری  تاا غاده    پیشادیاز ، بیندیشید  اش ، درباره با د  کوچک یجهاد  اگر آن. گیرد دردظر می  جهان کوچک
ا اما د دا رو مای   خاارج   طارش   اتاب باه  با   ند کهنک می  احساآ  همیشه  ها چرا آن ن دلیل آن است کهیا. خواهد بود لی هشت هزار

 .دنادتها برس  هتوادند ب دمی

گویناد کاه    هاا دمای   آن. گیارد  می  دردظر  کوچک  جهان  یک  را مثل  بشری  دایو بدن ی  مدرسه  که  است  بسیار عقالدی  این
حبت گیارد صا   مادی به خود میبععد  این درما    بدنی  کلی که  ها درباره آن،  است جهان  یرکیبت ارساخت  ی آن  بیهرکیبت ارساخت
  اسات    ده  ها تشکیل از سلول  که  فیزیکی  در سطحی بسیار میکروسکوپی، بدن ،جدید  علم  درک  بر طبق: پرسیم ما می .کنند دمی

ها  ، الکترون ی اتم ها ها، هسته تونوها، پر ها، اتم تر از مولکول کوچک. وجود داردد  مختلفی  مولکولی  ؟ ترکیباتاست  وضعیتی  در چه
،  پاس . هاا هساتند   وینا دوتر  اسات هاا تحقیاق  اده     آنماورد  در   تااکنون   که  میکروسکوپی  ذرات کوچکترین . ها هستند و کوارک

  اش آخر زدادگی   های در سال   اکیامودی. کرد  که در مورد آن تحقیق  است  ؟ بسیار مشکل چیست  میکروسکوپیی  هذر  کوچکترین
معنای آن  . "که هایچ ساطح داخلای دادارد     کوچک است مدر آنو  ددارد خارجیح که هیچ سط آن عظیم است مدر آن"بیان کرد، 

ی  ذره  کاوچکترین توادید  دمی، جهان را ببینید و از دظر کوچکی  حد و مرزتوادید  از دظر بزرگی، دمیتاتاگاتا،   در سطحیعنی ؟ چیست
 مدر آنو  ددارد خارجیکه هیچ سطح  آن عظیم است رمد آن" ن دلیل آن است که چرا او بیان کرد،یا. را ببینید ادهمیکروسکوپی م
  ."که هیچ سطح داخلی ددارد کوچک است

  جهاان   راه  یریکهکشان ، در  کرد که بیاناو . دکر  صحبت کران ی بیهزار ددیا  سه  در مورد تئوری  همچنین   اکیامودی
  کارد کاه   بیاان   او همچنین.  داردد وجود ،ما بشریدژاد   مثل،  کیفیزی  با بدن  یموجوداتها  در آنوجود دارد که   هزار سیاره  ما، سه

  ریوجاودات بشا  مدا اتن  با  ، ریزه سنگ  یککه  طوری  ، بهوجود دارد  کران مثل این ددیا ی بیهزار ددیا  سه  ریزه سنگ داخل یک
  ،درسات با اد   اگر ایان ! کردن آن سخت استاور ب.  است  جهان  یک  مثل  درست، ها ها و رودخاده ها، کوه سیارهو  مامثل باهو ی 

  هازار ددیاای    آیاا ساه   ، ریازه   سانگ  ی ها داده  آنهر یک از وجود ددارد؟ و در   ریزه سنگ هاددیا  آیا در آن: بیندیشید  اش درباره  پس
آیا ، ریزه  سنگ ی ها داده  آنک از و در هر یوجود ددارد؟   ای ریزه سنگ ،کران ی بیهزار ددیا  سه  آیا در آن  وجود ددارد؟ پس  کران بی

 .دیرا ببین آن  ادتهایتوادید  دمیتاتاگاتا   درسطح  وجود ددارد؟ بنابراینکران  ی بیهزار ددیا  سهدوباره 

  که  بگویمتان  یکنند، بگذارید برا می  سؤال  جهان  از بزرگی  مردم.   طور است همیندیز  بشریی مولکول  های سلولمورد در 
داخال   اماا . ود استحدکران و دام  بیرسد که  دظر می  هم هنوز بهتاتاگاتا   در سطح  حتی ، اماخود را دارد  مرزی  دیز خط  جهان  این

دادم که باور کردن  یم. است  جهان  این  بزرگیبینی، به  ذره سطحدر   های آن گرفته تا ذرات میکروسکوپی بدن ادسادی، از مولکول
بسایار    ساطح یاک   درو ا  سر ات فارد و   منحصار باه  آیاد، عناصار    وجود مای  هب  زددگی  یا یک  ادسان  کی  ومتی. آن سخت است

در . بنابراین تحقیقات علمی دوین ما درخصوص این موضوع هناوز هام باا آن بسایار فاصاله دارد     .  رددیگ می  میکروسکوپی  کل
ما .  است  ما بسیار پایین  دژاد بشری و تکنولوژی  دادش  سطحتر،  بزرگ  جهان سیارات دیگر در در باهتر  خرد با  یبا موجودات  مقایسه
 ،دیگار   از سایارات  هاا  پرداده   بشاقاب   که ، درحالی دفوذ کنیموجود داردد   مکان  یک و  زمانی که در یک بععدهایدر   توادیم دمی  حتی
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هم زدن  همین جهت، در یک چشم به  هب.  است  کامال  متفاوت  و مکان زمان   مفهوم. دیگر سفر کنند  بععدهای  توادند به مستقیما  می
 .را تشریح کند توادد آن کسی دمی مدر سریع است که هیچ رودد و آن آیند و می می

  باه   تاان  کاداال   ی در طاول کردیم، زیرا ومتا  را ذکر می بایست آن می سوم  شمی چ آن چیزی بود که هنگام صحبت درباره
را   دیگاری   وضاعیت   اسات   افاراد ممکان    بعضی.  استپایان  بیو کران  بی  آن که   کنید می  دوید، احساآ میبا  تاب   خارج  طرش

  کاه  درحالی و دودد می  پایان و بی  پهن  ی جاده  یک  در طول  دودد، بلکه می  کادال  کنند در مسیر یک مید  احساآ  کنند که  مشاهده
 .تار اسات   باور کاردن آن ساخت  . ها و  هرها وجود داردد ها، رودخاده کوه  ،جاده  در دو طرش،  دهستن  دویدن  درحال  خارج  طرش  به

   اهر وجاود دارد کاه     یاک   ،عارق منفذ گفت که حتی در یک  او می:  آورم خاطر می گفت به می  گودگ استاد چی  چیزی را که یک
درحاال   .یافتناد  مای را غیرمابل تصاور   و آن ددد  می  متعجبوامعا    د نیدد را می افرادی که آن. ددگذر می  آن درها و مطارها  ما ین

توادیاد   و مای  ددو ا  می  ها تشکیل ها و پروتون ها، اتم از مولکول ان  چیزهای مادی در سطح میکروسکوپی  که مدادی میحاضر ما 
 ، اگار بتوادیاد  را ببینیاد   هار ساطح  ی  هحصاف  ،هدقطا   یک  جای  به  بتوادیددر هر سطح، اگر . را تمام مسیر تا پایین ردیابی کنید آن
خواهیاد   ،ببینیاد  را  ی اتام  ها هستهسطح  ی هحصفها و  پروتون سطح ی هحصفها،  اتمسطح  ی هحصفها،  مولکول ی سطح هحصف

ن با ساطوح  زما طور هم همگی به،  بشری  بدن  امل، چیزهای مادی  تمام. یدببین  مختلف  را در بععدهای  هستی  های  کل  توادست
در کنناد،   می  را مطالعه  مادهمیکروسکوپی   ذرات  ومتی ،دوین فیزیکدر . ها وصل هستند به آن  ته وبععدیِ بععدهای جهان وجود دا

دهناد و فقاط    ای ادجام می تکه تکه تحلیل و   کافتن  از طریق را و آن کنند می  را مطالعه  میکروسکوپیی  ذره  یک  فقطیک زمان 
  دساتگاهی حااه اگار    .کنناد  را مطالعاه مای   گذرد، ترکیبِ پس از  اکافت آن  ای می که هسته از فرآیند  کافت هسته نپس از ای

عناصر اتمی یا عناصر مولکاولی   داد که دمایش کاملی از تمام  را آ کار کند و اجازه می ی آن توادست کل صفحه یم که میدا ت می
باا    بشاری   بدن. دیدید گذ تید و حقیقت بععد دیگر را می را مشاهده کنید، از این بععد می نتوادستید آ اگر می ،در آن سطح را ببینیم

 .را دارا هستند  از هستی  هایی  کل  چنان  همگی  دارد و  مطابقت  خارجی  بععدهای

  ی دربااره عمادتا    ماا . کند وجود داردد می باز  را سوم  چشمخودش    خص  کهومتی   دیگر  گوداگون  های مومعیت  هنوز هم
 ی  در مدرساه   کاه   افرادی. چرخد می   ان سوم  چشم  بینند یمافرادی وجود داردد که .  ایم کرده صحبت   عمومی  های از پدیده  بعضی

  اده وصادایی د   یجا  تایی  صفحه  که بعد از این. چرخد ها می آن  سوم  چشم  در داخل  چیزی  بینند که می  کنند اغلب می  دایو تزکیه
یک   طور است که استاد این. بودسر  ما   در داخل  جی تای  یک  کهطور دیست  اما این. را خواهد دید  هایی  ود، فرد صحنه می  پاره
ز ومتی زمان باا .  بود   ما را معهر کرده  سوم  او چشم.  بود  جی تایها  از آن  یکی  ، که کرده  از چیزها را از آغاز برای  ما دصب  سری
این چیزی . بود  داده  ترتیب برای  مامصد از روی استاد بنابراین این چیزی است که . خواهد  د  پاره رسد، ما ب  سوم  چشم دن 

 .مرار دا تسر  ما دیست که در ابتدا در 

  آن  کردن در باز کنند، بیشتر  تمرین  آن  بیشتر برای  هرچه. هستند  سوم  چشم   دن باز  افراد در جستجوی  بعضی  هنوز هم
 -باود   ساوم   توان به ددبال چشم دمی  که  است  این  اساسی  دلیل. دداردد  اطالعی  ها هیچ آنخود چیست؟   دلیل. خواهند بود  داموفق
 ، دتربا   لکاه باز دخواهد  د، ب آنتنها   ، دهبا ید  آن  طلببیشتر در   هرچه .آورید دست می با ید، دیرتر به  آن  بیشتر در آرزوی  هرچه
  ، طیف زمان  با گذ ت. را خواهد پو ادد  ما  سوم  آن، چشم  وخواهد  د   جاری  ما  سوم  چشم داخل سفید از  و ده  سیاه  ده  چیزی
را  چشام ساوم بااز دشاود و هرچاه بیشاتر آن       بیشاتر   هرچه .د و می  جاریبیشتر و بیشتر این ماده دهد و از  می   کلرا   وسیعی

تواداد ضاخیم  اود و     حتی مای . پو ادد خواهد را  ما   بدن  تمام ود که  این می تیجهو د د و می  بیشتر جاری  ماده  اینبخواهید، 
با آن وابساتگیِ  زیرا  ،بودید با آن ببینید دمیمادر   نوز همه د،  میباز   وامعا  هم ما   سوم  اگر چشم  حتی. دا ته با د  یبزرگ  میدان

داپدیاد خواهاد     تدریج ه، باز آن وابستگی رها  ویدد و کامال  نیفکر دک  آنبه  اما اگر پس از آن زیاد.  دید میخودتان، مهر و موم 
وامعاا     ایان .  درهاا  اوی    آن  تاا از دسات  بگذریاد    طاوهدی فرساای   ی طامات  تزکیه  دوره  یکاما مجبور خواهید  د از میان .  د

را  ، اماا آن "در طلب آن دباش، در طلاب آن دبااش  "گوید،  ها می  ان به آناستاد .دادند دمیرا  ایناز افراد   رخیب.  است  غیرضروری
 .آوردد دست می خواستند به چه را که می دهند و دمیقا  عکس آن طور سرسختاده به جستجوی آن ادامه می کنند و به باور دمی
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 دور  از راه  دیدن  طبيعي فوق  توانایي

، گویند می  از مردمرخی ب.   ود یده میاز راه دور دام  دیدن  است  مربوط  سوم  چشم  مستقیما  به  که  طبیعی فوق  توادایی  یک 
  از ماردم   بعضای . "ببیانم   زماین   ر رویگدی  های یا امریکا یا مسمت  را در پکن  هایی توادم صحنه ام می جا دشسته این  که  درحالی"

  اداد باه   کارده  افراد سعی   ؟ بعضی" پذیر است این امکان  چگوده" دهد، توضیح  را نآ  دتواد دمی هم  لمعکنند و   را درک توادند آن دمی
توادناد   مای   ماردم   چگوداه   که ب هستندها در تعج آن. دهند   رح را معقوهده  توادند آن دمی  ولی ،دهند  توضیح  آن  ی درباره  ای گوده
. ددرا ددارکنند آن توادایی  تزکیه میگاده  ددیای سهای ف  ر سطحافرادی که د.  دیست  صورت  بدین  این. با ند  را دا ته  توادایی  چنان
  عمال   بععاد بخصاوص    در یک  ، همگیدیگر  طبیعی فوق  های تواداییاز   خیلییا دور   از راه  دیدن امل د، نبین یرا م  چیزهاییومتی 
دیاز  ان خود ا   عادی بع  میادان   ورای عماوه  مروداد و   مید یموجود دار  آنها در ادسان ما  که  بععد فیزیکی  این  ، ورای اغلب و کنند می
 .رودد مید

، اماا  یساتند بععاد د   یاک  درهاا   آن.  اسات  متفاوت    تقوا  میدان از   که  است  میدادی   دارای  بشری  ، بدن بععد بخصوص  در یک
طاور   هبتوادد  می  داردجود و  خارج  در جهان  که  چه هرو  ت داردطابقم  جهان با میدان آن . است به یک اددازه ان  میدان ی   محدوده

.  نددیسات   وامعی  ده هستند و ها تصاویر منعکس آن. د و  توادد منعکس می  هر چیزی و  ود منعکس جا  متناظر در میدان  ما این
  مانعکس  سای  دی آمریکاا و وا انگتن  ،  خص  یک  در طیف سی وجود دارد، بنابراین دی آمریکا و وا نگتن  ،در زمین  طور مثال هب

 اودد،   باه  اکل متنااظر مانعکس مای     هاا   و آن ی وجود دارددماد  کلها دیز به  اما سایه .هستند  هایی سایهها  آن ولید، و  می
  بعضای کاه  دور   از راه  دیدن  طبیعی فوق   ، توادایی بنابراین. کنند گیرد، تغییر می می  جا صورت در آن  که  تغییری  بر طبق  هک طوری به

  گاداه  ساه ددیاای   فاای  ورای در    اخص   یک  ومتی. است  خود  خص  عدیبع میدان در  چیزهایی  کنند دیدن می  ا اره  آن  افراد به
  ایان .  اود  مای  امیده بودا دفای   خدایی  مدرت  ،و آن خواهد دیدمستقیما   .خواهد دیدد  صورت  این  بهچیزها را کند، دیگر  می  تزکیه

 .ها است مدرت  دیرومندترین

،  میادان   آندر . داد  خاواهم   توضایح   همگی  را برای ؟ آنیستچ  گاده سهفای ددیای دور در   از راه  دیدن  طبیعی فوق  توادایی
مارار دارد،  هاا   آن خاارج   طارش   باه   آیناه کنناد،   گودگ را تمرین می برای افرادی که چی. وجود دارد   خص  پیشادی  روی  ای آینه

  دور  خصای   از راه  دیدن  توادایی  که زمادی.  استها  آن  طرش  هبآینه  کنند، گودگ را تمرین دمی برای افرادی که چی  که  درصورتی
مداوم   را با حرکت  تصاویری  سینمایی  فیلم  که یک این  دادند برای می  همه. چرخد و جلو می  عقب  به  ، آینه است ظاهر  دن   درحال

  داده  دشاان   و چهار عدد تصاویر در هار ثادیاه     اگر کمتر از بیست. دهد می  و چهار عدد تصویر را دشان  بیست  بیافریند در هر ثادیه 
گیارد   مای   را کاه   و هرچاه   اسات  و چهار تصویر در ثادیاه    بیشتر از بیست  آینه  چرخش  سرعت. پرش خواهند دا ت ود، تصاویر 

ساپس دوبااره تصاویر را    . دد و می  ، تصاویر بعدا  پاک برگشتن با دوباره . را ببینید گردادد تا آن  ما بر می  طرش  و به  کرده  عکسمن
بینیاد در   مای   کاه   چاه  ، آن بناابراین . یاباد  می  ادامه  تومف  بدون  چرخش. کند می  تصویر را پاکدوباره و  چرخد میگیرد، دوباره  می

 تار   بازرگ   در جهاان   کاه   چاه  دهد و با آن می  است   ده   ما منعکس  عدیبع  میداندر   را که  چه آن  دیدن  امکان  آینه.  است  حرکت
 .دارد  وجود دارد مطابقت

در  توادد هر چیازی  میا آن یآ،  است کوچکنه وامعا  یآن آد؟ یببین  استتان سر  در پشت  را که  چه د آنیتواد یم  چگوده  پس
  رسایدن باه   و درحاال   رود مای آسمادی بینایی   ورای   خص  سوم  چشمسطح   ومتی  دادید که کند؟  ما می  را منعکس  بدن  اشاطر

دزدیک پشت سار گذا اتن     که ومتی لحظه   آندر . بععد ما است پشت سر گذا تن اینسوم دزدیک به   ، چشم است  بینایی عقالدی
د، یا کن مای   دگاه  فیزیکی  های پدیده  به  ومتی. خواهد کرد  را تجربه یتغییر  سوم  چشماست،  است و هنوز کامال  پشت سر دگذا ته

  وجاود   ای مااده   دیگار هایچ  .  ودد چیز داپدید می  همه ،داپدید خواهند  د  و دیوارها همگی  مردم. ها داپدید خواهند  د آن  همگی
و تنهاا   دیگر وجود ددارداد   مردم  برید که اددازید پی می دظر می تر تی عمیقعبارت دیگر، در آن بععد بخصوص وم به،  دخواهد دا ت

  تمام  بزرگی  بهمرار دارد  ما   عدیبعکه در میدان   آینهاما آن . ی آن میدان بععدی  ما ایستاده یک آینه است چیزی که در محدوده
که هر چیزی  تا جایی. کند  منعکسچیزی وجود ددارد که دتوادد ، چرخد و جلو می  عقب  به  آن  که ومتی   ، پس ما است یعدبع میدان 
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  طبیعای  فاوق  را توادایی  ما آن  که  استچیزی   ینا. تان بگیرد ی میدان بععدی را در محدوده توادد تصویر آن مطابق با جهان با د، می
 . دامیم دور می  از راه دیدن

را  آن کنناد، معماوه    مای  آزماایش  را   طبیعی فوق  توادایی  این کنند می ی علم بدن ادسان تحقیق ومتی افرادی که در زمینه
مشغول ادجام  پکن ش درآ نایخواهد بدادد  کسی می  ومتی  مثال  برای.  مرار است  بدین  آن  تکذیب  دلیل. کنند می  تکذیب  راحتی به

طبیعای دیادن از راه دور چیزهاا را     با توادایی فاوق   خصی ،  ود چه کاری است و ومتی دام و اطالعات عمومی آن آ نا داده می
باه    چگوداه   در اتااق   و چیزها  داتاق   و داخل ه درد از در    کلی است، چگوده  چه  ساختمان به  ما خواهد گفت که او. بیند می

  آ انا درحاال    گوید کاه  ؟ میتی اسکار  مشغول ادجام چه آ نا  اینخوب، . است  صحیح  مهوید هگ میاو   که  چه آن.  رسند دظر می
؟  "ی هساتی کاار   چاه رحاال ادجاام   حاضر د  درحال"کنند،  می  سؤالزدند و  می  آ نا زدگ  ، به آن  اثبات  برای  .است  چیزی  دو تن

 طبیعای  فاوق   تواداایی   ، ایان  در گذ تهاین دلیل آن بود که چرا  ؟یستاو دید د  که  چه مغایر با آن  آیا.  "مخوردن هست غذارحال د"
 "مکاان  -  زماان "را  ماا آن   و بععاد ماا، کاه     زمانبه این دلیل که . دبود  ا تباه  بود کال   او دیده  که  محیطیاما  . تکذیب  ده است

  محال دو   آن در  زمان  مفهومبنابراین وجود دارد،   طبیعی فوق  تواداییآن   که است بععدی مکان -  از زمان  متفاوت  ، زمادی دامیم می
افارادی  اگار    دردتیجه. وجود دارد  زمادی  تفاوت  چنین  ؛ یکاستغذا درحال خوردن و حاه   دو ت می  او مبال  چیزی.  است  متفاوت

  ، حتیکنند  ستنباطچیزها را مطالعه و ا  ،مرسوم  های و تئوری امروزه  دادش  بر طبق کنند ی علم بدن ادسان تحقیق می در زمینه  که
تفکار  ،  بناابراین   .عاادی هساتند    مردم ها چیزهایی فراتر از امور ایناثر خواهد بود، زیرا  بی   ان سعی  دیگر هم  هزار سال  دهبعد از 
 .دنفهمب  طریق  آن  بهاین چیزها را دباید ها  آنتغییر دارد و   بهدیاز ها  ادسان

 آگاهي پيش از وقوع و آگاهي پس از وقوع  طبيعي فوق  توانایي

آگاهی پیش از وماوع و آگااهی پاس از وماوع       توادایی  است  مربوط  سوم  چشم  مستقیما  به  که  دیگری  طبیعی فوق  اداییتو
  ، دیدن سوم  چشم  ،  املستا  در ددیا تأیید  ده  طور عمومی به  وجود دارد که  طبیعی فوق  توادایی  دوع   ش  امروزه.  ود می  دامیده
   اخص   که این  ؟ یعنی آگاهی پیش از وموع و آگاهی پس از وموع چیست. ی پیش از وموع و آگاهی پس از وموعدور و آگاه  از راه

باا  . را باازگو کناد    جامعاه   یاک   صعود و دازول   تر، فرد مادر است موی  ای با توادایی. فرد را بگوید  ی یک و آینده  گذ ته  مادر است
آگاهی پیش از وماوع و    طبیعی فوق  توادایی. کند را مشاهده   کیهادی  تغییرات  تمام  الگویادد تو می  تر،  خص عظیم  حتی  ای توادایی

  ، در خیلای ی اسات بععد بخصوص  یککند، بنابراین هر  یئی که در  الگویی را ددبال می  مادهحرکت  .  است  آگاهی پس از وموع این
  دیاز در حرکات    بدن  های ، سلول است  حرکت در   خص  یک  بدن  ومتی  مثال  عنوان به. ددار را خود  هستی  دیگر  کل  از بععدهای

  دیاز در حرکات    ریزتارین ذرات هاا و   ها، الکترون ها، پروتون مولکول  عناصر از مبیل  تمام  ،میکروسکوپی  خواهند بود و در سطحی
دیاز  وجاود دارداد   دیگار    در بععادهای کاه    بادن   های کل،  ددخود را دار  هستی  مستقل   کل  همگی  که این  در عین. خواهند بود

 .تغییر خواهند  د  خوش دست

یاا هار     اسات   داده  ادجاام    اخص   را که ، هرچه  بععد بخصوص  ؟ در یک دخواهد رفت  از بین  ماده  که  ایم آیا ما ذکر دکرده
تصاویر و   ،دهاد  می  او ادجام  را که  داردد و هرچه  مادی  موجودیت  همگی ،دهد می  ادجام  دست  حرکت  با یک   خص  را که  چه آن

باا    طبیعی فوق  فرد با توادایی  یک.  جا وجود خواهد دا ت و تا ابد در آن  درفته  از بین  دیگر آن  در بععدی. گذارد می یجا  را به  پیامی
  طبیعای  فاوق    تواداایی   بعد از کساب   در آینده .خواهد فهمید  است  افتاده  اتفاق  را که  چه آن  ،موجود در گذ ته  های صحنه  به  دظری
.  وجود خواهاد دا ات    بیندازید دظری   آن  به  امروز من هنوز هم ومتی  سخنرادی  ،  کلپیش از وموع و آگاهی پس از وموع آگاهی
کل ددارد   مفهومی  زمان ، در آن  که  خصوصبععد ب  یک رید، دآ میددیا   به   خص  یک  ومتی. جا وجود دارد آن  حاضر در  درحال  این

 .جا وجود دارد در آن  ی زددگی دوره  بیشتر از یک افراد، حتی   در مورد بعضی. وجود دارد  زمان همطور  او به زددگی

  مباول را   توادند ایان  ها دمی ؟ آن "پس دیازی دیست که برای تغییر خودمان زیاد تالش کنیم"افراد فکر کنند،    اید بعضی
را   کوچاک   مساایل   بعضای .  ودد  او  در زددگی  کوچک  چیزهای  تغییر بعضی  توادند باعث می   خصی  های درحقیقت، تالش. کنند
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 گار ا. یاد ورآ می  دست هکارما ب  کهاست   تغییر آن   ما برای  های خاطر تالش به دمیقا تغییر داد، اما   خصی   تالش  کمی با  توان می
. باود  ، مهام دمای  بد  یا کارهایدادید  میادجام   خوب  کارهایکه  اینو   دا ت میکارما وجود دوجود آوردن  به  ، موضوع ودطور دب نیا

  دادرسات ادجاام    و کارهاایی   مارار داده   را ماورد اساتفاده    ناکند، دیگر میی خودش  ه  یوهب  کارهایی  ادجام  اصرار به  فردی  ومتی
. اتفاق بیفتناد و ایان دلیال آن اسات      طبیعی طور باید بگذارید چیزها به  تزکیه  عملایم که در  ا و بارها گفتهبنابراین باره. دهد  می

دیگری   را که به  چه و آن ا تهرا دد  چیزیدر آغاز  ما   اگر زددگی. دیرسادب دیگران صدمهبه  توادید کنید می ومتی سخت تکاپو می
 . دبدهکار خواهید    خص  آن  ، به کنید  دارد تصاحب  تعلق  در جامعه 

فارد را    زدادگی   تاوان  مای   وجود دارد که  یاما راه.  ها دیست تغییر آن  مادر به اصال   فرد عادی  ، یک بزرگ  ی اتفامات درباره
  اش ادد زدادگی تو ، میفروگذار دکندرارتی    هیچاز دهد و    دادرست ادجام  کارهای فقط    خصیک   کهآن ومتی است . کرد  عوض
  بااهتر، ماا متوجاه     از ساطحی .  اسات   کامال  دابودی    ود یک می  با آن مواجه  که  چه آن ، هر حال  به. تغییر دهد  طریق  این  را به
  رود؟ درحقیقات، مشااهده   دمای   از باین    اخص  اصلی  چرا روح. رود دمی  او از بین اصلیمیرد، روح  می   خصی  ومتی  که  ایم  ده
، اعضاای او . در بععاد ماا دیسات     بشری  های جز سلول  چیزی  ، جسد او در سردخادهمیرد می   خص  یک  که بعد از این  که ایم  دهکر

دیگار    در بععدهای  های او اما بدن. ریزدد ها در این بععد، چیزهایی هستند که فرو می های داخل بدن و کل بدن او، یعنی سلول بافت
هاا در بععادهای    آن. اداد  اصال  دمرده ودد،  ساخته می   غیره و ها ها، پروتون ها، اتم از مولکولی ریزتر روسکوپمیکذرات مادی  که از

  هادام دهد با اد می  کار دادرست را ادجام  دوع  ره  که   خصی  .بینی هستی داردد جهان ذرهو هنوز هم در بععدهای  ته دیگر وجود دا
 . ود می دامیده " روحجسم و   کامل  دابودی"  یسمآن در بود.  ود می روبرو  ها ی سلول از همه  کاملی

از  او آن، ومتی اسات کاه  :  موجود است تنها راه   و این تغییر دهدرا خود   زددگیتوادد   خص می  وجود دارد که  دیگری  راه
  آساادی  به   کسی  چه د؟کنتوادد تغییر  میاش   د زددگیکن  را ادتخاب  تزکیه  راهی چرا اگر  خص. کند  را ادتخاب  تزکیه  حاه راه  همین
فکار    ایان   کاه  این  محض  و به ادامه دهدرا   تزکیه  راه خواهد می   خص  این  که این  محض  را تغییر دهد؟ به  چیزی  چنین  دتواد می

جهتاه را   ده  ِ ددیای  تئوریدگرش خود به جهان،  بودا در ی  مدرسه. لرزادد سو می  درخشد و ددیا را در ده طال می  ، مثل ود ظاهر می
د در افار ا  زدادگی   د کاه دا پندار می اتموجود  این. با د  ادسان  یک  فقط  که  دیست  این  فرد برای  واه، زددگی  اتاز دید موجود. دارد

خاواهی،   ی حقیقات، دیاک   مادهو از   تاس  خواه دیک  آن مهربان و؛  را دارا است جهان   سر ت  و همان یدآ میوجود  هب  فضای جهان
،  باین گاروه   در  اجتمااعی   رفتار متقابال   طیدر و   داردد  اجتماعی  روابط  موجوداتاما در عین حال این .  است  ساخته  دهبردباری 
  بادتر  اودد، باه    و دوبااره  بمادناد    باامی   سطح  دتوادند در آن  ومتی. کنند می  دزول  پایین  به دردتیجه و  بد  ده  از موجودات  بعضی
 .کنند می  سقوط  مردم عادی  سطحاین   به  دهند تا دردهایت می  ادامه  دزول  مدر به آنو  خواهند کرد  تر دزول پایین  سطحی

 اان   یواه  خاواهی  دیک  از روی  بزرگ های  بین اما رو ن.  ددد یا دابود می  رفته  از بین  بایستی افراد می  این  سطح  در این
باه    فقاط   کاه   اضاافی   چشم  جفت  و یک  اضافی  فیزیکی  بدن  یک ها آن  بععد به  در این. کرددد  لقددیای بشری را خبععد  تعمدا  این

هاا   آن. افتناد  این سرزمینِ تاوهم مای  در ها  آن که  عنیبه این م ند،ده می است مادی ما محدودبععد   موجود در ایندیدن چیزهای 
تاوهم،  در ایان  .  ود تصویر وامعی آن دیده میدیگر   بععدهایرا ببینند درحالی که در   جهانها تصویر وامعی  با آن چشم توادند دمی

ه با .  هساتند زجار    تارین  بزرگجا که در این توهم مرار داردد، در میان  از آن.  ود می  دادهفرصتی   چنین ها آن  بهدر این وضعیت، 
دایاو    ی مدرسه  بر طبقبخواهد ، به باه برگردد ،بععد  خواهد از اینب   خصیومتی .  آن زجر بکشند اه بدهند ک ها این بدن را می آن
  او ظااهر  اده    بودایی  سر تبگذارد که بدین معنی است که کردن   تزکیه  برای  ش راملب، باید "اش برگردد ه خود وامعی اولیهب"

  د اواری   ارایط    در چناین  حتای . دکار خواهند   او کمک  به  دیگران بنابراین. دو  ه میدردظر گرفت بسیار باارزش   آرزو  این.  است
خواهند کرد و بدون  رط دست او را خواهند   او کمک  به   رط  بدون  مردم  پس ،کند  خود رجعت  اصل  خواهد به و می دهدش  گمراه
  دهایم   کننده ادجام تمرین  یک  را برای  کاری  چنین  توادیم ما می چرا. دکرخواهند   او کمک  با هرچه که فکرش را بکنید به ،گرفت
 . ؟ دلیل آن این است فرد عادی  یک  برای  اما ده
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فارد    یک  فقط  فرد عادی  یک.  کنیم  د کمکیاب فا  یشها خواهد بیماری می  که  فرد عادی  یک  به  توادیم وجه دمی به هیچ
تماامی   هاا بودا "، گویناد  افاراد مای   از  بسایاری . کناد   را ددبال  عادی  های ادسان  اجتماعی  رایط   دبای  فرد عادی  یک.  است  عادی
 اعور صاحبت    ذی  موجاودات تماام    دجاتی  دربارهبودا ی  مگر مدرسه طور دیست؟ اینآیا دهند،   عور را دجات می ذی  جوداتمو

  هاای  بیمااری    افا دادن   گوید کاه  ها دمی کدام از آن هیچ ،کنید بررسیرا  تیبودیس  های دو ته  توادید تمام می  گویم می ؟"کند دمی
  اخیار ایان   هاای   ساال   در طای   گودگ چی  دروغین  استادان آن.  است  عور  ذیموجودات   تمام   دجاتی  به منزله  عادی  های ادسان
   ما دگفتند کاه  به هرگز کرددد،   را آماده  راه  که یگودگ چی  داناستا،  گودگ چی  وامعی  استاداناما . ادد کرده  و برهم  را درهم  مسئله
. بمادیاد   را  فا دهید و ساالم   ناخودتکنید تا   مرینتچگوده   که ادددد    ما آموزش  به  ها فقط آن. دهید های دیگران را  فا بیماری
  فریاب   ها مردم را آن؟ آیا  کنید  ها را معالجه بیماری ، روزه دچن  توادید بعد از آموزش میکنید  فکر میآیا ، هستید  فرد عادی   ما یک

  چیازی اسات، آن، طلاب کاردن       خصای   دفاع  و   اهرت   کساب   ،؟ آندهد دمی خوراک ما   های وابستگیبه   ؟ آیا این دهند دمی
بیشاتر    هرچه است که چرا برخی از افراد این دلیل آن.  است  مطلقا  ممنوع  این!  است  عادی  مردم  در بین  دمایش  برای  طبیعی فوق

روش کارهاا    سادگی  به  اجازه ددارید کنید و   طور عمل  ما مجاز دیستید آن. خواهند آورد  دست را به با ند، کمتر آن  چیزی  در طلب
 .را به هم بزدید  عادی  ی مردم جامعهدر 

هاا   آن. دکرخواهند    ما کمک  به  ، دیگرانتان برگردید امعی اولیهو خود  بخواهید به   ومتیوجود دارد،   جهان  در این  یاصل
 اد   ها رها می دژاد بشری از تمام بیماریاگر . رگرددب دبمادد بای  بامی عادی   مردم  محیطدر   که این  جای  به  ادسان یک   معتقددد که

 ما هیچ . دا تید تمایلی دمیموجودی آسمادی  وید،   د که به  ما فرصتی داده میاگر   ، حتیکرد و در کمال آسایش زددگی می
  ددیاای  ابیه  وامعاا     باود؟ آن  دا اتید، آیاا عاالی دمای     خواستید می دا تید و هرچه را که می دمی  دا تید، هیچ سختی بیماری دمی

. دخواهیاد باود    آساوده   جهات   همین  اید، به کرده  سقوط  سطح  این  است که تا ن  مابه دلیل بد  داما . بود موجودات آسمادی می
  بنابراین.  ود یده میدام  کارمایی  عقوبت  در بودیسماین  .ادجام دهندبد  توادند کارهای می  راحتی بهها در توهم هستند  ادسانومتی 

زپرداخات  درحاال با کارماایی    عقوبات توساط  ، افتاد  یا چیزهای بدی اتفاق مای  داردد  هایی بدبختی معموه  ومتی برای مثال مردم
  بشریدژاد   های بیماری  تمام ،بودابا حرکت دست یک . جا وجود داردد  بوداها در همهگویند که  می  در بودیسم .هستند  ان  یرماکا
  نها ایا  از آن  کدام ، چرا هیچ بودا در اطراش  همه  با وجود آنپس .  آدان مطعا  توادایی ادجام این کار را داردد و د و  پاک ستتواد می

کاار   هاایی را باده   مرض  ،گذ تهخاطر ادجام کارهای بد در  زیرا بهد نکشبزجر چنین  مردم مجبوردد که ایندهند؟  مید  کار را ادجام
ایاد   اجازه داده  که  است  این  مثل ،اید کرده  ضرا دق  جهان  موادین  کهاست   این  مثل  درست  فا دهیدرا  ها آن  اگر بیماری هستند و
این دلیال آن اسات کاه    .  مجاز دیست  اینکار است بازدپردازد و  چه را که بده اید که آن کارهای بدی ادجام دهد و اجازه دادهکه او 
توادد باعث  هیچ چیز جز تزکیه دمی. زدد به هم دمیرا  آن  یکس  هیچکند و  می  را حفظ  بشری  عادی ی جامعه  وضعیت یکسچرا هر 

که کاری کنید مردم رو ی  این! ها آزاد با ید و آزادی وامعی را برای  ما بیاورد ته با ید، از بیماری ود که حس بسیار خوبی دا 
 .است  عور ذی  جوداتی مو همهوامعی دجات  ،را تزکیه کنندت درس

را به مردم آماوزش   ها بیماریدادن   ها  فا چرا آنو کنند؟   ها را معالجه توادند بیماری می  گودگ چی  از استادان  چرا تعدادی
 عای ماواساتادان    .کنند کار درستی دمی  گودگ چی  استادانآن   اکثر. باره اددیشیده با ید در این اممکن است برخی از  م؟ دهند می
خاواهی، از   یدن هستند و از روی دیکزجر کش عور درحال  ذی  ی موجودات همه  ند کهنبی می ان  ی تزکیه دوره  در طی  گودگ چی

طاور   هاا را باه   د آننا تواد مای   د، فقطنها را  فا ده د بیمارینتواد دمی ها اما آن. این مجاز است. کنند رحم به مردم کمک میروی ت
هاا را   حاضار آن   ند، درحالنک میوکول دیگر م  زمادی   ما را به  های بیماری  جا که از آن. ددبینداز  تعویق  یا بهسرکوب کنند   مومت
اماا ومتای باه از    . ندنک می  تان منتقل وابستگان  بدن  دیگر یا به  جایی  ها را به بیماری ها آن.  ید و میمبتال ها  آنبه  ، اما بعدا  ددارید

طوری برودد و آن کار را  ها اجازه دداردد که همین را ادجام دهند و آن توادند آن ها دمی آن رسد، بین بردن وامعی کارما برای  ما می
 . است  ایندلیل آن .  توادد ادجام  ود می کنندگان  زکیهتآن فقط برای . دنده  ادجام  عادی  مردمبرای 
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هاای عاادی، کاه     وضاعیت ادساان   اما از    کاه  ایان اسات  ، " اعور  ذی موجاودات   تمام  دجات"ی بودیستیِ  معنی گفته
 ایان . ز دوبااره زجار دکشاید و آزاد  اوید    که هرگا  طوری  رده  وید بهباهتر ب  سطوحبارترین است بیرون آورده  وید و به  فالکت
 اعور   ذیی موجاودات   هماه   دجاات   وامعی  معنای  سخن دگفت؟ این "ساحلی دیگر"، دیروادااز   آیا  اکیامودی. ها است آنمنظور 
 اد و   ر مای پ   ما با پول  تشکدا تید، حتی  بردید و پول زیادی می از یک زددگی عادی پر از داز و دعمت لذت میاگر  ما .  است

 .خواستید که یک موجود آسمادی  وید  د، دمی صورت حتی اگر به  ما فرصتی داده می کشیدید، در آن اگر یک ذره هم زجر دمی
داده توادد تغییار   میآن است که   تزکیه  عملکننده هستید و فقط از طریق  داده  ود زیرا یک تزکیهتوادد تغییر   ما می  زددگی  راه
 . ود

چیازی  ابیه     پیشاادی   رویدر   کاه   است  طور این  آگاهی پیش از وموع و آگاهی پس از وموع  طبیعی فوق  تواداییطرز کار 
پیشادی اسات   دزدیک  ای عدهبرای و   پیشادیی  منطقهآن در   ،ا خاصاز   بعضیبرای .  وجود دارد تلویزیون  ی کوچک صفحهیک 

بسایار    اگر توادایی. ببینند  بسته  های توادند چیزها را با چشم از افراد می  بعضی. استی پیشاد  هم داخلدیگر از افراد   عضیو برای ب
در   چیازی   آن ، هر حاال   به رای، زکنند  را مشاهده توادند آن دمی  دیگران. باز ببیند  های را با چشم چیزهاتوادد  می  با د،  خص  موی

  تواداایی   یان هاا را در چشام ساومش ببیناد، ومتای ا      اگر  اخص بخواهاد آن  ،  رعبارت دیگ به . فرد است یبععد میدان ی هدودحم
کاه دیاده   دیگار    از بععادهای   هاایی  صاحنه   حامل،  یک  مثل  با د که وجود دا ته   یدیگر  توادایی  د، بای ود ظاهر می  طبیعی فوق
هاا را وامعاا     تواداد آن  او مای  .ها را با دمت زیادی ببیند آنو  فرد را ببیند  یک  ی و گذ ته  توادد آینده میاو . کند  نعکسمرا  ود  می
های وامعی ماردم و   بیند ادعکاآ چه که او می طور واضح ببیند و حتی سال و جزییات چگودگی اجرا  دن ومایع را ببیند، زیرا آن به

چیزهاای  توادناد   یخوبی ادجام دهند، دما  به را آن  هر مدر همکنند،  ی میبین فالافرادی که  در مقابل،. ا یاء در بععدهای دیگر است
 .کوچک یا جزییات یک وامعه را بگویند

دیگاری را    طبیعی فوق  های تواداییبرخی از اما . م کردباز خواه او را  سوم  ، چشمکند  دافا را تزکیه  فالونکسی   جا که تا آن
آگااهی پایش از وماوع و      ، تواداایی کناد  ر د می پیوستهطور که سطح  ما  همان. خواهم گذا تد  در دسترآ یمنک میا اره   که
و ومتی آن توادایی آ کار  اود   هردکتجربه تان  تزکیه  در عملرا بعدا    ما آن. د  خواهد ظاهر   طور طبیعی آگاهی پس از وموع به 

 . ایم داده  فا را آموزش  و ، ما این اصول جهت  همین  به. خواهد افتاد  اتفامی  چهخواهید فهمید 

 و سه قلمرو  پنج عنصر  فراسوي  به  رفتن

  تعداد زیاادی .  بحث است  برای  بسیار حساآ  موضوعی ؟ این یستچ "سه ملمروو   پنج عنصر  فراسوی  به  رفتن"منظور از
اعتقااد ددا اتند     داگ گو چای   باه   که  کسادیی  ها سؤال  ادد و در جواب گفته  سخن  موضوع  در مورد این گودگ مبال   چی  از استادان

  اید و در سه ملمارو باامی   رفته  پنج عنصر  فراسوی  اید به را تمرین کرده  گودگ که چی از  ما   یک کدام" - است  بند آمده   ان زبان
را تشاریح    وعموض  اینتوادند  دمیاگر . ادد داده  گودگ چی  استادیبه خود عنوان  دیستند و  گودگ افراد استاد چی  ؟ بعضی"اید دمادده
باا    دیگاران   و دردتیجاه نناد  ک  صاحبت   این موضاوع  ی دربارهکنند  می  هنوز جرأتن حال، یبا ا اما. با ند  ساکت  است  ، هزمکنند
  زیادی  و مرج  و هرج   ده  کنندگان ی تزکیه جامعه  به  بزرگی  صدمات  باعث  این. کنند می  سکوت  ها را مجبور به آن ان  یها سؤال
و ساه    پانج عنصار    فراساوی   باه   رفتن". کنند می  استفاده  گودگ چی به   حمله  برای  فرصت  ها از این بعضی.  است  وجود آورده هرا ب

تاوادیم   دمای   جهات   هماین   به. است  هبامذآن محصولی از . آید می  هبامذاست و از   کنندگان ی تزکیه در جامعهای  گفته "ملمرو
 . کنیم  صحبت  موضوع  ی این درباره را دردظر دا ته با یمزمان   آن  و محیط  تاریخی  ی سابقهکه  بدون این

  را درست  پنج عنصرچینی   تئوری چینی باستان ما و فیزیک دوین ما دارد؟ فیزیک  معنایی  چه  پنج عنصر  فراسوی  به  رفتن
  باه  .دهناد  چیزهای بسیار زیادی را در جهان ما  کل مای   و خاک  آتش،  ، آب فلز، چوب  پنج عنصر  دارد که  حقیقت  این. پندارد می

  زباان   ، باه   رفته  پنج عنصر  فراسوی  به   خصی   ود که  اگر گفته.  گفت  خواهیم  سخن  پنج عنصر  ی تئوری ، ما درباره جهت  همین
اماا بیاییاد   . آیاد  غیرمابال تصاور مای     دظر کمای   به.  است  ما رفته  مادی  جهان  فراسوی  او به  دهد که را می  معنی  ما این  امروزی
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  دیاز بارای    گودگ چی  از استادان  و خیلی  کرده   رکت  آزمایشی  من در.  داردد  گودگ  گودگ چی اناستاد .چیزی بیندیشیمی  بارهدر
 ناساایی    را در گودگی توادند عناصر ماد می ی امروز  های از دستگاه  بسیاری. ادد مرار گرفته  مورد آزمایش   ان ادرژی  گیری اددازه
.  اودد    ناساایی توادناد   مای    گوداگ  چای  اناز اساتاد    ده  ، عناصر ساطع ته با ندوجود دادرستی   های دستگاه اگر،  یعنی. کنند

  ونمااد  اماواج  ، صاوت   وقفماامواج ،  بنفش  ورایام یها مرمز، ا عه  ی مادونها ا عهچیزهایی مثل توادند  میامروزی   های دستگاه
همگی ایان ا اکال     گودگ چی اناستاد. کنند  ها را  ناسایی ها و دوترون ی گاما، اتم ها ا عهدیروی مغناطیسی، ،  الکتریسیته،  صوت

  کاه چرا  اودد،    ناساایی توادناد   دمای د د او  مای   سااطع   گوداگ  چی استادان برخی دیگر از ا کال ماده که توسط و دد دارماده را 
هاا    اودد و آن    ناساایی توادند  ها می این، دا ته با ید  یدرست دستگاه  جا که تا آناما . وجود ددارد ها  دستگاهی برای  ناسایی آن

 .دهایت غنی است یب  گودگ استادان چی  توسط   ده  ساطعی  ماده  کهادد  کرده  کشف

  بسیار زیبا و مدرتمندی را پخاش   دورادی  ی ههال  د یکنتواد می  گودگ چی اناستاد  ، مغناطیسی  بخصوص  میدان  در اثر یک
دیاز    فرد عادی  یک. کند می  را پخش  تری بزرگ  ادرژی  میدان  دسبت  همان  بیشتر با د، به یک  خص  ادرژی  مدرت  هرچه. دنکن

کنناد، در ماورد ادارژی     تحقیق مای  باه  رژیاد  فیزیکی  زمینهدر افرادی که .  است  و ضعیف  بسیار کوچک  دارد، اما آن هاله   یک
   ده  ناخته  که  هایی آن  ، از جمله گودگ چی  از استادان  بسیاری.  اددیشند ها هستند می ها و اتم صورت چیزهایی که  بیه دوترون به

تشعشاع  هفتاد بار بیشاتر از   و تا صد هشتاد  کهپی برددد و   ام مرار گرفته  دیز مورد آزمایش  من. ادد مرارگرفته  هستند، مورد آزمایش
خاود   ی  ادتهاای درجاه    به  آزمایش  دستگاه  ی ، عقربه دقطه  آندر .  ساطع کردم  حرارتی  های ی گاما و دوترون ا عه  ،معمولی  ی ماده
هاایی   تصور کنید، دوترون.  دمدر موی بو چهدمیقا    کهند بگویند دتوادست خود رسید ی  ادتهای درجه  به  دستگاه  ی عقربهو چون  رسید
ماا  کند کاه   ثابت می  این هایی به این مدرت ساطع کند؟ توادست دوترون چگوده یک دفر می! این باوردکرددی است -مدرت  اینبه 

  رفتاه ییاد مارار گ  أمورد تفنی و   ی علمی جامعهتوسط   این.  داریم ادرژیما کند که  ثابت می  اینداریم،   گودگ ،گگود چی  استادان
 . است

آن مسامتی از  .  افتاد  کند اتفااق مای   می  تزکیهتان را  بدن و ذهن  یهر دو فقط در رو ی که،  پنج عنصر  فراسوی  به  رفتن
دهناد و   کناد ر اد مای    ها فقط گودگ را که سطوح را تعیین می آن. کنند دیست دمی تزکیهرا   هایی که هر دوی بدن و ذهن روش

هایی که هر دوی بدن و ذهن را  در روش. کنند صحبت دمی  پنج عنصر  فراسوی  به  رفتنی  بنابراین درباره ، کنند بدن را تزکیه دمی
گوداگ آزاد   عمولی چیمی  هکنند تمرینکه یک   ای ادرژی . ود بدن او ذخیره می  های سلول  تمامکنند، ادرژی  خص در  می تزکیه
ها فاصله بوده  بزرگی دا ته، بین آنذرات کند،  آزاد می  ر د کردهاو  روع به  ودگگ  تازگی  به  که ای که  خصی  کند یا ادرژی می

  ادارژی   تراکم  کهامکان این وجود دارد رود،  باهتر می   خص  سطح  که  ومتی. ها کم است و دردتیجه مدرت کمی دارد و تراکم آن
  ساطح   هرچاه این بدین دلیل است که .  دبا  آب  معمولی  های مولکولتراکم برابر باهتر از   صد میلیون هزار برابر، یا   صد برابر،    او

از   در هار یاک    ، ادرژی  رایطی  چنان  تحت.  ود تر و مدرت آن بیشتر می ذرات آن ظریفتر،  او متراکم  فرد باهتر رود، ادرژی  یک
ها در بععدهای دیگار   تمام بدندر   ، بلکهمادی مابععد   ر ایند  بدن های  سلولیک از تنها در هر   دهو  د و می ذخیره  بدن  های سلول
، همگای باا آن ادارژی، پار      دهایات ریاز   های بای  و تمام مسیر تا سلول ها ها و الکترون ها، پروتون ها، اتم مولکول - ود میذخیره 

 . ود پر میباه   ادرژیی با  آن مادهبا کامال     خص  بدن،  زمان  با گذ ت.  ودد می

و پاس از    اود    و متاراکم  فتاه یا  افازایش   ی آن اددازه  که  زمادی. دا ته و بسیار توادا استهوش  ،باه  ادرژیی با  ن مادهآ
از کاار  های با کمترین تواداایی را   او را، آن سلول  گو تی  های سلول توادد در بدن یک  خص را پر کند، می ها سلول  تمامکه  این

ن ایگزیجا طاور کامال    ای، باه  و در مرحلاه خواهاد دا ات   وجاود د   و ساازی   سوخت   ودد، هیچ مهار ها  ولسل  که  همین. باز دارد
ومتی تا .  و آهسته است  تدریجیروددی   مرحلهتا آن   کردن تزکیه اما  است  آسان   این  گفتن  البته.  ود می  ادسان  گو تی  های سلول

آیاا   بیندیشاید،   ی آن  دربارهپس . ه است ما  د بدن   های سلول  تمامیگزین ه جابا  ژیادربا ی  مادهآن مرحله تزکیه کرده با ید، 
 ،هباا   ادارژی با ی  از ماده  ؟ آن بععد است  اینمتعلق به ی ا ادهم  هنوز همآن ؟ آیا  است   ده  تشکیل  ما از پنج عنصر   بدن  هنوز هم



    

36 

میادان  ی  وسیله هب آن  د وددیگر وجود دار های عددر بع  کههستند  دیز ماده   تقوای اجزا.  است   دهساخته دیگر   از بععدهایجمع  ده 
 . ود دمی در آن هستیم محدودما  ی کهعدبع  زمادی

توساط آن  دبا اد،    یمااد یک میادان ز ی  در محدوده  چیزیومتی  هایی دارد و میدان  زمان که معتقددد  دادشمندانامروزه 
جاا   ایان   زماان   چگوداه . جا متفاوت است این  مکان - زمان  مفهومدیگر با   در بععدهای  مکان - زمان  وممفه.  ود دمیمحدود   زمان
  ورای  آیا باه   طریق  بدین: بیندیشید  آن  ی دربارهپس . ی روی آن دداردتأثیرهیچ دیگر تأثیر بگذارد؟   از بععدهای ماده   توادد روی می

. را ببینناد  آن  توادند فرق دمی عادی   اما مردم.  وجه هیچ  ؟ به است  عادی  ادسانبدن   یک  ما هنوز هم   بدناید؟ آیا  درفته  پنج عنصر
کاه ساطوح بیشاتری را    د یدارهنوز دیاز .  دیست  ی  ما تزکیه  پایاناما این هنوز ، است  تغییر کرده ما تا این حد   بدن چهاگر  حتی

  اگار ماردم   کنیاد و   تزکیاه   عاادی   ماردم   در باین د بایا   هنوز هام   دردتیجه. دیکن  ر تزکیهباهت  درجات سوی  بهپشت سر گذارید و 
 . بود ، عملی دمیرا ببینند  ستند  ماتواد مید

مولکولی  اما    های سلول  تمام جایگزین هبا  ادرژیبا   ی ماده  اگرچه  تان، تزکیه جریانافتاد؟ در  چه اتفامی خواهد  بعد از آن
. کنناد  مای تغییر دهای اتم دیز  و هستهها  مولکول ته با ند و ساختمان ترکیبی ترکیبی خود را دا باید ساختمانها  اتماما ،   ود می

  هاای  مولکاول   با ند؛ سااختمان ترکیبای   هنگام لمس کردن، درم می  که  هستندبه  کلی ها  سلولهای  مولکولساختمان ترکیبی 
باوده و بناابراین ماایع      بسیار پاایین  خون   های مولکول  تراکم ؛هستند  سخت هنگام لمس کردن داردد و  باهیی  ها تراکم استخوان

  سااختمان سااختار و  هنوز   یلهای مولکو سلول. وجود دا ته است  یتغییراتتوادد بگوید که  از روی ظاهر دمی  فرد عادی  یک. است
و   تغییار کارده اسات     آن  داخل  اما ادرژی ،کرده استغییر دها ت ترکیبی آنساختمان   بنابراین. نندک می  حفظخود را   ترکیبی پیشین

  همیشاه   رو بارای   از ایان  میردد،  ما دمی  های سلول د وی و پیر دمی  طور طبیعی بهآن مرحله به بعد از  این دلیل آن است که چرا
 . وید رسید که بیش از این پیر دمی ای می مرحله  بهدهایت درید و یآ به دظر می  جوانتان  تزکیهطول در . د ماددیخواه  بامی  جوان

 ریاده  اود، هناوز   باا چاامو ب  نند و اگر شکب  است  ممکن ها هنوز  ، استخوانکند  تصادش  با ما ینیبددی مادند آن اگر   البته
طاور   هاا باه   سالول   کاه ور اسات  ط  این  فقط.  است  تغییر دکرده های آن مولکولساختمان ترکیبی زیرا  .کند خودریزی  است  ممکن
  فراساوی   باه   رفتن" منظور ما از. خواهد دا توجود د  و سازی  سوخت گوده و هیچ  ودد پیر دمی  طور طبیعی به ،میردد دمی  طبیعی

کاه   یان باا ا افاراد    بعضای اماا  . داد  توضایح با تئاوری علمای     توان می را آنوجود دارد؟   در آن  خرافاتی  چه .است این "پنج عنصر
  را تارویج   خرافاات  ماا   گویناد کاه   مای   دیگاران   کنند و دردتیجاه  را توضیح دهند، اما آزاداده در مورد آن صحبت می توادند آن دمی
 . روزی ساخته دشده استما  گودگ چیو توسط آید  می  هبااز مذ  این عبارتی است که. دهیم می

 اینگ خاود را     ما  این :  ما این است  ر د گودگرا  گفتم کلید طور که اخی همان؟  چیست "سه ملمرواز    دن  خارج"
 کند و ر د می ما    ینگ  ینکند،  میمحدود ددیگر  ما را   جهان  وید، سپس سر ت کنید و جذب سر ت جهان می تزکیه می
تا سطح باهیی صاعود کناد، یاک    رود و سپس ومتی  کند، باه می ر د می  طور پیوسته به   ود که می  تبدیل  گودگ  به   تقوا عناصر
.   اما بااه اسات     گودگ  ادرژی  دیز سطح  دسبت  همان  باهتر با د، به  گودگ  ستون  این  هر اددازه. دهد می  را  کل  گودگ  ستون
تاا چاه   ه کا  ایان . دارد   اما بساتگی  ذهن   اما  بهتم  ی  ما تزکیهچگودگی پیشرفت . "حد و مرز است بی دافا"ای وجود دارد،  گفته

ی سافید   اگار مااده  . دارد ها سختی  تحمل ما در   و تواداییتوادایی بردباری  ما   به  بستگی  ، همگیکنید تزکیهتوادید  می  ارتفاعی
  کاافی   اگار هناوز هام   . کنید  ی سفید تبدیل ماده  ها به سختی  تحمل  ز طریقخود را ا  ی سیاه مادهتوادید  می،   ود  صرشمخودتان 
  این.  افزایش دهید کنند دمی   تزکیه  کهتان  خوب  دوستاناعضای خادواده یا   گناهانگودگ خود را از طریق تحمل   توادید می دبا د،
کناد دبایاد     اخص معماولی تزکیاه مای      یاک  ومتی. ادد کرده  تزکیه  باهییدهایت  یب تا سطح   کهرود  کار می برای افرادی به  فقط
توادد در  دمی  عادی   خص  ، یک بزرگی  اددازه بی  کارمای  با چنان رای، زفکر کنداش  اعضای خادواده  گناهان  کردن  تحمل  ی هدربار
 .هستند  مختلف  سطوح اصول  کنم ها صحبت می ی آن دربارهجا  اینچه را که  آن. د و  موفق  تزکیه

، کناد  از آسامان ا ااره مای     ساطح   و سه  یا سی آسمان از   سطح  هبه دُ  است   ده  مطرح  مذاهببرخی از در   سه ملمرو که
  تماام   کاه گویند  یها م آن. دهند را تشکیل میسه ملمرو ها،  آندر   زدده  موجودات  تمام و و زیرزمین  ، زمین ، آسمان عبارت دیگر به
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درحاالی    کاه است   معنی  اینبه بازپیدایی . کنند عبور   ی بازپیدایی دایره  از میانمجبوردد   آسمان سطح  و سه  در سی  زددهچیزهای 
کاه  اخص    دو ا  می  گفته  در بودیسم.  ود  حیوان  دیگر یک  در زددگی  است  ممکن  است  ادسان  یک  زددگی  در این  ی خصکه 

گویند،  ها این را می آن د؟کر  خواهدتزکیه چه ومت   ، پس دکند  تزکیه  حاهگر هایی را که در این زددگی دارد بدادد و ا باید مدر سال
 ی ثماره   توادناد باه   ، دمای کنند  هم  اگر تزکیه  حتی و دهند  فا گوش  به  دداردد که  و اجازه کنند  تزکیه  اجازه دداردد که  حیواداتزیرا 
را  بادن ادساادی  یک    اید دتوادید. د د نخواه  هالک  آسمانتوسط ، به حد باهیی برسدها  آن  گودگ  اگر سطح.  ودد  دایل  یحقیق

  دسات  هرا با  بادن ادساادی    یک  که  هم  ومتی.  آورید  دست را به یکی   ،  اید بعد از هزار سال آورید  دست هب  چند صد سال  در عرض
  عاد از ده باود ب   ، مادر دخواهیاد  یدو   بازپیدا  سنگ  تکه  یک  صورت  اگر به. بگذارید  به آن ارزشچگوده   کهدادید  مید  آوردید، حتی
  از آن  خاروج   درود، هرگز ماادر باه    از بین  جوی  دشود و یا بر اثر تغییرات   کسته  سنگ  تکه  اگر آن.  بیایید  بیرون از آن   هزار سال
کناد، درحقیقات بسایار      وامعا  بتواداد دافاا را کساب     اگر  خصی!  است  سختبسیار  بدن ادسادی  یک  دست آوردن به.  د  دخواهید

 . بینند گوده می اینها این را  است، آن  بسیار سخت یک بدن ادسادی  آوردن  دست به.  است  و بختخ

  ورای  خواهید باه  میاگر . دارد  بستگیی  ما  تزکیه  کامال  بهسطح  ما  .کنیم صحبت می  سطوحی  دربارهعمل تزکیه در 
که   ؟ زمادی اید سه ملمرو درفته  فراسوی  با د، آیا به   ده  تزکیه  باهییر بسیابسیار   سطح  تا ما   گودگ  اگر ستون، سه ملمرو بروید

. رساد  مای   بسیار باهیی  سطح  یک  بالفاصله بهکند و   ان را ترک می ها بدن اصلی آن  روح برخی از افراد درحال مدیتیشن هستند 
را   هاایی  و صاحنه   ام صاعود کارده    آسامان   از ساطوح   خیلی  به  ن، م معلم" ، دو ت  من  برای  اش تجربه  در گزارش  ای کننده تمرین
.  "بااه باروم    بیشتر از این  توادم تر بروم، دمیباهکنم  دمی  جرأت.  توادم دمی"،  او گفت. باهتر برود  که  او گفتم  به.  "ام  کرده  مشاهده

 .جاا برساد   آن  باود باه    توادساته   گوداگ   بر ساتون   ود و بر اثر دشستنب  اددازه  همان  به  او فقط  گودگ  ؟ زیرا ستونطور بود آن چرا
هناوز    کنناده، ایان   زکیهت  یک  برایاما  . کرده بود تزکیه او تا آن ثمره،. ن استیاست ا   ده  صحبت از آن   در بودیسم  که،  "ثمره"
طاور پیوساته خاود را ر اد      کند و به طور پیوسته صعود می به، کند می  باه حرکت  به طور پیوسته ، زیرا او به دیست او  ی ثمرهی  مله
را  ر آنباا  ماا یاک  سه ملمارو دخواهیاد باود؟      حد و مرز سه ملمرو برسد، آیا در فراسوی  ورای   ما به  گودگ  تونومتی س. دهد می

ما مارار    اصلی ی  سیاره  هدُ ی دهمحدو در  فقط کنند ی آن صحبت می درباره  مذاهب  که  ییسه ملمرو  کهپی بردیم و  بررسی کردیم
  ساتون   کاه   ام دریافتاه . دادارد   اصال  حقیقت  آن  که  بگویم  توادم می. وجود دارد  اصلیی  سیاره ده گویند که  میافراد رخی از ب. دارد

ه بسیار باهتر از سه ملمارو رفتا   دد وها کامال  باه بود آن. ه بودرسید    یری  راه  ورای  به  گذ ته  گودگِ چی  از استادان  بعضی  گودگ
 .است  ی سطوح درباره  موضوعی  وامعدر   مردک   صحبتی آن  که درباره "سه ملمرو  فراسوی  به  رفتن"بنابراین این . بوددد

  بودن  در طلب  موضوع

  هاای  توادایی  کسب  د در ا تیاقافرا  بعضی. آیند ی ما می تزکیه  محل  بهبودن  چیزی  در طلب  از افراد با وابستگی  بسیاری
 افا یاباد؛    اان   یهاا  خواهند بیمااری  ای می دهند؛ عده  ها گوش از تئوری  بعضی  خواهند به ؛ برخی از افراد میهستند  طبیعی فوق
ی  در خاادواده "د، گوینا  می  افرادی دیز هستند که. وجود دارد  طرز تفکری  دوع  همه. را داردد  فالون  آوردن  دست همصد ب  هم  ای عده
  فاالون   او یاک   باه   کانم  مای   خواهش .پردازم می مبلغی   آموزش  برای  من. کند   رکت  در سخنرادی  دتوادسته  که  هست  کسی  من

باه   را اگر تعاداد آن  -های زیادی منتقل  ده است از ما زمان برده است و از میان چنین سال های بسیار زیادی دسلآن، . "بدهید
خواهید مقداری پاول بدهیاد تاا یاک       ما می آیا. های بسیار بسیار دور  کل گرفت آن در دوران - دید گفتم  وکه می ی ما م

  ملب  این. کننده با ید زکیهخواهید ت می  خاطر که  این  ؟ به  ما بدهیم  ی همه  به   رط  را بدون آن  توادیم میفالون بخرید؟ پس چرا 
 . دهیم  کار را بدین طریق ادجام  این  توادیم  ود می  ما ظاهر می  بودایی سر ت  که  زمادی  فقط. خرید  تیمیم  با هیچ  توان را دمی

دیگار    در بععادی   مان   فا ناید؟  جا آمده منظور این این   برای  آیا فقط. یاوریدبدست  خواهید چیزهایی را به همیشه می ما 
افکاار    گرفتن   کلرودد دیگر   در بععدهای .متفاوت است مکان - زمان مفهوم آن دو ، زیرادددا گذرد می می  در مغزتان  را که  هرچه

 خود  افکار دادرست  تمام به  د، بای جهت  همین  به. دادد میرا  آن ،فا ن، فکر کنید  چیزی به   که از این  مبلحتی .  است  ما بسیار آرام
اگار  بنابراین .  است  جا آمده این  به  تقدیریی ا رابطه خاطر به  هر کسی.  معتقد است  ریتقدی  ی رابطه  بودا بهی  درسهم. خاتمه دهید
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در دبایاد  گذارید و   ارزش  آن  بهآن است که چرا باید   این دلیل.  دست آورید را به آنمرار است که  اید پس ،  آورید می  دست را به آن
 .با ید  چیزی  طلب

فکر دکردن به هیچ چیاز و وارد   -آموزش دادرا الی بودن بودا خ  ی درسه، م گذ ته  های زمان در  مذهبی ی  تزکیه  در عمل
  در طلاب ساتن و  خواد  یچیاز   ددا اتن، هایچ    یچیز  هیچ -آموزش دادرا   هیچ بودندایو   ی درسهم .ی خالی بودن دروازه دن به 
دسات آوردن گوداگ کناد فقاط روی      که توجه خود را صرش به ینکننده بر این باور است که باید بدون ا یک تزکیه. ودنبد  چیزی

کنیاد،    ینگ خود تمرکز می ی  ین کنید و فقط روی تزکیه بنابراین  ما در حالتی آزاد از مصد تزکیه می. تزکیه کردن تمرکز کند
  را رها کنیاد، آیاا آن    د چیزیاگر دتوادی. و مطعا  هر چیزی را که باید دا ته با ید خواهید دا ت هسپس سطوح را پشت سر گذا ت

. باه است ما    ینگ  ین  برای الزاماتالبته پس ، درحال آموزش چنین فای سطح باهیی هستیمجا  ؟ ما اینیستد  وابستگی  یک
 .دبیایی  طلب با وابستگی  ی فا،یادگیرتوادید برای  این دلیل آن است که چرا دمی

فاا    ایان هزم اسات    به همین جهت. کنیم می  راهنمایی  درست  یراهرا به  ،  ما یمبا   مسئول ما   در مقابلکه  رای اینب
.  اود  مسدود و مهر و موم خود   خودی  به  آنممکن است ،  است  سوم  چشم  در طلب  کسی  ومتی.  آموزش داده  ود ما کامال  به 
دهاد   ر اد مای    گاداه  ساه ی ددیاای  فاا   ی فارد در تزکیاه    کاه   یطبیع فوق  های توادایی  تمام  که  گویم  ما می  همگی  ، به همچنین
  توادند در این می  ها فقط آن.  نددام می  طبیعی فوق  های ها را توادایی آنمردم   امروزه. های مادرزادی این بدن فیزیکی هستند توادایی
هاای پایش پاا     های داچیز و مهاارت  آن توادایی برای چه در جستجوی. عمل کنند  عادی  مردم  با ند و روی  تأثیری دا تهبععد ما 

  در بععادهای هایچ تاأثیری   ها  ، آنگاده برسید ددیای سه  فایکه به ورای  اینبعد از  خواهید، اما خواهید و می می؟  ما افتاده هستید
در هاا   ، آن اودد   کنار گذا ته  دبای  طبیعی فوق  های توادایی  آن  ، تمامبروید  گاده هددیای س فایی  ومتی به ورای تزکیه. دداردددیگر 
عمال    تاان  تزکیاه ای از مسایر   سابقه  عنوان بهفقط ها  ، آن در آینده.  ودد جا دگهداری می  ودد و آن فشرده می  بسیار عمیق  بععدی

 . دهند این است کرده و تمام کاری که ادجام می

باددی کاه او دارد همادناد    . کناد   را  روع  تزکیه  دوباره  دبایرود  می  گاده سهددیای  فایورای   بهکه یک  خص  اینبعد از 
را باددی    آیا چناان .  بودا است  بدن  یک  آن. رفته است  پنج عنصری آن صحبت کردم، بددی که به فراسوی  چیزی است که درباره

  هاا  اماا آن . را ر اد دهاد    طبیعای  فاوق   هاای  ییتواداا دوباره کند و   تزکیه   از اول  بودا باید دوباره آن بدنامید؟ د میبودا دبدن   یک
 حد و مرز اسات   ها بی آنمدرت .  ودد می  دامیده "بودا  فای  خداییهای  مدرت"ها  آن ودد،  دمی  دامیده " طبیعی فوق  های توادایی"

  طبیعای  فوق  های توادایی  در طلب  د کهدار  ای فایده  چهپس به من بگویید، . مؤثر با ند ا و وامع  کرده  عمل  بععدی هر توادند در و می
در باین ماردم عاادی    ها  ناز آ  که  دیست ایندیت  ما د، آیا یهست  طبیعی فوق  های توادایی  ددبال هب  هی  ما افرادی ک همهبا ید؟ 

توادناد دیاده    دمای ها  واهید؟ آنخ ها را می آن  چه  ، برای طور دیست این گرا؟ دشان دهید  عادی  مردم  بینها را  کنید، که آن  ستفادها
ها برای دکوراسیون استفاده کنید، آیا بهتر دیست چیزی را پیدا کنید  حتی اگر بخواهید از آن... توادند لمس کرده  ودد  ودد و دمی

تاوان   ا دمای هاا ر  آن. کنیاد   ساتفاده اهاا   آناز مصد داریاد    طور داخودآگاه بهتوادم تضمین کنم که  که ظاهر خوبی دا ته با د؟ می
  ماردم   هاا را در باین   آنبرویاد و  هستند و  ما مجاز دیساتید    طبیعی فوقتماما  ها  آن. طلب کرد  عادی  مردم  های مهارت  عنوان به

  یکمیل است که   و یک ینگ بوده  است، یک دقص  ین  بسیار موی  وابستگی  یک  دادن  دمایشخودِ . بگذارید  دمایش  به  عادی
  اهاداش   به رسیدن   ید، یا اگر در آرزوی و  و دارایی  پول  ها صاحب ی آن وسیله هخواهید ب اگر می. یی یابدرها آناز ده باید ننک زکیهت

باه هام زدن     بارای تر بااه   سطحاستفاده کردن از چیزهای   آن. تحتی بدتر اس  اینپس هستید،   عادی  مردم  در بین  تان  خصی
ه با .  هساتند  ر حتای بادتر  افکاآن   . خواهد بود  عادی  مردم ی  امعهو برای آسیب رساددن به ج  عادی  ردمم ی  امعهج روش کارها در

 .مرار گیردد  ورد استفادهتوادند هر ومت که خواستید م دمیها  آن جهت همین 

  هاای  خاادم در مخصوصا  . ها و مسن  کودکان: بیشتر است  از مردم  دو گروهدر   طبیعی فوق  های تواداییاحتمال ر د معموه  
  هاای  بعاد از ر اد تواداایی   .  ی ددارداد عادی زیاد  مردم  های وابستگیو ند هست خوبی برخوردار   ینگ معموه  از  ینچراکه   ،مسن
چرا . با ند  ا تهددها  آن  گذا تن دمایش   بهبرای   تمایلی  و ردهکخوبی اداره  بهرا   خود  توادنداحتمال آن زیاد است که ب،  طبیعی فوق
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د نا خواه مای   هناوز هام    ، بیشتر از دیگاران، جوانان را ر د دهند؟ مرد  طبیعی فوق  های توادایی  که  است  مشکل  جوان  افراد  برای
  ایبار  هاا  آناز ،  ورداد بیادسات   باه را   طبیعی فوق  های توادایی  ومتی! دنبرس  عادی  مردم ی  در جامعه  شاهدا  بعضی  ند بهنک کو ش
اماا ایان   . گیردد  ان دردظر می اهداش به   بخشیدن  تحققهایی برای  ها را  بیه مهارت ، آننندک می  استفاده  ان  شاهدا به   رسیدن

 .کند ها ر د دمی آن  طبیعی فوق  های تواداییاین دلیل آن است که چرا . مطلقا  ممنوع است

  را ادجاام   تزکیاه   عمل  بخواهید که ینا.   جدی استآن وامعا   دیست،  عادی  مردم  مهارت،  دیست  گاده چهب بازی  تزکیه  عمل
  وحشاتناک وامعاا   . دهیاد  خود را ر اد     ینگ  ینخواهید  ه میچگودبه این بستگی دارد که ا  تمامبا ید   آن ادجام   دهید یا مادر به

او بردید که بارای   پی می. دست بیاورد ها به کردن آن  طلب  طریقرا از   طبیعی فوق  های توادایی توادست می عمال   اگر کسیبود  می
جاا کاه    یاک زیربناای فارد عاادی دارد و از آن    او    ینگ  ینجا که  از آن .ندک ی آن فکر دمی درباره  اصال و تزکیه اهمیتی ددارد 

  زیاادی   پاول . داد را ادجام می  کار دادرستی  وعد اید هر ، دست آورده ها به کردن آن  طلب  ز طریقخود را ا  طبیعی فوق  های توادایی
او رود و  مای   فاروش   باه   در خیاباان   آزماایی  بخات   بلیط  تعداد زیادی. رفت کش میها را  از آن  مقداریاو و   موجود است  در بادک
اهمیت   تقوافردی که به "گویند،  یم  گودگ چی  از استادان  د؟ بعضینافت دمی  چیزها اتفاق  چرا اینپس . دا ت ی اول را برمی جایزه
ا اتباه    ایان   کاه   گاویم  می. "دهد  ادجام بد  کارهایتوادد  می  راحتی بهاش ر د کرد  طبیعی فوق  های واداییکه ت این، بعد از  دهد دمی
تاان یاک ذره    طبیعی فوقهای   یی، توادا دکنید  را تزکیه خود   ینگ  یناهمیت ددهید، اگر    تقوا  اگر به.  دیست  طور اصال   این .است

 اود، اماا     ان ظاهر می طبیعی فوق  های ، تواداییداردد و در آن سطح  یخوب   ینگ  ینافرادی وجود داردد که .  کنند هم ر د دمی
اماا  . جاود دارد و  ایان هاایی  ابیه    مومعیات . داددد می  دباید ادجام  کنند که می  ارهاییکنند و ک خوبی اداره دمی بهرا  ود پس از آن خ

، دهندب  از دسترا ها  آنکه بار  یک و رودد می  یا از بین   ده  ضعیف  ان طبیعی فوق  های د، توادایینده  دجامبد ا  یهاکار بار که کی
 .تحریک کندرا های  ما  وابستگیتوادد  میآن   که  است  ینترین چیز در این رابطه ا ادد و جدی داده  از دست  همیشه  برای

ها را  فا  د بیمارییتواد ، مییاد بگیریدروز   یا پنج  سه در مدت را ها  آن   اگر تمرین  کهگویند  می  گودگ چی  اناستاد رخی ازب
،  ما یاک فارد عاادی هساتید    : این بیندیشیدی  ربارهد. ه  ودددمیدا  گودگ چی  دههن  بایدها  آن . است  تبلیغ  یک  بیه   آن. دیده

 دارد،  چی  عادی فرد  یک  بدن؟  کنید  دیگر را معالجه  ا خاص  بیماری ،خود  از چی  کمی  آزاد کردن از طریق   فقط دیدتوا می  چگوده
 هیوگودگ  سوزدی  طب  ی دقطه  که  استطور   اینفقط و   اید هکرد گودگ چی  تمرین  به   روع  اکنون  ما هم. دارد  دیز چی  ما بدن

ها دیز  آنبدن دهید،  را  فا می  نادیگر های  بیماری  ومتی. کنید  خارجاز آن وارد و   داخل  را به  توادید چی می  ه، دردتیج  ما باز است
هیچ توادد  دمی  ؟ چیچی دیگر را کنترل کندتوادد  می  چییک   چگوده!  ما را  فا دهد  های ها بیماری آن   اید چی دارد، پس  چی

  چای   و تماام  داده اکل  را میدان واحادی   بیمارآن  خص ،  ما و  کنید بیمار را مداوا می  یک  ومتی  عالوه هب. را  فا دهد مرضی
ی  اگرچه ریشه .،  ما دیز همان مقدار را خواهید دا تارددبیمار  ای که آن  خصِ و به اددازه  ود  ما می  بیمار وارد بدن  مریضِ
  کنیاد  فکار مای    که  بار یک. دییمار  و ود ب می  باعث مریض دا ته با ید  چیزیادی  اگر مقدار مرار دارد، امابیمار بدن در   بیماری

  بیمااری ومتی .  ه خواهید  دو وابستکنید   کسی را رد دمی هیچ.  کنید می  بیماران  مبول  به  ،  روع کنید  ها را معالجه بیماری  توادید می
 : اوید  چیزی وجود دارد که متوجه دمای ؟ دهید فا را ها  د آنیتواد چرا میاما !  دخواهید    و حالبسیار خ  دهید میرا  فا   نادیگر
معتقاد کنناد،     خود اان    ما را باه   که این  برای و ننده دارددسخیر کروح یا حیوان ت  ن ا بدن روی  گودگ مالبی چی  استادان  تمام

داوعی    ،آن. ها مصرش خواهند  اد  آن  بیمار را  فا دهید  ، یا ده ، هشت ، پنج سه  که بعد از این  .دهند به  ما میادرژی   تعدادی پیام
توادساتید گوداگ   ، از کجاا  داریاد د  گوداگ  خودتاان  ما .  د دا تیخواهرا د  ادرژیمقدار کم   این  ،بعد از آن ادرژی است و  صرشم
در   اگار  اخص  . باود    بسیار سخت  تزکیه  عمل  ادجام  در گذ ته.  ایم کرده  تزکیه ها سال ده  گودگ استادان چی  ماورید؟ بیا  دست به

گااه   تار تزکیاه کناد، آن    کوچک یکناری تزکیه کند یا در مسیر یوش درست پایدار دبا د و در آن تزکیه دکند، اگر در رو ر  یک
 .خواهد بود وامعا  سختعمل تزکیه 

آن مقادار دااچیز   اداد تاا    کارده   تزکیه  ها سال ده ها که معروش هستند دگاهی بیندازید، آن  گودگ چی  بزرگ  استادان به آن
؟ دست بیاورید گودگ به ،گودگ چی  کالآ  یکا رفتن به ب  توادید کنید می و فکر می اید دکرده   ما تزکیه. دست بیاوردد را به  گودگ
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،  کنیاد   معالجاه یاد بیمااری ماردم را    ه  دید ومتی دتوادبستبار که وا و یک د   اهیده خووابستو از آن لحظه به بعد ! فراموش کنید
را او   بیمااری بگذار "گذرد؟  میش چه چیزی برای حفظ  هرت در فکرکند،  میبیماری را مداوا ومتی  خصی .  د  خواهید  دگران

ره هام رهاا   یک ذ   خصی  و دفع   هرت  بهاش  وابستگی او از .دیست  خواهی دیک  از روی  آن. "توادد  فا پیدا کندببیمار  بگیرم تا
تارجیح   و حتای  دارد  خود را از دست دهد وحشت   هرت  که او از این. را ر د دهد  خواهی دیک  ذره  یک  ادر دیستاو م.  است  دشده
  باار ایان   یاک   ومتای !   هرت  هب  مدرتمندی  وابستگی  چه. ی خود را از دست ددهد ولی وجههرا بگیرد   بیماری  این  ودشدهد خ می
آن او باا  . افتد می  وامعا  اتفاق  این ،خواهد  د  او منتقل  بدن  بهتبدیل  ده و   آن  در یک  بیماری  ، دردتیجه، آن  ودظاهر او  یآرزو

رود و خاودش زجار    که کسی را معالجاه کارد باه خاداه مای      اینبعد از .  است  بیمار  فا یافته  ، درحالی که رود می  خاده  به  بیماری
دسبت به خودتان احساآ کاامال   ، دامند می  "گودگ اد چیاست"را  ما   دیگران  ومتی و  اید را  فا دادهکسی د ینک فکر می. کشد می
و   ادداختاه   را پاایین   تان، سار  فا دهیدرا کسی د یدتواد  ومتیو ؟  دیست  وابستگی  یک  آیا این.  وید و ازخودراضی می هوبی دا تخ

مریضِ آن افارادی    چی  ، تمام عالوه ه؟ ب دیست   خصیدفع و    هرت  هب  ما  وابستگی خاطر  به  نآیا ای. دیکن می  افسردگی  احساآ
این یا آن کاار را    کهدهد  می  آموزش ما   بهظاهرا    گودگ چی  مالبی  استادآن . آید بدن  ما می  بهها را معالجه کردید  که  ما آن

خاارج   را از آنذره   یاک توادید  دمی  د، حتییکن  را خارج د آنیتواد اصال  دمی  ،  ما گویم  ما می  بهاما د، یکن  خارجرا  ادجام دهید تا آن
 .استکارما   خواهد  د و آن  کامال  سیاه تان بدن  ، داخل زمان  با گذ ت. دیبد را ددار  چیاز   خوب  چی  تشخیص  ، زیرا تواداییکنید

باید زجر بکشید تاا    اددازه  ؟ چه را اداره خواهید کرد آن چگوده. خواهد بود سختتقریبا  ،  کنید  روع میرا   تزکیهوامعا    ومتی
خاوب باه احتماال بیشاتری ایان        مادرزادی  کیفیت  خصی با .  وامعا  سخت خواهد بود  ؟ این کنید  سفید تبدیل  ی ماده  کارما را به

هستند که مردم را  فا دهند، مردم را  فا دهناد، ماردم را     توادایی این  در جستجوی  افراد همیشه  بعضی. مشکل را خواهد دا ت
روح یا حیوان سخیر  دن توسط تاین،  .دنآی میسراغ  ما د و نبین را می آن  ات، حیواد هستید  یهایچیز  در طلباما ومتی .  فا دهند

  کناد کاه   دمای    ما کماک   به  دلیل  بدون آن اما. "تا مردم را  فا دهی کنم می  کمک تو  ؟ به مردم را  فا دهی  خواهی می" .است
  را به آندر ادتها و   است  بسیار خطرداک  این. دست دخواهد آورد اگر  خص چیزی را از دست ددهد، چیزی را به. مردم را  فا دهید

 .  دد یخواه ما تباه ؟  کنیدتوادید تزکیه  می  چگودهپس از آن .  کنید می  خود جذب

  ماریض    اخص   آن. کنناد  مای   عوض  دیگران را با کارمای   نا  مادرزادی  کیفیت  ،خوب  مادرزادی  با کیفیت افراد  بعضی
  احسااآ  رویاد  ی او به خاده مای  معالجهبعد از ومتی ،  دارد  فا دهید  جدی  مرضی  را که  اگر بیماری. دارد  بسیاری  و کارمای  است

ساالمت خاود را   بیماار  ، کاه  را دارداد اداد، ایان تجرباه     ی که دیگران را معالجه کارده افراد از  بسیاری ! خواهید دا ت  بسیار بدی
بسیاری خواهید دا ت که مبادلاه    ، کارمای زمان  با گذ ت. کشید زجر می  دیدی  روید و از بیماری می  خادهبه اما  ما یابد،  بازمی

 ما . دیآ یدست دم به یزیبدون از دست دادن، چ .اید داده  ها تقوا آن  ده است و در ازای کارمای دیگران به  نتقل ده و به  ما م
را بخواهیاد    زیچیا   اما وجود دارد که اگر   جهان  در اینمادودی  .مبادله  ود  خواهید، اما در هر حال کارما باید با تقوا می یماریب

تصریح  اده    جهان چیزی وجود دارد که در این.  هستید  خوب ما   که  دخواهد گفتهم   کسی   . ود تان  مادعتوادد  دمی یکس  هیچ
کنیاد و   ا او مبادله مای ب را در ازای کارما خود  مادرزادی  ما کیفیت اما .  استی بد  با د فرد  دا ته  زیادی  کارمای  هر کسی: است
  ترساناک   آیا این.  خواهد رفت  از بین   خص  نتوسط آ ما   مادرزادی  کیفیتتمام ؟  کنید  تزکیه  توادید می چگوده  کارماآن همه با 

اگر چند .  کشید زجر می  به خاده رفته ودارد، اما  ما   راحتی  حاضر احساآ  ؛ او درحال است  رفته  از بین   خص  آن  ؟ بیماری دیست
. دهاد  روی مای این چیزی است که ؟  ستدی  خطرداک  آیا این.  بمیریدها  آن  جای خواهید  د به مجبور ،  را  فا دهید  بیمار سرطادی

 .دادند را دمی  از افراد حقیقت  بسیاری

 "خاوبی آگااه باودن    به"بودن به معنی  "مشهور"کامال  مشهور با ند، اما   گودگ چی  مالبی  استادانممکن است برخی از 
دهند،    کارها را ادجام  اینبتوادند حاه  ن استها ممک آن. کنند فقط جمعیت را ددبال میدادند؟  را می  چیزی  چه  عادی  مردم. دیست
آدان چه   برای  دید که  بعد خواهید  یا دو سال  در یک. رسادند می  آسیب  هم  خود ان  به  زدند، بلکه می  صدمه دیگران   تنها به  دهاما 
منظاور از  ، اماا   فا دهدها را  توادد بیماری می  تزکیه  عمل. مجاز دیست  طریق بدین   تزکیه  عملآسیب رساددن به . افتد می یاتفام
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اجازه ددارید بدین  کل به آن مطلقا   ما . استچیزی باهتر های عادی دیست بلکه  تبحر ادسان  این. ها دیست  فای بیماری ،آن
 راهای   عنوان را به  گودگ و چی ادد کشادده  و مرج  چیز را به هرج  همه  گودگ چی  مالبی  از استادان  روزها بعضی  این. آسیب برسادید

دفاوذ خاود را   کنناد تاا    هاای  ارور خاود مای     سعی در  کل دادن دستهها  آن. دهند مرار می  مورد استفاده  یییا دارا   هرت  برای
گوداه   عاادی ایان    ماردم ا فقط به این دلیل کاه  یآ. است  گودگ چی  وامعی  استادانتعداد برابر  ینچندها  آندهند و تعداد   گسترش

، اماا   اسات   بادان صاورت    گوداگ  چای   کنید فکر  است  ؟ ممکن کنید ها را باور می ،  ما آنکنند می  عمل   کل  این  گویند و به می 
 . گویم می را به  ما حقیقت آن.  دیست  طور این

های بدی را کاه ادجاام   ها مجبوردد مسئولیت کار آن، داردد درحال اجرا است  عادی  مردممختلفی که  طور که روابط همان
هاا   و تاوان آن هدیبه دوش کش ،ادد وجود آورده خاطر طلب کردن چیزها برای سود رساددن به خود به هایی را که به ادد و مرض داده

از توادسات مجا   توادستید او را  فا دهیاد، آیاا آن مای    حتی اگر وامعا  هم می. کنید  معالجهبروید و کسی را   کنید  فرض. را بپردازدد
آیا دهند؟  دمی  را ادجام  کاری  ها چنین آنیک از  هیچچرا پس ، وجود دارددبسیار زیادی  یبوداها .جا حضور داردد  ؟ بوداها همه با د

ماردم مجبورداد تااوان    د؟ نکن کار را دمی  چرا اینپس ! گذا تند دژاد بشری دردهایت آسایش زددگی کند بود اگر می این عالی دمی
  خاود  ی تزکیاه ول در ط خص   یک. ر پا بگذاردیرا ز آنکند  دمی  جرأت  یکس  هیچبپردازدد و این مادودی است که  کارمای خود را

کمی را   بیماری دهد این است که اما تمام کاری که ادجام می. کند  کمک  دیگران  به  گاه و بی  گاه  خواهی دیک  از روی  است  ممکن
آن   جاای   به  هک یطور به برای  ما تبدیل کند،را  آن یا  اید. کشید  ، بعدا  زجر خواهید کشید زجر دمی  اگر اکنون. ندازدبی  تعویق  به

 اما    کارمای   بردن  از بین -ادجام وامعی آن. با د  صورت بدین ممکن است ، بدبختی دا ته با یدیا   دیدهب  از دست  پولبیماری، 
جاا   این  من. ادجام  ود  عادی  مردم  برای  توادد آن دمی.  ود  ادجام  کنندگان زکیهت  برایتوادد  می  فقطچیزی است که  -آن  یکدر 

امعاا   کننادگان و   تزکیاه که در اجتماع  ی این ، دربارهکنم می   صحبتی حقیقت کل جهان  درباره.  گویم دمیخود را روش   فقط اصول
 . کنم امور چگوده هستند صحبت می

و  ، درسات به مسایر  ،  کنیم می  راهنمایی  بزرگ  راه  ما  ما را به.  کنید  ها را معالجه بیماری  دهیم دمی   ما آموزش  جا به این
هاا   دداردد بیماری  دافا اجازه  فالون گویم که مریدان می  همیشههایم  کالآدر این دلیل آن است که چرا .  بخشیم می   ما را تعالی
  درسات   راه  ماا  اما را باه   جا کاه   از آن. دافا دخواهید بود  فالون ی کننده کنید، تمرین  را معالجهم بروید و مرداگر . کنند  را معالجه
با ی  ماده  کامال  به  که تا اینهمیشه درحال پاک کردن بدن  ما هستیم، ، گاده سهددیای   فایی  زکیهطول ت، در  کنیم می  راهنمایی
چیزهاا    ؟ آن ، چگوده تزکیه خواهیاد کارد  کنید می تان  وارد بدنرا   سیاه  چیزهایم تمام آن ههنوز اما  ما . د و  تبدیلباه   ادرژی

کنیاد و    تحمال  را آنبود   ، مادر دخواهیدرا بگیرید کارما همه   آنبار که  یک. کنید  تزکیه  یدوادت مییک ذره هم د ما ! کارما هستند
ی  اما   بارای هماه  دافاا را    ایان   مان . آن این اسات  دلیل. کنید  تزکیه  یدوادت می، دومتی مجبور با ید که بیش از حد زجر بکشید

  هایی د، راه و  عرضه  عموم  به  دافا توادسته  جا که از آن. هستمچه چیزی دادید درحال آموزش د  نوز هم، اما  اید هام عمومی کرده
تمام چیزهای تزکیه را کاه در بادن  اما      من  کنید، فا ن  عالجهرا م  نادیگر  بیماریسعی کنید اگر  . وجود داردد  آن  ظتافح  برای

آسایب    ساادگی   باه   باارز ای   این  به  یهایچیزبه    خصی  و دفع  خاطر  هرت به  اریددد   ما اجازه.  خواهد گرفت  پس ،گذا ته  د
و   هشات گا دوباره به سطح یاک فارد عاادی باز    م بدن. یستیددافا د  فالون ی کننده دکنید، تمرین  فا را مراعات  اگر  رایط. برسادید
 .خواهید یک فرد عادی با ید  بد را به  ما باز خواهیم گردادد، زیرا می  چیزهای

 کاه از افاراد    تعاداد کمای   اماا . تان پر از ادارژی باود   بدن  تمام  کردید که  از  ما احساآ  دیروز، بسیاری  بعد از سخنرادی
که چیزهای بد  این از پسدیروز . بدی کرددد  احساآ از دیروز  روع به دا تن  و تر از دیگران رفتندوجل ، دا ته جدی  های بیماری

 اماا در . تان احسااآ خیلای خاوبی دا ات     تان پر از ادرژی بود و بدن بدن  تمام  کردید که   ما احساآ کثر، ارا از بدن  ما کَندم
.  کنم   ما رفع  را برای  هر چیزی  توادم دمی نم. "دیآ یدست دم به یزیدادن، چبدون از دست " ،مادون وجود دارد که  ما این  جهان

  را از بینای داخو ی  ما  ریشه  علت ما،  بیماریای  ریشه  ، ما علت عبارت دیگر به.  تحمل کنید ما مطعا  باید حدامل چیزهایی را 
ببیناد کاه بادن    توادد  میاست باز   پایین  سطحیدر  سومش  چشمه ک   خصی. ددارمیدان   یک  هنوز همبیماری  ما اما .  ایم برده
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د،  اود  مای  پراکناده   هستند و ومتیباه   با تراکمیهای چی سیاه غلیظ  ها توده آن. دارد  بیمار تیره  چی ، سیاه  از چی  هایی  ما توده
 .کنند را پر می ما بدن   تمام

و  اداد  بادی گرفتاه    سرماخوردگی  که این  مثل ،دکرسرما خواهند   احساآ   ان دنب  از افراد در تمام  بعد، بعضی  از امروز به
  است  ممکن ان  یپاها -د دا تنخواه  داپسندی  احساآ  ان از بدن  در جاییاکثر افراد . درد کند  است  ممکن ان  یها استخوان

یاا    گودگ چی های ی تمرین وسیله هکردید مبال  ب فکر می  تان که مشکلی دا ت و هایی از بدن  مسمت. برود  گیج  ان درد کند و سر
  بیمااری  گودگ  استاد چی  آن  که  خاطر است  بدین  این.  خواهد دا ت  بیماری  بود، دوباره   فا پیدا کرده  گودگ ی استاد چی وسیله هب

ماا   .آماد  مبال  به سطح دیامده بود اما بعدا  مای و  هست ودیی که بجا  هنوز هم  بیماری.  بود  ادداخته  تعویق  را به آن  فقط ،را  فا دداد
  اسات   ممکان ناابراین  ب.  بباریم   از بین  کامال  از ریشه برادیم و  بیرون ها را برای  ما ی آن ها را بیرون بکشیم، همه ی آن همهباید 

ن دلیال آن اسات کاه چارا     یا -است  از ریشه ارماک از بین بردندرحقیقت   این.  است  گشتهبر  دوباره  تان بیماری  که  کنید  احساآ
 ان خواهند دا ت، ممکن است یک مسمت احساآ آزردگی کند یاا   موضعی در بدن  های افراد واکنش بعضی . دیدار  هایی واکنش

ما خاواهم باه  ا    مای  .ها طبیعی است ی این طور با د، هر دوع حالت داخو ایندی ظاهر خواهد  د، همه  اید مسمت دیگری این
که  ادامه دهید، به محض این  کالآ به آمدن به  نید کهتان را بک هترین سعیهستید، ب  مدر معذب هچکه  بگویم، بدون توجه به این

تاوادم ایان را بگاویم و     مای . دا ات دخواهد وجود   خطری   ما داپدید خواهد  د و هیچ  عالیم  ید، تمامرگذاب  کالآ  اتاق  به  مدم
ساخت  فاا  فرصت بارای کساب   . سعی کنید که بیایید ،احساآ بدی دارید "بیماری"که چگوده از آن  ه به اینامیدوارم بدون توج

بارعکس   ،رساد  ومتی چیزی به دهایات مای  " ،است که  معنی  اینبه هستید،   کنید بسیار معذب می  احساآ  ومتی. آید دست می به
فقاط  و بیرون آورده  اده   ما   بیماریی  درحال حاضر ریشه. د و  اکپ کامال  آن باید. خواهد  د   ما پاک بدنتمام  و " ود می

  کمای سختی دارید و از میاان    کمیطوری که  به ،خواهد آمد  بیرون  خودش  هم  آن  که، است  بامی مادده  سیاهآن مقدار داچیز چی 
 .بود  دید وامعا  عملی دمی چیزی را متحمل دمی  اگر هیچ. گذرید  واری مید

بخوابیاد یاا     توادید خوب دمی طوری که ، بهکنید می  رمابت  با دیگران   خصی  و دفع   هرت  ، برای عادی  ی مردم عهدر جام
  سایاه تان  یها استخوانحتی هر یک از د،  و می  دیگر مشاهده   ما از بععدیبدن   ومتی. اید تان را ویران کرده بدنبخورید و   خوب
خواهید   هایی واکنشاین دلیل آن است که چرا . با دهایی دا ته  واکنش، باید لحظه  در یکبددی   سازی چنین بنابراین پاک. است
را در   مسائله   ایان   ،مختلاف  منااطق    اگردان دراز   بسیاری. حتی ممکن است اسهال یا استفراغ دا ته با ندافراد   بعضی.  دا ت
  توالات   ددباال   مادت   تمام ، خاده  به  در مسیر برگشت ، ما ِ از حضور در کالآ ، بعد معلم"ادد،  کرده  مطرح   ان های تجربه  گزارش
د و دبرو  خواب  بهافراد ممکن است حتی از کمی   ی عده. دد و   ما باید پاک  داخلی  حتی اعضای  که  ستا  خاطر این به  این . "بودم

،  وجاود دارد هاا   آن  مغاز هایی در  زیرا بیماری؟ افتد اتفاق می چرا این. ددبیدار  و   ود از خواب می  تمام  من  سخنرادیدرست ومتی 
ها  آنباید   جهت  همین  به ،دنرا تحمل کن د آننتواد دمیافراد  ود  کار میها  آنسر   روی  که  زمادی .ها باید درست  ودد بنابراین آن

، ناد خواب ها عمیقا  مای  آن. ددارد  مشکلیمسمت  نوایی هیچ  ،ادافر  بعضیبرای  اما. دادند ها این را دمی حس کرد، هر چند آن را بی
هام  روز  اگار چنادین     حتای  ها هشیار هستند و برخی از آن  نو پس از آ ددو ن ، همه را میدهند دمی  دست اما یک کلمه را هم از

باید درسات    همگی ها هستند و در آنهستند که افراد   مختلفی  های وضعیتها  این. دخواهند دا ت  آلودگی خواب  حساآدخوابند ا
 .دو   پاک باید ما کل بدن .  ودد

 تاان را کناار بگذاریاد    های طور وامعی وابستگی را تمرین کنید از امروز به بعد ومتی بهدافا   فالونطور وامعی  بهاگر بنابراین 
کاه   اداد درصاورتی    سات بگویناد کناار گذا اته    ها را کنار بگذارداد ممکان ا   توادند آن افرادی که دمی. خواهید دا ت هایی واکنش

چه را که در  افرادی دیز هستند که آن. کرد   ان را پاک ادد این کار را بکنند، بنابراین سخت است که بدن مادر دبوده  درحقیقت وامعا 
برداد کاه    پای مای    دیگران.  ود  ان پاک می و سپس بدن گذاردد را کنار میها  آن. بعدا  خواهند فهمیدام  این کالآ آموزش داده

در . کنند که احساآ داخو ی دا ته با اند  کنند که مداوا  ودد و  روع می  ان پرادرژی  ده درحالی که این افراد  روع می بدن
کاه   توجه به این  ، بدون جهت  همین  به.  ان خوب دیست ، افرادی که درکمادند می  عقب  وجود داردد که  افرادی  چنین  هر کالآ
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  اتفاق  دیگر دا تم  های در محل  هایی کالآ  ومتی  همیشه  وضعیت  این. هستند  ها طبیعی ی این همهکنید،  را تجربه می  چیزی  هچ
  از تریبون  کهمادددد  می  بخوردد، منتظر من  تکان   ان ند از جایستتواد دمی  که طوری به  تنددا  زیادی  افراد داراحتی  بعضی. افتاد می

  با خیلای   که  ومتی  ، در آینده را بگذرادید  ناامتح  این  اگر دتوادید  حتی. کردم میکار را د  این  مناما .  ها را مداوا کنم و آن  بیایم  پایین
 اما  ؟  یدو ا   فاایق   اهمیتی زجر کم  چنین  رب  توادید ؟ آیا دمی تزکیه کنید  توادید هنوز هم می  چگوده ،  وید   مواجه  بزرگ  های از ردج
. ادد  دخاواهم  افا  هاا را   بیماری  من. دهم  فادرخواست دکنید که  ما را   منبنابراین از  ها غلبه پیدا کنید، این برد یتواد میمطعا  
 . کنم  گوش  آن  بهخواهم  دمی، " بیماری"ای که بگویید  لحظه

  توادند با دیگاران  دمی  درصد وجود داردد که  تا ده  نجپ حدود  همیشه  در هر کالآ .داد  دجاتسخت است که مردم را   وامعا 
کاار دا اته با اید هناوز      تان پشت اگر مادر با ید در تزکیه  حتی. دننک  یو را کسبهمه بتوادند دا  که  است  غیرممکن.  ودد  همراه

همه   که  است  غیرممکن. داریدکردن   یهتزکعزم راسخ برای   هنوز معلوم دیست که آیا وید و   توادید موفق می  آیامعلوم دیست که 
دیاز تماام   هاا   و آن هردکا تجربه را   یمشابهچیزهای   کتاب  این  خواددن  دافا از طریق  وامعی  کنندگان زکیهت. ددبودا  و  یکبتوادند 

 .آوردد دست می چیزهایی را که مرار است، به
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 كنم انم تلقي ميعنوان مرید را به شاگرداني  من همه

گیرم و این  عنوان مریدان خود دردظر می من تمامی  اگردان را به ؟ هستم  یچه کاردرحال ادجام دادید من  می  آیا همگی
این منتقال کاردن رو ای    .  ود ز مییطور وامعی تزکیه کنند د هنوز مادردد به یگیردد ول  امل افرادی که  خصا  خود ان یاد می

باود و   بود، آن غیرمسائوهده مای   کردم عملی دمی کند و اگر  ما را به این  کل راهنمایی دمی ه هدایت میاست که به سطوح با
گذاریم به حقایق بسیار زیادی که افراد عادی دباید بدادند آگاه  اوید، مان    دهیم، می ما این همه به  ما می.  د سبب دردسر می
 ودد  تان پاکسازی می های  ما برای چیزهای بسیار زیادی خواهم داد، بدن ی مادون بزرگ به  ما هستم و به  ما درحال عرضه

عناوان مریادان راهنماایی     باود اگار  اما را باه     بنابراین مطعا  عملای دمای  .  ودد و چیزهای دیگری دیز وجود داردد که  امل می
زماداه تغییار کارده    . اما یک چیز هست. طور سرسری به افراد عادی مجاز دیست فاش کردن این همه اسرار آسمان به. کردم دمی

کاار   ها یا آن دوع از تعظیم کردن سنتی را به ها و پیشادی را بر زمین مرار دادن است و درحال حاضر، ما آن آداب و رسوم زادو زدن
این کارهاا را ادجاام    بنابراین ما.  است  مذهبی های  دمایش   بیه ها ی زیادی دداردد و ادجام آن آن آداب و رسوم استفاده. بریم دمی
دلیل، این است که، فرض کنید زادو بزدید و پیشادی را بر زمین مرار دهید یا طی مراسمی به عضویت درآیید، اما پس از . دهیم دمی

ی کنید باید در باین ماردم عااد    تان برگردید، هرچه را فکر می ی سابق را از در بیرون گذا تید، به  یوهتان  یکه پا آن، بعد از این
ای دا ت؟ ممکن است حتی تحات داام    پس، آن چه فایده -تان رمابت و دعوا کنید ادجام دهید، ادجام دهید و برای  هرت و دفع

 !دار کنید ی دافا را خد ه من چهره

دیاد  بتوا  مادر با ید تزکیاه کنیاد و تاا ومتای      که تا ومتی طوری  تان بستگی دارد، به ی ذهن   به تزکیه ی وامعی کامال تزکیه
به هر  کل دیگری که با  اما  . عنوان یک مرید راهنمایی خواهیم کرد تان ادامه دهید،  ما را به طور محکم و استوار به تزکیه به

. کننده دردظر بگیردد و به تزکیه کردن اداماه دهناد   عنوان تزکیه توادند خود را به اما برخی از افراد دمی. بود  د عملی دمی رفتار می
تاان اداماه    باه تزکیاه    و تا ومتی. خود ادامه خواهند داد ی اما افراد زیادی وامعا  به تزکیه. پذیر دیست خی از افراد ادجاماین برای بر

 .عنوان یک مرید راهنمایی خواهیم کرد دهید  ما را به

فاالون دافاا باه    عنوان یک مریاد   کنید به بنابراین اگر کسی فقط این چند مجموعه حرکت را هر روز ادجام دهد، فکر می
 ینگ  کنید مجبورید خود را با آن استاددارد  ین طور وامعی تزکیه می علت این است که ومتی به. حساب خواهد آمد؟ احتماه  خیر

 ینگ خود را ر د دهید و پس از آن، و فقط پاس   طور وامعی  ین کنیم منضبط کنید، مجبورید که به ی آن صحبت می که درباره
 ینگ  ما ر د دخواهاد کارد، آن ادارژی ماوی را کاه       اگر فقط آن حرکات را ادجام دهید،  ین. ی وامعی است هاز آن، این تزکی

صاورت ماا    نیا برای دیرو دادن به تمام چیزها دیاز دارید دخواهید دا ت و آن، با تزکیه کردن بسیار فاصله خواهد دا ت، پس در ا
هاا را هام ادجاام     و اگر به همین منوال روزها را بگذرادید،  اید تمارین . ظر بگیریمعنوان مرید فالون دافا درد توادیم  ما را به دمی

های پیشین خود در میان ماردم   دهید و به روش  ینگ خود را ر د دمی کنید،  ین دهید، اما از  رایط فالون دافای ما پیروی دمی 
ممکن است حتی بگویید که تمرین فالون دافای ما  ما اید، بنابراین ممکن است به مشکل دیگری گرفتار  وید یا  عادی چسبیده

صورت یاک   آن   ینگ ما را رعایت کنید و در بنابراین  ما باید وامعا   رایط  ین. پذیر است ها امکان تمام این. را به ا تباه کشادد
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درخواسات کنیاد کاه آن چیزهاای     این مسئله را برای  ما رو ن ساختم، بنابراین دباید از مان  . ی وامعی خواهید  د کننده تزکیه
طور وامعی تزکیه کنید با  ما به این  کل رفتار خواهم  تا ومتی به. تشریفاتی، مثل مراسم به عضویت درآمدن را دیگر ادجام دهم

امبت کنم، توادم از هر تعداد  اگرد که با د مر ها را  مرد، بنابراین می توان آن مدر زیاد هستند که دمی فا ن زیادی دارم، آن. کرد
 . جا حضور داردد چه رسد به  اگردادی که این

   بودا و بودیسم  ي مدرسه  گونگ چي

یو دیز دا  ی مدرسه  گودگ ، چی درحقیقت. خواهم حتما  این را درک کنید ، می دیست مبودیس  ی بودا مذهب مدرسه  گودگ چی
تمارین  معاباد  هستند و در  راهبکه  یافرادرخی از ب.  ن دیستیمی این چیزها رو برخی از ما هرگز درباره.  دیست  میویسدا  مذهب
، دادند از دیگران میبیشتر   یبودیست زهای یچ  ی درباره  کنند که فکر می، غیرروحادی هستند  های بودیستبرخی دیگر که و کنند  می

دهیاد، زیارا   د  کار را ادجام این  :به  ما بگویم خواهم می. دهند ما رواج می   اگردان  بودیسم را در بینچیزهای   دردتیجه با ا تیاق
جاا درحاال ادتقاال آن     چه ما این آن ، درحالی که را دارد  مذهبی  های  کل  مذهب. هستند تزکیه   از مدارآ مختلف  ها چیزهایی آن

هاای   دباید  کل  هستند، دیگراندافا   فالون مریدان  ها که و راهبه ها  راهب استثنای  هب .ن استما ی ی مدرسه هستیم مسمت تزکیه
 . دارما دیست  در عصر پایان  ما بودیسم  ی ، مدرسههر جهت به. کنند  را ددبال  مذهبی

و  ددا فای بزرگ وجاود دار  های پرمحتوای  بسیاری از دیگر روش.  بودا است  از فای  کوچکی  مسمت  فقط  دارما در بودیسم
م بودیسا  روش در چاه تعاداد  . ردتزکیه وجود دا  وشچهار هزار ر و هشتاد  کهیان کرد ب   اکیامودی. هر سطحی فای مختلفی دارد

  یاک   هاا حتای   آن. و غیاره   تادتریسم  پاک، سرزمین   ،بودیسمِ ذن،  هوآیان،  یدا نتِ وجود دارد؟ فقط چندین روش وجود دارد، مثل
را پو ش دهد، فقط مسمت کاوچکی از فاای باودا    بودا   فایکل توادد  دمی  ، بودیسم بنابراین!  آیند هم به حساب دمی مسمت از آن

  بودیسمددارد، از  بودیسم ، اما ارتباطی به بودا است  ی تزکیه در مدرسه  وشچهار هزار ر و از هشتاد  ما دیز یکی دافای   فالون.  است
 . ددارد یطارتباامروزه هم هیچ   مذاهب  به، و دارما  پایان  در عصراولیه گرفته تا بودیسم 

، پاس از  زماان در آن . بنیاان گذا اته  اد     مدیم  در هندوستان   اکیامودی  توسط  پیش  پادصد سال و در دو هزار  بودیسم
ا ااعه  ه بود به یاد آورد و برای دجات مردم کردچه را که مبال  تزکیه  ، آن بینی رسید و رو ن  به باز  دن گودگ   اکیامودی  که این
 و  تمرکزاحکام، "وجود دارد،   سه کلمهفقط   دروامع  دو ته  ده است،  مقدآ متنهزار   چند که  ، بدون توجه به ایندر روش او. داد
ی این بود که فرد را وادار کرد تا از تمامی امیالی که مردم عادی  درباره "احکام" .است  شانایی  درسهم  مشخصاتها  و این  "خرد
دست آوردن چیزها را بمیرادد، خود را از هر چیزی در جهان ددیوی مطاع   خود برای به  ا وادا ت تا میل ود، با اجبار او ررها داردد 

توادست  طور طبیعی می بود و به ساخت، حتی چیزی در ذهنش دمی ها رها می بنابراین او خود را از تمامی وابستگی. کند و مادند آن
طور وامعی   د، دیاز دا ت که در تمرکز بنشیند و به که وارد تمرکز می پس از این .کنند ها یکدیگر را کامل می آن. وارد تمرکز  ود

ساه  ری آن مد بنابراین این، مسمت وامعای تزکیاه  . سمت باه تزکیه کند عمل تزکیه را ادجام دهد و با تکیه بر مدرت تمرکزش، به
فقط گوداگ را کاه ساطوح را تعیاین      -کنند را تبدیل دمیخود   بِنتی دهند و ها هیچ چیزِ مرتبط با حرکات را آموزش دمی آن. است
کناد زیااد    را  خصی کاه بادن را تزکیاه دمای    یکرد، ز  ینگ خود را تزکیه می  ین کار پشتبنابراین او با . کنند کند تزکیه می می

داد، در مدیتیشان   مای  در همان زمان، درحالی که او در تمرکز بود مدرت تمرکز خود را افزایش. دهد اهمیتی به تبدیل گودگ دمی
بینای   کند که یک  خص، با خرد بزرگ به رو ن به این ا اره می "خرد". ریخت کرد و کارمایش را می هایی را تحمل می سختی
طور بااعظمتی باه دماایش در     های خدایی بزرگش به دید، مدرت دید، وامعیت هر بععد جهان را می او حقیقت جهان را می. رسید می
 . ود دیز دامیده می "باز  دن گودگ" د، که  او باز می رد و آگاهی آمد و مفل خ می

هاا   ی از آنیکا  .درحال ا ااعه باود    در هندوستان  مذهب  را بنیان گذا ت، هشت  ی خود تزکیه روش   اکیامودی  که زمادی
دظارات فلسافی باا      ور پیوساته از دقطاه  ط مید حیات بود بهدر    اکیامودیکه  زمادی . د دامیده میبرهمنیسم دار بود و  عمیقا  ریشه

 دارماای خاود،    دارمایی آموزش  بنابراین در دورهداد یک راه درست بود،   آموزش   اکیامودیچه که  آن. کردمبارزه مذاهب دیگر 
  ماذهب   حتی. ددد  تر  طور روزافزودی ضعیف دیگر به  مذاهب  که  درحالی  کوفا  د،داد بیشتر و بیشتر    او آموزش  که  ای بودیستی
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روداق    ، دوبااره  دیگار، مخصوصاا  برهمنیسام     ، ماذاهب   ااکیامودی   بعد از دیروادای اما. بود  دیز در مرز دابودی  دار برهمنیسم ریشه
ا ما ، ا رسایددد  بینای  یا رو ان   به باز  دن گودگ  مختلف  در سطوح  ،از راهبانرخی ؟ بچه اتفامی افتاد  بودیسم سپس برای. گرفتند

 . درسیددد  سطح  این  به  از راهبان  تاتاگاتا رسید، اما بسیاری  سطح  به   اکیامودی. بود  کامال  پایینرسیددد ها  آنکه به  یحوطس

  سطح  هرچه است وتر  دزدیک  حقیقت  ، بها دباهتر ب  سطح   هرچه، اما دارد ختلفم  در سطوح یفلتخم  های بودا تجلی  فای
چه  آن ، ددد بین  رو ن  پایین  رسیددد و در سطوح  به باز  دن گودگ  راهبانکه آن  آنپس از . استدورتر   حقیقتتر با د، از پایین
یی که درک کرده بوددد و با حقایقی ها مومعیت ، بادددید  خود ان  سطح در که  جهان  های تجلیبیان کرده بود با    اکیامودیرا که 

تفسایر    قیا طرآن طریق یاا    این  بهآموزش داد    اکیامودیرا که   ییدارماعبارت دیگر، راهبان،  هب. که فهمیده بوددد تفسیر کرددد
فهمیدداد   خود اان چه کاه   ی آن را به مردم بگویند، درباره  اکیامودیکه کلمات اصلی  جای این و راهبادی دیز بوددد که، به کرددد

غیرمابل تشخیصی تحریف  اد و    طور هب یبودیست  دارمایدردتیجه . بوددد  اکیامودیها کلمات  آن  طوری که ادگار  صحبت کرددد
. داپدیاد  اود    در هندوساتان   یبودیست  دارمای   د که  باعث  ، این دردهایت. بود  داده  آموزش   اکیامودی  دبود که  آن دیگر دارمایی

از داپدیاد    مبال   بودیسام . ی ددا تبودیسم  هندوستاندیگر   آن از بعد و این دلیل آن است که چرا است  تاریخ از  جدی  درسی  این
ی را  اکل داد کاه اماروزه در    درآمیختاه  اد و ماذهب     از برهمنیسم  با چیزهایی و در ادتها را گذراددتغییر  کل   ، چندین  ددش

  را عبادت  چیز دیگری جای آن، به ،کند دمی  را عبادت  بودایی  آن دیگر هیچ . ود می  دامیده  ود، که هندویسم یافت می  ندوستانه
 .  است  گوده این درحال حاضر وضعیت. ددارد  اعتقادی  اکیامودی   بهدیگر کند و  می

  کوتااه   ها در زمادی از آن یکی .  ای گذر کرد تغییر  کل دسبتا  عمدهچندین  یافت، از میان گوده که بودیسم توسعه می همان
بااهیی کاه     سطح  اصول  را بر طبق بودیسم " تر بزرگ مَرکب " یا ماهایادا  از مردم  ای عده. افتاد  قاتفا   اکیامودی  از درگذ تپس 

برای مردم عادی بود و   به عموم آموزش داد  اکیامودی  ی کهها معتقد بوددد دارمای آن. داده بود بنیان گذا تند آموزش   اکیامودی
ی دجاات تماام موجاودات     کاه آن دربااره   برساند و ایان  آرهات   ی ل  ودد و به ثمرهبرای این بود که مردم به رستگاری خود دای

  روش ،  ارمی   جناوب   آسایای   راهباان . بودیسم دامیددد " تر مَرکب کوچک"یا  دایادا هیرا  کرد، از این رو آن  عور صحبت دمی ذی
 -کنناد  دمای   اکل فکار    ایان به  ها آنالبته .  دامیم میدایادا  هیرا  ، آن در چین ادد و دگه دا تهرا    اکیامودی  زمان  ی ی تزکیه اولیه

   اکیامودی  زمان  ی تزکیه وشی ر ، زیرا بخش عمده طور است این  درحقیقت. ادد برده  ار   را به   اکیامودی  اصلی  سنت  معتقددد که
 . ادد برده  ار   را به

ی  د که درحال حاضر در کشور ماا  دوادد و بودیسم  ، در کشور ما ریشهمعرفی  د  به چینماهایادا  ، تغییر  کل  این از بعد
روداد  و   بینای  کامال رو ان    تا وضاعیت   گرفته  لباآکامال  تفاوت دارد، از    اکیامودی  زمان  بودیسمِبا   آن اما. گسترش یافته است

بودیسام اماروزه،    در  ، اما د می  عبادت  مؤسس  عنوان به  بود که   اکیامودی  ، فقط اولیه  در بودیسم.  است   ده  عوض، تماما  تزکیه
ماردم   -است   ده  پرستش چندین بودا یک اعتقادکه  بیشتر این.  و مادند آن وجود داردد بزرگ  یهاوا سات بودیبسیاری از بوداها، 

 ، اساتاد طاب   باودا  تابا، آمی بودامثل  را، ز بوداهاا  بسیاری  که  است   ده یبودیسم بنابراین آن. از تاتاگاتاها اعتقاد داردد  به بسیاری
  طریاق   ایان   به. وجود داردد دیز واهای بزرگ سات از بودی  زیادی  تعداد  همچنین. کند را پرستش می  و غیره  تاگاتا خور ید بزرگتا

 .  است  کرده  دهاده بود فرق نبنیا  خودش  در زمان اکیامودی   که  چه کامال  از آن  بودیسم  کل

آموزش را   مخفی ی تزکیه روش  یک داگاریودا  وا سات بودی .ها به وموع پیوست ای از تغییر  کل مجموعه،  دوره  نآ  در طی
  اتفاق  تادگ ی هدر سلسل   آن .منتشر  د  در چین  ده و ادگجی نی  ی وارد منطقه رفت و سپس  افغادستان  به  ستانکه از هندوداد 

  هاای  از ملیات   طور عمومی هب  چین  های اخالمی ، ارزش خاطر تأثیر کنفسیوآ به  .دددامید تادگتادتریسم را  مردم آن  افتاد، دردتیجه
. را بپذیرد آن  دتوادست  زمان  در آن   د و جامعه می  مرد را  امل - ی زن دوگاده ی  تزکیه  ،ی تادتریک روش تزکیه. بود  دیگر متفاوت

دیاز در  تاداگ  تادتریسم ، از بین رفت و  د  سرکوبومتی بودیسم   ،ی تادگ سلسله از نگچَ  هویی  ی دوره طولدر  جهت  همین  به
 هاا  آن ، اماا  جاا رفات   آن  باه   از چاین  زماان    در آن  وجاود دارد کاه    در ژاپان    رمی  حاضر، یک تادتریسم  درحال.  د  داپدید  چین
 ود  چیزهای تادتریسم را یاد بگیرد، گفته می ، دینگ نآگوکه بدون گذراددن   کسیهر ،  تادتریسم  طبق بر. دگذراددددرا   دینگ نآگو
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. گیرداد  عنوان کسی که توسط خود استاد آموزش دیده دردظر دمای  ها او را به آنو   است  را دزدیده ها ی آندارما  مثل این است که
   اده   منتقال    تا به امروز  روش  د و اینو  می  دامیده  تبتی  دتریسمتا به تبت رفت، آن  هندوستاندپال از   از طریق  دیگریی   اخه
در  ،ر د بودیسام طول در .  کردم  بیانرا  آن  ر د و تغییرات  طور مختصر جریان هب.  است  این  بودیسم  ، وضعیت طور اساسی هب.  است

، و  پااک   سارزمین بودیسام  ،   اد   گذا اته   ا بنیاان دارم بودی توسطبودیسمِ ذن که دیگر مثل  یها روشمراحل مختلف، برخی از 
 ،بیاان کارد  زماان    در آن   ااکیامودی   کاه   چه از آن و تفسیری درکی  پایهبر   ها همگی آن و  ددد پدیدار و غیره ناهوآی  بودیسم
  ماذهب    کل  دارد و همگی  تزکیه روشها  از ده  بیشبودیسم . هستندیافته  تغییر کل  بودیسمدیز همگی مسمتی از ها  این. بوددد
 .هستند  بودیسممسمتی از ها  آن  بنابراین، ادد خود گرفته  به

  مختلف  های در مسمت  جدید تأسیس  ده  از مذاهب  خیلی  بلکه  مرن  در این  فقط  مرن، یا ده  در این   ده  تأسیس  مذاهب
خاود را    های بهشتدهند،  مردم را دجات می  بزرگ  بین رو نجودات ومتی مو. هستند  مالبی   ان اغلب ،اخیر  ددیا در چند صد سال

دارداد کاه     بهشاتی دهند، هر یاک   مردم را دجات می  تابا و تاتاگاتا خور ید بزرگ ، بودا آمی  اکیامودیها مادند اتاگاتاومتی ت. داردد
  بهشات   ماا دیاز یاک     دافاای   فالون. وجود دارد  اییه بهشت  ما، بیش از صدها دوع از چنین   یری  در راه. کنند را سرپرستی می آن

 . دارد  فالون

را   توادند ماردم  ها دمی بردد؟ آن کجا میها را  دهند، آن می "دجات"مردم را   مالبی  های روش  آن پس به من بگویید، ومتی
 کردداد،   را تأسایس خاود    ابتادا ماذاهب   افاراد در   بعضای ومتای  ،  البتاه .  دهند فاا دیسات   می  آموزشها  آن  که  چه آن .دهند  دجات
  در ساطوح   بینای  ی باز  دن گودگ و رو ان  ها به مرحله آن. اصلی آسیب برسادند  مذاهببا ند که به   ییها خواستند  یطان دمی

هاا   آن  ساطح . دهند  را دجات  توادستند مردم می  بوددد که  بینادی را دیددد، اما بسیار دورتر از رو ن حقایقاز   بعضی. مختلف رسیددد
 است  ا تباهها باور داردد  به آن  عادی  مردمیی که چیزهااز   بعضی   ددد که متوجه  پی برددد و به بعضی از حقایق. بود  بسیار پایین

ها  به آندم اما با گذ ت زمان، مر. دیگر دبوددد  مذاهب  مخالفدر آغاز، . دهند  دجاما  خوبکارهای چگوده   گفتند که می  مردم  و به
بیشاتر و     ، سپسآمد می  دظر عقالدی به گفتند  ها می آن  چه آنکرددد که  مردم فکر می، ها  ددد ی آن و سرسپرده اعتقاد پیدا کرددد

ومتای   . ددد و از سرسپرده بودن باه ماذاهب دسات کشایددد    ها  آن  ی ، مردم سرسپرده دتیجه در. ها اعتقاد پیدا کرددد آن  بیشتر به
 بدهناد، و از آن پاس    ناعناو یاک  ها  که به آن خواستند یم  ، از عموم داگهان پدیدار  د  خصی  و دفع   هرت  بهها  آن  تگیوابس

  صادمه   ماردم   اگار باه    حتای . هستند   یطادی  مذاهب ی این  همه  که  گویم  ما می  به. کرددد عمل می تحت دام آن مذهب جدید
را   توادند مردم میاصلی   مذاهب. ادد مداخله کرده اصلی  مذاهب  با  در اعتقاد مردم  که، چراهستند   یطادیمذاهب   هم درسادند، هنوز

ا اعه   چین درچیزها   این از  اخیرا  بسیاری. دهند می  ادجام  بدی  کارهای  در دهان ، زمان  با گذ ت. توادند ها دمی دهند، اما آن  دجات
از   بیش  که  است   ده  گفته. با ید  ، محتاط بنابراین. ها است یکی از آن  ینی نآگو ی مدرسهاصطالح  بهمثال،  یبرا. پیدا کرده است
از   و بعضای    ارمی   جناوب   در آسایای   عتقااداتی  ا  داوع   هماه . وجود دارد   رمی  در آسیای  در یک کشور بخصوص  دو هزار روش

  ایان   تماام . کناد  راه  یطادی را عبادت مای   آ کار یک  صورت هبرود که  میحتی تا جایی کشور  یک . وجود دارد  غربی  کشورهای
بسیاری از  - ود میدمربوط   به بودیسم  تنها "دارما  عصر پایان". ادد ه د دارما ظاهر    در عصر پایان  هستند کههایی   یطانچیزها 

  ایان ی  دربارهآن  -کند ا اره دمی  بودیسمپایان دارما در   به  فقط "دارما  پایان" و . ادد بد  دهعد بسیار سطح باه بع  عدهای زیر یکبع
 . رود ددیا چگوده پیش می وجود ددارد  اخالمیات  دگهدا تن  برایاست که ومتی در ملب مردم هیچ محدودیتی 

 راه تزكيه را تمرین كردن   یك  فقط

تزکیاه را ادجاام    کاه کادام   بادون توجاه باه ایان    . مرین کندرا باید ت  تزکیه  راه  یک  فقط   خص  که  دهیم می  ما آموزش
چیزهاایی در    بودیساتی   از غیرروحاادیون   بعضای . کنید  را آ فته  خود ی عمل تزکیه ،دیگر  چیزهای  کردن  ، دباید با اضافه دهید می

 -دخواهیاد کارد   را کساب    چیازی   ردهایتد  که  گویمب ما   بهخواهم  می. کنند میزکیه ما را ت  دافای  فالونچیزهای  دیزو   بودیسم
  یاک اماا هناوز هام    ،  داریام   ی باودا تعلاق   مدرسه  بهعلت این است که، اگرچه ما همگی  . ما دخواهد داد  به  چیزی  یکس  هیچ

را    هکادام مدرسا    بدن  ما گوداگ . بدن دارید  یک   ما فقط. وجود داردبودن   روش  یکمختص   ی مسئله  و   ینگ  ین  ی مسئله
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بارد   تان  ما را مای  که عمل تزکیه  هرجایی  خواهید بروید؟ به  ود؟ کجا می  تبدیلبرای  ما توادد  آن می  چگوده  ر د خواهد داد؟
اگار  . تابا رهساپار خواهیاد  اد    بودا آمی  غاییِ  سعادت  بهشت  کنید، به  تزکیه پاک  بودیسم سرزمین با پیروی از اگر. خواهید رفت
 اود و   گفتاه مای    در ماذاهب   چیزی است که  این. خواهید  د  زمرد روان  بهشت  به ،کنید  را ددبال استاد طب بودا ی  عمل تزکیه

 .  ود می  دامیده " زمان در دو روش دکردن هم  تزکیه"

  ی مدرساه  ،یان و ا  گوداگ اسات   تبادیل    فرایند کامال  ی دروامع درباره  کنیم می  صحبت  جا از آن در این  کهزکیه کرددی ت
توادید  ، دمی بگذارید  مدم  در دو مایق  زمان ؟ اگر هم دخواهید رهسپار  به کجا  کنید فکر می  پس. کند می  خود فرد را ددبال  ی تزکیه

داه  گو دبایاد هایچ   اود، بلکاه     در معاباد مخلاوط    یتبودیسا ی  زکیاه باا ت باید د  گودگ چی  تنها تمرین  ده.  آورید  دست هرا ب  چیزی 
،  مشاخص   ماذهب   در یاک حتای  . مختلف با د  یا مذاهب های مختلف گودگ ، چی ی مختلف تزکیه  های روش  سازی بین مخلوط
اگار  . دیا کن  را ادتخااب   تزکیاه  روش  یکتوادید  ما فقط می .  ودد  مخلوطی یک  خص  در تزکیهتوادند  دمیهای مختلف  روش
 روشاگار   ، را ادجام دهیاد   پاک  بودیسم سرزمین  ی تزکیه روش، باید فقط  دهید جام میرا اد  پاک  بودیسم سرزمین ی  تزکیه روش
را ادجاام    بودیسامِ ذن   ی تزکیاه روش  اگار  ،  تادتریسم را ادجام دهید  ی تزکیه روش  ، باید فقط دهید تادتریسم را ادجام می  ی تزکیه
، کمی از ایان و کمای از آن را   بگذارید  مدم  در دو مایق  زمان اگر هم.   دهید را ادجام  بودیسمِ ذن  ی تزکیه روش، باید فقط  دهید می

را آماوزش   " زماان در دو روش  دکردن هم  تزکیه" ، هم  در بودیسم  ، حتی عبارت دیگر به. دست دخواهید آورد هب  ، چیزی تزکیه کنید
ه روش تمارین خاود را دارد، گاروه دیگار روش تمارین      یاک گارو  . مخلوط کنیدهای تزکیه را  روشاجازه ددارید  ما دهند و  می

خود و روش  کل گرفتن خاود   ی ی مدرسه دهند، مجبوردد روش تزکیه یها، اگر گودگ را ر د م خودش را دارد، و هر یک از آن
، و و اسارارآمیز اسات    بسیار پیچیاده   ،فرایند  وجود دارد و این  گودگبرای  کل گرفتن   فرایندی ،دیگر  عدهایدر بع. را ددبال کنند

 .خلوط کنیدرا آزاداده با چیزهای دیگری در تزکیه م  آنتوادید   ما دمی

باودا را ادجاام     ی از مدرساه   گوداگ  چی  ی تزکیه روشما   کهودد  ن می  یستیبود  از غیرروحادیون  بعضیکه  به محض این
را  راین کاا   : اید بگویم جا دشسته این   ما که  ی همه  بگذارید به. رددب ما را برای تغییر مذهب به معابد می  کنندگان ، تمرین دهیم می

  کنید که می  کاری خواهید  د و  کنندگان تمرین  ، مزاحم زمان هم. رسادید آسیب می  بودیسماحکام ما و   دافای به  ما  .دیدهدادجام 
  روش  بایاد از یاک     اخص .  بسیار جادی اسات    موضوعی  کیهعمل تز.  مجاز دیست  این. دست بیاوردد ها مادر دبا ند چیزی به آن

آن بارای  :  اسات   یکای   تزکیاه از  ، هدش دیست  مذهب  دهیم می  آموزش  عادی  مردم  ما در بین  مسمت که  هرچند این. کند  پیروی
 .است هدش این. بینی و برای موفق  دن در تزکیه و رسیدن به کمال است رسیدن به باز  دن گودگ یا رو ن

و . بسیار سخت خواهد بود که خود را دجات دهندراهبان در معابد حتی برای در عصر پایان دارما   که بیان کرد   اکیامودی
 خود عنوان استاد حتی اگر کسی را به.  ود ها حتی کمتر مرامبت می از آن -تر است مدر سخت چه بودیستی  غیرروحادیوناین برای 

تاان   اگر او وامعا  تزکیه دکند، ومت. با د دامید دیز  خصی است که درحال تزکیه می استاد می او راکه برگزیده با ید، آن  خصی 
،  تغییار ماذهب  . تواداد بااه بارود    که چه کسی است دمی ومتی  خصی ذهنش را تزکیه دکند، بدون توجه به این. دیکن یرا تلف م

  ز  اما مرامبات  ابودا و پس از آن  ؟ی بودا هستید مذهب، عضوی از مدرسهآیا پس از تغییر .   عادی است  مردممراسمی مربوط به 
  تاان  ز پیشاادی کاه ا  هر روز در مقابل او زادو بزدید و پیشادی را بر زمین مرار دهید تا اینحتی اگر . دیستچیزی   خواهد کرد؟ چنین

تان را تزکیه  طور وامعی ذهن قط ومتی مؤثر است که بهف. است   فایده بیهنوز هم ،  رو ن کنیدعود   دسته  دستهو   ود  جاری  خون
عباادت خاوب     برایدیگر  دیز  مذهبی  های مکان  حتی و  است  کرده  را طی  بسیار بزرگی  تغییرات  دارما، جهان  در عصر پایان. کنید

  حاضر، تنها کسی در ددیا  درحال. ادد دیدهرا   توضعی  دیز این( جا آن  راهبان   امل)داردد   طبیعی فوق  های توادایی که افرادی . دیستند
اسات    کسی ادجام دشده مبال  هرگز توسط هیچ  که  ام کاری را ادجام داده. دهد می  آموزشاه درست را ریک طور علنی  به  که  هستم

  هر هزار سال دررا   اینمثل ی فرصت  یک  خص، این است که  حقیقت.  ام این را در دسترآ همه مرار داده دارما  عصر پایان درو 
خاود    باه   هنوز هام  کنید،د تزکیه یبتواد هک دیگر، این  بیادی  به ،دیپیدا کن  د دجاتیکه بتواد ا اینما. آورد دست دمی به  هزار سال یا ده
 .استعظیم جهان درحال گفتن آن هستم اصلی از که   چه آن.  بستگی دارد ما 



    
49 

تزکیاه    خواهید اگر می. گذارم یاد بگیرید، بلکه اصولی را با  ما در میان میمرا   دافای  فالونمجبورید   که  گویم دمیاین را 
،  اما را  کنیدتزکیه   خواهید اگر دمی  البته.  کنیدتزکیه یک ذره هم توادید  ، دمی وگرده . کنید  را تمرین  تزکیه  راه  یک  ، باید فقطکنید

د و یمصامم با ا    روش  در یک فقط بنابراین باید.  ود کنندگان وامعی آموزش داده می به تمرینفقط فا   این.  گذا ت  تنها خواهیم
ما   دافای  فالونو  ،دهم دمی  را آموزش  فکری  های جا فعالیت این. کنید  مخلوطرا در آن دیگر   های روش ی ازافکار  حتیتوادید  دمی

را   این  که با ید  مطمئن. کند  اضافه  آن  به  دباید هیچ فکری را  یکس  هیچ  ،جهت  همین  به .دهد اهمیت دمی  فکری  فعالیتزیاد به 
 هایچ ی  دربااره دایاو    ی خالی بودن و مدرسهی  دربارهبودا   ی مدرسه آیا -وجود ددارد  فکری  فعالیت  تقریبا  هیچ. سپارید خاطر می به

  کند؟ بودن صحبت دمی

. باود   وصال باود  بااه  دهایات   یبها  آن  سطحکه   بزرگ  و دایوی  بین بزرگ رو ن  یا پنجچهار   به  فکر من  فرصتی  در یک
  چاه کاردم   چه که من به آن فکر مای  آنخواستند بدادند  میها  آن.  د مبهوت می  عادی  یک فرد  باه بود که  مدری هها ب آن  سطح
  هاای  تواداایی  .مارا بخوادناد  ذهن   کهبوده   غیرممکنمطلقا  دیگر  افرادکردم، برای  هایی که تزکیه می در طول تمام این سال. بود
  چاه   بداداد در فکار مان     کاه  مرا بفهمد یا اینمادر دیست   یکس  هیچ. وارد  ودتوادد  دمیر حتی یک ذره هم یگافراد د  طبیعی فوق
  خاود وصال   ذهن  مرا به ذهنمدتی   ، برای من  فقت، با موا جهت  همین  به.  کردم فکر می  چه  خواستند بدادند به ها می آن. گذرد می

 - اسات   باه یا پایین  اددازه  چه  من  سطح  که مهم دیست. اب بیاورمتسخت بود که   من  برای  ، کمی که وصل  د ایناز  بعد. کرددد
.  اسات   دجات ماردم ملب من ومف  و ،مردم  دجات  .هستممصد   کاری از رویهستم، درحال ادجام   عادی  مردم  در بینجا که  از آن

برسد چیز مهمی دیست، اما با   سکون  این  به    خص  فقط یک  اگر. ادگیز بود مدر آرام که هراآ آنبود؟   مدر آرام ها چه آن  اما ذهن
  کردم  سعی  ...جود ددا ت، هیچ چیزی وآرام  از آب  ای برکه  چنان آرام،  بیه ها آن آنادد و همگی  جا دشسته آن  دفر که  چهار یا پنج

آن، چیزی بود که اکثر . چنان حسی دا تم.  دا تم  داراحتی  چند روز، وامعا  احساآ  آنطول  در.  اما دتوادستماحساآ کنم ها را  آن
 . خالی بود و  و تهی  از وابستگیرها کامال  آن  ؛توادند احساآ کنند د تصور کنند و دمینتواد افراد دمی

  سازی سطح بنیان  در  که ومتی خاطر این به .کنید، کال  هیچ فعالیت فکری وجود ددارد می  تزکیهی بسیار باه ومتی در سطح
  ، تزکیاه  برسد  ییباه  سطح  به ما  ی و ومتی تزکیه این بنا گذا ته  د از  پیشدی، بنیاای از چیزهای  مجموعه،  بودید  عادی  مردم

بخشید، گودگ   ینگ خود را بهبود می جا که  ین آن تا. و این مخصوصا  در تمرین ما صحت دارد دخودکار خواهد بوطور  کامال  به
.  خودکار است  های مزمکادی  تقویت کردن  ما برای  های تمرین. دهید  را ادجام  تمرینی  ددارید که  احتیاج  حتی و  ما ر د خواهد کرد

دواع و امساام  دایو ا  ی مدرسه دیده با ید که  است  ممکن.  است کامل ِ مصدی یبن آ؟  ودد میعمیق، ساکن   د در مدیتیشنافراچرا 
  دایاو باه    ی مدرساه   کاه  بالفاصاله    بگاویم توادم به  اما   اما می. دهد آموزش میرا  فکری  ، یا هدایت فکری  های فعالیتحرکات، 
،  جهات   هماین   باه . استفاده دخواهد کرد  فکری  فعالیتن چنین و چناز ا دیگر دخواهد دا ت و  رسد، چیزی می  چی  سطح  فراسوی
فکاری    هاای  و فعالیت  تنفسیهای  همیشه در رها کردن چیزهایی مثل تکنیکادد  کرده  را تمرین های دیگر  گودگ چی  که افرادی 

  ابتادایی   ی از مدرسه  ی چیزهایی رهدربا  همیشه ها ، اما آندهم می  ها آموزش آن  بهگاه را دادش در سطح  چیزهایی  من. مشکل داردد
 ادد کرده  حاضر به آن روش عادت  درحال  .را استفاده و هدایت کرد  فکری  های چگوده فعالیت  کنند، چیزهایی مثل، می  سؤال  از من

 .  دیستگوده  این  اما حقیقت این است که. گوده است این  گودگ چی  کنند که فکر می و

   و توان گونگ  يعيطب فوق  هاي توانایي

هاا   آن.  اودد  همیشاه ساردرگم مای    ها از افراد با آن  و بعضی دداریم،گودگ  چی  اصطالحاتفهم رو نی از از ما   بسیاری
 طریاق از  کاه  گاودگی . دامناد  مای  "طبیعای  فاوق   های توادایی"دامند و توان گودگ را  می  "توان گودگ"را   طبیعی فوق  های توادایی
ایان  . گیارد   اکل مای   نماا  از تقاوای   آید و می ،ایم جهان  ده سر تکه جذب  از این آوریم بعد دست می هب  نگ ی  ین ی تزکیه

تعیاین   ، او را در عمال تزکیاه    ی ی تزکیاه  وی و ثماره   ، مدرت تاوان گوداگ    خص ارتفاع سطح   آن است زیرا   ترین همگودگ، م
 هاای غیرعاادی و   تواداایی از   توادد بعضی  خص پدیدار خواهد  د؟ فرد می  یک  برای  وضعیتی  ، چه ی تزکیه دوره  درطی.  کند می
 ،دهاد  را ر اد مای     اخص   ساطح  کاه    گاودگی .  دامیم می  "طبیعی فوق  های توادایی"را  ، آن اختصار  به  را ر د دهد کهطبیعی  فوق
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  هاای  و تواداایی   بیشتر  ما  باهتر با د، توان گودگ  ما  سطح  هرچه.  ود می  دامیده  ، توان گودگ در باه ذکر کردم  طور که همان
 . تر است موی تان طبیعی فوق

کاه   هاا معارش ایان    آن - ما دیستند  سطحعرش ها م آن .هستند   تزکیه جریان  جادبی  تولیدات  فقط  طبیعی فوق  های توادایی
را  هاا  از آن  مقادار بیشاتری  ممکن است از افراد   بعضی.  دیستندمدر موی است  چهوان گودگ او مدر باهست یا ت سطح  خص چه
دردظر بگیریاد و  تزکیه   اصلی  هدشعنوان  را به  طبیعی فوق  های تواداییتوادید   ما دمی  گذ ته،  این از. کمتر  ای عدهدا ته با ند و 

طاور   هبا   ود که می  فرد مصمم  که  زمادی  فقط  طبیعی فوق  های توادایی. دست بیاورید ها به ا جستجو کردن آنبها را  توادید آن دمی
تنها هادش  ؟ خواهید ها را می آن  چه  برای. مرار دهداش  تزکیه  اصلی  هدشها را  آنتوادد  می ودد، او د پدیدار می، کندتزکیه   حقیقی

  در بین  دلخواه  ها را به آن  مجاز دیستید کهمطلقا  اما ؟ طور دیست اینآیا ، کار ببرید هب  عادی  مردم  ها را در بین آن ما این است که 
  بادین   این. خواهید آورد  دست هها با ید، کمتر ب آن  بیشتر در جستجوی  هرچهاین دلیل آن است که چرا . کار ببرید هب  عادی  مردم
هاا   وابستگیاین دمیقا  تزکیه، در و   است  وابستگی  یک  خودش  بودن  ددبال چیزی. هستید  چیزی   ما در جستجوی  که  است  علت

 .یمرها کنباید هستند که 

هاا را   ها توادایی ان آن استاد .ای دداردد  طبیعی فوق  توادایی ادد اما هیچ  کرده  تزکیه   بسیار باهیی  یهاملمرو  تااز افراد   بسیاری
دهند کاه   مید  اجازهها  آن  به،  جهت  همین  به. ادجام دهند  بدی یکارهااداره دکنند و   خوبی را به  خودها  چراکه دگرادند آنادد  بسته

ی  وسایله  هب  طبیعی فوق  های توادایی. افراد وجود داردد  این از  تعداد بسیار زیادی. کار ببردد را به ان  های خدایی در امتداد راه، مدرت
را   و آسامان   ی زماین  همه   خواب   اید با یک. کند  رلکنت  خواب  را در طول   اید مادر دبا د خود او. دد و می  هدایت  خصفکر 

  هاای  تواداایی   کاه    اود، کساادی   ادجام مای   عادی  مردم  عمل تزکیه در بین  جا که آن از. مجاز دیست  و این ،روز بعد زیر و رو کند
  ایان   هساتند، ولای    ها بسته  توادایی  اکثریت. ار دهندمر  ها را مورد استفاده آن  دداردد که  داردد معموه  اجازه  ای العاده فوق  طبیعی فوق
از   داردد که  ها اجازه آن. کنند  اداره  خوبی هرا ب  توادند خود و میادد  کردهتزکیه   خوبی هب  از افراد هستند که  تعداد زیادی.  دیست  مطلق

طاور سرساری    هرا ب   ان طبیعی فوق  های توادایی  بخواهید که افراد  ایناگر از . خود استفاده کنند طبیعی فوق  های از تواداییمسمتی 
 . کننداداره را ها  آن مومعیتتوادند  ها می آن .کار را دخواهند کرد  دهند، مطلقا  این  دشان

 و قرض گرفتن گونگ   معكوس ي تزكيه

 ،ادد یاد گرفته  گودگ چی  کالآ  ا در یکچیزهای کمی ر  فقط  که ادد، یا این را تمرین دکرده  گودگ از افراد هرگز چی  بعضی
  هرگاز آماوزش    ا اخاص   ، ایان  عبارتی دیگر به. هستند و عمل تزکیه دیستند  تندرستی  ها و حفظ بیماری   فا دادن  ها برای اما آن
 ،کارد   خواهیم  صحبت  وضوعم  این  ی درباره. آوردد می  دست هب گودگ    ب  یک  در عرض  داگهان  ادد، ولی دکرده  را دریافت  حقیقی

 . وجود دارد  دوع  چندین. آید از کجا می  گودگ  دوع  این  که

هساتند و    افاراد تقریباا  مسان     بعضی. آن  بیه این استست؟ یچ  معکوآ   ی تزکیه. است  معکوآ   ی ها تزکیه از آن  یکی
خاود     محبوبیت  در اوج  گودگ چی  که زمادی .ددارددرا  روع کنند  ابتدا تزکیهاز که  اینکافی برای  اما زمان. کنندخواهند تزکیه  می

کارهای خاوبی بارای دیگاران ادجاام       گودگ چیتوادستند با  مردم می  دادستند که ها می آن. کنندخواستند تزکیه  ها دیز می بود، آن
و  هناد خود را ر د د  خواستند که می -آرزو را دا تند  اینبنابراین . ر د دهند با آن را دیز  خود  زمان توادستند هم می  که و این دهند
و  دادداد  رواج مای را   گودگ چیفقط   همگی  گودگ چی  بود، استادان  رایج  پیش  سال  در چندین  گودگ چی  که زمادی اما. کنندتزکیه 
در ساطوح    یگودگ چی  وامعی طور به  که  مهست  کسیتنها ،  تا امروز هم  حتی. قل دکردتمنرا  ییباه  طحسوامعا  چیزهای   یکس  هیچ

  ساال   پنجااه   بااهی  ادددد را ادجام می  معکوآ   ی تزکیه ی کهافراد .وجود ددارد  فرد دیگری کنم، منتقل می  طور عمومی هبباه را 
  همگی  تقریبا . ا تندد  ان  در بدنرا   بسیار خوبی  و چیزهای هدبو  خوبی  مادرزادی  کیفیتدارای  وبود دسبتا  باه    ان و سن  تنددا
 خواساتند تزکیاه کنناد،    اگر مای  .بوددد  افراد وامعا  مسن  این اما. خوب بوددد ، ان  ودد که مرید یا جادشین استادان  حدی هها ب آن

آن   ان، ین آرزو در ذهنبا فکر ادجام تزکیه، فقط با ااستاد بیابند؟ اما   یک ستندتواد کجا می !بودتر از عمل کرددش  آسان  گفتنش
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سر ات    و ایان  گویناد  سخن مای  ییبودا  سر تاز   مردماید که  اغلب  نیده. لرزادد میجهته را   دهددیای د و یدرخش طال می  مثل
 .  ده بودظاهر   که بود ییبودا

 ، اد    خلاق   جهاان   فضاای  فارد در   زدادگی . ادسان با اد   یک  که  دیست  این  فرد برای  یک  باه، زددگی  سطوح  از دیدگاه
  تعاداد موجاودات  طور که  همان اما .بود و در آغاز خوب و مهربان بود    بردباری ،خواهی دیک ،حقیقت   ،جهان سر ت  جذببنابراین 

، بمادند  یباه بام  ند در سطوحستدد و دتوادد  بد  یا  خودخواهها  از آن  بعضی ها روابط اجتماعی  کل داددد و سپس آن، تر  دددزیاد
  بهآخر  در  که تا اینادامه داددد   سقوط، بنابراین به دددبد    دوبارهدر آن سطح . ردددک  سقوطمشخصی   سطحسقوط کرددد، تا   پس
  باین  رو ان وجاودات  م ، امارفت می  کامال  از بین  بایستی ، می سطح  این  به  با سقوطیک  خص . مردم عادی سقوط کرددد  سطح
را   عاد بعایان    بدهناد، دردتیجاه    بسیار درددااک  در محیطی   دیگر  فرصتمردم یک   به  گرفتند که  تصمیم   خیرخواهی  رویاز   بزرگ
 . آفریددد

  اما در ایان . تر  ودد تر یا کوچک توادند در هوا پرواز کنند و بزرگ می. دداردد   کل  بدین  هایی بدن  دیگر، مردم  عدهایدر بع
 سرد هواومتی ومتی این بدن را دارید، . داریم ماکه   فیزیکی  بدناین ، را دا ته با ند  بدنکنند که این  را وادار می  ممردها  ، آنعدبع

توادیاد   توادیاد تحمال کنیاد و دمای     ، خسته بودن را دمای دیتحمل کنتوادید  است دمی گرم هواومتی ، دیتحمل کنتوادید  دمی است
تولد،   از میانتحمل کردن آن مشکل است و ،   وید میبیمار   که  زمادی.  کشید زجر می،   کلی هربه  -گرسنه بودن را تحمل کنید

دیده را بازپرداخت کنید، برای این است که تان  یکارما  درد کشیدن  از طریقبرای این است که . دیگذر می  و مرگ  ، بیماری پیری
 باه این دلیل آن است که چرا موجودات ادساادی  .    ما یک فرصت دیگر بدهد که به د و برای این است یبازگرد  توادید  ود آیا می

  عادهای بع تاا  اما را از دیادن    ود  می   ما خلق  چشم برای فت ج  اینافتادید، جا  این  که از این بعد. ادد سرزمینِ توهم سقوط کرده
. اسات  رزشبااا بسایار  دیز  زجرها ترین دردداک،  باز گردید  خود  لاص  به  اگر بتوادید.  بازدارد  ا  چگوده استحقیقتکه ماده  این دیگر و

هاای بسایاری را    کنید برای بازگشت به اصل خود، از طریق آگاه  دن در میان توهم تزکیه کنید، مجبورید سختی ومتی سعی می
منظاور از   ، ادساان باودن   ها، آناز دظر  ، همین  برای. دابود خواهید  د  اگر بدتر  وید. گردید سرعت برمی گوده به تجربه کنید و این

. به این آگااه  اودد  د نتواد دمی  عادیمردم . عقب برگردید  د، بهیبازگردتان  ِ اولیه وامعیخود به   که  است  این  هدش - دیستزددگی 
  زددگی  خوبی هیش برودد و بکنند که چگوده به پ و به این فکر می  ندستهادسادی   ی معمولی در جامعه   عادی مردم  فقط  عادی مردم
. د  اد نا دور خواه  جهاان   سر ات از   د و بیشاتر نبا   د دا تهنخواه د؛ بیشتر مید و می  تر ودخواهخد، نکن  بهتر زددگی  هرچه. دنکن

 .ددرو بنابراین به سمت دابودی و تباهی می

ها فکار   ادسان. روید می عقب  به  درحقیقتروید،  به جلو پیش میکنید  فکر می دیده  ود، درحالی که باهی سطحومتی از 
وادینی کاه بار   ما  بار طباق   ها  که، آن  است  این   حقیقت، درحالی که علم و پیشرفت کردن هستند دادن کنند که درحال توسعه می

کمتار  . ددرا می  برعکس  اهغش  ، روی دایویست جاویدان  از هشت  ، یکییوجَنگ گو استاد. کنند کند حرکت می جهان حکومت می
را   اهغ  ، دردتیجاه حرکات کاردن اسات     عقاب   باه  ، جلو رفتن به  پی برداو . رادد چرا او روی اهغش برعکس می ستداد میکسی 

بسیاری مایال    ملب ارزش  برای این  بزرگ بین  رو نموجودات ، کنندبخواهند تزکیه   مردمای که  لحظه،  بنابراین. رادد می  برعکس
  خواهیاد  جا حضور دارداد، اگار مای    امروز این  که کنندگادی تمرین  مثل  درست  .دننها کمک ک آن  به   رط  بدونادند تو می ودد و  می

یک فرد عاادی با اید، درحاال فکار کاردن      اما اگر بخواهید .  کنم   ما کمک  به  رط   توادم بدون ، می عمل تزکیه را ادجام دهید
  ؟ زیرا چرا . کنم   ما کمک  توادم به  را فراموش کنید، دمی پس آن  را بخواهید و مادند آن، یا آن  و این ی  فا پیدا کردن با ید درباره
  هار چیازی  .  اد باگوداه   اینبایستی  -بگذرد  و مرگ  ، بیماری تولد، پیری  باید از میانفرد عادی  با ید و  عادی یفرد  خواهید می

  حاضار   اماا درحاال  را در خود ددا ات  تزکیه زددگی  ما در ابتدا . مورد مداخله مرار گیرد توادد دمی  وخود را دارد  ی کارمایی  رابطه
تاان را   تاوادیم بادن   و اکناون مای  دظم و ترتیب داده  ود   باید دوباره  تان آینده  ، زددگی آن  مطابقبنابراین . کنیدتزکیه   خواهید می

 . تنظیم کنیم
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را  آن  بازرگ   باین  رو ان موجودات آرزو در او ظاهر  ود،   که این این  محض ، بهکندبخواهد تزکیه   خصی  ومتیبنابراین 
 استاد پیدا کناد   توادد یک می او ددیا  این  کنند؟ در کجای  او کمک  توادند به اما چگوده می. "است  سیار باارزشاین ب" -خواهند دید

، دهناد   ماوزش و آا  توادند به دمی  بزرگ  بین رو ن موجودات.  است  سال  پنجاه  او باهی  ، سن عالوه ه؟ بکه بتوادد به او آموزش دهد
بوددد، و  می  یاسرار آسمادداددد، درحال فاش کردن  آموزش می ها را تمرینفا و او   و به داددد جا دشان می اینرا   ها خود اگر آنزیرا 
ادد و در این سارزمینِ تاوهم    ادی کارهای بدی ادجام دادهموجودات ادس. توادستند حتی خود ان را از سقوط کردن دجات دهند دمی
بازرگ    بین رو ن ادد، بنابراین مجبوردد از طریق آگاه  دن در بین توهم، تزکیه کنند و این دلیل آن است که چرا موجودات افتاده

هاا را   و فاا و تمارین  داد  ا دشاان مای  در مقابل چشم مردم در زددگی وامعی، خود ر بودا  اگر یک. دهندها آموزش  آن  توادند به دمی 
. کردداد  آمددد و هماه بااور مای    یاد گرفتن می  برای ادد دیز مرتکب  ده  بخششی  غیرمابل  گناهانافرادی که   حتیداد،  آموزش می

از   یساتی با مای موجودات ادسادی . دا ت میوجود د  بصیرت  برای  مادد؟ موضوعی پیدا کردن بامی می  بصیرت  برای  چیزی  پس چه
  کاه   است   ده  دادهدیگر   فرصتیک  ما   به اما .ی کارهای خود ان در این سرزمینِ توهم افتاددد واسطه چراکه به رفتند می  بین
  ی هاگر دتوادیاد بازگردیاد، در دایار   گردید، اما  بازمیاگر بتوادید بازگردید، .  خود بازگردید  و اصل  سرچشمه  به  و سردرگمی  وهمتدر 

 .  رفت  خواهید  از بین که  داد یا این  خواهید  دامهبازپیدایی ا

را پیدا   ها راهی ؟ آند، چگوده خواهد بودد تزکیه کنبخواه خصی پس اگر . بپیماید خود رامجبور است مسیر    خصیک 
،  کیهاادی  تغییارات    با این  همکاری  رایب. بود  کیهادی  در  رایط  تغییریی  آن دتیجهو   بسیار مردمی  زمان  آن در  گودگ چی. کرددد
که مادناد یاک   ه به بدن او متصل کرد  درم ی  لوله  یکها  آن. داددد میبه او گودگ    خص   ینگ این  ینها متناسب با سطح  آن

او  اماا خاود   ، آماد  ، گوداگ مای  فرستدببیرون را   گودگ  خواست میومتی او . آمد  د گودگ می کرد و ومتی باز می  یر آب کار می
  "معکاوآ  ی تزکیاه "  ،ایان  گوده بود و ی او این حالت تزکیه. ا تدد  گودگیهیچ  خصا    اوفرستد، ب  را بیرون  گودگ  توادست دمی

 . دهد ادامه می خود ی تزکیهبه   پایین   از باه به تا به کمال برسد   خص - ود می  دامیده

که  خص به باز  دن  رود تا این کنیم، چیزی است که از پایین به باه می یی تزکیه صحبت م طور معمول درباره ومتی به
تار   پاایین چیزی کاه    ازکردن تزکیه  برای  کافی  زمانبود که   یمسن برای آن افراد  معکوآ ی تزکیه. برسدگودگ و کمال تزکیه 

  تر است پایینچیزی که به تر است باهچیزی که د که از بو میتر  ها سریع آن  برای بنابراین ،  تندددا تر استباهچیزی که   به  است
هاا   آن  و باه  ودبا  یما بااه   خیلی یستبای آن افراد  ینگ   ین. وجود آمد هب  زمان  در آن  کهدیگری است   ی پدیده  این. کنند تزکیه 

  زمان  در آن  کیهادی  با تغییرات  که ؟ یکی اینها این کار را ادجام داددد چرا آن.  د می  داده  ادرژی ان    ینگ  ین  سطح  متناسب با
  مردمومتی با زیرا . کند  را تحمل  هایی ردج  توادست داد، می می  ادجام ی دیگرانراب  خوبی  کارهای   خص  این  ومتی .کند  همکاری
هاا   آن، ادد را  افا مای  برخی از افراد  او  ومتی. با  ما در تداخل هستندهای عادی  وابستگیادواع و امسام ، در ارتباط هستید  عادی

در آن زماان   باود ، اما ممکن کرد می  ها دور آن  بدن چیزهای زیادی را از، درک می  معالجهها را  آنومتی . ردددک حتی او را باور دمی
باود  و ممکان   ردداد ک حتی از او تشکر هم دمیبوده و ها خو حال د بنابراین آن. ها را  فا داده است مدر آن مشخص دبا د که چه

در دست و پنجه درم کردن با این مشکالت، در ایان    دمیقا ! ها را فریب داده است به ز تی از او دام ببردد و بگویند که او آن حتی
ه و باا  دهد  را ر د  و خود کندبتوادد تزکیه   بود که  او این  به  گودگ  از دادن  هدش.  ود دیده می محیط است که ذهن تعدیل و آب
  خاود   را ر د دهد و گوداگ   خود  طبیعی فوق  های توادایی  توادست ، میداد ادجام می  خوب  کارهای  برود، و درحالی که برای دیگران

فا را  اوتوادستند به  ها دمی آن -را توضیح ددادم؟ اینآیا . دادستند که موضوع از چه مرار است اما برخی از افراد دمی. افزایش دهدرا 
توادسات   دمای اگر . آن موضوعی در خصوص آگاه  دن بود. بستگی دا ت که از آن سر در بیاوردفرد دهند و این به خود  آموزش

 .کمک کنند او، آدان هیچ راهی ددا تند که به را بفهمد آن

  ساختی   باه کرددد و   زیادی  گرمای  احساآ  خواب داگهان در طول  ، یک  بدریافت کرددداز افراد گودگ را  بعضی  ومتی
. کرددد  وک دریافت می زددد می  دست  که  هرچه  ، به بعد از بیدار  دن از خواب ،روز بعد. کنند  استفادهادداز ان  از رو  توادستند که

 اان   یهاا  دسات   توادستند با درد دا ت، می شاز بدد  در جایی  اگر کسی. آورده بوددد  دست هب  گودگ  دادستند که میدر آن هنگام 
ایان   .خواداد  مدرتی داردد کاه گوداگ را فارا مای    به بعد از آن ها فهمیددد که  آن.  بود  خوبکامال    اش کنند و دتیجه  را حل  شکلم
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 در .داد مای   "گوداگ  استاد چای "عنوان خود و به  کرد می  خود را آویزان  و تابلویساخت  می  گودگ استاد چی خص، خود را یک 
بدهناد  کرددد برای معالجه کرددش باه او   که مردم سعی می  را اییه هدیهیا   بود پول  ممکن ،بود  ر خوببسیاکه  خاطر این بهآغاز، 
  معکاوآ  ی تزکیه کهافراد   زیرا این. کند  رزی مردم عادی مقاومت م ردگی خُ کننده آلوده  در مقابل دیروی  توادست اما دمی. دپذیرد

  کاه   باود   هاا بسایار مشاکل    آن  بارای  و به همین دلیل ددبود دگذ ته   ینگ وامعی  ین ی  هرگز از میان تزکیهداددد  را ادجام می
  پاذیرفت  تر را دیز می بزرگ  های هدیه سپس ،کرد می  ها را مبول از هدیه  بعضی   تدریج ه خص ب این . کنند  را اداره خود   ینگ  ین

  دهیاد؟ باه   چیز می  همه  این  من  چرا به"، کرد اعتراض می،  دردهایت.  د به کمتر از چیزی که دردظر دا ت راضی دمیآخر،  در و
از   گوداگ  چای   اساتادان   باه کاه   بیشتر این .کرد را رها دمی دد، آنداد ی کافی پول دمی مردم به او به اددازهاگر و ! "بدهید  پول  من

  اگر کسای  .مدر تبحر دارد بود هچ که  ی این دیگر درباره  مردم  چاپلوسی نید  تمام چیزی که می.  گذا ت دمی  احترام  درست  مدارآ
کارد   و فکر می بوددد  ر د کرده  همگی   خصی  و دفع   هرت  او به  های وابستگی. ریخت هم می به،  گفت او می  ی بدی درباره  چیز

 اود و    گوداگ  اساتاد چای    یک  تا  د  او گودگ داده   به  کرد که فکر می.  تر از افراد دیگر است و  خص دیگری است که باهوش
دفاع  و    اهرت   باه   هاای او  کاه وابساتگی   ایان   محض به. او بود ی  تزکیه  برای   درحقیقت  که آن  ، درحالیهم بزدد به  بزرگی  دارایی

 . بود  پایین آمده  او دروامع   ینگ  ین  ر د پیدا کرد، سطح خصی 

هماه    ، آنکارد   فارد دازول  آن    ینگ  ین   ومتی سطح. و استا   ینگ  ین  طحبلندی س  فرد به  گودگ  سطح  که  ام گفته
   اینگ   این   سطحبه هر اددازه که  - د او داده می ینگ   ینبایست متناسب با  میآن   زیرا  توادست داده  ود، به او دمی  گودگ

  دازول  ادی بدترع  مردممحیط ، در  بود میصی وابسته  خ  و دفع  بیشتر به  هرت  هرچه. وی بود، گودگ او دیز به همان اددازه بود
و بادون    اد  مای د  داده  یاو گودگ  ، دیگر به کرد سقوط میامال  ک  آخر، ومتی در. کرد همراه با آن دزول مییز او دگودگ کرد، و  می

با سن باهی   هایی ها خادم آناکثر  تند و افراد وجود دا  از این  تعداد دسبتا  زیادیهای اخیر  سال در  .یافت ردی از گودگ، خاتمه می
را   وامعای   آماوزش   هرگاز هایچ  اماا  ، ندک می  را تمرین  گودگ چی که   ببینیدمسن را   خادم  بود یک  اگرچه ممکن. بوددد  سال  پنجاه

  روز، داگهاان   یاک . باود   تهو حفظ سالمتی یاد گرف   فا دادن  برای  چند حرکت  گودگ چی  کالآ   اید در یک. بود  دکرده  دریافت
دازول    کارد، ساطح او   مای  ر اد     خصی  و دفع   هرت  به اوهای  وابستگی و د  می  بد او    ینگ ین  یومت.  د میگودگ   دارای
افاراد    از ایان   روزهاا، تعاداد زیاادی     این.  د دیز داپدید میو گودگش  د که  خص خاصی دبا د  سپس به این ختم می. کرد  می
هاا   زیارا آن چارا؟  . هساتند اداد بسایار کام     افرادی که باامی ماداده  .  ادجام داددد و سقوط کرددد  معکوآ  ی تزکیهد داردد که وجو
بود    هرت و  دارایی  آوردن  دست هب  برای  د کهددکر بود و ا تباها  فکر می   ده  تدارک دیده آدان ی برای تزکیه ندادستند که آ دمی
 . کنندتزکیه ها   این بود که آن  برای  ، آن دروامع.  دد و  گودگ استاد چی  یکم عادی در بین مردکه  و این

  دا اته    ینگ بسایار خاوبی   باید  ین  فرد: دارد   رط ددارد، اما یک   سنی  محدودیت  چیست؟ آن " گودگ  گرفتن  مرض"
. آدان خواساتند کاه تزکیاه کنناد    و  کردن استفاده  ود،کیه تزبرای توادد  می  گودگ چی  دادستند افرادی وجود دا تند که می. با د
   گوداگ  چی  وامعی که  گودگ چی  ، استادانپیش  سال  ینند؟ چندناستاد پیدا ک  یک ستندتواد اما کجا می  تند،تزکیه داها آرزوی  آن

. باود   و حفاظ ساالمتی     افا دادن  برای   یهایچیزهمگی  داددد   ها آموزش آن  که  چه آن ، اماوجود دا تند وامعا داددد  می  را آموزش
 .افراد دیگری هم دبوددد که آموزش دهنددداد و  را آموزش   گودگ سطح باه چی  یکس  هیچ

یک موجاود ادساادی   . کرد  خواهم  را مطرح  دیگری  ، موضوعهستیم گودگ  گرفتن  مرضی  بارهدرحاه که درحال صحبت 
حتای  ، چهاار یاا    ، دو، سه یک رخی از افرادب. دیز هست( کمکی  خودآگاه)  کمکی  روح دارای، (اصلی  خودآگاه)  اصلی  روح بر عالوه
 با اند، و   هاا زن  مرد و بعضیممکن است ها  بعضی -یستد  خود  خص  مثل ضرورتا    کمکی  روح  جنسیت. کمکی داردد   روح  پنج

  ایام کاه   پی بارده ما   دارد، زیرا  فیزیکی  بدن  با د که  همادی  دیست هزم دیز   اصلی  روح  ، جنسیت درحقیقت. هستند  متفاوت  همگی
 کیهادیِ  اوضاعدمیقا  با این . مرد داردداصلی   ها روح از زن  بسیاری  که  داردد، درحالی  ناصلی ز  روح  از مردان  حاضر بسیاری  درحال

  . کند موافق است بیان میرا  ی دایو آن که مدرسهل کاهش، حادر  و یادگ حال رودقدر  یین با  یادگو   یین برعکس  دن
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  کمکای   از افاراد، روح   مخصوصا  در ماورد بعضای  . آید وی می  اصلی  از روح  باهتری  سطح  معموه  از خص   کمکی  روح 
مادرتاان    بطان با  ما از   زمان هم  او! به تسخیر روح درآمدن دیست  کمکی  روحاما باید بدادید، . آید می بسیار باهیی   از سطح  ها آن

کنند یاا   فکر می  چیزی  ی دربارهدر زددگی روزاده   مردم  معموه  ومتی.  ما است  از بدن  مسمتی  دارد و ما را   دام  همان، متولد  د
  روحدهد مهار کردن  ادجام می  کمکی  روحچه که عمدتا   آن. گیرد می تصمیم  است که ان  اصلی  روحاین دهند،  می  را ادجام  کاری
  کمکای   روحوابساته اسات،   بسایار    اصالی   روح  ومتای اماا  . طوری که تا حد امکان کارهای بد کمتری ادجام دهاد  است، به  اصلی
بر آن در برا  اصلی  روح  که  درحالی ،خورد گول دمی  عادی  مردم  ی جامعه  توسطکمکی   روح. توادد کاری در مورد آن ادجام دهد دمی

  .پذیر است توهم، آسیب

. در تزکیاه هساتند    یحقیقا   ی ثماره   به  آیند و احتماه  در مرز رسیدن می  بسیار باهیی  از سطوح  کمکی  های از روح  بعضی
  گوداگ  چای   کاه  زماادی . دهاد   ادجام  توادد کاری دبا د دمی  آن  ادجام  به  مایل  اصلی  ، اگر روحکندخواهد تزکیه ب  کمکی  روحومتی 

. تزکیاه کناد  بااه    ساطوح   سوی هبو  کند  را تمرین  گودگ چی ،مثل افراد دیگر  دیز خواست  اصلی  روز روح  بود، یک  بسیار محبوب
را   کمکای   روحالفاصله موجی از خو احالی  ب. ددا تمشهور یا ثروتمند  دن   برای  تمنایی گوده ی او پاک بود و هیچ ادگیزه  البته

  کاه   اسات   درست همادی  و این کنیتزکیه   خواهی حاه می.  گیرم ها را من دمی ، اما تصمیمکنمتزکیه   ستمخوا می  من"، فرا گرفت
  بین رو نموجودات د تا رک  و بدن را ترکا .بود تواداکامال    کمکی  استاد پیدا کند؟ روح  توادست یک کجا می او اما. " خواهم می  من

توادند  آیند، می می  بسیار باهیی  از سطوح  کمکی  های از روح  بعضی  که جا از آن. پیدا کند   ناخت می  شمبل  ددگیز در  را که  بزرگی
ایان  ها دیددد  آن. مرض بگیرد  گودگ مقداری و کند  تزکیهخواهد  ها گفت که می به آنجا،  آن  بعد از رسیدن به. کنند  را ترک  بدن

اغلاب    گوداگ   این. گودگ مرض گرفتکمکی روح گوده  این. کرددد کمک میزکیه او را در تئنا  و مطم است،بسیار خوب  خص 
  مارض   که به  ده وجود دا تند  د و سپس چیزهایی در  کلی کامل تأمین می  لوله  کرد و از میان یک درخشان آزاد می  ای ادرژی
 . دارددبه همراه  ای را طبیعی فوق ایه  ده اغلب همیشه توادایی  ددد و چیزها در  کلی کامل  گرفته

اهن   طور کاه  همان   خص. با د  طبیعی فوق  های دارای توادایی  لحظه  توادست درهمان می   خص این اتفاق افتاد،   ومتی
  دست  هرچه  به.  دا ت  گودگبیدار  د   روز بعد از خواب  که ومتی  .کرد  خواب  گرمای زیادی در طول  ، یک  ب احساآ دادم   رح
  از کجاا .  اسات   دسات آورده  هگودگ با   فهمید که  را  فا دهد و همچنین  دیگران  توادست بیماری می.  کرد  وک دریافت میزد  می
.   آماده اسات    چگوده  دادست اما دمیقا  دمی ،دمآ می  از فضای کیهان   که  دا تمبهمی   آگاهی  فقط. دبود  آن رو ن ی دربارهآمد؟  می
کاه گوداگ    ایان باود     دادسات  تنها چیزی که مای . کرد میتزکیه   بود که  کمکی  روح  گفت، زیرا این او چیزی دمی  به  کمکی  روح
 . دست آورده بود هب

،  بناابراین . هاا هساتند   هاا جاوان   گیردد دیست و بیشاتر آن  می  مرض  گودگ  که  کسادی  برای  سنی  محدودیت  معموه  هیچ
 سااله، برخای    سای برخای  ،  ساله بوددد بیستبرخی از افرادی که پدیدار  ددد   مختلف بوددد، یناز سن  ا خاصی  مبل  سال  چندین
در بینیاد کاه    ها را مای  آن. کنترل خود داردد  تری برای ی سخت جوان حتی زماده افراد .تر بوددد افراد مسنو برخی دیز  ساله  چهل

. دهناد  مای  ان   خصی   هرت و دفعاهمیت کمتری به تاری مثل مردم مهربان داردد و رفعادی افراد  اجتماعزددگی روزاده و در 
کنناد   فکر می. و منفعت تحت تأثیر مرار گیردد   هرت اکه بگرایش داردد  ودد،  مشهور می ان  یترازها کمی در بین هم  اما ومتی

کنند ددبال چیزهایی برودد و کمی پیشی بگیرداد و   تالشخواهند  در زددگی داردد و هنوز هم میبرای رفتن   هم راه طوهدی هنوز
ها  آن ،اغلب ،آوردد دست می هها را ب و بعضی مهارت طبیعی ی فوقها که توادایی این از بعد. به بعضی از اهداش مردم معمولی برسند

  اجازه دداردد باه  ها ، آنی دخواهد بودعمل  آن  اما. دهند مورد استفاده مرار می ان  یها عنوان یک وسیله برای رسیدن به هدش را به
. دا اتند  مای ، چیزی د آخر و دردا تند  را می کمتر آن،  کرددد می  استفاده گودگ آناز بیشتر   هرچه. کننداستفاده ها  از آناین  کل 

  .می مادده با دکنم درحال حاضر یک دفر هم با فکر دمی.  ادد سقوط کرده به این  کل  که  ددیشتری وجود داربافراد   حتی
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دست    به خوبدسبتا     ینگ  ینگودگی بود که توسط افرادی با در خصوص هر دو  ،کردمذکر   اکنون هم  دو موردی را که 
باه خاودی     آن گوداگ   ،دردتیجه. آمد  می  بین بزرگ رو نوجودات م  از طرش -آمد دمیها  آن  خود ی  از تزکیهآن گودگ .  ده  دآور

 . بود  خود خوب

 به تسخير روح یا حيوان درآمدن

، ا اباح و  ها، راساو  هاا  روباه ی حیواداتی مثل  هایی درباره ممکن است داستانکنندگان  از ما در میان اجتماع تزکیه  بسیاری
گوداگ   گویناد کاه تمارین چای     مای افاراد    ساتند؟ بعضای  یهاا چ  این. کنند  نیده با یم های ادسادی را تسخیر می ها، که بدنمار
 -ددها  میر د را   طبیعی فوق  های تواداییطور دیست که آن،  این  این است که حقیقت دهد، اما را ر د می  طبیعی فوق  های اداییوت

  بشاری، ماردم    ی جامعاه با ر اد  طور است که  این  فقط. یک  خص هستند  مادرزادیهای  توادایی "طبیعی فوق  های توادایی"آن 
. ددو ا  مای ماا وابساته   داوین  ، بنابراین بیشتر به ابازار  کنند وجه میتما   فیزیکی  ددیای در این  لموآچیزهای م  بهو بیشتر بیشتر 
  .  ادد ه د کامال  داپدید است که   ای رسیده ادد و حاه به مرحله طور پیوسته تحلیل رفته هما ب  بشری  مادرزادی های  ، توادایی دردتیجه

هاا را از   آنو  باازگردد اش  ِ اولیاه  خاود وامعای    باه از میان تزکیه بگذرد، باید   ،  خص یعیطب فوق  های توادایی  دا تن  برای
متصل هساتند و    جهانه سر ت ببنابراین د و دددارمثل مردم ای   ر پیچیدهافکا  اتحیواداز سوی دیگر، اما . ر د دهد تزکیه   طریق
د نا داد مای  ها روباهآن ، کنندتزکیه دادند که چگوده  می  حیواداتگویند  مید فرارخی از اب.  های فطری مادرزادی خود را داردد توادایی

طور دیست کاه حیواداات    این. مادند آنو  کنند،تزکیه   دادند چگوده میو این یا آن حیوادات مارها   ، آندکننرا تزکیه ن دَچگوده   که
فطری را   های توادایی  همانطور است که  این  فقط -ندداد زکیه دمیی ت چیزی دربارهدیز ها  آن ،در ابتدا. کننددادند چگوده تزکیه  می
 ممکان اسات تاأثیر    ان  فطریهای  طوهدی، تواداییزمادی و بعد از  هایی بخصوص محیطو  صاخ  ی رایط  تحتبنابراین . ددردا

 .را ر د دهند  طبیعی فوق  های و توادایی دست بیاوردد بهادرژی  ودد ها مادر  آن گذا ته و

هاا   از توادایی  با بعضی   حیوان  این  گفتیم که ، می گذ ته در. خواهد دا تخاصی    تواداییمقداری   حیوان  ، یک طریق  بدین
. را کنتارل کنناد    توادناد ماردم   مای  آساادی    باه   مدر ترسناک هستند کاه  ها آن ، حیوان عادی  از دظر مردم. استخیلی زیرک  ده 

پای   ممکان اسات    هرچند کاه . دیستند  چیزی  ی وامعی کننده تمرین  یک  در مقابلِ -دیستند  ها ترسناک آن  که  گویم می  ، درحقیقت
دادایم   پاس حااه کاه مای    . را خرد کناد   ها آن  خواهد بود که  کافی  کوچک  ادگشت  ، یکادد کردهتزکیه   تقریبا  هزار سال که ببرید

ما وجود   جهاناین در  ، مادون دیگریهای بخصوص را دا ته با ند از توادایی  د بعضیتوادن و میفطری داردد های  واداییحیوادات ت
در هار چناد صاد      که اید هخوادد  مدیمی  های در کتابین دلیل آن است که چرا ا.  ودد  تزکیه موفق در دداردد   اجازه  حیوادات: دارد
یاک   ادارژی ،  مادتی   از گذ ات ومتی پس .  ودد می  کشته  کوچک  ی هحادث  و یا یک  بزرگ  داگهادی  بالی  در یک  حیوادات  ،سال

افتد تاا او را از   کند یا چیز دیگری اتفاق می به آن اصابت می  رعد و برمیکند، آن دابود خواهد  د،  ر د می تا سطح معینی حیوان
توادناد مثال    ها دمی آنو ، دداردد ا هستند،رها دا سر ت هزمی را که ادسانها  بدین دلیل است که آن  آن. تزکیه کردن متومف کند

  ،جهات   هماین   باه . های ادسادی را دداردد را خصلتیز ،خواهند  د  اهریمن مطمئنا   ودد،   موفق  اگر در تزکیه. کنندها تزکیه  ادسان 
اماا  . دادناد  را مای   ایان دیاز  ا ه آن. خواهند  د  کشته  آسمان  این دلیل آن است که چرا توسط و اجازه دداردد در تزکیه موفق  ودد

.  اودد  می  را مرتکب  گناهی  دوع ره  از مردم  و بعضیمرار دارد   عظیمی  حاضر در زوال  درحال  ی بشری ، جامعه مگفت  که طور همان
 ؟  در خطر دیست  بشری ی  ، آیا جامعه رسد می مرحلهومتی به این 

  تااریخ   مامبل  های در زمان  بشری  جوامع  ومت هر  کهایم  پی برده! "د و می  رسد برعکس خود می  به دهایت یومتی چیز"
در   ادسان  که  عدیحاضر، بع  درحال. بود طور وحشتناکی فاسد  هب بشر   دوع  اخالمیات  افتاد که می  اتفاق  ومتی  ، همیشه  ددد منهدم می

  عادهای بع  ی دربااره   حقیقات  این . مرار داردد  بسیار خطرداک  وضعیتیدر   همگی ،دیگر  عدهایبسیاری از بع  وجود دارد و همچنین  آن
. بااهتر بروداد    سطوحخواهند به  تر فرار کنند، می خواهند هرچه سریع جا دیز می موجودات آن .کند می  صدقز ید  سطح  دیگر در این

اگار  با اد؟    مادر سااده   تواداد ایان   مای   اما، چگوده. در ببردد هب  سالم  توادند جان باهتر می  سطوح  به  با رفتن  کنند که ها فکر می آن
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  گوداگ  چی  کنندگان از تمرین  چرا بعضی  که  است  از دهیلی  یکی، و این دیدا ته با   ادسادی  بدن  یک دایخواهید تزکیه کنید ب می
 . یندآ میبه تسخیر روح یا حیوان در

و همگیِ آن استادان مدرتمند هیچ کااری    بزرگ  بین رو نآن موجودات  چطور همگیِ"کنند،   از افراد  اید تعجب  بعضی
خواهیاد،  ددباالش با اید یاا ب    با د که  ما باه چیزی آن اگر : ما وجود دارد  در جهان یدیگر؟ مادون "دهند باره ادجام دمی در این
طور کامل  هفا را براه با آن، و همبرگزینید را   درست  راه  که  دهیم می  آموزش   ما  جا به این. توادد  ما را متومف کند کسی دمی هیچ
را یااد   کاه تصامیم بگیریاد آن    کنیم که درک خودتان را از آن دا ته با ید، اما ایان  دهیم و  ما را ترغیب می آموزش می ما   به

خاود  اما بساتگی    کردن باه  زکیه ت  کند، اما می هنماییورودی را ِ دررا به استاد  ما ". بگیرید هنوز هم به خود  ما مربوط است
ومتای  دیگار،    عباارتی  باه یاا  . به خودتان مربوط استکنید تزکیه  که این. کنیدکند که تزکیه   ما را مجبور دمی یکس  هیچ.  "دارد

 -دسات بیاوریاد   کنیاد کاه چیازی را باه     گیرید که چه بخواهید یا ومتی سعی می کنید، ومتی تصمیم می مسیر خود را ادتخاب می
 .توادند فقط سعی کنند مهرباداده  ما را متقاعد کنند ها می آن. کسی  ما را متومف دخواهد کرد هیچ

ی  است که همهروح یا حیوان تسخیرکننده این   درحقیقتاما کنند،  می  را تمرین  گودگ از افراد چی  بعضی  بینید می  اگرچه
گوداگ را تمارین    فقط تمام افراد سراسر کشور را که چای ؟ را جذب کردددتسخیر کننده ح اروا  چگودهها  آن. آورد میدست  هبرا  آن
از   ، بسایاری  گفاتم  به  ما می داردد؟ اگر تسخیر کنندهح اروا   ان  پشتها روی  از آنتعداد چه  دادید کنند دردظر بگیرید، آیا می می

  ؟ اینآورد میوجود  را به  وضعیت  اینه چیزی چ  پس!  ستوحشتناک اها  تعداد آن. کنند  را تمرین  گودگ چیکرددد  جرأت دمی  مردم
  ؟ این مشکل توساط  وجود آمده است هب  وخیمی ی  پدیده  چنینگوده چ. هستند  عادی  مردم  اجتماع  درحال ویران کردن  وامعاچیزها 

بدترین چیزهاا، آن اساتادان   . جود دارددجا و  همه   یاطیندرحال بد  دن است،   بشریت  که خاطر این به. آید وجود می هب  خود مردم
را منتقال   اان   یهاا  دارداد و ومتای تمارین   ارواح یا حیوادات تساخیرکننده   ان  ها همگی روی بدن هستند، آن  گودگ چی  مالبی
کاار را    یان ا ، و اگار کنناد   را تصاحب  مجاز دبوددد مردم  حیواداتهرگز ،  در سراسر تاریخ. کنند، درحال ادتقال آن چیزها هستند می
بارای  از افاراد    ما بعضای   امروزی ی  در جامعهکنید،  اما آیا باور می. داد دمی  دید اجازه را می آن  هرکسی - ددد می  کرددد کشته می

از  نیدن این زیاد خو حال دخواهند از افراد   بعضی. کنند میها را تقدیس  آنخواهند و  ها را می کنند، آن می طلبها  از آنکمک، 
آن آیاا   ، و بودیاد   طبیعای  فاوق   هاای  تواداایی   دخواستید، اما در جستجوی  را آن ما  "! خواستم ، چیزی دیست که من آناما " - د

  ماردم ای اسات کاه    بودن وابستگی  هاچیزآن   د داد؟ در طلبن ما خواه  ها را به آن  ،درست ی  تزکیه یک راه  بینِ رو نموجودات 
و اداواع مختلاف     یاطین  دهد؟ فقط  ما می  ها را به آن  کسی  چهکنید  فکر می  پس. برود  از بین  دبای  بستگیوا  و این داردد  عادی

هاا   آن  ؟ پاس،  هاا دباود   چه که ادجام دادید درست  بیه طلب کردن آن چیزهاا از آن  آنآیا  .هستنددیگر   عدهایبع حیواداتی که در
 . سوی  ما آمددد به

را   گودگ چی  تمرینومتی کسی  ردد؟دهند افکار درستی دا گودگ را ادجام می های چی که ومتی تمرین ند دفر وجود دارددچ
  بدین  هر  رایطی  جا و تحتک هر درباید  -مهربان با د  دهد و فردی  ادجام  خوب  ، کارهایا را جدی بگیردتقو  دهد باید ادجام می

را  آن  در خاداه ی افارادی کاه    دهناد و هماه   ادجام می  در پارکرا   گودگ چی  رینتمی افرادی که  همه. رفتار کند  با خودش   کل
  گاودگی تمارین   چای   دوع  از افراد چه  بعضی  دادد که دمی یکس  هیچکنند؟  فکر می  گوده اینند دفر ، چدهند دردظر بگیرید ادجام می

 ،"گاذارد  دمای   احتارام   من  به  اوه، عروسم"گوید،  می آورد، زیر لب  در می  دوسان  را به  کند و بددش می  تمرین  که  درحالی. کنند می
ی چیزها در محل کار ان گرفته تاا   دهند، از صحبت کردن درباره بدون ومفه ادامه میافراد   بعضی "! است  منفور  خیلی  مادر زدم"

داراحات   هاا را  آند ندبا آن موافق ها  آنکه   یایهچیزمعنی دزدند، و  های بی ی آن حرش چیزی وجود ددارد که درباره -تیتر خبرها
دهند،  ادجام میجا  را آن  ایستاده  های تمرین و افرادی وجود داردد که؟  های تزکیه است تمرینادجام   ،آیا آنبه من بگویید، . دکن می
  لمح ه وها باه رفت میمت. ندگراد ا بسیارروزها چیزه  این" ، دیست  آرام  ان  اما ذهنلرزد،  می ان  ی ودد که پاها مدر خسته می آن
؟ اگار   ر د دهام   گودگ چی  تمرین  را از طریق  طبیعی های فوق از توادایی  بعضی  توادم چرا دمی. مرا بپردازد  توادد حقوق دمیمن کار 

از   مسات تواد مای  -آوردم سات مای  د باه  و ثروت دم  می  گودگ استاد چی  دیز یک  ، من آوردم دست می بهرا   طبیعی فوق  های توادایی
بیشاتر    ، حتای  اسات  ه اد ظااهر    دیگاران   طبیعای  فاوق   های بیند توادایی میومتی . "ورمبیا  دست هب  پول  بیمارانی  طریق معالجه
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.  اود  مشاغول مای   بیمااری   افای هاای   ، چشم سوم و کسب مهارتطبیعی فوق  های تواداییکسب   ذهنش با.  ود می  مضطرب
سادگی به آن پشت  او به  !؟ دور است  بردباری ،خواهی دیک  ،حقیقت ،ما  جهان  سر تاز   مدر این هچ: بیندیشید  این  ی رهدربا  همگی

فکار کناد،     طریاق   بیشتر بدین  هرچه. اما از آن آگاه دیست! است   یطادی  یرو او درحال تمرین در ، بگوییم تر دیج. کرده است
فکار  را جادی بگیارد و     اتقوکه باید دادد  دمی کند، او را درک دمی آن   خص  این. دد و بدتر میند ک ساطع میذهن او افکاری که 

دسات   کاردن آن باه  طلاب  توادد باا   میبخواهد را   هرچه   که و ایندست بیاورد  توادد گودگ به میها  تمرینآن   امبا ادج  کند که می
 . کند که آن به این  کل است فکر می -بیاورد

بیناد،   را می آن  حیوان  یکگاه  آن. کند که افکارش درست دیست چیزهای بدی را جذب می اینخاطر  دمیقا  به خص یک  
  طبیعای  فوق  های و توادایی  خواهد مشهور  ود می  خص آن  ، ودست بیاورد به  ثروتی  گودگ چی  تمرین  اخواهد ب می   خص  این"
هاای   تواداایی   ددبال بهو ا -وامعا  بد است ذهنشاما . است بسیار خوبچه که دارد  آنو   د دیستاو ب  ، بدن من  خدای. وردبیا  دست هب

  ی تزکیاه   استاد یک   که  دادد می  حیوان ." ددارم  ترسی  با د،  اگر دا ته با د، اما حتی   دا ته  استادی   است  ممکن!  است  طبیعی فوق
 استاد، با دها  آندر جستجوی   بیشتر  طبیعی است و هرچه های فوق در جستجوی تواداییوامعی او را خواهد دید که به این  کل 

  طریق  این  بیشتر به  هرچه .از آن رها  ودباید   که  است  وابستگی  دمیقا  یک  آنخواهد داد، چراکه او ها را به  به احتمال کمتری آن
خبر با د  به او داده خواهد  د، اصوه  هرچه بیشتر از چگودگی این مسئله بی  طبیعی فوق  های تواداییبه احتمال کمتری فکر کند، 
  آه  اصالح داپذیر است، باا یاک    این  خص  که این  ی از مشاهده پسآخر، استاد  در.  ود خواهد و افکارش بدتر می را می بیشتر آن
گاذری    اساتادی   برای مادتی توساط   ممکن استدداردد و   افراد استادی  بعضی. کاری با او دداردکند و دیگر  او را ترک میعمیق 

   اید دظری  بین رو نموجود   یک. دیگر وجود داردد  عدهایدر بع  بین بسیار زیادی رو نموجودات   که مرار گیردد، چرا مورد مرامبت 
روز . دیاد او خاوب دیسات رهاایش کناد      که و پس از این کند  او را ددبال ،روز  یکبرای و  ، او را تما ا کندبیندازد  این  خص  به

 . کند  و او را ترک ، به او دظری بیندازد، پی ببرد که او خوب دیسترد  ود  است  ممکن  دیگری  بین رو نموجود دیگر 

چاه را کاه در     د یا اساتاد گاذری، اساتادش آن   اخواه استاد عادی ببا د، دا ته او هر دوع استادی که   دادد که می  حیوان
ببینناد،   هساتند جاا   در آن  بازرگ   باین  رو ان  وجاودات م که  را  عدهاییتوادند بع دمی تحیوادا .آن است به او دخواهد داد جستجوی
ومتای کسای بخواهاد در      ما وجود دارد که  در جهان مادون  یک :کنند می  راه گریز سوء استفادهیک ترسند و از  دمیها  بنابراین آن

هاا را   و آنا" -کناد  مای   راه گریز ساوء اساتفاده  این از   حیوان. دباید متومف  ود  معموه اهد، جستجوی چیزی با د یا چیزی بخو
  را باه ها  آن  ؟ حیوان" طور دیست اینآیا ،  کنم  او کمک  به  که  دیست  برای من ا تباه. دادخواهم ها را به او  خواهد، پس من آن می
روز    اخص یاک  . دهاد  می ادرژی  او کمی  به  آزمایش  عنوان بهکند و اول   را تصاحب کند او دمی  در آغاز جرأت  حیوان. دهد میاو 

بیناد کاه آن    مای   حیاوان . ها را  فا دهد بیماریحتی توادد  دست آورده و می هبود ب  در جستجویش  که  چیزیبرد که  می پی  داگهان
او را   بادن پاس  خواهاد،   را مای ها  او آن "، ی دمایش استمبل از  روع وامع درآمد پیشکامال  خوب عمل کرده و مثل اجرای یک 

ی، هاخاو  مای تاو چشام ساوم    " !"خاواهم داد تر ادجام  را آسان و آن  بدهم او بیشتر  به  توادم می  طریق  این  به. کرد  خواهم  تصاحب
 . کند می  را تصاحب  سپس  خص ."را تماما  به تو خواهم داد درست است؟ این بار آن

گودگ را به بیارون  توادد   ود و می او باز می  سوم  کند، چشم چیزها فکر می  به خواستن این   خص  این  ذهن  هک  درحالی
در جساتجوی ایان     کند که  ود و فکر می می  بسیار خو حال .دست آورده است به جزییطبیعی  فوق  تواداییحتی کمی و  بفرستد،

  تمرین  ، از طریق درحقیقتاما .  ادد ها حاصل تمرینش بوده کند که آن دست آورده و فکر می ها را به آن  باهخرهچیزها بوده و بوده و 
  هاا را در بادن  اخص    بیمااری   ببیناد و محال    بدن بشری  توادد از میان می  کند که فکر می.  دست دیاورده است هرا ب  چیزیهیچ 

باا    آن حیاوان . کند می  ذهن او را کنترل  که  است  حیوان  ، بلکهاستباز دشده یک ذره هم او   سوم  ، چشم درحقیقت. کند   ناسایی
  شسوم  چشم  کند که فکر میاو   کند، دردتیجه می  مغز او منعکس  بیند به یم  را که  چه آنبیند و سپس  های خود چیزها را می چشم

 هاای  ، پنجهدارد دگه می ادرژی  آزاد کردن  ود را برایخ  او دست  ومتی . "؟  روع کنیرا آزاد کن  ودگخواهی گ می".  است  باز  ده
  آن تاا  دیا آ مای   بیارون ماار  ز سار  ادار   کاش  ، زبانفرستد را بیرون می ادرژیومتی .  ود ه میدیکش  بیرونبددش   از پشتحیوان 
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کنناد   که این افاراد را تساخیر مای   آن ارواحی  .وجود داردد مبیل از این  موارد بسیار زیادی. لیسدببیمار یا متورم مریض را  مسمت 
  .آیند کنند می ها طلب می که این افراد از آن خاطر این فقط به

 -!"بسایار خاوب  ". پروراداد  دست آوردن ثروت و مشاهور  ادن را در سار مای     ها است، رؤیای به نابراین او در طلب آنب
  او را بسایار خو احال    این. ببیند  شسوم  چشمتوادد با  میو  را  فا دهدتوادد مردم  آورد، می دست می بهطبیعی را  های فوق توادایی

  دسات  هب  ثروت  کهکنم  کاری می  ، من ؟ بسیار خوب دست بیاوری، مگر ده ثروت به  خواهی میتو "، اددازد دظری می  حیوان. کند می
  کناد کاه    کااری مردم زیادی را کنترل کناد و  د تواد می  حیوان. کرد  را کنترل  فرد عادی  یک ذهن  که  است ن بسیار آسا. " وریبیا

  دهاد، حیاوان   جا  فا مای  را این  هایی او مریض  که  درحالی -!عجب. آیند صورت دسته می ها به ، و آندزد او بیایند  به  معالجه  برای
کسای   ومتی. کند می  ها کنترلکار  این  امادج  را برای  عادی  او مردم. کنند ها تبلیغ  او در روزدامه  برای  خبردگاران  کند که کاری می

   ود که می  سبب  ، حیوانگذارد بدون دردسر برود پردازد، دمی مید  الزحمه او حق  به  کافی  ی اددازه  بهآید  که برای معالجه دزد او می
زیاادی    پول - است  رسیده  و  هرت  ثروت  دوی هر  او به. پول بپردازد  زیادی  مقداراو   ، فرد باید به حال هر  به. بیمار سردرد بگیرد

ند نک می  و جرأتدهند  اهمیتی دمی   ینگ  ین  به افرادی  معموه  چنین.  است  گودگ استاد چیهم زده، مشهور  ده و حاه یک  به
ی هاا   ی الهاه  ا  اده د بازپیاد نا کن میادعا رودد که  تا حدی پیش می. "دومین دفر هستم  من بعد از آسمان". دنبگوی  هر چیزی  که

 ی تزکیهها وامعا   آن. هستندبودا گویند  رودد که می تا حدی پیش می  حتی هستند، ویشم   ور بزرگتمادر یا امپرا  ملکهمثل معروش 
  دردهایات و هساتند    طبیعی فوق  های توادایی  ددبال هبدهند  را ادجام می ان  یها بنابراین ومتی تمرین،  ادد را ادجام دداده   ینگ  ین 

 .  ودد میتسخیر ات حیوادتوسط 

دسات آورد یاا ثروتمناد  اد و بتاوان       باه  پولبتوان   که  جا ؟ تا آن است  ا تباه  چیز آن  چه"د، یکن فکر از  ما   اید بعضی
ادجاام  مصاد  بادون  آن کار را   حیواناما به  ما خواهم گفت، که . کنند فکر می  گوده از افراد این بسیاری .  "است  خوب مشهور  د

. دیا آ یدست دم به یزیبدون از دست دادن، چ: وجود دارد  جهانمادودی در این .  ما دخواهد داد  به  دلیل  بدوندهد و چیزی را  دمی
جاوهر بادن  اما را    آن یاک ذره  خواهاد   مای   ؟ او دکردم ی آن صحبت درباره  اکنون آورد؟ آیا هم می  دست هرا ب  چیزی  چه  حیوان

  بادن یاک  اما در . کند می  جمع   خص   را از بدن  جوهر بشری، بنابراین تزکیه را ادجام دهد  بشری   کل  در یک تابیاورد   دست هب
  اگار بگذاریاد کاه   و . وجود دارد  مسمت  یک  همین  ، فقطکندبخواهد تزکیه   اگر کسیو  دارد وجودجوهر   ذرهیک   این  فقط  ادسان
از دسات   را چیاز هماه  ؟ کارد   تزکیه خواهیاد   چگودهدر آن صورت  -کنید  را فراموشکردن ، باید تزکیه دارداز  ما بررا  آن  حیوان
  پاول   خاواهم  مای   ، فقاط  کانم  تزکیاه   خاواهم  دمی  من" بگویند،افراد رخی  اید ب.  یدکن تزکیهمادر دخواهید بود کال  داد و د یخواه

 اید بخواهید   ،دهم  توضیحتان  ی؟ بگذارید برا"چرا دگران چیزهای دیگر با م.  است  وب، خ دارم  پول  جا که تا آن. ورمایب  دست هب
و   چهار دست ،کند  بدن  ما را زود ترک ، آن چرا؟ اگر. کنید میفکر د   کل  این  به  را گفتم  دلیلش  که این از ثروتمند  وید، اما بعد

مقادار    زیارا  ،خواهیاد ماداد    باامی    اکل   این  به  عمرتان  ی مادده مدت بامی  تمام ، در آن از بعد. خواهند  د   ما بسیار ضعیف  پای
با فقاط  خود را   زددگی  ی و بقیه  دیک گیاه خواهید مثل کند،   اگر بدن  ما را دیر ترکاما .  است  را بردا ته  زیادی از جوهر  ما

را خارج کنیاد؟ حتای اگار      بودید که آن دا تید، آیا مادر می گر پول میحتی ا. خواهید گذرادد  در تختمادده   دفسی که از  ما بامی
 ؟ بود مید  وحشتناک  ؟ آیا این ببرید  لذت آن بودید که از   دید، آیا مادر می مشهور می

  انحیاو . کنند وجاود دارداد   گودگ را تمرین می ها در بین افرادی که این روزها چی ادد و آن وامعا  وخیم  ده  مواردی  چنین
فرد   اگرچه.  ود می  جا مقیم و در آن  رفته   خص دیوان  شد و در کاخکُ می را   خصاصلی   روح  کند، بلکه دمی  سخیررا ت بدنتنها 
ر ییتغ دوع بشر  های اخالمی ارزش. ببینیدد یتواد می  امروزه را چیزها  این  حتی.  دیست  درحقیقت   ود، ولی می  دیده  ادسان  یک   بیه

را بااور   د آننا ده می  ادجام  دادرست  کاری گویید که  می ها آن  به و دنده می  ادجام  دادرست  یهاکاربرخی از افراد   ومتی.  استرده ک
 .ها است و این کارها درست هساتند  مند  دن حق طبیعی آنثروتخواستن پول و ،  پول  آوردن  دست هب  د کهنکن فکر می. دنکن دمی
  را مرتکاب   ، هار گنااهی   پاول   آوردن  دسات  هبا   برایزدند و  ، به دیگران صدمه میدنرساد می  زیان افراد دیگر  به ، جهت  همین  به

  هایچ   عاوض آیاا در  . دست دخواهد آورد هرا ب  ، چیزی حیوان اگر چیزی از دست ددهد !ادجام خواهند دادرا   هر کاری -د  دنخواه
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ت را فارا  مشاکال مردم این   که  ایم ، گفته البته. را که در بدن  ما هست بگیرد  اهد چیزهاییخو ؟ میخواهد داد   ما چیزی  به ،چیز
 . ها درست دیست آن افکاردیتی که داردد صحیح دیست و که  خاطر این هفقط ب خوادند می

  بتوادیاد   جاا کاه   تاا آن ، کنیاد  میتزکیه ومتی در روش ما .  گوید یی ما در این مورد چه چیزی مدافا  فالونبگذارید ببینیم 
اگار   ولای . افتااد دخواهیاد    مشکلی  هیچدر  -"کند  توادد بر صد اهریمن غلبه میدرست  فکر  یک"،  حفظ کنیدرا    ینگ خود  ین

 ،فاراد ا  بعضای . ، مسلما  به دردسار خواهیاد افتااد    برویدچیز   یا آن  این  ددبال  به، اگر کنید  را حفظ خود   ینگ  ینخوبی  بهدتوادید 
دهید فقط باید در  گودگ را ادجام می چی دادیم که ومتی همگی می. رها کنندتوادند  ادد دمی کرده  بار تمرین مبال  یک  را کهیزهایی چ

  ه  اما اداد، با   دو اته   هاایی  کتاب  گودگ چی  از استادان  برخی  که با این.  ما مجبوریدوامعی،  ی زکیهتدر  -یک روش پایدار با ید
، هاا و راساوها   مارهاا، روبااه   -کنند می  تمرین چیزهایی هستند که  همان  که  بیه با ند چنان آ فته میها  کتاب  آن  که  مگوی می

  مجبورم به  ما بگویم،. پریدخواهند   بیرون  چیزها از کلمات  کنید، این می  ها را مطالعه کتاب  آن  ومتی. ها وجود داردد همگی در آن
 هماین   باه . هاا را تشاخیص دهیاد    است و  ما مادر دیستید آن  وامعی  بار بیشتر از استادان  چندین  گودگ چی  البیم  تعداد استادان

  ای که توادید در هر مدرسه می دروامع. کنیدزکیه دافا ت  فالوندر باید   گویم طور دیست که می این. کنید بدادید چه کار می، باید  جهت 
کاردن در    تزکیاه را به یک روز یک راه درست کسب دکردن   هزار سال فرد" رد،وجود دامدیمی   ای گفتهاما . کنید زکیه بخواهید ت
بدادید که درحال ادجام چه کاری هستید، و وامعا  یک روش درسات را  باید بنابراین وامعا  . "دهد ترجیح می  وحشی  روباهروش یک 
  افتااده   از افراد از  کل  بعضی  فالون. را اضافه دکنید  فکری  هیچ  حتی  -دکنید  خود مخلوط ی دیگری را در تزکیه  چیز .تزکیه کنید

  کاه   ومات  هار اماا  . اداد  دکارده   را تمارین   گوداگ  دیگر چای   های روش  کنند که ها ادعا می ادد؟ آن افتاده  ها از  کل چرا آن.  است
هاا   تمارین   چیزها به  آیا آن. کنند می  را اضافه  هایی چیزی  ان  بقهای سا  ان از تمرین ، در ذهندهند را ادجام می ان  یها  تمرین
 .کنم  صحبت ی ارواح یا حیوادات وسیله هتسخیر ب  ی بارهخواهم در می  که  است  ی آن چیزی  همه   ودد؟ این دمی  آورده

   كيهاني  زبان

را   او چیزی. کند  صحبت  دا ناخته  زبان  دد به یکتوا می   خص  یک  داگهان  که  است  ؟ منظور این چیست "کیهادی  زبان"
اماا   ،کند  دریافت  را از آن  عمومی  توادد فهمی می  پاتی تله  با توادایی   خصی. آورد سر در دمی  از آن  هم  خودش  گوید که می  زیر لب

  زباان   توادند به چندین از افراد می  بعضی و .کند می  صحبت  چیزی  ی چه درباره   خص  این  بگوید که  طور مشخص هب  مادر دیست
تواداایی    یاک کنند که وامعا  بااستعداد هستند و  ادگیز هستند و فکر می کنند که  گفت رخی از آدان فکر میب. کنند  صحبت  مختلف

 .با اد   ما دمی  سطحمعرش کننده دیز دیست و همچنین  یک تزکیه  مهارت  ودیست   طبیعی فوق  توادایی  یک  آن. داردد  طبیعی فوق 
بنا به دهیلای  اما . است دن   کنترلدرحال   خارجی  روح  یک  توسطذهن  ما   که طور است  دروامع اینی چیست؟  آن درباره  پس

، بهتار   با اید   بیشتر خو حال  هرچه.  هستید  خو حالرا دوست دارید و از دا تن آن  است،  ما دا تن آن  وبکنید آن خ فکر می
آن   ، ساطح  عاالوه   هکند؟ با    ما را کنترل  که  توادید بگذارید می  ، چگوده ی وامعی کننده زکیهت  یک  عنوان به. کند می  ما را کنترل 

 .  فرا بخوادیم  خود  را به  دوع مشکالت  ، دباید این وامعی  ی کننده  زکیهتیک   عنوان به. است  وامعا  پایین

گیریاد؟  بمارار    چیزها ماورد کنتارل    این توسط  توادید می  چگوده. ها است ترین آن و باارزش   تی موجودا مظهر همه  ادسان
باا   ها دیستند اما بعضی. هستند  ادسان وصل  بدن  به  چیزها  این از  بعضی!  ادگیز است مدر غم هچ -خواهید دمیحتی بدن خود را  ما 
از ادجاام آن  ،  کنیاد   خواهیاد صاحبت   مای   ومتی. دفوذ داردد  ا کنترل کرده و تحت ما ر ،ی کمی از  ما مرار داردد در فاصله که آن

  دیاز بخواهاد آن     اخص دیگاری    اگر. خواهید گفتسخن   زیر لب ودد، بنابراین  ما صحبت خواهید کرد و  بسیار خو حال می
کناد، او دیاز     را امتحاان  آن  با اد کاه    دا ته  جسارت  کافی  ی اددازه  به   خص   ومتی.  ود  او منتقل توادد به  می  را یاد بگیرد،  زبان
یکای    کنیاد   آن زبان صحبت  بخواهید به و ومتی آیند می  گروهی  صورت هب  ، آن چیزها درحقیقت. کند  توادد به آن زبان صحبت می

 .  کنید  صحبتکند که  آید و کمک می روی بدن  ما فرود می ها از آن

 ،وجود ددارد   جا سختی آن اما در ه ببردد،ابرا   خود خواهند سطح  ، می گفتم  که طور افتد؟ همان می  فاقات  وضعیتی  چرا چنین
دیگاران  ، باه  کارهاای خاوب  خواهند با ادجاام   می. را یافتند  ای ها ایده آن. را ر د دهند  و خود انکنند توادند تزکیه  دردتیجه دمی
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و کمی کاهش دهاد  را   مریضی  توادد بیماری می ،فرستند می  خارجبه   که  ادرژیآن دادند  می اما.  دادند چگوده دمی ولی ،کمک کنند
 یبارا  اخص    از دهاان   ساتفاده ا  دادند که می ها آن. را  فا دهد  توادد بیماری دمی، اما تسکین دهد  مدتی  را برای  مریض  دردهای

  آسامادی   را زباان  افاراد آن  بعضی . افتد می  اتفاق  که  است  چیزی  آن   این ه با د،تأثیر دا تتوادد  فرستد میبرا بیرون   ادرژی  که نیا
 ! است معنی بی یرفح  آن !بودا است  احترامی دسبت به آن بی. دامند بودا می  را زبان آن  هستند که افرادیدامند و  می

عاد ماا   در بعداد و  کرد مای را بااز    ان  هانها د آناگر . ندنک باز می  صحبت  را برای  ان  دهان  ددرت هب هابودادادید،    ما می
ی آن صادای مهیاب    فقط دربااره  !بود وحشتناک می -ایجاد کننددر ددیای ادسادی   هایی لرزه د زمینستنتواد دد، میردک می  صحبت
و ایان   .کارد  دمی  با  ما صحبتاو  ."درک  صحبت  بودا با من  یک  کهم دید مسوم  چشممن با "، ادد گفتهاز افراد   بعضی. فکر کنید

فرساتد   مای فکاری کاه او بیارون    . کارد  دمای   دیز با  ما صحبتاو . را دیددد دیز به این صورت استم  فا نبرای آن افرادی که 
ه  در او معمو. او درحال صحبت با  ما است  کهاین است   ، مثل  نوید میرا  آن  که  زمادیبععدی است، بنابراین  سه  صورت صوت هب
  زیارا مفااهیم    ،بشانوید   واضاح طاور   گوید باه  که او میرا چه   آن  توادید عد ما دمیبع  به  از ادتقال ، بعد اما. کند می  صحبت  عد خودشبع

 ، معاادل ماا  نچِ  ی  یک، اما در آن بععد بزرگ  است  دو ساعت نچِ  ی  یکدر بععد ما، . ندسته  عد متفاوتدو بعدر این   زمان -مکان
 . جا است در آن  تر از زمان ما آهسته  زمان .ها است یک سال به زمان آن

  هاای  ا ااره باه بهشات   آن . "زمین اسات   روی  برابر با هزار سالها   روز در آسمان  یک  فقط" مدیمی وجود دارد،ای  گفته
  بزرگ  بین رو ن وجوداتم  که  هایی بهشتوییم، تر بگ ، یا مشخصددو زمان وجود ددار  مکان  مفاهیم جا  در آن  کند که می  ای یگاده
  هاایی  مکاان   چناان   باه  -و مادند آن  لوتوآ  بهشت ،فالون  ، بهشت زمرد  ، بهشت غایی  سعادت  بهشت  هستند، مثل  جا مقیم در آن
ا دریافات کنیاد و   هاا ر  ت آنصاحب اگار بتوادیاد   .  ستاتر  سریع  زرگهای بعدبعآن در اما برخالش ادتظار  ما، زمان . کند می  ا اره

   توادناد بشانودد کاه    مای با ند ها باز  گوش افراد باز است و ومتی  گوش آسمادی بعضی) توادید بشنوید دمی یواضح آن  به ،بشنوید
  رعتبا سا   که  گرامافودی  یا صدای ها  جیک جیک پردده صدایی مثل هم دارد، مثل نوید  می  که را  چه آن(. ندنک می  صحبت ها آن
اماا   . نناد ک می  صحبتتوادند بشنودد که افراد  وسیقی بشنودد و میتوادند م افراد می  البته بعضی .همگی دامفهوم هستند -چرخد می
های  ما منتقال   که صدا به گوش عمل کرده تا مبل از این حاملعنوان یک  طبیعی دا ته با ند که به ها باید یک توادایی فوق آن

برخی افاراد آن  . کند گوده عمل می آن، این. طور واضح بشنوید توادید به را از بین ببرد و فقط در آن صورت می ود اختالش زمادی 
 .  دیست طور اصال  این  که  درصورتیدامند  چیزها را زبان بودا می

. فهمناد  مای لبخند   کیهر چیزی را که باید بفهمند فقط با کنند،  می  دیگر را مالماتکی  بزرگ  بین رو ن موجوددو   ومتی
  زدند، افکار اان  لبخند می  به یکدیگر  ومتی.  بععدی دارد صدای سه ود  می  دریافت  که  چه صدا است و آن بیذهنیِ   پاتیِ تله  اینزیرا 

. کنناد  مای   اساتفاده   دیگری  گاهی اومات از روشکنند، بلکه  مید  استفادهها فقط این یک  کل را  آن.  ود همان ومت منتقل می
دسات    عالیام   کنیاد کاه    ساؤال   راهبای اما اگار از  . گیردد جدی میبسیار را   دست  عالیم  ، راهبان  تبتی در تادتریسم ،دادید می ما 

موجاودات    زباان ک یا  ،آن  درواماع . داداد  دمای  هام ؟ او آن چیستوامعا  . استیوگا   ی درجه  باهترین  آن  که  چیست، خواهد گفت
و  هساتند، بسایار زیباا    ، کهددبر کار می را به  دست  بزرگ عالیمبا ند،   افراد وجود دا ته  تعداد زیادی  ومتی. است بزرگ  بین رو ن
کاار   را باه   دسات   کوچاک   عالیام با ند،   وجود دا ته افراد کمتری  ومتی . بردد یکار م ها ادواع و امسام عالیم بزرگ دست را به آن
و   بسیار پیچیدهها  کنند و آن یستفاده ماگوداگون عالیم کوچک دست  یها ها از  کل آن. هستندزیبا  دیز بسیار ها آندد، که بر می

را  حاه آن د، اما  دردظر گرفته میآسمادی  راز  یکعنوان  ها به تمام این،  گذ ته در. ندسته  یک زبانچراکه هستند،   غنیدر تنوع 
آدان .  ود استفاده میبرای تمرین  صرفا است که   حرکت  تعدادی  گیرد فقط مرار می  ستفادهمورد ا  در تبت  که  چه آن.  ایم کرده فاش

فقاط  ها بوده و  تمرین آن یبرا یبععد کیک زبان یآن چیزها فقط . ادد ستم درآوردهیک سیصورت  بهو کرده   بندی بقهحرکات را ط
 .تر هستند هپیچید اریبس  ت وامعی دستاحرک. هستند  کل برای تمرین ینچند
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 تان به شاگردانش داده است كه معلمي هایچيز

باا    ا اخاص   این  بینند که می  دیگران  ومتیو . کنند رها دمیرا  آنو دهند  بینند با من دست می ومتی برخی از افراد مرا می
خواهناد باا    مای هاا   بعضای . گاذرد  یما   چه  در فکر ان  دادم می. ادجام دهندکار را   خواهند همین ها دیز می ، آندهند یم  دستمن 
و  هاایی بگیرداد   خواهند پیام میدیگر  یرخب  ان دست بدهند چراکه این کاری است که ادجام آن خو ایند است، درحالی که معلم

ماا   ، و دهیاد  کاری است که خود  ما ادجام مای   وامعی ی تزکیه:  موییگ می ما   به. کنند رها دمیگیردد  میمرا    دستکه  بعد از این
. را  فا دهیمتان  یها بیماری تا  بدهیم ما   هایی به یا پیامدهیم،  را ادجام دمی  تندرستیحفظ  فا دادن و کارهای مربوط به  جا  این

توسط فا ن من بردا اته    ،تمرین  های محلها در  آن .دارم میرا بر  های  ما بیماریمن مستقیما    .این چیزها جزء روش ما دیستند
گیرداد دیاز فا ان مارا خواهناد دا ات تاا         هاا روش را یااد مای    و افرادی که خود ان  خصا  توساط خوادادن کتااب   ،  ودد  می

   اوخی   یاک   ؟ آیا ایان خواهد یافت  فزایش ما ا  گودگ  من  دست  کردن  کنید با لمس یا فکر میآ. بردا ته  ود ان  یها بیماری
 ؟  دیست

، چراکاه  ر اد دخواهاد کارد    تاان   ، گودگدکنیدتزکیه  ی خود راوامعطور  بهاگر . آید  ما می   ینگ  ین ی تزکیهاز   گودگ
کاه پاس از   د نا ند ببیندتوا باه می  حودر سطموجودات ، یابد افزایش می ما   گودگومتی . وجود دارد   ینگ  ین  برای  استادداردی

را   گوداگ   ساتون  اکل    محاک  ایان  و . کند  ما ر د میسر   باهی  محک یک ، ود ، آن ماده، بردا ته میوابستگی  ماکه  این
اید و  کردهتزکیه   که  است  گودگیباه است، آن معرش   گودگبه همان اددازه ستون  ،اه با دب  محکهر اددازه که . گیرد خود می به

کناد،   ما به آن اضاافه مای  مدر برای   کند و چه مهم دیست چه کسی به آن اضافه می.  ما است   ینگ  ین  سطح  ارتفاعمعرش 
ی  مرحلاه   اما را باه   فاورا     توادم می. سرازیر خواهد  د  آن  ی همه -جا دخواهد مادد حتی اگر مقدار کمی هم به آن اضافه کند آن

  باه   زیرا ، ود می  سرازیر  بالفاصله  گودگآن ،  بگذارید در بیرون   را از اینتان  یپا  کهای  ، اما لحظه برسادم "سر  در باهی  گل  سه"
 درسیده آن مرحله    ما هنوز به   ینگ ستاددارد  ینچراکه ا ،جا دخواهد مادد اید بنابراین آن دکرده تزکیهرا   ما آن. ددارد  ما تعلق 

ر پیوساته  طاو  تان را تزکیه کنید، به ذهن. ی خودتان بیاید تمام آن باید از تزکیه. توادد چیزی به آن اضافه کند کسی دمی هیچ. است
گاه درحال بااه   گاه و فقط آن آن -تان را ر د دهید، همیشه به بهتر کردن خودتان ادامه دهید و جذب سر ت جهان  وید گودگ

و ساپس ممکان اسات برخای از افاراد      .  به این کار دیساتم مایل   خواهند، اما من مرا می  خط افراد دست  بعضی .رفتن خواهید بود
و بخواهناد   خوددمایی کنناد   آنبا ها داد صحبت کنند و ممکن است بخواهند  خط خود را به آن معلم دستکه چگوده  ی این درباره
  ی ارهبارای چاه دربا    -تکیه کنید  خودتانبه باید در تزکیه ؟  دیگری دیست  وابستگی  آیا این. کند  ها را محافظت آن  های معلم پیام
چیازی    فقاط  !یک ریال هم ارزش دادارد   ؟ آناهمیت بدهیدچیزها  به اینباه باید  سطح ی تزکیهدر کنید؟ آیا  می  صحبت  اه پیام
 .  سالمتی است  و حفظ   فا دادن  برای

ومتای ورای فاای ددیاای    .  اسات   خودتان  دمیقا   بیه اید، تزکیه کرده  که  گودگیبینی  ذرات ذره،  بینی بسیار ذره  در سطحی
  و روی  بسیار زیبا است ،  ما در  کل یک بدن بودا خواهد بود گودگ. بودبدن بودا خواهید   یک ی روید، درحال تزکیه گاده می سه
 اسات   کوچک  ها یا مارهای روباه  ، چیزی  بیه  حیوان  یک  گودگاما .  است  ه آنی،  ب ی کوچک هر ذره یند،دش می لوتوآ   گل  یک

دامیاده   "هاا  پیام "همچنین چیزی وجود دارد که . چیزها هستند  این  همگی  نیبی بسیار ذره  سطحیدر ها  آنبینی  ذره ذرات  و حتی
آن پندارداد کاه    و مای   را بنو ید آن  گویند که زدند و می می  هم های چای خیس  ده به کمی آب را با برگ برخی از افراد.  ود می

  تعویاق   باه را  اان   یها خواهند بیماری سکین دهند و میترا  ان  یدردها  طور مومت هد بنخواه می  فقط  د عادیافرا.  است  گودگ
 اان   طور بدی بدن که چگوده به هستند، و بدون توجه به این  د عادیافرا  فقطافراد عادی، دادید،   ما می. نندک  و سرکوبزدد ندابی

.  ام گفتاه ت که ایان چیزهاا را باه  اما     اسدلیل   به همینو  هستید  هکنند  ما تمریناما  . ود یبه ما مربوط دم کنند، را آ فته می
و چیزهاایی از ایان    "هاا  پیاام  "اصطالح  به  چیزهایی مثلحتی فکر خواستن . دهیدد  کارها را دوباره ادجام  اینیک از  بنابراین هیچ

کشاور    سراسار هاا را   نتوادید آ  ما میفرستم و  بیرون می  هایی پیام"، گویند می  گودگ چی اناستادبرخی از . مبیل را ددا ته با ید
با اند،  حتی اگر مزایایی هم دا ته . دداردد  ی زیادی آن چیزها فایده  ،گویم  ما می  به !؟دریافت کنیدرا   چیزی  هچ. "دریافت کنید

هار  . دآیا  دست مای  هب  تانخود  ی از تزکیه  ما فقط   گودگ ه هستید،کنند تمرین ما . هستند  سالمتی  و حفظ   فا دادن  برای  فقط
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 اما  . ی افراد عادی است عالجهبرای م  فقطچراکه آن ، باه ببردرا  ما   توادد سطح دمیفرستند  برای  ما می  دیگران که  "پیامی"
  کنیاد تزکیاه   یطاور وامعا   باه  خود  ما   ومتی  فقط . ما تزکیه کندجای  هتوادد ب دمی یکس  هیچ .دیدار را صحیح دگهخود  باید فکر

 . دیربباه ب تان را حسط دیتواد می

دیاده   یا آسیب بیمار  ما  و بدن یما دکرده  را تمرین  گودگ هرگز چی مااز   بسیاری ،دادید ؟ می مهد می ما   به  چیزی  ، چه پس
سارگردان هساتند و هایچ گاودگی       چی  درسطح  هنوزولی  دد،ا کرده  مرینتگودگ را  چیها است که  رخی از افراد دیز سالب .است
  زماادی . توادستند آن کار را ادجام دهند کنند و ممکن است ددادید که چگوده می میمداوا دیگران را  ی هستند که، افراد البته. اردددد
  هاا چاه   آنکه  بدون توجه به این -راتسخیر کننده ارواح یا حیوادات تمام آن ،  کردم می  ی تسخیر روح یا حیوان صحبت درباره  که
افارادی  ومتای   .ام ها بود بردا ته آن   بدنه داخل یا روی کی یتمام آن چیزهاکنندگان وامعی دافا بردا تم، و  مریناز بدن ت -ودددب

عالوه بار  . کنم می  پاکبه همین  کل  دیزرا   ها آن  خوادند، بدنبدافا را   این ،دهند ادجام می ی وامعی را تزکیه خصا  خود ان   که
هاا   آنمبال    را که راسوو   روباه  دا ت پو یده  ده از های گرامی لوحه عجله کنید و آن.  ود  باید پاک  ما دیز  ی خاده  محیط این،

خواهید تزکیاه   می ما  .ادد و دیگر وجود دداردد  دهو تمیز   ریختهچیزها برای  ما دور  آنتمام . دور بیندازید کردید را تقدیس می
  بارای هاا را   آن  فقاط  اماا . دهایم  کنیم و تمام این کارها را ادجام مای  رای  ما پاک میپس ما خو حال هستیم که راه را ب، کنید

هنوز متوجه دیستند که در   لحظه  این تاحتی و  کنندخواهند تزکیه  از افراد دمی  ، بعضی البته. هیمد می  ادجام  حقیقی  کنندگان زکیهت
 .  کنیم می  مرامبت  وامعی  کنندگان زکیهاز ت  فقط .کمک کنیمها  به آن  توادیم دمی وامعا . کنیم مورد چه صحبت می

دا ت کاه    یاحساسدیز او  ورد روح یا حیوان تسخیرکننده دا   د که  گفته  در گذ ته  کسی  به. فرد وجود دارد  دیگر  یدوع
هم آن وضاع   هنوز  کند که فکر می  همیشه.  توادد دگران دبا د دمی هنوز ه  ده است،بردا تکه آن  این، بعد از  اما. بودتسخیر  ده 

ی کاافی   اددازه اگر به،  زمان  گذ ت با.  ود است و بدگمادی دامیده می  وابستگی  این یکاما . جا است آن هنوزکند  فکر می  ،را دارد
دیگار وجاود     حیوان تسخیرکننده روح یا . ویدرها   وابستگی  ایناز   باید. کند  جذب خود  را به آن  دوباره  است  ممکنمرامب دبا د، 

 -ام ادجام داده  ها حاضر برای آن  را درحال کارهاآن . ایم کرده  چیزها پاک  از این مان  مبلی های  کالآ دربرخی از آن افراد را . ددارد
 .  ام بردا تهرا   تسخیرکننده اتح یا حیواداروای  همه

ها دیااز دارداد    ، آنبنا سازدیک بنیان را  ،های تزکیه تمریندرحال ادجام   دادد که می  دایو هزم  ی مدرسه ،پایین یدر سطح
جاا فاالون،    ایان . د  کل بگیرداد دیگر دیز بای  چیزهای  و بعضیباید  کل بگیرد  نا تی ندَرا  کل دهند و میدان   آسمادی  مدارکه 

را هاا   تماام آن . کاریم را می ها ده هزار از آن، بیش از را ربسیاری چیزهای دیگو   تزکیه  ها برای مزمکادی  تمامهای ادرژی،  ممکادیز
  را کاه   ، هار چیازی  داریم را برتان  یها بیماریکه  ایناز  بعد. دود  می   ما کا ته  در بدن  بذرهایی  مثلها  باید به  ما بدهیم و آن

، در  ما مارار دهایم، بعاد از آن و فقاط بعاد از آن ماادر       دا ته با یدباید   را که  و هرچه، ادجام دهیم،  ود  داده  ادجام  با د  هزم
ی  افا دادن و   دربااره ، فقاط  دادیم اما اگر این چیزها را به  ما دمی. آمیزی تزکیه کنید طور موفقیت بهما   ی مدرسهخواهید بود در 
  هاای  تمارین   جاای آن،  باه  که  ر استبهت دبا ند، خود   ینگ  ینمرامب   افراد  بعضیاگر ،  صادماده بگوییم. بود میحفظ سالمتی 

 . دهند  را ادجام  ورز ی

توادناد   مای گیرداد دیاز     خصا  یاد می  که کسادی.  مسئول با یمدسبت به  ما باید  دهید، ی وامعی را ادجام می ومتی تزکیه
  حقیقای   کننادگان   زکیاه ت  چیزهاا را باه    تمام اینما  -با ند  حقیقیی  هکنند  زکیه، اما باید تاورددیب  دست هببه همان  کل چیزها را 

ی فاا مطمائن با اید کاه    باید و همراه با این، .  هدایت کنموامعی طور  عنوان مرید، به را بهباید  ما   گفتمطور که  همان  . دهیم می
باا هام، و مااهر     تمرین  پنج کنید، مثل یادگرفتن تمام  تزکیه  چگوده  کنید و بدادید که می  مطالعهطور تمام و کمال  را بهباه   طحس

چه که بتوادید تصور کنیاد، و رسایدن    ، سطحی باهتر از آنبسیار باه برسید  سطحی  مادر خواهید بود بهپس از آن . ها  دن در آن
ا ت دهد، بنابراین زمان سطوح مختلف را پو ش می که درحال آموزش آن هستم، هم فا  این. مشکلی دخواهد بود  یی حقیق ثمرهبه 

  .همیشه  ما را هدایت خواهد کرد  آن  که بردخواهید سطوح مختلفِ تزکیه پی در به بعد، حاه ومتی که تزکیه کنید، از 
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تاان   یبارا   دوبااره  را  مان آن   فا ن. دکرخواهد  تغییر  حاه  همین  ما از  زددگی  راهکننده هستید، بنابراین   ما یک تزکیه
. داداد  دمای ا ر آنخاود او  اسات؟    هنوز هم باامی  خص   از زددگی  ؟ چند سال کند میریزی  را بردامه نآ  چگوده. کند میریزی  بردامه
   ااید بعضای  .  اودد مار یب  سال ینبرای چندممکن است ، یا ی وخیمی بگیرددبیمارسال   دیم  یا  سال از یک افراد  اید بعد  بعضی

ا با   توادیاد  مای   چگوداه پاس  . کنناد   با ند و دتوادند حرکات   دیگر در عذاب  های در مغز یا بیماری  خون ن  د لخته  افراد از بیماری
 اماا .  کنایم   جلوگیری  مشکالتی  چنین وموعو از   کنیم درست   ما ها را برای این  ؟ ما باید تمامکنیدزکیه تان ت مادده میابهای  سال

هاا مجااز    آن.  دهایم    ادجامتوادیم  می  وامعی  کنندگان زکیهت  ها را فقط برایکار  ما این  : کنیم  رو نتان  یرا برا  این  بگذارید از آغاز
،  عاادی   ماردم   برای. دادرست است  یکارادجام دادن  ی به مثابه  وگرده.  ودد  داده  ادجام  فرد عادی برای یک   طوری دیستند همین

 . ها را زیر پا بگذارید آن  د به دلخواهیتواد داردد و دمی  ییکارما  روابط  همگی  ،و مرگ  ، بیماری تولد، پیری  مثل  مواردی

تاوادیم ایان    کننده دیست، و این دلیل آن است که چرا مای  از یک تزکیه تر باارزشکسی  بینیم، هیچ را می طور که آن همان
، با اد  بسایار بااه  اساتاد    یکخواهی  کمدرت دی ؟ اگر تغییر خواهیم دادها را  آن  چگوده.  کنندگان تغییر دهیم چیزها را برای تزکیه

استاد بااه با اد،     یکگودگ   اگر سطح. ببرد   ما را از بین  توادد کارمای می ،با ددا ته   زیادی  استاد مدرت گودگ  اگر یک یعنی
. ببارد   را از باین   کمی  رمایتوادد کا می  با د فقط  استاد کم  یک  گودگ  اگر سطحو  ببرد  را از  ما از بینبسیاری   توادد کارمای می

  از باین را   از آن  و مسمتی  کنیم تان وجود دارد جمع می مادده ی را که در مسیر زددگی بامیمختلف  کارمای  ، تمام بزدیم  بگذارید مثالی
گوداه  چپس .   وید  چیره  آن بر  توادید و دمی  بیشتر است  کوه  از یکهم هنوز   مادده ی بامی دیمه. را ، فرض کنید دیمی از آنبریم می
از   ، بسایاری  وسیله  بدین دفع ببردد واز مردم در آینده از آن   بسیاری اید به دایو دست یابید، بعدا  ؟ ومتی کنیم آن رسیدگی می  هب

در بدن  ما   وجوداتاز م  بسیاری  ،تزکیه  از طریق.  ها دیست آن  برای  چیزی البته این .  ودد میحمل متمردم مسمتی را برای  ما 
هاا ساهمی از    همگای آن . وجود دارداد از  ما   دیگریزیاد ، تعداد  کمکی  و روح  اصلی  روحهمراه با  همچنین ، و ر د خواهند کرد

گوییم کاه   و اگرچه می. می مادده استباگذرید مقدار کمی از آن  ومتی از میان یک سختی می. کشند را برای  ما به دوش می آن
 ؟کنایم  کار مای   چهما ،  پس.   وید  چیره  ها بر آن  مادر دیستید  هم و هنوز  زیاد است کامال   هم هنوزادی بامی دمادده است، مقدار زی

کنیم تاا   ها استفاده می و از آن دهیم میمرار تان  زکیهسطوح مختلف تدر ها را  کنیم و آن میتقسیم   ی مار بی  های مسمت  به را آن
 . افزایش دهندرا   گودگنند و ک   ما را تبدیل  کارمایا ر د دهند، ر ما    ینگ  ین

بسایار    موضاوعی تزکیاه    که  ام گفته. عالوه بر آن، این به هیچ وجه کار راحتی برای  خص دیست که خود را تزکیه کند
، چیازی  آیاا ایان  .  دهند دجام میعادی ا  که مردماست  کاریتر از هر د وارادجام آن و  بوده  عادی  مردم  فراسوی؛ آن جدی است

  روحیاک    هاا  ادساان ماا  .  استعادی   مردمدرخصوص دیگری  چیزباهتر از هر  ،ماالزامات برای  ،  جهت  همین  ؟ به دیست  باهتر
 ما اصلی   حآیا رو: بیندیشید  این  ی درباره   ود، همگی منهدم دمی اصلی ما  اگر روح.  ود منهدم دمی اصلی ما  داریم و روحاصلی 
  است  ممکن.  بسیار زیاد است  این  ؟ امکانادجام داده با د یبد یکارها  ،مبلی  های اجتماعی در زددگی برخوردهایدر توادسته  دمی
هر یاک  . ..از دیگران سوء استفاده کرده با ید، به دیگران آسیب رسادده با ید، کار  ده با ید به کسی بده، ادجام داده با ید  متل
. بینند می  وضوح هجا  ما را ب از آن کنید میجا تزکیه  این   ، ومتیطور با د اگر اینپس . این کارها را ممکن است ادجام داده با ید از
  تعویاق دادند کاه فقاط درحاال باه      دهند، می تان ادجام دهید اهمیتی دمی سالمتیها یا حفظ  ی دادن بیمار فا گر کارهایی برای ا

ین دلیل آن است ا. را بپردازید  دیدتر خواهد بود ومتی بعدا  آنو   پردازید می، بعدا  دپردازید  اکنون را هم اگر آن. تیدها هس ادداختن آن
 . دهند دمی  دپردازید اهمیتی  حاضر  را درحالتان  یها بدهیکه چرا اگر 

را   گوداگ اگار  . و بعد بروی کنیتزکیه  خواهی می"، را تحمل دخواهند کرد آن، کنیدخواهید تزکیه  گویید که می می  ومتی
کنند کاه ساد    هر کاری میبیفتد و   اتفاق  این  دهند مید  ها اجازه نآ. "دی، دستم به تو دخواهد رسبرسمتو   به متواد میر د دهی، د
با  ما مورد استفاده مارار  برای تداخل را  یرو   دوع هر،  بنابراین. کردن متومف کنند  زکیهاز ت را ما  کنند میسعی . راه  ما  ودد

جا درحال ادجام مدیتیشان با اید و    طور اتفاق دخواهد افتاد که این این  البته. بیایند ما   کشتن  رایب  حتی دهند و ممکن است می
ه ومتای از خادا   ااید  . منطباق با اد  مردم عادی   ی جامعه  روش کارها درباید با   کهچرا ، است  این غیرممکن -سر  ما مطع  ود

  چیزها ممکان   این.   وید  مواجه یدیگر  یا با خطرات  کنید  سقوط  پایین  به  یا از ساختمادی کنید  تصادش  با ما ینی  روید می  بیرون
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فقاط  کنیاد   آیا فکر مای . ید دیستردک   تصور  که  آسادی  آن  به  وامعی ی تزکیه. دنبا   ند کامال  خطرداکدتوا د و مینبیفت  اتفاق  است
  تاان  جاان ، کنیاد تزکیاه    طاور وامعای   هبخواهیاد با    که بار ؟ یکبه باه تزکیه کنید توادید میکنید  خواهید تزکیه که می خاطر این به
کنناد   دمای   جارأت زیادی هستند کاه   بسیار  گودگ چی  نااستاد .آمدواهد میان خبه   بالفاصله  مشکل  دردگ درخطر بوده و این بی

توادناد  اما را    دمای  -کنند  مواظبت مشکل  توادند از این میکه د خاطر این دمیقا  بهچرا؟ . دهند  باه آموزش  سطوح  سوی هرا بمردم 
 . محافظت کنند

اگار فقاط از یاک مریاد محافظات       -توادستند فقط به یک مرید آموزش دهند میکه بوددد استادان از   بسیاریدر گذ ته 
 اما    جاا باه   اما ایان .  دنادجام ده را آن  وسیعی  مقیاآ  در چنان  ددکرد جرأت دمی  لی وامعا معمو استادان  اما. کرددد مشکلی دبود می
توادناد   ها می فای خدایی عظیم مرا داردد، و آن -مدرت  که  دارم ماری  بی   ، زیرا فا ن کار را ادجام دهم این   توادم می  که گویم می

کاه    سادگی  آن  به  دهیم می  ما امروز ادجام که  چه ، آن عالوه ه ب  .را دشان دهند   ان عظیمهای خدایی  و مدرت  فای عظیم -مدرت
از   بسایاری   که  بگویمه  ما ب توادم  می. ادجام دهمام که این کار را از روی دوعی هوآ  من بیرون دیامدهو   رسد دیست، دظر می به

  دارماا آماوزش    پایاان   یک راه درست را در عصر  که  است  باری  آخرین  ینا. وامعه هستند  این گر دظاره  بزرگ  بین رو نموجودات 
 ،تزکیاه کنیاد    حقیقای  یسایر مدر  یوامعا طاور   باه اگار  .  بارویم   بیراهه  اجازه دداریم به  دهیم می  کار را ادجام  این  ومتی.  دهیم می
باا  و کناد   ظت مای فاحم ما را دارید که از م  فا نه  ما عالو به. به میل خود به  ما کاری دا ته با د  کند مید  جرأتکسی  هیچ

 .  ددخواهید روبرو   هیچ خطری

اماا  . دنبیفت  اتفاق  است  ممکن  خطرداک  از چیزهای  بعضیتان  در مسیر تزکیه،  جهت  همین   ودد، به  پرداخت دها بای بدهی
.  بازدم تاان   یبارا   چناد مثاال    تاوادم  می. ا ت در خطر وامعی بیفتیددخواهیم گذافتند، دخواهید ترسید و  می  چیزها اتفاق  این  ومتی
طور که او سار یاک    همان.  گذ ت می  از خیابان خود ی  کننده با دوچرخه تمرین  ، یک دادم می  در کالسی آموزش  در پکن  که زمادی

ما ین  آن . سال بود  پنجاه  باهی  او خادمی .کرد  تصادش  اگرد ما  با اینسر آن پیچ تند   لوکس  ما ین  ، یک پیچ درحال رفتن بود
! "تاق "ماردم صادای    ،برخاورد کارد   ما ینومت که سرش به   همان. با صدایی به او برخورد کرد و آن، یک تصادش وامعی بود

باا  . باود   رخاه دوچ  پدال  کننده هنوز روی تمرین  این  ، پای لحظه  آن در. اصابت کرد ما ینف سقبلندی  نیددد و سرش صاش به 
مد ادی هم  خودی  دکرد، بلکه از سر او  دردی را احساآ  تنها هیچ  ده.  از درد ددا ت  احساسی  بود، هیچ  خورده  سر او ضربه  به  که این

و به او  دیده  صدمهکه آیا کرد   سؤالاز او باعجله . پرید  بیرون  بود و از ما ین  ترسیده  تا سر حد مرگ  رادنده. دکرد  هم ورم  و حتی
دا ات و    بسایار بااهیی     اینگ   ین  اگرد ما ، این  البته. است  خوب  حالش  کهپاسخ داد  او. بیمارستان برودد  پیشنهاد کرد که به

  نما ای   را روی  بزرگای   فرورفتگی  است، اما تصادش  چیز خوب  همه  که  او گفت. ایجاد کند  مزاحمتی  رادنده  برای  که  خواست دمی
 . گذا ت یجا به

  در دادشاگاه   کالسای   کاه   آخاری   ی دفعه. بودد یخطر دخواهما در اما  بگیردد، ا ما ر   زددگی  آیند که چیزهایی می  چنان
  وساط  او به   که به محض این. بگذرد  دادشگاه  اصلی ِ در  از میان خود ی  با دوچرخه  خواست می ی از  اگردان ما، یک دا تیم  لین جی

ومتی  معموه . او اصال  دترسید  خوردد، ولیباو   ها به ما ینیک لحظه مادده بود که . گیر افتاد  دو ما ین  بین  رسید، داگهان  خیابان
 .دیفتاد  اتفامی  ها ایستاددد و هیچ ، ما ین زمان  در همان .مترسی دمیکنیم  میبرخورد چیزهایی   چنینبا 

خاالی و  هاا   خیاباان . خوابند می ترزودکمی    ود و مردم می  تاریک ترزودهوا   زمستاندر . اداتفاق افت  در پکندیگری  مورد
  داگهان جیپ. بود  جلوی او در حرکت  جیپ  یک  فقط . رفت می  به خاده  با دوچرخه  با عجلهی از  اگردان ما یک. ددبود  ساکتکامال  

  عقاب   باه   جیاپ   اما داگهاان . داد یادامه م  خود  سواری دوچرخه به  ، پایین  به  خمو با سر   ددا ت  از آن  خبری آن  اگرد. ترمز کرد
از   مبال   درسات  .آن دو دیرو با همدیگر به کار افتاددد تا جان او را بگیرداد . کرد  حرکت  سمت عقب  به  زیادی  و با سرعت  برگشت

  فاورا  در کناار چارخ     کشاادد و جیاپ    عقاب   متار باه    از دایم   و را بیشا  ی دوچرخه  دیرویی  کنند، داگهان یک  تصادش  با هم  که آن
با   که افرادی  تمام. دترسید  مومع  در آن  اگرد  این. او بود  پشت  کسی   د که  متوجه  جیپ  ی  اید رادنده.  د  متومف  ی او دوچرخه
او فکار    کاه   چیازی   اولین. بترسندومتی به آن فکر کنند دا  بع  است  ممکن  ترسند، اگرچه کنند دمی برخورد می هایی  مومعیت  چنین
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پای  تشکر کند،   خواست ومتی به عقب برگشت و می.  "کشادد؟ باید از او تشکر کنم  عقب  مرا به  کسی  چه! وای" ، کهبود   اینکرد 
 !"ت کردافظحن مماز   بود که  معلم  ینادروامع "فهمید،   بالفاصله. جا دبود در آن  است و کسی  بسیار ساکت  خیابان  که  برد

روزهاا،    ایان . بود  ساختن  درحال  اگرد  ی یک خاده  در دزدیکی  ساختمادی. افتاد  اتفاق چون چادگدر بود که   مورد دیگری
  کاه  این از بعد.  ودد  ساخته می چهار متر  طول ودو اینچ های آهنی به مطر  میلهاز   ها سازدد و داربست ها را بسیار بلند می ساختمان

. کارد   ساقوط   طور مایم هسر او ب  طرش  به  ساختمان یاز باه  آهنی  ی میله  را طی کرده بود، یک  از خاده  کمی  ی فاصله  اگرد  این
  زده  سات سار او د   به  ؟ فکر کرد کسی"زد  دست  سر من  به  کسی  چه"،  او گفتاما . کوب  ددد خمیخود   سر جای  خیابان همه در 

در   آهنیی  میله  آن.  استچرخش   سر او درحال  باهی  بزرگ  فالون  یک  که دیدو   چرخادد  عقب  را به  ، سرش زمان  همان در.  است
ی  ارهکارد، دربا   اصابت مای   کسی  به وامعا اگر .  که دیگر پایین بیفتد ، بدون اینفرو رفت  و در زمین  ر خوردسع  پایین  سر او بهامتداد 

  آن خیلی خطرداک.  کافت را می او  بدن  های آغشته به  کر، زالزالک به سیخ کشیدن  بود که مثل  سنگین  مدری هبآن بیندیشید، 
 ! بود

. را تجرباه دکارده اسات     خطاری کسای    هیچ اما. ها را  مرد آن  توان دمی  موارد وجود داردد که  از این  تعداد بسیار زیادی
  مواردی روبارو  اوید    با چنینخواه .  اهند گذ تخوبرخی ، ولی بگذریمچنین چیزهایی ی ما باید از میان  همهه طور دیست ک این
رفتار برخای از  ااگردان ماا مطاابق باا      .  کنم  ینضمترا   این  توادم می -اصال  در خطر دخواهید بود  که  کنم می  تضمین ، شویدیا د

ها  آنتوادید  ، بنابراین دمیدکنن دمیرا تزکیه   خود   ینگ  ین ودهند  می ها را ادجام  تمرین  فقط  دیست، ینگ   ین  رایط ما برای
 . بنامید  هکنند را تمرین

 ما را   من  فا ن.  دهم می ما  به    هستند که  ها چیزهایی ، ایندهد میچه چیزی به  ما   تان معلمکه پرسید  میاگر از من 
دایاو  اید و  رفتهگاده  ددیای سهی فای  تزکیه، ورای  زمان  آن در. محافظت کنید  بتوادید از خودتان  که یخواهد کرد تا زماد  محافظت

   خصای .   وید  موفقفقط در آن هنگام مادر خواهید بود و رفتار کنید   وامعی ی کننده  زکیهت  یک مثلاما باید .  اید دست آورده هرا ب
هاا   دادم کاه ما این   ، می لی با حفاظت معلم"،  زد که داد میو مدم زده   خیابان ، دربودگرفته   شدر دست  رام  کتاب  که  وجود دا ت

مریدان حقیقای  ،  این است که حقیقت.  یم کرددخواهی را حفاظت  خص، و ما چنین دافا بود تضعیف   آن ."توادند به من بزدند دمی
 . کنند به این  کل عمل دمی

   انرژي  ميدان

آن گویناد کاه    میافراد   ؟ بعضی است میدادی  دوع  چه  ینا. گیرد  کل می  میدادیدور ما  ، دهیم را ادجام می ها نومتی تمری
ایان میادان بگذاریاد    روی که   هم  دروامع، هر اسمیاما . است  الکتریکی  میدان ، یا یک  مغناطیسی  میدان  یک ، یا چی  میدانیک 

را   جهاان تماامی بععادهای     کاه   ای مااده  هر داوع  تقریبا  .  است  غنی  دهایت بیدر بر دارد   میدانن که ای  ی ا ماده زیرا ،درست دیست
این دلیل و  .بنامیم ادرژی  میدانیک را  آن  که  تر است ما مناسب  برای  ، بنابرایندر این گودگ یافت  ودتوادد  مید نده می  تشکیل

 .  دامیم می  ادرژی  میدان  را یک عموه  آنآن است که چرا م

  که جا از آن: ایم را تجربه کرده  اینهمگی   ،راه درستیک کنندگان   ما تزکیهدادید،  می  ما؟ اثری دارد  چه  میدان  این  پس
 -بردبااری  ،خاواهی  دیاک  ،حقیقات  -سر ت جهان   ده در جذببوده و  خواه دیک، آید دست می ی یک راه درست به این از تزکیه

 درحاالی   ماا  ن ااگردا از   بسیاری، و استبد   آزاد از فکرهای ان  دشینند، ذهن ، ومتی  اگردان ما در این میدان میاینبنابر. است
و   بخاش اسات   آراماش کند که وامعا  فضایی  ، هر کسی احساآ میافتند دمی  هم  فکر سیگار کشیدن  هب  ادد حتی جا دشسته که این 

و ایان تاأثیری اسات کاه آن در      داردباا خاود    راه درسات ی یاک   کنناده   زکیهت   کهاست   ای یاین ادرژ. وامعا  احساآ خوبی دارد
زیرا  -د دا تیخواه وامعا  گودگ -د دا تیخواه  گودگ ما   ، اغلبکنید را ترک می  کالآومتی این  .ی این میدان دارد محدوده

. عمال خواهیاد کارد      اینگ   این و  ما بر اساآ این  ارایط  ی حقیقی هستند  ی تزکیههاچیز  ام منتقل کرده ما   به  که  چه آن
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دهیاد و   اداماه مای     ینگ ماا   ین   رایطی خود بر اساآ  به تزکیه بدون ومفه دهید و می  ادامه  ها تمرینادجام   بهطور پیوسته  به
 .  ود می تر و موی تر مویطور پیوسته   ما به  ادرژیسپس 

طارش داخال    باه   فاالون بنابراین ومتای  .   عور اعتقاد داریم ذی  موجودات  ی همهجات ، ددیگراندجات خود و   دجاتبه ما 
چرخاد   طرش خارج می ومتی به. دهد چرخد، دیگران را دجات می طرش خارج می ومتی بهو  دهد دجات می را  خود  خصچرخد،  می

 ،مارار دارداد   اما    ادارژی   میادان ی  فرادی که در محدودها،  و با این کار. رسادد دفع می  دیگرانبه فرستد و  می  ادرژی را به بیرون
کاار،    ، در محال  زدیدب  مدم  خیابانهر کجا که با ید، خواه در . با ند  دا تهخوبی بسیار   احساآ  است  و ممکن بردد می  دفعهمگی 

  ادرژی  میدانی  ن افرادی را که در محدودهبد  است  ممکن.  خواهید دا ت  تأثیر را بر دیگران  ، این با یدیا هر جای دیگر خاده  در
داخو ای  دباید   بدن ادسان  .کند  را اصالح  غیرطبیعی  های حالتتمام توادد  می  میدان  این  آگاهاده تنظیم کنید، زیرادا مرار داردد ما 

فکر فاراد باد  ا  ومتی. کند ا اصالح ر  غیرطبیعی  توادد این وضعیت آن می.  است  غیرطبیعی  وضعیت  یکدا تن بیماری  -دا ته با د
  ،آن از بعد عوض کنند، ممکن استخود را  فکر  است  ممکنتحت تأثیر موی میدان  ما ند، نک ی دادرست فکر میهاچیز  ی ربارهد

هاد  دیگار دخوا کناد و    را عاوض   داگهان فکارش ، اما داسزا بگوید  کسی  بخواهد به   اید  خصی. دا تن افکار بد را متومف کنند
این دلیل آن . دا ته با دتأثیر را   توادد این راه درست می  در یک  زکیهتاز   ادرژی  میدان  فقط. طور بدی صحبت کند ی او به درباره

 ."کناد  درخشد، درستی و پسندیدگی همه چیز را هماهنگ می میجا   دور بودا همه" ، وجود دا ت ای گفته  در بودیسم است که چرا
 . ستا  اینمعنی آن 

 دهند  را اشاعه  تمرینباید دافا   فالون  شاگردان  چگونه

را  خواهناد آن  است و می  بسیار خوب  تمرین  این  که کنند فکر می گرددد  اگردان ما به خاده برمیاز   بسیاریکه  ایناز  بعد
. ادتقال دهیاد   همه  را به آن توادید می -ا ادجام دهیدکار ر  توادید این  ما می  ، همگی بله .در میان بگذاردد  خود دوستانو   خادواده  اب

میمتای  ها  آنروی   توان دمی  که  دهیم می  بسیاری  چیزهای ما   بهما .  کنم  بیان  همگی  را برای باید آن  وجود دارد که  ای اما مسئله
 ما   بهرا چیزها   اینتوادیم  می، کنید میتزکیه ومتی   فقط ! ما هستند ی  تزکیه  ها برای ؟ آن میده  ما می ها را به  چرا آن. گذا ت

  و دفاع    اهرت   چیزهاا را بارای    توادیاد ایان   ، دمیکنید ها را به افراد دیگر منتقل می تمرین  در آینده  دیگر، ومتی  عبارتی به. مدهیب
هایی  ما هزینه.  هریه بگیریدو   ،دهم دجام میا  من  طورکه همان ،بگذارید  توادید کالسی دمی  پس. مرار دهید  مورد استفاده   خصی

 درحاال ی ماا    اهریه .  سفر کنیمی تمرین  ا اعه  برای  مختلف دقاط   و به  کنیم  را چاپ  ها و مطالبی کتابداریم چراکه دیاز داریم 
  سطوح  سوی را به  مردم یوامع طور بهما . هستند   مارش  غیرمابلدهیم  که می  یی، اما چیزها در کشور است هریه   حاضر کمترین 

  را ا ااعه   این تمرین  در آینده  ومتیبنابراین ، هستید دافا  فالون ما یک  اگرد . اید ، و  ما این را متوجه  دهکنیم می  باه هدایت
 .  کنیم می  را تقاضا  دهید، از  ما دو  رط می

  ثروتی جماع   دیستند که  این  ها برای ، اما آن ایم داده  بسیاری  زهای ما چی  به. دای بگیری هیچ  هریهتوادید  که دمی این  اول
کماک کنناد کاه    و دهند دجات این هستند که  ما را   ها برای تر، آن دمیق ی بیاد  به. با ید   هرتی  یستجودر ج  که کنید و یا این
  فاالون   ی کنناده  و دیگر تمرین  خواهد گرفت  پس  است  ده    ما داده  به  که را چیزی هر  من  ، فا نپولی بگیریداگر . تزکیه کنید

دهیاد، دبایاد    مای   را ا اعه تمرین   ومتی. ما دخواهد بود  دافای  فالوندهید  می  ا اعه  را که  هرچهو بنابراین  ما دخواهید بود  دافای
  خادمت   داوطلباداه   دیگران  باید به -ا ته با یددست آورید د که دامی برای خود بسازید یا از آن چیزی به ی این هیچ فکری درباره

 ی خوبی را دمودهبا رفتار ان   دیز  مختلف  مناطقدر   دستیارانادد و  را به این  کل ادجام داده  اگردان ما در سراسر کشور آن. دکنی
  تاوادیم  مای  د بگیرید، فقط باید بخواهیاد، و ماا  را یا و آن توادید بیایید ما را یاد بگیرید، می  خواهید تمرین اگر می. ادد گذا ته یجا به

 . دخواهیم گرفت  هم  ریال  و از  ما یک  بگیریم  عهده   ما را به  مسئولیت

،  دهیاد  را ا ااعه مای   تمارین ومتی دیگر،   عبارتی به. کنید  دافا اضافه  را به   خصی  دباید چیزهای  که  است  دوم این   رط
، ظااهر  اده با اند     طبیعای  فاوق   هاای  از تواداایی   یا بعضی با ید،  را دیده  ، چیزیبا د ما باز   سوم شم چ  که این  به  توجه  بدون
  خودتاان    اما در ساطح    کاه   کاوچکی   مسامت   آن. صحبت کنیدما   دافای  فالونی  دربارهاید  دیده  که چه آنی  بر پایهتوادید  دمی
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  را ا ااعه   تمرین این   ومتیاز حاه به بعد   ،پس. بسیار دور است  دهیم می  آموزشما   که فا  وامعی  دیست و از معنای  اید چیزی دیده
  فاالون   چیزهاای اصالی    کاه   با یم  مطمئن  وادیمت این مسئله را در ذهن دا ته با ید، و این تنها راهی است که می دهید، باید می

 . خواهند مادد  تغییر بامی  ما بدون  دافای

ی  توادیاد باا ارایاه    دهم، ا اعه دهید،  ما دمای  ا اعه می  مناین تمرین را به همان  کلی که   د کهیددار  جازهاهمچنین 
 ایان علات  . آماوزش دهیاد   ما مادر دیستید فا را  -دهم فا را آموزش دهید سخنرادی در جمعی بزرگ به  کلی که من ادجام می

. ام درآمیختاه دهم  آموزش میچه  و چیزهای سطوح باه را در آن  استو ژرش  عمیق  دهم میآموزش   منچه که  معنی آن  کهاست  
  وش ده گا  چیزهای ضبط  این  به  دوبارهاگر کنید،  می  پیشرفت  که آن از آینده بعد در. هستیدتزکیه درحال  فلتخم   ما در سطوح

ای خواهید دا ات   تازه  درک  ، همیشهدهید ها ادامه می نکردن آ  وشطور که به گ و همان ،خواهید داد  ادامهر د و بهبود   به ،کنید
را در  یبسایار عمیقا    چیزهاای . گوداه اسات   حتای بیشاتر ایان    خوادید ، و ومتی کتاب را میدست خواهید آورد هرا ب  ای تازه و دتایج 
ن ما   اصالی   کلماات که از دارید  ما اجازه د. آموزش دهیداین فا چیزی دیست که  ما بتوادید  ،ام، دردتیجه درآمیخته هایم  صحبت

،  کنیاد   کنیاد و اضاافه    مرا اساتفاده   اصلی توادید کلمات  می  فقط. وگرده آن دزدیدن فا است ،استفاده کنید  خودتان  کلماتعنوان  به
  چرا؟ زیرا. بگویید  طریق  این  توادید به می  فقط.  "است   ده  دو ته  در کتاب  که طور همان"یا  "گوید را می آن  معلم  طور که همان"

  فاالون   عنوان به  دادید می  را که چیزهایی   توادید دمی .کند ا خود حمل میدافا را ب  مدرتکلمات  ما ،  را بگویید آن   کل  این  به  ومتی
  فاالون کاردن  تضاعیف    مثال   دهیاد  می  ادجام  را که  چه و آن  دافا دیست فالون   کنید می  منتقل  را که  چه آن  وگرده  دهید  دافا ا اعه

  تاأثیری   و هیچ ،دنده  را دجات  ند مردمدتوا و دمی ند، فا دیستگویید می عقاید و افکار خودی  پایه بر  یهاییزومتی چ.  ی ما استدافا
 .دهد  فا را آموزش  توادد این دمیاین دلیل آن است که چرا هیچ کسی .  د دا تندخواه  هم

  تمارین   های در محل  اگردان  برای ییویدیودوارهای یا  ی صوتیدوارها  گذا تن دهید می  ا اعهرا   ینتمر  این  کهو ی ر
استفاده سمینار   توادید از  کل می. دهند  ها آموزش آن  ها را به توادند تمرین می  دستیاران  آن از است و بعد  آموزش  های یا در محل

   کل  این به  کهدادیم  هزم می. دیگذاربمیان  چیزها را با هم درتوادید تبادل دظر کرده و  ، و میگفتگو کنندکدیگر ی باافراد  تاکنید 
یا هر چیاز   "استاد"یا  "معلم"  دهد می را ا اعه دافا  فالون  را که( یک مرید) اگرد   یک بایددچیز دیگر این است که . دهید  ادجام
اسات، هناوز یاک     کرده  تمرین را  روع  زمادی  چهکه یک دفر  بدون توجه به این. د دارداستاد وجو  یک  فقطدر دافا ، نامیدبدیگر 

  .مرید است

کار بگاذارد و  در مردم را   توادد فالون می  معلم"فکر کنند،   از ا خاص  بعضی  است  دهید، ممکن می  را ا اعه  تمرین   ومتی
سار    پشات    - ما را مطمئن کنم  اکنون همتوادم  می. گران دبا یدد ". ..دهیم  ادجام را آن  توادیم اما ما دمی .کند  را اصالحها  آنبدن 
 خصی تمرین را   به  ومتی. ادخواهد دکارها را ادجام این   من  بنابراین فا ن.  یکی  فقط  وجود دارد و ده  من  کننده فا ن تمرین  هر

  خاوبی   تقادیری  ی  رابطاه  راگا . آورد مای   دسات  هببالفاصله را   فالون ،با د  دا تهبرای آن   تقدیری  یا دهید، اگر رابطه می  آموزش
او را در   مان   و فا ان یک فاالون خواهاد گرفات،      تمرینآرامی از طریق  که بددش دوباره متعادل  ود، به ایناز  بعد ،با د  ددا ته

از طریق خوادادن   افرادی که. توادم به  ما بگویم می های دیگری وجود دارد، و راه. خواهد کرد  کمک  بددش  دوباره متعادل  دن
یااد  را   و تمارین کنناد   را مطالعاه مای  فاا  هایم، از طریق تما ا کردن ویدیوها یا از طریق گوش کردن به دوارهای صاوتی،   کتاب
هستند به همین  کل   ارشسزاو  را که  یی، تمام چیزهابرخورد کنندکننده  تمرین  یکمثل  انخود با طور وامعی  هاگر بگیردد،  می
 . آوردخواهند   دست به

را  فا   دیگران  بیماریاجازه دداردد دافا مطلقا   فالون  اگردان .  فا دهندرا   بیماران  که  دهیم دمی  اجازهمان   اگردان  ما به
آ فتگی   را به  خود  بدن  که دهید یا این را ر د   وابستگی گذاریم هیچ دمیصعود کنید،   در تزکیه  که  دهیم می   ما آموزش  به. دنده

هاای تمارین ماا     ها را در محال  وادید تمرینتاگر ب. ستی ادیگر  گودگ  چی  تمرین   محلهر ما بهتر از   تمرین  های محل. بکشادید
ادارژیِ   ِ میادان   شیند و در باهید می  دایره  در یک  من   فا ن. را  فا دهید  خود  های یبیمار  که  است  بهتر از آن  خیلی ادجام دهید،

  ایان . کند که از میدان مرامبت می وجود دارد  بزرگ  فا ن  یکو   بزرگ  فالون  یک  ، و باهی گنبدمرار دارد  ما گنبدی تمرین  محل
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از   سایاری ب.  تزکیاه اسات  این یک میادان  . دیست معمولی  گودگ چی تمرین   مثل میدان محل - دیست  معمولیمیدان   یکمیدان 
، و آن با دور مرمز پیچیاده  اده، هماه    ادد دیدهاین میدادی را که فالون دافای ما دارد   طبیعی فوق  های ما با توادایی  کنندگان تمرین

 .  چیز مرمز است

را  هاای  اما    وابساتگی خاواهیم   دمای دصب کند، اما ماا    کنندگان تمرین  را برای  فالوندروامع خودش توادد  می  من  فا ن
ممکن است  ما و . "ام گرفته  فالون  اهن  ، من اوه"بگوید،   است  دهید، ممکن می  ها را آموزش تمرین  کسی  به  ومتی.  تشدید کنیم
 اما را تشادید     وابستگی ، این  که  تا آن  گویم  ما می  را به  این  .طور دیست این  که  درصورتی ید،کار گذا ترا  آن  ما فکر کنید که

 . گوده تمرین را ا اعه دهند ما باید این فالون دافایمریدان . دهد می  ادجاماست که تمام این کارها را   من  فا ناین . کندد

کاری کند درحال آسیب رساددن به دافا است، درحال آسیب رساددن به این روش  دستدافا را   فالون  های تمرین  یساگر ک
ی  هاای تزکیاه   تماامی روش .  ین مطلقا  مجاز دیستا .ادد داری برگردادده ه چیزهای مافیهرا ب  نتمری های آموزشافراد   بعضی .است

  باین   ان رساند و از طریاق تزکیاه، موجاودات رو     مدیم به ار  مای  های  از زمانرسند،  به ار  می  تاریخ  مامبل اعصار از  ،حقیقی
  پایان  عصر  این در  فقط  چیزی  چنین. ذره دست بزدد  یکین چیزها حتی دکرده به ا  جرأت  یکس  هیچ .ادد  ماری را تکوین داده بی

 . باره بسیار مرامب با ند همه باید در این.  ددا دیفتاده  اتفاقاین چیزها  رگزه، در طول تاریخ. هر  ده استاظ  دارما
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  آوردن  دست هو ب  دادن  از دست

کنناد، و ماردم    صاحبت مای    آوردن  دست و به  دادن  از دست  بین  ی رابطهی  مردم غالبا  درباره،  انکنندگ تزکیه  ی جامعه در
دباید مثال  ؟ برخورد کنیم  آوردن  دست و به   باید با از دست دادنچگوده   کنندگان  ما تمرین. کنند ی آن صحبت می عادی دیز درباره

خاوبی و   کاه چگوداه باه    کنند دفع خود ان است و این ی آن فکر می عادی درباره تنها چیزی که مردم. برخورد کنیم  عادی  مردم
 خواهناد  مای   عادی  مردم  که  چه آن  ما جویای. یمهست  ، دمیقا  برعکسیمطور دیست ینا  کنندگان تمریناما ما . راحتی زددگی کنند به

مگار   ...حتای اگار بخواهناد   را کسب کنند  توادند آن دمی  عادی  مردم  که  است  چیزی  آوریم می  دست ما به  را که  چه آن اما . دیستیم
 . که تزکیه کنند آن

  صاحبت   دادن  از دسات   ی دربااره   ومتی. ، منظور چیز خیلی محدودی دیستکنیم می ا اره از دست دادنمعموه  ومتی به 
  محتااج بینیاد   مای  افارادی کاه    باه    کمککمی ،  پولکمی   بخشیدنی  فراد ممکن است فکر کنند که آن دربارهابرخی د، یکن می

کمتر اهمیت دادن   فقط  اما این ،هستند  دادن  و از دست  از دادن  ها دیز  کلی آن. است  در خیابان  فقیری  به  چیزی  یا دادن ،هستند
و دسبتا  یاک  است ادن ی از دست د یک جنبه گمان بی دست کشیدن از پول،. به آن یک موضوع، به پول یا چیزهای مادی است

عناوان   باه   در روداد تزکیاه،  . کنیم به آن محادودی دیسات   ی آن صحبت می دربارهما   که  داددی  اما از دست .ی آن ی عمده جنبه
تماامی آن   - جویی،  ور و  وق بیش از حاد  ، مثل خوددمایی، حسادت، رمابترا رها کنیم ها وابستگیبسیاری از  بایدکننده  تمرین

،  مسایر تزکیاه  کل   در طول. است تر وسیع  کنیم می صحبت  آن ی  ما درباره  که  داددی  از دست. ها باید کامال  از بین برودد وابستگی
 . داردد از دست بدهیم  عادی  مردمو امیال مختلفی را که  ها وابستگیباید تمامی آن 

  ثلما را م، آیا  دهیم  چیز را از دست  اگر همه.  یمکن می  هتزکی  عادی  مردم  ما در بین"ممکن است برخی از افراد فکر کنند، 
  مردم  در بینبرای آن بخشی که ما،  ی مدرسهدر  ."آید می  دظر غیرممکن  به از دست دادن همه چیز ؟ کند دمی ها راهبهها و  راهب
از  اما  . سااز با اند   هام   عادی  با مردمد امکان حد و تا نکن  تزکیهادسادی   عادی  ی جامعه هزم است که در ،کنند می  تزکیه  عادی

مدر باه است، و مهم  ی  غلی  ما چه رده  ددارد که  اهمیتی .بدهید  از دسترا   مادیهای چیزی  همه   وامعاکنیم که  درخواست دمی
 .رها کنیدتوادید آن وابستگی را  ی کلیدی این است که آیا می دکته: مدر ثروت دارید دیست چه

که  ومتی چیزی در مخاطره است، یا ومتی با کسی مشکلی دارید، این .کند روی ذهن  ما تمرکز می ا ما مستقیم  ی مدرسه
باه ایان منظاور    هاا   و جنگل  دورافتاده  های کوهو در معابد   تزکیه .است  کلیدی  یموضوعبتوادید به آن چیزها کمتر اهمیت بدهید، 

را از   عاادی   ماردم   هاای  کند وابساتگی   مجبورتانو برای این است که ، ادسادی مطع کند  دیعا ی   ما را کامال  از جامعهاست که 
  عادی  مردم  در بیناما افرادی که . طوری که مجبور  وید از دست بدهید کند به ، آن  ما را از چیزهای مادی دور میبدهید  دست
تفااوت   ی که در این محیط مردم عادی هستیم دسبت باه آن چیزهاا بای   ما باید درحال. گزینند  یوه را بردمی  د ایننکن می  زددگی
ماا    کاه   داددای   از دسات بنابراین . ترین چیز است حیاتیما    ی سهچیزی است که در مدراین و . البته این وامعا  سخت است. با یم
، اماروزه باه   پاول بخشاش کمای   و   خوب  یرکا  در مورد ادجام .محدود با د  که این  ده،  وسیع است  کنیم صحبت می  ی آن درباره

جاای   ماا بایاد باه   . دا ته با اند   بیشتر از  ما پولممکن است حتی هستند و   ای حرفهها  برخی از آن ،گداها در خیابان دگاه کنید
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ای باه   طاور بااز و مومراداه    عمال تزکیاه باه   . مرکز کنایم تتری از مسایل  ی وسیع اهمیت، به محدوده جزییِ بیچیزهای تمرکز بر 
 .هستند چیزهای بد دهیم از دست می وامعا چه که  آن،  دادن از دست رودد در  .کند تمرکز می یتر وسیعی  حدودهم

، کنیاد  دگااه مای   باه  سطحیومتی از ،  درحقیقتاما . خواهند چیزهای خوبی هستند چه که می کنند آن مردم اغلب فکر می
مادر ثاروت    که چاه  بدون توجه به این: ادد گفته  مذاهب .ر بین مردم عادی استبرآورده کردن عالیق  خصی د همگی فقط برای
تواداد   توادد هنگام تولد با  اما آورده  اود، و دمای    مدر باه با د، فقط برای چند دهه دوام دارد، دمی ی  ما چه دا ته با ید یا رده

هنگاام  تواداد   می، کند  ما ر د میاصلی   حی روروا  مستقیمزیرا ؟  است  مدر باارزش این  چرا گودگ. هنگام مرگ با  ما برده  ود
  جهات   هماین   و باه  کند ی  ما را تعیین می ی تزکیه با  ما آورده  ود و هنگام مرگ همراه  ما برده  ود، و مستقیما  ثمره تولد
، و فقط از این طریق مادر خواهید بود بد هستند  یهادهید چیز می از دست   را که  چه دیگر، آن  عبارتی به. راحت دیستآن  ی تزکیه

دسات   را باه  یحقیقا  ی کند، دهایتا  ثماره  سطح  ما ر د میآورید؟  می  دست را به  چیزی  چه  پس .تان برگردید به خودِ وامعی اولیه
ا از دسات  البته اگر بخاواهیم امیاال مختلاف ماردم عاادی ر     . کند مشکلی بنیادی را حل می -آورید، و به کمال خواهید رسید می

تدریج ادجام  را به آن"گویم،  چه را که می آن. تدریج ادجام دهید را به باید آن. دیست بدهیم، و اگر بخواهیم فورا  به آن برسیم، آسان
ایان  اماا  . "تدریج ادجام دهم، پس من سر فرصت ادجام خاواهم داد  را به معلم به من گفت که آن"گویید،   نوید و می ، می"دهید

رسیدید، اماروز یاک    فورا  به آن میاگر امروز . تدریج ر د کنید گذاریم به  ما باید با خودتان جدی با ید، اما ما می!  تدرست دیس
 .درسیخواهید   آن تدریج به ه ما ب. بیناده دیست بودید، و این وامع بودا می

ی کاه ماردم   مختلفا   هاای  وابساتگی با تمام  و  کارما استآن ؟  آن چیست.  استبد   چیزی  دروامع  دهیم می  از دست  چه آن
دهند  و امسام کارهای بد ادجام می  ادواع ینگ داردد و  همه دوع ضعف  ین  عادی  ، مردم مثال  برای .داردد در هم تنیده  ده است
. های ماا ارتبااط دارد   وابستگی  مستقیما  به  کارما. آوردد می  دست کارما را به ،سیاه  ی مادهبنابراین این . تا به خود ان سود برسادند

 .مکنی  را عوضمان فکر  از همه  اولد ، بای های بدچیزآن   بردن  از بین  برای

 تبدیل كارما

هاا   ادساان  باین    کاه   بعد از اختالفی. را به یکدیگر تبدیل کند  سیاه  ی سفید و ماده  ی مادهتوادد  فرآیندی وجود دارد که می
، و اگر کار دیآور می  دست را به اتقو ،سفید  ی ، مادهداده با ید  دجاماگر کار خوبی ا. آید وجود می هب  تبدیل دیک فرآینافتد،  می  اتفاق
  است  ممکن. دیز وجود داردیک فرآیند به ار  بردن و منتقل  دن . آورید دست می بهکارما را  ،سیاه  ی ماده اده با ید،د  دجام بدی ا
زیارا    طاور دیسات،   همیشه این؟  "است  داده  ادجام   خود  زددگیدر  تر پیش فرد،  هاز کارهای بدی است کاین آیا "کند،   سؤال  کسی
  از باین اصلی   روح  که  است  اعتقاد بر این  کنندگان تزکیه  ی در جامعه. دیست  زددگیی  دورهیک از   فقطاید  یی که جمع کردهکارما
پس ممکن است مبل از این زددگی رفتارهای متقابلی دا ته است، و ممکن اسات در آن  ود، ر دمی  از بیناصلی   اگر روح. رود دمی

از کسی سوء استفاده کرده با د، یا کارهای بد دیگری مثل کشاتن ادجاام   ،  کار  ده با د رفتارهای متقابل اجتماعی به کسی بده
ایان مسائله   . همراه  اما هساتند   ودد و همیشه  گر ادبار میعدهای دیدر بعچیزها   این. داده که منجر به این دوع کارما  ده با د

ی  اما جماع    حالت دیگری وجود دارد، که ممکن است در خادواده. این تنها منبع دیستاما . کند می  دقی سفید دیز ص برای ماده
   اخص   ایان "، "کردداد   جماع   اتقاو تو اجداد "،!"کن  جمعا تقو، کن  جمعا تقو "، گفتند می  ترها مسن.  ود یا از اجداد منتقل  ود

  باه   عاادی   روزها، ماردم   این. بود  صحیح  ندگفت چه که  آن "!ا است، او درحال کم کردن تقوای خود استتقودرحال از دست دادن 
دخواهناد    گوش آن   به، اصال   بگویید  سخن  و فقدان تقوا   تقوا  دادن  از دست  ی درباره  جوان  افراد  اگر به. دهند دمی  گوش  این گفتار

و فقاط مفااهیمی دیساتند کاه از تفکار و ذهنیات        برخوردارداد   عمیقای   وامعا  از معنای  کلمات  این  ،اما حقیقت این است که. دکر
 .بدن ما هر دو دوع این ماده را دارد. صورت مادی وجود دارد به  آن وامعا . های جدید بیایند دسل

تواداد باه ساطوح بااه      ، دمای با د  دا تهفراوادی   سیاه  ی ادهم خص حقیقت دارد که اگر  آیا این" پرسند، برخی افراد می
تاأثیر مارار   تحات    اان توساط آن   درک و فهم، ی سیاه فراوادی داردد افرادی که ماده. ای درست است تا اددازه؟ بله، "تزکیه کند

 ،خاواهی  دیاک  ،حقیقت از سر ت جهان، را  اوگیرد،  دربر میرا  و او دهد ی  کل میمیداد  خص، دور بدن سیاه  ی ماده. گیرد می
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چیزهاایی مثال     ی دربااره   دیگاران   ومتی. کند، بنابراین این  خص ممکن است درک و فهم ضعیفی دا ته با د بردباری جدا می
کناد کاه    کند، فکار مای   دمیها را باور  آن و اصال ها خرافات است  ی این کند که همه فکر میکنند،  می  صحبت  گودگ چی و  تزکیه
 ،معنی است که اگر بخواهاد تزکیاه کناد    اینبه آیا پس  .این مطلق دیستبه این صورت است، اما  معموه . هستند  مسخره  ها آن

تزکیه تماماا  باه    -" است کران دافا بی"  گوییم، ما می. طور دیست اینتوادد زیاد ر د کند؟  سخت خواهد بود و گودگ او دمی بسیار
ا  باه ایان   تماما آن، . کند، اما تزکیه به  اما بساتگی دارد   راهنمایی می  ورودی ِ  ما را به در ،استاد. ذهن  ما بستگی داردلب و م

توادید تحمال   به این بستگی دارد که آیا می  توادید تزکیه کنید تماما  که آیا می این. کنید تزکیه میچگوده بستگی دارد که خود  ما 
تواداد   دمی گوده سختی تان را آهنین کنید، هیچ اگر مادر با ید اراده. توادید سختی بکشید ادید فداکاری کنید و آیا میتو کنید، آیا می

 . گویم که هیچ مشکلی دیست مادع  ما  ود و می

. کناد   دارد فاداکاری بیشاتری  سافید    ی ماده  که  معموه  مجبور است بیشتر از  خصی ،بیشتر  سیاه  ی با ماده   خص  یک
  خاود    اینگ   ین  خص  جا که و تا آن  است  بردباری ،خواهی دیک ، ، حقیقت جهان  سو با سر ت همسفید مستقیما    ی ماده  کهچرا
باه ایان   . خواهد یافات   او افزایش  گودگ  ینگ خود را ر د دهد، ر د دهد و ومتی در یک داسازگاری مرار دارد مادر با د  ینرا 

 .های جسمی و ذهنی را تحمل کند ، سختیکشدبتوادد زجر  او می. بیشتر، درک و فهم بهتری دارد  ا تقوای خصی ب. آسادی است
  هافارادی کا    اماا بارای  . حتی اگر بیشتر با بددش و کمتر با ذهنش زجر بکشد، هنوز مادر خواهد بود گودگ خود را افازایش دهاد  

بایاد باه     سایاه ی  ، روددی که مااده ددبگذر  رودداین   از میان  دبای اول. دیست  راحتی  ایناین مسئله به د دداربیشتری   سیاه  ی ماده
بایاد    این دلیل آن است که چرا فردی با درک و فهمی ضعیف معماوه  . است  دردداک ی بسیاررودد  این.  ود  تبدیلی سفید  ماده

 .تر است ه کردن برای او سختضعیف، تزکی یبیشتری را تحمل کند، و با کارمای زیاد و درک و فهم  سختی

، بایاد  مدیتیشنبرای تزکیه کردن در . کنند زدم، و خواهیم دید که برخی افراد چگوده تزکیه می مثالی عینی برای  ما می
 ، احساآپس از مدتی.  ودد سوزن سوزن میو  گیردد میدرد   ددد ضربدرو ومتی پاها  دیبنشین  طوهدی  مدتی  ضربدری  پاهایبا 
. هساتید  "دادن باه بادن، آبدیاده کاردن اراده      سختی" ما درحال  -دی و مرار می بی ود و پس از آن وامعا   اری  روع میمر بی
ترساند،   مای  اان   یبرخای از افاراد از درد ضاربدر کاردن پاهاا     . تان دیز احساآ خوبی ددارد تان احساآ خوبی ددارد و ذهن بدن
را در حالت ضربدر دگاه   ان  یو برخی افراد اگر کمی بیشتر پاها. خواهند ادامه دهند میکنند و د را باز می ان  یی که پاها طور به

خاطر ضربدر بودن  بهاها ای که پ  لحظه.  ود کنند مدیتیشن بیهوده می را باز می ان  یاما ومتی پاها. توادند طامت بیاوردد داردد دمی
کنایم آن   ما فکر می. دهند ها را درحالت ضربدر مرار می ی درمش دوباره آنکنند و پس از کم ها را باز می پاکنند،   روع به درد می

. اسات  ان  یپاهادرحال حمله به   سیاه  ی مادهتوادیم ببینیم که  می، گیرد درد می ان  ی ومتی پاهاعلت این است که . مؤثر دیست
، کارماا  گیارد  میدرد   که این  محض  به. کند میتبدیل  اتقوه را ب و آنبرد  می  از بینو زجر کشیدن کارما را   کارما است  سیاه ی  ماده
بناابراین دلیلای   .  اود  مای   در پاها احساآ  ، درد بیشتریبه پایین فشار بیاوردبیشتر کارما   هرچه، و کند می  رفتن  از بین  به   روع

فرسا  مادد، طامت درد برای مدتی می. گیرد رد میطور متناوب د پاهای فرد در مدیتیشن دشسته بهمعموه  . وجود دارد برای درد پاها
گوداه   ایان   معماوه  .  اود  کشد، زیرا درد دوباره  روع می اما زیاد طول دمی ه خواهد  د،آسودکمی که رفت،  س از اینپ ود و  می

 .رود پیش می

بهتری پیدا احساآ  کمیتان  یاهاپد، و  میکه یک تکه از کارما برطرش  عد از اینبنابراین برود،  تکه از بین می کارما تکه
  ی مااده   کاه  بعد از این .کنند  روع به درد گرفتن میدوباره تان  ی پاها آید و میدیگری  ی تکهاما پس از مدتی کوتاه   .خواهند کرد

  سافید تبادیل    ی مااده   باه  ، مساتقیما  رود مای   از باین که  اینبعد از  - ود دمیدابود   ماده   ود، این ، داپدید دمی رود می  از بین  سیاه
هزیناه را  ،   ساختی را تحمال کارده   فارد    ایان   زیرا ود؟   تبدیل   کل  این  توادد به چرا می.  است  تقوای سفید  و این ماده.  ود می

  دسات  هبا   بخاو   کارهاای    دجاام درد، تحمل زجرها و ا  تحمل  از طریق  تقواکه  ایم گفته.  است  کرده  را تحمل  ردپرداخت کرده و د
 گیارد  کمای درد مای   ان  یپاها  از افراد ومتیرخی ب. افتد اتفاق می   مدیتیشندلیل است که این مسئله در طول   همین  به. آید می
ماؤثر  وجاه   ایان باه هایچ   . دهند می  درمش  ها را کمی آنپاها را مثل مبل روی هم مرار دهند   که از این  و مبلکنند  باز میها را  آن

توادناد طامات بیاورداد،     و دمای  د او  خساته مای   ان  یبازوها،  دهند را ادجام می ایستادهحالت   تمرینومتی برخی از افراد . دیست
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کسای  اگار    بگاویم   تاوادم  آید؟ می کار می  چه  رد بهیک ذره د  آن .این وامعا  مؤثر دیست. آوردد را پایین می ان  یها بنابراین دست
بنابراین ومتی افراد در مدیتیشن . بود دا تن دستش به این  کل در تزکیه موفق  ود بسیار راحت می توادست فقط با باه دگه می

 .دهند روی میکنند این چیزها  تزکیه می

کارما را از طریاق تانش باا      ما اکثرا . کند، اگرچه هنوز دقش بخصوصی دارد عمدتا  آن رویکرد را ادتخاب دمیما   ی مدرسه
باا کسای     ومتای . دهاد  معموه  به این  کل خود را دشاان مای  . کنیم کند تبدیل می مان را آزمایش می  ینگ افراد دیگر که  ین
گاویم کاه درد جسامی بارای تحمال       مای . توادد بدتر از آن درد با اد  ای دارید یا با کسی اصطکاکی دارید، می برخورد و مجادله

  کنناد،  بازی مای  اما ومتی افراد علیه یکدیگر حقه.  ود ید و آن تمام میده را به هم فشار میتان  یها فقط دددان -ترین است آسان
 .ترین چیز است سختکنترل ذهن 

چیزهاایی  ، گویند بدی میچیزهای او  ی دربارهکه دو دفر بیند  میطور اتفامی  بهبا ورود به محل کار،   ،  خصی طور مثال هب
مورد حملاه مارار   کننده دباید ومتی  عنوان یک تمرین ایم که به گفتهاما . وردآ ت جوش میعصبادیگویند بسیار بد است، او از  که می

بناابراین فکار   . بارای خاود دردظار بگیریاد    استاددارد بااهیی را  باید  -وابش را بدهیدج دید  ومتی توهین  یا ،گرفتید تالفی کنید 
بگو مگاو    دو  خص  با آناو . "گذ ت با یم خیلی باباید و دیستیم   دیگران  مثلکنندگان  ما تمرینکه   است  گفته  معلم" ،کند می
 اما ماادر دیساتید    و آید، اثاری دادارد     ما را برادگیخته دکند، به حساب دمیآید، اگر  می  پیش  تضادی  اما معموه  ومتی. کند دمی
را از ذهانش بیارون    و  اید دتواداد آن کند  را فراموش کند، احساآ ردجش می توادد آن او دمی  بنابراین، .ی آن ر د کنید واسطه به

گاردد،   برمی. گفتند بیندازد ی او می ای دظری به آن دو دفری که چیزهای بدی درباره خواهد برگردد و برای لحظه می  کند، و دایما 
رد، عصابادیتش  را بپاذی  توادد حتی برای یک لحظاه آن  دمی. ای در گفتگویی گرم هستند ی  روراده ه آن دو دفر با چهربیند که  می

تاان   سخت است که ومتی در بین مشکلی با کسی هستید ذهن  وامعا . ها دعوا خواهد کرد کند، به احتمال زیاد درجا با آن فوران می
 . گوده دیست بود، اما این توادست از طریق مدیتیشن اداره  ود، آسان می گویم که اگر هر چیزی می می. را تحت کنترل دگه دارید

؟ اگار   کنیاد   تزکیهها  آنبدون   یدستتواد می  چگوده.  د  خواهید  مواجه  یردج  دوع  رهتان با  از حاه به بعد در تزکیهبنابراین 
باا  فقاط  آیاا  کارد،   ه دمیمداخلتان  در تالش برای پیشی گرفتن، و هیچ چیزی با ذهنتضادی هیچ   بدون، بوددد  خوب  با هم  همه

هاای وامعای    یک  خص مجبور اسات کاه خاود را در مومعیات    . گوده دیست کرد؟ این ن ر د میتا  ینگ  ین ،جا ایندشستن در 
ماان باا    ی روزاده در تزکیه  ما همیشهچرا "،  ودد برخی افراد متعجب می. توادید ر د کنید این تنها راهی است که می -آبدیده کند

ین خااطر  داین با . "دداردد ودد  ها می گرفتار آن  عادی  مردم که  یبا مشکالتچنان فرمی  آن  مشکالت  ؟ آن  ویم برو میور سردرد
پارواز کنیاد و در    بااه به زمین،  سمت بهسر و ته دخواهید  د با سرتان   داگهان. کنید می  تزکیه  عادی  مردم   ما در بین  است که

کاه کسای  اما را     ی داردد، مثال ایان  هایی خواهند بود که مردم عاد مگی مومعیته.  به این  کل دخواهد بود -زجر بکشیدهوا 
. گویاد  کند، یا کسی بدون دلیل چیزهای زدنده به  ما می کند، کسی با  ما بد رفتار می کند، کسی  ما را عصبادی می داراحت می

 . کنید این چیزها را اداره می  چگوده دیده  ود   که است  این  برای

هاای   مسامت تا حاه .  ودد می دا ی ی خودتانیکارماهای  بدهی از ها آن  ام؟ تم  وید می  مواجه  مشکالت  با این  چه  برای
تقسایم    مختلف  در سطوح هایی یسخت به  که  مادده است،  بامی  فقط مقدار کمی و ، ایم  ما از بین برده  برایها را   ماری از آن بی
هاای   تاان را آبدیاده کنناد و وابساتگی      اودد تاا ذهان    مای  همارار داد ها،  سختی. هیدرا ر د د  تان  ینگ  ینبتوادید   تا   ودد می

ماادر  بایاد   .کنیم ها استفاده می  از آن ما    ینگ  ینبرای ر د ما هستند، و  های خودتان ها سختی آن. ددتان را از بین ببر مختلف
 کاه  مگار ایان   -ها غلبه کنیاد  ود بر آنمادر خواهید بدهید،  را ر د   خود   ینگ  ینومتی تا . ها غلبه کنید ی آن با ید که بر همه

بنابراین از حاه به بعد ومتی با تضادی مواجه  دید دبایاد  . توادید ها غلبه کنید، می اگر بخواهید بر آن. ها غلبه کنید ن دخواهید بر آ
لوم دبا د از کجاا  آید، ممکن است مع این بدین دلیل است که ومتی تضادی پیش می.  طور تصادفی بوده است فکر کنید که آن به

تاا  .  اما را ر اد دهاد      ینگ  ینآن برای این است که . افتد طور تصادفی اتفاق دمی  ود، اما به اش پیدا می دفعه سر و کله یک
 .خوبی اداره کنید را به مادر خواهید بود آن ،ببینیدکننده  تمرین  یک  عنوان بهخود را   ومتی
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  تزکیاه   چگوده د  اگر هر چیزی به  ما گفته می. آیند ت یا تضادها چه ومت میا گفته دخواهد  د که مشکالمالبته به  
ما آزمایش خواهاد      ینگ  ینآیند و فقط به این  کل  طور غیرمنتظره می معموه  بهها  آن. دا ت ای دمی هیچ فایده؟ کردید می

توادیاد از   توادیم بگوییم که آیا مای  به این  کل میطور حقیقی ر د خواهد کرد، و فقط  ما به    ینگ  ین د، فقط به این  کل 
تان،  تزکیه  ی دوره  کل در طول  بنابراین .آیند دمیتصادفی طور  بهاست که چرا تضادها   این دلیل آن.  ینگ خود مرامبت کنید  ین

تر  بسیار سختاین کنند،  ر میچه مردم عادی تصو برخالش آن .درحال تبدیل با د، با این مسئله مواجه خواهید  دکارما  هر ومت
را مادتی  تاان   یهاا  دهیاد، دسات   تر ادجام می ها را کمی طوهدی دهید، آن هایی را ادجام می تمرین -از سختی دادن به بدن است

ا پس از آن گوداگ  ام  آیا ...  ودد خسته میتان  یایستید که پاها مدر ساکن می گیردد، یا آن درد می کهدارید  طوهدی باه دگه می
کناد،   توادد ر د کند؟ آن فقط بِنتی  ما را تبدیل مای  گودگ  ما می کردن،چند ساعت اضافه تمرین چگوده تنها با کند؟  ر د می

کلیدی آبدیاده کاردن    ی  تان دکته برای باه رفتن سطح. برد دیاز دارد، و آن سطح  ما را باه دمی  ادرژیبه هنوز   ،تقویت  برایاما 
  پاس  ،بردد می ردج   بیشتر از همه  چینی  کشاورزانگویم که  ر د کنید، می  توادستید با ردج دادن به بدن فقط میاگر . تان است ذهن
ها ادجاام   چه که آن با آن، که بخواهید به بدن ردج دهیداددازه توادید هر  می ودد؟   گودگ چیبزرگ   ها استادان آن  همگی ددبایآیا 
این موضوع به این ساادگی  . کنند هر روز کار می  سوزان  زیر آفتاب  با سختی و زحمت در مزرعه که دهند مابل مقایسه دیست، می

 .است  وامعی آن ر د. تان را ر د دهید خواهید ر د کنید، باید ذهن گوییم اگر وامعا  می این دلیل آن است که چرا می. دیست

خوبی اداره کنیم و مثل افراد عادی کارهاا را خاراب دکنایم،     هرا ب که کارما درحال تبدیل است، اگر مصد داریم آن  درحالی
خاواه با اد،    جاو و دیاک   تان همیشه به این صورت صلح ذهن  اگر.  ذهنی آرام دا ته با یمو   خواه دیک  ملبی  همیشهدیاز داریم که 

تاان همیشاه    اماا اگار ذهان   . کنیاد آن فکر   ی گیر و فضایی دارید که درباره ضربه ودد، همیشه  ت داگهان ظاهر میمشکالومتی 
باار کاه باا     گاویم یاک   ی مخالفت با افراد دیگر، دعوا کردن برای این، دعوا کردن برای آن، با اد، مای   درحال فکر کردن درباره

گاویم    وید، مای  بنابراین ومتی در تضادی گرفتار می. کنم این را تضمین می. کنید  روع به دعوا کردن می،   وید مواجه مشکلی 
 .ی سفید، به تقوا تبدیل کند تان را به ماده ی سیاه در بدن ه آن به این منظور است که مادهک

 خصای  بادن هار    -ادبار کارده اسات  کارما   کارما رویر کسی ه ا تقریبو ، ایم پیشرفت کرده حداین تا امروز ها  ما ادسان
و کناد    اما ر اد مای     گوداگ   کاه  درحالی: دهد می  رخ  مومعیت  نای  در تبدیل کارما اغلببنابراین . کارما دارد  مقدار بسیار زیادی

باا    ومتای .  ود یابد و در همان زمان تبدیل می کاهش می ما   کارمایدر همان زمان ، یابد بهبود می ما    ینگ  یندرحالی که 
اگار  . ظااهر  اود    کناد  آبدیده می  ما را   ینگ  ینهایی که  اصطکاکصورت  هتوادد ب د، میی و می  مواجه دیگرد افرمشکلی با ا

پیوساته   هام  همگی به. کند ر د می تان یابد و گودگ می بهبود تان  ینگ رود،  ین می  از بینتان  ی، کارما کنید  را تحمل آن  بتوادید
د و کشایدد  هاا کمای زجار مای     آن. خاوب باود  از آغااز هام   هاا   آن   اینگ   ین مردم تقوای بسیاری دا تند و  گذ ته  در. هستند
. خواهند تزکیه کنند دمی ،کشند میزجر که  محض این به. طور دیستند اما امروزه مردم این. توادستند گودگ خود را افزایش دهند می

 .که تزکیه کنندسازد  میتر  ختها س  ود و برای آن تر می تر و کم ها برای درک آن کم عالوه بر این، توادایی آن

کنناد، یکای از ایان دو     طور بدی با  ما رفتار مای  کسی مشکلی دارید، یا ومتی افراد دیگر به  ابوامعا    که  زمادی، در تزکیه
  کنیاد  مای   احساآ. رفتار کرده با یدی دطور ب هها ب تان با آن مبلی  ددگیکه ممکن است  ما در ز یکی این. توادد با د وضعیت می

؟  دیاد کررفتاار    صاورت   دانها با  آنبا مبال  چرا  ما بسیار خوب، ؟ "ندنک می رفتارطور با من  ها این را آنچ"،  است  دادرست  آن  که
ایان  اماا باه    ."ی زددگی دادارد  با آن دورهطی ابترهیچ ا  زددگیی  دوره  این. دادم ی گذ ته دمی من هیچ چیزی درباره"گویید،  می

، بنابراین ومتی هر ی تبدیل کارما مطرح است همسئلکنید  وضعیت دیگر این است که ومتی با کسی تضادی پیدا می.   کل دیست
  هاای   کار یاا محایط    محل  درباید   این. کنیم باید خیلی باگذ ت با یم و دباید مثل افراد عادی رفتار کنیم ها را اداره می یک از آن

برخوردهاای    هاا هام   آن  زیارا کناد،   مای   صدقدیز   غل آزاد داردد  که  در مورد کسادی  این   کل  همان  به. کار رود بهدیگر   کاری
 .وجود دارد   ها روابطی همسایه  بین  حداملراکه ، چ دبا ید  با جامعه  در تماآ  که  است  غیرممکن. داردد  اجتماعی
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  عاادی   مردم بین   هآن عده ک  درخصوصبنابراین . و داسازگاری خواهید دا ت اختالشهمه دوع تان  یارتباطات اجتماعدر 
مدر باه است،  غل آزاد دارید یا کسب و کار متعلق به خودتان  ی  غلی  ما چه مدر پول دارید، رده کنند، مهم دیست چه می  تزکیه

  ی هاا بایاد در جامعاه    حرفاه تمام . کارها را منصفاده ادجام دهید و با صدامت رفتار کنید: را دارید، مهم دیست چه دوع  غلی دارید
در گذ اته  . ای داریاد دادارد   که چه حرفاه  ربطی به این. کار دیستند طور است که مردم درست ، فقط ایندنبا   وجود دا ته  ادسادی
گویم که  اما من می .ویندگ می  عادی  مردمچیزی است که   این. "کار هستند دفر فریب  هدُ  ،دفر بازرگان  از ده"ای وجود دا ت،  گفته

بایاد پاول   تالش کنید، یشتر هر چه بد، ید و منصفاده کسب و کار کنیکار با  رستاگر د.  کاری است این مشکلی مربوط به درست
بادون از   -که در این ددیای عادی برای آن زحمت کشایدید  خاطر این آورید فقط به دست می را به  ما آن. دست بیاورید بیشتری به

ی اجتمااعی   توادید در هر طبقاه   ما می.  ود دست آورده می آن از طریق سعی و کو ش به -دیآ یدست دم به یزیدست دادن، چ
ی باه دارداد، و   تضادهایی از دوع طبقه ،ی باه طبقه. ، تضادهای مختلفی وجود دارددمختلف  اجتماعی   طبقات در .فرد خوبی با ید

 اان   یها امیال و وابستگی توادند کمتر به مید، نی اجتماعی که با  در هر طبقه افراد. درستی اداره  ودد توادند به ها می همگی آن
در  توادناد  مای ، و همگی یافت  وددد توادن میطبقات اجتماعی مختلف افراد خوب در . اهمیت بدهند، و در دتیجه افراد خوبی  ودد

 . دنتزکیه کن ان ی اجتماعی خود طبقه

ه مردم با یکدیگر دارداد وامعاا    ، مشکالتی کدیگر با د هایو کار  یا کسب  دولتی  های  رکتخواه در ، در چین روزها  این
شای  برخوردهای ماردم در تاالش بارای پی   ،  دردتیجه.  ادد ددا تههرگز  ای مادند این را دیگر، پدیده  کشورهای.  فرد است حصر بهمن

و  کنند و افکاری کاه دارداد   کشند، برای سودی جزیی مبارزه می ها علیه یکدیگر دقشه می آن .طور خاصی  دید هستند گرفتن به
 کاار   محال ، کسای باه    طور مثال هب.  بود  خوبسخت است که فردی   حتی .بردد همگی وحشتناک هستند کار می ترفندهایی که به

 تاو سر   طور پشت طور و آن این  کسی"،گوید می او  به  بعدا ،  خصی.  دیست  جا درست آن  و هوای  حال  که  کند می  و احساآ  آید می
. کناد  طور عجیبی به او دگاه مای  هر کسی به ." دار کرد او  هرت تو را لکه. داده  گزارشی تو  رفته و درباره  رییس  پیش و  بد گفته

من کارهای بادی  به و دسبت ا"توادند چنین بدرفتاری را تحمل کنند؟  توادند این را تحمل کنند؟ چگوده می افراد عادی چگوده می
  بیاا .  دارمافارادی را    هام   کنناد، مان   می  از او حمایتافرادی اگر  .دهم او ادجام میدهد، من هم کارهای بدی دسبت به  ادجام می

  کننده، این تمرین  یکاما برای .  هستید موی  فردی  که  ، خواهند گفت دهید  ادجام  عادی  مردم  کار را در بین  اگر این. "کنیم مبارزه
آن کار را با  ور و حرارتی بیشتر اگر .  یک فرد عادی هستید،  کنید  و مبارزه کشمکش  فرد عادی  یک اگر مثل .  استکار بسیار بد 

 .از او ادجام دهید، به خوبیِ یک فرد عادی هم دیستید

باید آراماش خاود را حفاظ کنایم، و      ول وید، ا پس چگوده باید آن رویداد را اداره کنیم؟ ومتی با آن دوع تضاد مواجه می
  ایان  -توادیم موضاوع را رو ان کنایم    ، ما میدهیم  توضیحا مهربادی مسئله را ب  توادیم ، می البته.  ر کنیمرفتا   خص  آن  دباید مثل
  و رمابت  مبارزه  دیگران  ، دباید مثل  ویم می  مواجه  مشکالت  با این ومتی.  مبا ی  وابسته  آن  از حد به  اما دباید بیش . دیست  مشکلی
فارد    آن  تنها دباید مثال  ده رفتار کرد و  ما هم به همان صورت رفتار کنید، آیا یک فرد عادی دیستید؟ او به آن صورتاگر .  کنیم
  ، آیاا عصابادی   ومتای از او متنفار با اید   . دباید از او متنفر با اید  وامعا .  متنفر با ید   خص  باید از آندبلکه ، دکنی  و رمابت  مبارزه

 کاه  حاال آن . با ایم  بردباار و  خاواه  دیاک کنیم کاه درسات،    تالش میما .  کنید  تیرعاردباری را اید ب گاه دتوادسته آن؟  وید مید
  از او عصابادی دبایاد  وامعاا    رفتاار کنیاد و  او   دباید مثل  پس.  ود  صحبت  اش درباره  که  استحدی کمتر از    ما حتی  خواهی دیک
ده تنها دباید از او عصبادی  وید، بلکه . و وامعا  آبروی  ما را ریخته با ددار کرده  حتی اگر  هرت  ما را در محل کار لکه،   وید

باودن   ویا  کای  آهمثال    آیاا ایان  ": فکر کند  این طور  فرد عادی  یک اید .  وامعا  از او تشکر کنید -از او تشکر کنید  ملب  تهباید از 
 .دیست  طور اینتوادم به  ما بگویم،  می؟ "دیست

 اما دبایاد از    ؟تری را ددباال کنیاد  اساتاددارد بااه  دبایاد  آیا . هستید  کننده تمرینیک  ما  .بیندیشیم  آن  ی درباره  همگی
دست  کننده هستید، بنابراین آیا آن چیزهایی که به  ما یک تزکیه. کنند پیروی کنید ها پیروی می معیارهایی که مردم عادی از آن

،  ؟ پاس یساتید او د  ، آیا مثلمثل او رفتار کنیداگر . از معیارهای سطوح باه پیروی کنیدآورید از سطوح باهتر دیستند؟ پس باید  می
 ،گوید می  وجود دارد که  ، اصلی جهان  ؟ در اینخواهید کرد  را کسب  چیزی  چه: بیندیشید  نیا ی ؟ درباره چرا باید از او متشکر با ید
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 اما را در مومعیات   او . دست بیاورید، مجبوریاد از دسات بدهیاد    واهید بهاگر بخ -"دیآ یدست دم به یزیبدون از دست دادن، چ"
،  اسات   بارده  به خارج  اما دفاع   دست آورده چراکه   ود که به  ت، او طرفی دردظر گرفته میگذا   عادی  مردم  در بین  وحشتناکی 

دهاد، و آن   و او بیشتر تقوا از دست می کنید میتحمل بیشتر ، با دبیشتر   تأثیر آن و بگذارد  بیشتر  ما را در  رایط بدتری  هرچه
 .گیرید گرفته و به دل دمی را سبک  دوش کشیدن آن هستید، آن زمان ومتی درحال به و هم ، ود تقوا همگی به  ما داده می

. واهد  دخ  تبدیلی  ما کارماپس ،  اید  کشیدهفراوادی   دج ما فردی هستید که ر: وجود دارد  جهانمادون دیگری در این 
 تقاوا   آیا ایان  . ود میهمگی به تقوا تبدیل و   ود میاددازه تبدیل   همان  تحمل کنید به اددازه که هر ، اید جا که زجر کشیده از آن

  نایا او اگار  .  است  رفته   ما دیز از بین  کارمای -؟اید بردهد  دفعطریق دو    ما بهآیا خواهد؟  کننده می تمرین  یک  که  دیستچیزی 
با احتارام رفتاار    یکدیگر ما با اگر من و ؟  دهید  را ترمی  خود   ینگ  ین  توادستید می  کرد، چگوده دمی   ما خلق  را برای  مومعیت

که فرصتی بارای ر اد    علت این؟ دمیقا  کند که گودگ ر د  با دپذیر  امکانتوادد  می  ، چگوده نشینیمب  هنگیامدر هجا  و این مکنی 
توادیاد از طریاق آن،     اما مای  است و  هکرد  ایجاد ما   را برای  مشکل  این   خص  آناین است که  وجود آمد به ما    ینگ  ین
. هساتید   کنناده  تمارین یاک   ما .  اید برده  دفع  طریق  به سه یابد؟ بهبود دمی ما    ینگ آیا  ین.  را بهبود بخشید خود   ینگ  ین

اید، چرا  برده  چهار طریق  به  حرکت  با یک یابد؟ افزایش دمی ما دیز   ، آیا گودگ باهتر رفته است  ما  ینگ  ین براین حاه کهانب
 . به این صورت استوامعا    .از او تشکر کنید  ملب  باید از صمیموامعا  با ید؟   دباید ممنون   خص  از آن

 اما     اینگ   ین  ترفیع  را برای  فرصتی وامعا اما او . داد ا دمی م  خود را به  تقوای  وگرده  دبود  خوب   خص  آندیت ،  البته
، کنید می  تزکیه تان را  ینگ  ین  ، و درحالی که بدهیم  ینگ  ین  ی تزکیه  بهخود را   اهمیتدیگر، ما باید   عبارت به. وجود آورد به

هاا مکمال یکادیگر     آن. ببریاد  باهخود را  سطح  توادید یق میو فقط به این طر   ود می  تبدیل  تقوا  و به  رفته  از بین ی  ماکارما
از   ومتیاما  ،فهمدتوادد این را ب دمی  فرد عادی  یک. ادد تغییر کرده  همگیکنید حقایق  سطحی باه به این دگاه میاز ومتی  .هستند
بینند، ممکن اسات چیازی را    ردم عادی میبه  کلی که م.  ده است مسئله دگاه کنید کل این چیز سر و ته   این  باه به  سطحی

  بادین  عموما  .ها وامعا  درست هستند به مسایل دگاه کنید آنباه   از سطحیومتی   فقط. درست بپنداردد، اما آن وامعا  درست دیست
 . است  صورت

  یاک   عناوان  باه کاه خاود را   مگای ماادر با اید    ه  در تزکیاه،   در آیناده   کاه   امیدوارم .ام تشریح کردهرا کامال    اصول  این
جا کاه در   ، از آناز افراد   اید بعضی. ادد  ده  جا معرفی در این  اکنون هم د، زیرا اصول یکن  تزکیه  طور وامعی هو بببینید کننده  تمرین

هنوز بیشتر عملی  ها مرار دارد جا درست در مقابل آن منافع عینی و ملموآ مردم عادی که اینکنند    فکر  بین مردم عادی هستند،
فرد معمولی خوبی یک اگر بخواهید . در سیالب موی مردم عادی مادر دیستند خود را منطبق با استادداردی باه دگه داردد. هستند

اگار  اماا  .  عاادی هساتند    ماردم الگوهای ها  آن. عنوان الگوی خود ادتخاب کنید توادید مهرمادان و  هروددان دموده را به با ید می
است که  چیز خوب این . وجود ددارد  هایی ، زیرا دموده بستگی داردذهن  ما   بهی  ما تماما   تزکیه،  کننده با ید زکیهت  یک   یدبخواه

بنابراین دافا . خواستید تزکیه کنید هیچ کسی دبود به  ما آموزش دهد ایم دافا  ناخته  ود، چیزی که مبال  حتی اگر می ما گذا ته
که تا چاه   توادید تزکیه کنید، آیا آن به ادجام خواهد رسید، و این که آیا می این. و  اید بتوادید کمی بهتر عمل کنیدرا پیروی کنید 

 .به خود  ما بستگی دارد ا تمام سطحی باه خواهید رفت

گاری دیاز   های دی توادد در صحنه می.  ود همیشه به  کلی که اهن توصیف کردم دیست البته رو ی که کارما تبدیل می
 اید درحالی که در خیابان مشغول مدم زدن هستید با مشکلی . هر جایی اتفاق بیفتد، یا جامعه، در منزلتوادد در  میمتجلی  ود، 

ها را رها کنیاد، همگای    توادید در محیط مردم عادی آن هایی که دمی وابستگی. توادد جایی دیگر در جامعه با د روبرو  وید، یا می
 ما خواهیاد  . های مختلف، دور ریخته  ودد ها را دارید، همگی باید در محیط هایتان، تا ومتی که آن تمام وابستگی. باید رها  ودد

 .کنید گوده تزکیه می این. کنید لغزید، و از آن، حقیقت را درک می

کیاه را ادجاام   هاای حرکتای تز   برای بسیاری از مردم، در جریان تزکیاه، ومتای تمارین   . وضعیت رایج دیگری وجود دارد
اماا اگار کاار    . کند کنید با  ما دعوا می که  روع به ادجام حرکات می  ود، و به محض این دهید، همسرتان اغلب داراحت می می
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او خو حال دخواهد باود،  . کنید می مایودگفرض کنید ومت زیادی را صرش بازی . دیگری را ادجام دهید کاری به کار  ما ددارد
کند و  اما درحاال تمارین دادن باه      های  ما برای او هیچ مشکلی ایجاد دمی تمرین. کنید ومتی که تمرین میاما ده به داراحتی 

کنیاد او   هاا مای   آن بسیار خوب است، اما به محض این که  روع به ادجاام تمارین   -تان هستید، که مزاحمتی برای او ددارد بدن
ادجاام   ها را ها تمرین زیرا یکی از آن ،ادد ی طالق با یکدیگر دعوا کرده مرحلهها تا  کند، برخی از زوج چیزهایی را پرتاب و دعوا می

هایم  چرا ومتی تمرین"پرسید،  پس از آن، از او می. افتد اددیشند که چرا این اتفاق می ای دمی ها لحظه ی زیادی از آن عده. دهد می
مدر عصابادی   بله، دباید آن". توادد دلیلی پیدا کند ا کند، وامعا  دمیتوادد دلیلی پید ؟ او دمی"دهم این مدر عصبادی هستی را ادجام می

حرکتی تزکیه هستید، کارماا    های پس وامعا  موضوع چیست؟ ومتی درحال ادجام تمرین.  ود اما در آن زمان خشمگین می "با م
 . ما باید بپردازید .چیزهای بد هستند دهید که از دست می چه آن. دیآ یدست دم به یزیبدون از دست دادن، چ -باید تبدیل  ود

را  اگار بتوادیاد آن  . که وارد منزل  وید، همسرتان درست جلوی روی  ما از  دت خشم منفجر  اود   اید به محض این
داداد   طور معمول با همسرش سازگاری دا ته با د، چراکه او مای   اید کسی به. های امروز بیهوده دبوده است تحمل کنید تمرین

معماوه  او باا مان مخالفات     "  کناد،  بناابراین فکار مای   . دهد باید تقوا را جدی بگیرد می های حرکتی تزکیه را ادجام  رینومتی تم
کنید، پس تمرین اماروز   کند، و با او  روع به دعوا می خشم  ما فوران می! "کند جویی رفتار می کند، اما امروز با من با سلطه دمی

را از بین ببرید، اما  ما به او اجاازه ددادیاد و باا او     جا بود و او درحال کمک به  ما بود که آن ا آنزیرا کارم. به هیچ دردی دخورد
بسیاری از ما با ایان مومعیات برخاورد    . دهند چیزهای زیادی مثل این روی می.  روع به دعوا کردید، پس آن کارما از بین درفت

دهید، به این حاد مازاحم  اما     ومتی کارهای دیگری ادجام می. فکر کنیم ی علت آن ای مکث دکردیم و درباره ایم و لحظه کرده
درحقیقت او فقط درحاال کماک باه    . گیرد است، اما او همیشه دسبت به  ما حالت تهاجمی می   ود و اگرچه این چیز خوبی دمی

کناد و در درون باا  اما      ما دعاوا دمای  او فقط در ظاهر با . دادد را از بین ببرید، اما خودش این را دمیتان  ی ما است که کارما
، کسای اسات کاه    آورد دسات مای   بهزیرا هر کسی که کارما . طور وامعی عصبادی است او حقیقتا  به. طور دیست مهربان با د، این

 .مطعا  به این  کل است. کند میداراحتی احساآ 

 شينگ رشد شين

حافظت کنند و بنابراین با مشکالت زیاادی برخاورد کردداد و     ینگ خود م در گذ ته بسیاری از افراد مادر دبوددد از  ین
 ودد و   ینگ کامال  باهیی متولد می برخی از افراد با  ین. تر برودد که تا سطح بخصوصی تزکیه کرددد دتوادستند پیش پس از این
. رساند  لمروهاای بخصوصای مای    اود و باه م   باز می  ان بالفاصله چشم سوم  دهند، های حرکتی تزکیه را ادجام می ومتی تمرین

ومتی گوداگ او تاا   . کند  ینگ او باه است، بنابراین گودگ او سریع ر د می کامال  خوب و  ین ی خص چنینکیفیت مادرزادی 
د و دیاز دارد که به ود  میها آ کار  کند، اگر بخواهد گودگ خود را بیشتر باه ببرد، تنش او مرار دارد ر د می  ینگ  که  ین جایی

او احسااآ  .  ود حتی بیشتر صحت دارد این برای کسی که با کیفیت مادرزادی خوبی متولد می.  ینگ خود ادامه دهد ر د  ین
ظااهر   مشاکل ایان هماه     چارا داگهاان  . رود خوبی پایش مای   کند و تمرینش به و مالیمت ر د می  خوبی کند که گودگ او به می
  مومعیات کناد و   را تحقیر مای دیز او   وی  رییس ،کند رفتار می  بدی  طور با او بهکسی  هر. رود دمی پیش  خوبی چیز به  ؟ هیچ ود می

و از ،  است  خوب او  مادرزادی  کیفیت. کند را درک دمی او آن؟  ود ظاهر می مشکلاین همه   چرا داگهان.   ود می  متشنج  منزل دیز
استاددارد کمال  ستتواد آن می  چگودهاما .  ود عیت تزکیه ظاهر میاین رو مادر بود به سطح بخصوصی برسد، و حاه این دوع وض

ی  ایان دتیجاه  .  دهید  خود ادامه  ترفیع  به   ما باید!  برای رفتن دارد  زیادی  راهی او هنوز  زکیهتننده با د؟ ک زکیهت  یکبرای   دهایی
اگار  . است که چرا مادر بودید باه آن وضاعیت تزکیاه برساید     این دلیل آن -که با خود آوردید بود   مادرزادی  کیفیت  مقدار کمآن 

 .بخواهید بیشتر ر د کنید استاددارد باید باه برود

پاس از  . تأمین با اند   ام خادوادهخواهم آورد و مطمئن خواهم  د که   دست هب  بیشتری  پول  من"، گویند برخی از افراد می
، کنیاد   دخالات   دیگاران   در زدادگی توادیاد   دمی ما .  بینید می  خواب  که  گویم می ."که تزکیه کنم روم میآن هیچ دگرادی ددارم و 

تصمیم این چیزی است که  ما آیا . تان با د آدان را کنترل کنید، خواه همسر، فرزدد، والدین یا خواهر و برادر  سردو تتوادید  دمی
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خواهیاد  تزکیاه  را و اگر کال  هیچ مشکلی ددا ته با ید، چاه چیازی    اگر هیچ دگرادی در منزل ددا ته با ید،،  عالوه ؟ به گیرید می
از  ،ی آن گودگی فکر کردن  ما دربااره چ  این چه کسی تا به حال چنین چیزی  نیده است؟ -؟ تزکیه کردن در راحتی کاملکرد

 . است عادیفردی دظر  دقطه 

توادیاد   ها  ما را آزمایش خواهند کرد که آیا مای  نآ. دهید ادجام میها  سختیی  چیزی است که درست در بحبوحه  تزکیه
تاان را   تزکیاه  توادیاد  دمی،  با ید  چیزها وابسته آن   بهاگر  .ها را سبک بگیرید توادید آن تان را مطع کنید و آیا می احساسات و امیال

ماردم  . دارداد   ها احساسات ادسانکه  خاطر این بهدمیقا  د؟ نبا   د ادساننتواد می ها چرا ادسان. را داردعلت خود   هر چیزی.  تمام کنید
ها،  ، دوستیها ، احساآ والدین  به  زن و مرد، عشق  بین ، عشق  خادواده  اعضای بین  قیعال. کنند می  زددگی  خاطر احساسات به  فقط
خواهید کاری ادجام دهید،  می.  ویدخارج   حساساتتوادید از ا روید دمی مهم دیست کجا می - دوستیخاطر  هب  کارهایی  دادن  ادجام
هر چیزی در  -ورزید، از چیزی متنفر هستید به چیزی عشق میغمگین هستید، خواهید کاری ادجام دهید، خو حال هستید،  دمی

کسای   چاما اگر از احساسات بیرون بیایید های . تزکیه کنیدتوادید  دمیاگر احساسات را مطع دکنید . آید جامعه کامال  از احساسات می
 اود   چاه کاه جاایگزین مای     آن. توادناد  اما را دوساان دهناد     های عادی دمای  توادد  ما را تحت تأثیر مرار دهد و وابستگی دمی
کاه از   اسات، ایان   طاوهدی تزکیاه رودادی   . را مطاع کارد   باره آن البته راحت دیست که یک. تر است خواهی بوده که با کوه دیک

  .اما  ما باید با خودتان جدی با ید. ستها رها  د روددی تدریجی ا وابستگی

سر اار از    ملبای کاار کنایم؟ اگار همیشاه       پس بایاد چاه  .  ودد طور داگهادی ظاهر می کنندگان تضادها به رای ما تزکیهب
اداره خواهید   خوبی بهها را  آن،   وید می  مواجه تبا مشکال   ومتی  جو دا ته با ید، و حالت ذهنی آرام و صلح ، و محبت  خواهی دیک

اگر همیشه با دیگران بامحبت و دوستاده با ید، اگر همیشاه ومتای کااری    . گیر خواهد داد عنوان ضربه کرد زیرا به  ما فضایی به
را تحمل کنند یا  توادند آن ها می دیگران را دردظر بگیرید، و هرگاه مسایلی با دیگران دارید اول فکر کنید که آیا آن دهید ادجام می

کنید باید از اساتادداردهای بااه و    بنابراین ومتی تزکیه می. گاه مشکلی دخواهید دا ت  ود، آن ای دمی ها باعث صدمه برای آنآیا 
 . حتی باهتری پیروی کنید

به این  خص . بینند ها بوداها را می برخی از افراد باز است و آن  سوم  چشم. فهمند را دمی  مسایل  این  از افرادرخی ب ،اغلب
  خاواهش  ، کنم می  ؟ خواهش کنی از من مرامبت دمیچرا "، کند با خودش گله و  کایت میکند،  می  رود و بودا را ستایش می  خاده
توسط او تدارک دیاده    مشکل  آن. دخالت دخواهد کردبودا آن مسلم است که  !"مکن  را حل  مشکل  اینبه من کمک کن کنم  می

چگوداه او  . هاا، خودتاان را ر اد دهیاد     طوری که بتوادید از طریاق چاالش    ما را باه ببرد به   ینگ  ین د، و برای آن بود که 
توادست ر اد   کرد چگوده گودگ  ما می اگر حل می. را برای  ما حل دخواهد کرد را برای  ما حل کند؟ مطلقا  آن توادست آن می

ی کلیدی این است که کااری کارد کاه     تان را باه ببرید؟ مسئله  ینگ خود را ر د دهید و سطح توادستید  ین کند؟ و چگوده می
زددگی یک  خص برای : بینند، ادسان بودن هدش دیست را می بین بزرگ آن طور که موجودات رو ن همان. گودگ  ما ر د کند

کنناد کاه    فکار مای   ها آن اما. کشند کنند که ردج فراوادی می مردم فکر می. ادسان بودن دیست، بلکه برای این است که بازگردید
را درک  برخای از افاراد ایان   . کنناد  گوداه فکار مای    این. پردازد های  ما را می تر بدهی سریع -هرچه بیشتر زجر بکشید بهتر است

کنای؟ هار روز    چرا به من کمک دمای "کنند،  کند  روع به مقصر دادستن او می ومتی استدعای عاجزاده از بودا اثر دمی. کنند دمی
ی بودا را خُرد  خاطر آن، حتی مجسمه برخی از افراد به. "دهم زدم و پیشادی بر زمین مرار می کنم و زادو می عود رو ن می برای تو

کناد و گوداگ وی     اینگ او ساقوط مای    کند،  این  گویی می که یاوه به محض این. کنند کنند و از آن پس به بودا توهین می می
کند کاه باودا درحاال ویاران      فکر می.  ود دلخور میبیشتر و بیشتر از بودا پس از آن دده و دادد که چیزی بامی دما رود، او می می

 یابیرا به این  کل ارز توادید آن چگوده می. برد کار می  ینگ بودا به گیری  ین او منطق مردم عادی را برای اددازه. کردن او است
توادد عملی با د؟ بنابراین این داوع   چگوده آن می -برد کار می باهتر بهد؟ او معیار مردم عادی را برای دگاه کردن به چیزهای یکن

و بسایاری از افاراد وجاود    . عدالتی علیه او اسات  اش یک بی ها در زددگی کند ردج دهد، که  خص فکر می مشکل اغلب روی می
 .ادد داردد که به این  کل سردگون  ده
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ادد و این  اامل برخای از اساتادان پارآوازه دیاز       ادد که سقوط کرده بوده  دگگو چی  از استادان  ، بسیاری پیش  سال  در چند
تعاداد کمای وجاود      فقطدرحال حاضر . کامل کرددد و برگشتندرا   خود  تاریخیمأموریت   گودگ چی  وامعی  ، استادان البته . ود می

هیچ گودگی حاضر   درحال ، اماهستند  فعالها هنوز  نآ. ادد  ده  گمخود در بین مردم عادی  ی   ینگ سقوط کرده داردد که با  ین
هاا در   آن  کاه دیددد   ان استادان. هستند  فعال  در جامعه  بوددد هنوز هممعروش   در گذ ته  کهگودگ  چی  استادانبرخی از . دداردد
کاه دیگار باه     بیرون بکشند و اینکشیده  ددد و دتوادستند خود را    خصی  دفعسمت  هرت و  دد، که به د  گم  عادی  مردم  بین
این موارد، . بود ان  کمکی  روحروی بدن  ا تمام  گودگ .یرون کشیدددها را ب کمکی آن  روح   ان استادانبنابراین . ها امیدی دبود آن

 . ددوجود دار ها آناز   تعداد زیادیعادی هستند و 

در . یساتند د  با ند، درخور توجاه   وجود دا ته  هم  اگر تعدادی  یحتو . هستند  کم بسیاری ما، این موارد  تزکیه  ی در مدرسه
 در یدر  اهر   باافی  پارچاه   ی کارخاداه  یاک  در اگردی بود کاه  . وجود داردزیادی گیر  چشم های  مثال ،  ینگ با ر د  ین  رابطه
، دتیجه ایان باود کاه   . یاد داد  دیگر همکارادش  هها را ب ، تمرینرا یاد گرفت دافا  فالونکه  اینبعد از . کرد کار می  دودگ  ان  استان
  ی ببارد و بقیاه    خاداه   باه   باافی  پارچه  ی ها را از کارخاده از حوله  هایی تکه  که  دا ت  او عادت.  خود گرفت  به  ای تازه   کل  کارخاده
بلکاه   را متوماف کارد،   بردن اجنااآ باه خاداه   ا ده تنه، ما را یاد گرفت تمرینکه  اینبعد از . کرددد کار را می  دیز همین  کارمندان

ها دیز بردن  آن، دیگران دیددد که او این کار را کرد  ومتی. بازگردادد  کارخاده  بود به  برده  خاده  به  از کارخاده  را که  چیزهایی  ی همه
  در تماام   وضعیت  این. برگردادددد  کارخاده  بوددد به  برده  خاده  مبال  به  را که  چه آن حتی  از کارمندان  بعضی. چیزها را متومف کرددد

 .افتاد  اتفاق  کارخاده

ببیناد    کاه   رفات   کارخاداه  دافاا در یاک     فالون   اگردان  دیدن   هر به  دافا در یک  فالون  از مراکز دستیاری  یکی  مسئول
 اداد  یااد گرفتاه  دافاا را    فاالون   کارگران  این  از ومتی" ،آمد  ها آن  دیدن   خصا  به  مدیر کارخاده. رود ی آدان چگوده پیش می تزکیه
کاه   بدون توجه به ایان کنند و  کار می  زیادی  کاری ها با پشت آن. رودد می  خاده  به  آیند و دیرتر هم می  کارخاده زود به   صبح  همگی

ومتی  روع کرددد به . کنند عالیق  خصی رمابت دمیبرای گیردد، و  کند ایراد دمی ها چه کاری را برای آدان معین می مسئول آن
.   ما بسیار مدرتمناد اسات    ی تزکیه  راه.  است  دیز بهتر  ده  کارخادهسود و گرفت   ای تازه   کل  کارخاده  تماماین  یوه عمل کنند 

  ماردم   هدایت  فالون دافا  ی از تزکیه  لیاص  هدش. " کنم  ها  رکت سخنرادی  در این  خواهم دیز می  من -آید؟  ما می  معلم  ومت  چه
  در جامعاه تمدن معناوی    برای مؤثریبسیار   توادد دقش میاما دیست،   کاری نین آن درخصوص ادجام چ.  باه است  سطوح  سوی به

  بگویم  توادم می، درک میفکر که چگوده بهتر عمل کند  ی این اگر دربارهو  کرد را جستجو میخود   درونر کسی اگر ه. با د  دا ته
 .کرد میر د مردم  ی د و استاددارد اخالم می  تثبیت  جامعه  که

او و . ساال سان دا ات     پنجااه   بااهی   باود کاه     ااگردی ،  دادم میآموزش  یوآن تای هر را در   ها فا و تمرین  که  زمادی
  ما این بغل   ی رد  د و آینه  سرعت هب  ، ما ینیبوددد  انخیابعبور از   در حین  که  ومتی. کنند   رکت  در کالآ وهرش آمددد که 

بعد از   ما ین. اددکش  زمین  رویاو را متر   ده  یش ازبما ین بود،   گیر کرده  ما ین  به  او که  با لباآ. گیر کرد  مسن  خادم  لباآ  به
  ایان . " رفتید ردید کجا دا تید میک میدگاه د،  ما  آهای" .بودما ین بیرون پرید و داراحت ز ا  رادنده. دکر  تومف  متر حرکت  بیست

کنند این است که حتی اگر مقصر هم با ند   ودد اولین کاری که می هر ومت با مشکلی مواجه می -گوده هستند این  روزها، مردم
  بیمارستان  بیایید او را به.  است  آمده  خادم  سر آن  بالیی  چه  ببین" ،گفتند  ما ین  داخل  مسافران. کنند  خالی   اده مسئولیتاز زیر 
  چاه   و ببینایم   بیمارساتان   باه   اید؟ برویم دیده  ؟ آیا صدمه خادم طور است هچ  اوضاع" ، گفت  و با عجلهآمد   عقلسر   رادنده. " ببریم
، دست داد  لباسش را تکان  او گرد و خاک. " ویدتوادید بر می من خوبم،"  ،بلند  د و گفت  از زمین  آرامی  کننده به تمرین  آن.  "  ده

 . دکر  جا را ترک آن را گرفت و   وهرش

   اینگ  درحقیقات  این  .  باودم و مان از  انیدن آن خو احال    د، کار   تعریف  من  را برای  جریان  آمد و این  کالآ  او به
یااد دگرفتاه   دافاا را    اگر فاالون .  هستمدافا   فالوند گرفتن درحال یا  من ، معلم"،  گفت  من  او به. ما ر د کرده بود ی  کننده تمرین
بسایار بااه   ی زددگی  هزینه،  است بازدشستهاو : این بیندیشیم  ی دربارهبیایید .  "مردک دمیبرخورد    کل  این  به  حادثه  ، با این بودم
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ی یاک ما این تاا چناین      وسایله  ه زمین خاورده و باه  بسن دارد، و   سال  پنجاه، او بیش از وجود دداردمزایای رفاهی   هیچ،  است
بلناد    از جایشو بمادد   بامی  زمین  روی  توادست او می. "جا  همه"؟ " ما صدمه دیده  کجای".   ود مسافتی روی زمین کشیده می

  فارد عاادی    یکومتی این برای . ددیای  جا بیرون بمادد و از آن  در بیمارستان  توادست او میو  ."برویم؟ یمبرو  بیمارستان  به". شودد
از  یا باد   خوبیک پیامد   وییم کهگ میما  .درکار را دک  و آن  کننده است تمرین  اما او یک .طور با د این  است  ممکنافتد،  می  اتفاق
  باود، چگوداه    عاادی   بااهی وی، اگار او فاردی     با سن.  ود منجر می  مختلفی  دتایجتفاوت در یک فکر، به . آید میآدی  فکرِیک 
جاا دراز   اگار در آن . آیاد  مای  آدی فکرِیک از  یا بد  خوبیک پیامد . بود  برددا ته  هم  خرا ی  و حتیاما ادبیند؟   صدمه  توادست می
هاای   رباطبود   وامعا  ممکن  پس "...کند درد می  من  جای آن ،کند درد می  منی جا این.  بد است  حالم  ، من آه"، گفت میکشید و  می

هنوز مجبور بود  د،  به او پرداخت می  مقدار پول  چهمهم دبود .  د می  فلج  و  اید برداردد  او ترک  های استخوانوی پاره  ودد یا 
  آن  کاه باود    عجیاب فکر کردداد  دیز   داظران  ؟ حتیتوادست از آن لذت ببرد و آیا می. سر ببرد  به  را در بیمارستانعمر خود   ی بقیه
بلاه،  .  اسات    اده   تحریاف ماردم    اخالمی  روزها، ارزش  این. "از او پول درخواست کن".  دگرفت  پول  رادندهبه زور از   مسن  خادم
با زور اگر ، و هستندگوده  این  مردمامروزه اما  .ادجام دهدکار را خواست آن  دمی .زدد  کسی او عمدا  بهاما  .رفت می  با سرعت  رادنده
درسات را از ا اتباه      مادر دیستند مردم این روزها   کهگویم  یم. است  آن داعادهدهکنند که  فکر می  داظرینحتی ،  دگیرید  لپواز او 

زیارا  . را بااور دخواهاد کارد    ، آن"سات اهساتی ا اتباه    نکه درحال ادجام آ  کاری"گویید،  می   خصیومتی به . دهند  تشخیص
 که بتوادند از آن پول دربیاورداد هار   تا جایی -سود هستند  ددبال فقط بهافراد   ، بعضی است   ده  عوض  استادداردهای اخالمی مردم

 اعار    یاک حتی   این - " د کشتنخواه او را  و آسمان  دبا د، زمین   خصی  دفع  ددبال   خص  اگر یک". دهند میادجام را   کاری
 !است   ده

ها یاک   آن. برد نمِ یان چیمرکز تجاری    به  بعد از  ام  زدن  مدم  برایرا   پسرشبار   اگردی در پکن وجود دا ت که یک
خاواهی   اگار مای  ". کناد   بازی  که  پسر عالممند  د و خواست. کرد را تبلیغ می  آزمایی بختبا بلندگو یک بازی  که وادت را دیددد

  لاوکس   ی دوچرخه  یکو   د دوم   ی جایزه  ی برددهفورا    ودکک .کند  داد تا بازی  نوآی  یک  کودک  او به. "بازی کنی برو بازی کن
  ، چگوداه  کننده هستم تمرین  یک  من"،  از سر پدر گذ ت  برق  مثل  فکری  داگهاناما . بودزده  هیجانبسیار   کودک.  گرفت کوچک

در ازای آن باید   مقدار تقوا  چه  ام دپرداخته  میمتی  آن  برای  کهام  دست آورده را به  چیزیحاه که ؟  با م  چیزی  چنان  ددبال  توادم می
  عصبادی  کودک  ."بخریم  دوچرخه  یک  خودمان  توادیم می  اگر بخواهی.  دکنیم  را مبول بیا آن"،  گفت  کودک  ؟ او به"بدهم  از دست
  کاودک  . "را دا اته با ام   خواهی آن دمی و ،ه  دمخودم بردد حاه.  دخریدی، اما تو  بخری  یکیبرایم   کهخواستم از تو   من" د، 
  ، هرچاه  خاداه  در. بردب  خاده  را با خود به  دوچرخهکه  ای ددا ت جز این کننده چاره تمرین  این. بردار هم دبود زاری کرد و دست  گریه

  فاروش  آزمایی بخت  های بلیط"کر کرد، ف  سپس. "گردادم پول را برمی". کرد  داراحتی  فکر کرد، بیشتر احساآ  آن  ی بیشتر درباره
 ". ببخشم  کارم  محل  را در  باید پول کرد؟دخواهند   تقسیم  خود ان  را بین آنآیا ها برگردادم،  پول را به آناگر  .ادد رفته

  اگر این. درک کنداو را   کار او وجود دا تند و رییس او توادست محلدافا در   فالون  کنندگان از تمرین  ، تعدادی خو بختاده
را کاه از یاک     یا  و دوچرخاه   کنناده هساتید    اما تمارین    گفتیاد  یو مافتاد،  می  اتفاق عادی   کاری  یا محیط  معمولی  در محیطی

  بود فکر کناد کاه    ممکن ما هم   رییس  ، حتی کار ببخشید  را به محیط آن  پول خواهید  و می  خواهید دمیآزمایی بردده  دید  بخت
  تزکیه  رفته یا از طریق  راهه بی  به  گودگ چی  تمرین  اب   خص  آیا این"رددد، ک دیز اظهار دظر می   اید دیگران.  دارید  شکل روادیم

  توادسات  دمی 61یا 21ی  در دهه  چیزی  چنین.  است   ده  تحریف  اخالمی های ارزشدرحال حاضر   که  ام ؟ گفته" است   ده  دیواده
 .  د متعجب دمی  یکس  هیچ و بود  معمولی کامال  . آید  حساب  به  بزرگ  موضوعی

بردبااری،   ،خاواهی  دیاک  ،، حقیقات  جهان  سر ت،  استقدر تغییر کرده چبشر   اخالمیستاددارد ا مهم دیست  که  موییگ می
، و ومتی برخای از افاراد   دبا ید  عا  خوبوامممکن است ،  هستید   ما خوب  دنگوی ومتی برخی از افراد می .هرگز تغییر دخواهد کرد

  فقاط .  داد ا  اده   تحریاف همگای    و بادی   خاوبی   ارزیابیاستادداردهای  ، زیرادبا ید  دوامعا  بممکن است ،  هستید  بد ما   دنگوی می
  خاوب    خص  کند یک می  تعیین  که  ستاستادداردی اتنها   این.  ندسته  خوب  دیافراد نکن می  پیروی  جهانسر ت از   کهافرادی 

کند، مهم دیسات اساتادداردهای    مدر تغییر می مهم دیست جامعه چه.  است   ده   ناخته  رسمیت  به  جهان  این توسطو   ،یا بد است
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 ود و مهم دیسات کاه ماردم     گذرد چگوده فاسد می  مدر به مهقرا رفته است، مهم دیست که ددیا هر روز که می اخالمی مردم چه
دبایاد از   کنناده  تزکیاه   یاک   .کناد  کنند، جهان بار اسااآ تغییارات بشاریت تغییار دمای       طور بدی فقط به پول فکر می به چگوده

روید و کارها را بر آن اساآ  گویند که چیزی درست است و سپس  ما می مردم عادی می. استادداردهای مردم عادی پیروی کند
گویند خوب است ضرورتا  خوب دیسات، و چیازی کاه ماردم عاادی       عادی میچیزی که مردم . دهید؟ این خوب دیست ادجام می

های اخالمیِ پیچ و تاب خورده، ومتی  خصای درحاال ادجاام کااری باد       در این عصرِ ارزش. گویند بد است ضرورتا  بد دیست می
کنناده با اید    که یک تزکیاه  اینبرای ! است، اگر به او متذکر  وید که درحال ادجام کاری بد است، حتی  ما را باور دخواهد کرد

توادید بگویید که چه چیازی وامعاا  خاوب و چاه      باید چیزها را توسط سر ت جهان مورد مضاوت مرار دهید و فقط پس از آن می
 .چیزی وامعا  بد است

   دینگ نآگو

ی  تزکیاه   از روش   هبیماذ   مراسام   یاک   دیناگ  گاوان . وجاود دارد   دینگ نآگودام  چیزی بهگان،  کنند تزکیه  در میان جمع
ی دیگاری را بردگزینیاد و  اما را     کااری کنناد  اما راه تزکیاه      که  است  این   دینگ گواناز   هدش. استی بودا  تادتریک مدرسه

در   ماذهبی است که این مراسم   این است  عجیبچیزی که درحال حاضر . عنوان یک مرید حقیقی آن راه تزکیه به  مار آوردد به
 .درحاال ادجاام آن هساتند   یو دیاز  دا  ی مدرسههای  گودگ چی  ، بلکهدیست  تادتریسمفقط .  استظاهر  ده   گودگ چی  یها تمرین
؟ زیرا گویم را می  چرا اینو . دهد متقلب است آموزش می  تریسمدام تاد در جامعه بهرا   کتادتریحرکات تمرینی   ههر کسی ک  ام گفته

  ، تادتریسام  زباادی   خااطر ماادع   به. و دیگر وجود ددارد  است  ما داپدید  دهکشور  است که در  ر سالهزا یکیش از تادگ ب  تادتریسم
یاد دا ته با ید که آن یک آموزش محرماده و رمزگوده اسات، بناابراین     به. نتشر دشدم نها  ی منطقهدر   طور کامل ههرگز ب  تبتی
های محرماده را از استاد دریافت کند و باا او باه    د، و یک  خص باید آموزشای تزکیه  و محرماده به سبکی صومعهطور  هبباید 

 . ود  داده  توادد آموزش دمیبدون رعایت این  رایط، مطلقا  . ای تزکیه کند  کل محرماده

  تادتریسام  تاا را پیدا کنناد    خواهند استادی می: با یک دیت یاد بگیرددرا   گودگ رودد تا چی می  تبت  از ا خاص به  بسیاری
  یاک : بیندیشید  آن  ی همگی درباره. مشهور  وددودد و پس از آن ثروتمند و    گودگ استاد چیطوری که  هب ،کنند  را مطالعه  تبتی
 تواداد  و می مدرتمندی دارد  طبیعی فوق  های توادایی   ،است  کرده  دریافت  حقیقیهای  که آموزش  حیاتمید در   وامعیِ ِ بودایی یهما

جا  این  و بها" ، است  جا آمده اینه او چتوان دید برای  فقط با یک دگاه به ذهنش می. است   خصی  چنینببیند چه چیزی در ذهن 
دست بیاورد و مشاهور    ود و ثروت به  گودگ استاد چی  کجا را ترک کند ی طوری که ومتی این یاد بگیرد بهتمرین را تا این   آمده
آیاا  ، اسات   دن بودا  ی تزکیهبرای   جدیاین یک چنین روش . "ما را خراب کند  دنی بودا  تا روش تزکیهجا است  او این.  ود
 اود؟    دهادکشا   تبااهی   بهبه این  کل توسط او  ، و  هرت  پول  کسب  برای   دن  گودگ چی توادد فقط برای خاطر یک استاد می
دخواهاد    را دریافات   آموزش وامعای   او هیچد داد و نیاد دخواه  چیزی   خص  ینا  ، به جهت  همین  ؟ به تای اس ین چه دوع ادگیزها

بخواهاد   دبا اد و   درست  شرافکااگر . را بیاموزد  سطحی  چیزهای  مقداری  جا معابد زیادی وجود دارد و ممکن است آن،  البته. کرد
. ات تسخیر کننده را جذب خواهاد کارد  ح یا حیواداروس اطوری که بتوادد کارهای بدی ادجام دهد، پ ه ود ب  گودگ استاد چی  یک

  اسات   روداد ممکان   مای   تبت  بهدر جستجوی دارما   وامعا   که  هایی آن. یستد  تبتی  تادتریسم  ،، اما آنداردد  ادرژیارواح حیوادی دیز 
 .هستند  وامعی  ندگانکن ها تزکیه آن. جا ساکن کنند و بردگرددد خود را در آن

دایاو از    ی مدرسه. دهند ادجام میرا   دینگ گوان  دیز یوی دا مدرسه  های از روشبسیاری درحال حاضر   که  است  یبعج  این
بار   ،باودم   جنوبی تمرین در  ومتی درحال ا اعه؟ دهند را ادجام می  دینگ گوانها   آن، برای چه کند می  استفاده  ادرژی  های کادال

ی  مخصوصاا  در منطقاه   .دنده می  را ادجام  دینگ وجود دارد که گوانو برهم   درهم ها روش از ده  بیشخبر یافتم، چه که  طبق آن
   اوید  می ها آن اگرد از مرار معلوم د،  ما نده می  را ادجام  دینگ  ما گوان  برایومتی آن استادان  آن برای چیست؟ .دودگ گوآن
هاا   آن  کاه   اسات  ، کااری   این .د کردنخواه  ،  ما را تنبیه دهید  ها را ادجام اگر آن.  یدرا یاد بگیر  دیگر تزکیه های  روش  توادید و دمی

و حفظ دادن فا برای    یهاید چیزنده می آموزش ها  آن  که  چه ؟ آن نددیستها درحال ادجام کارهای دادرستی  آیا آن. دنده ادجام می
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ادعاا   خصی وجاود دارد کاه   ؟ مقصود از ادجام این کار چیست.  ودد  سالمتا گیردد  را یاد میها  آنفقط   مردم، و  ندستهسالمتی 
دجات دهاد و  را   توادد مردم آیا او می. دیکن  را تمرین  دیگری  د هیچ روشیتواد د، دمییکن  او را تمرین  گودگ چیبار که  یکد نک می
این کار   از مردم  بسیاری  .های آدان است بین بردن فرصت او درحال بستن دست و بال مردم و از؟ راهنمایی کند  کمالها را تا  آن

 .دهند را ادجام می

گاودگی   ام که استاد چی من دیده. ظاهر  ده استدیز جا  آنحاضر   دهد، اما درحال دمیادجام را   دینگ دایو گوان  ی مدرسه
است، اما او استاد   ساختمان  طبقه  دو تا سه  به بلندی گ اوگود  ستون ارتفاعکند  می  دینگ ی گوان بیشترین سر و صدا را درباره  که
. کام اسات    آوری تأساف   طاور  چه که دیدم، باه  گودگ او تا این حد سقوط کرده است، بر طبق آن. ای است  ده گودگ  ناخته چی

به آن ادادازه اسات، و گوداگ     و فقطاو محدود   گودگ. دهد  را ادجام  دینگ ادد تا او گوان کشیده  او صف  دفر برایو هزاران صدها 
؟ آیا ایان فریاب   استفاده کندتوادد  چه چیزی میبرای مردم از   دینگ گوانادجام  برای ،پس. خواهد کرد  سقوط  لحظه  ر یکوی د
ا پا از سر ت  ، خص  یک  های استخوان ود  باعث می، به آن دگاه کنیددیگر   عدیاز بع  ومتی  ،حقیقی  دینگ مردم دیست؟ گواندادن 
را از  کناد و آن   پاهیشکند تا بدن  ما را  ی با ادرژی باه استفاده می ، ماده گودگ عبارت دیگر آن از به.  ود   دیده  سفید یشمِ  مثل

ضارورتا    ، دهد؟ البتاه  می  را ادجام  کاری  چه. توادد دهد؟ او دمی  کار را ادجاماین توادد  می  گودگ استاد چی  آنآیا . سر تا به پا بشوید
 ته با اید،  دا  او تعلق  بهبار که تمرین او را یاد گرفتید کاری کند که  یک  که  است  این  هدش. درحال ادجام کارهای مذهبی دیست

  دسات  ه اما را با    های پول  دهد تا او این کار را ادجام می.  های او بروید و چیزهای او را یاد بگیرید و مجبور خواهید  د به کالآ
 . دخواهد دا ت درآمدی چیزهای او را یاد دگیرد   یکس  هیچاگر . ردوبیا

هساتند، کاه در آن، ایان استاد اان اسات کاه        باودا   ی در مدرسه  دیگر تزکیه  های روشمریدان   ثلمریدان فالون دافا م
را  ممکان اسات آن    طبیعی فوق  های داییتواافرادی با . دخواهد  د  گفتهها  دهد، اما به آن ها بارها ادجام می برای آنرا   دینگ گوان

ممکن است یاک جریاان   دیگر   های زمانهستند یا در   خوابزمادی که . احساآ کنندرا  آن  است  کنبدادند و افراد حساآ دیز مم
تر بااه  اما را    گودگ  که  دیست  این  دینگ گوان  هدش.  ود می  جاری  بدن  تمام  سر به  باهیاز کنند که   احساآگرم داگهادی را 

 و بیشاتر تمیاز    پااهیش   بارای است، و   کننده تقویت  روش  یک دینگ  گوان. کنید گودگ چیزی است که خود  ما تزکیه می -کند
باه    تزکیاه . کنیاد   پاکتان را  ادجام  ود تا به  ما کمک کند بدن  سطحیباید بارها ادجام  ود، باید در هر .   ما است  بدن  کردن
 . دهیم ادجام دمیرا   دینگ گوان  ما تشریفاتبنابراین  ود،  استاد مربوط می  به  دارد، گودگ  بستگیما خود  

ام، مایلم به  ما  حاه که این را ذکر کرده. گذردد تا  اگرد استاد ان  ودد از میان آداب و رسوم رسمی میاز افراد   بعضی
  ی از جامعهی تاریخی فعلی ما  دوره. ب و رسوم رسمی بگذردد تا  اگرد من  ودداز میان آداخواهند  از افراد می  سیاریبگویم که ب

 آن داوع ماا  آیاد؟   عنوان رسما  یک  اگرد  دن به حساب می به  ،زادو زدنو   دن  آیا خم.  است  در آن زمان متفاوت  چین  فئودالی
عباادت  باودا را   یمیصام  یبا ملبو   نمرو ن ک، عود  کنم  عظیماگر ت"کنند،  فکر می  از مردم  بسیاری.  دهیم ادجام دمیرا   تشریفات

  -کنیاد  این بستگی دارد که چگوده تزکیه می  به کامال  ی حقیقی تزکیه  .دار است خندهاین . " خواهد یافت  افزایش  من  ، گودگ کنم
زادو بزدید و پیشاادی را بار زماین مارار دهیاد و      بودا که در مقابل   جبور دیستیدم. ه چیزهایی امید دا ته با یدب  است که  فایده بی

 کننده تزکیه کنید و بودا از دیادن  اما   زکیهت  استاددارد یک  بر طبقطور حقیقی خودتان را  رو ن کنید، فقط بهعود مجبور دیستید 
 اود   ه  ما را ببیند منزجر میک ، او از این دهید  دادرست ادجام  در جاهایی دیگر کارهای  اگر همیشهاما . خواهد  د  بسیار خو حال

بنابراین ممکان  .  ما بستگی دارد  هحقیقی ب  ی ؟ تزکیهگوده دیست ا  اینآیا حقیقت.  کنید  عظیمتاو به و   کنید رو نعود   هر چند که
در   را از ایان ان تا  یپااز میان برخی آداب و رسوم رسمی بگذرید تا  اگرد من  وید، اما ومتی و  کنید   استاد تعظیم  بهاست امروز 

.  دهایم  تشریفات دمای   این  به  اهمیتیما کال   ای دا ت؟ پس چه فایده -دهید  ادجامدوباره   خواستید را که   هر کاری  بگذارید  بیرون
 ! دام مرا خراب کنیدحتی   توادید می

دافاا رفتاار     بار طباق    یدطور ج هکنید و ب  تزکیه  طور وامعی هبومتی تا هر یک از  ما،  . ایم داده ی زیادی ما چیزها  ما به
عناوان   را باه کنیاد،  اما      دافاا را تزکیاه    فالونومتی تا . کنم و  ما را راهنمایی می مریگ میعنوان مریدادم دردظر  را بهکنید،  ما 
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  اگر تزکیاه .  دهیم   ما ادجام  برای  کاریتوادیم  دمیکنید، د  اما اگر تزکیه. کنیم مریدان دردظر خواهیم گرفت و  ما را راهنمایی می
 هاا  کاالآ مهم دیست که  اگردان ساری اول یاا دوم   ؟  خواهد دا تای  فایدهآن عنوان و لقب چه حمل کردن ، متومف کنیدرا 
ر طاو   اما مجبوریاد باه   ؟  مرید من دردظر گرفته  اوید  یدتواد می  دهید می  را ادجام یتمرینکه حرکات  خاطر این به  فقط، آیا با ید 

و فقاط پاس از آن     توادیاد باددی ساالم دا اته با اید،       ینگ ما تزکیه کنید و فقط پس از آن مای  حقیقی بر طبق استاددارد  ین
 کنیاد باه    کیاه ومتای تز تاا  .  دهایم  را ادجام دمای   تشریفات ما آن  ، جهت  همین  به .طور حقیقی به سطوح باهتر بروید توادید به می

توادد هر کاری ادجام  به هر چیزی که فکر کنید، به آن آگاه است و می. است  چیز آگاه  به همه  من فا ن  . تعلق داریدما   ی مدرسه
 .اگر تزکیه دکنید مرامب  ما دخواهد بود، اما اگر تزکیه کنید تمام مسیر تا ادتها به  ما کمک خواهد کرد. دهد

ها گفته  ده که رو به جهت خاصای   به آن .ادد را ددیده  خود ، هرگز استاد گودگ چی  های از روش  در بعضیکنندگان  تمرین
،  که بیشتر این؟ دهند دمی  فریبها فقط خود ان را  آنآیا  .این، کار را ادجام خواهد دادبپردازدد و   پول  نوآچند صد یتعظیم کنند و 

  گویاد کاه   مای   دیگران  بهاو حتی . کند  دفاع  و استادش   کند از روش می   روع ناسد و از آن پس   خصی مثل آن، سر از پا دمی
را  دیناگ  وما اصطالح  وجود داردد که مراسم به و افرادی دیز . معنی است بیکامال  کنم این  فکر می. یاد دگیردددیگر را   های روش
 .توادد کاری ادجام دهد گوده آن لمس کردن میچ مداد دمی. دنده می  ادجام

به داام  را   گودگ چیتمام افرادی که   بلکه ،هستند  دهند مالبی می  آموزش  ادتریسمگ را به دام تگود چی  که  تنها کسادی  ده
در   تزکیاه   هاای  ، روش ساال  انهازار بارای  : بیندیشیداین   ی درباره همگی. هستند  صورت  همان  دهند دیز به می  آموزش یسمبود

  بارای   تزکیاه   روشیاک  ؟ اسات   بودیسم  هنوز هم  این آیا  درا تغییر ده آنو  برود  اگر کسی ، پسادد ها را دا ته  کل  این  بودیسم
رودادی  . همه چیز را خراب خواهد کرد  تغییر کوچک  یک. ادگیز است  گفت  ای العاده طور فوق هو ب ن است، د بودا  جدی  ی تزکیه

بنابراین دباید بار اسااآ   . اهمیتی ددارد  اصال د یکن احساآ میما ه  کچه  و آن  است  پیچیدهدهایت  دهد بی که گودگ را  کل می
. بار که تغییر کنند دیگر به آن روش تعلق دداردد ی آدان است، و یک های تزکیه راه  راهبان  مذهبی  های  کل. احساآ تزکیه کنید

تزکیاه کارده   را   بازرگ   های ینب از رو ن  بسیاری   هر مدرسهآن است، و   مسئولدارد که بزرگی   بین رو نهر مدرسه یک موجود 
  ، چاه  گوداگ  چای کوچاک  اساتاد    یک. را تغییر دهد  مدرسهدر آن   کیهکند که برود و آزاداده روش تز مید  جرأت  یکس  هیچ.  است
توادسات   مای اگر وامعاا   و را تغییر دهد؟  بودا  دن  ی تزکیه ی مدرسهد و آن ده  فریباستاد آن روش را   دارد که  مدرتمندی  تقوای

 .چیست  مالبی  گودگ چیتوادید بگویید   ما می؟ بود مین مدرسه اتغییر کند آیا هنوز هم

 گذر اسرارآميزقراردهي 

  هاای  در کتااب را   اصطالحات  اینتوادید   ما می.  دو  می  دیز دامیده "ی اسرارآمیز یک روزده" ،"اسرارآمیز گذرمراردهی "
را  آن  وضوح توادند به دمی  گودگ چی  از استادان  ؟ بسیاریآن چیست،  پس. پیدا کنید  جی گوییمینگ  نگ ی و دگذَ دایو ،جینگ ندَ

. را ببینناد  ها اجازه دداردد آن را ببینند، و آن که در آن هستند کال  آن سطحیتوادند از  دمیگودگ  چیمعمولی  اناستاد. دهند  توضیح
 ان معماولی اساتاد . برسد  عقالدی  چشمباهتر   سطح  بهرا ببیند  که بتوادد آن مبل از ایند را ببیند، بای کننده بخواهد آن زکیهت اگر یک 

اداد پای    سعی کرده  تزکیههای  های کهن، چرخه از زمان. دنرا ببین آن  دنتواد دمیبنابراین  برسند،  سطح  این  د بهنتواد دمی  گودگ چی
 و داگ ذَ دایاو  ،ن جیناگ دَ هاای  در کتااب . مارار داد را  آن  و چگوداه   دارد یک روزداه کجاا مارار   یست، گذر اسرارآمیز چببردد که 

 دهناد  ح می ررا  ها آن آن. ادد اصال  دپرداخته  ادد، و به جوهر آن ی آن بحث کرده درباره  ئوریفقط از دظر ت، جی مینگ گویی نگ ی
د زیارا ماردم عاادی اجاازه     دها   رح خوبی  را به آن توادد هیچ کسی دمی. کنند اما فقط  ما را بیشتر سردرگم می دهند،  رح میو 

 .را بدادند دداردد جوهر آن

که  ما مریدان فالون دافاای ماا هساتید باه  اما ایان را        خاطر این توادم به  ما چیزی را بگویم، و فقط به همچنین می
  باه . کنم مدیمی که ذکر کردم صحبت دمی  های کتاب  ی درباره. ا دخوادیددرهم و برهم ر  گودگ چی  های کتاب  هرگز آن: گویم می
کاه حتای    باه محاض ایان   . کنیاد دها را باز  آن  حتی. کنم ا اره میدویسند  می  مردم این روزها  که  گودگ چی  مالبی  های کتابآن 

بگاذرد، ارواح  ان تا  از ذهان   جرماه   مثلومتی آن فکر  "...آید می دظر معقول  هب  جمله  ، این خوب"  ترین فکری دا ته با ید، کوچک
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  های وابستگیای که  ارواح تسخیر کننده  کنترل  ها تحت از کتاب  بسیاری.  ودد سوار می ما   بدنروی   کتاب  آن درتسخیر کننده 
  کاامال   -موجود هساتند   گودگ چی  مالبی  های از کتابزیادی تعداد  .ادد  ده  کنند دو ته میکاری  دسترا   و ثروت   هرتمردم به 

 حتای  .خاود دارداد   بای   ارواح تسخیر کننده و چیزهایدویسند که  میرا   ییحتی چیزهاو  هستند  مسئولیت از افراد بی  بسیاری. زیاد
دکارد،    مطالعاه   را هام  هاا  آن کاه   بهتر استها، معموه ،  های مدیمی دیگر  بیه آن کردم یا کتابذکر   مدیمی که مبال   های کتاب

 .وجود دارددر یک روش  بودن مثابت مدچراکه موضوع 

کاه    او گفات .  د  من  ی خنده  وامعا  باعث  کرد که  من دقل  برای  داستادی  بار یک  گودگ چین ی از کارمندان ادجمن چییک
رد کا   ها، احساآ از سخنرادی  بسیاری  به  کردن بعد از گوش  .رفت می  گودگ چیهای  خنرادیس به همیشه   بود که  در پکن   خصی

چیاز    یاک   ی دربااره   همگیبنابراین بوددد،   سطح در یک ها همگی  آن.  یستد نیده بود   که  چه بیشتر از آن  چیزی  گودگ چی  که
بسیار خوب، من دیز یک "!  بود  همان  فقط  گودگ چی  محتوای  ، فکر کرد که گودگ چی  مالبی  استادان  آن بیه . کرددد می  صحبت

. بنویسد  گودگ کتاب چییک خواهد  کند می دمی  مرینگودگ ت کسی که چی: این بیندیشید  ی ربارهد ."دویسم گودگ می کتاب چی
او دو ات و دو ات   . ..کنیاد  کند،  ما از او کپی می او از  ما کپی می - ودد می  هم کپی  از روی  گودگ چی  های روزها، کتاب  این

  ساتادان ا  ؟ حتی چیست   گذر اسرارآمیز  کهدادد  وامعا  می  کسی  چه. دتوادست جلوتر برود رسید، و  گذر اسرارآمیزکه به موضوع  تا این
  گوداگ  استاد چای  آن   که  دادست دمی او . سؤال کرد  گودگ چیمالبی استاد   نابراین رفت و از یکب .دادند می  کمیِ  گودگ چیوامعی 
را   ساؤال   جاواب   توادست دمی  گودگ چی  استاد مالبی اما اگر این .  دادست دمی چیزی  گودگ چی  ی دربارهدیز  شخود زیرا بود  مالبی

ی  روزدهکه یک گفت و  ند،از خود درست ک  کرد چیزی  ، جرأت جهت  همین  ؟ به بود  او مالبی   ددد که دمی  متوجهمردم بدهد، آیا 
. منتشار  اده اسات     کتااب   دخندید، زیرا ایان . آید دظر می هب  مسخره بسیار  این. مرار داردمرد   تناسلی  آلتدر دوک    گذر اسرارآمیز
آن دارد   ای فایاده آیاا هایچ   . اداد  رسیده  ای مسخره  وضعیت  چنان  امروزه به  گودگ چی  های کتاب ویم این است که گ میچیزی که 

 .بزدند  مهصدتوادند فقط به  ما  ، و میخوردد دمی  درد چیزی هها ب ؟ آنرا بخوادید ها کتاب 

بااهی ساطوح میاادی      گاده، ومتای  سهددیای   فای ی  تزکیه طول چیست؟ در "تعیین جا در گذر اسرارآمیز"پس منظور از 
  کاودک . کند می روع به ر د کودک جاودان   وید، میگاده  سهددیای   فای  باهی  سطح ی کنید، یعنی ومتی وارد تزکیه می تزکیه
و باا    هساتند   و بازیگوش  های تزکیه  ده کوچک  کودک.  ناسیم تفاوت دارد می   ده  تزکیه  کودکنوان ع چه که به با آن  جاودان
حرکت با دساتادی   بی ، جاودان  دکند کودک  را کنترلاصلی، او   اگر روح. کند دمی  حرکت جاودان   کودک. رودد می  اطراش  به   یطنت

از   جااودان   کاودک   .حرکت، روی یک گال دیلاوفر آبای خواهاد دشسات      ر و بی، پاها ضربدیین جیبه هم وصل  ده در وضعیت 
  ساوزن سار  تار از   کوچاک   که  زمادی  حتی -ببینید  میکروسکوپیدهایت  ی بیسطح توادید او را در  ما می.  ود متولد می ان تی دَن
 . است

   اکم   ینیپاا پیراماون    ی در منطقاه   آن وجود دارد وان حقیقی  تی دَنیک   فقط. کنم  و نچیز دیگری هست که مایلم ر
از   بسایاری . با اد  مای   بادن   در داخال    اکم   پایینمرار دارد، آن  نیی هویی طب سوزدی  ی باهی دقطهمیدادی است که   آن.  است

از   زکیه  اده و بسایاری  ، کودکان ت جاودان  ، کودک ها، فا ن از توادایی  ، بسیاری طبیعی فوق  های از توادایی  ، بسیاری گودگ  ا کال
 . ودد در این میدان متولد می  همگی  دیگر موجودات

هاا در   آن  که  گویم می. کرددد  صحبت  ینییو پا  ، میادی باهییان  تی دَن  ی درباره  کنندگان زکیهاز ت  ، تعدادی گذ ته  ر زماند
ه در کا  و ایان  اداد،  داده  هاا آماوزش   آن باه    طریق  این  ها به دسل  رایب   ان استادان  کنند که افراد دیز ادعا می  بعضی. بوددد  ا تباه
  ود دا اته معنی و به درد دخور وج چیزهای بی  هم  مدیم  در ایام  حتی، ویمگ میبه  ما .  است به این  کل دو ته  ده  ها هم کتاب
از   بعضای . معنی دیست کاه آن صاحیح اسات    ه اینب -که مدت چند سال است که آن منتقل  ده است دگاه دکنید به این  .است
. توادند به  ما کمک کنناد کاه تزکیاه کنیاد     دمیما ادد، ا ا اعه پیدا کرده  عادی  مردمدر محیط   همیشهددیوی   کوچک های  روش
ان  تای  ت کاه دَن نظور ان ایان اسا  ، مکنند صحبت میینی یو پا  ی، میاد باهییان  تی دَن ی دربارهها  آن  ومتی. دیستند چیزی ها  آن

  از بادن   مسامتی   رویذهانش را    زیاادی   مادت    اخص    ؟ ومتی دیست   وخی  یک  آیا این. توادد ر د کند می  دَن  که  است  جایی
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متمرکاز کنیاد و   تاان   یباازو   خود را به ذهن کنید باور دمیاگر . دهد می  را  کل  که دَن ندک میتولید   ادرژیی ا توده  تمرکز کند،م
بینناد   نابراین ومتی برخی از افراد این را میب.  خواهد گرفت  کل   دَن جا آن پس از مدتیدهید و   ادامه  صورت  این  به  زیادی  مدت
 اکل بگیارد،     هار جاا دَن   کنند کاه  ها فکر می آن. آید دارتر به دظر می خنده  حتی  این. جا وجود دارد  همهان  تی گویند که دَن می
هماه جاا وجاود دارد، یاا       دَن  بگویید توادید ی ما م.  دیست ان تی  است، اما یک دَن  یک  ، آن این است که حقیقت .است ان تی دَن
را  ی امار   بای ی فاتوادد  میطور حقیقی  به  کهان  تی   یک  فقط اما،. آن درست است -وجود دارد  ینییو پا  ، میادی باهیی  دَن  که این
 ینییو پاا   ، میاادی  بااهیی ان  تای  دَن ها در مورد آن گفته،  دردتیجه. مرار دارد  تر  کم ینیپا  ی در منطقهآن لید کند وجود دارد، و تو

 . خواهد گرفت   کل  کنید دَنتمرکز م  یمدتتان را برای  ذهن  که  هر جایی  .ا تباه است

. تار  اود   تار و بازرگ   کند تا بزرگ ر د میدریج ت  ود و به متولد می  تر  کم پایین  در مسمت ان تی در دَن  جاودان  کودک
کاه   زمادی .ادد  گرفته   کلاو   های و چشم  بینیو  توادد دیده  ود، می او  بدن  تمام  ر د کند،  کل  پنگ پینگ  توپ  ی اددازه  تا   ومتی
طور  که  کل گرفت، همان آنبعد از . کند یاو ر د مدر کنار   گرد کوچکی  حباب  ، است  پنگ پینگ  توپ  ی اددازه  به  جاودان  کودک
ظااهر    دیلوفر آبی  گل  گلبرگ  کشد، یک مد می  اینچپنج   جاودان  کودک  ومتی. کند آن دیز ر د می کند ر د می  جاودان  کودککه 
  از گال   ای گیردد و هیاه  یم  اساسا   کل  دیلوفر آبی  گل  های رسد، گلبرگ می  هفت یا هشت اینچ  به  جاودان  کودک  ومتی.  ود می

یباا  بسایار ز  -ینددش می  طالیی آبی دیلوفر  گل  ی صفحه  یکروی   درخشنده طالییِ  جاودان  کودک  یک.  ود ظاهر می  دیلوفر آبی
 " جااودان   کاودک " ،دایاو ی  درسهدر م و "بودا  بدن" ،بودا ی درسهدر م  ، که است واجرایک  داپذیرِ تباهیِ  بدن  این .رسد دظر می به

 . ود می  دامیده

 اما  .  اود  تبادیل دیاز بایاد    اما    نتیبِ -هستندهزم  ها کنیم و هر دوی آن تزکیه می را  بدندوع هر دو  ن ماما روشدر 
هاای   چشام دشان داده  اود و  توادد  میمالب آن بسیار،   با تال ی.  ود ظاهر  عادی  مردم  ددارد بین  بودا اجازهیک بدن  دادید، می
  بدن فیزیکیبه همان  کل ،  د  که این بدن تبدیل برای مردم عادی، پس از این اما. را ببینند توادند فروزددگی آن می  د عادیافرا

. کناد حرکات  عادها  بع  باین آزاداداه  توادد  می بدن  ایناما د، نرا ببین آن  د فرقنتواد دمی  عادیرسد، و مردم  دظر مییک فرد عادی به 
ی  پارده   مثلآن . کردر د خواهد   ارتفاع  آن  دیز به  هوایی  رسد، حباب می  اینچیا هفت   پنج حدود ی اددازه  به  ودانجا  کودک  ومتی
کناد   ومتی به این ادادازه ر اد مای   . کند دشیند و حرکت دمی با پاهای ضربدری می  جاودان  کودک.  است   فاش بوده و  بالون  یک

روداد  . خواهد کرد  حرکتبنابراین به سمت باه . طور کامل ر د کرده است ، آن بهکند  را ترک ان تی حباب هوایی دیاز دارد که دَن
اگر . رود میاهتر حرکت کرده و ب باه  به  تدریج هب .د دیده  ودتواد  میاو   حرکتهر روز ، اما  است  سمت باه بسیار آرام  او به  حرکت

 .توادیم حس کنیم که آن وجود دارد را تجربه و مشاهده کنیم می دمت آنبا 

. ماداد جاا ب  آن  دتیدیااز دارد کاه ما   رسد،  می ی سینه در مرکز مفسه  جودگ انت ی طب سوزدی  دقطه  به  هوایی  حبابومتی 
  بااب داخال ایان ح  چیزهاا  از  ای مجموعه، ( است جا آندیز   ملب) جا است آن و بسیاری از چیزها  بشری  جوهر بدنکه  خاطر این به

از   ومتای . کناد  مای   باه حرکت  طرش هب  ، دوباره پس از مدتی. دو  غنی ،جوهر  این دیاز دارد با  هوایی  حباب .گیرد می   کل  هوایی
 .کنیاد  طور دردداکی احساآ تورم می بهادد و  مسدود  دهتان  یها رگ  اینکه  مثل ،دیکن می  خفگی  کند، احساآ گلو عبور می  میان
  دیاوان   باه   آنگاوییم   اگرچه می.  دامیم می  "دیوانصعود به "را  آنما . رسد میسر   هباز آن   پس و کشد می  ند روز طولچ  فقط  این

  دیاوان  جا که از آن. است  تورممسرتان که گویی  کنید میاست و احساآ سر  ما   کل  ی اددازه  ن بهآ  درحقیقت  ود، ولی وارد می
  ساعی   هاوایی   حبااب از آن،   پاس . ردیگب   کل  هوایی  حبابداخل در   دبایدیز   ، جوهر آن استخص ی کلیدی در وجود  ا منطقه
هاا   د و  اقیقه و ا  می تورمدردداکی م ورط هچشم سوم ب. است  دردداک کامال   بیاید و این  بیرون  سوم  چشمتودل از   با فشارکند  می

آیاد و   مای   حباب هوایی از تودل چشم سوم بیارون   که اینتا  بدیا میاین ادامه . افتند گود میها  چشمکنند، و  میتورم دیز احساآ 
 . ود می  جا آویزان آن - ود دامیده میاسرارآمیز  گذراین مراردهی .  ود می  آویزان  پیشادی  در جلویبالفاصله 

  ی مدرساه  ی در تزکیه  که  دلیل است  این  به. را ببینند  مادر دیستند چیزی  باز است   ان سوم   چشم  کهافرادی ،  آن زماندر 
ی بزرگای از   مجموعه . ودد می  بسته ها رد ،گذر اسرارآمیز  در داخل چیزها  گیری  کل  به  دادن  سرعت  دایو، برای  ی مدرسه وبودا 
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در  من آن تیان  ی دروازهراهروی   مثل ودد، درست  می  ها بسته آن ی د و همهدوجود دار  در پشت ها راز د ای مجموعهر جلو و ها د در
 ، ودد میها باز د در ، گذر اسرارآمیزسازی  گیری و غنی سرعت دادن به  کل  برای.  طرشها در هر  ی بزرگی از در با مجموعه،  پکن
اجازه دداردد با  -دنببینمادر دیستند در این مرحله د نببین  سوم  را با چشم چیزها دنتواد  افرادی که می. خاصبسیار    رایط  تحت  مگر

همادیگر را مطاع     مکاان   در بدن ماا در آن   ادرژی  چیست؟ صدها کادال  پیشادی  آن در جلوی  دن  از آویزان  هدش .آن دگاه کنند
عبور   ارآمیزگذر اسر  باید از میان ، و همگی ودد  بزدند و خارجدور   گذر اسرارآمیز  از میانبنابراین صدها کادال ادرژی باید کنند،  می
جاا   از آن. هاد د   کل  گذر اسرارآمیز  در داخلرا از چیزها آن مجموعه  ود و   گذا تهبیشتری های  بنیان  که  است  هدش این .کنند

 اکل    آنداخال  در   بشری را  کل خواهد داد، و تمامی جوهر بدن  کوچک  جهان  یک  ، آن است  کوچک  یجهاد  ،بشری که بدن
 .دیست یبردار طور کامل مابل بهره دهد، و هنوز به مجموعه از امکادات را  کل می  یک  فقطآن  اما. گرفتخواهد  

در  اکل  آیاد،   می  با فشار بیرون  گذر اسرارآمیز  ومتی.   ود گذا ته میباز   ، گذر اسرارآمیز غیرعادی  ی در مدرسه  در تزکیه
 ی هاای مدرساه   روش. باز هساتند   جلو و عقب  های آن در مسمت دربنابراین .  ود یم  گرد  تدریج هب  آید، اما بیرون می  ستوادهیک ا

  بسیاری  بودا و دایو استادان  در مدارآ. دنکن  فظتاحمرا   ودبنابراین مجبوردد که خد، نکن دمی یا دایو را تزکیه  بودا  دن  ،غیرعادی
در اما .   وید میدمواجه   مشکلی  هیچبا و  ،ببینید  ددارید کهنابراین دیازی ، ب ما با ند  توادند مواظب ها می آن  همگیو وجود داردد، 

اما ومتی در . ببینند باید بتوادند،  جهت  همین به ، دنکن  محافظت را خودها مجبوردد که  آن. بدان صورت دیست  غیرعادی  ی مدرسه
مجموعاه از    ایان   که بعد از این. است  تلسکوپی یک  یان لولهبینند،  بیه دگاه کردن از م  ان می آن زمان چیزها را با چشم سوم

گذر تغییر مومعیت " گردد،  ومتی به داخل سر باز می. کند می  برگشت  به   روعآن ،  گیرد می   کلماه یا بیشتر   در مدت یکچیزها 
 . ود میدامیده  " اسرارآمیز

از   ساپس . کناد  مای باودن  تورم م  ساآطور وحشتناکی اح ا دوباره بهمگردد، سر   برمی  داخل  گذر اسرارآمیز به  که  زمادی
 اکافته و    ماسر    که این  ، مثلدردداکی دارد  دیز احساآ  خارج  فشار به  این.  ود می  ا فشار خارجگردن ب  پشت در نیوجِی  دقطه
بسیار   عدی، در بع آمدن  بعد از بیرون. دیکن می  راحتی  آاحسابالفاصله آید و  می  بیرون  باره یک  به  گذر اسرارآمیزسپس .   ود باز می
را  آنهساتید    در خاواب   ومتای ،  جهت  همین  به ،عد بسیار عمیق وجود داردبعآن در  ی،جسماد  کلیدر آن و   ود می  آویزان  عمیق

د که نیک میاحساآ ،  ود مراردهی میبار   یناول  گذر اسرارآمیز برای  ومتی: وجود دارد  مسئله  اما یک. ادد دیدخواهتحت فشار مرار 
و تاار    تیاره تاان   یبینای  که کنید می  احساآ ، همیشه استدیگر   عدیدر بع  آن  که با این  ما وجود دارد، و  چشمان  در جلوی چیزی
  یمهما گذرگاه کلیدی ، نیوجِ  ی دقطه  جا که از آن. خیلی خو ایند دیستو   است  پو اددهچشمان  ما را   چیزی  که این  مثل ، است
 "ی اسارارآمیز  یک روزداه ". کند  روع به برگشت می  سپس. پشت سر دیز هزم است  کل بگیرداز چیزها در   ای ، مجموعه است

و ، کناد  مای   رفاتن   پاایین   به  گردد،  روع برمی  دیوان  به  ومتی. یت دهدعتغییر مومباید بارها آن  -فقط یک روزده دیست  درحقیقت
  بیارون   دوبااره   نمِا  مینگ  ی در دقطه. رود ها پایین می در فضای بین کلیه نمِ مینگ طب سوزدی  ی تا دقطهداخل بدن تمام مسیر 

 .آید می

ماا  و  داماد  مای  "منفذ"را یک  آندایو  ی  مدرسه.  ی استمهمدهایت  ی اصلیِ بی روزده  ما نمِ مینگ ی طب سوزدی  دقطه
هاای    ابیه هیاه   - اسات   آهنای   ی دروازه  یاک   وامعاا   ابیه   و  است مهمی اصلی  گذرگاهیک   این. دامیم می  "گذرگاه"را یک  آن
و   ندسات ه  هیاه   یاک ماا    گو اتی   هاای  سالول .  دارد   اماری  بای   های هیهدادید، بدن ما   ما می .آهنی  های وازه ماری از در بی

تار و   ، ذرات کوچاک  بسیار کوچکذرات ها،  ها، الکترون ها، پروتون اتم -دهند میی را  کل دیگر  ی هیه  ها آن داخل  های مولکول
،  و به همین دلیال  .ها را دارد هایی از دروازه ؛ و هر هیه، هیهمیکروسکوپی دهایت تر، تمام مسیر به پایین، تا ذرات بی حتی کوچک

  هاای  روشدر  .ادد ها مفل  ده هایی از دروازه مگی داخل آن هیهوجود دارد که ه   ماری بیهای  طبیعی و توادایی فوق  های توادایی
باا ادفجاار بااز      اگار آن . با ادفجار باز  اود  ن باید مِ مینگ ی  دقطهاول ،   ود مینفجر م دَن که  ومتی ،کنند می  را تزکیه که دَندیگر 

طاب ساوزدی     ی را در دقطاه از چیزهاا   مجموعهاین   آمیزگذر اسرار  که ز آنپس ا.  ددخواهند آزاد   طبیعی فوق  های دشود، توادایی
 ، این. کند  روع می  تر  کم پایین  مسمت  بهومتی داخل برگشت، بازگشت خود را . گردد برمی  داخل  به  داد، دوباره  ن  کلمِ مینگ

 . ود می  دامیده "خودجایگاه   به  گذر اسرارآمیزبازگشت "
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   اده   بسیار بزرگ  جاودان  ، کودکدر آن زمان. گردد خود باز دمیی  اولیه  محل  بهگردد،  رمیب  گذر اسرارآمیزکه  اینبعد از 
ر اد    جااودان   کاودک طور کاه   همان. را خواهد پو ادد  جاودان  کودکو  گرفت خواهد را دربر  جاودان  کودک  ،هوایی  حباب.  است
یا    ش  کودک  یک ی  اددازه  به  جاودان  کودک  دایو، معموه  ومتی  ی مدرسه در. کند ر د میهمراه با او کند، گذر اسرارآمیز دیز  می

  کنتارل   تحت.  ود می  دامیده "جاودان  تولد کودک"، و آن، کند  را ترکبدن    ود که می  داده  او اجازه  کند، به ر د می  ساله  هفت
  اصالی   وحمادد، درحالی که ر جا ثابت می آن  فیزیکی  بدن. کند  حرکت  شدر اطرابیرون بیاید و توادد  می  جاودان  ، کودک اصلی  روح

  باا هایچ   که به بزرگی  ما برساد، دیگار   پرورش یابد  یا اددازه  تا  جاودان  کودکومتی   معموه بودا، ی  و در مدرسه. آید می  بیرون
تواداد   را ترک کند، که از بدن جدا  ود، و آن می بدن   ود که می  داده  او اجازه  به ، معموه  زمان  آندر .  دخواهد د  مواجه  خطری

 اما  بادن  از خارج  ، پو ش.  است  او دیز بزرگ  و پو ش  است  ر د کرده  ما  ی اددازه  تا  جاودان  ، کودک در آن هنگام .خارج  ود
طاور   به  ، گذر اسرارآمیز ر د کرده  بزرگی  ی اددازه  چنان  هب  جاودان  کودک  جا که از آن.  است  گذر اسرارآمیز  آن و  است  یافته  توسعه
 . یابد می  توسعه  بدن  خارجطبیعی 

  در داخال   بوداهاا همیشاه  با ید و متوجه  ده با ید که  دیدههستند در معابد که را  هابوداهای  و دقا ی ها  اید مجسمه
بسیاری . دشیند میوجود دارد که بودا در آن ای  دایره  یک  همیشه -تندطور هس های بوداها این دقا یمخصوصا ، . هستند  دایره  یک

  یاک   داخال هاا   آنچرا . ندهست   کل  این  به  همگی - معابد مدیمیها در  دقا یمخصوصا   ،هستند   کل  بودا بدیناز تصویرهای 
  دامیاده   دیگار گاذر اسارارآمیز     ،لحظاه   اما در این .است  گذر اسرارآمیز  آن  ،گویم میه  ما ب. دادد دمی  یکس  هیچد؟ ندشین می  دایره
 مکاداات را دارد، ا  ی مجموعهاین  فقط آن . امیدد  بهشترا یک  توان آن دمیهنوز   درحقیقت.  ود می  دامیده "بهشت"  آن.  ود دمی

کناد  را  روع بتوادد تولید که  آناز   مبل. اردرا دد تولید توادایی برای از امکادات را دارد اما  ای که مجموعه کارخاده  یک  مثل  درست
گودگ یاک    باهتر از سطح  من  گودگ  سطح"گفتند،   کنندگان زکیهاز ت  ، بسیاری پیش  سال  چندین. دیاز دارد  و مواد خام  ادرژیه ب

دد که این غیرمابل باور به دظار  دیگران فکر کرد ." بودا است  یک  گودگ  باهتر از سطح  من  گودگ  سطح"، یا " وا است سات بودی
باید درحالی که در ددیای بشری هساتید تاا      ما وامعا   دبود، گودگ غیرمابل باور  ها گفتند در کل آن  که  چه ، آن درحقیقت. رسد می

 .پرورش یابد  بسیار باهیی  سطح

. فهمیاد ب خیلای ساطحی   را آندبایاد  ؟ سات تزکیه کرده ااز یک بودا  باهتر یسطحاو تا  -؟ا دگوده ب توادد این چگوده می
و باه    کارده   تزکیه  بسیار باه  یسطح تااو   که ومتی  دلیل استن یبد  این.  بسیار باهیی است   خصی وامعا  در سطح  گودگ چنین

  و دایال   گوداگ    ادن از باز  مبال درست . استاو وامعا  بسیار باه   گودگ  ، سطح است  هه یا گودگ او باز  درسید کامل  بینی رو ن
  بارای   ادارژی   آن .هار دو بردا اته خواهناد  اد     ،او   اینگ   این  سطحبا  ،او  ، هشتاد درصد از گودگ کامل بینی رو ن  به   دن
 ینگ  کننده، همراه با سطح  ین گودگ یک تزکیه دیداد میطور که  انهم. کار خواهد رفت هخود او ب  بهشت ،او  بهشت  کردن غنی
پرورش اش  فرسا در تمام زددگی  مار و آبدیده کردن خود تحت  رایط طامت های بی است که او با گذر از میان سختی ، چیزی او

  بهو . رود کار می هاو ب  بهشت  کردن غنی  برای  باارزشی  ماده  درصد از این  هشتاد ، و است  بسیار باارزش  جهت  همین  به .است داده
را   هرچاه ، آورد مای   دست هب  دستش  با دراز کردن  بخواهد فقط  را که   ود، هرچه می  موفق  در تزکیه  یندهاو در آ  ومتی دلیل  همین
او   عظایم   تقاوای   ایان . خود همه چیاز دارد  و در بهشتا -دهد  توادد ادجام بخواهد می  را که  هر کاری و  خواهد دا تبخواهد   که

 .دکر  تزکیهها  توسط تحمل سختی  که  است

  چیزی ، یا هرخواهد میبودا   یک نابراین هر چیزی را کهب.  ود  تبدیل  هر چیزی راحتی به توادد به ای که او دارد می  ادرژی
او   مقام بوداییاین چیزی است که او برای خودش تزکیه کرده است، این . همگی را داردکند،   بازیآن یا با که مایل است بخورد 

درصاد از    بیسات   فقط، و او  ود  دامیدهخودش   توادد بهشت میآن   زمان  در این.  ود  موفق  توادد در تزکیه دمی،  آن  بدون، و  ستا
  ماداده   او باامی   درصد از گودگ  فقط بیست  اگرچه.  خواهد دا ت  دایو بامی  به   دن  و دایل  تزکیه  کردن  کامل  خود را برای  گودگ
تبادیل  اده    ،با ادرژی بااه   ی ماده توسط  زمان  ایندر یک بدن ددارد یا حتی اگر دا ته با د، او ، یا  ستدی  مفلاو   اما بدن،  است
  یاک   اماا ومتای  . ندسات ه  مقایساه   غیرمابال ها  آن  مدرت و  ودد آ کار میطور کامل  بهاو   خدایی  های ، توادایی زمان  در این. است
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توجاه باه     بادون های بزرگی را ددارد، و  و چنین مهارت  است  مفلمعموه  بدن او ، است  تزکیهدرحال   عادی  مردم  در بین   خص
 .بوداما حاه همه چیز متفاوت خواهد .  محدود است  هنوزمدر باه است،  او چه گودگکه  این
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  پنجم  خنرانيس

 

 

 

 

  فالون  طرح

  شچارخ   درحال  را که  فالون  توادند این داردد می  طبیعی فوق  های توادایی  که  کسادی.  است  ما یک فالون  دافای  فالون  دماد
ماا توساط     ی تزکیه  روش. تندسها دیز درحال چرخش ه ، آن کند ما دیز صدق می  فالون  های کوچک عالمت  این برای. ببینند  است

  که  چه کنیم، بنابراین آن کیهان تمرین می  تکامل  مادون  ما بر طبق.  ود خواهی و بردباری هدایت می سر ت جهان، حقیقت، دیک
بودا وجود دارد کاه    ی مفهومی در مدرسه.   جهان است  نیاتوریم  این فالون  دیگر، طرح  به معنایی.  است  بسیار عظیم  کنیم می  تزکیه

ین امکان دارد برخای از  ددیای ده جهته، با دا تن چهار وجه و هشت جهت یا هشت دقطه، به خودی خود یک جهان است، بنابرا
را به حساب  افراد بتوادند ببینند که باه و پایین آن یک ستون گودگ وجود دارد، و این دلیل آن است که چرا ومتی باه و پایین آن

ی باودا از جهاان را معرفای     ی مدرساه  آن، خالصاه . دهد بیاورید، یک ددیای ده جهته خواهید دا ت که این جهان را تشکیل می
 . ندک می

  ی و هماه    جهاان   تماام . هاا اسات    ماری در این جهان وجود دارداد و راه  ایری ماا یکای از آن     بی  های کهکشان  لبتها
دیاز    ، در طارح  ،  کوچاک  سوآستیکایهای  و دماد  جی تایهای  ، دماد جهت  همین  در حرکت هستند، به  آن  داخل  های کهکشان

عبارتی دیگر، آن دماد  به. چرخد بزرگ در مرکز دیز می و دماد   است  چرخش  درحال  الونف  درحال چرخش هستند، همچنین تمام
  ایان . ی باودا را در مرکاز دارد   ی بودا تعلق داریم، آن دمادی از مدرسه جا که ما به مدرسه راه  یری ما است و در عین حال از آن

دیگر داردد و در آن بععادهای   خود را در بععدهای   هستی  های ماده  کل  ادواع مختلف  تمام.  ود دیده می  در سطح  که  است  چیزی
و در تماامی بععادهای     است  نیاتور جهانمی  این طرح فالون. داردد  ای و پیچیده  و فرایند تکامل بسیار غنی  هستی  های دیگر،  کل

 .  دامم ددیا می  را یک جهت آن  همین  ، به را دارد  و فرآیندهای تکامل خود  هستی  های دیگر دیز،  کل

د و نا ک  خود جاذب   به  را از جهان  ادرژی  طور خودکار توادد به چرخد، می می  ساعت  های درجهت گردش عقربه  فالون  متیو
  درجهات گاردش  )  داخلای   با چارخش . را به بیرون بفرستد  توادد ادرژی چرخد می می  های ساعت عقربهگردش جهت   خالش  ومتی
. دهاد  را دجات مای   دیگران(  های ساعت عقربهگردش جهت   خالش)  خارجی  با چرخش  دهد، خود را دجات می(  ساعت  های هعقرب
جا  دیز در آن  جی تای  ، پس چرا عالمت داریم  بودا تعلق  ی مدرسه  ما به"ادد،  کرده  سؤال  برخی افراد. ما است  ی از تزکیه  دشادی  این

اسات،    ار عظایم یبسا   کنیم می  ما تزکیه  چه که آن  این دلیل است ؟ آن به "ددارد  دایو تعلق  ی مدرسه  به  جی ایت  است؟ آیا عالمت
  ی ، مدرساه  وجاود دارد  ی اصلی   دو مدرسه  در جهان: بیندیشید  آن  ی درباره  پس همگی.  کنیم می  را تزکیه  جهان  کل  که  این  مثل

را   بنامید، بنابراین چیزهایی  کامل یرا جهاد آن توادید میسازد، د را دمی  یکامل  ، جهان ها دون هر یک از آندایو، و ب  ی بودا و مدرسه
و   ، کنفوسایوآ  دایاو، مسایحیت    ی عالوه بر مدرساه "ممکن است برخی از افراد بگویند، .  ایم کرده  اضافه  آن  دایو به  ی از مدرسه
  ساطوح بسایار بااهیی     باه   توادم این را به  ما بگویم، ومتی تزکیه در کنفوسیوآ ؟ می"ها چه نآ. دیز وجود داردد  دیگری  مذاهب
برساد، در     ساطح بااهیی    باه   غربای   از ماذاهب   ی بسایاری  که ومتی تزکیاه   خواهد دا ت، درحالی  دایو تعلق  ی مدرسه  برسد، به
  اصالی   هاای  مدرساه  دو عدد از چنین   فقط. ی بودا هستند در مدرسههایی  ی آموزش  ودد و مجموعه بندی می ی بودا طبقه مدرسه

 . وجود دارد
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  در مسمت   دیگر که  جی تایردگ است و دو دماد   پایین آبی  باه مرمز و در مسمت  در مسمت  که جی تایچرا دو دماد   سپ
  آن  کاه   اسات   این  کنند فکر می جی تایی  مردم درباره  ؟ چیزی که معموه  ردگ است وجود دارد  پایین سیاه  باه مرمز و در مسمت

آید، چراکه  می  بسیار پایین  از سطحی  این بردا ت.  تو دیگری سفید، چی یین و یادگ تشکیل  ده اس  از دو دوع ماده، یکی سیاه
طاور   باه   دایاویی کاه  . یابد می  تجلی   کل  بدین آن   ، ردگ سطح  در باهترین. دارد  مختلف  در بععدهای  مختلفی  های تجلی  جی تای 

ما باز   کنندگان از تمرین  بعضی  سوم  ، چشم طور مثال به. دارد  ایینپرا در   سیاه  مرمز را در باه و ردگ   ناسیم ردگ را می آن  متداول
برداد کاه    ها پی مای  آن.  است  سبز ردگجوار  هم  بینند در بععدی می  ان فیزیکیبا چشمان   مرمز که  ادد ردگ ها پی برده و آن  است
. کنناد  دیگار تغییار مای     ها در بععدهای ، که این دوع مغایرت وجود دارد، چراکه ردگ است  دیگر ارغوادی  در بععدی  زرد طالیی  ردگ
ی  در مدرساه   تزکیاه   هاای  شرو   امل  تعلق دارد، که  اولیه  بزرگ  ی دایوی مدرسه  به  در پایین  مرمز در باه و آبی  با ردگ  جی تای

  فاالون . بودا هستند  ی ، همگی از مدرسهبوده  سطو  دماد  ها  بیه آن.  بودا است  ی ز مدرسها   کوچک  دماد رچها.  است  غیرمعمولی 
 .  کنیم می  دافا استفاده  دماد فالون  عنوان  به  و از آن  است دسبتا  رو ن   ها ردگ  در این

  آن  ی پشات  زمیناه   هاا با اد، زیارا رداگ     رداگ   این   بیه  ددارد که  لزومی  بینیم می  آسمادی  چشم  از طریقما   که  الودیف
  ساوم   چرخد، چشم می کنم  می   دصب ما    کم  پایینی  در مسمت  که  فالودی  ومتی.  ود دمی  عوض  توادد تغییر کند، اما طرح آن می

،  از مرمز تاا دااردجی    مدت  دیز در تمام  آن  پشت  ی زمینه  ردگ. ببیند  ردگ بی   یحت، سبز یا  بنفش مرمز،  ردگ  را به توادد آن  ما می
و   هاای   دیگری ببینیاد، اماا رداگ و الگاوی دمااد       های ردگ  است  ، ممکن بنابراین. کند تغییر می  و بنفش  ، دیلی  زرد، سبز، آبی

  را ادتخااب  آن  ، پاس  اسات   دسابتا  خاوب    ایان طارح    ی پشت زمینه  ردگ  کنیم که می ما حس. کند فالون تغییر دمی  داخل جی تای
 . ینندببععد ب  این  توادند چیزهای بسیار زیادی را در ورای داردد می  طبیعی فوق  های توادایی  که  کسادی.  ایم کرده

گوداه   چیها   دمااد   این  که  بگویمتان  یبگذارید برا. "هیتلر دا ت  که  چیزی است   بیه این دماد "ادد،  گفته  افراد  عضیب
  درسات   این. " ود هیتلر می  کج  ود، عالمت  طرش  این  به  آن  ی اگر گو ه"گویند،  افراد می  بعضی. مفهوم طبقاتی را در بر ددارد

  عی در ددیاا  اناخته  اد، در زماان    طاور وسای   باه   پایش   این دماد در دو هزار و پادصد سال. چرخد یم  دو طرش  به  ، زیرا آن دیست
ی خاودش   را برای اساتفاده  او آن.  است  گذ ته  دوم  جهادی  هیتلر و جنگ  از زمان  چند دهه  فقط. را  ناختند بود که آن   اکیامودی

کارد و   می  باه ا اره  به ی آن رو که گو ه آن سیاه بود و بیشتر این  ردگ. ودما ب  از ردگ  کرد متفاوت  استفاده  که  دزدید، اما ردگی
کاه در ظااهر باه چاه      این  ی درباره  فقط. خواهم گفت  ی فالون این تمام آن چیزی است که درباره.  د می  استفاده  مایم  صورت به

 .  ایم  کل است صحبت کرده

  ، کاه  اسات   خاوب   و امبال  تبخ  برای  آن  افراد معتقددد که  ؟ بعضی یستچما معرش   بودای  ی در مدرسه   دماد  این  سپ
  هایی که به سطح آن  فقط  دهد و بودا را دشان می  سطح   دماد  بگویم،تان  یبگذارید برا.   آن است  ی درباره  عادی  از مردم  تعبیری

بزرگ،   وای سات چهار بودی واهای بزرگ، مادند سات را دداردد، اما بودی نآ  ها واها و آرهات سات بودی. را داردد ادد آن یک بودا رسیده
بااهتر از    ادد، حتای  رفته  بوداهای معمولی  بزرگ بسیار فراتر از سطح   واهای سات توادیم بگوییم که آن بودی می. را داردد همگی آن

داردد، اما ومتای کسای   را    دماد  یک  تاتاگاتاها فقط. ود دارددوج   ماری بی  تاتاگاتا، بوداهای سطح   در فراسوی. تاتاگاتاها هستند
 در سطحی دو برابر باهتر از تاتاگاتا، دو دماد . بیشتری خواهد کرد به سطوح باهتر از تاتاگاتا برسد  روع به دا تن دمادهای 

. دو ا  مای ها پو یده   ان در آن مدر زیاد داردد که بدن دارید و برخی آن دماد ... را دارید و حتی در سطوح باهتر، سه، چهار، پنج
  کف  ، موآ ها، ادگشتان دست  در کف  با د، حتی  از حد وجود دا ته  ها، زادوها ظاهر خواهند  د و ومتی بیش ها روی سر،  اده آن

 ود و این دلیل آن اسات   بیشتر می رود، تعداد دماد  طور که سطح باهتر و باهتر می همان.  ودد ظاهر می ه یرها و غ  پاها، پنجه
 .  خواهد دا ت  بیشتری بودا باهتر با د، دماد   یک  سطح  هرچه. دهد سطح یک بودا را دشان می اد که چرا دم

 يلي غيرمعمو تزكيه   هاي روش

  غیرمعماولی   ی تزکیه  های خود را روش ها  آن. دیز وجود داردد  غیرمعمولی  های دایو، روش  بودا و مدرسه  ی عالوه بر مدرسه
ی   سهربودا و مد  ی باستان تا امروز، مردم مدرسه  از زمان چین: را داردد  استنباط  این های تزکیه  عادی در مورد روش  افراد. دامند می
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   های روش. ادد دیز دامیده حقیقی  ی مدارآ  های تزکیه راه  دام  ها را به ادد و آن ی راستین دردظر گرفته  تزکیه  های راه  عنوان دایو را به
مردم فقط از طریاق هنار و ادبیاات    . ها وجود داردد دادند که آن می  از مردم  ادد و تعداد بسیار کمی  دشده  رگز عمومیهی غیرمعمول
 . دادند ها می ی آن درباره

  آخار، ساه    های ، مخصوصا  در سال ام تزکیه   در جریان. وجود دارد؟ بله وجود دارد  غیرمعمولی   های عنوان روش یا چیزی بهآ
کردداد، و    منتقل  من  را به ان  یها جوهر آموزش  ها آن.  کردم  طور اتفامی مالمات را به  غیرمعمولی   های ماهر روش  ر از استاداندف

فارد اسات، اکثار افاراد      های آدان بسیار منحصر به که روش خاطر این و دمیقا  به. بوددد  فرد و وامعا  خوب آن چیزها وامعا  منحصر به
داه  "ای داردد،  ها گفته همچنین آن.  ود وامعا  عجیب است حاصل می ان  یها چه که در روش ها را درک کنند و آن د آنتوادن دمی

و دایاو را تزکیاه    باودا  ادن  هاا     انودد کاه آن   مردم مای   ومتی. کنند و ده دایو را را تزکیه می بودا  دن  ها ده آن -"بودا، ده دایو
هاای   راه"دامیادن  . دامناد  های غیرمعماولی مای   ها خود را روش اما آن. دامند می "جادبی ِ ای در حا یههای  راه"ها را  کنند، آن دمی

هاای  ایطادی    هاا روش  به این معنی دیست کاه آن . دمیقا  یک تعریف و تمجید دیست، اما منفی هم دیست "جادبی ِ ای در حا یه
از دظار  . ایان دیسات کاه آن یاک روش  ایطادی اسات      گر  یانبحتی معنی سطحی آن هم . هستند، مطمئنا  به این معنی دیست

های غیرعادی را درک  روش ،اما مردم. ادد دامیده می " های راستین تزکیه مدرسه"دایو را  ی  بودا و مدرسه  ی تاریخی، مردم، مدرسه
کمای  "باه معنای    "ای حا یه"ی  ژهوا  .اصلی یا ده یک آموزش درست یده در -دامند می "جادبی ِ در"ها را  کنند، بنابراین آن دمی
 ِ ای در حا ایه   راه". ماواره باود   معموه  به معنی کمی بای  "ای حا یه"در واژگان چین باستان . مواره است، یک روش بی "مواره بی

 . دارد را  معنی ضمنی این ،"جادبی

ها دیز سر ات جهاان را    داردد، و آن  نگ ی  ین  برای  ها دیز الزامات سختی ؟ زیرا آن های  یطادی دیستند شرو  ها را آنچ
دهناد، بناابراین    دمای   کنند و کارهای باد ادجاام   دمی  جهان را دقض  ها سر ت جهان یا موادین آن. دهند  ان مرار می مبنای تزکیه

سر ت   که  دلیل این، ده به های راستین هستند دایو مدرسه  ی بودا و مدرسه  ی مدرسه. های  یطادی بنامید ها را روش توادید آن دمی
سو با سر ت جهان هساتند، پاس    دایو هم  ی بودا و مدرسه  ی مدرسه  این کهدلیل   ، بلکه به است  ها های آن سو با روش جهان هم

این بادین خااطر اسات کاه معیاار بارای تعیاین خاوبی و         . های راستین هستند ها دیز روش آن -های  یطادی دیستند ها روش آن
هاا دیاز    دهناد، بناابراین آن   ی سر ت جهان مارار مای    ان را بر پایه ها تزکیه آن. سر ت جهان است ،و پلیدی  یطادی، یا دیکی
دایاو تفااوت     ی بودا و مدرساه   ی ها با الزامات و مشخصات مدرسه طور است که الزامات و مشخصات آن فقط این. راستین هستند

. دهناد  ی کوچکی را آماوزش مای   کنند، فقط محدوده از  اگردان منتقل دمیی وسیعی  را به محدوده ان  یها ها آموزش آن. دارد
هاا   یکی از آن  خواهند داد، اما فقط  ی بزرگی از مریدان آموزش ها به دسته کند، آن دایو چیزهای خود را منتقل می  ی ومتی مدرسه

خواهاد تزکیاه   ب، هار کسای    عور دارد موجودات ذی  ی همه  دجات  بودا اعتقاد به  ی مدرسه. کند می  ترا دریاف  های وامعی  آموزش
 . را ادجام دهد توادد آن مید، کن

بلکه فقط یک  خص در طول مدت زماادی  . توادند به دو دفر داده  ودد  ودد دمی منتقل می  های غیرمعمولی وشرومتی 
  کاه   ، زماادی  البتاه . اداد  ها را ددیده ه آن ود، و این دلیل آن است که چرا مردم عادی هرگز چیزهای مربوط ب طوهدی ادتخاب می

هاا   آن. بیارون آمدداد    آماوزش   دیز برای  ها روش  از افراد این  در دوران  کوفایی خود بود، متوجه  دم که درصد کمی  گودگ چی
باه   ان مطلقا   انزیرا چیزهایی وجود دا تند که استاد   د ولی عملی دمی ،را گسترش دهند کرددد تا آن کرددد و سعی می سعی می

 ااگردان خاود را     توادیاد  طور گسترده ا ااعه دهیاد، دمای    اگر بخواهید رو ی را به. ها را منتقل کنند داددد که آن اجازه دمیآدان 
های فکر کردن مختلفی را باا خاود    ها روش آن.  ینگ ممکن است بیایند تا یاد بگیردد افرادی با ادواع و امسام  ین. کنید  ادتخاب

هاای   این دلیال آن اسات کاه چارا روش    . تان را ادتخاب کنید توادید مریدان بنابراین دمی. آوردد و همه دوع افرادی خواهند آمد می
 .پذیردد، زیرا چیزهایی که داردد وامعا  بخصوص هستند ها آسیب آن. توادند عمومی  ودد غیرمعمولی دمی

کناد دایاو را    ی دایاو ساعی مای    را تزکیه کند و مدرسه بودا  دنکند  ی بودا سعی می مدرسه"ادد،  برخی از افراد اددیشیده
؟ او یک جاودان سیار خواهد باود  " ود دهد چه می آمیزی ادجام  طور موفقیت رو ی غیرمعمولی را بهفردی پس ومتی . تزکیه کند



    
91 

تابا بهشات ساعادت غاایی را     رد، بودا آمیبهشت ساها را دا  اکیامودیدادید، تاتاگاتا   ما می. که هیچ ملمرو ثابتی در آسمان ددارد
بهشت خود  یبین بزرگ هر موجود رو ن. بهشت خود را دارد یهر تاتاگاتا و بودای بزرگ. بهشت زمرد را دارد استاد طب دارد و بودا
ینی در جهان ی مع ها محدوده های غیرمعمولی، آن اما درخصوص روش. کنند جا زددگی می کند و بسیاری از مریدادش آن را بنا می
 .های تنها هستند ها مثل خدایان سیار یا جاودان آن -دداردد

   مرین كردن در یك روش شيطانيت

طاور   باه   هساتند کاه   یافاراد . ماورد از آن وجاود دارد    چیست؟ چنادین  "مرین کردن در یک روش  یطادیت"منظور از 
  چیزها را منتقل  چرا آن. ادد  ده  ها منتقل ا در طول دسله دهند، و چیزهای مربوط به آن  یطادی را ادجام می یها مشخص روش

  هساتند کاه    چیزهاایی   هاا  ایان . اداد  باوده   و پاول   ، سود  خصای   هرت  در جستجوی  عادی  مردم  در بین  که کنند؟ برای این می
  اگار کارماای  . آوردد؟ کارماا  می  دست هب  چیزی  چه  پس. دداردد  دگیگوها باه دیست و هیچ  آن   ینگ  ین  سطح   البته. خواهند یم

کننده چیازی   تزکیه  سطحی ددارد و در مقایسه با یک  هیچ   خص  اما این. را  کل دهد  توادد دوعی از ادرژی با د، می  کسی زیاد
  بااهیی   ساطح   آن باه   تاراکم   ومتای .  اسات   از ادرژی  دوعی  کارما دیز. توادد بیش از افراد عادی مدرت دا ته با د اگرچه می. ددارد
تااریخ    به همین جهت در طول. ایجاد کندتأثیری را چنین رده و ک  تقویترا  فردبدن در   طبیعی فوق  های توادد توادایی رسد، می می

دهام، باه ماردم داسازا      باد ادجاام مای     من کارهای"گویند،  ها می آن. ادد که چنین چیزهایی را آموزش دهند همیشه افرادی بوده
هاا درحاال    ، آن حقیقت این است که. دهند دمی  را یک ذره هم افزایش  خود  ها گودگ آن.  "یابد می  من افزایش  گویم، و گودگ می

توادناد آن   بناابراین مای  . دهاد  ی سایاه، کارماا مای    هاا مااده   هستند چراکه ادجام کارهای بد به آن  سیاه  ی کردن آن ماده  متراکم
هاا   طبیعی کوچک را ر د دهد، اما آن های فوق مادرزادی را با آن کارما تقویت کنند و برخی از توادایی م طبیعی ک فوق های  توادایی
  یدهند، این تئاور   را افزایش  گودگ توادند  بد می  کارهای  ادجام  کنند با افراد فکر می  این. توادند هیچ کار بزرگی را ادجام دهند دمی
 . ها است آن

تاوهینی از ساوی     این. "دنک میده برابر بیشتر ر د  اهریمن   کیک پا ر د کند، یاگر یک دایو "گویند،  رخی از افراد میب
  یک   ناسیم فقط ها می ما ادسان  جهادی که: این پدیده وجود دارد. ها هرگز بلندتر از دایوها دخواهند بود است، اهریمن  عادی  مردم

یاک    طاوهدی گذ اته با اد،    یکه زمااد   هر ومت.  دامیم را جهان می آن  اختصار  برای و    مار است های بی از جهان  جهان کوچک
توادناد   ها دیاز مای   سیاره یکند، حت می  در جهان را منهدم  فاجعه همه چیز. کند عظیم کیهادی به این جهان ما برخورد می  ی فاجعه

ی جهان، موجاودات   در این دوره. جهان الگوهایی دارد  حرکت .ندتوادد تمام چیزهای زدده در جهان را دابود ک دابود  ودد و آن می
ار فججا که مربوط به زمان حاضر است اد تا آن:  ادد چیزی را دیده  از موجودات  بسیاری.  ادد ادسادی تنها موجوداتی دیستند که بد  ده

کنناد    را مشااهده   مسئله  این  توادند امروزه دمی   ناسان  هستار. داد  بععد جهان رخ  در این  از این  بسیار پیش  در زمادی  بسیار عظیمی
پیش اتفااق    دوری  هزار سال  صد و پنجاه هستند که یک  چیزهایی ها ببینیم  تلسکوپ  ترین موی  از میان  توادیم که ما می  چه زیرا آن
  صاد و پنجااه    د ببینیم، مجبوریم منتظر با یم تا یکده می  روی  های کیهادی اکنون در بدن اتی را که همیراگر بخواهیم تغی.  افتاد

 .  ی دوری است وامعا  آینده  این. دوری بگذرد   هزار سال

  در کال   موجاودات   دهد، تماام  می  رخ  تغییری که چنین   هر زمان.  اکنون کل جهان از میان تغییر عظیمی گذ ته است هم
  مبلی  ای که در جهان افتد، سر ت و ماده می  اتفاق  وضعیتی  رودد، و هر بار چنین می  ن ودد، کال  از بی دابود می لطور کام به  جهان
طور دیست که هر بار همه چیاز   رودد، اما این می  در ادفجار از بین  موجودات  معموه  تمام. طور کامل منفجر  ود بود، باید به موجود 

، برخای از موجاوداتی کاه      ود می  دهایت باه، از دو ساخته در سطحی بی  نبی رو ن  ومتی جهان جدید توسط موجودات. دابود  ود
جهان را بر اساآ سر ت و اساتادداردهای خود اان     بزرگ،  بین موجودات رو ن. مادند توسط ادفجار کشته دشددد در آن بامی می

 . ی مبل تفاوت داردد سر ت جهان در دوره  ها از ن، آ جهت همین   به. کنند بنا می

  کهان ساابق    مبلی و اصول  سر ت  دهند به  ودد ومتی کارهایی در این جهان ادجام می هایی که در ادفجار کشته دمی آن
بناابراین تماام   . کناد  آن پیروی مای   اصول برای ادجام کارها از سر ت جهان جدید و   ی جدید  ده  تأسیس  جهان. دهند ادامه می
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باد   مدر هام   ها آن اما، آن. کنند جهان جدید مداخله می  با اصول   ودد که می  هایی د اهریمن ود چیزهایی که در ادفجار کشته دمی
ی آن  دربااره    اودد کاه ماردم    مای  "هاای آسامادی   اهریمن"کنند، و  عمل می  ی مبلی بر اساآ سر ت جهان دوره  فقط. دیستند

ومتی کارهایی را ادجام   فقط. رسادند دمی  مردم صدمه  و مطعا  به دیستند  عادی  مردم  برای  تهدیدی  ها هیچ اما آن. کنند صحبت می
ملمارو    بوداهاای   کاه   گاویم  می. ، مردم عادی اجازه ددا تند این را بدادند در گذ ته. چسبند می   ان خود  اصول  به  دهند سخت می

،  پیاری . هساتند   اهمیت با بوداها وامعا  بی  در مقایسه! ز هستندیها داچ اهریمن  آن. تاتاگاتا وجود داردد  سطح  فراسوی  باهی بسیاری
 . ادد  ده  سر ت جهان خلق  و دگهداری  حفظ  هستند ولی برای  از اهریمن  دیز  کلی  و مرگ  بیماری

 اود، کاه    دامیده مای آسورا  ادد که ملمرو  کند، و از طریق آن، چیزی را آ کار کرده ی بازپیدایی صحبت می درباره  ودیسمب
  باین  در چشام موجاودات رو ان   . ، اما آن چیزها سر ت بشاری ددارداد   کند می  مختلف ا اره  چیزهای زدده در بععدهای  دروامع به

داردد و فکر   ادرژی  ها مقداری آن. و وامعا  ضعیف هستند، اما از دید مردم عادی بسیار ترسناکند  پایین  دهایت سطح ها بی ، آن بزرگ
هاا از فرصات    اخیار، آن  هاای   در ساال . ها تغذیه کنند از ادسان  داردد که  دوست  هستند، دردتیجه  عادی حیوان  های کنند ادسان می

! توادید او را ادسان بنامید؟ آیا می -به صورتش دگاه کنید! ای بیزار کننده موجود   چه. هایی را آموزش دهند ادد تا تمرین استفاده کرده
برخی از افراد . ها  وید ها بپیوددید و یکی از آن ، مجبورید بروید و به آن ها را یاد بگیرید چیزهای آن  ومتی. ادگیز است حشتو  وامعا 

ها با د، خواهند آمد تاا   سو با تفکر آن دهند افکار بدی داردد، و ومتی آن افکار هم گودگ را ادجام می های حرکتی چی ومتی تمرین
  ی جارأت کسا   هایچ ،  دبا ید  ددبال چیزی اگر به. "کند   غلبه  اهریمنتوادد بر صد  می  درستذهن یک "اما . دها آموزش دهن به آن
ها خواهند آمد تاا باه  اما     ، آن چیزهای بد بروید  لبادد افکار  یطادی دا ته با ید و به  اما، اگر. کردن  ما را دخواهد دا ت  اذیت

 .  ود مشکلی است که ظاهر می  این. افتد اهریمنی می یدر مسیری  ما  تزکیه ،کمک کنند و پس از آن

 یراها  داآگاهاداه، در "منظاور از  .  اود  یما   دامیده  " یطادی تمرین کردن یداآگاهاده، در راه"چیز دیگری وجود دارد که 
بسیار  -بینید ورد را زیاد میاین م. که از آن آگاه بود  یطادی تمرین کرد بدون این یرو  ؟ یعنی در چیست  "ی تمرین کردن یطاد

دهناد افکاار    های حرکتی را ادجاام مای   آن  بیه چیزی است که چند روز پیش گفتم، برخی از افراد درحالی که تمرین. رایج است
  اودد کاه   مدر خساته مای   آن ان  یهای ایستاده هستند، بازوها و پاها جا درحال ادجام تمرین ن بینید که آ ها را می داردد، آن یبد

  اها  بهتر است بعد از ادجام تمرین. ها درحال افزایش است میمت"کند،  او فکر می. کند دمی   ان استراحت خوردد، اما ذهن تکان می
  را تقسایم   هاایی  کار حااه آپارتماان    در محل"کنند،  افراد دیگری فکر می. "م پول بیشتری بپردازموگرده مجبور  خرید بروم  برای
 "...مشاکل دارد   باا مان    همیشاه   ها است آپارتمان  تقسیم  مسئول  که ؟  خصیمآور می  دست ها را به از آپارتمان  کنند، آیا یکی می

  حااه چگوداه  .  دها د مای آپارتماادی د   بندم باه مان    رط می" ود،  میتر  کند، عصبادی فکر می  این موضوع  ی بیشتر درباره  هرچه
ی هماه چیاز صاحبت     ها مرتاب دربااره   ، آن مبال  گفتم  طور که همان.  ود پدیدار می  فکری  دوع  هر ".... کنم  با او مبارزه  توادم می
کند، هرچه بیشتر صاحبت کنناد    ها را عصبادی می رسند که آن به چیزهایی می  تا امور ملی، و ومتی   ان گرفته خادواده  کنند، از می

 .  ودد تر می عصبادی

دهید، اگر افکار خوبی  می های حرکتی را ادجام  بنابراین هنگامی که تمرین.  را جدی بگیرید  کنید باید تقوا ومتی تمرین می
علات ایان اسات کاه     .  اصال  هیچ فکری ددا اته با اید    هک  است  این  ، و بهتر از همه افکار بدی دا ته با ید  ، حدامل دباید ددارید

کناد، زیارا    را ایفا می  بسیار مهمی  بنیان دقش  آن. د که بنیادی را بسازیددرحالی که در سطوح پایین درحال تمرین هستید دیاز داری
چیزهاایی کاه     کنید، چگوده می  اضافه  خود  ومتی چیزی به گودگ. باره بیندیشیم پس بیایید در این.  رودد فکری  ما تأثیراتی دارد

هاای   دبا ند؟ افراد بسیار زیادی هستند که ومتای تمارین    سیاهتوادند  می   با ند؟ چگوده  توادند خوب کند می ی  ما تولید می تزکیه
اداد؟   درفتاه   از باین تان  یها کنید، بیماری همیشه تمرین میکه  چرا با وجود این. دهند چنان افکاری داردد  ان را ادجام می حرکتی

  هاای  خواهند توادایی کنند می ی تمرین میفکر دکنند، اما همیشه ومت  ی آن چیزهای بد  اید برخی از افراد، در محل تمرین درباره
هاای ذهنای و آرزوهاای     دست بیاوردد، ادواع و امسام حالت دست بیاوردد، آن را به خواهند این را به دست بیاوردد، می به  طبیعی فوق

کاه    ها بگوییاد  ر به آناگ. درحال تزکیه کردن در راهی  یطادی هستند که از آن آگاه با ند، بدون این دروامع.  دید بسیاری داردد
ساتاد بازرگ   ا اما آن! "معلم من است  ،گودگ استاد بزرگ چی  چنین و چنان" - ودد می  کنند، داراحت در راهی  یطادی تزکیه می
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 از  بعضای   دهید، همیشه های حرکتی را ادجام می ؟ ومتی تمرین اید کار را کرده  آیا این -ی تقوا جدی با ید به  ما گفت که درباره
ایان داآگاهاداه در راهای    . ایان اسات    ؟ مشاکل  وردآخواهید   دست به  خوبی  ها چیزهای پس آیا از تمرین.  کنید افکار بد را وارد می

 . با د است و این رایج می  کردن   یطادی تزکیه

 زن -مرد  ي ي دوگانه زكيهت

ی  هاای تزکیاه     ااید در روش .  زن وجاود دارد  -مارد    ی ی دوگاده تزکیه  به دام  ای تزکیه  ، روش کنندگان ر اجتماع تزکیهد
  اددام مرداده. کنند دا ته و تزکیه می را دگه   بدن زن  یک  اددام مرداده  بوداها، یک  های ها یا عکس اید که در مجسمه تادتریک دیده

 واجرابودا دیز وجود داردد که ظاهر یک  ی های تغییر یافته  کل. دارد را دگه می  بودا است و یک زن برهنه  بعضی موامع  بیه یک
موضاوعی را    هستند؟ اجازه دهیاد اول   صورت  این  چرا به. داردد را دگه می  زن  ی بدن برهنه  داردد و یک  اسب  با سر گاو و صورت

  داژاد   امتما  ، پایش   مرن  تا چندین.  تأثیر مرار گرفته است  تحت  کنفوسیوآ  توسط  دیست که  چین  ما فقط ی در سیاره. رو ن کنیم
 ی آن از سیاره.  است  ما دیامده  ی از سیاره  تزکیه درحقیقت  دوع روش  ، این جهت  همین  به. دا ت  مشابهی  اخالمی  های ارزش  بشر

 د، ماردم    فیمعر  در آن زمان در چین  تزکیه  روش  این  ومتی. تزکیه کردن استفاده  ود یتوادد برا آمد، اما این روش می  دیگری
. هاای مخفای دا ات    زن و بخش دیگاری باا برخای از تکنیاک     -مرد ی ی دوگاده را بپذیردد چراکه آن تزکیه چین دتوادستند آن

پیدا   ممنوع  د و اجازه  روش  بنابراین این. کرد  را ممنوع اعالم آن  تادگ  ی از سلسله  چَنگ هوییی  ور چین در دورهتدردتیجه، امپرا
ای بخصاوص اسات و    تبت که منطقاه   اما در.  د  دامیده  تادگ  تادتریسم  زمان،  در آن.  ود  داده  آموزش  هان  ی در داحیه  هک  دکرد
  زن ایان  -مارد  ی ی دوگاده کنند؟ هدش از تزکیه تزکیه می  صورت  این  ها به چرا آن. ادتقال پیدا کرد  فرد دارد، منحصر به یوضعیت
طوری که یین و یادگ یکادیگر را   کند، به  آوری جمع  یین  کردن تکمیل   و یادگ را برای  تکمیل کردن یادگ  را برای  یین  که  است

 . یین و یادگ رسید دن تعادل متکمیل کنند و یکدیگر را تزکیه کنند تا به هدش 

ی  هاا دربااره   ، آن ایاو با اد  ی د یین و یادگ مدرساه   ی دایو، مخصوصا  تئوری ی بودا یا مدرسه دادید، خواه مدرسه  ما می
و یاداگ، هار دو در     یین  که خاطر این  و به. کنند را دارد صحبت می  و یادگ  طور طبیعی هر دوی یین به  که چگوده بدن بشری این

ه  اده،  ، کودکان تزکیا  کودک جاودان  مثل  مختلف و موجودات مختلفی  طبیعی فوق  های توادند توادایی داردد، می  بدن ادسان وجود
توادناد   مای   از موجاودات   که یین و یادگ هر دو در بدن وجود دارداد، بسایاری   خاطر این بنابراین به. پرورش دهندرا   و غیره  فا ن

. ان ر اد کنناد   تای  ی دَن توادند همگی در منطقه آن چیزها می -کند این برای بدن مرداده و زداده، هر دو صدق می. پرورش یابند
را یاین    بادن   پاایین   و مسامت   را یادگ  بدن  باهی  دایو معموه  مسمت ی  مدرسه.  است  گویند صحیح ها می که آنچه  بنابراین آن
  چاپ   و افرادی هستند که طارش . یین است  بدن  جلوی  و مسمت  بدن یادگ  کنند که پشت برخی از افراد فکر می. گیرد دردظر می

.  آید و درسات اسات   جا می ، این از آن"راست، زن چپمرد "ای داریم  ، گفته در چین. دامند یم  را یین  راست  و طرش  را یادگ  بدن
  میاان   تعادل  توادد خودش به ، بدن می و یادگ  یین   تأثیر متقابل  را دارد، بنابراین با  و یادگ  یین طور طبیعی هر دوی  به  بشری  بدن
 . وجود بیایند توادند به می  زیادی  بسیار  برسد و موجودات  و یادگ  یین

  تزکیاه   باه  سطوح  تا  توادیم می  زن، هنوز هم -مرد ی دوگاده  ی کند که چرا بدون استفاده از تزکیه می  رو ن  ینا ،بنابراین
، ممکان اسات باه    خوبی اداره کند را به زن استفاده کند، اما دتوادد آن -مرد ی ی دوگاده  خود از تزکیه ی اگر فردی در تزکیه. کنیم

 ی ی دوگاداه  باهی تادتریک بخواهند تزکیه  های سطح ومتی تزکیه.  ود  ی  یطادی اش تزکیه حالتی اهریمنی منتهی  ود و تزکیه
دادند که راهبان یا هماها تا سطوح بسیار بااهیی تزکیاه کنناد و ساپس در آن هنگاام، اساتاد،        کار ببردد، هزم می زن را به -مرد

اداره کند   خوبی را به توادد آن می آن فرد باه است، بنابراین    ینگ  ین. کند تا آن تزکیه را به ادجام برسادد نمایی می خص را راه
توادند از آن استفاده   ینگ پایینی داردد، مطعا  دمی اما آن افرادی که  ین. و مطمئن  ود که به چیزی  یطادی تبدیل دخواهد  د

جاا کاه از    از آن -ها محدود است  ینگ آن جا که  ین از آن. افتند تفاده کنند مطمئنا  در رو ی  یطادی میکنند زیرا اگر از آن اس
را  کنم که ومتای آن  توادم تضمین  می -ها فقط تا این حد است  ینگ آن ادد، هنوز  هوت داردد و  ین امیال مردم عادی رها دشده
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را تارویج دهناد مطمئناا      گوییم که اگر برودد و در سطوح پاایین آن  ت که چرا میاین دلیل آن اس. ادجام دهند  یطادی خواهد بود
 .هستندهایی  یطادی  درحال ترویج تمرین

؟  عجیب اسات   چیز آن  چه. ادد زن را ترویج داده -مرد ی ی دوگاده ، تزکیه گودگ چی  اخیر، بسیاری از استادان  های ر سالد
در زماان    ی مربوط به زمان اخیر دیست، بلکه و این پدیده.  است  دایو دیز ظاهر  ده  ی مدرسهزن حتی در  -مرد ی دوگاده  ی تزکیه
  ی مدرساه   جای  تاای   دایو ظاهر  ود؟ تئاوری   ی توادد در مدرسه زن می -مرد ی دوگاده  ی تزکیه  چگوده.  د   روع  تادگ  ی سلسله

از   و درسات   حقیقای   هاای  آماوزش   تمام. خود را دارد  و یادگ  و یین  ستا  کوچک یمثل جهاد  گوید که بدن ادسادی دایو به ما می
را تغییار   اگر آزاداده هر چیزی را که دارید در آن وارد کنید یا هر طور که مایل هستید آن. ادد به ار  رسیده  بسیار دوری  های زمان

بناابراین اگار روش   . برساد   در تزکیاه   کمال  به  رسیدن  شمادر دخواهد بود به هد  د و آننیک میدهید، آن مدرسه را درهم و برهم 
راهاه   اگر این کار را ادجام دهید باه بای  . ها استفاده کنید زن را ددارد، هرگز دباید از آن -مرد ی دوگاده  ی ی، چیزهای تزکیه ا تزکیه

زن را  -مارد  ی دوگاداه   ی ، تزکیاه ماان ایداف فالون   ی در مدرسهطور مشخص بگوییم،  به. خواهید  د  و دچار مشکل  خواهید رفت
 . دگریم گوده می مسئله این  ما به این.  دداریم و در مورد آن صحبت دخواهیم کرد

  ي بدن و ذهن دوگانه  ي زكيهت

ی بدن و ذهن این است کاه درحاالی    دوگاده  ی منظور از تزکیه. ام ی بدن و ذهن را به تفصیل  رح داده دوگاده  ی تزکیه 
. خاود هساتید    عبارت دیگار درحاال تبادیل بِنتای     تان دیز هستید، یا به ی بدن کنید، درحال تزکیه تان را تزکیه می  ینگ نکه  ی

کام     ود، سارعت پیار  ادن    می   بشری  های سلول  یج جایگزینرتد باه به  با ادرژی  ی  ود و ماده درحالی که بدن  ما تبدیل می
باا    ی ومتای دردهایات مااده   . جوادی، برگشت تدریجی و تبدیل تدریجی را دشاان خواهاد داد  بدن  ما عالیم برگشت به .  ود می

چاه   آن دوع بادن،  ابیه آن  . تان تماما  به دوع دیگری از بدن فیزیکی تبدیل  ده است  د، بدن  جایگزین طور کامل بهباه   ادرژی
 .دو  میتان هرگز فاسد د و بدن یستد عنصر  ی پنج ، دیگر در محدوده عنصر رفته است  پنج  گفتم، فراسوی

. کنناد  ی بدن صحبت دمای  ی تزکیه ی حرکات یا درباره بنابراین درباره. ی ذهن است مربوط به تزکیه  در معابد فقط  هیزکت
بازرگ   روش  ،  ااکیامودی  درحقیقات . داداد  آموزش داد، دیرواداا را هزم مای     اکیامودیرو ی که . کنند ها دیروادا را تمرین می آن

. ببارد   کند و با خودش  باه تبدیل  ی با ادرژی  ماده  طور کامل به را به نتی خودای دا ت، و مطعا  این توادایی را دا ت که ب پیشرفته
سات  را از مردم خواست؟ او خوا چرا آن. کرد  جای آن ادتخاب دیروادا را به  جای بگذارد، راه را به   خود ی تزکیه  که روش اما برای این

او .  ان را رها کنند، و هیچ وابستگی بامی دمادد را رها کنند، همه چیز را، حتی دردهایت بدن ان  یها مردم تا حد امکان وابستگی
  همگای   در سراسر تاریخ  را ادجام دهند و راهبان بودایی توادستند آن طوری که مردم تا حدی که می رد، بهک  مسیر دیروادا را ادتخاب

او با   کند و روح را رها می  اش میرد بدن فیزیکی می  راهب  یک  است که ومتی  منظور از دیروادا این. ادد کرده  ادا را ادتخابدیرو  مسیر
 . کند صعود می وی   گودگ

  موجاودات   ی هماه   ی دجاات  کنند و درباره می  خود را ادتخاب  ها مریدان آن. ندک بدن تمرکز می  ی دایو بر تزکیه  ی درسهم
کارد    بدن را تزکیاه   چگوده که  ها و این ی تکنیک سر و کار داردد، بنابراین درباره یخوببسیار کنند، و با افراد   عور صحبت دمی ذی

چیزهاا آماوزش داده     ایان   ، عموماا   بودا، مخصوصا  مذهب بودیسم  ی مدرسه  درخصوص روشبه بیادی دمیق اما . کنند صحبت می
بااه در    سطح  های از روش  دهند، زیرا بسیاری دمی  را آموزش  ها  بودا آن  ی ها در مدرسه روش ی  ست که همهطور دی این.  ودد دمی

  روش فاالون  در .دهاد  ی بدن و ذهن را آموزش مای  ما تزکیه  ی تزکیه  ی مدرسه. دهند بودا دیز این چیزها را آموزش می  ی مدرسه
باا    ی کاه از مااده    بددی است  کودک جاودان. هستنددو متفاوت   و این. خواهیم دان را میو همچنین کودک جاو ما بِنتی ، دافایمان
را   ظاهری مثل ظاهر ماردم عاادی    که این  برای. دهد  توادد آزاداده خودش را در بععد ما دشان  ود، اما او دمی باه ساخته می  ادرژی
  ادرژی با  ی ماده  اگرچه ، بِنتیرو، پس از تبدیل  از این.  با یم  خود را دا ته  اید بِنتیداریم، ب  دگه  طوهدی  ای دوره  طی بععد در  در این

بدن یاک فارد   بیه تقریبا    ، بدن  ما بنابراین. کند ها تغییر دمی  ود، اما طرز مرارگیری مولکول های  ما می سلول  باه جایگزین
 .دیگر  ود  بععدهای  توادد وارد می  بدن  دمیق بگوییم، این -ود داردوج  اختالش  یک  اما هنوز هم. رسد دظر می بهعادی 
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تار   بسیار جوان   ود که  توادد یک تأثیر دوباره جوان کردن دا ته با د و باعث کند می می  بدن و ذهن را تزکیه  که  و یر
؟ درحقیقت او تقریبا  " چند سال دارم  نید منک ، فکر می معلم"کرد،   سؤال  از من  روزی  خصی. چه که هستید به دظر برسید از آن
او  ابیه  . رساید  دظار مای    او چروکی ددا ت و لطیف و سرخ و سفید به  صورت. آمد دظر می به  ساله  سال سن دا ت، اما چهل 11

،   اوخی   عناوان  باه . افتاد  مای   ماا ایان اتفااق     دافای  مریدان فالون  اما برای. دیرس دمیدظر   سال سن دارد به 11حدود  کهکسی 
اگار    که   ما بگویم  به  توادم می. بهتر و زیباتر کنند ی خود را  خواهند چهره داردد آرایش کنند و می  همیشه دوست  جوان  های خادم
م که کن  توادم تضمین آن منظور خواهید رسید، و می  به  طور طبیعی بدن و ذهن را ادجام دهید، به  ی تزکیه  یک روش  طور وامعی به

  های در حرفه  ریشتتر به دسبت بی مسن  مردم  که خاطر این ، به در گذ ته. زد  ها بیشتر دخواهیم مثال  از این. دیاز ددارید آرایش کنید
  بیشتری  ها به دسبت  ودد و جوان این روزها مسایل بهتر می.  آمدم می  حساب  به  جوان  مردی  عنوان  به  وجود دا تند، من  گوداگون

 . ساله هستم 20حاضر   درحال.   وم می  دزدیک  گیسال  21  دیستم، و به  دیگر جوان  من  درحقیقت،. وجود داردد  ای در هر حرفه

  اشنف

گویناد،   هاا مای   بعضای . دهند  را توضیح  توادند آن دمی  از مردم  بودا وجود دارد؟ بسیاری  ی ها مجسمه  در اطراش  را میدادیچ
  دیگر، میدان  عبارت ، یا به"خوادند دعا می  صورت ها را در برابر آن به رساله  بودا وجود دارد زیرا راهبان،  ی مون مجسمهپیرا  میدادی"

جاا   یا هر کسی دیگر که آن با ند  که این راهبان اما بدون توجه به این. آید وجود می به  مجسمه  در جلوی  راهبان  ی تزکیه  از عمل
هاا و   ، ساقف  طاور یکناواختی روی کاف    دار دیست، و میدان باید به جهت است و   صورت پراکنده دوع ادرژی، به  ین، ا کند تزکیه می
  هاای  بودا است که چنین میدان بامدرتی دارد؟ برای مثال، مجسمه  ی چرا فقط مجسمه  پس. کل معبد پخش  ده با د  دیوارهای

وجاود دارد؟    میدادی  چرا چنین. داردد  میدادی  ، معموه  چنین ا روی یک صخره هستنددور، در برخی از غارها، ی  های بودا که در کوه
،  درواماع . رو انی بدهناد    توضایح  برای آن   توادند هنوز دمی دهند اما می  طریق یا طریقی دیگر توضیح  این  را به آن  از مردم  بعضی

، باه هماین دلیال     جاا اسات   آن  بین موجود رو ن  فا ن.  را دارد  بین یک موجود رو ن  فا ن  بودا یک میدان دارد زیرا  ی مجسمه
 . دارد  ادرژی  مجسمه

دادداد، باا     ان را ادجام مای  تزکیه یین گوآنوا  سات و بودی  باره بیندیشیم، آیا این صحت ددارد که ومتی  اکیامودی در این
ی  بسایار بااه در تزکیاه     به ساطحی    خصی  کننده بوددد؟ ومتی ها دیز تزکیه که چنین ا خاصی وامعا  وجود دا تند، آن فرض این
 اود، او از فاا و    ان متولاد مای   تای   کم، دَن  پایین  ی در داحیه  فا ن. دهد را ر د می  رسد، فا ن گاده می فای ددیای سه  فراسوی
دارا هسات، اماا آگااهی و      که  خص دارد عظیمی را  همان مدرت  فا ن. یابد می دیگر تجلی    ود و در بععدهای می  ساخته  گودگ

  هماین   دیاز دارد، و باه    یک حیات فردی وامعیِ کاملِ مساتقل   اما یک فا ن.  ود می  اش کنترل افکار فا ن توسط موجود اصلی
دهد،   ادجامخواهد  آگاهی اصلی فرد می  همان کارهایی را که  فا ن. دهد  طور مستقل ادجام هر کاری را به  توادد خودش ، می جهت

کاار را باه هماان  اکل       او آن  دهد، فا ن  بخصوصی ادجام  کل   را به  کاری  اگر  خصی. دمیقا  همان کارها را -دهد ادجام می
طور وامعی تزکیاه   ومتی بخواهم کاری ادجام دهم، مثل تنظیم بدن مریدادی که به.  این است " فا ن"منظور ما از . دهد می  ادجام
و .  ود چراکه بادن بشاری دادارد    فا ن در بععدهای دیگر متجلی می  . ود   ادجام  من توادد توسط فا ن  کار تماما  میکنند، آن  می

  کاه   مادر بازرگ    اود، آن  می  گاهی اومات وامعا  بزرگ.  ود  و کوچک  بزرگ ددتوا می.  کل آن موجود، ثابت و بدون تغییر دیست
 . است  سلول  تر از یک کوچک  حتی  مدر کوچک که  ود، آن گاهی اومات وامعا  کوچک می سر او را ببینید و  توادید تمام دمی

   بركت

  دعاوت   بارای   است  مراسمی "تبرک".  است  هنری کار  مطعه  یک   ود فقط ساخته می  ی بودا که در کارخاده  جسمهمیک 
دردظار    عینای   جسام   عناوان یاک   از آن، مردم مجسمه را باه بودا بمادد، و پس   ی بودا که بیاید و روی مجسمه  یک  کردن فا ن

  کناد، فا ان   دارد و خاودش را تزکیاه مای     سر اار از احتارام    کنناده ملبای   ومتی یک تمرین. کنند  را ستایش خواهند گرفت تا آن
  تبرک این  وامعی  هدش. کند می  کند او را حمایت و ومتی تزکیه می  او بوده  کند، مواظب می  او محافظت  ایرفا را ب ،بودا  ی مجسمه
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در سطوح باه،   بزرگ  بین نرو   ، یا توسط موجودات تبرک  رسمی  ه در مراسمافکار درست بیرون فرستاده  د توسط  فقط  و.  است
 .توادد به ادجام برسد را دارا هستند می  مدرت  کنندگان در سطوح بسیار باه که این یا توسط تزکیه

ایان  . ددارداد   ای فایاده   بودا هایچ   های ، مجسمه تبرک  بدون داردد و   بودا تبرک را هزم  های ویند که مجسمهگ در معابد می
  از راهباان   بعضای   فرهنگای   از ادقاالب   پس. ادد هدرگذ ت  وجود دداردد، همگی  بزرگ  روزها در معابد در بین راهبان، دیگر استادان

هاا   از آن  اگار از یکای  . هاا از دسات رفتناد    از آموزش  خادم معابد  ددد و خیلی  بوددد،  ریافت دکردهرا د  وامعی  آموزش  کار که تازه
توادد توضیح دهد دمیقا   او دمی. "کار خواهد افتاد  به  بودا بعد از تبرک  ی هسممج"،  ؟ خواهد گفت"چیست  از تبرک  هدش"بپرسید، 

کپی کوچک از برخی از متاون    یک. دهد اجرای یک مراسم است م کاری که ادجام میبنابراین تما. کار خواهد افتاد  چگوده آن به
. خواداد  صورت ذکار مای   به  را در برابر آن  کند و متون مقدآ می  ممهر و مو  را با کاغذی دهد، آن مقدآ را داخل مجسمه مرار می

را   مقادآ   متاون   این بستگی دارد کاه   به  را دا ت؟ آن اما آیا آن وامعا  تأثیر تبرک .د که تبرک ادجام  ده استنک میسپس ادعا 
رو ی   ه بخوادید تا بهشترچرا با توجهی یکپا  باید متون مقدآ -ی افکار صحیح صحبت کرد درباره   اکیامودی. خوادد چگوده می

  یکای از فا ان    ومتای   و فقط. ا کنیدبین استدع توادید از یک موجود رو ن کنید وامعا  بلرزادید، و فقط بعد از آن می را که تزکیه می
 . ود  برآورده  تبرک  توادد هدش رسد می بودا می  ی مجسمه  به  بین  موجود رو ن

مقادار    ، چاه  بعد از تبرک"کنند،  ، با خود ان فکر می خوادند صورت ذکر می را به  رحالی که برخی از راهبان متون مقدآد
باا     خص  یا آن  این"کنند،  خوادند، ممکن است فکر  صورت ذکر می را به  که متون مقدآ؟ یا درحالی "دست خواهم آورد به  پول
در عصار   اماروزه  توادید ادکار کنید که دمی. کنند و تضادهایی داردد ها دیز علیه یکدیگر دسیسه می آن. "کند بسیار بد رفتار می  من

درحال مورد ادتقاد مرار دادن بودیسم با یم، اما معابد در عصر پایان دارما  جا طور دیست که این این. افتد پایان دارما، این اتفاق می
  آن چگوداه   -فرساتند  کنند چنین افکار بدی را به بیرون می ی این چیزها فکر می طور که درباره همان. دداردد  و آرامشی  وامعا  صلح

  تعادادی هناوز هام    -اما این مطلق دیسات . ر تبرک را دا ته با دتوادد تأثی وجه آن دمی  هیچ  توادد بیاید؟ به می  بین موجود رو ن
 .وجود داردد که استثنا هستند  دایوییستی  و دیرهای  معابد خوب

را  و آن  گذا ات  ی باودا    مجسامه  اخال را د  مقادآ   های او دو ته.  دا ت  ای های تیره دست  که  را دیدم  ر  هری راهبید
  دیگری  بودای  ی هممجس  سپس. کرد و فکر کرد که کار ادجام  د   سپس چندین کلمه را زمزمه. کرد  ای مهر و موم طور دا یاده به

کنند کاه   فکر می  روزها راهبان ین ا.  گرفت دستمزد می یوآن  چهل  هر تبرک  برای. کرد   چندین کلمه را زمزمه  را بردا ت و دوباره
توادسات   وجه دمای  او به هیچ -ادداختم و تبرکی ددیدم  دظری. آوردد می  دست به  های بودا پول است و از تبرک مجسمه  آن تجاری

  دیگاری  یزچ دادید چه  می. دهند روزها ادجام می  مشکل است باور کرد که حتی راهبان چنین کارهایی را این. آن کار را ادجام دهد
جاا درحاال ادجاام تبارک      که آن  گفت . غیرروحادی با د آمد یک بودیست دظر می به  بود که  معبد  خصی  ؟ در یک کردم  مشاهده

  طوری که دور خور ید روی مجسامه  را به سمت خور ید چرخادد به ای را بیرون آورد و آن او آینه. ی بودا است برای یک مجسمه
رسایده    ای مرحلاه   تا چنین  ، بودیسم امروزه! دار  ده است مسئله تا این حد خنده  این.  د  گفت که تبرک ادجام  تابید، و سپس می

 .   ده است  عادی  ای پدیده  که این

آن، . گذا اته  اد    کناگ  در هناگ  یوتاا  هن ی  ساختند و آن در جزیره  بزرگ بودا  بردزی  ی مجسمه  کی جین داندر  هر 
  از راهباان بارای    یکای . جاا آمدداد   آن  هب  تبرک  ادجام  از سراسر ددیا برای  از راهبان  بسیاری. از بودا است  بسیار بزرگی  ی جسمهم

گفت که درحاال ادجاام تبارک بارای آن      ، می خور ید گرفت  را در مقابل  ای آینه  ،بودا ی  مجسمه  دور خور ید در صورت  ادعکاآ
باار   تأساف  گویم وامعاا   می  !چگوده توادستند چنین کاری را در چنین گردهمایی بزرگی، در چنین مراسم مذهبی ادجام دهند. است
خواهد بود که خود را دجات دهند،   مشکل   دارما، برای راهبان  بیان کرد که در عصر پایان  که  اکیامودی  دیست تعجبی   هیچ!  است
  حتی. کنند تعبیر می  خود ان  را از دظرگاه  بودیستی  متون مقدآ ، راهبان از  ، بسیاری عالوه به. دهند  رسد که دیگران را دجات  چه

اداد و   دیستند به معاباد راه پیادا کارده     متون بودیستی  که  چیزهایی.  است  یافته معابد راه   به مادر غرب   ملکهدایوییستی   های دو ته
. در وضاعیت بادی مارار دارد     درحال حاضر وامعاا  . های زیادی  ده است وجود آورده و باعث سردرگمی ، آ فتگی بزرگی را به این
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  یاک   دعوتی از فا ان   تبرک درحقیقت. کنند و کامال  خوب هستند می  تزکیه  طور حقیقی به   وجود داردد که  هم راهبادی، هنوز  البته
 .   است  تبرک این - بودا است  ی در مجسمه  ماددن  آمدن و بامی  برای  بین موجود رو ن

  اگار آن . مارار بگیارد    توادد مورد عبادت دمی  د، مطعا ادجام دشده با   آمیزی طور موفقیت بودا به  ی برای مجسمه تبرک اگر
کنناد درحاال حاضار     مای   ؟ افرادی که علم بدن ادسان را مطالعههستندچه   جدی  دتایج. خواهد دا ت   جدی  ی ود، دتایج  عبادت
 یتوادیم ببینیم که آن وامعا  دوع میباه،   در سطوح. تولید کند  ماده یتوادد دوع مغزی  خص می   افکار و فعالیت  د کهدا کرده  کشف

کامل مغز ادسان را به خود   کل   آن  بلکه.  دیست  ایم کرده  کشف  امروزه با تحقیقات  که  مغزی  امواج   بیه  ماده  ماده است، اما این
مغاز     اکل   فرستند، باه  ن میکنند، چیزی که به بیرو فکر می  موضوعی  ی  ان درباره در زددگی روزاده  ومتی افراد عادی. گیرد می

بارخالش  . آورد دوام مای   بیشاتری   کننده مدت تمرین  یک  اما ادرژی.  ود چراکه ادرژی ددارد می  سرعت پراکنده به  ادسان است، اما
  بعضی. هفکر دیست، به هیچ وج  دارای    ود ساخته می  بودا ومتی در کارخاده  ی کنند، یک مجسمه چه که خیلی از مردم فکر می آن

اگار از  . ها را به یک معبد ببرید، هنوز هم تبرک ادجام دخواهد  اد  ادد و حتی اگر آن دگذ ته  تبرک  بودا از جریان  های از مجسمه
  یاک  -تر اسات  خطرداک  گودگ یا کسی از یک روش دادرست درخواست کنید که تبرک را ادجام دهد، حتی چی  مالبی  یک استاد

 .  ی بودا خواهد رفت  به مجسمهراسو   یا یک  روباه

تواداد   مای   خطری  چه.  خواهد بود  سیار خطرداکبکنید   عبادت  است  تبرک را دگذرادده  ی بودا که  مجسمه  بنابراین اگر یک
  در و  جامعاه   ، هار چیازی در تماام    ای رسیده است که هر چیزی درحال بدتر  دن است امروزه بشر به دقطه  ام با د؟ گفته  دا ته
حتای  .  است  تد اعمال خود اناف می  اتفاق  عادی  مردم  برای  که  است، یکی پس از دیگری، و هر چیزی  فاسد  دن  درحال  جهان
فرض کنید فاردی  . آیند می  ها از تمام جهات مزاحمت -کرد  را ددبال  درست  راه  را پیدا کرد و یک  درست  راه  یک  که  است  مشکل

،  کنیاد  اگار ایان را بااور دمای    . ؟ حتی ادجام این کار سخت اسات  یک بودا است  کسی  دبال کمک بودا با د، اما چهد خواهد به می
برود، در برابر آن تعظیم   با د  دگذ ته  از میان تبرک  ی بودا که  مجسمه  دزد یک   خص  اولین  ومتی.  کنم  رو نتان  یبگذارید برا

روداد، بارای    چند دفر از مردمی که برای طلب کمک بودا مای   به من بگویید،. ریزد چیز به هم میو ادای احترام کند، داگهان همه 
باودا    یک  از عبادت  مردم  اصلی  ی بنابراین ادگیزه. دهند؟ تعداد خیلی کمی در تزکیه، آن کار را ادجام می یحقیق  ی رسیدن به ثمره

  آیاا ایان  .  چیزها هستند  ددبال این ها به آن -دست آوردن ثروت کالت و به؟ دجات پیدا کردن از بدبختی، برطرش کردن مش چیست
 . اصال  وجود دداردد  چیزهایی  هستند؟ چنین  چیزها در متون بودیستی

وا  ساات  ی باودی  یک بودا یا مجسامه   ی مجسمه دست بیاورد، ومتی در مقابل  بودا بخواهد پول به  ی کننده عبادت  اگر یک
  دسات  باه   تاا پاول    کن  کمک  من  کنم به می  خواهش کنم،  می  خواهش"ی یک تاتاگاتا تعظیم کند و بگوید،  جسمهیین یا م گوآن
 ود، بالفاصاله   سوی مجسمه فرستاده می فرستد به چه او بیرون می آن  جا که از آن. گیرد می   کل  فکر کامل  ، یک ، خوب "بیاورم

  ی ود برساد، مجسامه  وجا م  این  فکر به  این   ودد، و ومتی  یا کوچک  توادند بزرگ دیگر می  یا یاء در بععدها. رود می   روی مجسمه
را  آیناد تاا آن   سپس افراد دیگار دیاز مای   .  ، و مادر خواهد بود که فکر کند، اما یک بدن دخواهد دا ت خواهد دا ت  بودا یک مغز

کننده با ند حتای   تمرین ،کنندگان اگر عبادت. دهد ، مقداری ادرژی میکنند، و آن کنند و عبادت می ها عبادت می کنند، آن  عبادت
بناابراین آن، یاک   . کناد   تدریج  روع به گرفتن ادرژی می ها  روع به عبادت آن کنند، آن به ای که آن از لحظه. استتر  خطرداک
دیگار باه     گیرد، در بععدی می   کل  آن  که از این بعد.  گیرد می  دیگر  کل  در بععدی  بدن عینی  دهد، اما این را  کل می  بدن عینی

  موجودات بشری ادجاام   توادد کارهایی را برای ، می جهت  همین  جهان را بدادد، به  دهد و مادر است کمی از حقایق حیات ادامه می
. ت، میمتی برای آن وجاود دارد دهد با  رط همراه اس اما کمکی که می. گردآوری کند  گودگ  کمی  طریق  توادد از این دهد، و می

 ابیه    دمیقاا  ظااهری    بدن عینای   و این. کند  می  را کنترل  عادی رود و به میل خود مردم  گر به اطراش مییدر آن بععد د  آزاداده  آن
وجاود   ادت باه از طریاق عبا    دروغاین   تاتاگاتاای  یین تقلبی یا یاک   وا گوآن سات بودی  گوده است که یک این. بودا دارد  ی مجسمه

ظااهر یاک باودا را باه خاود       باودا هساتند و     هاای  جسمهم   بیه   ودد، و درست ی عبادت مردم خلق می وسیله ها به آن -آید می
ماادر  .   اود  خلق می  آن در بععدی دیگر.  است  ددبال پول آن به -فاسد است  دروغین  وای سات تقلبی یا بودی  ذهن بودای. گیردد می

  دادن  ادجاام   جارأت  ادهاد، اما    ای را ادجاام  کند کارهای باد جادی   دمی  آن جرأت. دادد را می  ند و کمی از حقیقتاست که فکر ک
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  و کشاته   باود  مای   کارد کاامال  اهریمنای    اگر به مردم کمک دمی. کند می  کمک  مردم  گاهی اومات به  و. بد را دارد  کارهای کمی
  کمای کماک    من  کنم، به کنم، خواهش می بودا خواهش می"دعا کند،   ممکن است کسی کند؟ می  کمک  مردم  به  چگوده.  د می
  بخشش پول  ی باعث خواهد  د که در جعبه. "نمک می  مطمئن باش، به تو کمک". " ی من این یا آن، بیمار است در خادواده.  کن

تار   کاه ساریع   کناد  میبیندازید به  خص کمک   آن جعبهومتی مقدار زیادی پول در .  است  پول  ددبال  بگذارید، چراکه ذهنش به
اگر کسی کاه گوداگ دارد   . کند  را کنترل  فرد عادی  کیدیگر   دارد، بنابراین مادر است که از بععدی  آن مقداری ادرژی.  خوب  ود
ایان    ی کناد؟ پاول؟ دربااره    دعاا مای    کنناده  تمارین   بگذارید ببینیم، برای چه این. است تر را عبادت کند حتی خطرداک برود و آن
  وابساتگی  ، یاک   و بیماری  تیبختان از بد رها  دن خادواده  برای  خواهد؟ حتی دعا کردن می  کننده پول تمرین  چرا یک -بیندیشید

! دارد را  خاودش   سردو ت  دیگر را کنترل کنید، اما هر کسی  مردم  سردو ت  خواهید  ما می.  تان است احساسات دسبت به خادواده
بسایار  ". " دارتار  اوم   ن کمای پاول  کا   کمک  من  کنم به کنم، خواهش می می  خواهش"،  بگویید و زیر لب   کنید  اگر او را عبادت

،  هرچاه بیشاتر پاول بخواهیاد    . خواهد کاری کند که پول بیشتری درخواست کنیاد  خیلی دلش می. کند می   به  ما کمک ،  "خوب
بخشاش    ی پول زیادی هسات کاه افاراد دیگار در جعباه     .  ای است ی منصفاده معامله.  از  ما بردارد  دتواد بیشتری را می  چیزهای
پیادا    پاولی   طوری کیف همین  است  د؟ ممکنیآور میدست  پول به  چگوده.  آورید  دست را به از آن  مقداری  کهگذارد  میادد و  ریخته
  ونباد توادد  میچگوده اما .  دست آورید را به  افتد تا  ما پول هر زحمتی می  به. یریدکارتان بگ  است پادا ی از محل  ، یا ممکن کنید
اگر باه آن دیااز دا اته با اد      ما را   از گودگ  آن مقداری. دیآ یدست دم به یزیکند؟ بدون از دست دادن، چ  به  ما کمک   رط
 . چیزها است  ددبال این به  او.  دارد اید برمی ، یا دَن یا چیزهای دیگری را که تزکیه کردهدارد برمی

 اان بااز    ساوم   ما که چشم دگان نکن از تمرین  بسیاری.  ودد  توادند بسیار خطرداک می  دروغین  بوداهای  یناگاهی اومات 
اصاطالح   باه  معبدی آمددد، و یکی از آن  از بوداها یک روز به  گروهی  کسی بود که گفت. ادد کنند که بوداها را دیده است فکر می

  چگوده  یوزدیر  گروه کرد که  ی این صحبت می  درباره   خص  این. کرد می  چنین و چنان دامی دا ت، و او گروه را رهبری  بوداها
ها  آن. ، و مادند آن و چگوده آن گروه مدتی مادد و ترک کرد، چگوده گروه دیگر کمی بعد از آن آمد  است  چگوده  امروزی  بود، گروه

بوداهاای    دیساتند، بلکاه    وامعای   هاا بوداهاای   آن  -ها صحبت کاردم  ی آن هایی هستند که درباره هستند؟ دمیقا  همان  کسادی  چه
 . ها بسیار وجود داردد  بیه آن. هستند  ساختگی 

و را باه  کند، مسائولیت ا  می  را عبادت آن  ومتی یک راهب. تر است گر یک معبد این مشکل را دا ته با د حتی خطرداکا
کنای؟ از    خواهی تزکیه ، آیا دمی خوب! کنی؟ مشخص است که درحال عبادت من هستی دمی  آیا مرا عبادت". عهده خواهد گرفت

تاان   خواهد دید، اما تزکیاه   بنابراین چیزهایی را برای  ما تدارک. "ریزی خواهم کرد ی تو را بردامه تزکیه. خواهم کرد  تو مواظبت
  آن. دخواهاد کارد    ا مباول ر ها  ما در آسمان  ای مدرسه  اید، هیچ آن، تزکیه کرده  برد؟ حاه که بر طبق تدارک را کجا خواهد   ما

؟  دخواهد بود  ثمر ی  ما بی  پس آیا تزکیه. ریزی کرد، بنابراین از حاه به بعد تحت راهنمایی آن خواهید بود ی  ما را بردامه تزکیه
  ایان . دسات بیاورداد   را به  یحقیق  ی از طریق تزکیه، ثمره  که  است  موجودات بشری بسیار مشکل  یحاضر برا  درحال  گویم که می

ها چیزی  بیه این  آن  بینیم، اکثر های مشهور می معروش و دره  های از ما دور بودا را در کوه  ومتی بسیاری. خیلی رایج است  پدیده
را دشاان    خاود   دادرت  بازرگ حقیقای باه     بین موجود رو ن  اما یک. دهند  د ان را دشانتوادند خو و می  داردد  ادرژی  ها آن. هستند
 . دهد می

حاضر تعاداد بسایار     وجود دا تند، اما درحال  "زمینی  دایوهای"و  "بوداهای زمینی"اصطالح  ، تعداد کمی از به ر گذ تهد
 اان در   بدادناد کاه زدادگی     ، و ومتی ها را خواهد کشت آسمان آن دهند، کارهای بدی ادجام می  ومتی. ها وجود داردد از آن  زیادی

موادین حاکم بر مردم عادی را مختال    بزرگ  بین موجودات رو ن. رسادند بودا می  های سرعت خود را به آن مجسمه خطر است، به
حتی یک  -ردم عادی امدام خواهد کردباهتر با د، به احتمال کمتری علیه موادین م  بین موجود رو ن  یک  سطح هرچه . کنند دمی

مطعاا  چناین کااری را    . خُرد کند  بودا را با رعد و برق  ی مجسمه  یک  توادد داگهان ، او دمیهرچه با د.  کند ها را دمی ذره هم آن
داداد کاه    آن می. ردگذا می  خودش  حال  را به رود، او آن ی بودا می کند و روی یک مجسمه بنابراین ومتی آن فرار می. دخواهد کرد
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یین وامعی  وا گوآن سات بودی بینید،  یینی که می وا گوآن سات بودی پس آیا . کند فرار می اش در خطر است، بنابراین  چه ومت زددگی
 . بتوان گفت  مشکل بودای وامعی است؟  بینید،  بودایی که می آیا است؟ 

هاای باودا در    ی مجسمه درباره "رتبط با این موضوع فکر کنیم، ی چیزی م این مشکل باعث  ده که بسیاری از ما درباره
که به  اگردادم کمک کنم که تزکیاه کنناد، باه     این  برای. ادد از این افراد به فکر من افتاده  ؟  اید تعدادی "کار باید کنیم خاده چه
ی باودا را در   یا عکس مرا بردارید و مجسمه( داردمرا   عکس  زیرا کتاب)کتاب : دهید  توادید این کار را ادجام که می گویم می ما 
تاان   دهید، گویی درحال کمک خواستن از من هساتید، و از معلام    را ادجام بزرگ  دیلوفر آبی  گل  حالت دست. تان دگه دارید دست

  بارای   فقاط کاار    یان خاواهم باه  اما بگاویم، ا     اما می. خواهد  د  ادجام  دمیقه  دیم  تبرک در عرض. کنید  برای تبرک درخواست
را بارای   ما فقط آن. خود ادجام دهید عمل دخواهد کرد ی اگر برای دوستان یا خادواده -توادد ادجام داده  ود میما   کنندگان تزکیه
ادی را  ایط   برداد تاا ارواح    ان می دوستان و خادواده  ی خاده  مرا به  عکس  گویند که راد میفبرخی ا. دهیم کنندگان ادجام می تزکیه

توادیاد   اسات کاه مای     احترامای  بی  بدترین این . دیست  عادی  مردم   یطادی برای  دور راددن ارواح  برای  دور برادند، اما عکس من
 .  تان ادجام دهید معلم  دسبت به

، افاراد   باساتان   در چاین . وجاود دارد   دیگری  ی صحبت کردیم، مسئله  زمینی  یاو دایوه  زمینی  حاه که در مورد بوداهای
هاا   ، آن ؟ درحقیقات  دیست  کسی  مناطق  در آن  اما چرا امروزه. کرددد می  تزکیه  ها دور و اعماق جنگل  های در کوه  زیادی بوددد که

افاراد    نایا .  اسات   تعداد ان دیاز کمتار دشاده     ها بدادند، حتی آن  ی ربارهد  چیزی  عادی  دهند مردم دمی  اجازه  فقط. ادد داپدید دشده
ها هنوز هم این طرش و آن طارش   ادد، آن ها داپدید  ده سال  این  در طول  که  طور دیست این. داردد  طبیعی های فوق توادایی  همگی
هاا را دارد، مخصوصاا  در آن    کشور ما دسبتا  تعداد بیشتری از آن. دردهنوز هم چندین هزار دفر از این افراد در ددیا وجود دا. هستند
هاای   هاا از تواداایی   آن.  اودد  مرتفع دیگر دیز یافات مای    های ها در برخی از کوه آن.  های بزرگ مشهور و در امتداد دره های  کوه
ای مبنی بر وجاود   توادید دشاده کنند، و این دلیل آن است که چرا دمی  را مهر و موم ان  یغارها ِ کنند تا در طبیعی استفاده می فوق
پای    ها مادر دیستند به اساآ و جوهر تزکیاه  ، و آن است  تقریبا  دا یاده ان  یها ها کامال  کند است، روش ی آن هتزکی. ها ببینید آن

کنایم، و ماا باا     مای   سر ت جهان تزکیه  کنیم، ما با پیروی از واهترین اما ما، در مقابل، مستقیما  روی ذهن  ما تمرکز می. ببردد
  به  کل یک هارم   های تزکیه روش. دکن ما سریع ر د می  بنابراین طبیعی است که گودگ.  یمکن می  پیروی از  کل جهان تزکیه

گزیناد ممکان اسات      خصی که در تزکیه، مسیرهای جاادبی را برمای  .  مسیر میادی، راه بزرگ است   ودد، بنابراین فقط جمع می
هاا از راه   اما آن. بین  ود د رو نا ب  رسیده  از تزکیه  باهیی  سطح  به  که این  باهیی ددا ته با د، و ممکن است بدون   ینگ  ین

 .  ی حقیقی بسیار دور هستند بزرگ تزکیه

فقاط  توادد  ها می ی آن روش تزکیهجا که  از آن. دهند کنند و به مریدان آموزش می را منتقل می ان  یها ها دیز آموزش آن
مسایرهای    هرچه. کنند تا همان سطح تزکیه می همگی ان  مریدانست، اها   ینگ آن سطحی برسد که متناسب با سطح  ینتا 

، اسات تار   پیچیاده هاا   ی آن و روش تزکیه های بیشتری وجود دارد تر با ند،  رایط و درخواست ها دزدیک فرعی ددیوی به حا یه
 اینگ خاود تمرکاز     ی  این  یهکند او روی تزک تزکیه می  ومتی یک  خص. توادند به اساآ و جوهر تزکیه پی ببردد دمیچراکه 

، بعاد از مادت زماادی     جهات   هماین   باه . کنند که برای تزکیه، سختی کافی اسات  فکر می -ادد ها به این پی دبرده اما آن. کند می
هاا   اما حقیقت این است که گودگ آن. دهند سال تزکیه، فقط مقدار کمی گودگ ر د می هزارطوهدی، بعد از صدها سال یا حتی 

ومتی او جوان اسات  : مثل هر  خص است  درست  آید؟ این پس از کجا می. آید گذردد دمی ها می هایی که از میان آن ختیاز آن س
طاور طبیعای رهاا     هاایش باه   گذرد وابستگی طور که زمان می  ود، همان های بسیار زیادی دارد، و هنگامی که پیرتر می وابستگی

هاا   آن. اداد  های مسیر فرعی برگزیده ای است که آن روش این  یوه.  ود ردگ می کم رود و امیدش به آینده  ود یا تحلیل می می
هاا   توادند از طریق مدیتیشن، از طریق مادرت تمرکز اان و تحمال ساختی     رودد می ومتی در مسیر تزکیه پیش می  پی برددد که

کنادی تحلیال     ول آن زمان سختِ طاوهدی باه   ان در ط های افراد عادی دادند که وابستگی اما دمی.  ان را افزایش دهند گودگ
 .ه است ان ر د کرد ها را ذره ذره از دست داددد گودگ که آن وابستگی رفته، یا پس از این
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ها را از بین ببریم،  طوری که بتوادیم آن کنیم به  یها ا اره م طور حقیقی به آن دهیم و به ها را هدش مرار می وابستگی مااما 
طاور اتفاامی باا     ام، جاهایی که اغلب به جا رفته هایی هستند که به آن مکان. تزکیه ر د سریعی خواهیم دا ت و به این طریق در

چاه کاه    باا آن .  جاا هساتیم   دادد ما این دمی  یکس  هیچ"ها گفتند،  آن. ادد های زیادی تزکیه کرده که سالکردم  برخورد میافرادی 
 . دسبتا  خوب هستند یها افراد آن.  "وجود دخواهیم آورد برای تو به  و هیچ مشکلی درحال ادجام آن هستی مداخله دخواهیم کرد،

اولاین بااری کاه    . دمز میبرای  ما   مثالی.  ها سر و کار دا ته با یم با آن  ایم وجود داردد، و مجبور بوده  هم  فراد بدیااما 
او گفت که اساتاد  . هایم وارد  د ست در وسط یکی از کالآرفتم، فردی بود که در جو گوییبرای منتقل کردن تمرین به استان 

پای   .های بسیار زیادی است که تزکیه کارده اسات   که استاد بزرگش چنین و چنان است و سال خواهد مرا ببیند و این بزرگش می
و را ببیانم، او را رد  و دارفتم ا   ومت دادارم   گفتم. آمد دظر می پریده به صورتش زرد و ردگبردم که این  خص چی منفی دا ت و 

در تماام مادت سار باه سار مان       . کند  درست  دردسر  من  رد برایک  ، استاد بزرگ او را وامعا  به هم ریخت و  روع این کار.  کردم
.  دعوا را ددا ات  جنگ و ارزش  دعوا کنم، به هر حال، او حتیجنگ و   دوست ددارم با دیگران  که  هستم  من  خصی. گذا ت می

 . دادم می  آموزش فای خود ادامه  ، به بعد از آن.  کردم می ا را پاک ه فرستاد، آن می  من  برای  بدی  چیزهای  که  نهر زما

اش را  او هرگاز تزکیاه  .  اد   مار تسخیر  یک  ی وسیله اش به تزکیه  در زمان  که  وجود دا تمینگ   ی در سلسله  ییستیدایو
در  اکلی    آن مار، مرد  استاد بزرگ آن. را تزکیه کرد  ادسادی   کل  و دهایتا  یک کرد  را تصاحباو   تمام دکرد، درگذ ت و مار بدن

  او بیش  که  مردفکر ک.  د تا سر به سر من بگذارد تبدیل می  بود، به همین جهت به مار بزرگی  سر ت او تغییر دکرده.  بودادسادی 
  استفاده کردم تا مسمت " کننده حل  گودگ"دام  موی به  بسیار  و از گودگی  دستم گرفتم ر، بنابراین او را د است  از حد خود جلو رفته

  .جا آمده بود برگشت او خزید و به همان جایی که از آن  باهی بدن  مسمت. تبدیل کنم  آب  او را ذوب و به  بدن  پایین

تماآ گرفت و باه آن خاادم گفات کاه      جو   گویی هرمرکز دستیاری    روز یکی از پیروان جوان او با دستیار مسئول  کی
  کاه   ای جاز ساایه   ، به ببیند  چیزی  توادست  د و دمی  تاریک  غاری  داخل. جا رفت آن  دستیار به. خواهد او را ببیند استاد بزرگش می

 د غاار   می  بسته ها  چشم   د و ومتی یم   د، غار رو ن ها باز می چشم   ومتی. بود  تابادد دشسته سبز می  که دوری  جا با چشمادی آن
یک از ما آن کارها را دخاواهیم   این بار هیچ.  باز خواهد گشت  دوباره  هنگجی  لی"، گفت  محلی  ای او با لهجه.  د می  تاریک  دوباره
. استاد بزرگ، لطفا  بلند  وید"رد، ک  سؤالپیرو او از او . "مردم را دجات دهد  که  جا است این  هنگجی  لی.  کردم می  ا تباه  من. کرد

   اد کاه چگوداه     ساؤال از او   ومتای . "دیددد  مهصدپاهایم .  بایستم  توادم دیگر دمی"؟ او پاسخ داد، "داردد  مشکلی   ما چه  پاهای
  ر دمایشاگاه د 0440  اماا پاس از آن در ساال   . کرد می  درست که چگوده مشکل  ی این صحبت درباره  کرد به  دیددد،  روع  صدمه
مارا    دافاای   کرد آماوزش  اد و سعی مید می  او همیشه کارهای بدی ادجام. سر به سر من گذا ت  ، دوباره آسیایی در پکن  سالمت

ی خواساتند امادام     رو او همگای  ددبالاه   و خاواهران   ، برادران رفت  از بین  که بعد از این.  بردم  خراب کند، بنابراین او را کامال  از بین
  ادجام  دکرددد کاری  یک جرأت هیچ. هراسان  ددد  ها  وکه  ددد، وامعا  و آن  ها گفتم آن  به  ای ، چند کلمه زمان  در آن. ادجام دهند

 کاامال   هاا افارادی    از آن  بعضی  بوددد هنوز هم  کرده  تزکیه  طوهدی  زمادی  برای  که با این. مرار بود  فهمیددد موضوع از چه -دهند
 .  تبرک عنوان کردم  ها را برای کمک به  ما در درک موضوع مثال این. بوددد  عادی

 جویوكه

  عناوان مسامتی از تزکیاه    را باه   اان آن  ی تمارین  ، در جریان ا اعه  ی تزکیه ؟ بسیاری از مردم در چرخه چیست جویوکه
 بیه دوعی ترفند، وردخوادی، یا تکنیک است که منتقال    ینا. دیست  مسمتی از تزکیه  این است که آن  اما حقیقت. ادد آموزش داده

ورد و چناین    کاغذ و خوادادن   زدن  عود، آتش  ، رو ن کردن جادویی  عالیم مثال  کشیدن  -کند  کلی که آن استفاده می.  ود می
تبخاال    در صورتش  ، اگر کسی مثالعنوان  به.  فرد است منحصر به  آن  ی معالجه  های توادد مردم را  فا دهد و روش می -چیزهایی
  "×"  کشد و یک می  زمین  روی  ای دایره  کند و فرو می  ری از سولفور جیوهرا در جوه ییمو ملم ،ی جویوکه ، تمرین کننده زده با د
ساپس از  . دنا ک می وردهایی  خواددن  بایستد، و  روع به  دایره  در وسط  خواهد که می  سپس از  خص. کند می ترسیم   آن  در وسط

هاا را   طور که دایاره  همان.  خص بکشد  درصورت  هایی کند تا دایره فرو رفته استفاده می  مویی که در جوهری از سولفور جیوه ملم
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  وماع م  وردها دیز در آن گذارد و خواددن  در تبخال می  دقطه  یک  که دهد تا این می  ادامه  کشیدن  به. خوادد کشد وردها را دیز می می
را  آن  تر  ده و ومتای  برد که تبخال وامعا  کوچک  خص پی می. آن درمان  ده است  گوید که  خص می  سپس به.  ود می  ممات

درماان   اتوادند مشاکالت وخایم ر   جزیی را درمان کنند، اما دمی  های توادند بیماری ها می آن. آن مؤثر بود. کند درد ددارد لمس می
را تاان   یخواهد باازو  کند و از  ما می وردهایی می  خواددن  به  کار خواهد کرد؟  روع  کند چه وی  ما درد میاگر بگویید باز. کنند
 ی طاب ساوزدی هِگاوی    از دقطه  آن  گذارد که د و میکن می  فوت  دست  ما  این یِ هِگوی طب سوزدی  دقطه  دارید، به  دگه  بیرون
درد   مبال   کنیاد، مثال   را لماس تاان   یدوباره باازو   ومتی. خواهید کرد  از هوا را احساآ  میدسی  بیاید، و  ما  بیرون  تانردیگ  دست

عالیام    هاای کاغاذ بارای مارده، کشایدن      تکاه   کنند، مادند سوزاددن دیگری دیز استفاده می  های ها از روش و آن.  دا تدخواهد 
 . دهند می  امرا ادجا کاره  ها این آن. و مادند آن  ها ، آویختن طلسم جادویی

بینای،   دهناد تماماا   فاال    چه که ادجام مای  آن. کنند ها زددگی را تزکیه دمی ی دایو، آن در مسیرهای کوچک ددیویِ مدرسه
ها اسات، و اکثار مسایرهای کوچاک ددیاوی از جویوکاه        بیماری  پلید با دعا و ورد، و  فا دادن  ، راددن ارواحفِنگ  وییخواددن 
برد  کار می به  هایی که ما به روش. دیست  برد خوب کار می به  هایی که ها را  فا دهد، اما روش توادد بیماری می  آن. کنند می  استفاده
وامعاا     سطح پاایینِ   های کنند دباید از آن استفاده کنند چراکه آن، پیام را تزکیه می  ما که دافا  اندگکنن پرداخت، اما تمرین  دخواهیم
،  ساوزدی   بندی، طاب  های  کسته بندی کرددد، مثل روش تقسیم  موضوعاتی  را به   فادهنده  های ، روش استانب  در چین. بدی دارد

.  اددد   بنادی  های بسیاری تقسیم ها به دسته و مادند آن، و آن  گیاهی  بط گودگ، فشار،  فادهی چی  ماساژ، کایرو پرکتیک، طب
این دلیل آن است که چرا دام کامال  . ی سیزدهم فهرست  د عنوان ر ته یوکه به د، و جو ر ته دامیده   یک   فادهنده  هر روش

. آیاد  آورید دمای  می  دست به  در تزکیه  که  آن از گودگ. دیست   جویوکه مسمتی از تزکیه. است "ی سیزده جویو ی  ماره ر ته" آن
 . تکنیک است  مثل یک  فقط چیزی
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 هتزكيحاصل از   جنون

.  است  دا ته  بر عموم  تأثیر بسیار بزرگی  آن. وجود دارد  از تزکیه  حاصل  جنون  دام  به  ، اصطالحی کنندگان تزکیه ی هدر حوز
 انودد   می  مردم  ومتی. ترسند می  گودگ چی  افراد از ادجامرخی ب  ادد که کرده  را منتشر و توزیع مدر آن آن  از مردم  ، بعضی بخصوص

،  درحقیقات . کنناد  مای   از حد وحشت  کنند بیش  را  روع آنکه  از آن بکشادد،  جنون  را به  تزکیه  است  ممکن  گودگ چی  نتمری که
 .وجود ددارد  وجه هیچ  به  از تزکیه  حاصل  جنون بگویم کهبگذارید 

هاا   آن  اصالی   خودآگااه . اداد  درآماده ارواح یاا حیواداات   ی درست دباودن فکر اان، باه تساخیر      دردتیجهاز افراد   ای  عده
  ی ارواح یاا حیواداات تساخیر کنناده     وسایله  ها باه  آن  بدن.  ستا  گودگ کنند که آن چی اختیار دیست و با این حال فکر می صاحب
  تمارین   بینند که می  مردم  ومتی. کند می  کشیدن  و دعره  زدن  جیغ  وادار به  که کند یا این می  ها را ذهنا  سردرگم گیرد، آن می  فرمان
  گوداگ  چای   ایان   کنید که از  ما فکر می  بسیاری. کنند  تمرین   ودد که می  زده از حد وحشت  ، بیش است  صورت  بدین  گودگ چی
  مو خاود را ساال     افا یاافتن    ی ازپاایین در ارتباط با ساطح بسایار     فقط  با د؟ این   گودگ چی  تمرین توادد میاین   ، اما چگوده است
تان   بدن ،کندد  را کنترل  خودشتان  یاصل  خودآگاه و کنید  عادت  صورت  این  اگر به . است  بسیار خطرداک  اما این. است  دا تن دگه

  اسات   ممکان کنتارل  اود،     و غیاره   ، ارواح یا حیوادات تساخیر کنناده   خارجی  های ، پیام ی خودآگاه کمکی وسیله به  است  ممکن
افاراد و   فکار درسات دباودن   ی  وسایله  باه   ایان .  اود   کنندگان تزکیه  اجتماع  به  ی بزرگی صدمه  و باعث دجام دهدکارهای بدی ا

اصاطالح   از افراد باه   بعضی  دادد چگوده دمی یکس  هیچ.  دیست  از تزکیه  حاصل  جنون  این .آید وجود می به ان  خوددمایی  وابستگی
  را باه   تواداد  اخص   دمای   گودگ چی  ، تمرین دروامع. اعتقاد داردد  از تزکیه  حاصل  ها دیز به جنون ادد، زیرا آن  ده  گودگ استاد چی

اگار  . آموزدد می  و غیره  های رزمی های هنر ، رمان ادبی  های را از دو ته  اصطالحات  این  مردم  اغلب. بکشادد  از تزکیه  حاصل  جنون
.  هاا وجاود دادارد    کتااب  در آن  چیازی   چناین  کنید،  رجوع  تزکیه  های یا کتاب  مدیمی  های کتاب  توادید به ، می اعتقاد ددارید  آن  به

 .بیفتد  اتفاق  چیزی  چنین  است  غیرممکن  با د؟  وجود دا ته  از تزکیه  حاصل  توادد جنون می  چگوده

دیاز    ذکار کاردم   اکناون  هم  را که  چه آن. دارد کل   چندینداردد اعتقاد ردم معمولی به آن مای که  از تزکیه  حاصل  جنون
 و کناد  مای   خاود جاذب    را باه   ، ارواح یا حیواداات تساخیر کنناده    دیست  درست  فکر  خص  جا که از آن.  موارد است  از این  یکی

حتای در   افاراد  از  بعضای  .و غیاره  ددماایی کنا  خوددهد تاا   را ر د می  "گودگ چیحالت "  کردن  طلب  مثل  متفاوتی  های ذهنیت
  کنناد، عاادت   می  را تمرین  گودگ ها چی ومتی آن. ادد کرده  را تمرین  مالبی  گودگ یا چی هستند طبیعی فوق  های توادایی جستجوی

. کنناد  می  تقدیم  دیگران  را به   ان دهند و بدن می  هر چیزی از دست  را به   ان ها آگاهی آن. را رها کنند   ان اصلی  داردد خودآگاه
  رفتارهاای   بعضای . بگیارد   فرماان   خاارجی   هاای  خودآگاه کمکی یا پیام ی وسیله به   ان گذاردد بدن و می   ده  ها ذهنا  سردرگم آن

، رود   ایرجه   پارد یاا در آب  ب  پایین  به  ساختمان  یک  از باهی که  ود  گفته   خصی  اگر به چنین .گذاردد می  دمایش  را به  عجیب
از   حاصل  جنون  این. واگذار کند  دیگران  را به  خواهد بددش ددارد و می  کردن  زددگی  به  تمایلی  خود او حتی. ر را خواهد کرداین کا
به این  کل رفتاار کارد     عمدی  صورت هآغاز بکه در خاطر این این بهو رفته   مراهیتوادید بگویید که او به گ بلکه می ، دیست  تزکیه

.  اسات   گوداگ  چای   تمارین   یک ، اطراش   ان به بدن  خوردن  تاب  طور غیرعمدی به  کنند که فکر می  از مردم  بسیاری. دآموجود  به
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  تمارین   آن. پیامادهای وخیمای خواهاد دا ات    کناد،     را تمارین   گوداگ  چای  ، حالت  در این  طور وامعی به  ، اگر  خصی درحقیقت
 . عادی است  مردم  های ها و طلب وابستگیاز   ای دتیجه  ، بلکه دیست  گودگ چی

توادد از  کند یا دمی پیدا می  تراکم  از بدن  در جایی  این است که ومتی چی  گودگ وجود دارد چی  در تمرین  که یمورد دیگر
چی از میاان    متیوتی دایوییس  های مخصوصا  در روش  .است  کوچک  جهادی  بشری  بدن. ترسد بیاید او می  پایین  سر  خص  باهی

  داه   این. خواهد  د  جا متومف کادال بگذرد، در آن  دتوادد از میان  اگر چی. د و دچار این مشکالت می  گذرد،  خص یک کادال می
ر س ،  خص  یک  ترین جای ، حساآ هر حال  افتد؛ به می  دیز اتفاق  های دیگر بدن در مسمت  بیفتد، بلکه  توادد در سر اتفاق تنها می

  احساسای   چنان  رد  ود،  خص  کادال  یک  دتوادد از میان  اگر چی. آید می  پایین  کند و سپس سر صعود می  باهی  به  چی. استاو 
داه    اماا چای  .  به سار دارد و غیاره    از چی یسنگین  کاله  که این  آید مثل دظر می  به  و متورم  سر بسیار سنگین  د کهنک می  تجربه را
ی  را دربااره   حقیقات   از ماردم   بعضای . وردبیاا وجاود   باه   د یا بیماری و  مشکلی  توادد باعث می  کند و ده  را کنترل  د چیزیتواد می
  به  اگر چی  معتقددد که  رو، مردم  از این.  است   ده  و مرج  هرج  باعث  اسرارآمیز داردد که  دظرهای  سری دادند و یک دمی  گودگ چی

رفت، و این باعث  ده اسات  خواهد به گمراهی  و  خواهد گرفت  از تزکیه  جنون  بیاید،  خص  د کند و دتوادد پایینسر صعو  باهی
 .بترسند  از مردم  بسیاریکه 

  تواداد زماادی   از افاراد، آن مای    بعضی  در مورد.  است  مومتی  وضعیتی  بیاید، فقط  سر برسد و دتوادد پایین  باهی  به  اگر چی
را   گوداگ  استاد وامعی چی  توادد یک می  با د،  خص  آن  اگر علتش. یدیاد  پایین  و هنوز هم  بکشد  سال طول  دیمحتی  یا  دیطوه

  از میاان   دتوادساته تان  یچ  که  از  ماافرادی   ، برای گودگ چی  در تمرین. بیاید  توادد پایین می کند و سپس  دایترا ه تا آنپیدا کند 
  ساطح   آندر   زیاادی   مادت   برایمن  آیا"، با ید  خود   ینگ در  ین  دهیلی  در جستجوی  باید ،بیاید  رد  ود یا پایین  کادال  یک
دهید،  خود را ارتقاء می   ینگ  ین  طور وامعی به  که  زمادی ؟"مده  خود را ترفیع   ینگ  ینحاه زمان آن است که و  ما مادده  بامی

تاان   یفیزیکا   در بادن   گوداگ   تبدیل  تنها در طلب   ینگ ر د  ین تأکید بر  توادید بدون دمی. یدآ می  پایین  چی  که  خواهید یافت
  اگار چای  . افتاد  ات همه جادبه اتفاق مای غییرت  فقط بعد از آن ر د کند وتان   ینگ  ینکه  خواهد مادد تا این جا آنمشکل . با ید

بعد ،  عالوه هب. آورد وجود می این ذهن ما است که مشکالت را بهمعموه    . ود  مشکلیباعث وادد ت دمی  ، هنوز هم با دوامعا  مسدود 
آیاد،    پایش   مشاکلی   اسات   رساد ممکان  بسار    بااهی   به  چی  که ومتی نود  می   گودگ استاد مالبی چی   خص از یک که از این
  یاک آن آیاا  . است  ترآ ِ وابستگی ، ، این ترسید می  ومتی. وجود بیاورد توادد برای او مشکلی وامعی به می، ترسد ومتی می. دترس می

 آن. رساید  مای  دظر بیشتر بترسید، بیشتر بیمار به  د؟ هرچه و ود، آیا دباید رها  ظاهر می   ما  وابستگی  که ؟ زمادی دیست  وابستگی
آن درسی بگیریاد، از  ار وابساتگی تارآ     از  وادار کند که را  مااین جریان برای این است که . از بین برود  باید   ما  وابستگی

 .خالص  وید و خود را ر د دهید

در   از گوداگ  زیاادی   ، اداواع  دا ات  خو ایند و مطبوعی دخواهاد   احساآرو دارد  که پیشِی  ا زکیهه در تکنند تمرینیک 
  یاا آن   این   ودد به می  و باعث هدکر  حرکت   بدن  داخل در  هستند که  بسیار بامدرت  ها چیزهایی آن تمام، تان ظاهر خواهد  د بدن

بیماار  اوید     کاه  از ایان   صاوه  همیشاه  ا  کاه   اسات   این دا تخواهید   یداراحت  که این  دلیل. دیبا   دا ته  داراحتی  احساآ  طریق
و   طبیعای  فوق  های ، توادایی گودگ  ها آن ی همه وبوده   ادد کامال  بامدرت دهکر ما ر د   در بدن  که  ، چیزهایی درحقیقت. ترسید می

باودن و    ، معاذب  ، درد  خاارش   احسااآ  یجسماز دظر کنند،    حرکت  تان بدن  ها در اطراش اگر آن. دیگر هستند  موجودات  بسیاری
  بادن   تا زماادی کاه  . ر  وددتوادند ظاه های تزکیه می ادواع و امسام حالتو  است  بسیار حساآ  اعصاب  ادتهای. غیره خواهید کرد

  صورت هباید ب  آن  به  هر صورت  به. خواهید کرد  احساآ   کل  این  ، به است  دشده  تبدیل باه  ادرژیبا ی  ماده  به  طور کامل  ما به
فکر کنیاد    و همیشه  یدبرخورد کن  فرد عادی  یک  با خودتان مثل  کننده، اگر همیشه تمرین  یک  عنوان به. دگاه کرد  مورد خوب  یک
فارد    یاک مثل با خودتان   آید، اگر هنوز هم  پیش  در تزکیه  درد و محنتی  که  ؟ ومتی کنید  تزکیه  توادید می  ، چگوده بیمار هستید  که

در   حادامل .  اسات   کرده  سقوط  عادی  مردم  سطح  به  لحظه   ما در همان   ینگ  ین  که  بگویم  توادم می  پس ،کنید برخورد   عادی
 .  اید کرده  سقوط  فرد عادی  یک  سطح  ، به بخصوص  موضوع  با این  رابطه
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توادیاد از دظارات    د و دمای کنیا   بسیار باه دگااه   از سطحی  مسایل  به  د، بایی وامعی با ید هکنند مرینخواهید یک ت اگر می
 .را ایجاد کنیاد   وامعا  بیماری  است  ، ممکن بیمار هستید  که کنید ر میومتی فک.  مردم عادی برای تفسیر کردن چیزها استفاده کنید

و   گوداگ  چای   تمارین . خواهاد باود    عاادی   ی ماردم  اددازه   ما به   ینگ  ین  بیمار هستید، سطح  که  بار پندا تید یک  ومتی  زیرا
  ماردم   بیمااری   وامعاا  باعاث    چاه  آن کاه   است  رو ن  همه  برای  این.  ود دمی  ختم  بیماری  به و حتی حالت تزکیه  ی وامعی تزکیه
توادد از پاس آن   و فکر دمیریزد  فرو می ابتدا از دظر ذهنی خص  ،معموه . است  درصد جسمی  و سی  ذهنیهفتاد درصد    ود می
  ایان   معماوه  باه    و این. برد می زجر ذهنیگیری بدتر  ود از یک بار سنگین  طور چشم که  رایط بیماری به و او مبل از این آیدبر

  و بیان کرددد کاه   او را گرفته  هایاز بازو  یکی. بوددد  بسته  تخت  به  او را محکم  بود که  ، زمادی  خصی طور مثال به.  است  صورت
او در   دسات . )او را خرا ایددد   دسات   بستند و مچ  ای او را با پارچه  چشمان  سپس.  ود  جاری  از آن  را ببردد تا خون خواهند آن می
کارد   را بشنود و فکر می  آب  چکیدن  توادست او می  که طوری را باز گذا تند به   یر آب  یک.( آمد دمی  بود و خون  دشده  بریده  اصل
  باود کاه    ایان آب   ،ددا ت  بود و خودریزی  دشده  ، او زخمی درحقیقت.  درگذ ت  کوتاهی  بعد از زمان  مردآن . چکد او می  خون  که

  بیماار   را دردهایات   ، احتمااه  خودتاان   بیمار هستید  که فکر کنید  اگر همیشه. او  د  مرگ  باعثذهنش . چکید و می  دا ت  جریان
 .هایی خواهد دا ت بیماری  فرد عادی  البته یک و  است  کرده  سقوط  فرد عادی  یک  سطح   ما به   ینگ  ین زیرا. کرد  خواهید

  اگار یاک  .  کنید تقاضا می  آن  برای  ، درحقیقت است  بیماری که این یک   فکر کنید  کننده، اگر همیشه تمرین  یک  عنوان به
  دباید همیشه.  ما باید باه با د   ینگ  ین  کننده، سطح تمرین  یک  عنوان به.  ما خواهد آمد  جسم  داخل  ، به را بخواهید  بیماری
  مشاکل تاان   یبارا    اکل   همان  به  و درست  است  وابستگی  یک  از بیماری  ، زیرا این ترآ است  بیماری  یک  آن  که  با ید  دگران
  د در آساایش یا تواد مای   چگوداه .  است  دردداک  ببرد و آن  کارما را از بین   خص  که  است  هزم  در عمل تزکیه. دکرخواهد   درست
را   از بودیسام   ؟ بگذاریاد داساتادی  خاالص  اوید  تاان   یها وابستگیاز  ر د یتواد میغیر از آن   دهچگو !دیرا ر د ده  گودگ کامل
کاه دزدیاک باود باه      ومتای   درست. رسید  آرهاتی  مقام  به  بعد از تال ی زیاد در تزکیه  بود که   خصی  زمادی.  بازگو کنمتان  یبرا

آن !  باود ملمارو   ساه   فراساوی   باه رحاال رفاتن   دبا اد؟ او د   خو حال  توادست می  د، چگوده و  و یک آرهات  دایل  یی حقیق ثمره
تاأثیر    تحات   کاه   ، با ملبیهمیشه در حالت بدون مصد با دباید   آرهات  یک. هیجان  وابستگی  ، یک بود  وابستگی  یک خو حالی
  از اول  باود، مجباور باود دوبااره      کارده   سقوط  جا که ز آنا.  یافت  خاتمه  ثمری بی  ی او به کرد و تزکیه  اما او سقوط. گیرد مرار دمی
  ترساید و در مغازش    دفعه  این. کرد  باه تزکیه  به  دوباره  بسیار پرزحمت  کرد و بعد از تال ی   روع  را دوباره  اش تزکیه. کند   روع

از   دیاز داوعی    تارآ . دکر  سقوط  ، دوباره ترآ  با این. "کرد  خواهم  سقوط  دوباره وگرده.   وم  زده دباید هیجان  من": خاطر آورد به
 . است  وابستگی

از   حاصال   جناون   برچساب    اخص   این   ود، به می  مریض از دظر ذهنی  خص  یک  ومتی: دیگری وجود دارد  مومعیت
  کاه بیمااری    ممعتقاد   مان !  کانم   را معالجهها  آن  روادی  بیماری   ودد تا می  منتظر من  حتی  هستند که  افرادی. دو  می  زده  تزکیه
  ویروسای   هیچ  دارای  بیمار روادی  یک  خاطر که این   چرا؟ به.  ددارم  ومت  مسایلی  از چنین  مرامبت  و من برای  دیست  بیماری ، روادی
   ود که ظاهر می  ومتی  روادی  بیماری.  دیست  یبیمار  یک  این  ؛ از دظر من عفودتی  دارد و ده  بیمارگوده  تغییرات  او ده  و بدن  دیست

  اختیاار  صااحب تواداد   دمای   است که  کسی  مثل  د؟ درست و  توادد ضعیف حد می  تا چه.   ود می  از حد ضعیف  خودآگاه اصلی بیش
و   پرت  همیشه. کند  دگهداری  دنب  از این  خواهد که او دمی.  است   کل  همین  به  درست  بیمار روادی  یک  اصلی  روح. با د  خودش
در هر . کنند با او می  تداخل  به   روع  خارجی  های یا پیام   خص  ، خودآگاه کمکی لحظه  در این. توادد هشیار با د و دمی  است  گیج

کارهاای    مبلی  های زددگیر د اید    خص  اصلی  ، روح عالوه هب.  ودد میاو   مزاحم  پیامی  دوع ره. وجود دارد  بسیاری  سطوح ،عدبع
آن چیزی است  ی هاین هم. دهد  توادد روی ای می دوع مسئله  ره. بزدند  او صدمه  خواهند به می  کاران و  اید طلببدی ادجام داده 

  معاا  باه ایان  اکل    وا که فرد  گویم ؟ می کنم   ما معالجه  را برای آن  توادم می  چگوده. کنیم بیماران روادی بازگو می ی هکه ما دربار
 هشایار  که ردک  کمک او به، داد  را آموزش  داد؟  خص  ادجام  ی آن درباره  توان می  کاری  چه.  کند ا کسب میریک بیماری روادی 

ردن ی وارد ک در آستاده  روادی  بیمارستان  در یک یکترد  ومتی اگر دگاه کنید،. د و  عملیکار، که این   است  اما بسیار مشکل ،د و
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؟  اسات   طور آوردد، چرا این دمی  بر زبان  معنی بی  حرش  دیگر هیچ  د کهترسن می  مدری هب  داگهان  بیماران با د،  الکتریکی وک   یک
 .ترسد می  الکتریکی   ود و از  وک هشیار می   خص  این  اصلی  ، روح لحظه  در آن

  و دارای یی داردباودا   سر ت  هر کسی. دهد  را ادامه آن  خواهد که می وارد  ود،  تزکیه ِ بار از در یک یخص معموه  ومتی 
  تزکیاه    اان  ی زدادگی  بقیاه   گان برای کنند از تمرین  ، بسیاری این  ، بعد از یادگیری جهت  همین  به.  کردن است تزکیه برای  ملبی

ددباال    بارای   ملبای   حاال  با ایان    خص  این. کند  فا را کسب  که د یا این و  موفق  که او بتوادد در تزکیه  دیستمهم . خواهند کرد
در محل کار   مردم. کند را تمرین می  گودگ چی   خص  این  دادند که می  همه. کند  را تزکیه خواهد آن می  دایو دارد و همیشه  کردن 

باا عمال     در رابطاه  :بیندیشاید   اینی  درباره  ما همگیا. ندددا را می این ها سایههمدیز  و محله ی همه هستند و   آگاه  ی آن او درباره
کناد سافر     تزکیاه   طور حقیقای  به  اگر  خص  فقط.  کس  هیچداد؟   ادجام  پیش  را چند سال  کاری  چنین  کسی  ، چه ی وامعی تزکیه
  را تمارین   گوداگ  چی  ،و سالمتی  کردن  فا پیدا  برای  ، این  خص فقط معمولی  فردی  عنوان  اما به. توادد تغییر کند او می  زددگی
دیگار باا     روزی  کاه   ود یا ایان  می  روز بیمار  ، یک فرد عادی  یک  عنوان خواهد کرد؟ به  او را عوض  زددگی  راه  کسی  چه. کند می

  درسات   عادی   خص  یک  یزددگ  تمام. بمیرد  که د یا این و  بیمار روادی  روز  اید یک  یک. خواهد  د  مواجه  از مشکالت  بعضی
طاور   را باه   تزکیاه   عمل  کند، درحقیقت را تمرین می  گودگ چی  که  بینید می  را در پارک   خصی  هر چند که.  است   کل  همین  به

راه درسات را    کاه  د مگر این و  توادد موفق کند، دمی  باه تزکیه  سطوح  ویس کند به او آرزو می  هر چند که. دهد دمی  ادجام  حقیقی
  گودگ ی چی کننده تمرین  یک  فرد هنوز هم  این. کند  باه تزکیه  سطوح  سوی هتمنا دارد و آن این است که ب  یک  فقط. کند  کسب

د خواها   هاایی  او بیماری  دخواهد کرد، بنابراین  او را عوض  زددگی  راه  یکس  هیچ.  است  سالمتی  و حفظ   فادرمادی  پایین  در سطح
را   گوداگ  چای   کسای  که بعد از آن  کهطور دیست  این.  او  فا دخواهد یافت  دبا د، بیماری  لیما  ارز ی اتقو  رایب  اگر کسی.  دا ت
 . گرفت دخواهد  مرضی  هیچدیگر ،   ندک  تمرین

  بیمااری   کاه   اسات   ی وامعای  با تزکیاه   فقط. با د  دا ته  خود توجه   ینگ  ین  کند و به  تزکیه  طور وامعی باید به   خص
  اسات و بایساتی    عاادی   ماردم   ورای  چیازی   بلکه  دیست  فیزیکی  تمرین  یک  گودگ چی  زیرا تمرین. برود  توادد از بین می   خص
ت کاه باه   صورت اسا  آنها عمل کند و در  بر اساآ آنباید . با د  وجود دا ته  کنندگان تمرین  برای  باهیی  و استادداردهای  اصول

هاا هناوز    ، آن جهت  همین  به. ادد مادده  بامی  عادی  مردم  صورت هادد و ب دکرده  عمل  طور این  از مردم  اما بسیاری. رسد آن هدش می
  یاا آن   ایان   خون در مغاز زجار بکشاد، داگهاان     ی یک روز داگهان از لخته او اید . برسد بیمار خواهند  د  موعدش  که ومتی  هم

 اود،   مای   ماریض  یرواداز دظر   که همین. کند می  را تمرین  گودگ او چی  دادند که می  همه. د و  روادی  که را بگیرد، یا این  بیماری
منطقی   آیا این: بیندیشید  ی آن درباره  همگی. خواهد  د  زده  او برچسب  و به "است  گرفته  جنون  او از تزکیه"،  خواهند گفت  مردم

  حقیقات   کاه   اسات   گان مشاکل  کنند از تمرین  ها یا بسیاری ای حرفه  برای  حتی  این. دادد را دمی  حقیقت  عادی  ص خ  یک ؟ستا
خواهناد    هناوز هام    ساز خواهد بود، هرچند دیگاران   ود، کمتر مسئله  مریض یرواداز دظر   در خاده   خص  اگر این. را دریابند آن

  بزرگای   برچسب. خواهد بود  وحشتناک  د، و  روادی  تمرین  در محل  اگر  خص.  است  گرفته  گودگ چی  را از تمرین او آن  که  گفت
.  اسات    ده  در تزکیه  جنون  باعث  گودگ چی  تمرین  که دهند می  ها گزارش روزدامه. برود  از بین  کهاست   د و غیرممکنو  می  زده

پایش    همین چند ومات ، او  کن  دگاه" :کنند می  مخالفتبا آن کنند   دگاهی  گودگ چی  نتمری  به  که این  بدون  حتی  از مردم  بعضی
  بارای   مرار است  هرچه است و فرد عادی  یکاما او . "طوری  ده این  و اهنبود  خوبداد  ادجام میجا  را آن  گودگ چی  تمرینکه 

  معقاول   آیاا ایان  . د او   مواجه  دیگری  با مشکالت  که بگیرد یا این  گریدی  های بیماری  است  ممکن. خواهد داد  بیفتد رخ  او اتفاق
  کاه  خاطر ایان  به:  است  دکتر در بیمارستان  یک  ی مثابه  به  د؟ اینکر  دیگر سرزدش  خاطر چیزهای را به  گودگ تمرین چی  که  است

 فهمید؟    کل  این  را به آن  توان می  چگوده ؛د وبیمار   زددگی  ، دباید هرگز در این دکتر است  فرد یک

بیان   غیرعقالدی های گفتهرا بدادند  آن  یا اصول  گودگ چی  حقیقت که  این  از افراد بدون  خیلی  کهیم بگوییم تواد می بنابراین
در   تااه ی کو ا دوره  بارای   گودگ چی.  ود می  زده  گودگ چی  به  برچسبی  دوع رآید، ه وجود می به مشکلی   که این  محض  به. کنند می

را رد  و آن ردهکا  حملاه    آن  باه  ،ه امرد  ماردود  را  آن  دارداد و همیشاه    لجبازاده  از افراد دظراتی  بسیاری.  است  مشهور بوده  جامعه
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  ای مسئله  آن  که این  لهستند، مث  خسته  گودگ از چی  مدری هب. داردد  طرز فکری  دوع  افراد چه  این  دادد که دمی  یکس  هیچ. کنند می
  و علمی  است  علم  گودگ چی. دامند می  آلیستی را ایده  ود، آن یادآور می  گودگ چی  ی کلمه  که این  محض  به.  ها است آن  به  مربوط

 .است  ها بسیار کم آن  افراد بسیار لجباز و دادش  این  افتد زیرا ذهنیت می  اتفاق  موضوع  این ،باه است

  تاوهمی    خصی  چنین. وجود دارد " گودگ چی  وضعیت"  دام بهچیزی   کنندگان ی تزکیه جامعهدر . رد دیگری وجود داردمو
  دهام   توضایح   دهیاد اول   اجاازه .  اسات   منطقای   کامال   یک  خص در این وضعیت. ددارد  از تزکیه  حاصل  دارد ولی جنون  ذهنی

 دردر هر کشوری .  کند دقش مهمی را ایفا می مادرزادی  کیفیت ،  گودگ چی  تمرین  د که دردادی  ما می.  ستیچ  گودگ چی  وضعیت
  و دایوییسام   بودیسام   باه ادد که  بوده است افرادی  هزار سال  چندین، در چین، و اعتقاد داردد  مذهب  به  وجود داردد که  ددیا افرادی
 . اود  می  داده  پاداش  با پلیدی  دارد و پلیدی  همراه را به  خوبی  پاداش  خوب  کارهای  ادجام  دد کها همعتقد بود ردد، و همیشهاعتقاد دا
ورد ادتقااد مارار   زمادی که این چیزها را م،   فرهنگیبزرگ   ادقالب  در زمان ا مخصوص. دداردد  قیدهچیزها ع  این  از افراد به  اما بعضی

  هاای   اود از کتااب   دمای   را کاه   چه کنند، آن  توادند درک دمی  را کهچیزی  رافراد ه  بعضی. ددزدات برچسب خرافها  آن  هو ب  داددد
  عناوان  باه   ،اسات   دشاده   تا حاه فهمیده  که را   چه و آن  است  دکردهدر آن پیشرفت  هنوزامروزی   علمرا که    چه ، آنختآمو  درسی
هاا   از آن  حاضر تعاداد دسابتا  کمای     وجود دا تند، اما درحالدی از این افراد تعداد زیا  پیش  سال  تا چندین. کنند می  تلقی  خرافات

هاا را   آن  راحتی به  دکنید   اید جرأت. ادد  ده  عد ما منعکسها وامعا  در بع ، آن کنید دمی  ها را مبول از پدیده  بعضی  اگرچه. وجود داردد
چه که در زددگی روزاده  ، و از طریق آنکنند  ها صحبت ی آن کنند درباره می  جرأت  هستند کهافرادی حاضر   ، اما درحال کنید  مبول

 .ادد پی برده  گودگ چی  ی تمرین درباره ادد به حقایقی دیده یا  نیده

 اما    باه   درون  کنیاد، از اعمااق   را ذکار مای    گودگ چی  دام  که این  محض  به  که ان بسته است  مدر ذهن آنافراد   بعضی
  گوداگ  چی  در تمرین  ای ی پدیده درباره  که این  محض  به. اید  ده  از حد مسخره  و بیش   ما خرافاتی  کنند که فکر میو  دخندد می

  مادرزادی  کیفیت ولی  اید ،ذهنش بسته است  فردی  اگرچه چنین. کنند می  بسیار دادان تلقی فردی  عنوان کنید،  ما را به  صحبت
  است  او ممکن  سوم  کند، چشم  را تمرین  گودگ و بخواهد چی  با دبرخوردار   خوبی  مادرزادی  اگر از کیفیت. با دبد د  مدر هم نآ او 

تواداد   اما دمی باور ددارد  گودگ چی  او به. د و   طبیعی فوق  های دارای توادایی  است  ممکن  باز  ود و همچنین  بسیار باه  یدر سطح
  دتوادد او را معالجاه   یغرب  طب  پز ک  ومتی. کند می  مراجعه  بیمارستان   ود، به می بیمار  ومتی. دخواهد  د بیمار  کند که  ضمادت
  ی بخصوصای  دسخه  هیچ  که کند و زمادی  او را معالجه   دیز دتوادد بیماری  دکتر چینی  که  ومتی. کند می  مراجعه  دکتر چینی  کند، به

وامعاا     گوداگ  آیاا چای    ببینایم   که نمک می  را آزمایش   ادسم": اددیشد افتد و می می  گودگ فکر چی  آن بهاز   دیز کارگر دبا د، پس
را   گودگ چی  که این  محض  او، به  خوب  مادرزادی  کیفیت  دلیل  به. خواهد آمد  بسیاری  او با دودلی ."مرا  فا دهد  توادد بیماری می

  عادی در بع  موجود واهمقاام   یک  است  مند  ود یا ممکن هاو عالم  استاد به   اید یک. خواهد بود  وببسیار خ  کند، در آن می  تمرین
بااز در    ساوم   باا چشام  . رساد  می  بینی رو ن  دیمه  وضعیت   ود، یا به او باز می  سوم  داگهان چشم. کمکی کند دیگر بخواهد به او

.  خواهاد دا ات   دیاز   طبیعای  فوق  های ، توادایی این بر  عالوه. را ببیند  جهان  از حقیقت  مسمتی  توادد داگهان بسیار باه، می  سطحی
  وضاعیت   داوع   کنید او در چه کند؟ فکر می  را تحمل مغز او بتوادد آن کنید فکر میآیا  ،را ببیندچنین وضعیتی    خصی  چنین  ومتی
دردظار    مساخره  و  ، مطلقا  غیرممکن اتخراف  عنوان کرددد به می  صحبت  آن ی درباره  دیگران  که ومتی را  چه خواهد بود؟ آن  ذهنی
  ماادر باه     اخص   مغاز ایان    دردتیجه.  ها است با آن  د و او وامعا  در تماآداو مرار دار  مانچش  درحال حاضر وامعا  جلوی ،گرفت می

فکار او     ود، هار چناد کاه    دمی  فهمیده  دیگران توسط گوید یم  که  چه آن.  از حد است  بیش  فشار روحی  کهچرا،  دیست  آن  تحمل
  کاه   ، درحالی است  دهد ا تباه می  بشر ادجام  چه آن  که  است  او فهمیده. برمرار کند تعادل  دو طرش  توادد بین اما دمی.  است  منطقی

  د ادجاام و ا   ادجاام مای    طرش  در آن  که  رو ی  بر طبق را  اگر او کارهایی.  است   ود معموه  صحیح می  عد دیگر ادجامدر بع  چه آن
  گرفتاه   جناون   او از تزکیاه   که  خواهند گفت  ، دردتیجهدرک کنندتوادند او را  ها دمی آن.  است  او در ا تباه  که گویند می  دهد، مردم 

 . است



    

117 

در   صاورت  ایان   کنید اصاال  باه   می  را تزکیه  گگود چی   ما که  اغلب. ددارد  از تزکیه  حاصل  جنون   خص  ، این درحقیقت
افاراد حاضار در   از   بعضای  .کنند میتجربه  را " گودگ چی  حالت"  دوع  این ای داردد که وامعا  ذهن بسته  افرادی  فقط. دخواهید آمد

دیساتند،    زده تعجاب . اداد  دیدهدیگر   عدهایرا در بع  چیزهایی  ا وامع آدان .ها از آن  تقریبا  تعداد زیادی -باز است   ان سوم  جا چشم این
   خصای در   ومتای . مارار ددارداد   " گوداگ  چای   وضاعیت "و در مومعیات    است  شدهد وکه   داردد و مغز ان  کامال  خوبی  احساآ

  باه   عادی  مردم  که  است  این  موضوع  فقط. کند صحبت می  و بسیار عامالده و منطقی  بوده  است، بسیار آگاه " گودگ چی  وضعیت"
او   باه    اخص   و ایان   دیده  است  درگذ ته  را که  کسی  بگوید که  اتفاق  برحسب  است  ممکن. کنند میگوید باور د او می  که  چه آن

  کاه  این  جای  هب  خواهد فهمید که   خص  باور بیاوردد؟ بعدا ، این  این  توادند به می  عادی  مردم  چگوده. دهد  را ادجام  کاری  که  گفته
باین دو طارش    ی هرابطا باا  بتواداد     ایستگی  او به  که بعد از آن. دارد  دگه  خودش  پیش ها را ، آنکند  چیزها صحبتی  ی آن درباره

  نهساتند، اماا ایا     طبیعی فوق  های توادایی  حامل  ا خاص  این معموه .  خواهد رفت  پیش  یخوب چیز به  ، همهدرستی برخورد کند به
 . دیست  از تزکیه  حاصل  جنون

باه آن ا ااره     که " حقیقی  جنون".  است   ده  دیده  ددرت ه ود و ب دامیده می " حقیقی  جنون"وجود دارد که   دیگری  مورد
. با اد  اسات مای    حقیقات چه که  آنی  تزکیهمنظور، . منظور این دیست.  با د دیست  وامعا  دیواده  ، خصکه  ی این دربارهکنیم  می

دفر در هر صد هازار     ود،  اید یک می  دیده   خصی  چنین  ددرت ه، ب کنندگان تمرین  در میان  که  گویم ؟ می چیست  حقیقی  جنون
 .ددارد  و تأثیری هم روی جامعه  دیست  عادی  ، این دردتیجه. دفر

  بسایار خاوبی    ماادرزادی   کیفیات   دبایا    خص  ینا  که  صورت بدین . وجود دارد   رط  یک " حقیقی  جنون"  معموه ، برای
بسیار   مادرزادی  کیفیت  که  هایی آن. استبسیار دیر    خص  برای  کردن  باه، تزکیهبا سن . با د  مسن  با د و باید تا حدی  دا ته
  ی عاادی  جامعاه  ی از آمادن باه ایان   کسهر  .آیند می  بسیار باهیی  جا هستند و از سطوح این  مأموریتی  معموه  برای ،داردد  خوبی
ایان    فارد باه    یاک   کاه  بعد از این. دیجا بیاور  را به  کسی  یدمادر دیست ود  می  پاک ما ی  حافظه  که پس از این -ترسد می  ادسادی

و  با اد   مناال  و  و ماال    اهرت   طلاب  اود کاه او در    باعث می  بشری  های گذارد، مزاحمت می  مدم  عادی  ی مردم جامعه  محیط 
  ، هماه  جهات   هماین   باه . جا فرار کناد  از این  دخواهد رسید که  او هرگز روزی  برای. کند می  سقوط  عادی  مردم  سطح  به دردهایت

  درحقیقات ،  بعد از ورود ان. ادد جا آمده این  به  وجود داردد و  افرادی  اما چنین. بیاید  زمین  کند به دمی  جرأت  یکس  هیچترسند و  می
باد   یکارهاا  ،خاود  زدادگی   و در طاول  لغزدد می  پایین  سطوح  به  کنند و دروامع  اداره  خوبی به  مردم  را در بین  توادند خود ان دمی

  باه   مقادار زیاادی    و به دهد یادجام م یبد بسیار یکارها جنگد تا به خودش سود برسادد، کسی می  ومتی. دهند یادجام مبسیاری 
توادیم فقط بنشاینیم و   دمی - یی حقیق هثمر  با  است  اما او کسی".  است  سقوط  او درحال  بیند که استاد می. د و کار می بده  دیگران

بگاذارد    کاه  جز این  ددارد  دیگری   و راه  است  استاد بسیار دگران "...هیمد  ادجام  یمتواد می ی کار  چه! کند  سقوططوری  بگذاریم این
اما چگوداه  . ندک از اول تزکیه برگردد، او باید به اصل خود بایدپیدا کرد؟ او   استادیک   زمان  در این  توان از کجا می. کند  او تزکیه

و بادن    برای  تزکیه  روش  توادد یک کجا می. کند  تزکیه استاو بسیار دیر   باه، برای   ود؟ با سن  ادجام  راحتی توادد به می   کار این
 دا کند؟پی ذهن

را   حقیقی  جنون  روش  توان ، می بسیار غیرعادی   رایط  این  با د و تحت   بسیار باهیی  مادرزادی  کیفیت  او دارای  اگر  فقط
  وشر  خود باز گردد؛ ایان   و حقیقت  اصل  به  وجود ددارد تا   خص  برای  امیدی  مطلقا  هیچ  ومتی ،دیگر  بیادی  به. کار برد هاو ب  روی
  یفا یعناوان ادساان از سارما و کث    ، ما به طور مثال به.  ودد خاموش می شمغزهایی از  مسمت. رود کار می هاو ب  کردن  دیواده  برای
، هاا خااموش  اددد    این مسامت   که بعد از این.  ودد می  ترسند خاموش می یفیکثاز سرما و   مغز که  های مسمت  و این  ترسیم می

 اود،   دمای   کار بدی  هیچ  اما معموه  مرتکب. دنک می  دارد عمل  وامعا  جنون  که  کسی  مثل  و او درست ه د هرظا  روادی  مشکالت
  رحام  بسایار بای    خودش  به  دهد، اما دسبت می  ادجام  خوب  کارهای  ، اغلب در عوض. زدد ها را می آن  دهد ده می  فحش  مردم  به  ده

او از   پاهاای . دود مای   در اطاراش   برش  روی  دازک  های و با لباآ  کفش  بدون  ، در زمستان تیسسرما چ دادد دمی  جا که از آن.  است
را بخاورد و    ادساان   مادفوع   کند که می  ؛ جرأت ستیچ  دادد آ غال دمی  جا که از آن. افتد می  خودریزی  ترکد و به و می  زده  سرما یخ
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که یخ زده بود و مثال سانگ  اده باود باا خو احالی       را   اسب  مدفوع صی وجود دا ته کهدادم  خ می. ادسان را بنو د  پیشاب
تصور کنیاد    فقط. ندنک  را تحمل  ها آن  ندتواد دمی  آگاه  یبا ذهن  د عادیافرا  د کهنکن  را تحمل  هایی سختی  ندتواد میها  آن. جوید می
هاا   آن  هستند؛ اغلب  طبیعی فوق  های توادایی  معموه  دارای  ا خاصی  ، چنین بتهال. دو  زجر می  باعثها  آن  برای  جنون  مدر این هچ

 تر  اود،  کوچک  که این  برایپاهای خود را [ که جوان بوددد میهنگا]سال  های کهن خادم  ،در گذ ته. باه هستند  با سن  هایی خادم
  او مجناون   دیددد که ی او  خادواده  ومتی. بپرد  متری  دیوار دو یا سه  کی  از روی  توادست می راحتی یک دفر بود که بهاما  .بستند می
باا    توادست فقط کرددد، می می  را ترک  خاده  افراد خادواده  که  زمادی .بستند   خاده او را در  هایکند، پا فرار می  از خاده  و همیشه   ده
  را تارک   خاداه   همگی   ومتی. کرددد مهار می  بعدها، او را با زدجیر آهنی. کرد میفرار   سپس. را باز کند  بسته ِ در  ی ادگشتادش ا اره
  توادسات  ، او مای  طریاق   ایان   باه . باود   او غیارممکن   کاردن  کنتارل  . کارد  را باز می زدجیر آن  دادن  با تکان  آسادی کرددد او به می

زودی  باه   توادسات  کرده بود، می  ای را تحمل رحماده جر زیاد و کامال  بیاو ز  که خاطر این به. کند  را تحمل  بسیار زیادی  های سختی
ی کاه از میاان آن   کشاد، زیارا زجار    مای  طاول    سال  سه  یا دو سال و دردهایت  معموه  یک. را پرداخت کند  بدش  یرهااک  جزای
ی ایان   تزکیاه که از این طریق  خاطر این به. فهمد می  فتادها  اتفاق  که را  چه آن  باره یک  ، او به از آن  پس. است  گذرد بسیار زیاد می

دادر  بسیار موارد بسیار  این.  ود ظاهر میهای خدایی  و امسام مدرت  عادواو  ود  ها باز می  ود، بالفاصله گودگ آن می  کاملافراد 
. کار را بکنند  متوسط مجاز دخواهند بود این  ادرزادیم  با کیفیت  مردم. ادد وجود دا ته  ها در سراسر تاریخ از آن  ، اما تعدادیهستند

هاای   داساتان . ها وامعا  در تاریخ وجود دا تند و این ثبت  ده اسات  دادید، آن می مجنون  های و دایوییست  راهبانحتماه  در مورد ا
 دیواداه   هاای  ی دایوییست ی دربارهیها نکرد و داستا  بیرون از معبد برا با جارو هویی  چین  که  یمجنود  راهبداستان   مثل زیادی

 .  وجود دارد

که این اصاطالح مادیمی    ، برای این" بیه یک اهریمن در آتش رفتن"، یا  "تزکیه  از  حاصل  جنون"بنابراین درخصوص 
بتواداد    آن وامعاا  به هر حال، فرض کنید این یاا  . خود است گویم که آن حرفی بی فظی دردظر بگیریم؛ میلال تحت  را وامعا  برای آن

را بیارون   یا بتوادد آتش را از دهان بیرون دهد و با دراز کاردن دساتش آن  . العاده است گویم که او فوق پس می -آتش را فرو دهد
 !طبیعی است فرستد، و برای رو ن کردن سیگارش حتی به کبریت دیاز ددا ته با د، بسیار خوب، او جنون ددارد، او فوق

  در تزكيه  ي شيطاني مداخله

  چگوداه .   اویم  مای   مواجاه   با آن  گودگ چی در تمرین   اغلب  که  است  ای مداخله  ؟ اینیستچ  در تزکیه  ی  یطادی مداخله
وجاود خواهاد     بسایاری   کناد مشاکالت    بخواهد تزکیه   خص  ومتی  خوادد؟ دروامع را فرا می  ی  یطادی مداخله  گودگ چی  تمرین
را از در تاان   یپاا   کاه  ایان   محاض   به. د و  موفق  ی حقیقی در تزکیه  فا ن من  حفاظت  توادد بدون دمی  دگیسا به   خص.  دا ت
تاان   یاجتماع  های در فعالیتامکان دارد   پس. رود از بین دمیفرد  اصلی  روح. در خطر با د  است  ممکنتان  ی، زددگ بگذارید  بیرون

در   کااران  طلب  آن.   دید  دادرست دیگری  کارهای  ، یا مرتکب صدمه رساددهها  آنبه ،   دید  کار هبد  دیگرانبه   ، ددگیمبل از این ز
  بادهی   کسای   اگر باه .  کند های کارمایی زددگی می خاطر عقوبت  خص به  که  است   ده  گفته  در بودیسم.  ما هستند  جستجوی

ی  دوره در را  مازاد و ماداده   که  از حد دریافت کند، مجبور است  اگر بیش.  د یافتآن خواه  بازپرداخت  ، او  ما را برای دا ته با ید
خواهناد    بعادی عاوض    را در زدادگی  ان  یها جا کند، آن  احترامی بی  والدینش  فرزدد به  اگر یک. بدهد   ما پس  به  زددگی  بعدی
کنناد و   هایی وجود داردد کاه مداخلاه مای    ایم که  یطان دیده  راستی هباما . زدد زدد و دور می گوده، کیفر و پاداش دور می  این. کرد
 . د اگر دلیلی وجود ددا ت اجازه داده دمی. یستندد علت  داردد و بدون  کارمایی  های چیزها دلیل این  تمام.  گذاردد تمرین کنید دمی

  ، محایط  کنیاد   گودگ را  روع چی که تمرین  از این  مبل. افتد می  اتفاق  ذیل  صورت هب  ی  یطادی مداخله   کل  ترین عادی
  باه هار حاال باه    .  کنیاد   را تمرین آن  دارید  دوست  ، همیشه اید را یاد گرفته  گودگ چی  که خاطر این ، به  ما دسبتا  آرام است  اطراش
در راهارو    زدناد، کسای   می  ها بوق ما ین. ود  پر از سر و صدا می  اتاق  خارج  ، داگهان دشینید مدیتیشن می  در حالت  که این  محض

اگار  .  دیگار ساکوتی دیسات     داگهاان . آیاد  صدا درمی  به  خوردد و رادیو در خارج می  هم  ها به ، درآید می  گفتگوصدای رود،  می  راه
از   بسایاری .  ود می  گوده ، این کنید می  گودگ چی  تمرین  به   روع  که ، اما زمادی است  کامال  آرام  ، اطراش را تمرین دکنید  گودگ چی
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  و از  اسات   ایان غیرعاادی    کاه بریاد   پی می  ؟ فقط مرار است  از چه  وامعا  موضوع اید که تر دیندیشیده عمیق  ی آن  ما هرگز درباره
  این. کند می   ما را متومف  تمرین ، "بودن  غیرعادی"  این. کنید می  افسردگی کنید احساآ   را تمرین  گودگ توادید چی دمی  که این

   اکل   تارین  سااده   این. کنند می   ما کنترل  مزاحمت  را برای  مردم ، با مهارت  که طوری  ما هستند، به  مزاحم  هستند که   یاطین
خواهی  و می .دایل  ویدایو خواهی تمرین کنی و به  می".  ود  گودگ چی   ما از تمرین  مادعاین است که   ، هدفش است  مداخله

  دهناد تمارین   دمای    ما اجاازه   به  و، کنند میدرا تحمل   ها این آن ؟"کار هستی پرداخت دکنی تمام آن چیزهایی را که به من بده
  دیگار وجاود دا اته   کاه    ، این پدیده اجازه ددارد بعد از مدتی - ود ظاهر می  بخصوصچیزی است که در سطح   دیز  اما این. کنید
خااطر   دین با   ایان . کنناد   مداخله  باره با  ماود که دو  میدداده   دد، اجازهو  کمها  بدهی  این  که دیگر، بعد از این  بارتیع به. با د
 .گذاردد سرعت سطوح را پشت سر می به  سریعی داردد و همچنین  کنند پیشرفت می  ما تزکیه  دافای  در فالون  که  که کسادی  است

بااز    گوداگ  چای   تمارین   توادد از طریاق  ما می  سوم  دادید که چشم  ما می. وجود دارد   یطادی ی  دیگری از مداخله   کل
ا یا   ترسناک  های از صحنه  کنند بعضی می  را تمرین  گودگ چی  در خاده  که  درحالی  است  افراد ممکن  باز، بعضی  سوم  با چشم.  ود
خواهند با  ما دعوا کنند یا  دیگر می  داردد و بعضی  و بلندی  و پا یده  هریخت  ا موهایه از آن  بعضی. را ببینند  وحشتناک  های  کل
دهاد،   ها را ادجاام مای   تمرین   خصومتی   موامع  بعضی. هستند  کال  هولناک  همگی  دهند، که حرکات مختلفی را ادجام می  حتی
از    اکلی   افتاد؟ ایان   مای   اتفااق   وضاعیت   چگوداه ایان  . هستند ترسناکعا  و وام ادد چسبیده  پنجره  به   جراز خا کهبیند  ها را می آن

  یاک   بارای    اید، این.  است   ده  دیده  ددرت همورد بسیار ب  ما، این  دافای  ی فالون ، در مدرسه هر حال  به. است  ی  یطادی مداخله
ی  اما دادارد، آن    تزکیاه   بارای   دفعی  هیچ  جا که از آن. آیند اغلب مردم از پس این وضعیت بردمی. بیفتد  دفر در هر صد دفر اتفاق

و تقریبا    ها است پدیده  ترین رایج  از مزاحمت  دوع  ، اینهای عادی ی روش زکیهدر ت. د و ما   مزاحم   کل  به این  که  مجاز دیست
.  اودد  می  زده وحشتو کنند   را تمرین  گودگ توادند چی دمی  دلیل  خاطر این صرفا  به  از مردم  بعضی .کند مدت زیادی ادامه پیدا می

  ببیند، که   هایش چشم  را جلوی  کسی  اواگر . کند  را تمرین  گودگ چی  آرام  و در محیطی  در  ب  دهد که می  معموه  ترجیح   خص
  در فاالون   ای پدیاده   معموه ، چناین . کند  تمرینرا   گودگ خواهد ترسید که چی  از اددازه  ، بیش است   بح  ، دیمی ادسان  دیمی   بیه
هاای بسایار بخصوصای     وجود داردد، زیرا بعضی از افراد وضاعیت   موارد استثنایی  از این  اما تعداد بسیار کمی. ما وجود ددارد  دافای
 .داردد

را   های رزمی هنرها  دهند، آن ادجام می  و بیرودی  ی درودی تزکیههایی با  کند که تمرین به افرادی ارتباط پیدا می دیگر  دوع
  ای تزکیه  روش   خصی چنین  ومتی.  استرایج دایو  ی در مدرسهبیشتر   از تمرین  دوع  این. دهند ادجام می  ی درودی تزکیههمراه  به

این   ود، دمی با آن مواجه  کند را تمرین می  معمولی  های روش خصی که ) ود  مواجه می   یطادی  با چنین  اغلب  گیرد، را یاد می
  ا خاصی  یعنی، ،(افتد  ود اتفاق می می رزمی  های هنر هایی که  امل تمرین یا  و بیرودی  درودی  ی تزکیه  های روش فقط در پدیده

از   ارداد؛ بسایاری  وجاود د   در جهان  دایوییستی  کنندگان از تمرین  تعداد زیادی. هستنداو   در جستجوی  مبارزه  برای  که وجود داردد
. را ر د دهاد   توادد گودگ دیز می  رزمی  های اگرد هنر  یک. هستند  بیرودی و  ی درودی تزکیهیا   رزمی  های از هنر  ها  اگردادی آن

باین  از  برای او اما. دکن  ر د توادد  می  او دیز ببرد، گودگ  و دفع  خصی را از بین  ها مثل  هرت وابستگیاز  برخی فردیچرا؟ اگر 
احتمال دارد ومتی در سطوح بخصوصی   جهت  همین  به  ود، آن رها میاز خیلی دیر و گیرد  میومت بسیار   رمابت  بردن وابستگی
هاای   هنار این یاا آن  اخص   که   دادد میآگاه  حالتی دیمهدر  کند، مدیتیشن می  ومتی. هنوز این کارها را ادجام دهد ،مرار دارد دیز

کند تاا ببیناد مهاارت و اساتادی      طلبی ترک می پیدا کردن آن  خص برای مبارزه  را برای شبدد  او  روح. کند می  تمرین را رزمی
  برای همچنین افرادی هستند که. دهد می  دیگر رخ  عدیچیزها در بع  این. پیوددد می  وموع به  مبارزه  این  و سپس  یک بهتر است کدام

کنناد و مباارزه    باا یکادیگر مباارزه مای     ، بنابراین دیگر وامعا  او را خواهد کشت  را رد کند،  خص آن اگر. آیند میدزد او   مبارزه به
او را    اب   جریان  او خواهد آمد و این  جستجوی  به  مبارزه  برای  رود، کسی فرو می  خواب  به   خص  این  که محض این به .کنند می

درود،   از بین  رمابت  اگر ذهنیت. برود از بین   رمابت  او به  وابستگی  که  است  رسیده  آن  ومتدمیقا    دروامع. دکرخواهد   آسایش  بدون
او . برود  سطح  این  فراسوی  توادد به دمی  هنوز هم  متمادی  ، بعد از سالیان با گذ ت زمان. خواهد بود  صورت او بدین  زددگی  همیشه
تواداد   دمای   از ایان   او دیز بایش   فیزیکی  ، بدن از حد ادرژی  بیش  با مصرش. دهد  ادامه  گودگ چی  تمرین  مادر دخواهد بود به دیگر
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  باا ایان    اسات   ممکان   ،  اخص  و بیرودای   ی درودی تزکیههای  روش، در بنابراین. د و  داتوان  راحتی به  است  کند و ممکن  تحمل
که   ود داده دمیوجود ددارد و اجازه   وضعیتی  ما، چنین  ی درودی تزکیه  ر روشد.  است  دیز کامال  عادی  برخورد کند و این  مومعیت
 .هستند  حقیقتا  رایج  حاضر ذکر کردم  درحال  را که  موردی  چندین. بیفتد  اتفاق

 ،ماا   ی درسهی م تزکیهحتی در ،   دو  می  مواجه  با آن ر کسیه  وجود دارد که   یطادی ی  از مداخله  مورد دیگری  هنوز هم
بین زن ،  ادسادی  عادی  ی در جامعه.  بسیار جدی است  ای مسئله  این.  است   هوت  آن  یطان. د  دیخواه  مواجه  با آن ما همگی 

  دحاو   این  به  درست  دژاد ادسادی. توادند تولید مثل کنند و  وهر روابط زدا ویی وجود دارد و موجودات ادسادی فقط با این روابط می
بشار    جا که از آن.  استطبیعی کامال    هاچیزاین   عادی  مردم  برای و بنابراین احساسات وجود دارد  بشری  ی در جامعه  .کند ر د می

، احساساات اسات   ، تنفار احساسات اسات   ، عشقبودن احساسات است  خو حالعصبادی بودن احساسات است، ... احساسات دارد
که فکر کنید کسی آدم خوبی اسات یاا    این،  احساسات است کاری  از ادجام  بردند  ، لذت حساسات استا کاری  از ادجام  بردن  لذت

  زدادگی  احساساات   خااطر  فقاط باه    عاادی   مردماحساسات است و  چیزی هر، ها ها و بیزار بودن ، سرگرمیکسی آدم خوبی دیست
کاار   هبا   مساایل  ایان   ارزیابی  را برای  منطق  ، دباید اینکند صعود میبه باه   که  کسیهستید، کننده  تمرین  یکاگر ،  پس. کنند می
  ، هزمآیند میوجود  به  از احساسات  که  زیادی  های وابستگی در مورد،  جهت  همین  به. بگذرید و رد  ویدچیزها   د و باید از اینیربب

  هاای  وابساتگی   همگای  ، داوع   از این  و موضوعاتی  تمناها،  هوت.  ها را رها کنیم و سرادجام آن دهیم  اهمیتکمتر ها  آن  به  است
 .د ودرها   دها بای آن  و تمام  هستند  ادسادی

  خواهاد کاه   ما از  ما دمی  ی ی تزکیه دهند، مدرسه می  ادجام  عادی  مردم  را در بین  تزکیه  روش  گادی که کنند تمرین  برای
  کاه   ام مواجاه  اد؟ گفتاه     مسائله   باید با ایان   چگوده  پس. ازدواج کنند  دبای  هنوز هم  جوان  نکنندگا تمرین. ید و  یا راهب  راهبه
از وامعاا   را تاان   یمااد   هاای  منفعت   ود که مسئله باعث دمی  این. رود می  فرد دشاده  ذهن  به  طور مستقیم هی ما ب مدرسه ی تزکیه
خاود را تعادیل    اینگ    این ی جنگ و دعوای مردم عادی برای منافع مادی،  بلکه برعکس، مرار است در بحبوحه. بدهید  دست

بدهید، ماادر خواهیاد باود      از دست  ها را اگر بتوادید وابستگی.  استتان   ینگ  یندهید  ر د می  طور وامعی به  کهرا   چه آنکنید و 
اگار  . دهید  را ادجام را رها کنید، مطمئنا  مادر خواهید بود آن  مادی  های منفعت   ود که  از  ما خواسته  چیز را رها کنید؛ ومتی  همه

 اما    ذهان ی  ، تزکیاه  تزکیاه   وامعی  ، هدش همین  برای. بکشید  چیز دست یچرا رها کنید، مادر دخواهید بود از ه  دتوادید وابستگی
  ها خالصای  وابستگی  از این  که طوری به ،بدهید  تمسایل را از دس  این  کنند که  ما را مجبور می ،در معابد  تزکیه  های روش.  است
را   رو ای   چناین . ها فکر کنید ی آن دهند درباره کنند و اجازه دمی کنند، کامال   ما را از این چیزها منع می  ما را مجبور می. یابید

ومتی منافع مادی درسات در مقابال  اما      که  مخواهی از  ما می. را ادجام دهید  کاری  چنین   خواهیم ما از  ما دمی  اما. ادد برگزیده
از  اما   .بسایار مساتحکم اسات   ماا  ی  تزکیاه ی  مدرساه این دلیل آن اسات کاه چارا    . ها بدهید آن  به  کمتری  اهمیت مرار دارد،

  ما را در باین   وشر  کنندگادی که د، تمرین و طور وسیعی در آینده رایج می هروش ما ب  ومتی. ید و  یا راهب  راهبه  که  خواهیم دمی
. درآیناد    اکل   بدین  که  اجازه دداردد  دافا  فالون  کنندگان تمرین. دربیایند  راهب یا  راهبه  صورت هکنند دباید ب می  تزکیه  عادی  مردم

کناد، اجاازه    دمای   یاه تزک  کنید و همسارتان  می  تزکیه  اگرچه: کنند  را مراعات  ذیل  خواهیم مسایل می  ، از همگی با تزکیه  در رابطه
مادر   آن  آن  و دبایاد باه    برخورد کنیم  راحتی به  موضوع  این  دیگر، ما باید با  عبارتی به. ید وجدا   از همسرتان ،خاطر تزکیه به  ددارید
ی  ر جامعاه ادگیاز د   اهوت   های ها و عکس و دو ته  جنسی  های مخصوصا ، آزادی. دهند می  اهمیت  عادی  مردم  بدهید که  اهمیت
اهمیات    ، باید کنندگان تمرین  عنوان هب. چیزها داردد  این  هب  ی بسیار زیادی عالمه  از مردم  بعضی. هستند  در تداخل  با مردم  امروزی
 . مسایل بدهیم  این  به  کمتری

فکار   اماا ، هساتند   و لجن  لگِ وامعا  درحال بازی کردن در  مردمگویند که  کنند، می ومتی موجودات از سطوح باه دگاه می
در   موضاوع   خااطر ایان   باه د دبایا   کاه   ایام  ما گفتاه . کنند می  بازی  و لجن  گل در  زمین  ها روی آنو   است  کثیف  آنکنند که  دمی

  یاک   کاه   است  خوب  این. بدهید  اهمیتکمتر   آن  ی حاضر، باید به ، در مرحله جهت  همین  به.  وید  داهماهنگی  باعث  تان خادواده
خواهاد    سطح  در آن  دیگری  رسیدید وضعیت  بخصوصی  سطح  به  ومتی  درآینده. با ید  دا ته  و هماهنگ  معمولی  مشترک  زددگی
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رخ   در جامعاه   را کاه   چه ، دباید آن البته. خواهد بود  دهید خوب  ما را ادجام  با د و اگر خواست  صورت  حاضر، باید بدین  درحال. بود
 ؟مجاز با دتوادد  میآن   چگوده. کنید  دهد ددبال می

زمادی که این کالآ را .  است  ادرژی  ما حامل  کنندگان تمرین   بدن دادید   ما می. دخالت دارد  مسئله  این  در  دیگری  عامل
خواهاد  دیز ر اد   تان گودگ  ، بلکه د یافتها  فا خواه از بیماری  تان تنها بدن  ده  کالآ   ما درهشتاد تا دود درصد  کنید، ترک می

 درحاال حاضار داریاد     ی کاه  اینگ   این  ساطح  ی که دارید با گودگ. کند می  را حمل  بسیار مدرتمندی   ما ادرژی  ، بدن پس کرد،
 درحاال  اما     ینگ  ین  و حاه  -ام من آن را داگهان برای  ما باه برده - استباهتر  ما   گودگدرحال حاضر، . دیست  متناسب

. آن خواهاد رساید    باه   از زمان  دوره  این  در طول  که  کنم می  تضمین  ، وآن خواهد رسید   ما به   ینگ ،  ین تدریج هب .بهبود است
ه جاا کا   از آن. هساتید   ادارژی   دیگار،  اما دارای مقاداری     عباارتی  به.  ایم داده  ادجام  مبل  کار را از  ایناین دلیل آن است که چرا 

مهرباان را  و   آرام  فضایی اید جا دشسته اینکه   تمامی  ما،  است مهربانو کند خالص  ی حقیقی ایجاد می تزکیهای که یک  ادرژی
جاا   ایان طاور کاه    ماان ه.  کانم  مای   چیزها را با خود حمال   این ، بنابراینام خود را به این  کل تزکیه کرده نم. دیکن می  احساآ
.   اود  هم ظاهر دمای   به سیگار کشیدنمیل   حتی -ددارد  ر ذهنشبدی دکار کسی اف هنگی هستید و هیچید همگی در هماا دشسته
و . خواهد بود   کل  دیز بدین آید ی  ما پدید می از تزکیه  که  گودگیو ، کنید میروی پی ما  دافای  فالون   رایطاز ،  ما دیز  در آینده
  ماوی   مادر هام   اگار آن   حتی.  ما بسیار موی خواهد  د  بدن گودگتابش ، کند ر د میطور پیوسته  به  ما  ادرژیطور که  همان

تأثیر  اما    هستید، تحت  در منزلمرار دارد، مثال  افراد پیرامون  ما زمادی که  ما   میدانی  محدودهدر که   فرد عادی  دبا د، یک
، و از کنیاد   مجبور دیستید فکر  ؟  ما حتیچرا. ارکنندگی  ما با ندتوادند تحت تأثیرات مه تان می کل خادواده.  مرار خواهند گرفت

مردم متمایل به  -یک میدان افکار درست است -طور خالص مهربان و دارای لطف و محبت است به  میدادی  ، میدانجا که این  آن
 .هد دا تاین میدان چنین تأثیری خوا. ی چیزهای بد یا ادجام کارهای بد دیستند رهبافکر کردن در

نای  عایان م   به. "کند پسندیدگی و درستی همه چیز را هماهنگ می درخشد، همه جا میدور بودا "  که چند روز پیش گفتم
ومتای  ،  ادارژی   میدان  تأثیر این  تحت نابراینب. را اصالح کندهای ا تباه  حالت  توادد تمام  ده از بدن ما می  ساطع   ادرژی است که

  افکااری   و چنان ،فکر دکنید  آن  بهومتی  ما .  دهید تأثیر مرار می  مصد همسرتان را تحت  ، بدون کنید میفکر د  یلمسا  این به    ما
را   تلویزیاون فقط کاافی اسات   حاضر   دیست، زیرا در محیط  اما این مطلق. فکر دخواهد کرد  ها آن  به  همسرتان هم ، با ید  ددا ته

 توادیاد  می،  عادی  اما در  رایط. را برادگیزد   خص  توادد تمنای می  راحتی بههر چیزی وجود دارد و ، دکنید و دگاهی بیندازی  و نر
  دادید میخودتان ،   ما بگویم  به  که این  برسید، بدون  باهیی  حوسط  به  در تزکیه ومتی   در آینده.  ته با یدرا دامهارکنندگی اثر   این
  باه . هماهنگ را حفظ کنیاد   زددگی  یکتوادید  و هنوز هم مید دا ت یخواهی متفاوتی  تزکیهوضعیت   امهنگ  آندر . کنیدکار   چه

ی  و  اوهر مسائله    زن  باین .  اسات   وابستگی  از حد دیز یک  بیشدگرادی  چراکه ،به آن توجه کنیداز حد   خاطر، دباید بیش  همین
  پایش   یخاوب  چیز باه   همهو تفریط دروید و   را سبک بگیرید، به افراط بنابراین آنوجود دارد،   تمنای  وجود ددارد، اما مسئله  هوت

 . خواهد رفت

دبا اد،   خوب  ی کافی اددازه  بهدر مدیتیشن  ما  دینگروبرو خواهید  د؟ اگر توادایی    هوت  از  یاطین  یدوع  با چه  پس
خواهناد    را دشاان   انخود   ، داگهان اید دشسته  مدیتیشن  یا در حالت  تیدهس  در خواب  که  زمادی. با آن روبرو خواهید  د رؤیاهادر 
هاا   اماا آن . خواهاد داد   را دشاان   خاودش تان  ی، مرد آرزوها با ید  اگر زن.  د  ظاهر خواهد  ای ، زیبا چهره با ید مرد   اگر یک. داد

  ی این درباره  همگی.  د خواهد  توامعی یک خواهد داد و آن  ستد   ما ادزال  ، بهدرآیید  که به هیجان محض این به. هستند  برهنه
  ادزال   کل  این  به  توادید همیشه  ما دمی -رود کار می هب   خص  ی زددگی تزکیه  برای  بدن جوهری ما،  تزکیه  در روش: بیندیشید
  گاویم   ما مای   ، به جهت  همین  توادد مجاز با د؟ به می  این  چگوده. اید را هم دگذرادده   هوت  ، امتحان که این  ضمن. با ید  دا ته
  ادارژی درحاال فرساتادن   ،  دهام  مای   فاا را آماوزش  ومتای  .  اسات   تضمین  ده  د و این د یخواهمواجه   موضوع  اینبا   همه  که

یااد    باه   طاور دمیاق   باه   ام گفته  را که  چه روید، آن می  در بیرون  از این  که  زمادی  است  ممکن.  هستممغز  ما به داخل   مدرتمندی
را یاک    خاود ومتای  تا . خاطر خواهید آورد به  ام گفته  را که  چه کنید، آن برخورد می  موضوع  با این  طور وامعی هب  که اما ومتی. دیاورید
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  ایان  توادیاد  مای  کنید و  را کنترل  خود  مادر خواهید بود،گاه  آنخاطر خواهید آورد و  را به آن  در آن زمان کننده دردظر بگیرید، تزکیه
  کاه   اسات   دیاز باوده    اما مواردی. خواهد بودوامعا  سخت   بار رد  وید، بار دوم  اولین  برای  اگر در این امتحان. را بگذرادید  امتحان
  ،فکاری   و وضاعیت   ذهنیت  این   اید.  است  بوده  پشیمان  در بیداری  طور عمیق هید و بآبر  اول  امتحان ی  از عهده  دتوادسته   خص

را   و امتحاان   کرده  را کنترل  بود خودتان  بیفتد، مادر خواهید  اتفاق  مسئله  دوباره  ومتی. کند  دوباره تقویت  ی آن افکار  ما را درباره
 .استطور  مسلما  این. تر خواهد بود مشکل  نامتحا  ددهد، گذراددن  آن  به  بردیامده و اهمیتی  امتحان  ی از عهده  اگر کسی.  بگذرادید

کاه   هایی که استادتان برای ایان  کنند یا حالت مداخله می   یاطین هایی هستند که افتد، یا حالت ومتی این چیزها اتفاق می
ماا  . ا بگذرادناد ر  امتحاان   بایاد ایان    همه ، چراکهوجود داردد  هر دو دوع. کند  ما را امتحان کند چیزهای بخصوصی را تبدیل می

تاان   یبرا بگذارید.  وید میروبرو   با آن همگیو   است  امتحان  این  مرحله  اولین.  کنیم را  روع می  تزکیه  فرد عادی  یک  عنوان هب
بعاد از    لهبالفاصا . جا بود دا ت آن  سن  سال  که سی  جوادی  ، مرد دادم می  آموزش هانوو  هر در  در کالسی  که زمادی.  بزدم  مثالی
تابا را در  بودا آمی  ، داگهان بعد از آن. رسید  دینگ  ی مرحله  به  بالفاصله.  دشست  و در مدیتیشن  رفته  خاده  ، به سخنرادی  این   نیدن
از ظهاور   بعد.  است  دو ته  اش تجربه  او در گزارش  که  استچیزی   این. دیگر دید که ظاهر  ددد  را در طرش  وذییو ه  طرش  یک
  جاامی در دسات    ظاهر  اد کاه   یین گوآن وا سات بودی سپس. و بعد داپدید  ددد، هیچ چیز دگفتند کرددد  او دگاه  ها، هر دو به آن

کاامال   و دیاد،   را بسایار آ اکار مای    هاچیز اینبود و   دشسته درحال مدیتیشن جا ناو آ.  د می  سفید خارج  دودی  از آن  که  دا ت
هاا باا    آن. هساتند بسایار زیباا   کاه   همان دختران آسمادی بودداد  ها آن - د تبدیلزن زیبا  ینچند  ، دود به داگهان .و حال بودخ

 یین گوآن وا سات ، بودی کنم می  جا تزکیه در این  من  که خاطر این به": فکر کرد  او با خودش. او رمصیددد  بسیار دلپذیر برای  حرکاتی
 ."دهاد  می  پاداش   من  رمصند به می  من  برای  پروازکنان  کهدختران آسمادی   که تما ا کنم و با فرستادن  زیبارویادی  کردن با تبدیل
دادداد،    او ادجام  را در اطراش  گوداگودی   ددد و حرکات  برهنه  زیبارویان  این  بود، داگهان  فکر خرسند و راضی  این اب  طور که همان
،  لحظه  در آن. بود  ر د کرده  کننده بسیار سریع تمرین  این   ینگ  ین. کرددد  و دور کمر او را دوازش  هگرفت  او را در آغوش  گردن

 اما  .  کنناده هساتم   تمارین   یک  من.  دیستم  فرد عادی  یک  من": رسید این بود  ذهنش  به  که  فکری  اولین. هشیار  د  بالفاصله
چیاز    هماه داگهاان  فکر ظاهر  اد،    اینکه  به محض این.  "کنم را تزکیه میدافا   فالون  من  .یدرفتار کن  صورت  این  به  دباید با من
کنناده   تمارین   ایان   باه   وذییه. ظاهر  ددد  دوباره  وذییتابا و ه بودا آمی  سپس.  ده بوددد ها تبدیل ناز همان آغاز، آ. داپدید  د

او   باه   توان و می  است  خوب پسر  این  که این  یعنی. " است  دادن یاد  مابل  جوان  این":  فتگ  تابا با لبخندی بودا آمی  کرد و به  ا اره
 .داد  آموزش

  توادد تزکیه می   خصآیا   که این  در تعیین  ادسان  و  هوت  تمایل  باهتر، موضوع  عدهای، یا از دقطه دظر بع در سراسر تاریخ
  عاادی   مردم  ، در بین هرحال  به.  برخورد کنیم  اعتنایی مسایل با بی  با این  ما وامعا  باید  دردتیجه.   تاس  بوده  کند یا ده بسیار بحرادی

بدهیاد    کمتری  اهمیت  آن  ی حاضر، باید به مرحله در  حدامل. چیز را رها کنید  کامال  همه  که  خواهیم و از  ما دمی  کنیم می  تزکیه
  تزکیه  در حین  هر زمان. با د  گوده کننده باید این تمرین  یک  که این  برای. کار دبرید هکردید ب می  عمل   تهدر گذ  طور که را آن و آن

ایاد رهاا کنیاد پیادا      هنوز دتوادسته را که   چه با ید و آن  خودتان  در درون  آن  دلیل  ددبال  دبا د، بای  وجود دا ته  ای مداخله هر دوع 
 . کنید

   خود شخص ذهن از ناشي  يطانيِي ش مداخله

  در یاک . داردماادی    میادان یاک   بععاد در هر   ،؟ بدن یک ادسان ستیچ " خود  خص ذهناز دا ی   ی  یطادیِ مداخله"
هساتند، اماا      ها سایه آن  اگرچه.  ود   ما منعکس یعدبع  در میدان  ،سایه  یک  توادد مثل می  جهان در  ، هر چیزی بخصوص  میدان
،  یعنای .  اود  کنتارل مای    تان مغزی افکار  ما در  وسیله  ما به یعدبع  در میدان  هر چیزی.  است  وجود آمده به  ها از ماده آن  یهست
 ببینیاد   را کاه   چاه  ، آنببینیدکنید  فکری به آن اضافه  که این  بدون  و  آرامشکنید، اگر با  دگاه می چیزها هب  تان سوم  با چشم ومتی

  بینیاد کااذب   می  را که  چه آنتان استفاده کنید، حتی اگر به مقدار کمی هم با د،  که از ذهن اما به محض این .واهد بودخ  حقیقت
افتد  این جریان اتفاق می . ود می  دامیده "بر طبق افکار  تبدیل"، یا  خود  خص ذهناز دا ی   ی  یطادیِ مداخله  ،این. خواهد بود
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رفتاار    درساتی  به  برخورد کنند و مادر دیستند با خود ان  هکنند تمرین  عنوان  به  توادند با خود ان دمی  ندگانکن از تمرین  زیرا بعضی
از   بخصاوص   موضاوعاتی   انیدن  باه   یاا حتای    اهمیات  بی  هایی مهارت  و به هستند  طبیعی فوق  های توادایی  ها در طلب آن. کنند

دا ای از     ایطادی  ی  مداخلاه   کاه   اسات   افاراد بسایار آساان     این  برای. مسایل هستند  این  ر پیها د آن. ادد  دیگر وابسته  عدهاییبع
باار   یک  ومتی ،مرار دارد  باهیی  سطح  فرد در چه  یک ی  ددارد تزکیه  اهمیتی. کنند  سقوط  پایین  سطوح  ر د دهند و به  ان را ذهن
،  جادی اسات    دهایات  بای   ای مسئله  این ، درو می  از بین کامال و  هکرد  سقوط ادتها تمام مسیر تا   ود  خص پدیدار می  مشکل  این
  بلند  ود  دوباره  بعد از  کست  است  کند، ممکن می  سقوط   ینگ  ین  بار با امتحان یک   خصومتی   که  موارد دیگر دیست   بیه
  ایان   زدادگی  اتفاق بیفتد، مشکلی وامعای اسات و  خود  خص از ذهن دا ی  یطادی  ی ومتی مداخله بلکه. دهد  ادامه  تزکیه  و به

باز    ان سوم  چشم  معین  در سطحی  که  کنندگادی تمرین  برای ا توادد مخصوص می  مشکل  این. خواهد  د  کشیده  تباهی  به   خص
  پیاام هار  . کناد  له ایجاد میاخ ان مد با ذهن  ارجیخ  های از پیام  بعضی  افراد همیشه  ، بعضی همچنین. بیفتد  اتفاق  آسادی  به  است

پاس از  ما  ا از   ، بعضی جهت  همین  به. را خواهند دا ت  مشکل  ینها دیز ا ، و آنآوردد باور میبه آن  کنند، که دریافت می  خارجی
 . مرار خواهد گرفت  ها مورد تداخل پیام تان با تان، هر جنبه از تزکیه سوم  چشمباز  دن 

   ااید ماادر دبا اید   . درحال تزکیه در سطحی پایین، سخت است درودا  تحت تاأثیر مارار دگرفات   .  بزدم  دهید مثالی  هاجاز
چناد  .  و مد بلناد را ببینیاد    موجود فناداپذیر بزرگ  یک  روز داگهان  یک  است  ممکن.  است   کلی  چه   ما به  معلم  ببینید  وضوح هب

بار  یک. خواهد  د  و برهم   ما درهم  ، گودگ را بپذیرید اگر آن. دهد را یادتان می  گوید و سپس کاری ی ما م  آمیز به ی تملق کلمه
او   عد، بدنبع  در آن.  است  هدیدرس  یی حقیق ثمره  بهز یداما او .  ، با او خواهید رفت استاد بپذیرید  عنوان  و او را به خو حال  وید  که
باا ایان   .   وید می  زده هیجان  طور وامعی هتان، ب چشم  و فناداپذیر روبروی  موجود بزرگ  این  با دیدن. دو   و بزرگ  توادد کوچک می

 ، مشاکل اسات کاه او را   کناد اداره   خوبی را به  کننده دتوادد خودش تمرین  یکومتی  بگیرید؟از او چیزی یاد  ویدر مید هیجان، آیا
 یی حقیقا  ثماره   ها هنوز باه  فناداپذیردد، اما آن  آسمادی  موجودات  تمام. بکشادد  تباهی  را به  توادد خود می  آسادی  او به و دجات داد

اساتاد خاود مباول      عنوان هب  را سرسری  موجودی  اگر چنین. خواهند داد  ادامه   کل  به همان بازپیداییی  ادد و در دایره دشده  دایل
  عباث   ی  اما باه   آیا تزکیاه . د و  دایل یی حقیق ثمره  توادد به دمی  توادد ببرد؟ او حتی جا میک  ،  ما را به کنید  و او را ددبال  کنید

. بمادد  بامی  مزاحمت  فرد بدون  یک ذهن   که  است  بسیار مشکل. خواهد  ددرهم و برهم  ما   گودگ کشیده دخواهد  د؟ احتماه 
 اما آماوزش     فا را به.  را بعدا  خواهید دا ت  مشکل  از  ما این  است و بسیاری  بسیار جدی   ای مسئله  این  که  گویم می  همگی  به
هاا   از ایان وضاعیت    یکای   مکردذکر   را که  چه آن.  است   ما مربوط  دیگر به  کنید  درستی اداره را به  بتوادید خودتان  که ؛ این ام داده 

  در یاک   فقاط  دگذارید آن  ما را تحت تأثیر مارار دهاد و   بینید را می  یگریی د رآ تزکیهااز مد  بین رو ن موجودات  ومتی.  است
تااثیر   توادند مارا تحات   دمیها   یطان با د، آنیک فناداپذیر، یا  دایو، مهم دیست که آن، یک بودا، ". بمادید  بامی  ی تزکیه مدرسه

 .ی استگوده با ید مطعا  به موفقیت  ما در تزکیه امید ومتی این. "مرار دهند

اعضاایی از خاادواده را کاه     ااید  . یاباد  مای   دیگر دیز تجلای   های  کل  به ،خود  خص ذهناز دا ی   ی  یطادی مداخله
  کار را ادجام  یا آن  این  کند که کند و از  ما تقاضا می می  گریه   خص  این .کنند ادد ببینید که برای  ما تداخل ایجاد می درگذ ته

  فرزدادتان    ما باه   خواهد مادد؟ دردظر بگیرید که  تأثیر بامی  آیا فکر  ما بدون. بیفتد  اتفاق  است  ممکن  ای ئلهمس  دوع  همه. دهید
  کاه ویناد  گ مای  اما    باه  و حااه  ادد درگذ ته  تان دارید و والدین می  دوست  را عا قاده  تان والدین  که هستید و یا این  بسیار وابسته

  یاک   که  سخت است  گوده این. بد خواهد  د  دهید  اگر ادجام و  دهید  ادجام ددبای  که  چیزهایی ...دهید  امرا ادج ی بخصوصیکارها
ی بین  ان و عالمهو فرزدد  والدین عشق به  مثل  مسایلی  حتی و  است و مرج   در هرج  بودیسم  که  است   ده  گفته. کننده بود تمرین

  جاا کاه   دهاد؟ از آن  مای   معنایی  آن چه. تعلق ددارد  بودیسماما این چیزها به .  است   ده  وارد  وآاز کنفوسیو مادند آن  مرد و زن
سامساارا،  اما     بر طباق .   ما است  دهد مادر حقیقی می   ما جاناصلی  روح  به  که  ، کسی او است  اصلی  روح  ادسان  وامعی وجود

  دیاز غیرمابال    ایان . ها را  امرد  آن  توان دمی  که  زیاد هستند  مدری هها ب ادد و تعداد آن دهبشر یا غیر بشر بو  که  اید دا ته  مادرهایی
  کساادی   ؟ چاه  مادر  ما اسات   کسی  چه.  اید دا ته  تان مختلف  های سراسر زددگی  تعداد پسر و دختر در طول  چه  که  است   مارش
  مادیون   دیگاران   باه   را که  چه آن  باید  هنوز هم.  ناسید دید همدیگر را دمیومتی دفس آخر را کشی ما هستند؟   و پسران  دختران
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و   توادناد پساران   از افاراد دمای    بعضای . موضوعات را رها کنند  توادند این کنند و دمی زددگی می  ها در توهم ادسان.  بپردازید  هستید
هاا   آن  هساتند و ساپس    مادر خاوب   هاا چاه   آن  کنناد کاه   د و ادعا میبگذارد  خود ان  حال  ها را به را رها کنند و آن   ان دختران
  دار است غصه  مدری هب   خص  این.  است  کند، اما او دیز درگذ ته  صحبت  مادرش  بودن  از خوب  است  ممکن   خص. گذردد درمی
ایان کاار را   هاا   ؟ آیاا آن اددیشید دمی  موضوع  ی این چرا درباره. کند  ددبال خود  ی زددگی بقیه  خواهد مادرش را برای می  اغلب  که

 .دهید  را ادامه  خوب  زددگی  یک   ما مادر دبا ید دهند تا کار را ادجام می  ها این ؟ آندهند تا  ما را فرسوده کنند ادجام دمی

این دلیل آن است .  کنید  تزکیه  یدتواد دمی کال ،  با ید  وابسته چیزها  این  اگر به :درک کنندرا   ایندتوادند   عادی   اید مردم
  در باین   ، در تزکیاه  البته. کنار بگذارید  دبایرا   بشری  کنید، احساسات  تزکیه  اگر بخواهید. تعلق ددارد  بودیسمکه چرا این چیزها به 

و باا    با دیگران خوب  د، بای هر  رایطیر د.  کنیم  را تربیت  مان و فرزددان  بگذاریم  خود احترام  والدین  ، باید به عادی  ی مردم جامعه
و   با ایم   خوب  مان و فرزددان   با والدین ، رفتار کنیم  یکسان  به  ما باید با همه.  مان خادواده  عضای، چه رسد به ا  مهربان با یم  مردم

  احساساات .  خاواهی اسات   آن دیک -تخواه اس دیک، بلکه ملبی  دیست  خودخواه  ملبی  چنین. همیشه رعایت حال دیگران را بکنیم
 .کنند می  احساسات زددگی  برای  فقط  عادی  و مردم  عادی  مردم  مختص  است  چیزی

  یاک .  ان  اده اسات   ر تزکیههای زیادی د سبب چالش  کنند و این  ادارهخوبی  بهرا   توادند خود ان دمی  از مردم  بسیاری
گویناد اماروز مشاکلی خواهیاد دا ات و       تمام کسادی که به  ما می.  است  گفته  و چیزیا  بودا به  که بگوید  است  ممکن   خص

 گویناد  و می فتهگ به  ما را کشی  ی مرعه ی بلیط بردده  مارهکه  هایی خواهد اتفاق بیفتد اجتناب کنید، آن چگوده از چیزی که می
 ،، همگی  یاطین هساتند دست بیاورید بهعادی بشری چیزی را  ی هدر جامعچگوده گویند  هایی که می را امتحان کنید و آن که آن 

 ی هجامعا ومتی بخواهید فقاط در  . طرش کنیدرا بر  ود که چگوده آن کند و به  ما گفته  زددگی  ما را تهدید  یکه خطر مگر این
  اگر در بین.  پیشرفت کنیدود ها را با موفقیت دخواهید گذرادد و مادر دخواهید ب های آن سختی پیشی بگیرید، امتحانعادی بشری 

   اود؟ چگوداه    توادد تبادیل   ما می  کارمای  ؟ چگوده کنید  توادید تزکیه می  ، چگوده با ید دا ته   یو خوب  راحت   زددگی  عادی  مردم
. دیبساپار   خااطر  هرا با   د کاه ایان  یبا ا   ؟ مطمائن  دا ته با اید تان  یکارما  خود و تبدیل   ینگ ر د  ین  برای  محیطیتوادید  می
  باودا یاا دایاوی     بگویند که یک به  ما،  است اهتان خیلی ب سطح  د کهنبگوی ، به  مادنکن   ما را تحسین ممکن است  ها نا یط
  یطور وامع هب  که کسی. دروغ استها  این  تمام ،هستید  العاده فوقمدر  چه کنند که فکر می بگویند به  ما یاهستید   سطح باه بزرگِ

وامعاا    اوید   مواجه می  مسایل  با این  ومتی. کندرها ی را که دارد مختلف  های وابستگی کند، باید تمام  می  باه تزکیه  سطوح  سوی به
 !و هشیار با ید  باید مرامب

دن اسات، درحاین تزکیاه کار     بااز    اان  سوم  چشمافرادی که . دو ما باز    سوم  چشمممکن است ،  تزکیه  عمل  در طی
  آساان   کاردن  در هر دو مورد، تزکیاه . را داردد خود  های چالش ،دیست هم باز   ان سوم  چشمرا داردد و افرادی که خود   های چالش

 خود  خواهد بود که  سخت ما   برایمطعا  ،  ودد  ما   مزاحم گوداگون  های پیامومتی ،  دو ما باز    سوم چشم   که بعد از این. یستد
هاا   ی آن ، همه ، بسیار زیبا و مشنگ است  کننده و خیره  ها درخشان چشم  چیز در مقابل  دیگر، همه  عدهایدر بع. کنید  اداره  را درست

درهام و   اما    آید و گودگ می  پیشتان  یبرا  تداخل  ، امکان لرزیدید  طریق  بار بدین یک  ومتی. کنند   ما را وسوسه  توادند ملب می
مورد تداخل مرار   انخود ذهن از   دا ی  ِ با  یطاناین دلیل آن است که چرا ومتی افراد، .  است   کل  موه  بدینمع ،د و می برهم
  بار  خصی یک  ومتی  مثال  برای. بخصوصی را تجربه کنند  وضعیت ممکن است د،نکناداره   یخوب را به  د خودنتواد میدگیردد و  می

را کاامال     تواداد چیزهاایی   و مای   اود  میاو باز   سوم  روز چشم  یک.  خواهد بود  بسیار خطرداک  ندهد، آ را ر د می  فکر دادرستی
   خصی   اید من.  است  باز  ده  خوبی به  که  است  من  سوم  چشم  ، فقط تمرین  محل  در این" ،کند فکر می. کند  مشاهده  وضوح به

 اید . دیگرهر  خص بهتر از  - ام کرده  مطالعه  خوبی را به و آن  را یاد بگیرم  لی  معلم  افاید  فالون  مادر بودم  من. هستم   العاده فوق
  یاک  هام    اید من":  خواهد گفت  او با  گفتی. رفتن در جهت ا تباه هستند  ر درحالافکا  این. "دیستم  فرد معمولی  یک  دیز  من

؟  اسات   طاوری  چرا این. استبودا   یکبیند که وامعا   میکند،  می  دگاه  خودش  به  متیو  ."بیندازم  دظری  خودم  ، به خوب.  بودا هستم
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دیاز   "بادیل بار طباق افکاار    ت"   خواهد  د، که  افکار او تبدیل  بر طبق ،او  بدن  اطراش  عدیبع  در میدان  هر چیزی  خاطر که  این  به
 . ود می  دامیده

او است   فرمانتحت   او عدیبع  میدان ی محدوده در  زیرا هر چیزی .کند ش تغییر میفکاربا ا  از جهان  یافته  هر چیز ادعکاآ
را   چاه  و  اید آن  بودا هستم  یک   اید من": کند فکر می   خص  این .کنند تفاوتی دمی -صورت مادی وجود داردد ها دیز به و سایه

باودا    وامعاا  یاک    وای، من". بودا است یک لباآوامعا  چه را دربردارد که هر دیدسپس خواهد .  "بودا است  دیز لباآ  دربردارم  که
.  اسات   بازرگ   باودای   یکبیند  میدیگر،  با دظری .  "دیستم  کوچک  بودای  یک   اید حتی".  ود می  زده او بسیار هیجان.  "هستم

را   ایان   افراد دیز  بعضی. "هستم  یجهنگ  باهتر از لی  ا وامعوای، ... بگذار دگاهی بیندازم!  هستم ی جهنگ  تر از لی  اید حتی بزرگ"
تار از   تاو وامعاا  بازرگ   .  هساتی   یجا هنگ  تاو بااهتر از لای   ": گوید کند و می می مداخلهبا او    یطان  یک.  نودد میخود   با گوش

 ،مبال از آن ؟ آیا پس از آن تزکیه خواهید کرد  چگوده  که اید اددیشیده  این  آیا به. دکن باور می را  او آنو سپس . "هستی  یجهنگ لی
یاد،  آ میجا  این  به  ادجام کارهایی  برای  وامعی  بودای  که یک ومتی  ؟ حتی زش دادرا آمو   ما تزکیه  به  کسی  ؟ چهبودید کرده  تزکیه

  باه . کند می پیشرفتتر  سریع  او در تزکیه  که  ستا طور این   ود و فقط دمی  او داده  او به  اصلی  گودگ. کند  تزکیه  او دیز باید از اول
بالفاصاله ایان    و  را از آن بیرون بیاورد خودش  خواهد بود که  آید، برایش مشکل می  او پیش  برای  مشکل  این  ومتی  جهت  همین

.  باودا هساتم    یاک   مان " ،بگویاد   زیکند هر چی می   د، جرأت  ر د داده  وابستگی  این  که بعد از این. را ر د خواهد داد  وابستگی 
گوده   کند این می  او  روع. "باید بکنید  چه  که  خواهم گفت  ما   به  ، پس بودا هستم  من. بگیرید  آموزش  ددارد که از دیگران  لزومی

 .عمل کند

  او فکر کارد کاه  .  کارها کرد  ادجام این به  بعدا ،  روع  .بود  تقریبا  خوب  ؟ در اول یمرددا  چون چادگدر   این  را مثل  آیا کسی
  خاوبی  را به  خود  ددتوادافتد که کسی  اتفاق می  ومتیاین مسئله . دردظر گرفت  را باهتر از هر کسی  در آخر، خودش. بودا است  یک

دادیده بگیرید  بینید چه را که میهر  باید: گویند می  بودیسمدر وجود دارد؟   ای پدیده  چرا چنین.  اش ظاهر  ود اداره کند و وابستگی
دهناد   ه دمای جااز اچارا  دادید  آیا می. سوی باه تزکیه کنید کنید و به  مدیتیشن  فقط باید هستند و   یطادیها توهم  چراکه تمام آن

هایچ روش تقویات     در بودیسام   تزکیاه . کنند ی احتیاط میمشکل در برابر وموع چنینزیرا ید؟  و ها وابسته  آن  ها را ببینید و به آن
دارماایی را در    چنین   اکیامودی. کنند که چگوده از این مشکل دوری کنید راهنمایی دمی  ان  ما را به این متونو  ای ددارد کننده
  تمام ، اوتبدیل بر طبق افکاریا   خود  خص ذهناز   دا ی   یاطینِ دخالت   از مشکل  اجتناب  برای ، بنابراین،دداد  آموزش  زمان  آن

را    یطادی این توهم آن ،دارید  وابستگییک   ومتی  پس. دهاد  دام  " یطادی  اتوهمت"را   تزکیه  در عمل   ده  مشاهده  های صحنه
را    یطادی  یو راهد و  می تباه   ،  خصبرخورد دشود  خوبی بهبا آن اگر . وامعا  سخت است که از آن رها  د وجود خواهد آورد و به

ارواح یاا   ی هوسیل ه، ب دردهایت.  است  دهکر  را  یطادی  خودش  اکنون ، هم است  بودا دامیده  را یک  جا که او خود از آن. کند می  ددبال
. کند می  و کامال  سقوط هد    و مبیح  او دیز ز ت  ملب.  ود و کامال  دابود می هکرددیگر را تجربه   یا چیزهای  هد  حیوادات تسخیر 

در   ی خود اان  حاضر کاامال  دربااره    حالرد  هستند که  ، ا خاصی کالآ  در این  حتی. وجود داردد  ا خاصی  از چنینزیادی  تعداد
بخواهاد بفهماد در     کاه   است  فرد ممنوع  برای  در بودیسم  حتی. کنند می  صحبت  کنند و با طرز فکر خاصی فکر می  باهیی  سطح
  دا ای    یطادی  ی مداخله"  است، که   یطادی  از تداخل  دیگری   کل  حاضر ذکر کردم  درحالکه را   چه آن. او چه کسی است ، کل
  دارد و تعادادی دیاز در بعضای     گادی بدین گوداه  کنند تمرین  پکن.  ود می  دامیده "تبدیل بر طبق افکار"یا  "خود  خص ذهناز 

 .ادد ایجاد کرده  کنندگان تمرین  برای  بسیار جدی  ییها احمتها مز ، آن گذ ته  از این. دیگر وجود داردد  مناطق

را از   مواداع   اگر تماام : این بیندیشیدی  درباره  ؟ همگی"برید دمی  را از بین  مشکل  ، چرا این معلم": کرد  سؤال  از من  کسی
دهیاد    توادید دشان می  که  است   یطادی ی  مداخله  رایط   دهید؟ تحت  را ادجام  تزکیه  توادید عمل می  ، چگوده برداریم  تان تزکیه  راه

  و در ایان   گیرید یاا داه   میها مرار  تأثیر مزاحمت  ؛ تحت ید یا ده و  بین وامعا  در دایو رو ن  ،دهید یا ده  ادامه  تزکیه  توادید به آیا می
  دردهایات   کاه   چه آنگوده است،  ، تزکیه اینکند میجا  ابهجهای بزرگ  ن را  موج. توادید ثابت مدم با ید یا ده می  ی تزکیه مدرسه
طاوری کاه   . ندنک  تزکیهکه بود  می  آسانمردم خیلی   رایب،  ها مزاحمتدوع   این  بدونگویم  می.  است  حقیقی  مادد طالی می  بامی
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دیدداد فکار    را مای  ومتای ایان  بااه    حور سطد  بزرگ  های بین رو نآن .  بود می  آسانسیار ی  ما ب ، تزکیه کنم من به آن دگاه می
  ؟ هایچ داامی  مای مردم   دجاترا  ن؟ آهستی یکار هچکنی درحال ادجام  فکر می" منصفاده است،غیرکرددد که این حتی بیشتر  می

یشتر تمارین کنناد،   چه ب؟ هر است  کردن  تزکیه  آیا این -دردسر است  ان تمام راه تا ادتها آرام و بی تزکیهو  مسیر دداردددر   مادعی
.  ام فکر کارده   ی آن دربارهمن دیز و   است  اینموضوع،  ؟"توادد مجاز با د این می  چگوده . ودد و هیچ مزاحمتی دداردد تر می راحت
درسات  کانم   فکار دمای  ،  مادد می  ادجام  مدت  کار را تمام  اگر ایناما  .بودم   یاطین این دوع از  بسیاریمرامب ، ی  روع مرحله در
، و فقاط آن  را دارداد   خود  کوچک  مشکالت  فقط  مردم.  ای کرده  ها را بسیار آسان آن ی هتو تزکی" ، ادد گفته  ندیگران به م. بود می

هناوز بایاد   ! بدهناد   هاا را از دسات   توادند آن هنوز دمی  داردد که  بسیاری  های ها وابستگی آن. چیزهای جزیی بین مردم وجود دارد
موضاوع  ایان  . "تو را بفهمناد   دافای رسد اه میرریختگی و هرج و مرج از  هم به  ومتی توادند میافراد تو یا مادیم و ببینیم آمنتظر ب

ی آن صاحبت کاردم    چیزی که اکنون درباره.  ها وجود خواهند دا ت و آزمایشبنابراین مزاحمت وجود خواهد دا ت، ، وجود دارد
را داابود   او  کاه   اسات   آسان دهایت بیداد، اما   را دجات   خص  یک  طور حقیقی هب  که  استت وامعا  سخ .یک دوع از  یطان است

 .ی  ما خاتمه خواهد یافت از حد به ا تباه برود تزکیه  بار که درک و فهم  ما بیش یک. کرد

 باشد قويخودآگاه اصلي شما باید 

  مردم  برایاین مسئله ، ادد ادجام داده ار  دادرست بسیاری ید کارهاخو مختلف  های زددگی  ها در طول ادسان  که خاطر این به
و   ، بیمااری  ، تولاد، پیاری   بناابراین . است  وجود آورده هرا ب  کارمایی  موادع  کنندگان تمرین و برای   دا ته  همراه را به  بالیا و فجایعی

بار    تاأثیر بسایار زیاادی     وجاود دارد کاه    مدرتمناد دیگاری    یکارماا . هساتند   معمولی  ها کارمای این.  وجود خواهند دا ت  مرگ
در    اخص   جا کاه  از آن. مجبوردد فکر کنند   ان زددگی  هدایت  برای  مردم.  است  فکری  کارمای  آن  دام ،گذارد می  کنندگان تمرین
،  تادریج  هبا . دهاد  ر د می را  و غیره  ، خشم ، سود،  هوت  هرت در مورد  افکاری  در ذهنش  ، اغلب است  ه د  گم  عادی  مردم  بین
اسات،    و هساتی   زدادگی   دیگار دارای   عادهای در بع  هر چیزی  جا که از آن. آیند افکار کارمایی مدرتمندی درمی  صورت هافکار ب  این

کارما   بردن  از بین. ببرد  را از بین  خود  کند، باید کارمای می  راه درست  در یک  تزکیه  به  فرد  روع  ومتی.  طور است کارما دیز همین
درد و    اخص   خواهد کارد و بناابراین    ، کارما مقاومت البته. و به کلی تغییر داد  برده  از بین  را از ریشه آن  دهد که را می  معنی  این
طاور   باه    اخص ممکان اسات   ،  هات ج  همین  به.  فرد است  ذهن  مستقیما  مزاحم  فکری  اما، کارمای.  خواهد دا ت  و موادعی  ردج

از   ، بعضای  دردتیجاه . فکار کناد    ز ت  از افکار پلید و کلمات  بعضی  به  است  کند و ممکن  و سرزدش  و دافا را مالمت  معلمساکت 
  د دیز معتقددد کاه از افرا  بعضی. استها  افکار خود آن  این  کنند که و فکر می  مرار است از چه   موضوع  دادند که دمی  کنندگان تمرین

تار،   دمیاق   بیاادی   به. یستندد  ارواح یا حیوادات تسخیرکننده  ها از طرش هستند، اما آن  ارواح یا حیوادات تسخیر کننده  ها از طرش آن
  پیاروی   فکاری   کارمای دداردد و از  مویی  اصلی  از افراد خودآگاه  بعضی. هستند   خص  ذهن  فکری  کارمای  ی ادعکاآ ها ثمره آن
باه هار حاال، اغلاب     . دکرخواهند   سقوط  پایینی  سطوح  و به  دابود  ده  افرادی  چنین. دهند ادجام می دادرست  کارهایو  کنند می

  دشاان   آن .و باا آن مباارزه کنناد    از باین ببرداد  را  استفاده کنند تا آن(  ان خودآگاه اصلی موی)  ان موی از ذهنتوادند  مردم می
و به این معنی است که درک و فهمش خاوب   دهد  بد تشخیص را از توادد خوب یابد و می  توادد دجات می   خص  این  دهد که می
  آن  کاه   ومتای .   اود  مای   دیده  اغلب  وضعیت  این. بردب  از بینرا   فکری  چنین کارمای  رد تا اکثنک می  کمکبه او   من  فا ن.  است
بتوادیاد  اگار  .  یا داه  کند  افکار بد غلبه این  توادد به می آیا  ود  دیده  که این  گیرد برای می مرار  زمایشمورد آ  افتد،  خص می  اتفاق
 .ببریم  از بینرا کارما  توادیم می د،یبا مدم  ثابت

 باشد  درست  دبایشما ر افكا

  یاک   عناوان  هبا را   خاود  تواداد  دمای   خص همیشاه   که یک اینبه   کند می  ا اره  آن؟  تیسچ " ر دادرستافکا"منظور از 
  اسات   آیاد، ممکان   پیش می  درد و ردجی  ومتی.  ود می  مواجه  با درد و ردج  کننده در تزکیه تمرین  یک. دردظر بگیردکننده  تمرین

   ینگ یما  بر  ینمستق  که ،ی و امثال آنذهن  های ها و بازی تنش ، یا چیزهایی مثلآ کار  ود  عادی  مردم  بین  مشکلی  صورت هب
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  اسات   ممکان  تاان   د؟ بادن وی  میروبرو   چیز دیگری  با چه.  وجود خواهند دا ت  رابطه  در این  موارد بسیاری. گذارد  ما تأثیر می
  در زماادی .   اود  مای   آ اکار   یمختلفا   هاای  به  اکل   کارما است که  خاطر بازپرداخت به  این. با د  دا ته  معذبی  احساآ  داگهان

، آیاا   یاا داه    اسات   صاحیح   ای آیا مسئله  دهید که  تشخیص  طور واضح هبتوادید  وادار خواهید  د که احساآ کنید دمی،  بخصوص
هستند یاا    ها وامعی و آن  وجود داردد یا ده  ، یا بوداهایی  وید یا ده  موفق  کنید و در آن  توادید تزکیه ، آیا می وجود دارد یا ده  گودگ

وجود  هرا ب  احساآ  و در  ما این ایجاد کنند  دروغین ی ما تأثیر  در  ظاهر خواهند  د که  دوباره  و  رایط  اوضاع  ، این ر آیندهد.  ده
وییاد  اگار بگ .  هستید یا ده   ود که آیا مصمم  مشخص  این است که  این برایهستند،   کاذب  دداردد و همگی  ها وجود آن  آوردد که

طاور طبیعای    در آن لحظه وامعا  مادر خواهید بود که به آن عمل کنید و به، فکر  با این تان را آهنین کنید، پس اراده خواهید میکه 
با ید و بگذاریم که ایان  و پایدار د  محکم حال حاضردر اگراما .  است  کردهر د  ما    ینگ  ینخوبی عمل خواهید کرد چراکه  به

هاا   سختی. دخواهید فهمید که اوضاع از چه مرار است و برای  ما پایان تزکیه خواهد بود، کنداکنون به  ما اصابت  ها هم سختی
 .دهند  خود را دشان  ممکن است مختلفی  های  کل  به

بعضی از افاراد هساتند     بنابراین. باهتر صعود کند  سطوح  کند تا به  تزکیه   کل  بدین  باید  ،  خص تزکیه  عمل  در جریان
رفتاار  کنناده   تمرین  یک توادند مثل مشکل می  همیشه. دنهست بیمار کنند مید، فکر دمعذبی دار  احساآ  از بدن  در جایی  یومتکه 
؟ بگذاریاد  "وجاود دارداد    مشکالت  همه چرا این". است  یک بیماری کنند که آن  ودد فکر می روبرو می  این مسئله ومتی با .کنند
  پاافتااده   اما کاامال  پایش    های حاضر امتحان  ادد و درحال  ده   ما بردا ته  ها برای از آن  ر بسیاریحاض  درحال  ،بگویمتان  یبرا

 اید . بیفتید  مرگ  حال   دید ممکن بود به روبرو می  مشکل  حاضر با این   ددد و درحال دمی   ما برطرش  ها برای اگر آن. هستند
. کنید تحمل آن ساخت اسات   فکر می وید،  روبرو می  کوچک  با مشکلی  ومتی. بیایید  ونبیر  تان از تخت  بودید که هرگز مادر دمی

  کیفیات   بود که  ،  خصی دادم می  آموزش چون چادگدر   یدر کالس  که ، زمادی طور مثال هبا د؟ ب  مدر راحت توادد آن می  اما چگوده
را پاس    بتوادد سریعا  کارمایش  که منظور این و به  است  او بسیار خوب  که  دریافتم. و امیدوارکننده بود  دا ت  بسیار خوبی  مادرزادی

او   دظار آماد کاه     روز باه   اما، یاک .  دیدم می  تدارک  طریق  بدین  من،  دادم  افزایش  او را کمی  های د آزمایش و  بین دهد و رو ن
هاا و   دسات  و مثال ایان باود کاه    کناد    توادد حرکت دمی  کرد که و فکر افتاد  زمین  به، دارد یمغزی  سکته طور داگهادی عالیم به

  همگای . رودبا   راه  توادست دوبااره   سپس. ددفرستاد  بیمارستان  به  او را  مرامبت اضطراری  برایبنابراین . کنند دمی  حرکت  پاهایش
هاا و پاهاایش    ی خاودش برگاردد و دسات   به این سرعت با پا توادد می  چگوده  خص ی،مغزی  سکته با: بیندیشید  اینی  درباره

 فکر دکرد  ی این او درباره. کارها خراب  ود  د  باعث  که بوددافا   فالوندوباره حرکت کنند؟ اما او برگشت و گفت که یاد گرفتن 
  زماین   باه   کاه   ود ومتای ب  بود، ممکن یاد دگرفتهدافا را   ؟ اگر فالونبهبود یابد یمغزی  سکتهاز   تسرع  این  به  توادست   چگوده که

 . کرد می سکته   د و حقیقتا  می  فلج  ی عمرش بقیه   اید برای. جا بمیرد در آن  ا افتاد وامع

باود     اده   او ادجاام   کار برای  همه آن . داد  را دجات   خص  کی  است  مدر مشکل چهگوید که  این مسئله این دکته را می
، چرا در سراسر  معلم": گویند می  مدیمی  کنندگان از تمرین  بعضی. چنان صحبتی کرد  و درعوض  بودد  وامف  ها آن  به  ولی هنوز هم

  هاا حتای   آن. "کناد  دمای   دارو دیاز اثار  . کند دمی  ، اما کمکی روم می  بیمارستان  به  تزریق  برای  ؟ همیشه دارم  معذبی  احساآ بددم 
  چگوداه . دیساتند   هاا بیمااری   آن. دنا کن دمای ها کمکی  که آن البته! کنند می  صحبت  نی این جریان با م کشند درباره دمی  خجالت

یکای از  ااگردان ماا باه     . هساتید   معاذب  بلکاه فقاط  ، مشکلی موجود دیسات هیچ . معاینه  ویدو بروید ند؟ ند کمک کنتواد می
او فارو    بادن  در  دتوادست  هنوز هم  زد و سوزن  رونبی  در آخر، دارو با فوران.   کست شبدد  روی  آمپول چندین رفت و   بیمارستان

بارد    پای موماع    آن فقط. "خواهم بیشتری دمی  آمپول  هیچو   کننده هستم تمرین  یک  ، من صبر کن":  د  متوجه  مومع  در آن. رود
از   بعضای . کنیاد  مای   توجه  مسئله  این  به  با ید که   وید، مطمئن روبرو می  با دردی  که  ، هر مومع نابراینب. دنکد  تزریق  آمپول  که

  اجاازه  اگار ": کنناد  طاور فکار مای    این  ، پسها را بگیرم کنم جلوی بیمارستان رفتن آن سعی می  کنند که فکر میبه ا تباه   مردم
خواهناد   و می است  بیماری  یک کنند که آن فکر می  هنوز هم . "روم می  گودگ استاد چی  دزد یک  ، به بروم  بیمارستان  دهید به دمی
  ، باه با اد   اساتاد مالبای    یاک او پیدا کنند؟ اگار    گودگ چی  استاد حقیقی  توادند یک کجا می. برودد  گودگ استاد چی  یک  سراغ  به

 .خواهید  د دابود  باره یک
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  خود ان به  گودگ چی  استادان از  ؟ بسیاریاست  وامعی، گودگ استاد چی  یکبگویید که آیا توادید  می  چگودهباید بپرسیم، 
  از اساتادان   بسایاری .  دارم  مادارکی   یعلما تحقیقاات  ی  هاا  و از مؤسساه   ام مرار گرفته  مورد آزمایش  من. ادد دادهعنوان    انخود
فریاب  را   و ماردم کنناد   ری مای کالهباردا وجود دارداد کاه   و بسیاری                    !ادد هستند و به خود ان عناوینی را داده  ، مالبی گودگ چی
دهاد؟ او گرفتاار روح یاا حیاوان       توادد این کار را ادجام چرا می. ها را  فا دهد توادد بیماری دیز می  استاد دروغینی  چنین. دهند می

وان روح یاا حیا  ! کناد کالهبارداری    ماردم   توادسات از  باود دمای   دمای  گرفتار روح یا حیوان تساخیرکننده اگر . تسخیرکننده است
  راحتای  هتوادد با  می  ه وبودصورت  کلی از ادرژی  آن به. ها را  فا دهد و بیماری  فرستدبرا بیرون   توادد ادرژی تسخیرکننده دیز می

آیاا  د نا کن مای   را معالجهمردم   بیماری  تسخیرکننده اتح یا حیواداروا  که متی، وام گفتهطور که  هماناما . کند  را کنترل  عادی  مردم
روح و حیاوان تساخیر    گی به  کل، هم میکروسکوپی  العاده فوق  ؟ در سطحفرستند  ما میبدن   درون به  چیزی  چهدادید  چ میهی

تار از   آساان   فناداپذیر  یک  کردن  دعوت" گویند، طور که می همان کرد؟  خواهید  ، چه  ود ومتی به بدن  ما فرستاده .هستند  کننده
  باامی   عاادی   خواهند مردم می فقطها  آن که چرا، صحبت کنیم  عادی  مردم  ی درباره  که البته دیازی دیست. "است  آن  نکرد  خارج

 اما    بدن  به  کنید؟ اگر آن  را پاهیش  تان خواهید مداوما  بدن آیا دمی ،کننده هستید تمرین   ما یکاما . راحت با ندبمادند و مومتا  
 ،دنرسا پ میها  بعضی. دارد  ادرژی  مقدار مابل توجهی  ، آن عالوه ه؟ ب ید و  خالص  آن  بود از دست  دمادر خواهی  چه ومتد، و   وصل

: وجود دارد  ما اصلی  ؟ در جهان"دنک  حافظتماز ما   که  را دداریم  معلم  بیفتد؟ آیا ما فا ن  اتفاق  این  دهد که می  اجازه  چرا فالون"
  تواداد در آن  دمای   یکسا   هیچ،  با دخواست  ما   آن  جا که تا آن. کند دمی  مداخله  در آن  یکس  هیچ  را بخواهید  چیزی  اگر خودتان

از   ، بیشاتر از آن  هساتید   بادان صاورت    همیشه  د کهناگر ببی. دهد  ما اددرز می  د و بهنک می   ما را متومف  من  فا ن. کند  دخالت
  ؟ این  وید  کردن  تزکیه  مجبور به  توادید  ود؟  ما دمی  کردن تزکیه   توادد مجبور به می   خص  چگوده. دخواهد کرد   ما مواظبت

  ی آن تواداد دربااره   دمی  یکس  هیچرا ر د دهید   خودتان  اگر  ما دخواهید.  کنید  ترمی  طور وامعی به  که  است  مربوط ما   کامال  به
  چاه   ،دهیاد   را ترفیع  خودتان  خواهیدداگر هنوز  ام، ادهد  آموزشبه  ما و فا را ام  کردهرا برای  ما تشریح   اصول .ادجام دهدکاری 
طاور   مطمئنا  ایان  .کرددخواهد   ای مداخله  من  و فا ن  ، فالونخواهد  ید که چیزی را میبااگر این  ما ؟  کنید می  را  ماتت  کسی
  و داراحات   سایار معاذب  ب  احساسای   در خاداه   و بعاد از آن   رفته  گودگ دیگر چی  استادان  های کالآ  از افراد به  بعضی  حتی.  است
،  کاردن  گوش  جا برای آن  به  ؟ با رفتن جا رفتید آن  به  چه  دکرد؟ برای  حمایت  مااز   من  چرا فا ن.  طور است مطمئنا  این  .ادد دا ته

از    اما دفاوذ کناد؟ بعضای      بدن  به  توادست میآن   ، چگوده کردید مید  شگوتان  یها ؟ اگر با گوش دبودید  چیزی  آیا در جستجوی
  تار واه  موجاودی   آن.   ما اسات   تر از زددگی باارزش  فالون  این  که  بگویمتان  یبگذارید برا. ادد ادداخته  را از  کل   ان افراد فالون

هاا تقریباا     از آن  وجود دارداد و بعضای    دروغین  از استادان  ضر بسیاریحا  درحال. کنیددابود  را طوری آن همین توادید دمی  که  است
را زیار  ور تدربار امپرا ،دای  معشومه،  مدیم  های در زمان  که  ام گفته چین  گودگ چی  علم  قحقیت  ادجمن  مسئولین  به. هستند معروش

  کاه   گوداگ  چی  امروزی  مالبی  از استادان  بدی بعضی  به  ا هنوز هم، امادجام داد   ی زیادی رحماده بی  کارهای  روباه  آنو رو کرد و 
، هستند  خوبدظر برسد کامال   ممکن است بهدر ظاهر ! ادد؟  ده  مربادی  چه تعداد مردم. ادد دبود رسادده  کشور صدمه  تمام  کامال  به
گوداگ آن چیزهاا را بیارون     ومتی یک اساتاد دروغاین چای   ند؟ کن می  حمل   ان دوع از چیزها را در بدن  تعداد از افراد آن  اما چه

. هستند  مهاجمها بسیار  آن. کردتان حمل خواهید  ها را در بدن  ما بدهند، آن  به  ها را اگر این. ها را خواهید دا ت بفرستد،  ما آن
 . را تشخیص دهد ظاهر بتوادد آناز روی شکل است که عادی مفرد   یکبرای   جهت  همین  به

  یجا هنگ  لای    چاه  آن  باه   کاردن   و گوش  گودگ سمینار چی  در این  بعد از  رکت": فکر کنند  است  ممکن  از مردم  بعضی
ها دیز  با د، در آن  وجود دا ته  دیگری  گودگ چی  اگر سمینارهای!  و پرمحتوا است  مدر عمیق چه  گودگ چی  ام برده  امروز گفت، پی

بسایار  . د ود می  تان بد وارد گوش ، چیزهای  کنید  ها گوش آن  اگر به.  جا بروید آن  مطلقا  دباید به  که  گویم می. "دکر  خواهم   رکت
.  اسات   بسیار مشاکل  دیز   خص  یک  بدن  کردن  پاک. کرد  فکر او را عوض  داد و هم  دجات  را هم   خص  یک  که  است  مشکل

، آیاا   در یک روش صحیح  گودگ چی  استاد وامعی  یک  عنوان هب  حتی. وجود داردد  گودگ چی  وغیندر  تعداد بسیار زیادی از استادان
 اماا  دد، او   او وصال   بادن   توادناد باه   موجودات دمی آن   اگرچه. هستند  وامعا   رور و وحشی  از حیوادات  ؟ بعضی است  او وامعا  پاک

 در مقیاسای وسایع    این را دداردد که  او، توادایی  و مخصوصا   اگردان   خص این . دازدبین  توادد بیرون ها را هم دمی کدام از آن هیچ
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هار چناد   . اسات وجود دارد که با آن در تداخل  یداجور  دوع چیز رفرستد، ه می  را بیرون  گودگ  ومتی. چیزها برآیند  ی آن از عهده
 .ادد  دهتسخیر مختلف ارواح یا حیوادات توسط ادواع و امسام و  دش دیستند اگردااما با د،  خوب و  ایسته  خودش  است  ممکن

  ، اگار دخواهیاد   البتاه .  کنید  ها گوش آن  و به  ها بروید دزد آن  ، دباید به کنید  دافا تزکیه  در فالون  بخواهید  طور وامعی اگر به
  مریاد فاالون     د، زیرا   ما دخواهم  ؛ مادع دهید  ادامه  آن  به وادید ت ، می کنید  را تزکیه  هر چیزی  و بخواهید  کنید  دافا را تزکیه  فالون

را مراعاات     ینگ استاددارد  ین  ومتی  فقط.  دافا باعث آن بوده است  فالون  تمرین  که دگویید، مشکلی پیدا کردید اگر .  دافا دیستید
باا    تاوادم  آیاا مای  "ادد کاه،    کرده سؤال  برخی از من.  دافا هستید  فالون  وامعی ی کننده تمرین  ، یک کنید  دافا تزکیه  و بر طبق  کنید 

کنند  می  را تمرین  گودگ چی  ها فقط آن  ،دهم  توضیح تان  یبرابگذارید ؟  "کنم  معا رت  گودگ دیگر چی  های گان روش کنند تمرین
  فالون  این .ها خواهد بود  ما و آن سطحی زیادی بین  فاصله،  آکال  بعد از حضور در این.  کنید می   ما در دافا تزکیه  که  درحالی

،  کنیاد  برمرار می  ها رابطه با آن  مطمئنا  ومتی.  مدرتمند است  و خیلی  گرفته   کل  تزکیههای زیادی از  چیزی است که پس از دسل
  اگار آن .  دخواهاد باود    ای ، مسائله  با اید   معماولی   دوست  یک  دکنید و فقط  را دریافت  ها چیزی از آن  که  دهید  ترتیبی  اگر بتوادید
  در مومعیت.  ددا ته با ید  ها تماسی اصال  با آن  که  بد خواهد بود و بهتر است بسیار،  ان دا ته با ند به بدن  وامعا  چیزی  ا خاص

جاا   از آن: وجاود دارد   دکته  اما یک. دبا د  ای ئلهکند دیز مس   را تمرین  دیگری  گودگ اگر همسر  ما چی  کنم و  وهر، فکر می  زن
  را تزکیاه    ایطادی  اگار همسار  اما رو ای     . رسادد می  فایده  دیگران  ی  ما به ، تزکیه کنید می   ما یک راه درست را تمرین  که
چیز در   همه. د و  ما دیز باید پاک  همسر ما،   از ایمنی  اطمینان برای . دا ته با د  بدی  چیزهای  در بددش  است  کند، ممکن می
باا  اما در   ر چیازی  د و ها ودشا    ما پااک   اگر محیط. خواهد  د  دیز پاک  تان خاده  محیط.  ود می ما پاک   دیگر برای  عدهایبع

 ؟ دهید  را ادجام  تزکیه  عمل  توادید می  با د، چگوده  تداخل

  روزی  کاه   داریام   ای کنناده  ماا تمارین  . دخواهد کرد  چیزها کمکی  کردن  پاک  برای  من فا ن   وجود دارد که  اما وضعیتی
  من  فا ن. "وارد  وید  کنم می  ، خواهش معلم.  جا است این  فا ن معلم": بود  زده  بسیار هیجان. آمد  اش خاده  مرا دید که به  فا ن
  معموه  ومتای . دکر  ترک  ، فا ن سپس. "وجود دارد  بسیار زیادی  چیزهای جا اینو   است  ریخته  هم  از حد به  تو بیش  اتاق":  گفت
او پار    ، اتااق  هار حاال    باه . دنا ک مای    اما پااک    ها را برای آن  من با د، فا ن   دیگر وجود دا ته  عدهایدر بع زیادی  خبیث  ارواح

  را پاک  خاده برای بازیافت، ها آن ها یا فروش کتاب  نزد  ی آتش وسیله  د و به  آن  او متوجه. بود  گودگ بد چی  مختلف  های ازکتاب
 .  گفت  من  به  اگرد  این  بود که  چیزی  این .سپس فا ن من بازگشت .دکر

دافا را   حاضر فالون  درحال  ، من معلم"ادد که،   کرده سؤال  برخی از من. بینند ها را می بین طالع  دیز وجود داردد که  ا خاصی
استفاده کنم؟ همیشه به این چیزها عالممناد    بینی طالعیا چیزهایی در ارتباط با  کتاب تغییراتتوادم از  آیا هنوز می.  نمک می  تزکیه
  بازگو کنید اثر و دفاوذی   را که  ، هرچهدا ته با ید  ادرژی  ای مالحظه  اگر مقدار مابل:  دهم  توضیح  صورت  این  به بگذارید ." ام بوده

  عمل  مرتکب  است  ، ممکن است  صورت  بدان  آن  که  بگویید  کسی  با د ولی به  صورت  آن  بهمرار دبا د   اگر چیزی.  خواهد دا ت
و   را بااز کنیاد    تاان  اگر دهان. تغییر کنند  است  او دااستواردد و ممکن  های پیام.  است  بسیار ضعیف  فرد عادی  یک.  با ید   ده  بدی
ها را پاس   باید آن  ،با د  دا ته  بسیاری  کارمای   خص  اگر این.  ود  تبدیل  حقیقت  به  است  ممکن  عذاب  ، آن ییداو بگو  به  چیزی
چگوداه آن  ،  و سپس دتوادد کارماایش را پاس بدهاد    خواهد دا ت  ی خوبی آینده  که  گوییدباو   و به  داده   ما ادامه متیو، اما دهد
  که این  ادد مثل ها چسبیده آن  بهچیزها را رها کنند و   توادند این از افراد دمی  ؟ بعضی زدید دمی  او صدمه  هآیا بتوادد صحیح با د؟  می

  دبایا  ،کننده تمرین  یک  عنوان ه، ب را بدادید  حقیقت  اگر وامعا  هم  ، حتی عالوه ه؟ ب دیست  وابستگی  یک  آیا این. دارای تبحری هستند
ددارد   اهمیتی.  است  اصل  یک  این.  دکنید  فاش  عادی   خص  یک  برای  را به آسادی  و اسرار آسمادی  کنید  حفظرا  خود   ینگ  ین
. دیساتند   دیگار حقیقای    هر صاورت   ها به آن از  ، بعضیکند محاسبه میرا چیزهایی  کتاب تغییراتبا استفاده از چگوده    خص  که

اجاازه   بینای  طالعچیزهایی مثل . رسید کنید، و به هر دوی چیزهای راست و دروغ می اسبه میکنید و مح بنابراین  ما محاسبه می
  بگاویم   تاوادم  ، مای  است  وامعی  گودگی  دارای  هستید که   ما  خصی  جا که از آن. با د  وجود دا ته  عادی  ی مردم جامعهدارد در 

  کاه   کنناد  دیگار را پیادا مای     افاراد گاان   کنند از تمرین  اما بعضی. کند  را ددبال  استاددارد باهیی  باید  وامعی ی کننده تمرین  یک  که
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آیاا مان درد و ردجای خاواهم     "؟ یاا   "اسات   چگوده  من ی تزکیه  بینی که مرا می  آیا طالع" ،کنند می  سؤالو   را بگویند   ان آینده
  خودتاان   توادید می   ما بازگو  ود، چگوده  محنت  اگر این. کنند   گویی چیزها را پیش  این کنند تا را پیدا می  ها دیگران ؟ آن"دا ت

  ، روز تولاد و تماام   خاوادی  ، صاورت   اخص   بینای  کف.  است  دیده  ده  تدارک  کننده دوباره تمرین  یک  زددگی  ؟ تمام را ر د دهید
. کارد   خواهیاد  بااور او   ، به بروید  بین طالع  اگر دزد یک. ادد هستند و تغییر کرده  متفاوت  درحال حاضر  همگی   خص  بدن  های پیام

  ی ی گذ اته  دربااره   سطحی  از چیزهای   ما بازگو کند بعضی  توادد به او می  که  چه ؟ آن دهید می  کار را ادجام  این  چه  برای  وگرده
  باین  فال  دزد یک اگر : این بیندیشیدی  درباره  همگیپس .  است  حاضر تغییر کرده  ها درحال که جوهر و ذات آن  درحالی.   ما است

  اگر خودتاان   ؟وجود دیاورده است ه ما ب  را برای  روادی  ، آیا این یک بار آورید؟ پس او باور دمی  دهید و به دمی  او گوش  بروید، آیا به
  بارود؟ آیاا خودتاان     توادد از بین می  وابستگی  این  دهچگو  دیست؟ پس  وابستگی  آیا یک ،کنید  داراحت  ی آن درباره  را با فکر کردن

  ایان   رهاا کاردن    را بارای   بیشاتری   درد و محنات   کاه   ؟ آیا مجبور دیستید اید اضافه دکرده  خودتان  را برای  و محنتی  مشکل  یک
کنید یا باه پاایین    تزکیه به باه صعود میاین سؤال وجود دارد که آیا در   ،و هر درد و ردجی  آزمایش با هر؟  کنید  تحمل  وابستگی

. کنید اضافه می  آن  بهدیگر دیز   درد و ردجیروید و  اما  ما می،  است  مشکل ی کافی اددازه گوده که هست به  همان  زکیهت. روید می
  ی مسایر تغییار یافتاه    . اوید هایی مواجاه   ها و د واری سختی با ،ی آن ممکن است دردتیجه؟  برآیید  آن  از پس  توادید می  چگوده
درد و   چاه زماادی  که  ود    ما گفته   ود یا به  دیده  ی دیگران وسیله اگر به.  ود  دیده  ی دیگران وسیله به  دیست جازمتان  یزددگ
  از مدارآ  یکس  هیچ.  ود  دیده  مجاز دیست  در کل ، جهت  همین  کنید؟ به  توادید تزکیه می  خواهد آمد، چگوده  تان سراغ  به  ردجی
ماادر    یکس  هیچ. را ببینند دداردد آن  دیز اجازه  ی تزکیه مدرسه  در یک  همراه  مریدان  حتی. را ببیند ددارد آن  هزدیگر دیز اجا ی تزکیه

 .کردن  تزکیهیک زددگی برای  ،تغییر کرده   ای است که بگوید، زیرا آن زددگی  درستی هرا ب دخواهد بود آن

ذکار  . دنا کن  را مطالعه  گودگ دیگر چی  های و کتاب  دیگران  مذهبی  های کتاب توادند ادد که آیا می هکرد  سؤالاز من برخی 
. کنناد   را تزکیاه   خود   ینگ  ین  چگوده  دهند که می  آموزش  مردم به   ، همگی ، مخصوصا  بودیستی مذهبی  های کتاب  که  ایم کرده

  از مساایل   بسیاری: کرد را باید ذکر  ای اما دکته. با د  توادد وجود دا ته دمی  مشکلی  هیچ  ، پس داریم  ا تعلقبود  ی مدرسه  ما دیز به
دیاز از   متاون مقادآ    از تفسایرهای   ، بسایاری  عاالوه  هبا . اداد   اده   طاور ا اتباه ترجماه    هبا   ی ادتقال در پروسه متون مقدآدر 

  کاه   افارادی .  و غاارت دارماا اسات     چپاول  آن. ادد معنی  ده  طور سرسری هو ب ستا   ده  ادجام  مختلف  در سطوح  دظرهایی دقطه
،  جهات   هماین   به. دفهمیدددرا ا ه آن  وامعی  بودا بسیار دور بوده و محتوای  ادد از املیم را تفسیر کرده متون مقدآ  طور سرسری هب

ها را   خصا  آن یستیدرا کامال  بفهمید و مادر د ها  آن  که یستد   ما آسان  ایبر. ادد دا ته اتاز موضوع  مختلفی  های ها دیز درک آن
را   مدرساه   آن  کنیاد، روش   ها را مطالعاه  آن  و همیشه "را مطالعه کنم ها آنعالممند هستم که   فقط" ،اما اگر بگویید. درک کنید

  آن  روش کنیاد،   هاا را مطالعاه   آن ومتی و  را ترکیب کرده  تزکیهی  مدرسه  آن  و فای  دیز گودگ متون مقدآزیرا  .کنید می  تزکیه
، ممکان اسات    کنید   را پیگیری  مدرسه  آن  و روش  کنید   را عمیقا  مطالعه ها آناگر . کل وجود داردشم  این -اید یاد گرفتهرا   مدرسه

ی  دو مدرساه   در تزکیه،  که  است   ده  ، از فرد خواسته ر تاریخدر سراس.  پیدا کنید  تعلق  ی تزکیه مدرسه  آن  ی ما به مدرسه  جای  به
را   ی تزکیاه  مدرسه  این  های دو ته باید   ، فقط کنید  را تزکیه  مدرسه  این  روش  اگر وامعا  بخواهید. دکند  مبول  زمان  را در یک  تزکیه
 . کنید  مطالعه

  هاای  مخصوصا  کتااب . ها را بخوادید آن  کنید دباید  خواهید تزکیه ، اگر می است  مربوط  گودگ چی  های کتاب  به  جا که تا آن
، ور زردتا کیمیااگری درودای سانتی امپرا     مثال   هایی کتاب طور همین. خوادیددها را  آن - ودد روزها منتشر می  این  که یگودگ چی
و  باوده   مختلف  از سطوح  هایی پیام  ها دیز  امل دداردد، آنهمراه  را به  بدی  چیزهای  که با آن .دگذَ دایو، یا جی مینگ گویی نگ ی

اگار  . کارد خواهناد    خواهند داد و با  ما تداخل   ما چیزی  خوادید، بهبها را  آن ومتی. هستند  از تزکیه  هایی راه  خود ان  دیز برای
  آن  اگرچاه . خواهد  اد    ما اضافه  گودگ  و به   ما آمده  طرش  ها به از آن  ، چیزی بیابید، دردتیجه  ها را خوب آن  های از جمله  یکی

آورد؟ اگر  وجود دمی هرا ب  مشکلی  ؟ آیا اینکنید  تزکیهتوادید  آیا می  دو    ما داده  به  داگهان یدیگر  چیز  ومتیاما ،  دیست  چیز بدی
سار تلویزیاون خواهاد      ربا   اتفامی  کنید چه کنید، فکر می  اضافه   تلویزیون ی داخلی  مجموعه  اضافی را به  الکترودیکی ی مطعه  یک

  مختلفای   هستند و ادواع مالبی   ،گودگ چی  های از کتاب  بسیاریاین روزها ،  عالوه هب.  است  اصل  یک  این. افتد میآمد؟ فورا  از کار 
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،  البته. پرید  بیرون  مار از آن  زد یک می  را ورق  گودگ چی  کتاب  یک  ی هما صفح  از  اگردان  یکی  ومتی. همراه داردد هرا ب  ها پیاماز 
  خود اان   را بارای   مشکالت  سری گان یک کنند خود تمرین  که  است  این ا اره کردم  که  چه آن.  آن بپردازم  جزییات به  خواهم دمی

وجاود   هبا   دادرسات   ی فکری وسیله به  مشکالت  دیگر، این  بیادی  کنند؛ به  اداره خوبی را به  توادند خود ان کنند، زیرا دمی می درست
  د و چگوداه یا کاار کن  ه چ کنم که ببینید  بدادید، کمک می  که  است   ما خوب  همگی برای   م زیراکن می  ا اره  مسئله  این  به. آید می
، بایاد   مرددکا   بایش از حاد تأکیاد     گفاتم   اکنون هم  هچ آن  به  اگرچه. وموع دپیوددد هب  در آینده  مشکالتی تاد یبگذار  ها فرق آن  بین
  تزکیاه . دد او  دا ی مای  جا این ازمشکالت معموه  این است و   مشکالت اغلب، علت د زیرایکن می  توجه  آن  به  با ید که نئممط

 داابود   لحظاه   و در یاک   بلغزیاد   ممکن است،  با ید  توجه بی  لحظه  یک  اگر برای.  است  سیار جدیفرسا و ب دهایت طامت یبکردن 
 .با د  درست  دبایتان وامعا  رافکا،  جهت  همین  به.   وید

 گونگ هنرهاي رزمي چي

ی هنرهاای رزمای    درحاالی کاه دربااره   . گودگ دیز وجاود دارداد   هنرهای رزمی چی ،درودی ی ههای تزکی روشعالوه بر 
های بسایاری از   که  کل وجود دارد مبنی بر این هایی روزها گفته  ینا ،کنیم، باید یک موضوع را تأکید کنم گودگ صحبت می چی
 .کنندگان وجود دارد ی تزکیه گودگ در جامعه چی

اداواع   -گودگ وجود دارد گودگ و رمص چی گودگ، خطاطی چی چی سیقیگودگ، مو  دقا ی چی اصطالح بهدرحال حاضر 
گودگ را به هارج و   چی ،گویم که این می. استعجیب  دظرم بههستند؟  گودگ ها چی آیا همگی آن. و امسام این چیزها وجود دارد

ها چیست؟  ی دظری آن پایه. کشادد تباهی می بهگودگ را  کشادد، بلکه چی گودگ را به هرج و مرج می ده تنها چی. کشادد میمرج 
اصاطالح در   ر وضاعیت خلساه یاا باه    د ددویسد، بایا  رمصد یا می خوادد، می کند، آواز می گفته  ده است ومتی  خصی دقا ی می

به این  اکل باه چیزهاا دگااه     د یتواد دمیطور است؟  آیا این. استگودگ  ین چیگویند که ا ها می آن. با د "گودگ وضعیت چی"
. اسات  یجسم بشر ی تزکیه برایگودگ دادشی عمیق و جامع    ود؟ چی گودگ دمی باعث دابودی چیآن آیا : کنم می سؤال. کنید

چاه چیازی    گودگ دامیده  ود؟ پس اگر در وضعیت خلسه باه توالات بارویم آن    توادد چی ده در وضعیت خلسه بودن میاوه، چگو
دو سال پیش در دمایشگاه تندرستی . دامم گودگ می گودگ دیست؟ من این را تضعیف چی  ود؟ آیا این دابود کردن چی دامیده می
جاا رفاتم تاا دظاری بینادازم و       باه آن   گودگ چیست؟ خطاطی چی. تگودگ وجود دا  ، موضوعی معروش به خطاطی چیآسیایی

کرد، چای آزاد  اده کاامال      را به هر کلمه آزاد می در ضمن دو تن، با دستادش چی خود. جا درحال دو تن دیدم  خصی را در آن
. توادست خوب با د و دیز دمیتوادست گودگ دا ته با د؟ چی ا میپس آیا . فکر او کامال  مشغول پول و  هرت بود. ردگ بود سیاه
تاوادم   مای . خریدداد  هاا را مای   ها بوددد که آن اما فقط خارجی. رفتند های باهیی فروش می های او آویزان بوددد و به میمت دو ته

توادد خوب با د؟ تمام صورت آن  اخص سایاه باه     چگوده چی سیاه می. آورد خرید بد ادسی می ها را می که آن یبگویم هر کس
توادست گودگی دا اته با اد؟ باا ایان حاال، کاارت        چگوده می، کرد ذهن او مشغول پول بود و فقط به پول فکر می. آمد میدظر 

خواهم بپرسم چگوده چنین  می! بود گودگ المللی چی خطاطی بیناصطالح  به، از مبیل  بالقا مالمات او  امل بسیاری از عناوین و
 گودگ دامیده  ود؟ توادد چی چیزی می

، بلکه گوداگ   ان بازخواهد گشت سالمتیهشتاد تا دود درصد از افراد این کالآ ده تنها : این بیندیشیدی  مگی دربارهه
خودتاان    خصاا  اگر . طبیعی است چه که بدن  ما درحال حاضر با خود دارد کامال  فوق آن. وامعیگودگ  -ر د خواهند داددیز را 

حتای  . کردیاد  می تزکیه زددگی هم ی کامل دوره یک اگر برایحتی  دست بیاورید، به ها رااین چیز یدتوادست می، دکردید میتزکیه 
توادست چیزهایی  کرد هنوز هم دمی رد و برای کل زددگی تزکیه میک می روع را درست از همین اهن تزکیه  ،اگر یک فرد جوان

چندین دسل برای ما . کرد تا به او آموزش دهد را پیدا می دست بیاورد، حتی اگر یک استاد بزرگ وامعی را که در  ما مرار دادم به
بارای  . اداد  دفعه در بدن  ما جایگزین  اده  این چیزها همگی یک. طول کشیده است که این فالون و این مکادیزم را  کل دهیم

دهایت بااارزش و دفایس    ها بی نآ. اید به آسادی از دست ددهید دست آورده هراحتی ب را به که آن خاطر این گویم به همین، به  ما می
روید و  به خاده می ومتی .است ی با ادرژی باه همراه دارید گودگ وامعی، ماده چه را که با خودتان به بعد از این کالآ، آن. هستند
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 کاه ایان دوره را   یپس آیا، هار کسا  ! حاوی گودگ است ،دویسید اهمیتی ددارد که چه دست خطی دا ته با ید ای می چند کلمه
. دگااه کنیاد  آن  باه به این  اکل  توادید  دمیگویم  د؟ می وگودگ  چی یرا بگیرد و استاد خطاط "استادی"دیده است باید عنوان 

با هرچه که تماآ دا اته با اید ادارژی باه     . را با مصد آزاد کنید عنوان فردی با گودگ و ادرژی حقیقی، احتیاجی ددارید که آن هب
 . طور دورادی خواهد درخشید هبخواهید گذا ت و همه چیز  یجا

طور  هرا ب آن. گودگ بود ی خطاطی چی یک دورهبرگزاری ی  همچنین در یک روزدامه، خبر کوچکی را پیدا کردم که درباره
تان را کنترل  دم و بازدمو تنظیم را اول تنفس  :چنین دو ته  ده بود.  د مختصر خواددم تا ببینم چگوده آن دوره آموزش داده می

تان  مدیتیشن کنید؛ از ذهنپادزده تا سی دمیقه نید ک می تمرکزم ان تی نچی در مسمت دَتان را روی  ذهنکه   سپس درحالی ؛دیکن
چی را به دوک ملام منتقال   ؛ دیو در جوهر فرو کن ریدلم را بردام برود؛ بلند  ود و به ساعد ان تی نمسمت دَ ازچی استفاده کنید تا 

آیا این فریب دادن مردم دیست؟ اوه، اگر  اخص بتواداد چای را باه     . دیکن د،  روع به دو تن یرس جا  آن تان بهومتی فکر ؛ ودیکن
ساپس چاوب   . برای مدتی در مدیتیشن بنشاینیم  د، مبل از خوردن غذا بایپسآید؟  گودگ به حساب می جایی ادتقال دهد، آیا چی

دامیاده   "گوداگ  چای دن غاذا خاور  "خوریم، آن بداده و غذا  غذاخوری را بردا ته و چی را به طرش دوک چوب غذاخوری حرکت
ایان را  . ساازم  ای را رو ان مای   دکتاه  چنینفقط . خوریم همگی ادرژی خواهد بود طور دیست؟ هرچه را که می خواهد  د، آیا این

به ایان  اکل   د یتواد به همین جهت دمی. است مدر سطحی اینگودگ چیزی  چیکنند  فکر میها  آن -دامم گودگ می تضعیف چی
 . به آن دگاه کنید

ان هازار از هاا   چرا؟ زیارا آن . گودگ مستقل به حساب آیند یک روش چیعنوان  بهتوادند  گودگ می هنرهای رزمی چی اما
این دلیال آن اسات کاه     و داردد تزکیه های ی کاملی از روش مجموعههای تزکیه و  تئوریی کاملی از  مجموعه ادد و گذ ته سال
ترین ساطح در   هنوز هم چیزی در پایین هنرهای رزمیاما با این وجود، . دنعنوان یک سیستم کامل به حساب آی هد بنتواد میچرا 
کاار   هادرژی است که فقط برای ضاربه زدن و مباارزه با    ی توده از گودگ سخت دوعی چی. درودی هستند ی تزکیههای  روشبین 
توادسات باا    ای در پکن بعد از  رکت کردن در کالآ فالون دافای ما، دمای  نندهک تمرین. بزدمتان  یاجازه دهید مثالی برا. رود می

را باا دساتش بررسای      خواست مقاومت کالساکه  و می بودای  بچه ی کالسکهرحال خرید ومتی که د. دستادش چیزی را فشار دهد
اگر آن کاار  . را با دستش فشار دهد نتوادست آ دشست، دمی میخاده روی صندلی  در ومتی. آن از هم پا ید و او متعجب  د ،کند

. دخواستم یک وابساتگی را ر اد دها    که دمیچرابه او چیزی دگفتم . از من علت جریان را پرسید.  کست کرد، صندلی می را می
اگار ایان تواداایی    . "ی هستندخوب هایچیزهمگی . فقط بگذار با د و در مورد آن دگران دباش. ندستهطبیعی این چیزها "گفتم، 

گوداگ ساخت    آیاا ایان چای   . صورت پودر درآید هتوادد ب خوبی مورد استفاده مرار گیرد، یک سنگ با فشار دست می طبیعی به قفو
طبیعای معماوه     هاای فاوق   درودی، این توادایی ی های تزکیه در تمرین. گودگ سخت را تمرین دکرده بود دیست؟ اما او هرگز چی

معموه   ظاهر  دددها  ین تواداییکه ا پس از این،  ان را حفظ کنند  ینگ  ینتوادند  افراد دمی که جا اما از آن. توادند ر د کنند می
، بناابراین  دکارده اسات   ر اد  ینگ  اخص   سطح پایین تزکیه،  ین مخصوصا  در. ندنها استفاده ک ن ود که از آ داده دمیاجازه 
کناد   سطح  ما ترمی می ،با گذ ت زمان. ظهور برسند توادند به دمیوامعا   کنند میطبیعی که در سطح پایین ر د  های فوق توادایی

 . ظهور برسند بهای دداردد و احتیاجی دیست که  و این چیزها دیگر فایده

هادایت  چای را   دگودگ، بای  ودد؟  خص در تمرین هنرهای رزمی چی گودگ دمیقا  چگوده تمرین می هنرهای رزمی چی
کند، ممکن است مادر به ادجام  هدایت حتی اگر  خص بخواهد چی را. آن آسان دیستهدایت  اما در اول کار .حرکت دهد وکند 

هاا را   چگوداه آن . تمارین دهاد   را شها، باازوان و سار   ها، پاها، ران ها، دو طرش سینه دست د؟ بایکند چه کار باید پس. آن دبا د
توادیاد   مای . کوبناد   ان به سنگ می ها با دست و بعضی زدند  ان به درخت مشت می دهد؟ بعضی از افراد با کف دست تمرین می

تار زده   که اگار محکام   طوری هها دردداک با د، ب برای استخوان توادد مدر می  ود چه چنین تماسی برمرار میومتی  تصور کنید که
و دهاد   را دوسان می بازوادشچه کاری باید ادجام  ود؟  خص . د و هدایتتوادد  چی هنوز هم دمی!  ود  ود دچار خودریزی می

 پس.  ودد میمتورم ها وامعا   آن. متورم خواهند  دبازوان و دستان او طوری که  به، در جهت خالش گردش کندگذارد تا خون  می
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 دنا کن و با سنگ ارتباط مستقیمی برمرار دمیپو شی درم پیدا کرده هایش  ناکوبد، استخو ومتی  خص محکم به سنگ می ،از آن
ایان فارد را آماوزش     ،دهد، اساتاد  طور که  خص به تمرین ادامه می همان. د کردنمدر هم دردی را احساآ دخواه ها آن دست و

رمیاب   ،دیست، زیرا در یک دبرد وامعای  کافیچی  هدایتتوادایی  اما. کند هدایتگیرد که چی را  با گذ ت زمان، یاد می. دهد می
ها مقاومات کناد و بعاد از     کند، مادر خواهد بود در مقابل حمله هدایتچی را  البته ومتی  خص بتوادد. برای او صبر دخواهد کرد
اماا چای   .  اودد  مای ها متورم  بعد از راهنمایی چی به بازوان، آن. دردی را احساآ دخواهد کرد ،ضخیماصابت سخت یک چوب 

که چای باه    ومتی. د وتبدیل  باهادرژی با  ی تمرین به ماده ی توادد بعد از ادامه است و میی  روع  در مرحلهترین چیزها  ابتدایی
ادارژی موجاودی    ی خو ه آید و این ادرژی با فشردگی زیاد درمی ی خو ه کل یک  هتدریج ب ، به ودتبدیل  باهادرژی با ی  ماده

 طبیعای  طبیعی است، یا بدین معنی که یک داوع از تواداایی فاوق    توادایی فوق ی خو هبه همین جهت، آن دیز یک  .باهوش است
 افا دادن   بارای این تواداایی  . طبیعی صرفا  برای ضربه زدن و دفاع از خود در برابر ضربه خوردن است فوق  این تواداییاما . است

کناد، زماان عباور آن     عد ما عبور دمیعدی دیگر وجود دارد و در بعدر بع باهادرژی  با ی جا که این ماده از آن. کند ها کار دمی بیماری
کاه باه آن فکار     کنید یا این هدایتزدید، احتیاجی ددارید که چی را  ای می به کسی با مشت ضربه  ومتی. از زمان ما استتر  سریع

جا  کسی را دفع کنید، گودگ دیز در همان زمان در آن ی کنید حمله ومتی سعی می. جا خواهد بود اکنون در آن کنید زیرا گودگ هم
زیرا مفهوم زمان  کند میتر از  ما عبور  کنید، آن سریع ا چه سرعتی با مشت ضربه را پرتاب میبکه  بدون توجه به این. خواهد بود

، دسات  یندسات آهنا   هاایی مثال   تواداییتوادد  گودگ،  خص می از طریق تمرین هنرهای رزمی چی. در دو طرش متفاوت است
از طریق تمرین، یک فرد عاادی  . های مردم عادی هستند ها مهارت این. را ر د دهد  و مادند آن، پای آرهات الماآای، پای  جیوه
 .توادد به این سطح برسد می

گوداگ   ی درودی این است که هنرهای رزمای چای   های تزکیه گودگ و روش ترین اختالش بین هنرهای رزمی چی بزرگ
تواداد   ر حرکت دارد،  خص دمای جا که آن دیاز به تمرین د از آن. کند دیاز به حرکت داردد، دردتیجه چی در زیر پوست حرکت می

هاا حرکات    زیار پوسات و از میاان ماهیچاه     ، خص چیِ. د ون ا تی نتوادد داخل دَ  خص دمی ی سکون برسد و چیِ به مرحله
درودی ما  ی عمل تزکیه. های سطح باه را تزکیه کند توادد توادایی توادد بدن را تزکیه کند و ده می برای همین، فرد ده می. کند می
ن در مسامت زیارین   ا تی ندادند که چی داخل دَ هزم می مرسومهای  روش. د ودادد که تمرین در وضعیت سکون ادجام  م میهز

ساطوح   باه را تزکیاه کنناد و    بادن توادند  ها می آن. دادند ضروری میرا  نتیبِو تبدیل تمرین در وضعیت سکون ها  آن. د و کم 
 .تزکیه کنندباهتر 

، پو ش دااموآ طالیای   ی درباره ها نادر رم چه که ،  بیه آنهای هنرهای رزمی ی تکنیک ربارهممکن است چیزهایی د
ک، در رابطه با هنرهای رزمی سابع . با ید   نیدهدویسند  می صد مدمی ی یک فاصله از یک درخت سپیدار  کافتنپیراهن آهنی و 

آیاا چناین   . دد او عادهای دیگار   توادناد وارد بع  از افراد می حتی بعضی. های مرتفعی رفت و آمد دا ته با د توادد در محل فرد می
چناین هنرهاای    وامعا کسادی که .  ودد ولی در بین مردم عادی یافت دمی. وجود داردد؟ بله، مطمئنا  وجود داردد  ای هنرهای رزمی

صای فقاط هنرهاای رزمای را تمارین      زیرا چناین  خ . ها را به عموم دشان دهند توادند آن ادد، دمی تراز اولی را تزکیه کرده رزمی 
. دهاد  درودی ادجام  ی کند و کامال  در فراسوی سطح مردم عادی است، او باید روش تزکیه را با ددبال کردن یک روش تزکیه دمی

. او باید اهمیت کمتری به چیزهاایی مثال عالیاق ماادی بدهاد     . را ر د دهد  ینگ خود ارزش گذا ته و آن  خص باید به  ین
 هاا  آن از ساادگی  هدر باین ماردم عاادی با     توادد را تزکیه کند، از آن به بعد دیگر دمی ای توادد چنین هنرهای رزمی می هرچند که
کاه یاک    دیاد هاا، خواهیاد    نابا خواددن بعضای رما  . استفاده کند ها آناز  اجازه دارد ،اگر در خلوت کسی او را دبیند. استفاده کند

 کاه  صاورتی   یک باه  هر. کشد کند یا کسی را می هنری سری، گنج یا زن، مبارزه می خصیت داستادی برای یک  مشیر دستی 
آیا افرادی که وامعاا   : این بیندیشیدی  همگی درباره .ادد داردد، به تصویر کشیده  ده یرفت و برگشت اسرارآمیز های بزرگ توادایی

هاا را فقاط از    تواداایی   ؟ آنکرده با نددرودی تزکیه  ی تزکیه ها را از طریق آندباید های هنرهای رزمی را دارا هستند  این توادایی
چگوداه  .  اهرت، منفعات و تمناهاای مختلاف ددا اته با اند       بهای  عالمه دادد و بای  ان کسب کرده  ینگ ی  ین طریق تزکیه

ها فقط مبالغاه   آن. مکن استهمه به پول و ثروت اهمیت بدهند؟ این کامال  غیرم توادند آن توادند دیگران را بکشند؟ چگوده می می
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. دهناد  کاری برای چناین هاوا و هوسای ادجاام مای     ر مردم فقط در جستجوی تحریک روادی هستند و ه. و اغراق هنری هستند
کنند تا در مورد هرچه که در جستجویش هستید یا  اما را    ان را می برداری کرده و بیشترین سعی دویسندگان از این مسئله بهره

ها فقط مبالغه و اغراق هناری   آن. ها را بخوادید با ند، بیشتر عالمه دارید آنتر  باوردکرددی ها هرچه دو ته. بنویسند کند خشنود می
هاا را در معارض    آن ، و حتیکنند های هنرهای رزمی را دارا هستند بدان صورت عمل دمی چنین توادایی وامعا هایی که  آن. هستند
 .گذاردد به دمایش دمیهم عموم 

 نمایيودخ

. را از دست بدهند ان  یها توادند بسیاری از وابستگی کنندگان ما دمی ای از تمرین خاطر تزکیه در بین مردم عادی، عده به
تواداد در هار    مای  دماایی کاردن  خود. ها پای ببرداد   توادند به آن و دمی ده طبیعی  ان  رایها درحال حاضر ب بسیاری از وابستگی

در  ومتای  بعضای از افاراد   ااید  . خود را دشان دهاد  دیز  ود وادد ومتی که کارهای خوب ادجام داده میت مومعیتی جلوه کند و می
فاردی هساتم کاه باعاث     من "کنند،  بالند و خوددمایی می آوردد به خود می دست می  ان کمی مومعیت یا ثروت به زددگی روزاده

کمای بهتار از دیگاران تزکیاه      ریم کاه افارادی کاه   ن مواردی داما دیز چنی. " ود چیزها اتفاق بیفتد، این همیشه من هستم می
 .دمایی کنندخود دیز دوست داردد آید ها بهتر از دیگران به دظر می آن  د، بینش چشم سوم بهتری داردد یا حرکات تمرینکنن می

گوید  واهند به هرچه او میخ مردم به دور او جمع  ده و می. "ام من مطلبی را از معلم لی  نیده"گویند،  برخی از افراد می
دماایی کاردن   خودبارای  چیسات؟   ی او ادگیزه. کند  ایعه را با آب و تاب به دیگران منتقل می ،او بر طبق فهم خود. گوش کنند

خوبی مطلاع هساتند و    هکه ب کنند، مثل این ی زیادی  ایعه را در بین دیگران پخش می افرادی دیز وجود داردد که با عالمه .است
صورت طبیعای درآماده و    هها ب این برای آن. فهمند یا آگاهی دداردد ها دمی ی آن کنندگان ما به اددازه که بسیاری از تمرین ینمثل ا

صاورت، هادش از    در غیر این. دا ته با ندهشیاراده  را دیمهدمایی این ذهنیت خود ممکن است . اید خود ان به آن وامف دیستند
مان از  . کنند می چیزهایی پخش "ها باز خواهد گشت معلم به کوه"چه ومت که  ی این درباره ادپخش  ایعه چیست؟ بعضی از افر

و ، مان باه ایان و آن چیازی آماوزش دادم      که در یک روز بخصاوص  گویند ای هم می عده؟ بازگردم  کوهیامدم، به کدام ها د کوه
ها اصال  باه درد هایچ چیاز     ای دارد؟ آن چیزها چه فایدهپخش کردن این . صورت بسیار استثنایی رفتار کردم هب ی خص اکه ب این

  .، دوعی از خوددمایی کردنایم که این یک دوع وابستگی برای این ا خاص است به هر حال مشاهده کرده. خوردد خوبی دمی

را  کسای منظور چیست؟ این عادت مردم عادی است که امضای . خواهند ء میامضا از منو   افراد به سراغ من آمده برخی
من دو اته   های ای که در کتاب هر کلمه. خورد کنید، امضای من به هیچ درد  ما دمی اگر تزکیه دمی. داردد می برای یادگاری دگه

خواهیاد چیازی را بارای  اما      آیا وامعا  هنوز مای . من گفته  ده است توسط ده مظهری از من و فالون است و هر جمله از آن 
ها هنوز هم به چنین  آن ."خواهد بود منهای معلم حافظ  با دا تن امضای معلم، پیام": کنند ر می؟ بعضی ا خاص فکامضاء کنم

آیا چیاز بیشاتری وجاود    . بها و ارز مند است این کتاب درحال حاضر گران. دهیم دمیها اهمیتی  ما به پیام. هایی اعتقاد داردد پیام
رفتاار و سالوک بعضای از     ی همچنین، بعد از مالحظه. ها هستند زتاب وابستگی؟ تمام این مسایل بادارد که هنوز به آن دیاز دارید

خوب یاا باد    ها آنکه متوجه با ند که  کنند بدون این ها تقلید می کنند، بعضی از ا خاص از آن کنندگان که با من سفر می تمرین
تواداد   با رعایت کردن این دافا می  خص فقط. فقط یک فا وجود دارد ،که  خص چه کسی است مهم دیستدرحقیقت، . هستند

، مثال دیگاران هساتند،    اداد  صوصی دریافت دکردهآموزش خ گوده کنند هیچ یسفر ممن  باا خاصی که . برسداستاددارد وامعی  هب
بعضی موامع با  کل دادن به چناین  . هایی را ر د ددهید چنین وابستگی. کنند طور است که برای ادجمن تحقیق کار می فقط این

ادگیازی کاه از خاود     ی هیجان  ایعه. کند که دافا را تضعیف میبازی کنید  را دقش کسی ،هایی ممکن است بدون مصد ابستگیو
تاا بتواداد باه     دوتار  ا   به معلام دزدیاک    ود کهکننده  اید ممکن است باعث تضادها یا برادگیختن وابستگی یک تمرین درآورده

 ؟گردد چیزها به این مشکل بردمی اینی  آیا همه. چیزهایی گوش کند و مادند آن
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بعضای از  . دهام  ؟ حادود دو ساال اسات کاه تزکیاه را آماوزش مای       باعث چه چیز دیگری  اود توادد  میدمایی این خود
بینی  ی تدریجی رو ن ها وارد مرحله بعضی. زودی به مقام باز  دن گودگ برسند هکنندگان مدیمی فالون دافا ممکن است ب تمرین

خاطر این است که اگرچه  اما   ادد؟ به طبیعی را زودتر از این ددا ته های فوق ها توادایی چرا آن.  ودد به آن دایل می ده و داگهان 
صاورت   ههای عادی  ما با  ام، آن مجاز دخواهد بود که عملی  ود، زیرا وابستگی ی بسیار باهیی هل داده باره به مرحله را به یک

ای ر د کارده اسات، اماا بسایاری از عالیاق رهاا        طور مابل مالحظه هاکنون ب  ینگ  ما هم  ینمطمئنا  . ددا کامل از بین درفته
، باه  پایادار  اوید  د و یا گذرادبکه این مرحله را  بعد از این.  ود طبیعی به  ما داده دمی های فوق به همین جهت، توادایی. ادد دشده
بینی، چشم سوم  اما در ساطحی بسایار     تدریجی رو ن ی این مرحلهدر . گیرید بینی مرار می ی تدریجی رو ن باره در مرحله یک

طور وامعای تزکیاه    توادم به  ما بگویم که ومتی کسی به می. طبیعی را ر د خواهید داد های فوق و بسیاری از توادایی هباه باز  د
اکناون باه ایان ساطح بااه       هم. دد و یپدیدار م طبیعی های فوق بسیاری از تواداییکند  که تزکیه را  روع  به محض اینکند،  می

را مومعیات   ای دزدیک این ممکن است در آیندهخیلی از  ما  .طبیعی را دارا هستید های فوق اید، دردتیجه بسیاری از توادایی رسیده
ادد و  ا خود آوردهبکه  را چه آنو ترکیب  دد وی باهیی دایل  توادند در تزکیه به درجه همچنین افرادی هستند که دمی. دا ته با ید

بینای و بااز  ادن گوداگ       ان برای تحمل کردن ثابت است، بنابراین بعضی از افراد در سطوح بسیار پاایینی باه رو ان    توادایی
 . چنین افرادی وجود خواهند دا ت. بینی کامل است منظورم رو ن  رسند، می

مطمئن با ید وامعا   دبا چنین فردی مواجه  دید، بای بار اگر یکبگویم  کنم این است که را خاطردشان می اینکه  علت این
فقاط  دفار    یاک . ای بسیار جدی در عمل تزکیه اسات  این مسئله. ای دردظر دگیرید العاده بین خارق موجود رو نعنوان  هب را که او

دیگاران، یاا هرچاه کاه       های خادایی  طبیعی یا مدرت های فوق ومتی توادایی. کند رفتار میاین دافا  ومتی درست است که بر طبق
وابساتگی  چراکاه  صادمه خواهیاد رساادد،     هاا  آن اما باه   . از آدان پیروی دکنید و دروید به آداان گاوش دهیاد    ،هست را دیدید

دست خواهند داد، همه چیز خاموش خواهد  اد و دردهایات   از ی را که داردد در ادتها چیز رو ه دهند میرا ر د  بودن ازخودراضی
اداره  خاوبی  هبا  اگر  خص دتواداد خاود را   توادد سقوط کند و دیز میکسی که گودگ را باز کرده است  .ند کردبه معر سقوط خواه
سقوط توادد  میخوبی اداره کند  دتوادد خود را بهبودا هم ومتی یک حتی . خواهد کردسقوط بین هم  ده با د  کند، حتی اگر رو ن

 طبیعی را ر اد داده  فوق  چه تعداد توادایی مهم دیستبرای همین، ! مردم عادی ای مثل  ما در بین کننده ، چه رسد به تمریندنک
خاوبی اداره   باید خودتاان را باه  وامعا  مدر مدرتمند با ند،  های خدایی  ما چه که توادایی ها واه با ند، یا این ، یا چه اددازه آنبا ید
ممکن . بودبه همین صورت  .ای دیگر دمایان  ود ظه داپدید و لحظهتوادست در یک لح جا دا تیم که می کسی را این اخیرا ،. کنید
 ما  اگرد من، مریاد مان   ؟ را اداره کنید آنخواهید  میآن مومع چگوده . ظاهر  ودد یتر طبیعی بزرگ های فوق حتی مدرتاست 

کاه در   ورید یا اینآصورت بت در هرا ب آن د، دبایپدیدار  ودبرای  ما یا دیگران  چیزهادر آینده این کند  هستید، بنابراین فرمی دمی
 .تان تباه  ده و سقوط خواهید کارد  که درودا  تحت تأثیر مرار بگیرید، تمام است، تزکیه به محض این. این چیزها با ید جستجوی

، اماا حادامل   ادد هنوز دمایان دشدهتان  یطبیع های فوق توادایی طور است که این فقط و ها هستید  اید در سطحی حتی باهتر از آن
تأکیاد  ایان موضاوع   بار  ماا   .تان بسپارید را وامعا  در ذهن  کنم این خواهش می بنابراین. اید سقوط کردهدر این موضوع بخصوص 

، خاوبی اداره کنیاد   فتد اگر دتوادید خود را باه بیومتی این مسئله اتفاق . زودی رخ خواهد داد های ب چنین مسئله زیراایم  زیادی کرده
 .خواهد بود دردسر

خود را  ددبای ود  بین می رسد یا وامعا  رو ن  ود یا به باز  دن گودگ می کننده پدیدار می یک تزکیهکه گودگ  حتی ومتی
ی او به این درجاه رسایده اسات، مادرت      تزکیهزیرا . چیزهایی در سطح خود او هستند بیند میچه که او  آن. بدادد یفرد بخصوص

بنابراین ممکن است چیزها در سطوح باهتر را باور دکناد  . او به این سطح رسیده استخرد  ینگ و  د  ینبینی او، استاددار رو ن
که فقط هماین چیزهاا هساتند کاه      بیند مطلق است و این کند هرچه را که می ها باور ددارد، فکر می که به آن خاطر این هبو دمیقا  

 . که سطح او درست در همین حد استچرا، رفتن هستبرای درحقیقت هنوز هم راهی طوهدی . وجود داردد
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توادناد در   فقط میدردتیجه، . توادند در تزکیه جلوتر برودد دیگر دمی زیراسطح باز خواهد  د  آن ان در  بعضی افراد گودگ
هاای   در راه ای د، عدهافرادی از  ما که بعدا  در تزکیه موفق خواهند  در بین . بینی برسند سطح گودگ را باز کنند یا به رو ن آن

 و خواهند رسید یی حقیق ثمرهبه  ای عدهبین خواهند  د و  در سطوح مختلف رو ن ای عدهبین خواهند  د،  ی رو نوکوچک ددی
توادند چیزهایی را ببینند و وامعا  چیزهاا   این افراد همگی می ،در سطوح مختلف. ترین است عالی یی حقیق ی با ثمرهبین فقط رو ن

به بااز  ادن گوداگ     های کوچک ددیوی ، در سطح راهترین سطح در پایین افرادی کهحتی . ها متجلی  ود د در مقابل آنتواد می
در . ها ارتباط برمرار کنند با آنتوادند  میبین را ببینند و  عدها و بعضی از افراد رو نبعضی از بع توادند می ،ادد بین  ده رو نرسیده و 
باه   توادیاد  های کوچک ددیوی یا سطحی پایین به باز  دن گوداگ برساید دمای    ومتی در سطح راه. ازخودراضی دشوید آن لحظه

و  ماداد بساطح باامی   آن  درتوادد  می د؟ فقطهدجام دا دتواد چه کاری میاو پس . طور است مطمئنا  این.  ویددایل  یی حقیق ثمره
فقط باه   ،اما باهترین سطح او. توادد از آن لحظه به بعد ادجام دهد این کاری است که او می. سوی سطوح باهتر تزکیه کند بعدا  به

ایان صاورت اداماه دهاد،     اش باه   تزکیاه ای دارد که گودگ  خص را بسته دگه دا ت؟ اگر باه   چه دتیجه پس ،این اددازه است
تعداد زیاادی از ایان افاراد     .ه استاش رسید بنابراین به باز  دن گودگ خواهد رسید چراکه به ادتهای تزکیه. باهتر برودتوادد  دمی

کاه   و تنها راه بارای ایان   دی ینگ خود را حفظ کن افتد، باید  ین هیچ اهمیتی ددارد که چه چیزی اتفاق می. وجود خواهند دا ت
یا باز  ادن  طبیعی  ما با ند  های فوق ها توادایی این خواه. را درست ادجام دهید این است که از دافا پیروی کنید طور وامعی آن به

اگار دافاا را در مقاام دوم بگذاریاد و دیروهاای      . ایاد  ها دایال  اده   ، از طریق تزکیه در دافا است که به آنیا هر چیز دیگر گودگ
هرچاه را از ایان طریاق یاا طارق دیگار        فکر کنید که ، ده بین عنوان  خصی رو ن که به را در مقام اول، یا اینتان  یطبیع فوق
توادم بگاویم کاه از هماین حااه      ، میاید رفتهفراسوی دافا مدر بزرگ هستید که  فکر کنید که آنیا حتی  فهمید صحیح است، می

تاان باه    در آن زمان وامعا  در زحمت خواهید باود و تزکیاه   . وید اید و  ما در خطر هستید و بدتر و بدتر می به سقوط کرده روع 
 .دکرتان سقوط خواهید  دجام دشودد به خطا رفته و در تزکیهاگر کارها به درستی ا. بیهودگی خاتمه خواهد یافت

همه چیاز  ! ام که در چندین دوره آموزش داده ییاز فا است محتوای این کتاب تلفیقی ما بگویم که   هب همچنین بگذارید
فتاه  اده و از   هر کلمه از روی دوارهای ضابط  اده گر  . ی من گفته  ده است وسیله من آموزش داده  ده و هر جمله به توسط

در برگرداددن همه چیز از روی دوارهای ضبط  اده باه مان کماک      مریدادم اگردان و . روی دوار کلمه به کلمه پیاده  ده است
 .فا است یک درست همین دهم میچه را که آموزش  این فای من است و آن. بازبینی کردمها را چندین بار  سپس آن. ادد کرده
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 كشتن موضوع

توادناد   ایام کاه دمای    کنندگان،  رایط جدی و ساختی را معاین کارده    ما برای تمرین. موضوع کشتن بسیار حساآ است
ای  که کدام مدرسه یاا روش تزکیاه   ی بودا، دایو، یا غیرمعمولی با د، بدون توجه به این که مدرسه اعم از این. موجودات را بکشند

، مطمئناا   داداد  و کشتن را ممنوع مای  گیرد را خیلی مطلق دردظر می، این مسئله با دستی ی در جا که آن روش تزکیه است، تا آن
در بودیسام اولیاه،   . در مورد جزییات آن صحبت کنایم  دبای ،جا که از بین بردن یک زددگی بسیار جدی است از آن. طور است این

بعدها، کشاتن موجاودات بازرگ، حیواداات بازرگ      . ستا دوعترین  کرد، که جدی عمدتا  به گرفتن جان ادسان ا اره می "کشتن"
دردظر مدر جدی  اینرا کنندگان کشتن  ی تزکیه چرا جامعه.  ددد دردظر گرفته همگی بسیار جدی  ،خادگی یا حیوادات دسبتا  بزرگ

صاورت ارواحای تنهاا و     به ددد،  اگر موجوداتی که مرار دبود بمیردد، کشته می ،؟ در گذ ته، در بودیسم عقیده بر این بودادد گرفته
.  د این افراد از درد و ردج ادجام می  روح کردنهای مدیم، مراسم و تشریفاتی برای آزاد  نادر زم. آمددد خادمان درمی هایی بی  بح

ایان آن  . کردداد  زدادگی مای   یباار  برددد و در  رایط بسیار مشقت بدون چنین مراسمی، این ارواح از گرسنگی و تشنگی ردج می
 .ی است که بودیسم در گذ ته بیان کرده استچیز

عنوان تاوان و جباران بایاد باه مقادار تقریباا        هدهد، ب دیگری کاری دادرست ادجام می هب دسبتومتی کسی  گوییم یما م
. و غیاره بردا ته اسات   رابه دیگران  متعلقچیزهای  ،کنیم که طور معمول ا اره به کسی می جا، به در این. زیادی به او تقوا بدهد
در  .آورد مای وجاود   داگهان از بین برود، خواه یک حیوان با د یا موجودی دیگر، کارمای بسایار بزرگای را باه     اما، اگر یک زددگی

اماا کشاتن   . آورد وجود مای  را بهارمای بسیار زیادی ک، که کرد طور عمده به گرفتن جان یک ادسان ا اره می به "کشتن"گذ ته، 
مخصوصاا  بارای یاک    . آورد وجاود مای   را باه ارمای زیادی کطور مستقیم  آن دیز به و یز گناه کمی دیستموجودات عادی دیگر د

آیناد و درد و رداج    ها از کارمای  ما می تمام آن.  ود هایی در سطوح مختلف تدارک دیده می سختی ،در طی تزکیه ،کننده تمرین
 ینگ خود را ر د دهید، ماادر    ینومتی تا .  ودد می مرار داده که در سطوح مختلف برای ترمی و پیشرفت  ما هستندخود  ما 

هاا غلباه کنیاد؟ باا ساطح       بر آنتوادید  میدست آورید، چگوده  هاما اگر داگهان آن همه کارما را ب. د ویها چیره  آن خواهید بود بر
 .ی تزکیه کردن کامال  داتوان کندممکن است  ما را برا. آن برآیید ی عهده توادید از میدوامعا   ینگی که دارید،   ین

 فضای کیهاان این ی بخصوصی از  محدودهاز او دیز در زیادی  بسیار  ود، تعداد متولد می یومتی  خص که ایم ما دریافته
کارهاای مشاابهی    ،کم یاا زیااد   و همگی داردد یک اسم مشترک ،ها  بیه هم هستند همگی آن.  ودد زمان متولد می همطور  به

:  ود مشکلی را سبب می این مسئله. ها را دیز مسمتی از تمامیت هستی  خص دامید توان آن به همین جهت، می. دهند ادجام می
او در بععدهای مختلف دیگر سافر   ی بقیه و داگهان بمیرد( حیوادات بزرگ دیگرحیات طور در مورد  همین)او موجودات اگر یکی از 

 اته  های زیادی را برای زددگی کردن بامی دا و هنوز هم سالاده  د تمام دکرده با ند که در ابتدا دظم و ترتیب د ان را  زددگی
در . سر خواهد بارد و در فضاای کیهاان سارگردان خواهاد باود       هو آوارگی ب یخادماد مرده در یک مومعیت بی ، این  خصِبا ند

ممکن است این . هستندای دیگر در ردج و عذاب ه از گرسنگی، تشنگی و سختی ، ارواح تنها و ا باح آواره که د  توصیفگذ ته 
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ایام و   دیاده  کشاد  این  خص در آن زجار مای  را که ما مومعیت وحشتناکی توادیم به اطمینان بگوییم که  می. حقیقت دا ته با د
توادند باا همادیگر     ان را تمام کنند و فقط در آن هنگام می منتظر بمادد تا هر کدام از او در هر بععدی مسیر زددگیباید  که او این

کارماای بیشاتری     هرچاه بیشاتر زجار بکشاد،    . کشاد  تر  ود، زجر بیشتری مای  هرچه زمان طوهدی. را پیدا کنندخود  گاه آرامش
ه  اما اضاافه   چه مقدار کارمای بیشتری ب: ی این بیندیشید  درباره. د و و به جسم ماتل او اضافه می  دهی زجر او ایجاد  وسیله به
 .ایم دیدهطبیعی  های فوق ییآن چیزی است که ما از طریق توادا ؟ این ود می

 .داردوجاود    یعاد بخصوصا   اود، تماام زدادگی او در بع    ومتی فردی متولد می: ایم همچنین این مومعیت را مشاهده کرده
دظام و  این زدادگی را   چه کسی .هستند جا همگی آن ،زددگی او در کجاست و چه کاری را باید ادجام دهدکه  اینعبارتی دیگر،  به

ی ادسادی عادی ما،  خص بعاد از   طور مثال، در جامعه به. ادجام  ده است باهترموجودی  توسط طور آ کار بهاست؟ ترتیب داده 
 ،محال کاار معینای تعلاق دارد و از طریاق کاار او در جامعاه        باه ای معین و بعد از بزرگ  ادن   معین، مدرسه ی ا تولد به خادواده

اما اگر این موجود داگهان .  ود ترتیب داده میجامعه به این صورت تمام  طرح کلیعبارتی،  به. آید وجود می به یختلفهای م تماآ
توادد کسای   دمی باهترد، موجود نکه اگر مسایل تغییراتی کرده با  ، یا اینرا ددبال دکند های بخصوص اولیه دظم و ترتیب بمیرد و

سوی سطوح  هخواهیم ب کنندگان می عنوان تمرین به: ی این بیندیشید  همگی درباره. است ببخشد را که در این جریان دخالت کرده
کنید که این  خص هنوز هام بتواداد تزکیاه کناد؟      آیا فکر می. حتی ماتل را دخواهد بخشید باهترآن موجود . باهتر تزکیه کنیم

دردتیجاه، اساتاد   . اسات دیسات   ترتیاب داده  دظام و  ین جریاان را که ا باهتری این موجود یسطوح بعضی از استادان حتی به باه
عاادی اسات؟ پاس     موضاوعی آیا ایان   :ی این بیندیشید  دربارهفقط . تنزل خواهد کرد  و به سطح پایین ه خص دیز مجازات  د

 .ندتزکیه کاست که برای او بسیار مشکل  ،دهد ومتی  خصی چنین عملی را ادجام 

ها  ارایطی بودداد    جنگ. ادد لون دافا، ممکن است افرادی با ند که بارها در جنگ  رکت کردهکنندگان فا در بین تمرین
ر تغییارات  اگار د . تر کیهادی پدید آمددد و  ما فقط جزیی از آن اوضااع و احاوال بودیاد    تغییرات بزرگ ی وسیله هکه در مجموع ب

 اد و تغییارات کیهاادی دیاز دامیاده       یادسادی پدیدار دما  معمولی ی ، چنان  رایطی در جامعهکرد هیچ کسی حرکتی دمی کیهادی
جاا گفتگاو    چاه کاه ماا ایان     آن. طور کلی تقصیر  ما دیست یابند و به تر تکامل می چنان حوادثی بر طبق تغییرات بزرگ. د  یدم
ی، ارضاا  آوردن دفاع  خصا   دسات  بهاز سماجت  خص در ادجام دادن کارهای دادرست در طلب  حاصل ،ی استیکنیم کارما می

و پهنااور  فضاای  کال   در یتغییراتآن  امل که  تا زمادی. طریقی آسیب دیده است هکه  خص ب کردن تمایالت  خصی، یا زمادی
 .گناه و تقصیر  ما دیستها  است، آن تغییرات بزرگی در جامعه

را بکشیم، اما من در خاده توادیم موجودی  ما دمی": ممکن است کسی فکر کند. آورد وجود می کارمای زیادی را به ،کشتن
مان فاا را باه     .دخاواهم  اد  بخصوص  اتموضوعوارد ؟ "من چه خواهند خورد ی اگر حیوادی را دکشم خادواده. یک آ پز هستم

مساایل  ومتای باه   . کنناد  سطحی به مردم عادی بگویم که چگوداه زدادگی   طور  بهکه  جای آن هدهم ب کنندگان آموزش می تمرین
هار  توادند  می مردم عادی .کنید بهترین است ادجام دهید چه را که فکر می ارزیابی کنید و آندافا  را بر طبقها  رسد، آن میخاصی 
 باه هار حاال   . طور حقیقی تزکیه کنناد  ممکن دیست که همه به .استبه خود ان مربوط دهند و آن  خواهند ادجام برا که کاری 

کننادگان   بارای تمارین    رایطی تعیاین  اده   ها اینرا ددبال کند، پس  تریکننده،  خص باید استاددارد باه یک تمرین عنوان به
 .هستند

باه  اکل زدادگی ظااهر      عادهای دیگار  ر بعای، د ر مادهه. ها و حیوادات، گیاهان دیز دارای زددگی هستند نابه غیر از ادس
یا هر چیز دیگری با  ما صاحبت  و رها ها، دیوا که صخره بردخواهید پی رسد، بفا بینایی  ومتی چشم سوم  ما به سطح.  ود می
خاوریم دیاز دارای زدادگی     ها و گیاهان و سابزیجات کاه ماا مای     داده":  اید کسی فکر کند. فرستند کنند و به  ما درود می می

 ، آیاا  اویم  معذب مای  و نددز ما را دیش می ها کار کنیم؟ در تابستان پشه هباید چ هستندها در خاده  ها و مگس پشه ومتی ...هستند
یم، باید فقط تما ا کنایم  بکشها را  مگستوادیم  چون دمی یم؟را دگاه کن ها دیش زدن آن یمکه کاری ادجام ده بدون این یممجبور
بدون دلیل موجاودی را از باین   توادم به  ما بگویم که دباید از روی هوآ یا  می ؟"ندنک را کثیف می آندشینند و  میروی غذا که 
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بااحتیااط  اریفی با ایم کاه در     بایش از حاد   مثال آدم   تمرکز کنیم، چنین چیزهای کوچکی همیشه روی دیمتوا دمی اما ،ببریم
ای خواهیاد   کنناده  گویم کاه زدادگی خساته    می. ای پا بگذارد دارد مواظب است مبادا روی مورچه هر مدمی را که برمی ،روی پیاده
کاه   هسات امکاادش   اماا ها را دکشاید،   مورچه ،پریدن در اطراشآیا این دیز یک وابستگی دیست؟ هر چند ممکن است با . دا ت

هاا   بینی بسیار زیادی در سطح میکروسکوپی وجود داردد،  امل میکروب موجودات ذره. بینی بسیاری را از بین ببرید موجودات ذره
ماا  . اید به زددگی کردن خاتمه دهیمدر آن صورت، ما ب. ها را از بین ببرید ها پاگذا ته و بسیاری از آن ها،  اید روی آن و باکتری

به  کل درست و به تصویری بزرگ توجه کنیم باید . کند  یم، زیرا عمل تزکیه را غیرممکن میاخواهیم مثل چنین افرادی ب دمی
 .کنیم تزکیهای  و مومراده

یاز بایاد بار طباق     به همین جهت، محایط زدادگی ماا د   . زددگی بشری ادامه دهیمبه عنوان بشر این حق را داریم که  به
ها را بکشیم، اما دبایاد بایش از حاد     موجودات صدمه زده و آنبه توادیم از روی مصد  ما دمی. د واحتیاجات زددگی بشری تنظیم 

. هساتند دهیم همگی زداده   رورش میپهایی که  طور مثال، سبزیجات و داده به. ارز ی کنیم خودمان را مشغول چنین چیزهای بی
توادیم بعد از آن تزکیه کنیم؟  اخص   دارای زددگی است، زیرا چگوده می آن که خاطر این خوریم یا دیا امیم بهتوادیم چیزی د دمی

در تاان   یها و حشرات در اطراش پا بعضی از مورچهممکن است زدید،  که مدم می برای مثال، زمادی. باید به فراتر از آن دظر بیندازد
زداده و موجاودات    اتدر ددیای موجاود . دکشتیدها را  آناز روی مصد  زیراها بمیردد  د آن اید مرار بو ،حرکت با ند و کشته  ودد

به پس ما باید . آفرین خواهد بود مشکل ای از هر گوده تعداد بیش از حد ،وجود دارد یمحیط زیست موضوع تعادلبینی،  ذرهی  زدده
ها را از خاده دور کنیم یاا بارای دور    آن توادیم میاده هستند، ها در خ ها و پشه ومتی مگس. کنیم تزکیهای   کل درست و مومراده

ها  توان از خاده دور دگه دا ت، پس دیگر کشتن آن ها را دمی ، آنگاهی اومات. ها بر روی پنجره توری دصب کنیم دگه دا تن آن
 دیا که با ، البتهدن به مردم با ندکند، درحال دیش زدن و صدمه رساد زددگی می ادسانی که یها در هر فضا اگر آن. مشکلی دیست

هستید کننده  تمرین  ما یک. ها به مردم بود توان فقط  اهد دیش زدن آن ، دمیکردها را دتوان خارج  اگر آن. یمها را خارج کن آن
دی هساتند و  عاا افرادی کنند و  تان تزکیه دمی اما اعضای خادواده .ایمن هستیدها  در مقابل آن بنابراین برای  ما مشکلی دیست،

 .و کاری ادجام ددهیمیم کن زدد تما ا ای را دیش می ای صورت بچه توادیم ومتی پشه دمی. های واگیردار بیماری دگران

خواسات در   یک روز  اکیامودی می. اش وجود دا ت های جوادی  اکیامودی در سال ی داستادی درباره. مثالی بزدم بگذارید
 ه بودپر از حشردید مرید او به طرش وان حمام رفت و . دان خواست که وان حمام را تمیز کندجنگل حمام بگیرد و از یکی از مری

: مرید به دزد  اکیامودی بازگشات و گفات  .  ددد خواست وان حمام را تمیز کند حشرات کشته می اگر او می. خزیددد که در آن می
مرید باه طارش وان حماام    . "وان حمام را تمیز کن برو": کردر  اکیامودی به او دگاه دکرد و تکرا. "وان حمام پر از حشره است"

سامت  ااکیامودی بازگشات و     کشت، دوباره به حشرات را می ،را تمیز کند، با تمیز کردن وان دادست که چگوده آن بازگشت و دمی
باه او کارد و    یمودی دگااه  اکیا. "دود  میرا تمیز کنم، حشرات کشته  اگر آن. وان حمام پر از حشره است محترم استاد": گفت
و وان حمام را بالفاصله تمیز  مه را در یک لحظه دریافت و برگشتمرید ه. "بودچه از تو خواستم تمیز کنی وان حمام  آن": گفت
 خاطر حشرات توادیم به میدو  کنیمرا متومف  خاطر وجود حشرات حمام گرفتن ما دباید به: کند اصلی را بازگو می ،این داستان. کرد
دار هستند گلاوی   ها و سبزیجات جان که جواده برای این توادیم طور که دمی ددبال جای دیگری برای زددگی کردن با یم، همان به

درساتی   هاین ارتباط ب ی ما باید از عهده. این دباید به این صورت با د. خاتمه دهیم امیدن آخود را سخت ببندیم و به خوردن و 
، ماردم  در عین حال. خوب است مصد به هیچ موجودی آسیب درسادیم باجا که  تا آن. تزکیه کنیمای  ومرادهطور باز و م بهبرآییم و 

موجاودات  . داری و حفاظات  اودد   دگاه  دها بایا  باید فضایی برای زددگی بشری و  رایطی برای زددگی کردن دا ته با ند و این
 .کنند زددگی طور طبیعی بهو  کردهفظ را حخود   زددگیی دیاز داردد بشر

حتای  . "بکشدممری پادزدهم ماه  و توادد موجوداتی را در اول  خص می"  :ندگفت میگودگ  بعضی از استادان دروغین چی
 واول اگر کشاتن در  . یستندکه حیوادات دو پا موجودات زدده د که کشتن حیوادات دو پا مجاز است، مثل این گفتندها  بعضی از آن

تاوان از   گوداگ را مای   بعضی از استادان مالبای چای   ؟زمیندامید، حفر کردن  را چه می آید، پس آن دمیحساب  ، کشتن بهپادزدهم
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آن چیزها که  یگودگ استادان چیمعموه  .  ناخت چه که هستند گویند و در جستجوی آن چه که می ها و رفتار ان، یا آن سخنرادی
 ی روبااه تساخیر  اده اسات     وسیله که به یگودگ ستاد چیاقط دگاه کنید ف. دارای روح یا حیوان تسخیر کننده هستند گویند را می
 .را به بیرون تف کند بلعد، حتی حاضر دیست استخوان آن را می ومتی آن. خورد مرغ می چگوده

 باه عناوان   دبایاد آیاا  .  ود میمربوط خواهی دیز  دیک ی مسئلهبه ، بلکه آورد وجود می کشتن ده تنها کارمای فراوادی را به
درحال ردج   عور ذی تمام موجودات دید کهخواهیم احتماه  د،  وخواهی ما ظاهر  که دیک خواه با یم؟ زمادی دیک ،کنندگان تمرین

 .این اتفاق خواهد افتاد .استکشیدن درحال ردج  کسیهر  کشیدن هستند و

 خوردن گوشت وضوعم

که همگی  ما فا را  با آن. شتن یک موجود دیستک ،است، اما خوردن گو تدیگری ی حساآ  خوردن گو ت دیز مسئله
که مادم باه کاالآ     به محض این. که از خوردن گو ت اجتناب کنید ایم ستهاما از  ما دخوا اید کردهبرای زمادی طوهدی مطالعه 

ماا از لحااظ   " ،ممکن است فکر کنید. بخوریدگو ت توادید  دیگر دمیکه  گویند می ما به  گذاریدبگودگ  بسیاری از استادان چی
،  ود ماهی یا مرغ با اد  می خته اید غذایی که امروز در خاده پ. "باره خوردن گو ت را متومف کنیم روادی آماده دیستیم که یک

 -اسات طاور   های تزکیه در مذاهب هم همین در روش. ها را بخورید آن بودید میجاز داما م .دیز به مشام برسدکامال  خوبی  و بوی
دایاو دیاز    ی مدرساه  یها ی بودا و بعضی از روش مدرسهمعمول های  روشاین مسئله در . دکنن را ممنوع میو ت گ ها خوردن آن

آماوزش  ایان مسائله   ی  دربااره خواهیم چنین کاری را بکنید، اما  جا از  ما دمی این. ممنوعخوردن گو ت  - ود آموزش داده می
فاا   هایی که و در روشکند،  کنندگان را تزکیه می فا تمرین ،است که در آن؟ روش ما رو ی گوییم ی آن چه می و درباره. دهیم می

تزکیاه،   ی در دوره ، بناابراین و فاا ظااهر خواهاد  اد    ها  آناز گودگ بخصوصی اوضاع و احوال  ،کند کنندگان را تزکیه می تمرین
مروز من، بعضی افراد ممکن است در ایان  یا بعد از سخنرادی ا ،یک روز. آوردد وجود می مختلفی را به های وضعیتسطوح مختلف 

اگار گو ات بخورداد    . دهاد  گو ت بوی داخو ایندی میها  برای آنتوادند گو ت بخوردد و  ها دیگر دمی آن: مومعیت مرار بگیردد
تاه  خاوردن خاود را گرف  گو ات  که جلاوی   یا این  دابکسی  ما را مجبور کرده طور دیست که  این. اه بیاورددرا ب خواهند آن می

گاذارد کاه  اما را در     رسیدید گودگ  ما به رو ای تاأثیر مای    سطح که به این بعد از این. آید حالت از درون می اینبا ید، بلکه 
 .آورید میرا باه  اگر گو ت را بلعیده با ید، آندرحقیقت  .کند خوردن گو ت داتوان می

افتاد، یعنای ساطوح     مای ی فالون دافا اتفاق  ش تزکیهکنندگان مدیمی ما همگی آگاه هستند که این مومعیت در رو تمرین
 ،خوردن گو ت دارداد  های ب و وابستگی موی میل ،کنندگان بعضی از تمرین .دهند ی مختلفی را بروز می های تزکیه حالتمختلف 
صاورت احسااآ    ه آنبا  هاا  یابند، آن ومتی دیگران گو ت را بسیار داخو ایند می. خورددبزیادی گو ت مقدار معموه  توادند  و می
 ،گو ات  خاوردن ؟ باا  رهایی یابناد  این وابستگیها از  که آن کار کردچه پس باید . توادند گو ت بخوردد کنند و هنوز هم می دمی
بایاد گو ات   هاا د  آن دهاد کاه   افتد و این معنای را مای   میاین وضعیت اتفاق . د دا تندردی دخواهو اگر دخوردد  هدرد گرفت دل

چگوداه بایاد باا    . طور دیست ما با خوردن گو ت کاری ددارد؟ این ی روش مدرسه ،دهد که پس از آن عنی را میآیا این م. ددبخور
های تزکیاه   هدش چیست؟ روش. آید بخورید، این حالت وامعا  از درون  ما میگو ت توادید  ومتی دمیاین موضوع برخورد کنیم؟ 

، روش مادر مادر دبودن به خوردن گو ت ی   ده موجب دیز مادند حالتِ این. ند که گو ت دخوردنک در معابد  خص را مجبور می
 .هر دو دردظر داردد که این تمنای بشری یا وابستگی به خوردن گو ت را از بین ببردد :هدفش همان است

. تاین یک تمنای فاردی عاادی اسا   . را صرش کنند ان  یتوادند غذا  ان دبا د دمی بعضی از افراد اگر گو تی در ظرش
و با صادای   هپشتی بیرون آمد ِ  دم، سه دفر را دیدم که از در رد می چون چادگ پشتی پارک پیروزی در ِ یک روز صبح ومتی از در

دهام ده   تارجیح مای   !دیا گو ت بخوردهد  اجازه دمی -است یگودگ این چه دوع چی" ،ها گفت یکی از آن. کرددد بلند صحبت می
 این بیندیشید،ی  همگی درباره .چه تمنای  دیدی! "دست بکشمگو ت از خوردن که  اینجای  به از دست بدهم سال از عمرم را

تار   رو ان . کناد  در طی عمل تزکیه، فرد تمناها و عالیق مختلف را رها مای . باید از بین برود مطعا آیا دباید این تمنا از بین برود؟ 
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د تزکیه را تکمیال  یتواد دشده است؟ چگوده میرها ستگی دیست که بگویم، اگر تمنای خوردن گو ت از بین درود، آیا این یک واب
. دیا خوربگو ت مادر دخواهید بود هرگز دوباره  که یستدطور  اما این. دوبر دیک وابستگی است، بایومتی چیزی تا نابراین د؟ بیکن
توادیاد   کاه دمای   ید در مدت زماادی اگر بتواد. دا ته با یددوابستگی را آن  کههدش این است ، هدش دیست دیرخودگو ت که  این

ای داخو اایند و   گو ات بعادا  مازه   . توادید بعدا  دوباره  روع باه خاوردن گو ات کنیاد     گو ت بخورید وابستگی را رها کنید، می
 .بوددخواهد  ، و آن مشکلیو ت بخوریدزمان مادر خواهید بود گآن بنابراین در . وحشتناک دخواهد دا ت

تغییار بزرگای   اما . ادد رفته ، هر دو از بینخوردن گو تبه  تان یلمتان و دیز  و ت بخورید، وابستگیدوباره بتوادید گ  ومتی
آداان  باا  هماراه   پزداد  را مای  ی  ما آن وادهخادومتی  ، ودخواهد بودگی مز خوشومتی دوباره گو ت بخورید، به آن  :افتد اتفاق می

. مزه دخواهد بود خوشدیگر را بخورید،  آن، و ومتی  وید می، برای آن دلتنگ دپزدد را دمی ی  ما آن وادهخاد، و ومتی خواهید خورد
پزداد،  بتان همیشه گو ات   اگر خادواده. اما عمل تزکیه در بین مردم عادی کامال  پیچیده است.  دخواهد  ظاهر حالتِ تزکیهاین 

کنید  که تزکیه می درحالی .کند چرخه خودش را تکرار می بی دارد و اینخوی وامعا   مزه  آنفکر خواهید کرد که بعد از مدتی دوباره 
، توادید گو ات بخوریاد   که دمی ومتی. گو ت بخوریدخواهید بود داگهان دوباره مادر دو  کند خود را تکرار میچندین بار این چرخه 
بگذاریاد   .، بخوریدید گو ت بخوریدستادتو که  ومتی. دیآور میرا باه  وامعا  مادر دخواهید بود بخورید و با خوردن گو ت آن دخورید؛
وابساتگی  آن از دسات دادن   یکلید ی ، دکتهدییا دخوربخورید گو ت ی اصلی این دیست که  دکته. طور طبیعی اتفاق بیفتد آن به
 .است

مادر د،  ینگ خود را ترفیع دهی  ین ومتیتا . طور سریعی پیشرفت کند کند که به ی فالون دافای ما فرد را مادر می مدرسه
و اهمیتای   یساتند دوابساته  گو ات  زیاد باه خاوردن   بعضی افراد از اول هم . سرعت پشت سر بگذارید را به سطحخواهید بود هر 

. تقلیال یاباد    ها چندین هفته طول خواهد کشید که ایان وابساتگی   برای آن. گو ت وجود دارد یا خیر ان  یدهند که در غذا دمی
موارد بسیار غیرعادی، بیشاتر از  رخی به استثنای ب. دو یا سه ماه یا  اید دیم سال طول بکشد برای بعضی افراد ممکن است یک،

یاک  گو ات   ،این بدین دلیل است که درحال حاضار . یک سال برای  خص طول دخواهد کشید که بتوادد دوباره گو ت بخورد
 .بخورددگو ت  دد دبایای در معاب کنندگان حرفه به هر حال تمرین. غذای اصلی برای مردم  ده است

. دکارد  ممنوعخوردن گو ت را  ،اولیه بودیسم اصلیِ. خوردن گو ت صحبت کنیمبه دگرش بودیسم  ی درباره اجازه دهید
مطعا  هیچ حکمی که گو ت را ممناوع کناد    د،ننتزکیه ک ها سختی تا از طریقکه  اکیامودی  اگردان خود را به جنگل برد  زمادی

که ومتی  اکیامودی دارمای خود را در دو هزار و پادصد سال پایش   خاطر این هن ممنوعیتی وجود ددا ت؟ بچرا چنی. وجود ددا ت
مازارع  . ددا اتند دیگار   یکه منااطق   درحالی دا تندبعضی از مناطق کشاورزی . افتاده بود ی بشری بسیار عقب آموزش داد، جامعه

. ها و حبوبات به مقدار بسیار کمی وجود دا تند و بسیار دادر بوددد داده. بودها همه جا را پو ادده   ده بسیار کم بود و جنگل کشت
باا گو ات خاود را سایر      عمدتا بسیاری از مناطق . ددکرد و عمدتا  از راه  کار زددگی می ددی اولیه بیرون آمده بود از جامعه مردم
اجازه دداد با مسایلی مثال پاول و چیزهاای    ها رها کند،  یاز وابستگ  اگردادش را حد امکانکه تا   اکیامودی برای این. کرددد می

، خوردداد   د می ها داده می هرچه به آن. نندگدایی کو صدمه برای غذا تا رد بع را با خود میها  مادی هیچ تماسی دا ته با ند و آن
 .کنندادتخاب   دغذای داده  ده را که ممکن بود  امل گو ت هم با توادستند دمیکننده  عنوان تزکیه چراکه به

بودیسام اولیاه   بناابراین غاذاهای ممنوعاه باه     . برخی از غذاها وامعا  غذاهای ممنوعه دامیده  اددد  در بودیسم اولیهمبال  
اما حقیقت این است کاه در گذ اته منظاور از    . گو ت است "غذای ممنوعه"گویند که منظور از  گردد، اما امروزه مردم می برمی

؟ ایان  چیزها را غذاهای ممنوعه دامیدداد   چرا آن. بودو سیر زدجبیل چیزهایی مثل پیاز، د، بلکه در مورد غذای ممنوعه گو ت دبو
و چیزهای زیادی  کنند تزکیه دمی حقیقیطور  ها به زیرا بسیاری از آن ،توضیح دهندرا  آنتوادند  بسیاری از راهبان دمیحتی روزها، 

باه از دسات دادن تماام     احکاام . باود  "تمرکاز، خارد  ، احکاام " اکیامودی آماوزش داد  چه که  آن. دادند دمیها  آنوجود دارد که 
مادادن در   کننده با بودن کامل در خلسه و باامی  این است که یک تمرین تمرکزمنظور از . درک های مردم عادی ا اره می وابستگی
عناوان   باه   ات گذا اش تأثیر مای  فرد و تزکیه ی هر چیزی که بر خلسه. با د خص باید کامال  در خلسه  -کند تزکیه  ،مدیتیشن
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زمان راهباان اغلاب     در آن.  د خورد سبب بوی  دیدی می یا سیر میزدجبیل که پیاز،   هر کسی. دمآ میحساب  هدخالتی جدی ب
ر مدیتیشان  هاای بسایاری را د   دشستند و دایاره  می ای ها در دایره هفت یا هشت دفر از آن. کرددد ها یا غارها زددگی می در جنگل
روی دیگران کاه در خلساه دشساته     و درک میتولید بوی بسیار مزاحمت آمیزی خورد،  ها را میاگر کسی این چیز. داددد  کل می

ها چنان غاذاهایی را غاذاهای    ، آنمقرر  دچنین حکمی نابراین ب.  د میها  آن ی طور جدی مزاحم تزکیه و به ه تگذا بوددد تأثیر 
را دوسات   باد ایان بوهاای    یابناد  پرورش میبسیاری از موجوداتی که از جسم فرد . ها را ممنوع کرددد و آن هممنوعه دردظر گرفت

تواداد باه    ها را بیش از حد مصرش کند، می اگر فرد آن. دند تمایالت  خص را دیز تحریک کننتواد سیر می وزدجبیل پیاز،  .دداردد
 . ددد  غذاهای ممنوعه دردظر گرفتهها  آنآن است که چرا  این دلیل . ودها معتاد  آن

باز  دن گودگ یاا دیماه    ی ی در تزکیه و بودن در مرحلهیدر گذ ته بسیاری از راهبان بعد از رسیدن به سطوح بسیار باه
کناد، آن چیاز    را رهاا مای  وابساتگی   ومتی  خص یک در جریان تزکیه احکام مهم دیستند، که باز  دن گودگ متوجه  ددد که

راهبان به همین جهت، . طور وامعی با یک فرد در تداخل است همان وابستگی اوست چه به آنکه  تأثیری ددارد و این فیزیکی هیچ
متوجاه  اددد   هاا   آن. دیسات  ی کلیادی  ا موضوع خوردن یا دخوردن گو ات مسائله   های گذ ته دیز دیددد که سطح باهی دسل

توادد  ددا ته با د، هر چیزی می  اگر  خص هیچ وابستگی. د یا خیربین بروتوادد از  این است که آیا وابستگی می ی کلیدی مسئله
، چراکه در تمام این مدت در معابد به ایان  اکل   ادد بسیاری از مردم به آن عادت کرده. برای پرکردن معده خوب و مناسب با د

در معابد درآماده کاه    مادون رسمیصورت یک  یک حکم ساده دیست، بلکه به ی ای درباره فقط مسئلهدیگر این  و. ادد تزکیه کرده
ی راهب  بگذارید درباره. ادد به همین جهت مردم به این  کل تزکیه کردن عادت کرده. طور مطلق ممنوع است خوردن گو ت به

اماا او  خوردداد،   بایستی گو ت می راهبان دمی ها او را در ادبیات مورد توجه همگان مرار داددد چراکه آن. صحبت کنیم گودگ جی
 دد، تاأمین غاذا  کرداخراج  ینی گلینجا که او را از معبد  درحقیقت از آن.  د مشهورگو ت خورد و به همین جهت یک  خصیت 

فقاط   اوخورد،  آورد می می دستهرچه را که به  خود، برای پرکردن  کم. مشکلی وامعی  د و زدده مادددش در خطر بود برای او
کارده باود،    تزکیاه دقطه آن  تا او .ای دبود مسئله پس، بستگی به هیچ غذای بخصوصی ددا تخواست  کمش را پر کند و وا می

هماین کاه صاحبت از گو ات      .باار یک یا دو ،  اید گو ت خوردچند بار فقط  گودگ جیدروامع . حقیقت را فهمیداین بنابراین 
های عالممند بیشاتری   دهنده کنند، خوادنده تکان هرچه بیشتر موضوع را.  ودد زده می  ود، دویسندگان هیجان خوردن راهبان می

. کنناد  بنابراین توجه همگان را باه آن جلاب مای   رودد،  کارهای ادبی براساآ زددگی هستند و سپس ورای آن می. خواهند دا ت
 .دیکن با چه چیزی پر می تان را د، اهمیتی ددارد  کمدیوابستگی رها   اگر وامعا  از آن حقیقت این است که

هاای   بودیسات ،  ای  گواداگ و  دوداگ  گواداگ هاای   ، مخصوصاا  در اساتان  جنوب  رمی آسیا یا مناطق جنوبی چاین در 
. رسد دظر می هبودا بیش از حد مدیمی ب ی تزکیه ی کلمه ادگاردامند،  خود ان را بودیست دمی هلماکمغیرروحادی وجود داردد که در 

بودا ی  درحال تزکیه ،ی آن واسطه خواردد و به منظور ان این است که گیاه. ددخور گو ت دمیکه  خوار هستند یا این گویند گیاه می
تاا ساطح   د یا تواد خوار بودن می با گیاهگویید فقط  می. گیردد دردظر میچیزی بسیار ساده را  بودا  دن ی تزکیهها  آن. هستند  دن

خوار باودن فقاط    گیاه. فقط یک تمنا است ،ی استوابستگ دوع از دادند که خوردن گو ت فقط یک ؟ همه مییک بودا تزکیه کنید
از و بسایاری   خوددماایی ،  وق و ا اتیاق بایش از حاد    ی،جوی حسادت، رمابت بایدفرد هنوز هم . کند این وابستگی را برطرش می

هاا   دن وابستگیاز دست دا ی وسیله هفقط ب. های بشری وجود داردد های دیگر را رها کند، تعداد بسیار زیادی از وابستگی وابستگی
توادد فقط با رها کردن وابستگی خوردن  چگوده  خص می. اش را به کمال برسادد توادد راه تزکیه و تمایالت است که  خص می

 .دظر دادرست است را تزکیه کند؟ این دوع اظهار بودا  دنگو ت 

بعضای از افاراد   . ساته با اد  وابدبایاد   هام غاذای دیگاری    یچهبلکه به گو ت ده فقط به موضوع غذا،  خص  مورددر 
به سطح معینی از تزکیاه،   رسیدنبعد از . است دیگری آن دیز تمایل، بسیار خوب "را بخورم اینمن فقط دوست دارم "، گویند می

ق فیا لتی  وسایله  و باه  دو ا  میالبته فای ما در سطح بسیار باهیی آموزش داده . کننده این وابستگی را دخواهد دا ت یک تمرین
کاه   گوییاد  مای  اما  . دفعه به این درجه برساد  برای  خص غیرممکن است که یک.  ود میداده آموزش طوح مختلف دن سکر
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، دیگر ماادر باه   برسد  وابستگی زمان رها کردن آن ما به  ی تزکیهوامعا  خواهید فقط آن غذای بخصوص را بخورید، اما ومتی  می
که سار کاار    زمادی. بگویید که طعم آن چگوده استتوادید  میو دبوده طعم د شاگر آن غذا را بخورید، خو. خوردن آن دخواهید بود

با خاود   یکس رکه کافه تریا بسته  د، ه بعد از آن. داد و در آخر بسته  د رفتم، کافه تریای محل کار همیشه پول از دست می می
بعضای  . درسات کارد   غاذا عجله  با فتن به سر کارمبل از ر ها صبح که بسیار پر زحمت و پر دردسر بود. آورد به محل کار غذا می

یاک  آن بایاد  از لحااظ تئاوری،   . خریادم  خیس  ده در سس سویا می یموامع، دو عدد دان پخته  ده در بخار و یک مطعه توفو
ماین  ه.  اد  بایست از بین برده می وابستگی می آنوعده غذای تقریبا  سبکی با د، اما خوردن آن در تمام مدت هنوز خوب دبود، 

خاورم،  را ب کاردم آن  میکه دوباره سعی  ومتی.  د که احساآ داخو ایندی به من دست دهد دیدم، باعث می که دوباره توفو را می
که  خص باه ساطح معینای از تزکیاه      البته، فقط ومتی.  د ه  دن من به آن میمادع وابستمسئله  این .را بخورم توادستم آن دمی

 .صورت دخواهد بود در آغاز به این. فتاداتفاق خواهد ا آن رسیده با د

. خیراید که جامی از  راب در دست دا ته با د؟  آیا هرگز یک بودا را دیده. دهد بودا دو یدن الکل را اجازه دمی ی مدرسه
کلی ، مشا از آن وابساتگی رهاا  ادید    تزکیه در بین ماردم عاادی  که از طریق  پس از این، بخوریدگو ت اگر دتوادید ام که  گفته

کننادگان در   آیا تمارین . بنو یدباید دوباره را کنار گذا تید ددو یدن الکل که  اینبعد از  ،اما .دیدخواهد بود که دوباره گو ت بخور
و   اودد  متجلای مای   اما  بدن طبیعی در سطح  های فوق ییهای مختلفی از گودگ و بعضی از توادا  ان گودگ دداردد؟  کل بدن

یک چشم باه هام زدن،    درکنند و  را ترک می بدنها فورا   بنو ید، همگی آن الکلکه  به محض این .ها خالص هستند همگی آن
 ای است زیرا عادت بیزار کننده الکلدو یدن . ها از بوی الکل وحشت داردد همگی آن چراکهتان چیزی بامی دخواهد مادد،  بدندر 
خااطر   دادناد؟ باه   خوردن الکال را هزم مای   ،بزرگ دایوییستی ی یههای تزک چرا بعضی از روش. توادد  خص را فامد عقل کند می
 .توادد روح اصلی  خص را داآگاه کند کنند و دو یدن الکل می ها روح اصلی را تزکیه دمی که آن این

اد بعضای از افار  . بردد بعضی از مردم از دو یدن الکل لذت می.  ان دوست داردد زددگی ی بعضی از مردم الکل را به اددازه
. بدون دو یدن مادر به ادجام آن دیستندخواهند غذا بخوردد و  دبا د حتی دمیالکل اگر . ادد الکل مسموم  ده ی وسیله هاکنون ب هم

اعصااب   الکال ایان یاک تمایال اسات و     . اسات آور  اعتیادمطعا  دباید به این صورت با یم، دو یدن الکل  هکنند به عنوان تمرین
عناوان   باه  :یندیشیمبی این  درباره یاییدب.  ود بنو د، بیشتر به آن معتاد می فرد هرچه بیشتر .کند می  خص را تحریک آور اعتیاد
ایان  ": فارد ممکان اسات فکار کناد     . ، آیا دباید این وابستگی را از دست بدهیم؟ این وابستگی دیز باید از بین بارود هکنند تمرین

روابط عمومی هستم، در همه اومات با میهماداان  من مسئول "یا . "هستمها  زیرا من مسئول پذیرایی از مشتری ،غیرممکن است
باه   ضارورتا  گاویم   مای . "را بدون دو یدن الکل ادجام داد کارهاآسان دیست . کنم جلسه دارم، در همه اومات مردم را مالمات می

توادیاد ساودا    هاا مای   مالت باا خاارجی  ار یا معاسب و کمعموه  در ادجام معامالت کاری، مخصوصا  در ادجام ک. دیستصورت  این
 اما را مجباور باه     یکسا   هایچ . جو بنو د بنو ید، او دیز ممکن است آب معددی بنو د و  خصی دیگر ممکن است بخواهد آب

فکران، ایان   مخصوصا  در بین رو ن. دو ید که بخواهید می مدر هر چهو  دارید دو یددی خود را برمی ما  -کند دو یدن الکل دمی
 .معموه  بدین صورت است. افتد ددرت اتفاق می هب مورد

گاویم وامعاا     مای آورد،  ها را سرحال می گویند سیگار کشیدن آن میاز مردم   بعضی. سیگار کشیدن دیز یک وابستگی است
زداگ  کشیدن یک سیگار  ی وسیله ه ود ممکن است ب  خص ومتی از کار یا از دو تن چیزی خسته می. زدید خودتان را گول می

کاه  اسات  به این دلیال  بلکه . دروامع، این درست دیست. تفریحی بگیرد یا بعد از زدن پکی به سیگار، احساآ سرحال بودن کند
 وامعاا   تواداد  وجود آورد کاه بعادا  مای    و توهمی دروغین به بردا تتوادد  بشری می ذهن. استراحت کرده استای  لحظهبرای فرد 

توادد آن کار را ادجام دهد و ایان اثار را    مطلقا  دمی. آورد سرحال می خص را  سیگار کشیدن ه ود کدروغین  بردا تی یامفهوم 
در  پز اک اگر  خص برای مدتی طاوهدی سایگار بکشاد، یاک     . بشری ددارد بدنای برای  سیگار کشیدن هیچ فایده. هم ددارد

 .های او را کامال  سیاه خواهد یافت زمان کالبد کافی، دای و  ش
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را تصافیه و   ماان  یهاا   بادن طور پیوسته  را تصفیه و پاهیش کنیم؟ باید به مان یها  بدنخواهیم  کنندگان دمی تمرین آیا ما
کنید، پس آیا بارخالش راه ماا عمال     را در جسم خود وارد می هنوز آناما  ما . سوی سطوح باهتر پیشرفت کنیم هطور پیوسته ب به

دادند کاه سایگار کشایدن خاوب دیسات، اماا فقاط         بعضی ا خاص می. استدیگری رومند این دیز تمنای دی عالوه بهکنید؟  دمی
 یستها آسان د د دداردد و برای آننبا  ان  یها افکاری صحیح که راهنما حقیقت امر این است که آن. را ترک کنند توادند آن دمی

عنوان یک وابساتگی کاه بایاد رهاا  اود       به را ن، چرا آکننده تزکیهیک  عنوان به. که بدان صورت از سیگار کشیدن دست بکشند
کنم کاه از هماین اماروز     ،  دیدا  توصیه میاگر وامعا  بخواهید تزکیه کنید. را ترک کنید آنتوادید  می آیاببینید گیرید و  دردظر دمی

فکاری بارای    یکسا   هیچاین کالآ،  میداندر . بتوادید این کار را ادجام دهیدکنم که  و تضمین میسیگار کشیدن را ترک کنید 
 ی اگر دوباره سیگار بکشید، مازه  و را ادجام دهید بتوادید آنکنم که  ، تضمین میرا ترک کنید آناگر بخواهید . سیگار کشیدن ددارد

ای  کاردن عالماه   تزکیاه  باه البتاه اگار   . اگر این سخنرادی را در کتاب بخوادید، همین اثر را خواهد دا ت. درستی دخواهد دا ت
. را تارک کنیاد   آن بهتر استکنم  فکر میکننده با ید  خواهید یک تزکیه کنیم، اما اگر می د، خوب است و  ما را متومف دمیدداری

مادر   چاه ؟ دجاا دشساته با ا    با سیگاری بر لابش آن  که اید دیدهآیا هرگز یک بودا یا یک دایو : بردم زمادی این مثال را به کار می
ام اگار بخواهیاد    ؟ به همین جهت، گفتاه را ترک کنید آنهدش  ما چیست؟ آیا دباید  نده هستید،کن  ما یک تزکیه! دار است خنده

آن درسات  . اسات  تمناا رساادد و یاک     ما صدمه می بدنسیگار کشیدن به . سیگار کشیدن را ترک کنید بهتر استتزکیه کنید، 
 .مان داریم نکنندگا تزکیه برایمخالف  رایطی است که 

 حسادت

صورت بسیار دیرومندی در چین  حسادت به زیراچرا؟ . کنم دهم، اغلب موضوع حسادت را مطرح می آموزش می ومتی فا را
چارا ماردم   . کنناد احسااآ  در خود را  آنتوادند  مردم دمیای طبیعی درآمده و  صورت پدیده مدر دیرومند که به  ، آنظاهر  ده است

تحت تأثیر کنفوسیوآ بوددد و  های گذ ته  دیدا  نامردم چین در زم. ردخودش را دا های ریشهچین این حسادت موی را داردد؟ 
داری و  اکیبایی اعتقااد    ها به خویشاتن  آن. دهند را بروز دمی ومتی عصبادی یا  اد هستند، آن. ادد گرا را ر د داده  خصیتی درون

را دارد،  خاود مزایای مطمئنا  . ا را ر د داده استگر  خصیتی درون ،ادد، ملت ما در کل جا که به این روش عادت کرده از آن. داردد
ماراه دا اته   ه تأثیرات منفی جادبی را باه  ،توادد با خود های خودش را هم دارد و می اما عیب. مثل دبالیدن به دیروهای درودی خود

 دن حسادت  خص کماک  توادد به حاد  گیر  ده و می های منفی آن بیشتر چشم پایان دارما، جنبه عصرمخصوصا  در این . با د
یاا جاایی دیگار     از محل کاارش اگر کسی .  ود د، بالفاصله باعث حسادت دیگران می وهای خوب کسی منتشر  اگر جنبه. کند
ی آن  زیرا افاراد دیگار ومتای دربااره     ،ی آن بگوید ای درباره کلمه کند میورد، جرأت دبیادست  ی بگیرد، یا اگر چیز خوبی بهپادا 

 سیوآ چینیوکنفتحت تأثیر تمام آسیا  .نددام می "حسادت آسیایی"یا  "یحسادت  رم"ها این را  یغرب . ودد یبشنودد داراحت م
 .است دیدمدر   اینچین همه جا هست اما فقط در  کم و بیشمرار گرفته است و این حسادت 

فرو ، اگر آسمان هرچه با د" ت،به آن عادت دا تیم مرتبط اسطلبی مطلق که زمادی  به مساوات ای تا اددازهاین حسادت 
اگر افازایش درآمادی با اد    سهمی مساوی دا ته با ند؛  دهمگی باید با هم بمیردد، اگر چیزی خوب وجود دارد همگی بایبریزد 

چگوداه  . عادهده با اد  رسد فکر که با همه به مساوات رفتار  ود به دظر میتاین طرز . "همه باید به یک سهم مشمول آن  ودد
اصالی در ایان   . استعهده داردد متفاوت  هایی که به مسئولیت ودهند  توادند وامعا  یک جور با ند؟ کارهایی که ادجام می میمردم 

آوردن،  اخص بایاد از دسات     دست بهبرای . "دیآ یدست دم به یزیبدون از دست دادن، چ" ود،  جهان وجود دارد که دامیده می
سود  ،مراه دارد، کار کمتره سود بیشتری به ،بیشتر کارِ. برد کاری ادجام ددهد دفعی دمیاگر  خص " ویند،گ میمردم عادی . بدهد
  ایع بودطلبی مطلق که در گذ ته  مساوات. دست آورد هبیشتر بباید کند،  فداکاری میبیشتر  ی که خصکه  این ، و"دارد یکمتر

بیش از اددازه یده این ا گویم یم. کند را عوض می  مالد است که بعد از تو چیزهایادد و  ددیا آمده هکرد که همه مساوی ب ادعا می
متولاد  اودد؟ چارا  ابیه هام      دیگر زن بعضی و چرا بعضی از مردم باید مرد . ، ا تباه استمطلقخیلی هر چیزی  است ومطلق 

تاوادیم   عدی باه، مای از بع. د ود ای فلج متولد می طور که یک عده بیمار و عده  ودد، همان دیستند؟ مردم به یک  کل متولد دمی
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ماردم آرزوی   ی توادند به یک صورت با ند؟ هماه  ها می چگوده آن. وجود دارد عدی دیگردر بع جا آن ،ببینیم که تمام زددگی ادسان
 .دیستند یکسان؟ مردم دنی با مساود توادن می، چگوده دبا داگر چیزی مسمتی از زددگی کسی . برابری داردد

ایان  . دهناد  ها خو احالی یاا غام خاود را باروز مای       آن. است گرا برونطور دسبی  شورهای غربی به خصیت مردم در ک
از دظار فکاری    یجا که این دو خلق و خو از آن .داری عدم خویشتن مثلهای خودش را هم دارد  اما عیب. های خود را دارد مزیت

سرپرست ماورد تمجیاد    توسطاگر یک  خص چینی . آوردد میمتفاوت هستند در مومع ادجام دادن کارها دتایج مختلفی را به بار 
کاه   دست آورد، بدون ایان  هبیشتری ب ی هزینه اگر کمک. دو  میمرار گیرد یا به او چیزهای خوبی داده  ود، افکار دیگران معذب 

تاو یاک   ". مشاکل اسات   این روزها یک کارگر دموده باودن . گذارد را در خفا در جیبش می دد آن وبگذارد دیگران از آن خبردار 
 .ها دیرتر به خاداه باروی   ها زودتر سر کار حاضر  وی و  ب تو باید صبح. توادی این کار را ادجام دهی تو می. کارگر دموده هستی

آمیاز و   مردم طعناه . "کافی خوب دیستیم ی ما به اددازه. دهی تو به این خوبی ادجام می ؟دهی دمیرا ادجام  هاتمام این کار تو چرا
 .بین خواهند بود و به همین دلیل یک ادسان خوب بودن آسان دیستبد

اگر رییس متوجه  ود که این کاارگر اماروز کاارش را    . اگر این در کشورهای دیگر اتفاق بیفتد کامال  متفاوت خواهد بود
: ابل دیگران خواهد  امرد او با خو حالی پول را مق. بیشتری به کارگر بدهد ی هزینه خوبی ادجام داده است، ممکن است کمک به
کاه   آن صحبت کند بادون ایان   ی دیگران درباره باتوادد با خو حالی  او می. "رییس امروز این همه پول به من داده است! وای"

حتای ریایس باه آن     دریا گب ای ی اضاافه  هزینه اگر این در چین اتفاق بیفتد که کسی از رییس کمک. پیامد و عوامبی دا ته با د
ای در امتحاادی   در کشورهای دیگر، اگر بچه. دد ورا پنهان دگه دارد و دگذارد دیگران از آن باخبر  کند که آن می زد  خص گوش

بچه تمام ! "ام من صد دمره گرفته! ام گرفتهمن امروز صد دمره " ،زدد فریاد می ،صد دمره بیاورد، با خو حالی به سوی خاده دویده
دیگار پنجاره را بااز     ی همساایه  !"سالم تاام، پسار خاوب   ": گوید خاده را باز کرده می ِ یه درهمسا. اش را خواهد دوید هدامسیر خ

صاد   !ام من صاد دماره گرفتاه   " ،توادد یک فاجعه با د می ،اگر این در چین اتفاق بیفتد !"سالم جک، آفرین پسر خوب": کند می
اش  اروع باه    داه ادر خی او  اش را باز کند همساایه  دهاخ ِ در که حتی مبل از این. دود کودک از مدرسه به خاده می !"ام دمره گرفته

چه کسی تا حاه ! بالد مگر چه چیزی است که به خود می. ی صد است فقط دمرهچه چیز مهمی است؟ " ،کند می جوش و خروش
رادگیزد، زیرا اگار کسای   را ب  خصتوادد حسادت  آن می. آوردد دتایج متفاوتی را به بار می ،؟ دو طرز تفکر"صد دمره دگرفته است

ایان  . آیاد  وجاود مای   جای این که برای او خو حال بود، در ذهن و روان مردم احساآ دااراحتی باه   هدهد، ب خوب ادجام  را کاری
 . توادد منجر به این مشکل  ود می

مثاالی   بگذاریاد . های مردم را به آ افتگی کشاادد   کار برده  د و افکار و ارزش هطلبی مطلق ب چندین سال پیش، مساوات
هار کااری کاه    . او هیق و باعرضه دیستند ی در محل کار،  خصی ممکن است احساآ کند که دیگران به اددازه. مشخص بزدم

مان صاالحیت ریایس و مادیر     ": کناد  با خودش فکار مای  . توجه است مابل کند که وامعا  فکر می. دهد ادجام می یخوب ، بهکند می
رییس دیز ممکن است اظهار کند او . "کنم حتی بتوادم رییس جمهور هم بشوم فکر می.  دن را دارمکارخاده یا حتی مقامی باهتر 
همکاران دیز ممکن است فکر کنند کاه او وامعاا  هیاق و بااساتعداد     . رسادد و هر کاری را به اتمام می وامعا  هیق و بااستعداد است

کناد، کاه کاامال  در     با او در گروه مشترک یا در دفتر مشابهی کاار مای   با وجود این، احتماه   خص دیگری وجود دارد که. است
گیرد و حتی  ولی یک روز همین  خص داهیق به جای او ترفیع مقام می. خورد کاری دمی هیچ ادجام کارها داهیق است و به درد

باه ریایس و همکاارادش  اکایت     و  ادصاافی اسات   کند که این خیلی بای  احساآ میدر ملبش بنابراین او .  ود سرپرست او می
 .کند می حسادتو  ه د کند، بسیار آ فته  می

ممکن است تصور کنید کاه در هار چیازی خاوب     . گویم میبه  ما این اصل را که مردم عادی مادر به درک آن دیستند 
ما اهمیتای  .  ود رییس می را دارد و او اش آن ، اما زددگیدر هیچ کاری خوب دیست آن  خص. را ددارد آنتان  یولی زددگ ،هستید
ادسادی بر طبق  ی ، جامعهات باهترموجود دظراز . هستندعادی  ها فقط افکاری زیرا آنکنند،  که مردم عادی چه فکر میدهیم  دمی

های  دهد بر طبق توادایی ادجام می اش چه که  خص در زددگی به همین جهت، آن. یابد توسعه می ،معینی از ر د و تحول الگوی
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دظم و ترتیاب داده    مابر طبق کارمای  و آن چیزها بودیسم اعتقاد به اصل مجازات کارمایی دارد.  ود دمیدظم و ترتیب داده او 
فکار  . دا اته با اید  ، اگر تقوا ددا ته با ید،  اید چیزی در این زدادگی د هستیدکه چه اددازه هیق  بنابراین مهم دیست. دد و می
مقاام   منصابی عاالی   صاحب با د، بنابرایناو دارای تقوای زیادی ممکن است اری خوب دیست، اما کنید که این فرد در هیچ ک می
چه را که مادر  آن دمیقا  بایدکه دد د و معتقدند این مسئله را ببیننتواد دمی مردم عادی. کند میکه ثروت زیادی کسب  یا این ود  می

طاور بادی    کنناد باه   کنند، احساآ می میرمابت و مبارزه برای چیزها  نا  سر زددگیابه همین جهت در سر. دنده ادجام  هستند،
توادند از  دمی. کنند که چیزها غیرمنصفاده است کننده است و همیشه فکر می کنند زددگی سخت و خسته ادد، فکر می صدمه خورده

 ان را از سر   ودد تمام بدن ن که پیر می ودد و با گذ ت زما خوابند و وامعا  مأیوآ و داامید می لذت ببردد، خوب دمی ان  یغذا
 . آید ها به همراه آن می ادد و ادواع و امسام بیماری تا به پا ویران کرده

طور طبیعی اتفاق  گذاریم چیزها به کنندگان همیشه می ما تزکیه، یمبه این صورت رفتار کنکنندگان دباید  بنابراین ما تزکیه
را  ، حتی اگر بارایش مباارزه هام کنیاد آن    مال  ما دبا داگر چیزی . را از دست دخواهید داد ن، آمال  ما با داگر چیزی . بیفتند

. دا ات  دمای دادرست وجود  کارهایادجام دادن  ی بود، مسئله میاگر به آن مطلقی . البته این مطلق دیست .دست دخواهید آورد به
 تاان  فا ان معلام   توسط در  رایط طبیعی ،هستید کننده ک تمرینی  مااما . داپایدار وجود داردد عواملبه بیادی دیگر، یک سری 

گاذاریم   بنابراین، این دلیل آن اسات کاه چارا مای     .چه را که متعلق به  ما است برداردد توادند آن دمیدیگران .  وید مرامبت می
گویند که آن ماال   یز به  ما میو دیگران د است ما  مالکنید که چیزی  فکر میگاهی اومات . طور طبیعی اتفاق بیفتند چیزها به
از طریق  .دیست آن مال  ما است، اما دردهایت مال  ما فکر کنید کهممکن است  بنابراین .طور دیست دروامع این ، اما ما است

رای ایان روش بایاد با   . را رها کنید، یاک وابساتگی اسات    اگر دتوادید آن .را رها کنید توادید آن توان دید که آیا می این جریان می
توادناد ایان    دمای  مردم عاادی . این است موضوع. مورد استفاده مرار گیرد ی  خصی عالمه  خالص  دن  ما از دست وابستگی

 .کنند دست آوردن در معرض خطر با د رمابت و مبارزه می حقیقت را دریابند، بنابراین ومتی چیزی برای به

مابل رؤیت بوده  وامعا  دیز کنندگان تزکیه اجتماعدر  و همیشهادگیزی موی است   گفتطور  به حسادت در بین مردم عادی
اظهاار   ،"روش او خوب اسات "یا  "روش تو خوب است"، مثل گذاردد دمی حترامگودگ مختلف به یکدیگر ا های چی روش. است

هایی که با  اکثر روش. دها به سطح  فا دادن و حفظ تندرستی تعلق دارد این ی دظر من، همه هب. دهند ارایه میدظرهای خوب و بد 
 اینگ   باه  این   هاا درهام و بارهم هساتند و      ودد، آن ی تسخیر روح موجب می وسیله به کنند می جر و بحث و منازعهیکدیگر 

ر اد داداده    طبیعای  توادایی فوق اما هیچ گودگ کرده سال تمرین چی بیست بیش از که  خصی دردظر بگیرید .کنند توجهی دمی
د که این نک میفکر . پیدا کندها دست  به آن توادایی ندتمرین را  روع ککه  الفاصله پس از اینب ،صی دیگرکه  خ  ، درحالیبا د
، ام دادهدا ر د  را  طبیعی هیچ توادایی فوقاما ام  سال تمرین کرده بیست من بیش از": را تحمل کند آن دتواد میادصافی است و د بی
ی  وسیله بهاو ":  ود برآ فته می؟ این  خص "دست آورده است هب اوطبیعی را  فوق  واداییچه ت -دست آورده  بهها را  آنحاه او و 

دهد، ممکن است  گودگ در کالآ آموزش می ومتی یک استاد چییا ! "گرفتهاز تزکیه  حاصل و جنون  دهحیوان تسخیر  یاروح 
یک از چیزهایی که  هیچم به خواه میگودگی است؟ د د چیاستا جوراوه، این چه "  ،احترامی بگوید جا دشسته و با بی  خصی دیز آن

اساتاد  آن چاه   آن ، اماا کناد دصاحبت  او وبی خا  باه  گوداگ  استاد چیآن  اید بله، . "نمگوش ک کند ها صحبت می ی آن درباره او
طالعاه  ایان  اخص هماه چیاز را م    . خاود او اسات   ی تزکیه ی از مدرسه چیزهایی کند فقط صحبت می ها ی آن درباره گودگ چی
درواماع، ایان   . هام رساادده اسات    هگودگ عادی حضور ب های استادان چی التحصیلی در کالآ کند و با یک خروار مدرک فارغ می

هرچه بیشتر از این .  فا دادن و حفظ سالمتی است ی اش درباره اما چه فایده؟ همه. دادد گودگ می  خص بیشتر از آن استاد چی
آ افته و  تماما  چیز یک  ، ود تر می تزکیه کردن مشکلبرای او و  هبود تر و پیچیده تر آ فته گیرد ییی که مها مطالب پر  ود، پیام
اماا ایان    .درویاد راهه و گمراهی  به بی وکه یک روش را ددبال کنید دهد  آموزش میبه  ما حقیقی  ی تزکیه. درهم و برهم است

کشند دیز دمایاان    ان دست دمی جویی اد دیگر خوب هستند و از رمابتکنند افر کنندگان وامعی که مبول دمی مشکل در بین تزکیه
 .ها حسادت کنند احتمال دارد که آن.  ود می
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صاالحیت و   بی یا زی جیادگکه  برد پی می یوبا گودگ ن ِ، مقام به خدایان یمراسم اعطادر کتاب . بگویمداستادی  بگذارید
کاه   دکنا  فکر مای  یوبا گودگ ن ِ. اعطا کند انخدای هنی را باویکه عنهد خوا می یا زی آسمان از جیادگ ی اما خدای اولیه. پیر است
مدر  هینید چبب عناوین را اعطا کند؟  انکه به خدای  د چرا از او خواسته " .توادد با این مسئله کنار بیاید منصفاده است، و دمی این غیر

دشد درخواست چرا از من . را دوباره سر جایش بگذارم توادم آن ، می ود هبریدکه سرم  اینبعد از  -هیق هستم ،یوبا گودگ ن ِ ،من
وجاود   مشاکالتی را باه   ایا  زی همیشه برای جیادگ و  ود میسود ای ح طور باوردکرددی به؟ او "عناوین را اعطا کنم انکه به خدای

 .آورد می

در بودیسام   یکس  هیچ ، اما این روزهاکرد یطبیعی صحبت م فوق های ی توادایی بودیسم اصلی در زمان  اکیامودی درباره
کاه جناون از تزکیاه     گویناد  مای کنیاد،  صحبت طبیعی  فوق های ی توادایی دربارهاگر . ندها صحبت ک ی آن دربارهکند  جرأت دمی

تای راهباان   ح این روزهاا ؟ طور است این چرا.  ناسند میدبه رسمیت  در کل ها را ؟ آن"ای طبیعی فوق های تواداییچه ". اید گرفته
هاای   مادرت  در نیِا  لای  نیِ موجیکه  ، و او گفتدا ت بزرگ اکیامودی ده مرید . چیزهایی هستند  هچ ها تواداییدادند که آن  دمی

  ومتای . ر اول باود های خادایی دفا   مدرت دره سوآه آن لیدام  و یکی از آدان به اکیامودی مریدان زن دیز دا ت، . اولین بودخدایی 
دارماا باه چاین     که بودی زمادی. راهبان ورزیده و ماهر بسیاری دا ت هر دسلی. معرفی  د، به همان صورت بودبودیسم در چین 

دلیل اصلی . ادد ای کنار زده  ده طور فزاینده بههای خدایی  ا گذر زمان، مدرتباما . ی دی از رودخاده گذ ت آمد، سوار بر یک سامه
. برخاوردار دیساتند   ای العااده  فوق مان معابد ضرورتا  از کیفیت مادرزادیادرستان، یا خاین است که افرادی مثل راهبان ار د، سرپ

با این تفاوت که ، ه هستندکنند ها دیز تمرین آن. با ند می های مردم عادی ها فقط مقام ولی این ،یا راهب ار د هستند  مداگرچه خا
همگی باه   ،د یا دهیدر تزکیه موفق  وکه  این. کنید ای تزکیه می حرفهطور یک غیر  ما در خاده به. کنند ای تزکیه می طور حرفه به

. عملی دخواهد باود  اگر یک ذره کاستی دا ته با یدکند و حتی  ر مورد هر کسی صدق میداین . ارددبستگی ذهن  ما  ی تزکیه
کشاد،   بیشتر زجر مای  سابقه کم هبهرچه یک را. پزد  اید کیفیت مادرزادی بدی ددا ته با د که غذا می سابقه کماما یک راهب 

تر خواهد  ها سخت تر با د باز کردن گودگ برای آن هرچه زددگی راهبان ار د راحت. تر خواهد بود برای او باز کردن گودگ آسان
. کشاند  ای زحمات مای   کنناده  صاورت خساته   سختی و به همیشه به سابقه کمراهبان . کارما وجود دارد تبدیل ی که مسئلهچرا ،بود
بااز  باا  . او باز  ودگودگ   اید یک روز داگهان. رسند میبینی  به رو ن تر سریع ودهند  میتر پس  بدهی کارمایی را سریعنابراین ب

راهبان معباد همگای دازد او آماده و از او     . او پدیدار خواهند  د های خدایی مدرتبینی،  بینی یا دیمه رو ن رو ن یاگودگ   دن
توادم هنوز هام یاک    چگوده می": کند تحمل را توادد آن دمی اما خادم. مه به او احترام خواهند گذا تو ه کردهایی خواهند  سؤال

از معباد   سابقه کمراهب  ."جا بیرون بیندازید او را از این. کند تزکیه را تجربه می حاصل ازای؟ او جنون  بینی خادم با م؟ چه رو ن
هاای   تواداایی ی  دربارهکند  در بودیسم چینی جرأت دمی یکس  هیچایی رسیده که این مسئله به جبا گذ ت زمان، .  ود اخراج می

حرکت دهاد   میاِهای درختان را از کوه  توادست دسته او می. توادا بود مدر هچ گودگ جیدادید که   ما می. کندصحبت طبیعی  فوق
  . بیرون ادداختند ینی لینگیت او را از معبد اما دردها. ها را از یک چاه یکی بعد از دیگری به بیرون پرتاب کند ندهو کُ

کامال کنیاد تاأثیر    تاان را   که آیا بتوادید عمل تزکیه  مسئله بر اینطور مستقیم  موضوع حسادت بسیار جدی است زیرا به 
 ،در مسایر تزکیاه  اگر : این مادون وجود دارد.  ودد اید  کننده می تمام افکاری که تزکیه کرده، بین درود ازاگر حسادت . گذارد می

 ایاد کاه    اید  انیده . د ودایل  یی حقیق ثمرهبه  توادد مطلقا  دمی ،د ودایل  یی حقیق ثمرهتوادد به  حسادت از بین درود، فرد دمی
ممکان   .دافتا دخواهد ااتفاق  آن ،اگر از حسادت رها دشوید اما. کرد از رفتن به بهشت با کارما صحبت  تابا بودا آمی گویند مردم می

ی بیشاتر باا کارماا باه      های فرعی کاستی دا ته با د و برای تزکیه پذیر با د که یک  خص در برخی از دیگر جنبه ست امکانا
تان  چشم خود را بر مشکل: گویم کنندگان می امروز به تمرین .اما اگر حسادت از بین درود این مطلقا  غیرممکن است. بهشت برود

این دلیل آن است کاه  . وی سطوح باهتر است بنابراین مجبورید از  ر حسادت خالص  ویدس  ما تزکیه کردن به هدش. دبندید
 .کردماین مسئله را مخصوصا  در این سخنرادی مطرح چرا 



    

138 

 ها مداوا كردن بيماري وضوعم

وامعای فاالون    انمرید یک از هیچ. نیدها را مداوا ک بیماری که دهم ها، به  ما آموزش دمی در رابطه با مداوا کردن بیماری
در جسام  کاه   یک بیماری را مداوا کنید، تمام چیزهایی از فالون دافا که محض این به. ندنمداوا کرا دیگران  یها دافا دباید بیماری

چیازی  ایان   کاه  ایان خاطر  مدر جدی گرفته  ده است؟ به چرا این موضوع این.  دخواهد گرفته پس فا ن من توسط  ما است 
که بعضی از افراد یک بیماری را  به محض این ، بلکهرسادد میسالمتی خودتان آسیب ده تنها به . رسادد می است که به دافا آسیب

ماداوا کنناد و    اش را  تاا بیمااری  گیرداد   بینناد مای   مای کاه  را  هر کسیو  کنند تابی می آن بی ی دهند، برای ادجام دوباره  فا می
 . خص خواهد  د ی طور جدی مادع تزکیه بهآیا این یک وابستگی دیست؟ این . دمایی کنندخود

دسات   باه  گوداگ  بعاد از یاادگیری چای    ، که مردم عادیبیماران ی گودگ از تمنای معالجه بسیاری از استادان مالبی چی
ها  ماریتوادد بی  خص می ،کنند که با بیرون فرستادن چی و ادعا می هها این چیزها را به  ما یاد داد آن. ادد استفاده برده آوردد می

توادید او را باا چای خودتاان معالجاه      چگوده می. آیا این یک  وخی دیست؟  ما چی دارید و دیگران دیز چی داردد. را درمان کند
ومتی  اخص گوداگ را در   . توادد چی دیگری را محدود کند یک  خص دمی چی! کنید؟  اید چی او بیماری  ما را درمان کند

تواداد  افا دهناده با اد،      رحقیقت میاست، که د باهادرژی با  ی کند ماده چه که تولید می د، آنده سطح باهیی از تزکیه ر د می
به همین جهت، برای  فای حقیقی یک بیمااری و  . را از ریشه بردارد آنتوادد  اما دمی .را کنترل کند و آن را سرکوب کرده بیماری
وجود  مشخصیطبیعی  توادایی فوق ،برای درمان هر بیماری. عی با دطبی های فوق کامل آن،  خص باید دارای توادایی ی معالجه
 طبیعای  های فاوق  گویم که بیش از هزار دوع از آن توادایی ها، می بیماری ی طبیعی برای معالجه های فوق توادایی در ارتباط با. دارد

ددا ته با ید، مهام دیسات   طبیعی  های فوق تواداییاگر . دطبیعی وجود دار های فوق توادایی ،ها خود بیماری ی اددازه به -وجود دارد
  .معالجه بدون دتیجه خواهد بود با د،ماهراده مدر  چهکه مداوای  ما  

در باین اساتادان وامعای    . اداد  کننادگان را کاامال  باه آ افتگی کشاادده      تزکیه ی جامعه افراد،بعضی از  ،های اخیر در سال
دداد، چاه کسای باه     کررا هموار  راه ،هایی که در آغاز کار به دزد عموم آمددد یا آنگودگ که برای  فا دادن و حفظ سالمتی  چی

داددد کاه چگوداه    کرددد یا به  ما دشان می ها همیشه بیماری  ما را معالجه می آن نند؟مداوا کها را  که بیماری مردم آموزش داد
طریاق تمارین   از خودتاان   ،را آماوزش دادداد و بعاد از آن    هاا  سری از تمرین ها به  ما یک آن. الم بمادیدچگوده س وتزکیه کنید 

هار  . گودگ به میان مردم آمددد و باعث هارج و مارج  اددد    بعدا ، استادان مالبی چی. درمان کنیدرا تان  یها توادستید بیماری می
. به این صورت است ، مطعا کند روح یا حیوان تسخیر کننده را به خود جذب می ،گودگ بیماران را معالجه کند کسی بخواهد با چی

آن تشریک مساعی با اوضااع کیهاادی در آن   . گودگ بیماران را مداوا کرددد تحت اوضاع و  رایط آن زمان، بعضی از استادان چی
ای از تغییارات   آن دتیجاه . توادد برای ابد ادامه یابد گودگ یک مهارت برای مردم عادی دیست و این پدیده دمی اما چی. زمان بود

بعدها، بعضی از ا اخاص خود اان را در آماوزش دیگاران     . ی زمادی بود آن دوره از ضاع کیهادی در آن زمان و فقط محصولیاو
یاک   تواداد در عارض   چگوده یک فرد عادی می. باعث دابسامادی  دددبدین وسیله  کرددد و تخصصمها  برای  فا دادن بیماری

توادم ایان بیمااری یاا آن بیمااری را درماان       من می" ،کرد دعایاد بگیرد؟ کسی ا، مداوای یک بیماری را هسه یا پنج روز ی دوره
دادناد کاه    ها مای  آیا آن. کنند  ما بگویم که این افراد همگی ارواح یا حیوادات تسخیر کننده را با خود حمل می هب بگذارید. "کنم

کاه از آن   کنناد و داه ایان    را احساآ می د، اما ده آنها روح یا حیوان تسخیر کننده دارد  ان چسبیده است؟ آن چه چیزی به پشت
 .هنوز هم ممکن است احساآ خیلی خوبی دا ته با ند و فکر کنند که هیق و توادا هستند. آگاهی داردد

کاه یاک بیماار را     زمادی. برسندبه این هدش بگذردد تا  فرسا ی طامت تزکیه ها سالاز میان گودگ باید  استادان وامعی چی
طبیعای را بارای از باین باردن کارماای ایان        های مدرتمند فوق اید که آیا توادایی این فکر کرده ی کنید، آیا هرگز درباره یمداوا م

ماداوا   ،یا پنج روز کاالآ رفاتن  روز سه با توادید  اید؟ چگوده می هکرد خص دارا هستید؟ آیا هرگز یک آموزش حقیقی را کسب 
 انهای فردی عادی یک بیماری را درمان کنید؟ به هر حال، چنین اساتاد  توادید با دست ه میها را یاد بگیرید؟ چگود کردن بیماری
ها  آیا در جستجوی درمان بیماری". ادد هکردهای مردم استفاده  وابستگیها از  آن .ادد هکرداز ضعف  ما استفاده  یگودگ مالبی چی
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  افا دادن،  هاای  تکنیاک  د که بعضی ازنده را تشکیل میگری  های درمان کالآ مشخصطور  بهبنابراین  !"خوببسیار دیستید؟ 
؛ دنا ی دست را باه  اما آماوزش ده    وسیله چنگ زدن به اصطالح چی، روش به جبرانچی،  ی ، تخلیهدور درمادیسوزن چی،  مثل

  .کنند جیب  ما را خالی کنند فقط سعی می. ادد اسامی پر دقش و دگار بسیاری به این چیزها داده

را  زیار ایم وضعیت  که ما مشاهده کرده چه آن. ی دست برای  ما صحبت کنم وسیله ی روش چنگ زدن به درباره بگذارید
ایان   .سیاه است ی مادهکارمایی کارما و میدان  ان  یها و تمام بدبختی آدان  ای مشکل ریشه علت  ودد؟ چرا مردم بیمار می. دارد

کاه ایان    خااطر ایان   بنابراین به. ها سیاه هستند یز موجوداتی منفی و همگی آنتمام موجودات اهریمنی د. چیزی منفی و بد است
البتاه دو  . هاا اسات   ترین منبع بیماری صلیاین دلیل اصلی بیمار  دن  خص است، این ا. آیند مناسب است می ان  یمحیط برا

. هستندای از کارما   بیه خو ه ها چیزهایی آن .باه است چگالیبینی با  ها موجودی بسیار ذره یکی از آن. دوع دیگر دیز وجود دارد
همگی از طرش اجاداد فارد جماع     و دو  میددرت دیده  هد، اما این دوع بو  میلوله منتقل یک دیگری مثل این است که از میان 

 .وجود داردد دیز موارد این.  ودد می

یی از بددش غده، عفودات، برآمادگی روی    خص ممکن است در جا. صحبت کنیمها  ترین بیماری ی رایج درباره بگذارید
 یعاد آن موجاود در بع . عدی دیگر موجودی در آن مسامت جاای دارد  که در بع است  خاطر این بهاین . استخوان و غیره دا ته با د

 معماولی طبیعای   فاوق هاای   تواداایی باا  زیرا  ،را  ناسایی کند گودگ مادر دیست آن یک استاد معمولی چی. جای دارد بسیار عمیق
هار جاا کاه چای سایاه      بگاوییم  این درست است که .  خص ببینند بدنتوادند چی سیاه را در  ها فقط می ، آندیدرا  توان آن دمی
تار وجاود    عدی عمیاق زیرا موجودی در بع. دیستاما چی سیاه دلیل اصلی یک بیماری . جا یک بیماری وجود دارد آنبا د، جود مو
، برویاد و  کنناد  تخلیه کردن و بردا تن چی سیاه صحبت می ی بنابراین بعضی افراد درباره. ردآو وجود می که این میدان را به دارد
وجود خواهد آمد، زیرا بعضی از موجودات بسایار مدرتمناد    زمادی کوتاه بعد از آن، دوباره به! را تخلیه کنید خواهید آن طور که می آن

بدون دردظر گرفتن . برگردادندتوادند چی را  ها می آن پس بگیردد؛ خودرا  آن ود  بردا ته  چی که توادند به محض این هستند و می
 .توادند مؤثر با ند دمی ،ددوکار برده   هها ب ناکه چگوده درم این

چینای   طبیک دکتر . گیردد زا دردظر می را چی بیماری بینند و آن جا چی سیاه می آندر ، طبیعی فوقهای  افرادی با توادایی
گرفتاه  های ادرژی  و کادال یستندکه چی و خون در گردش د طوری ، بهاستهای ادرژی مسدود  کادال ،در آن منطقه برد که پی می

. دهاد  را دشاان مای  غیره  ومی از زخم، غده، برآمدگی روی استخوان، التهاب یاز دظر طب غربی، آن منطقه عال. مسدود هستندو 
عد هیچ که بدن در این بع دیبر می دارید پی را برمی آن موجودکه  اینبعد از . آید  ود به این  کل در می عد ظاهر میومتی در این بع
داریاد و میادان را پااک     کاه آن چیاز را برمای    بعد از این ،ها با د یا برآمدگی روی استخوان آن دیسک مهره خواه. مشکلی ددارد

و ببینید که برآمادگی  عکس دیگری بگیرید ی ایکس  ا عها بتوادید  می. کنید، پی خواهید برد که بدن فورا   فا پیدا کرده است می
 .آورد وجود می آن اثر را بهدلیل اصلی این است که این موجود  .روی استخوان داپدید  ده است

 توادیاد  مای  دست به  ما، در عرض سه یا پنج روز ی وسیله هکنند که با آموزش روش چنگ زدن ب بعضی از افراد ادعا می
 ین موجودات هستندتر ضعیفی ادسادموجودات ! دست را به من دشان دهید ی وسیله هروش چنگ زدن ب. رمان کنیدها را د بیماری
 اب باازی باا  اما باازی       مثل عروسک خیماه و  کند می ما را کنترل  ذهنآن موجود . است درددهآن موجود کامال   که درحالی

را به  توادید آن چگوده می. را به چنگ بیاورید توادید آن که می گویید می. دراحتی به زددگی  ما خاتمه ده توادد به حتی می کند و می
دهید، به  ما  تان را به اطراش حرکت می که دستان ومتی. به آن دست یابیدتان  یهای معمول توادید با دست چنگ بیاورید؟  ما دمی

اگر وامعا  بتوادیاد  . کامال  مسخره است ما هدش  بی چنگ زدنکند  فکر می ،خندد میبه  ما  تانپشت سرحتی و کند  اعتنایی دمی
ام کاه باا هار آزمایشای هار دو       افرادی را مبال  دیده!  ود مییک زخم وامعی و  ه ما آسیب رسادد  را لمس کنید، فورا  به دست آن

را که آویازان باود بلناد      ان توادستند دست ، اما دمیهیچ مشکلی ددا تند ان  دست ان و   بدن. آمد  ان طبیعی به دظر می دست
 بدن آنومتی  . دن حقیقی است فلج، عدی دیگر آسیب دیده بود و ایندر بعها  آن بدن .ام  کردهبرخورد افرادی چنین  همن ب. کنند

 ؟ مان در هستمگودگ  معلم، آیا من مادر به تمرین چی": ادد پرسیدهبعضی از افراد از من  .یدو  میفلج گمان  بی، ببیند ما آسیب 



    

141 

 ما در  بدنای دیست زیرا  مسئله" ،ها گفتم به آن. بردا ته  ده است ان  بدنعضی از اعضای گویند ب می، یا "ام عملی عقیم  ده
ومتی سعی این دلیل آن است که چرا گفتم . "کند می کاراست که  بدنگودگ آن  دشده و در تمرین چیجراحی عدی دیگر عمل بع

تاان   ید، باه دسات  ردک میرا لمس  اگر آن. کند اعتنایی دمیلمس کنید و آن به  ما را  وادید آنت میدرا به چنگ بیاورید،  کنید آن می
 .زد میصدمه 

تندرساتی   هاای  تعدادی از مریدان را برای  ارکت در دمایشاگاه  کشور،  گودگ یی چ های گستردهبرای حمایت از رویداد
در اولین دمایشگاه، فاالون  . کنندگان بودیم ترین  رکت ها ما برجسته گاهدر هر دوی دمایش. بردم با خود به همراه  ،در پکن آسیایی

آن  ی توادساتیم از عهاده   مدری پر از ازدحام بود که دمای  هدر دمایشگاه دوم، محل ما ب. اعالم  د "گودگ چی ی ستاره"دافای ما 
: وجاود دا ات  سه ردیف ادتظاار  . پر از جمعیت بود ما ی زیادی وجود ددا تند، اما غرفه افراد ،های دیگر دمایشگاه در غرفه .یمیبرآ

بعدازظهر منتظر  مداوایدوم، برای  ردیف، دام کرده بوددد ثبتصبحگاهی  مداوایصبح زود برای  بود که هایی اول برای آن ردیف
؟ بارای  این کار را کاردیم برای چه . دهیم ها را  فا دمی ما بیماری. ددمن بود ء ازسوم در ادتظار گرفتن امضا ردیفبوددد و  دام ثبت

ایان دلیال آن اسات کاه چارا      . و با این مورد همکاری کنایم رده ک حمایتکشور  گودگ یی چ های گستردهاز رویداد این بود که
 . رکت کردیم

ای ه خو هها سهمی را دریافت کرددد که  هر کدام از آن. جا بوددد توزیع کردم مریدادی که با من در آن ینگودگ خود را ب
، هام  را با گودگ مهر و موم کردم، اما با این حال دانهای آ من دست. ددبودطبیعی  صد توادایی فوق بیش از یک متشکل ازی ادرژ

آیا فکار  . بوددد درددهموجودات کامال  آن . این حتی بارها اتفاق افتاد .زدن گزیده  دتاول تا حد خودریزی و  ها بعضی از آن  دست
بادون آن داوع از   . هاا دسات یابیاد    توادید باه آن  عالوه،  ما دمی هبا دست  خصی معمولی لمس کنید؟ بها را  کنید بتوادید آن می

عدی دیگر از هرچه که بخواهید این موجود در بع، که به آن فکر کنید به محض این زیرا. طبیعی عملی دخواهد بود های فوق توادایی
که بیمار پاایش را از   به محض این. دکن میبه چنگ بیندازید، بالفاصله فرار را  کنید آن ومتی سعی می. آگاه خواهد بود ادجام دهید

بار آن چیاره  اوید باه یاک تواداایی       کاه   بارای ایان  . دو ا  میو بیماری دوباره ظاهر گشته جا باز گذارد، فورا  به آن در بیرون می
طبیعی  کوب  د، توادایی فوق که میخ پس از آن. کنید کوب جا میخ را آن آن "!بَم"تان را دراز کنید و  طبیعی دیاز دارید که دست فوق

تواداد کال روح    آن می. تر است طبیعی حتی دیرومند  د و آن توادایی فوق دامیده می "روش بزرگ گرفتن روح"دیگری داریم که 
صای را  طبیعای چیزهاای بخصو   آن تواداایی فاوق  . اصلی  خص را بیرون بکشد و بالفاصله  خص مادر دخواهد بود حرکت کند

دادید چگوده آن بودا تاتاگاتاا    ما می. دادیم  طور مشخص آن چیزها را هدش مرار  را استفاده کردیم، به دهد؛ ومتی آن هدش مرار می
این توادایی  .مدر بزرگ بود، ولی بالفاصله او را کوچک کرد دادید او چه ی در دستش، پاد اه میمون را هدش مرار داد، و می با کاسه
ی دسات   وسایله  بزرگ یا کوچک با د، بالفاصله باه  مدر که این موجود چه مهم دیست. این کار را ادجام دهدتوادد  ی میطبیع فوق

 . ود و بسیار کوچک میگرفته 

 ذهان تواداد در   آن مای . عالوه، این مجاز دیست که دست  خص در بدن گو تی بیمار فرو رود و چیزی را خارج کناد  هب
به این  اکل ادجاام    ستتواد ، دمیبود پذیر می حتی اگر امکان. ا  ممنوع استمطلقوجود آورد و  تالل بهعادی اخ ی مردم در جامعه

طرش  هومتی این دست ب. که  خصی بیماری ملبی دارد دردظر بگیرید. عدی دیگر استدستی در بع ،برد دستی که فرد فرو می.  ود
کناد و فاورا  آن    به طرش داخل بدن حرکت می مرار دارد عدی دیگربعدر که دست آن ، بگیردکند که آن موجود را  ملب حرکت می

. در دست  ماستآن موجود سپس   ودد و ها بسته می دست یهر دوگیرد و  میرا  دست خارجی  ما آن سپس. ماپد میموجود را 
دایش   گاهی اومات اخ کند،ها را سور آنکند  و سعی می ردهک های  ما حرکت  در دست گاهی اوماتاست،  درددهآن موجود بسیار 

اگار از  اماا  رساد،   دظار مای   های  ما کوچاک باه   که در دست با آن. کند خراش ایجاد می و گاهی اومات حتی صدای گوش زدد می
، طبیعای  فاوق  بادون آن تواداایی  . را لماس کناد   این چیزی دیست که هر کسی بتوادد آن. د و میبسیار بزرگ  رها کنید تان  دست

  .کنند دیست می رمردم تصو که به این سادگی به هیچ وجهاین . را لمس کند آن کل در توادد  خص دمی
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طاور کاه در گذ اته     وجود دا ته با د، هماان مجاز با د که گودگ ممکن است در آینده  چی ی البته، این دوع از معالجه
تزکیه، این  خص اجاازه   طولدر . با د کننده این فرد باید یک تمرین: اما باید یک  رط وجود دا ته با د. همیشه وجود دا ت
ها را از بین  توادد کارمای آن دمی طور کامل بهاما او . خواهی این کار را برای تعدادی از مردم خوب ادجام دهد دارد که از روی دیک

های بخصاوص   یماریها هنوز هم وجود خواهند دا ت، اما ب به همین جهت، ردج. ددارد تقوای عظیمکافی  ی که به اددازه راببرد چ
به ها را  توادد بیماری او فقط می. گودگ کسی دیست که در تزکیه به دایو دایل  ده با د یک استاد معمولی چی.  فا خواهند یافت
ممکان  دیاز   اوخود  دیگری تبدیل کند، اما حتی های بدبختیها را به  آن ممکن است. ها را تبدیل کند آن  ایدیا  بَعد موکول کند

ادجاام   او خودآگااه کمکای  توساط  اگر روش او خودآگاه کمکی را تزکیه کند، ایان کاار   . ادداختن را ددادد تعویق به روددِ است این
گودگ، گودگ دداردد  چی مشهوربسیاری از استادان  با ند، امامشهور  ممکن است دسبتا ها  کنندگان بعضی از روش تمرین.  ود می

چنین کارهاایی را   ،تزکیه طولیعنی، بعضی از ا خاص اجازه داردد در . کند ر د می  ان یها در بدن خودآگاه کمک زیرا گودگ آن
 آنتوادناد فراتار از    و هنوز هم دمی کنند میسال تزکیه  ها ها بیش از ده سال یا ده آن. مادند در آن سطح میها  آن زیراادجام دهند 
، اجازه داردد این کار مادند میسطح  آنجا که در  از آن. کنند داوا میا م ان همیشه بیماران ر بنابراین در سراسر زددگی. سطح برودد

توادید این کتاب را برای   ما می. کنند داوابیماران را م توادند دمیمطلقا  کنند  تزکیه میفالون دافا اما مریدادی که در  .را ادجام دهند
مادر ماؤثر با اد، باه مقادار       چاه اماا  . را  فا دهد اوتوادد  می آنند، کتاب را مبول کمحتوای توادد بیمار باگر و  یک بیمار بخوادید

 .که او دارد بستگی داردی یکارما

 گونگ چي  بيمارستان و درمان  درمان

باه  غربای  رخای از پز اکان طاب    ب. گودگ صاحبت کنایم   چی درمانبیمارستان و   ی بین درمان رابطه ی درباره بگذارید
تواداد   گودگ مای  اگر چی" ،ها این است که دظر آن. صحت داردها  اکثر آناین امر برای گفت که توان  دداردد و میباور گودگ  چی

تزریقاات، دارو، یاا   خاالی و بادون   با دسات  توادد  گودگ  ما می چی؟ ها است به بیمارستان چه دیازی ها را  فا دهد، پس بیماری
آن . دظرات معقول دیست؟ این "های ما را بگیرید ی بیمارستانآیید جا پس چرا دمی ،مردم را  فا دهد بیمارستانبستری  دن در 

هاای ماردم    ناتوادد مشاابه درما   گودگ دمی چی ی دروامع، معالجه. گودگ آگاهی دداردد افراد به چیبرخی از . افراد منطقی دیستند
است  طبیعی فوق گوده نکه ای پس چگوده چنین چیزی. طبیعی است فوق ، چیزیگودگ مهارت مردم عادی دیست چی ؛عادی با د

یاک ماوج   با  توادد و میاست بسیار توادمند ؟ یک بودا ایجاد کندعادی بشری تداخل  ی با جامعه مجاز است که در مقیاآ وسیعی
که تعداد بسایار   ، مخصوصا  ومتیدنده این کار را ادجام دمی یک از بوداها هیچچرا . ها را از بین ببرد ناهای ادس تمام بیماریدستش 

ی عاادی   کاه جامعاه  به این دلیل دهند؟   ان را دشان دمی بخشندگی ،درمان بیماری  مابا ها  ؟ چرا آنها وجود دارد یادی از آنز
کارماایی دارداد و    یال هاا ده  آن ی هماه . تولد، پیری، بیماری و مرگ چنین  رایطی هستند. بدین صورت با د مرار استادسادی 

 .بپردازید را رید مجبورید آناگر بدهی دا .عقوبت کارمایی هستند

تواداد   که  اخص مای   کنید، یعنی این اصل را دقض می آناگر بیماری  خصی را درمان کنید، درست مثل این است که 
افرادی که درحال تزکیه هستند با د؟  درستتوادد  چگوده این می. ردازدپبها را  آنتاوان که  دادرستی ادجام دهد بدون این رهایاک
خواهی یاک بیماار را معالجاه     د از روی دیکد، اجازه دارطور کامل حل کنند به را مشکل ی کافی مدرتمند دیستند تا دازهبه ادمتی و
ید ایان داوع   سات تواد مای طور وامعی  اما اگر به. پدیدار  ده استخواهی  ما  زیرا دیککار را ادجام دهید  اجازه دارید آن ما . دنکن

 ی وضاعیت جامعاه  به طور جدی  صورت، به آندر . بود کردید، آن مجاز دمی ی حل میاآ وسیعمقیرا در  آنو مشکل را حل کنید 
هاای ماردم عاادی باا      ناجایگزین کاردن بیمارسات  که چرا  است  این دلیل آن. این مجاز دیسترساددید و  آسیب میمردم عادی 

 .استطبیعی  فوقگودگ یک فای  که چیچرادر کل عملی دخواهد بود،  ،گودگ چی

گودگ برای معالجاه   باز  دن داده  ود و بسیاری از استادان بزرگ چی ی گودگ در چین اجازه های چی نار به بیمارستاگ
خواهناد   مای هاا   آن ی هدخواهد بود، زیرا هما  مجازکنید این جریان به چه صورتی در خواهد آمد؟ آن  کردن بیرون بیایند، فکر می

گوداگ و   گودگ، مراکز ساالمتی چای   های چی گودگ، کلینیک های چی نااگر بیمارست. را دگه دارددمردم عادی  ی وضعیت جامعه
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د کرای افت خواهد  طور مابل مالحظه گودگ به گودگ تأسیس  ودد، اثربخشی  فا دادن استادان چی های درمادی چی گاه استراحت
ها  دهند، فای آن ار را در بین مردم عادی ادجام میها این ک آن جا که از آنچرا؟ . طور کلی خوب دخواهد بود ها به نادرم ی و دتیجه

ها بایاد   درمان آن ی دتیجه. مردم عادی بامی بمادند وضعیتها مجبوردد در همان سطح  آن. باید در همان سطح مردم عادی با د
 ی جلساه "اصاطالح   باه باه چنادین    ها دیز آنو  کند میعمل د خوبی بهها  های آن نادردتیجه درم. در همان سطح بیمارستان با د

 .داردد، معموه  بدین صورت استدیاز برای  فای یک بیماری  "درمان

. ها را  افا دهاد   توادد بیماری گودگ می چید ادکار کند که تواد دمی یکس  هیچها،  گودگ یا بدون آن های چی نابا بیمارست
وامعا  به هدش  فا دادن  ،ص از طریق تمرین کردنبسیاری از ا خا. در بین مردم رایج و مشهور بوده استمدت زمادی گودگ  چی

معالجاه  اده    کلی  هر به گودگ به تعویق افتاده با د یا  یک استاد چی خواه بیماری توسط. ادد ها و حفظ سالمتی رسیده بیماری
تواداد   گوداگ مای   چی که ادکار کندتوادد  دمی یکس  هیچبه بیادی دیگر، . درحال حاضر بیماری داپدید  ده استهرچه با د با د، 
ای  هاای د اوار و پیچیاده    کسادی هستند کاه بیمااری   ادد دیدهگودگ را  اغلب ا خاصی که استادان چی. ها را معالجه کند بیماری
و  کنناد  امتحاان  را ان   ادستا  رودد گودگ می ها به دزد استادان چی آن. درمان کردبیمارستان ها را در  توان آن د که دمیاد دا ته
گوداگ دخواهناد    در بیمارستان  فا یافته است به دزد استادان چای  ان  یها هایی که بیماری آن.  ودد می درمانا  دهایتها  یبیمار
 فقاط هاا را  افا دهاد،     توادد بیمااری  گودگ می چی ،به همین جهت. کرددد مخصوصا  در آغاز، مردم به این صورت فکر می. رفت
که یاک تاداخل     درحالی. به اجرا گذا ته  ود  ود میی بشر عادی ادجام  که در جامعه یتوادد مثل کارهای دیگر آن دمیکه  این

طور  بهتوادد  آن دمیتردید  بیاما . جایز استپردفوذ  غیرآرام و  به  کلی، ادجام آن در مقیاسی کوچک یا دیست جازممطلقا   گسترده
 . گودگ را تمرین کند خود فرد چی بهترین راه  فای بیماری این است که .بیماری را  فا دهد کامل

هاا را درماان کنناد و     توادناد بیمااری   ها دمی ناکنند بیمارست گودگ وجود داردد که ادعا می همچنین بعضی از استادان چی
مان  باه دظار    .زیادی وجود دارد ؟ البته دهیلگوییم چه میآن  ی دربارهما . است طور یا آنطور  در بیمارستان این  نابخشی درم اثر

کاه   هاای عجیاب  اده    بیمااری  گودااگون منجار باه اداواع    که  است های اخالمی ادسان ارزش اصلی، وضعیت فعلی افولدلیل 
خااطر   بهها  تمام این. دیز وجود دارد زیادی قلبیت داروهای. مصرش دارو دیز مؤثر دیست. ها را  فا دهند توادند آن ها دمی نابیمارست
آن مورد سرزدش مرار دهد، رای دباید دیگران را ب یکس  هیچ .ل حاضر به این حد رسیده استدرحاست که ی بشری ا معهافساد ج
 .مواجه خواهد  دهایی  سختیر تزکیه با ر کسی ددردتیجه، ه. ، سوخت اضافه کرده استآتش به یکس رزیرا ه

مشکل برخی از افاراد  . دد ون  ناسایی توادند در بیمارستا ها دمی بعضی از بیماری ،هستندبیمار که مردم وامعا   حتی با این
هاا را   آن ی ههاا هما   نتابیمارسا . اداد  ها وجود ددارد، زیارا مابال  هرگاز دیاده دشاده      اسمی برای آن اما  ود میز تشخیص داده ید
هاا   نارسات اگار بیما . توادناد  کاه مای   هاا را  افا دهناد؟ البتاه     توادند بیمااری  ها می ناآیا بیمارست. دامند می "امروزیهای  بیماری"
 توادناد  مای هاا   ناروداد؟ بیمارسات   جاا مای   و برای معالجه به آن  تهدا باورها  ها را  فا دهند، چرا مردم به آن ند بیماریستتواد مید

هاا   کاه بیمااری    درحاالی  اسات  ساطح ماردم عاادی    درهاا   آنی   معالجاه  طور است که روش فقط اینها را معالجه کنند،  ی بیمار
ها باید در مراحال اولیاه    گویند که بیماری میها  نابیمارستبنابراین . با ند میا  جدی دسبتها  عضی از بیماریب و طبیعی هستند فوق

فرد را دیز حد دارو را درمان کنند و مقدار بیش از  توادند آن ها دمی درمان  ودد، چراکه ومتی یک بیماری خیلی حاد  ود بیمارستان
ساطح ماردم عاادی     ، همگای در مرار دارد ما علوم و تکنولوژی در همان سطحامروزه  پز کیهای  نادرمسطح . دنک می مسموم
هاای معماول    کاری کاه درماان  : کنمرو ن دکته است که باید یک  .ها به این صورت است گری آن تأثیر درمان بنابراین ،هستند
جاا   و جاباه  ادداختهی را به تعویق  ا لت ریشهها یا همان ع دهند این است که سختی ادجام میها  نابیمارست های درمان گودگ و چی
 .خورد کنند و کارما ابدا  دست دمی یا به آینده موکول میتان  یی زددگ مادده های بامی ها را به سال آن. کنند می

اکثار   در چاین باساتان  . گودگ بسیار دزدیاک اسات   چی مداوایچینی به  طب. چینی صحبت کنیم طب ی درباره بگذارید
 جان و    ای  لای  آ،تاو  هاوآ ، یویا می سی  سان بزرگی مثلطبیبان طور مثال  به .دا تندطبیعی  های فوق چینی توادایی پز کان طب

ای  العااده  چنین چیزهای خاارق این روزها اما  .ادد طبیعی دا تند و همگی در متون پز کی مستند  ده های فوق توادایی ه،چ آن بی
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دست آمده  ها یا تجربیاتی است که از سعی و خطا به دسخهچینی به ار  برده فقط  طبکه چه  آن. گیردد مورد ادتقاد مرار میاغلب 
علام  " ،بعضی از مردم ممکن اسات فکار کنناد   . آن جلوتر از علم پز کی امروزه بود. چینی باستان بسیار پیشرفته بود طب .است 

ماورد بررسای مارار دهناد و اماواج مااورای صاوت،         توادند داخل بدن را ها می اسکن تی ، سیپیشرفته است بسیارپز کی کنودی 
خاوبی   گویم که هنوز به اما می ،هستندپیشرفته طور است، تجهیزات امروزی  مطمئنا  این. "وجود داردبرداری و ا عه ایکس  عکس

  .علم طب چینی باستان دیستند

مصاد   آتاو  سایو تصور کارد کاه هاوآ    سایو. را عمل کند و خواست که آن دیدای را  غده سایو سایو ورتامپرا ر مغزد آتو هوآ
را باه یااد    آتاو  سایو عود کرد، هوآ سایو زمادی که بیماری. در زددان درگذ ت آتو هوآ. کشتن او را دارد، دردتیجه او را زددادی کرد

ه آن بیمااری آگااهی   با  آتاو  چارا هاوآ  . بیماری درگذ ت آنسایو با  سایو بعدها. درگذ ته بود آتو آورد و ددبال او فرستاد، اما هوآ
 ،ها داریم و چیزی است که طبیبان بازرگ زماان گذ اته    است که ما ادسان طبیعی فوق  توادایییک این . دا ت؟ او بیماری را دید

زمان چهار طرش بادن ادساان را    طور هم توادد از یک طرش به میباز  ود او چشم سوم  خص که  این بعد از .را دا تند همگی آن
را هیه به هیاه  را برش دهد تا  توادد آن همچنین می. راست را ببیند چپ و سمت ، سمتپشت سمت توادد می جلو سمتاز  -ببیند

 آن کاار را بکنناد؟  توادند  میدوین پز کی  ابزارآیا  .ای بیماری دگاه کند توادد ببیند تا به علت ریشه دگاه کند و از میان این بععد می
توادناد داخال بادن     مای  ی ایکس دیاز  ها، امواج ماورای صوت و ا عه اسکن تی سی! ر سال دیگریک هزا اید . فاصله دارددبسیار 

های بزرگی مابل حمل و دقل دیستند و بدون برق کار  بسیار پرحجم و جاگیر هستند و چنان دستگاه ،، اما تجهیزاتببینندادسان را 
چگوداه  . دادارد  منباع تغذیاه  همراه او با د و احتیاجی به  د بهروبتوادد هر جا که  خص  ، این چشم سوم میدرحالی که. کنند دمی
 ؟ وددتوادند مقایسه  ها می این

 .گوداه دیسات   بیانم ایان   طور که من می آن. کنند صحبت میدوین ادگیز بودن علم پز کی  حیرت ی بعضی از مردم درباره
اداد، اماا    از بین رفتاه  چیزهابسیاری از آن  .از بین ببرددرا  ها بیماریطور مؤثری  بهتوادستند  وامعا  می چینی باستان گیاهان دارویی
دا اتم،   هاار  چای  چای   اهر  کاه کالسای در   زمادی. گیردد ها بامی مادده و هنوز هم بین مردم مورد استفاده مرار می بسیاری از آن

د که ایان  اخص از   یفهم د  یمراحتی  به. کشید داد و ستدی در خیابان دا ت و دددان مردم را می ی  خصی را دیدم که غرفه
ن هر کسای را  اددد. کرد آمد رد دمی او هر کسی را که به دزدش می. آمد زیرا لباسش  بیه مردم  مال  رق دبود جنوب چین می
محلاول  مقصود او کشایدن ددادان دباود، بلکاه فاروش      . ای از دددان جمع کرده بود جا توده کشید و در آن آمد می که پیش او می

کارد و   بطری را بااز مای   ِ کشید، در که دددادی را می  درحالی. فرستاد بیرون می یزردردگبخار  دید  محلول،. ش بودخود  یمیایی
. استنشااق کناد   چناد باار   را محلاول  که بخار خواست می اواز گذا ت و  می بود خراب ِ دددان که جایی ، خص ی را روی گوده آن

. آورد بیرون مای  شچوب کبریتی را از جیب سپس. گذا ت میو کنار بست  را می آن ِ در.  د میمصرش  مقدار بسیار کمی از محلول
کشایدن  . آورد را بیارون مای   کشاید و آن  کرد، با چوب کبریت دددان خراب را می خودش صحبت می محلول ی که درباره  درحالی

باه یاک   : ی این بیندیشاید   همگی درباره. کرد  د، اما خودریزی دمی فقط چند مطره خون جاری می. همراه ددا ت دددان دردی به
 .را بکشددددان ی کوچکی  ضربهبا کرد تا  استفاده میآن از ، اما او ند ک میچوب کبریت اگر کمی فشار آورده  ود 

طاب  ابزارهای دمیق  و ادد از زمان گذ ته در بین مردم چین ادتقال یافتهدر چین هنوز چیزهایی وجود داردد که ام که  گفته
تواداد یاک ددادان را     چوب کبریت او می. ها بهتر است یک از آن ببینیم درمان کدام بگذارید. ها رمابت کنند با آن ندتواد مید غربی
تزریقات کاامال   . دنک میحسی تزریق  جا داروی بی جا و آن طب غربی بخواهد دددادی را بکشد، اول از همه این پز کیاگر . بکشد

. کشد با ادبردست دددان را بیرون می پز کسپس  .گذاردحسی تأثیر خود را ب ر کند تا داروی بیدردداک هستند و  خص باید صب
ساپس  . بماددریشه در داخل  دددان  کسته  ود و بعد از صرش زمادی طوهدی و سعی و کو ش، اگر مواظب دبا د، ممکن است

.  اود بیمار طپش ملب بدهد و باعث لرزش و تارآ او   توادد به د، که مینک میای برای کندن آن استفاده  از چکش و مته پز ک
 اان   یآید که اغلب از سرجا مدری از حفر کردن درد ان می هبعضی از افراد ب. ودر میکار  های دمیق برای حفر کردن ب بعدا  وسیله

هاا بهتار    یک از آن مکدا ی معالجهد ییگو می. کند مدتی خون به بیرون تف می خصکرده و  تراوش زیادی  دددان خون. پردد می
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. ها توجاه دا اته با ایم    ثمربخشی آن باید بهابزار و وسایل توجه کنیم بلکه  ظاهر؟ ما دباید به هستندتر  یک پیشرفته است؟ کدام
 .با آن برابری کند آید زیادی که می مادر دخواهد بود طی سالیان طب غربی معاصر و باستان کامال  پیشرفته بودطب چینی 

کاه   ،دکار که آن راهی دیگار را ادتخااب    طوری به ایم تفاوت دارد، گرفتهیاد علم حاضر ما که از غرب  باستان باچین علم 
فهمیم برای  از طریق رو ی که امروزه چیزها را میتوادیم  به همین جهت، ما دمی. به بار آورد را توادست مومعیت متفاوت دیگری 

کارد و ایان    مستقیما  روی بادن ادساادی، زدادگی و جهاان تمرکاز مای       آنزیرا . ماستفاده کنی باستانو تکنولوژی چین علم فهم 
 ااگردان باه مدرساه      در آن زماان ومتای  . داد، آن راهی دیگر را ادتخاب کارد  طور مستقیم مورد مطالعه مرار می موضوعات را به

، دا اتند  برمای  اان را   ومتای ملام   .با ندخوبی دا ته  دشستن د که در مدیتیشن دشسته و حالت  ها خواسته می رفتند، از آن می
، کردن تنفس دا اتند و تنظیم خالی کردن ذهن ها اعتقاد به  تمام حرفه. کرددد چی را تنظیم می را کنترل و  ان نفست بایستی می

 .گوده بود اینتمام جامعه وضعیت 

را کاه اماروز    و مطارهاایی  ها ما ینستیم تواد میآیا کردیم  اگر علم چین باستان را ددبال می" گویند، ای از مردم می عده
سعی کنید روش دیگر زددگی را از دظرگاه ایان محایط    بایدگویم د ؟ می"میدا ت میامروزی را سازی  دویندا ته با یم؟ آیا  داریم
  اان  وی پیشاادی رهاا را   توادساتند آن  بدون دستگاه تلویزیون، مردم مای . آیدوجود  به ی ما باید ادقالب و مفاهیم فکرتدر . بفهمید

بادون  . طبیعی دا ته با اند  های فوق توادستند توادایی همچنین می. توادستند هرچه را که بخواهند مشاهده کنند دا ته با ند و می
آورد  هماراه مای   ی به رایط. دیازی ددا تند هاسادسورو حتی به آ پرواز کنندجا بنشینند و  آن توادستند ، مردم میها یا ما ینمطارها 

مردم فضاایی باا    های پردده بشقاب.  د دمیچارچوب محدود کرد و ضرورتا  به آن  توسعه پیدا میتفاوتی طور م در آن، جامعه بهکه 
اداد حتای    برگزیاده هاا   آنمسایری کاه   . کوچک  ودد یابزرگ توادند  میکنند و  میبه عقب و جلو پرواز  یسرعت غیرمابل تصور

 . استتر است و آن، روش علمی دیگری  متفاوت
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  گو بيي  روزه

کننادگان، بلکاه در    ی تزکیاه  ده تنها در جامعهو  وجود دارد گو بی. ادد دهکررا مطرح  گو بیی  ی روزه از مردم مسئلهبرخی 
از خوردن  بعضی از مردم برای چندین سال یا بیش از یک دهه. ما دیز وجود دارد بشریی  جامعه کل در بین تعداد زیادی از مردم
بخصوص  اخص یک سطح  گو بیکه  گویند ای از مردم می عده. کنند خوبی زددگی می کنند، با این حال به و دو یدن امساک می

گویناد کاه آن مسامتی از     و افارادی دیاز مای    گیردد عنوان عالمتی برای پاهیش بدن دردظر می هرا ب نکه دیگران آ  درحالی است
 .استباه جریان تزکیه در سطوح 

ی بخصاوص در   باه یاک روش تزکیاه    گاو  بی ،پس آن چیست؟ درحقیقت. از موارد باه دیست یک هیچ گو بیدرحقیقت، 
، مبل از تأسیس مذاهبدر چین باستان، مخصوصا   ؟دو  میکار برده  هب گو بیتحت چه  رایطی . کند محیطی بخصوص ا اره می

های دورافتاده یاا غارهاایی    کوهستانبرای تزکیه به . برددد کار می فره را بهد ی مخفی تک روش تزکیه ،کنندگان بسیاری از تمرین
باه میاان   غاذا   ی تهیاه ی  مسئلهادجام دهند، را به این  کل  آنکرددد  که ادتخاب می ومتی. رفتند میکه دور از اسکان بشری بود 

بارای   ومتی. مرد جا می و از گرسنگی و تشنگی در آن توادست تزکیه کند در کل دمی ردب کار دمی هرا ب گو بیاگر فرد روش . آمد می
 کاردم و  سافر باه طارش  ارق     هستِ یادگی  رودخادهدر امتداد مایقی سوار بر رفتم،  هانوو به  هر چین چودگ   هر آموزش فا از

 ییغارهاا  ینچنا هاای مشاهور دیاز دارای     ها دیدم؛ بسیاری از کوهساتان  در مسمت میادی کوه سه گرددهغارهایی را در دو طرش 
ناد  نکاه در غاار تزکیاه ک    برای ایان  کرددد، می صعودبه داخل غار  با کمک طنابکه  این بعد از گانکنند زکیهدر گذ ته، ت. هستند

باود   صاتحت این  رایط بسیار خیی دبود و آب یا غذا. ددمرد ، در داخل غار میدد د ر تزکیه موفق دمیداگر . ددبرید طناب را می
 .برددد کار می را بهنایی تزکیه که این روش استث

را  گاو  بای ها  بسیاری از روش.  ود می گو بیها  امل  و دردتیجه روش آنادد  به این  کل منتقل  دهها  بسیاری از روش
 کاه  و ایان  در یک روش مصمم با اد  دایم که فرد بای ما گفته. ددارددرا  گو بی ،ادد هایی که رایج  ده امروزه، اکثریت روش. دداردد

برای چاه  . ددبال آن با ید خوب است و به گو بیممکن است فکر کنید . است ادجام دهیدتان  یچه را که تمنای بشر  ما دباید آن
باه   ان  یها کنند که مهارت و  اید فکر می ، ودد کنند که این خوب است و کنجکاو می خواهید؟ بعضی از افراد فکر می ا میر آن

حتی اگر این روش در عمال تزکیاه   . های مختلف وجود داردد با ذهنیت یافراد. دهند ان دمایش حد کافی خوب است که به دیگر
به همین جهات، ایان ارزش ساعی و    . فیزیکی مصرش کند بدناین حفظ کردن کار برده  ود،  خص باید ادرژی خود را برای  هب

صورت یاک مشاکل باوده، چراکاه ومتای       ئله کمتر به، این مسگذاری مذاهب دادید که بعد از پایه  ما می. کو ش کردن را ددارد
تاأمین  دو ایددی  غاذا و  کنید، افرادی وجود داردد کاه بارای  اما     می  ادفرادی تزکیه صورت بهدر یک معبد کنید یا  مدیتیشن می

احتیاجی ددارید این   ما اصال . کنیم ی مردم عادی تزکیه می در بین جامعه ویژه که ما به .کنند، بنابراین آن دگرادی وجود ددارد می
به هر حاال،  . ادجام دهید میل خود بهرا  کاری ود، دباید  ی تزکیه  ما دمی  امل مدرسه گو بیعالوه، اگر  هب. کار ببرید هروش را ب

رو ی را در  ،ددادم، معموه  ومتی یک استا جا که من می تا آن. کار ببرید هرا ب آن بروید ورا تمرین کنید،  گو بیخواهید  اگر وامعا  می
با د،  گو بی ی  خص دارای روش ی تزکیه کند و اگر مدرسه را هدایت می یک مریدطور وامعی  هدهد و ب سطحی باه آموزش می
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در خفا یا کند تا  راهنمایی میرا  معموه  مرید و را در بین مردم رایج کند توادد آن اما  خص دمی. روی دهداین پدیده ممکن است 
 .کیه کندتزبه تنهایی 

؟ آن باه ادجاام رسایده اسات    آیاا  . دهناد  را آموزش می گو بیگودگی وجود داردد که  همچنین درحال حاضر استادان چی 
اداد و زدادگی    ها بساتری  اده   ام که در بیمارستان چه کسی در آن موفق  ده است؟ بسیاری از افراد را دیده. خیر وامعا  دردهایت،

یاک دکتاه    اماا . وجود دادارد؟ بلاه، وجاود دارد    گو بیی  چرا این وضعیت وجود دارد؟ آیا پدیده پس. تعدادی از افراد در خطر است
دظار از   صارش  .طوری برودد و روش جامعه را دادیده بگیردد، اجازه ددارید آن کاار را ادجاام دهیاد    مردم اجازه دداردد همین: هست
جا در  افتاد، فرض کنید این کشیددد چه اتفامی می  امیدن دست میکه اگر تعداد زیادی از مردم در سراسر کشور از خوردن و آ این

دگاران   باود  دیاازی دمای  ! داد گویم که ما را از بسیاری از مشکالت دجات می دو ید، می خورد یا دمی کسی چیزی دمی  چون چادگ
هاا را از دردسارهای    وامعاا  آن  ،وردخ چیزی دمی یکس  هیچاگر و  ددزری کشاورزان از کار زیاد در مزارع عرق می. پخت و پز با یم
ی  یک جامعاه  توادد مجاز با د؟ آیا این چگوده این می. ددا تندبه خوردن  و دیازیکرددد  مردم فقط کار میداد و  زیادی دجات می

اآ چناین مقیا  ی عادی بشاری در   روش کارها را در جامعهمجاز دیست چنان چیزی  .عملی دخواهد بود مطعا ؟ خواهد بودادسادی 
 .به هم بزدد وسیعی

بعضی از افراد به . دهند، زددگی بسیاری از مردم در خطر خواهد بود را آموزش می گو بیگودگ  ومتی بعضی از استادان چی
هاای ماردم عاادی     وابساتگی  ادد، هناوز  را از دست دداده ان  یها وابستگیها  آن ، اماادد چسبیده با ند گو بیدر جستجوی که  این

 ان  یها ، وابستگیافتد آب می ان  دهانتوادند بخوردد  که دمی بینند مزه را می ومتی غذاهای خوش بنابراین  د است،بسیاری موجو
آن میل  ادید باه خاروش    ومتی  خواهند چیزی بخوردد و ، میدد و مضطرب میسپس . دنرا کنترل کن د آننتواد دمی و آید می باه

د، دا ناد بخور دتوا جاا کاه دمای    از آن و ددآور مید باه داگر بخور اما. د کردنگرسنگی خواهاحساآ که  د یا ایندد بخوردبیاید، مجبور
زدادگی بسایاری از ماردم در     وامعاا  د و  ود میها بستری  بسیاری از افراد در بیمارستان.  ودد زده می بسیار وحشتبسیار عصبی و 
کنم و من مایال  دابسامادی را درست کنند که این  من تقاضا میو از  آیند من می دزد افرادی هستند که. گیرد مرار میمعرض خطر 

هام   خواهاد باه   یما چاه کسای    -دهناد  گودگ کارها را بدون مسئولیت ادجام مای  بعضی از استادان چی. جام این کار دیستمادبه 
 ها سر و سامان دهد؟ را بعد از آن ان  یریختگ

ایام کاه    دیست؟ ما گفتاه کردید  میطلب چه که  ی آن دتیجهیا این دچار مشکل  وید، آگو  ادجام بیعالوه بر این، اگر در 
ایان فقاط یاک    . بخصوص دیسات  ود و دوعی از عالمت  دوعی از وضعیتی که در سطوح باه ظاهر میاما  وجود دارد  این پدیده

از ماردم در جساتجوی    یزیااد  تعداد. اجرا  ودطور وسیعی  هتوادد ب دمی ود و  می خاص استفاده  رایطاست که در روش تزکیه 
دو اند،   گویناد آب مای   مای بعضی افراد . ادد کرده بندی را رتبه ادد، حتی آن تقسیم کرده گو بیدیمه  و گو بیرا به  هستند و آن گو بی
 .عاد از مادتی  کسات خواهناد خاورد     بکانم   تضمین مای . هستندقلبی گوی ت ها بی ی این همه. خوردد میمیوه گویند  ای می عده
گاوی وامعای    آن بای . دو اد  خورد یا دمای  مادد و هیچ چیز دمی رود و در یک غار می کند می طور وامعی با آن تزکیه می که به کسی
 . است

 دزدیدن چي

هاا   که بباری را باه آن   مثل این ، ود  ان مثل گچ سفید می  ود، بعضی از مردم صورت ومتی از دزدیدن چی صحبت می
کننادگان بسایاری از افاراد باه علات       ی تزکیاه  در جامعاه . گودگ را تمرین کنناد  د که چینرست میادد و بیش از اددازه  دشان داده

گودگ را تمارین   چی ترسند می، بیش از حد مادند آنتزکیه، دزدیدن چی و  حاصل ازی جنون  اه هی پدید مورد درباره های بی حرش
، باا ایان حاال   . کردداد  گودگ را تمارین مای   دم بیشتری چیها دبود،  اید مر خاطر این دگرش اگر به. کنند یا به آن دزدیک  ودد

کننادگان   ی تزکیاه  جامعه ،آن. دهند آموزش می طور خاص به ینگ پایین وجود داردد که این چیزها را  گودگی با  ین استادان چی
که چی فقاط چای اسات،     یما گفته .ادد دیست توصیف کردهها  دروامع، این به آن وحشتناکی که آن. کشادد را کامال  به آ فتگی می
وجاود  چای  هنوز ک فرد در بدن یجا که  تا آن. نامیدباین چی یا آن چی  ،"چی دخستین مخلوط  ده"را  هر چند ممکن است آن
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 اسات این معنای  به دارد،  چیجا که او  تا آن. کننده دیست تزکیهدارد، سطح او در حد  فا دادن و حفظ سالمتی است و هنوز یک 
 خصی که چی را . استطور  این دارد، مطمئنا زا  چی بیماریبنابراین هنوز در سطح باهیی پاهیش دشده است و  که بدن او هنوز

خواهاد؟ چای در بادن فاردی      چای داخاالص را مای   آن کسای   کننادگان ماا، چاه    در بین تمرین. در سطح چی است دیز ددزد می
ی بسایار   خو اه  دارد بیمااری دقااطی کاه او    در.  اود تمیز  گودگ از طریق تمرین چیممکن است . است کثیفکننده  غیرتمرین
و سالم  ده با اد،   فتهاگر  خصی وامعا  از بیماری  فا یا ،ی تمرین با ادامه. با چگالی باه ظاهر خواهد  د ی سیاه مادهبزرگی از 
او وارد . دو ا  میداپدید  دیزو چی او  ندرماطور وامعی  هتمرین ادامه دهد، بیماری ب بهاگر بیشتر . دو  میتدریج زردردگ  چی او به
 . ود ی بدن سفید  یری می مرحله

 ، بارای چاه یاک   هساتیم  هکنناد  زکیاه ماا ت . هاایی دارد  توان گفت، اگر فردی دارای چی است، او هنوز هام بیمااری   می
 خصی کاه  . ؟ مطلقا  دداریمیمدیاز دا ته با چی داخالص چرا باید به . دوپاهیش   دارد ما احتیاج  ؟ بدنکننده چی بخواهد تزکیه

تشخیص دهاد، زیارا    را از هم چی بد وتوادد چی خوب  او با بودن در سطح چی، دمی. خواهد هنوز هم در سطح چی است چی می
فقاط   ،دخستین چیِ راکه آنچ ،ی او بردا ته  ود وسیله هتوادد ب بدن  ما دمی ان تی نچی حقیقی در مسمت دَ. دداردآن توادایی را 

را از  اما   ، بگذاریاد آن تان چی داخالص در بدن مورددر . توادد بردا ته  ود هایی در سطحی باه می ی  خصی با توادایی سیلهو هب
 یی آن، در زمان کوتاه فکر دربارهیک تمرین، اگر بخواهم خود را با چی پر کنم، فقط با  حیندر . مهمی دیست ی مسئله، بدزددد

 . کم من از آن پر خواهد  د

جاری ها و  دگه دا تن چی با دستی بودا  که مدرسه  دهد درحالی را آموزش می  زی نِا تی ی ی دایو تمرین ایستاده درسهم
را جااری   توادید در تمام مادت روز آن  و  ما میچی بسیاری در جهان وجود دارد  ،دهد باهی سر را آموزش می طرش آن به دنکر

کنیاد و ساپس    در تاج سرتان را بااز مای   هویی بایی طب سوزدی  کنید، دقطه را باز می هیوگودگی طب سوزدی   ما دقطه. کنید
پار   خاود را باا چای   تاان   یهاا  از طریاق دسات  و کنید  تمرکز میم ان تی ندَتان را روی  را به داخل جاری کنید، ذهن توادید آن می
خورد؟ ومتای بعضای افاراد     اید، به چه دردی می  دهبا چه مقدار از چی پر  مهم دیست. دوی  میدر یک لحظه از چی پر . کنید می

 چناین دزدیاک  ومتای دیگاران    .باد کرده اسات  ان  و بدن ان متورم  ده  انادگشت کنند می ادد، احساآ تمرین کرده زیادچی را 
گوداگ  . یسات گویم که آن چیزی د می. "ای ، تو وامعا  خوب تمرین کردهیاو" ،کنند احساآ میمیدادی پیرامون او ، هستند فردی

 .تواداد جاایگزین گوداگ  اود     دمی جا وجود دا ته با د، مدر در آن مهم دیست چه. ادد ها فقط تمرین چی ادجام داده آنکجاست؟ 
برای چه  خص . و جسم را پاهیش کند  ودچی داخل بدن فرد جایگزین  ،هدش از تمرین چی این است که چی خوب در خارج

ایاد، هناوز    چی دزدیاده  مدر مهم دیست چه. ی، چی هنوز هم گودگ دیستبنیادینتغییر  یچون هکند؟ در این سطح، بد چی را جمع 
از پاس،  . تبدیل دشده اسات باه ادرژی با ی  نوز به مادههخورد؟  به چه درد می آن .یددیست ی بزرگی از چی کیسه جز بهیزی چهم 

  .دچی را بدزد ،خواهد می اگر وامعا گذارید چه چیزی باید بترسید؟ ب

را پاس ومتای  خصای چای  اما      . هایی هام دارد  ، بیماری ته با د ما چی دا بدناگر : این بیندیشیدی  همگی درباره
خواهاد   فردی که چی مای  زیراتوادد بین این چیزها فرمی بگذارد،  دزدد؟ او کال  دمی دمیدیز زای  ما را  دزدد، آیا او چی بیماری می

اگار  . طاور اسات   مطمئنا  این ،خواهد چی دمیدارد  خصی که گودگ . داردد برای این کار  ییو هیچ توادا ته در سطح چی مرار دا
چای را   گذاریاد کاه  جا بایساتید و ب  توادید آن اگر  خصی وامعا  بخواهد چی  ما را بدزدد، می. بیایید آزمایشی کنیم، کنید مید باور

رکاز  متمچای جهاان    تان با پرکردن بدنروی فکر خود را  جا این دیدتوا می، دزدد چی  ما را می تانکه او پشت سر  درحالی. بدزدد
د و مجباور  نا ک مای تان کماک    ما در سرعت بخشیدن به پاهیش بدنبه  او ی خوبی است، زیرا خواهید دید که چه معامله. یدکن

کاه آن   دزدد، باا ایان   از دیگران میاو مصد بدی دا ته و چیزی را  که خاطر این به. خالی کنیداز آن چی پر و را با تان  دیستید بدن
به  بنابراین.  ود تمام میز دست دادن تقوا دهد که برایش به میمت ا اما هنوز هم کاری را ادجام می چیز دزدیده  ده خوب دیست

. دهاد  قوا مای به  ما ت جا که آن درحالیگیرد،  جا می چی  ما را این ،آنبا دهد که  مداری را  کل می کاراین .  ما تقوا خواهد داد
 ! کرد این کار را ادجام دهد دادست، جرأت دمی اگر این را میدادد،  این دکته را دمیدزدد  چی را می  خصی که
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بسیاری از مردم که . هستندهمگی به این صورت  .ی زردردگی داردد پریده ردگهای  دزددد صورت که چی می افرادیتمام 
ومتای  . هاا را دارداد   ادواع و امسام بیماریو  ها را در سر داردد وی از بین بردن بیماریرودد آرز گودگ به پارک می برای تمرین چی

 وکند  دزدد چی را تخلیه دمی اما  خصی که چی می. زا را تخلیه کند سعی کند چی بیماری ددهد، بای را  فا می  بیماری یک کسی
همیشاه تقاوا از دسات     او.  اود  ی داخل بدن او بسایار تیاره مای   حت. کند زا را در سراسر بددش ادبار می چی بیماریادواع و امسام 

داخال و خاارج   دهاد   دست می از زیادی تقوا ود و مقدار  می بزرگ ی اومیدان کارماومتی  .سیاه است و خارج بددش دیز دهد می
دادستند  دا تند یا می آگاهی می افتاد اتفاق می ان  یاین تغییراتی که برا از دددزد چی میحاه اگر افرادی که  . ود سیاه میبددش 

 .کرددد را ترک می ها پیش آن داددد، مدت چنین احمقاده را ادجام می داددد و کاری این که به مردم تقوا می

. "دریافت کنیاد فرستم  توادید چی را که بیرون می ، میبا یداگر در آمریکا " کنند، ادگیز می را هیجانچی رخی افراد وامعا  ب
بعضی از افراد بسیار حساآ هستند و ومتی بیرون . "رفتگ خواهید فرستم  ، چی را که بیرون میمنتظر بمادیددیوار  طرش  در آن"

وجود ددارد  یعدهای دیگر که چنین دیوارچی در بع. کند عد سفر دمیاما چی در این بع. را احساآ کنند توادند آن  ود می فرستاده می
در زیارا  توادید چیزی را احساآ کنید؟  فرستد دمی گودگ در محیطی باز چی را بیرون می چییک استاد   چرا ومتی. کند حرکت می

 .ادد مدرت دفوذ ددارد که مردم توصیف کردهآن اددازه به چی بنابراین .  ود چیزی وجود دارد که سد راه آن میعدی دیگر بع

دیگار چای دادارد و    او کناد،   گوداگ سااطع   وادد بتکننده   زکیهومتی یک ت. کند گودگ است طور وامعی عمل می هچه ب آن
ومتی باه  اخص   .  ود  کلی از دور دیده میکنید به  ومتی با چشم سوم به آن دگاه . بیرون بفرستد باهادرژی با  ی توادد ماده می

توادد کامال   میاما د. یک فرد عادی را کنترل کندمستقیما  توادد   ود که  خص احساآ گرما کند و می رسد، باعث می دیگری می
 د، بایا  افا داد هاا را   طاور حقیقای بیمااری    هکاه با   بارای ایان  . کل را داردشکردن م، فقط تأثیر سرکوب یک  خص را  فا دهد

در ساطحی بسایار   . طبیعای بخصاوص وجاود دارد    برای هر بیماری یک توادایی فاوق . طبیعی وجود دا ته با ند های فوق توادایی
جاا بیااورد و دارای هاوش     توادد ماردم را باه   می. را داردخود  ما  تصویرهمان  ،کوپی از گودگی میکروس میکروسکوپی، هر ذره

جاا باامی دخواهاد ماداد و      جا بامی بمادد؟ در آن توادد آن را بدزدد، چگوده می اگر کسی آن. باه استادرژی ی با   ماده، چراکه است
کند یاک اساتاد دارد، ومتای     طور وامعی تزکیه می که به هر کسی. یستدآن  خص  متعلق به ود، زیرا  مستقرجا  توادد در آن دمی

د کنا ساعی  بناابراین اگار کسای    . کناد  دظاره مای دهد  چه را که ادجام می استاد هر آن .دهد استاد مرامب اوست گودگ را ر د می
 .آن اتفاق بیفتد که دهد اجازه دمیش ، استاداو را برداردچیزهای 

 جمع كردن چي

دیستند که ما بخاواهیم بارای عماوم     کردن چی موضوعاتی  تزکیه در سطوح باهتر، دزدیدن چی و جمع در آموزش روش
خاوب ادجاام    کمی کار ،های تزکیه را به حال اول برگردادم  هرت روشخواهم  کنم زیرا می ها صحبت می در مورد آن. حل کنیم

خواهم همگی  ما این موضوع را  می. ها را توضیح دداده است آندر گذ ته  یکس  هیچ .کنم های بدی را فاش  چنین پدیده و دهم
 داددد متوماف کنناد و باه    ادجام میتمام مدت که دادرستی را کند که کارهای  کمک میبعضی از افراد کنم به  زیرا فکر می بدادید

 . دت دترسند کند توسط آن چیزها به کمک میدادند  گودگ را دمی حقیقت چی افرادی که بعضی از

و چای زمینای یاین صاحبت     گ ی چای آسامادی یادا    بعضی از مردم درباره. قدار بسیار زیادی چی در جهان وجود داردم
اما بعضی افراد چای جهاان را جماع    . کنید  چی جمعتوادید بروید و  هستید، میاز این جهان  مسمتیکه  ما دیز  جا از آن. کنند می
را  اان   یهاا  اصطالح یافتاه  بهحتی . ادد آوری چی گیاهان تخصص پیدا کرده معها در آموزش دادن به مردم برای ج آن. کنند دمی

کسای  . سفیدردگ است، چی درخت کااج زرد اسات   سپیدارچگوده و چه زمادی این چی را جمع کرد، چی درخت : ادد خالصه کرده
این چه دوع توادایی است؟ آیا این . "دکردم مر  را جمع آن که چیِ خاطر این به. درختی در روبروی منزل ما وجود دا ت" گفت،دیز 

های مثبت و جاذب  ادن در سر ات جهاان را      پیامکنیم،  طور حقیقی تزکیه می هدادند ومتی ما ب کاری دادرست دیست؟ همه می
 دبای ؛بردباری ،خواهی دیک ،حقیقت، جهانسر ت  در؟  خص برای جذب  دن پرورش دهیدخواهی را  دیک دآیا دبای. خواهیم می
توادیاد گوداگ را افازایش دهیاد؟ چگوداه       ، چگوداه مای  ادجاام دهیاد  دادرساتی   رهایاکاگر همیشه . پرورش دهدرا  خواهی دیک
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ادجاام دهناد؟ آن دیاز کشاتن      دکننادگان ماا بایا    د؟ آیا این مخالف آن چیزی دیست که تمرینند  فا یابنتواد میتان  یها بیماری
 اما   -اسات گویید، بیشتر غیرمابل تصاور   هرچه بیشتر می" ،صی بگویدممکن است  خ! دادرست استکاری ادجام  موجودات و
بودیسام  در . اما این حقیقات دارد . "دیز کشتن است انگیاهگویید از بین بردن  است و حاه میکشتن  ات،حیواد کشتنگفتید که 

این چیزی . آییدصورت یک گیاه در  بهید تواد  وید می می بازپیداکه چگوده ومتی  ی این کنند و درباره میحبت بازپیدایی صی  درباره
کاه درختاان    گویم کنیم، اما به همگی می صورت صحبت دمی ی این موضوع به آن ما درباره. است که در بودیسم گفته  ده است

 .دارددهستند، بلکه فعالیت فکری بسیار باهیی دیز زدده ده تنها . هستند زددهدیز 

دهد که چگوده  دارد و به دیگران آموزش میتخصص الکترودیکی  تحقیقاته در ک هستطور مثال، در آمریکا  خصی  هب
اژدهاا  سنج را در ظرش گیاه  او دو ادتهای دستگاه دروغ. یک روز، داگهان فکری به دظرش رسید. استفاده کنندسنج  وسایل دروغاز 

. کارد رسم   منحنی یدوعسرعت  ج الکترودیکی بهسن بالفاصله متوجه  د که ملم دستگاه دروغ. دادهای آن آب  فرو کرد و به ریشه
 ه وک در آن لحظه.  ود ، ایجاد میکوتاه ی ادی و هیجاددر زمان تولید  مغز ادسان بود که توسط منحنیاین منحنی  بیه همان 

 !"ساسات هستندگیاهان دارای اح"،توادد دارای احساسات با د؟ دزدیک بود به خیابان رفته و فریاد بکشد چگوده یک گیاه می.  د
 .های زیادی ادجام داد آزمایشاین رویداد، به تحقیقاتش در این زمینه ادامه و  از طریقبعد از آگاهی 

ها در برابر گیاه دیگری لگد بکوبد تا آن  بار دو گیاه را دزدیک یکدیگر مرار داد و از  اگردش خواست روی یکی از آن یک
از پنج دفر از  ااگردادش خواسات کاه    . دکرسنج وصل  را به دستگاه دروغ ی دیگر برد و آنسپس گیاه دیگر را به اتام. از بین برود

که پنجمین  زمادی. دشان دداد واکنشیومتی که چهار  اگرد وارد اتاق  ددد گیاه هیچ . دد وبعد از دیگری از خارج وارد اتاق   یکی
 یداوع سارعت   الکترودیکی باه  ملمطرش گیاه برود،  هکه ب بل از اینوارد اتاق  د، حتی م ،کسی که گیاه را از بین برده بود ، اگرد
بسایار  ی  دکتاه این رویاداد  ! د زده  او وامعا   گفت. ه  خصی وامعا  ترسیده با د ود ک رسم کرد که فقط زمادی ظاهر می منحنی
د نا تواد که مای  داردد،  حسی های توادایی باهتر هستند، که خلوماتم ها ایم که ادسان ما همیشه معتقد بوده :گوید ی را به ما میمهم

را تشخیص  توادند چیزها چگوده گیاهان می .تجزیه و تحلیل کندتوادد موضوعات را  که می داردد و مغزی را تشخیص دهند چیزها
 ،گفات گیاهاان اعضاای حسای     در گذ ته، اگر کسی می ها دیز دارای اعضای حسی هستند؟ که آنمعنی دیست این به ؟ آیا دهند

این مساایل، باه   عالوه بر . است اتیخرافگفتند او  مردم می، جا بیاوردد بهتوادند مردم را  احساسات داردد و میتوادایی فکر کردن و 
 .ادد هگیاهان در بعضی از مالحظات از مردم امروزی ما پیشی گرفترسد  دظر می

های گیااه را   ادجام دهم؟ برگآزمایشی باید چه " ،دکرفکر با خود د و کرسنج را به گیاهی وصل  یک روز او دستگاه دروغ
ملم الکترودیکی باه   آن کار را ادجام دهد،که  حتی مبل از این ،با این فکر. "دهد دشان می واکنشیتا ببینیم چه  مسوزاد میبا آتش 
طار اسات   اش در خ کناد و زدادگی   گریاه مای   خصی برای خواستن کماک  رسم کرد، که آن دوع را ومتی منحنی  یدوعسرعت 

. است، آن یک غریزه استبشری  مادرزادی  یک توادایی  د در گذ ته خواددن فکر دامیده میکه حسی  توادایی فوقاین . بینید می
 تزکیه را از اول  اروع کنیاد و باه    دها، بای ی این توادایی دست آوردن دوباره هبرای ب .درحال خراب  دن است بشردژاد امروزه اما 

 اما   ذهان  داداد کاه چاه چیازی در     ها را دارا است و مای  گیاه این توادایی اما. بازگردیدتان  یا سر ت اولیهتان  یخود وامعیِ اصل
  مختلفای  اامل تواداایی    هاای  او آزماایش . ی علمی وامعی باود  آید، اما این یک تجربه کامال  غیرمابل تصور به دظر می. گذرد می

 .وجود آورد بهدر سراسر ددیا  ش منتشر  د تکان  دیدیهای دو ته ومتی .است ادجام دادهکنترل کردن از راه دور 

را در ایان زمیناه  اروع      اان  همگی تحقیقاات  دیز هایی که در کشور ما هستند آن و ناسان در کشورهای مختلف  گیاه
بارای   و کشاف کارده  دوع بشر ما تجربه، اختاراع  امروزه چه  گفتم که آنچند روز پیش . دیست خرافیادد و این دیگر چیزی  کرده

رسامیت   را باه  ها مرسوم، مردم تمایلی دداردد آن های خاطر تأثیر ذهنیت به هر حال به. کافی استما  های درسی کتابتغییر دادن 
 .کند دهی دمی مندی سازمان طور روش چیزها را بهاین  ی دیزکس  بشناسند و

بعضای از ماردم   د داد دمی یکس هیچ . از بین رفته بوددددر  مال  رمی، متوجه  دم که گروهی از درختان کاج  یدر پارک
و باا    اکل  اان باه یاک     و بعاد از آن باا پاای    ددخورد غلت میها روی زمین  آن: کرددد جا تمرین می گودگی در آن چه دوع چی
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ردگ زرد درآمده و زودی تمام درختان کاج در آن منطقه به  هبعد از آن ب. کرددد جمع می را چی درختان ،دیگر  کلی ان به  دست
 ما یاک  . بودکشتن موجودات  ،کنندگان ما، این کار دظر تمرین بود؟ از دقطهبدی خوب یا  کار ها ادجام داددد چه که آن آن. مرددد 

بایاد  اخص    بد خود،  چیزهایجهان و خالص  دن از دست سر ت  در دن تدریجی  جذب برایبنابراین . کننده هستید تمرین
سابز   فضایبه اموال عمومی بوده و کار آسیب رساددن  این .هم، آن کار خوبی دبود ک فرد عادییدظر  از دقطهحتی . خوبی با ید

مقدار زیادی چی در جهان وجود . ستیدخوبی از هر دقطه دظر کار . ریزد را به هم می محیط زیستسیستم  تعادلرا ضایع کرده و 
 یکاردن در ساطح    باا تمارین  . بعضی از مردم ادرژی بسیاری دارداد . ا جمع کنیدر که بخواهید آنمدر  چهتوادید هر  دارد و  ما می

آن هنوز هام چیازی جاز چای     . را جمع کنند وسیعیی  منطقه گیاهانچی  ان  یبازوها حرکتتوادند با یک  میوامعا  بخصوص، 
رودد، هیچ کار دیگاری   ک میخورد؟ ومتی بعضی افراد به پار مهم دیست  خص چه مقدار چی جمع کند، به چه دردی می. دیست

که ومتی در اطراش مادم   کند کفایت میهمین اددازه . گودگ ددارم چی های تمرینادجام به دیازی من "گویند،  ، میدهند ادجام دمی
باه  . دو ا  مای ادجام ش تمرین و آورد میدست  هچی باو مقداری . "تمرین من ادجام  ده است پس از آن،زدم چی جمع کنم و  می

. سرد است کامال  کنند که بدن او رسند احساآ می دزدیک این  خص می دیگرانومتی . چی، گودگ استکند که  فکر می ا تباه
بدن این  خص بوی روغن کااج   اگرچه. را متعادل کند کننده باید یین و یادگ ؟ یک تمرینددارددطبیعت یین را  ،گیاهان آیا چی

 .دنک میخوبی عمل  به شکه در تمرین کند فکر میهنوز اما دهد،  می

 آورد ميدست  كه تزكيه كند گونگ را به ي هر كس

ومتای از مان   . بسیار مهم اسات  وضوعیآورد م دست می هکسی گودگ را ب  کند و چه کسی تزکیه می  این موضوع که چه
 "کناد  مای تزکیه را کنندگان  نتمری ،گودگ"به هدش توادد  گویم که فالون دافا می  ود، می ی مزایای فالون دافا پرسیده می درباره
 حال  اخص   را بارای  فالون دافا مشکل ددا تن ومت برای تزکیاه . دهد میکاهش کنید مرین که باید ت را مقدار زمادی که برسد
ی وامعای   ما یاک روش تزکیاه   ل روشحاعین  در.  ود تزکیه  طور پیوسته توسط گودگ به خص  دهد چراکه اجازه می ،کند می
، مزیتترین  بزرگ دارد،فالون دافا مزیت بزرگ دیگری . د خوش تغییرات بزرگی خواهد  فیزیکی ما دست بدن. است بدنو  ذهن

ی  جامعاه و اثری کامال  بازرگ بار     تهعمیقا  ریشه در تاریخ داآن  ، زیرادارم میفقط امروز از آن پرده بر . را دگفتم که تا امروز آن
اما اگار باه   . ها اجازه ددا تند این کار را بکنند آن. را فاش کند آن جرأت دکردهسی هرگز ک هیچتاریخ طول ر د. اردکنندگان د تزکیه

 .بود گفتم عملی دمی  ما دمی

اسارار   افشاا کاردن  ی گفته است یاک سار آسامادی و    جلی هنگبزرگ که استاد  ای هر جمله": ادد گفتهمریدان از  برخی
مسائول  ما بایاد  . دهیم ما مردم را دجات میکنیم،  ی سطوح باهتر رهنمون میطور وامعی مردم را به سو هما باما . "آسمادی است

ی  اگر کسای دربااره  . کردن اسرار آسمادی دیست بنابراین، این افشا. عهده بگیریم را بهکه آن مسئولیت  هستیم ما با یم و مادر 
خواهیم ایان موضاوع را اماروز عماومی      ما می. بدون مسئولیت سخن بگوید، آن یک افشاگری از اسرار آسمادی خواهد بود ها آن

 اامل   ،اماروزه  ی هاای تزکیاه   از دظار مان، تماام روش   . آورد دست می کند و چه کسی گودگ را به کنیم که چه کسی تزکیه می
ح ادد و این رو روح کمکی  خص را تزکیه کرده ،غیرمعمولی ی دایو و مدرسهی  مدرسهبودا،  ی های سراسر تاریخ در مدرسه تزکیه

 کنایم باه ذهان خاود  اخص      صحبت میآن ی  دربارهجا  که این "روح اصلی". ه استآورد می دست که گودگ را به بودهکمکی 
اماا  اما اصاال     . این خود وامعی  ما است ود ید آگاه با یده د یا ادجام مییکن چه که فکر می ی آن باید درباره ما . کند ا اره می

و  ما را دارد   کلهمان  و اسمهمان و  همتولد  دبا  ما زمان  همطور  او به اگرچه. کند ر میچه کاتان  یدادید که روح کمک دمی
 .دیستاما صریح بگوییم، او  ما  ،کند را کنترل می بدن او هم همین

. آورد دسات مای   تزکیه کند گودگ به یهر کس. آورد دست می هدهد ب که از دست می یهر کس: اصلی در جهان وجود دارد
. که  خص دباید به چیزی فکر کناد  ها در خلسه با ند و این ادد که در طول تمرین ها به مردم آموخته اسر تاریخ، تمام روشدر سر

بعضای از ماردم ساه سااعت در     . که دردهایت، آگاهی به همه چیز را از دست بدهاد  عمیقا  در خلسه با د تا این دپس  خص بای
دیگران ممکن است توادایی در خلساه باودن ایان  اخص را     . کوتاه گذ ته است یا که فقط لحظه دشینند مثل این مدیتیشن می
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روح "دهاد کاه    ی دایو آموزش مای  ، مدرسهویژه به .دادد چیزی دمیکلی از آن  کرد؟ خود او به آیا او وامعا  تمرین می. تحسین کنند
آداان روح وامعای   چه کاه   آندامیم و  د ما روح اصلی میدامن می آدان روح آگاهچه که  آن. " ود متولد می، روح وامعی میرد می آگاه
کسای از  . دخواهیاد دا ات   اید و وامعا  روح اصالی  مردهدرحقیقت اگر روح آگاه  ما وامعا  بمیرد،  .دامیم دامند ما روح کمکی می می

 خص دیگری باه  . "بیاورمجا  کنم مادر دیستم کسی را در خاده به که تمرین می معلم، ومتی": ی دیگری به من گفت روش تزکیه
که باه خاداه    بعد از این. کنم میکنند تمرین د ها دیرومت تمرین می  ب وهای زود  من مثل ا خاص دیگری که صبح": من گفت

کنم  را دظاره می اوام  که روی کاداپه دراز کشیده  درحالی. کنم تمرین   وم تا خارج میکشم و از خودم  روم، روی کاداپه دراز می می
 !را بسیار غمناک یافتم، اما چنان غمناک هم دبود من این. "کند تمرین می که

حیاوان را  یک دهم  من ترجیح می": گفت، بین دودگ لو فناداپذیر مشهور، دهند؟ روزی ها روح کمکی را دجات می چرا آن
 در تاوهم زیارا ماردم عاادی    . د ود آگاهبرای مردم بسیار مشکل است که . "دجات دهم یک ادسان راکه  جای این بهدجات دهم 

، کنید میاگر باور د. رها کنند را ان  یها توادند وابستگی دمی و هنگام روبرو  دن با منافع عملی ادد  ده عادی بشری گم ی جامعه
 ودد و ا   ودد دوباره افرادی عادی مای  سالن خارج میاین از سخنرادی  ی بعد از خاتمهومتی  فقط دگاه کنید چگوده برخی از افراد

 هکنناد  عناوان تمارین   هبا را مدتی خود گذ ت بعد از . دآوردخواهند  بگذارد تاب ان  یرا داراحت کند یا پا روی پاها  اگر کسی آن
که  خاطر این ها بسیار مشکل است، به دجات ادسان: ادد هد توجه را م دکتهدر تاریخ این  کنندگان زکیهبسیاری از ت. ددریگ میددردظر 

را  ایان  بالفاصاله   و باا یاک ا ااره   داد  بینی خاوبی دار  بعضی افراد کیفیت رو ن. دست رفته است ها بیش از حد از روح اصلی آن
ی  دربارهبا او ما این همه . زدید معنی می های بی حرشکنند  فکر می .ددآور میبعضی افراد هرچه که بگویید به  ما باور د. دنفهم می

او معتقد اسات کاه   . کند هنوز هم ومتی در بین مردم عادی است مثل معمول رفتار میکنیم، اما   ینگ صحبت می ی  ین تزکیه
به دظار مابال   ها آموزش داد  به آنمعلم که ی یفا .ها است آن در طلبو  ،در دسترآ او عملی هستند های وامعی و ملموآِ مزیت

تواداد   کاه روح کمکای مای     کل اسات، درحاالی  دجات روح اصلی ادسان بیش از حاد مشا  . توادد پیروی  ود دمیاما آید،  مبول می
چرا باید روح اصالی تاو را دجاات دهام؟ روح     " ،کنند ها فکر می به همین جهت آن. عدهای دیگر مشاهده کندهایی را در بع صحنه

دست  به را آنکسی  کند چه فرمی دمیتو است، پس او دیز ؟ یکسان دخواهد بودآیا اگر او را دجات دهم  .کمکی تو دیز خود تو است
 ."آورد تو هستی دست می را به که آن آوری؟ در هر دو صورت، کسی دست می را به ست که تو آندیمثل این آیا  ،آورد می

احتمااه    دا اته با اید،  را  دیادن از راه دور  فوق طبیعی  اگر توادایی. ها را  رح دهم آن ی های تزکیه دمیقا  روش بگذارید
 کل  ما  داگهان کسی هم که به خلسه بروید، ، به محض اینینیدنشبومتی در مدیتیشن : ید کردخواه را مشاهده اینچیزی  بیه 

. ایاد  جا دشسته ، خود وامعی  ما کجا است؟  ما درست اینها را از هم تشخیص دهید کنید آناگر سعی . دو  می خارج تان از بدن
استاد تبدیل  ده است  توسطعدی که برای تزکیه به بع ش او راتادکند، اس  ما را ترک می بدن اوکه  این بعد ازبینید که  سپس می

هاا یااد    به  اخص تمارین  . عدی دیگر با دتوادد  کلی از یک اجتماع مدیمی، اجتماع امروزه یا اجتماعی در بع عد میاین بع. برد می
گردد،  ما دیز از خلساه بیارون    میومتی از تمرین باز. کند های زیادی را تحمل می ید و روزی یک یا دو ساعت سختو  میداده 

 .ببینندتوادند  که می افرادیاست برای  حالتیاین . خواهید آمد

   ود درحالی چنین  خصی بعد از دو ساعت دشستن در خلسه بیدار می. استتر  این حتی غمناک ،اگر  خص دتوادد ببیند
رودد  تمرین، بعضی از افراد برای دو یا سه ساعت به خواب میعنوان راهی از  هب. برد سر می بهکه از چیزی آگاه دیست و در گیجی 
 ود و هر روز ساعاتی  صورت گاه به گاه ادجام می هایی است که تمرین به ها حالت این. کنند و کامال  خود را به دیگران واگذار می

ی   ااید همگای دربااره   .  اود  یما  تماام مدل دیگری از تمرین وجود دارد که در یک مرتباه  . دهند اختصاص میمدیتیشن را به 
. ساتند شدسال در مدیتیشن  ها در گذ ته راهبان زیادی بوددد که ده.  نیده با ید، که دُه سال جلوی یک دیوار دشست ارماد یبود

حتی باا خااک ضاخیم    . ها حتی بیشتر از این دشستند بعضی. استدر تاریخ، باهترین رکورد دشستن در مدیتیشن باهی دود سال 
دیز  ی دایو در مدرسه برخی .داددد میجا ادامه   ان، به دشستن در آن بدن رویهای ر د کرده  و علف ان  یها  ده در مژهرسوب 

عناوان  اکلی از تزکیاه آماوزش      ی غیرمعمولی خواب رفاتن را باه   ها در مدرسه مخصوصا ، بعضی روش .دهند را آموزش می  این
اما چه کسی تمارین کارده اسات؟ روح     . ود و بیدار دمی خوابد میها سال  ده بیایدکه از خلسه بیرون   خص بدون این. دهند می
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روح کمکای او را بارای تمارین باا      ،ید که اساتاد خواهد دببیند،  دتوادباگر  خص . است رفتهکمکی  خص برای تمرین بیرون 
 ناابراین ب. ی کارماا را دادارد   ی از بین بردن همهتوادای ،با د و استادکار  زیادی بدهتوادد کارمای  روح کمکی دیز می. برد خودش می

منتظار مان   گردم،  برمیخواهم بود، بعد از مدتی کوتاه جا د من مدتی این. جا سخت تمرین کنی تو باید این": ویدگ می به اواستاد 
 ."باش

بارای ترسااددن   هاا    یطان سپس. دادد چه اتفامی خواهد افتاد، اما او هنوز هم باید به این  کل عمل کند استاد دمیقا  می
 هاا   ایطان  .توادد اتفاق بیفتاد  ، هر چیزی میدود  میتبدیل  هایی ه که برای اغوای او به  کل زیباچهر یا این آیند میاین  خص 

ین خاطر اسات کاه بارای روح کمکای دسابتا       داین ب. یک ذره هم تحت تأثیر مرار دگرفته است حقیقت د که او درود  میمتوجه 
 ان را سر او خالی  خواهند دفرت و می ه د بنابراین داامید . چیزها آگاه با دحقیقت  توادد از می اوت که تزکیه کند، زیرا تر اس آسان

بعد از مرگ، روح کمکای  .  ود باره پرداخت می ین طریق، بدهی کارمایی او به یکدب. دنکش او را می ا و وامع .کنند و ادتقام بگیردد
 کاودک از اوایال زدادگی ساختی    . دو ا  مای ای بسیار فقیر بازپیدا  و در خادواده هغبار در اطراش پدیدار  دای  مثل دسیمی از توده

اساتادش از  . آورد مای جاا د  البتاه او را باه  . گاردد  رمای ب ش، اساتاد تواداد چیزهاایی را بفهماد    میو  رسد میومتی به بلوغ . کشد می
اساتاد  ایان  آیا "آورد،  خاطر می کند و بالفاصله او بهی او را باز  ی مفل  ده حافظه کند تا می استفادهخود  طبیعی های فوق توادایی
استاد  ،بدین  کل، بعد از سالیان زیادیبنابراین . "تمرین را  روع کردکه  استآن  حاه ومت": ویدگ میبه او ؟ استاد "ستدیمن 

 .دکن مینتقل مرا به او  ها آموزش

از داری که بایاد   زیادیهای  تو هنوز هم وابستگی" ،او خواهد گفتاو را ادجام داد به  ادتقال چیزها بهاستاد که  بعد از این
 رود، ، از محلی به محل دیگر میاست کامال  سختپرسه زدن در اطراش . "زدیبباید به بیرون بروی و در اطراش پرسه . بین برودد

او . کناد  کنند برخورد می از او استفاده مییا کنند  میتوهین  د وخندد میاو به کند و با ادواع مختلف مردمی که  میبرای غذا گدایی 
، کناد  می متعادل خوبی به با دیگرانرا و روابط خود  فتهگر دردظر کننده  یک تمرین عنوان خود را بهاو .  ود میمواجه چیزی  ربا ه

ر باین ماردم عاادی تحات تاأثیر مارار       مختلاف د  ماادی  های با وسوسه. دهد را ارتقاء می و آن کرده ینگ را حفظ  همیشه  ین
ای و تزکیاه را کامال    اکنون باه دایاو دایال  اده     تو هم" گوید، ش به او میاستاد. گردد ها پرسه زدن باز می بعد از سال. گیرد دمی
، های د ادجاام کاری بامی مادده کاه  اگر هنوز هم .  ویو برای رفتن آماده بروی  توادی اگر کاری دداری ادجام دهی، می. ای کرده
باه محاض   . گاردد  های زیادی، روح کمکای بااز مای    بعد از سال. "و امور و مسایل مردم عادی را به پایان رسادی برویتوادی  می
 . ود و خودآگاه اصلی بیدار می آمده روح اصلی دیز از خلسه بیرون گردد،  که او برمی این

، دردتیجه روح کمکی گوداگ  کردهست که تزکیه وا روح کمکی. این  خص تزکیه دکرده است حقیقت این است که اما 
جا کارده   را ومف دشستن در آن خود همه،  خص تمام جوادی با این. اما روح اصلی دیز زجرهایی کشیده است. آورد دست می را به

مدن از خلسه، پس چه اتفامی خواهد افتاد؟ این  خص بعد از بیرون آ. عنوان یک ادسان معمولی به پایان رسیده است و عمر او به
اگر بخواهاد بیمااری را   . استبه دست آورده طبیعی  های فوق و تواداییر د داده گودگ را ش د که از طریق تمریننک میاحساآ 

ایان   هرچه با اد  زیرا .آن کارها را ادجام دهد مادر خواهد بودکند و او  ارضاء میمعالجه کند یا کاری ادجام دهد، روح کمکی او را 
جاا درحاال    های بسایاری را ایان   عالوه بر این، سال. گیرد می  و تصمیم کرده روح اصلی بدن را کنترل  و است  خص روح اصلی
هار  . رود میرد، روح کمکی راه خود را می ومتی این  خص می. سپری  ده استی زددگی  این دورهکه  طوری به ،دشستن گذرادده

جا کاه   از آن. خواهد گذ ت بازپیداییبر طبق بودیسم، این فرد هنوز هم از میان . خود را خواهند رفت ی  ها راه جداگاده کدام از آن
پس . ذخیره کرده استبسیاری آمیزی تزکیه کرده، این  خص دیز تقوای  طور موفقیت هبین بزرگ در جسم او ب رو نموجود یک 

. دسات آورد  اش باه  ی زیادی در زددگی بعادی یکه دارا د یا اینرتبه  و منصبی عالی صاحبخواهد افتاد؟ او ممکن است ی چه اتفام
 دشده است؟ ختماو به بیهودگی  ی آیا تزکیه. توادد بدین صورت با د فقط می

مان  . دسات آوریام   ی بیان کردن این موضوع را باه  اجازهو پیچ و تاب فراوادی بگذریم تا زحمت ما مجبور  دیم از میان 
سار  اهای مختلف تزکیه در سر تمام روشماجرای درون . گفته  ودتوادست  دمیطلقا  مکه  ،اسرارها، راز ام دهکرابدی را فاش  یراز
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ی ایان   دربااره . اسات  ایان  آن طور عمیق به موضوعات تااریخی ارتبااط دارد؟ دلیال    هآیا دگفتم که این ب. ام را برمال کردهتاریخ 
، آوریاد  دمای دست  به یگودگ اما هیچ، کنید می کیهتز کنید و می ؟  ما تزکیهدکرده استتزکیه به این  کل  روشکدام : بیندیشید

بادون توجاه باه     کهادد   ده گمدر توهم مدری  به مردم ماتت کرد؟ توان  جز خودتان میدیست؟ پس چه کسی را ادگیز  تأسفآیا 
اگار  . اوردکرددی استبآن کنند  تر صحبت کنید، فکر میباهکمی اگر  .د ودد به آن آگاه نتواد دمی کنید  ان می که چگوده آگاه این

، بعضای  ام دادهتوضیح  رو نیحتی ومتی به این . دد وچه در سطحی باه است آگاه  توادند به آن ، دمیتر صحبت کنید پایینکمی 
دهیم  میآموزش ما تزکیه را . دادم چه بگویم وامعا  دمی.  ان را  فا دهم بیماریکنند بروم و  درخواست میاز افراد هنوز هم از من 

 . کنند مرامبت کنیم سوی سطوح باهتر تزکیه می هتوادیم از کسادی که ب فقط میو 

خودآگاه اصلی  چنین بگوییدپس آیا اگر . آورد دست می است که گودگ را به مخودآگاه اصلی این ی روش ما،  در مدرسه
هار کسای   . وجود دا ته با اد  دبای هایی  رط پیش .به این صورت دیست ؟دهد دست خواهد آورد؟ چه کسی اجازه می به را گودگ
در . کنایم  دمی فرار یادوری  تضادها دیزو از  ردهی مردم عادی دوری دک از جامعهکنیم  میتزکیه ، ومتی ی ما مدرسه در دادد که می

 ،هساتید کاه موضاوع از چاه مارار اسات       آگاه که کامال  درحالی و است تان پاک و رو ن ذهنی مردم عادی،  این محیط پیچیده
 ود، مثل دیگران بارای   ی دیگران ربوده می وسیله هبتان  ی خص ی عالمهومتی  .رود تان می چیزهایی درخصوص عالیق از دست

 اما را ماورد    ، ما را پایین بکشند  ینگ  ینکنند  که ادواع و امسام چیزها سعی می درحالی .ازیدادد دمیراه  آن رمابت و مبارزه به
دهیاد و   ر د مای تان را   ینگ  ین کنید، تان را تعدیل و آبدیده می فرسایی  بیه این، اراده طامت محیطدر  .دهند استفاده مرار می

آییاد کاه از آن    ی آن برمای  دهند، از عهاده  ی خود مرار می جا، با ادواع و امسام افکار بد از سوی مردم عادی که  ما را طعمه این
 .اعتنا بیرون بیایید بی

ید؟ آیا روح اصلی  ما دیسات  نک یسختی را تحمل مآگاهاده  کامال آیا این  ما دیستید که : دیشیدی این بین همگی درباره
؟ پاس  اداد  تان درفته از دست ادهآگاهطور  بهها  ، آیا آنتان رفته چه که بین مردم عادی از دست ؟ در رابطه با آنکند میفداکاری که 

نابراین، این دلیال آن اسات کاه چارا     ب. آورد دست می به ،دهد از دست میه ک یبه  ما تعلق دا ته با د، زیرا هر کس دگودگ بای
ماردم عاادی تزکیاه     تضاادهای کند، چرا ما در باین   ما از تزکیه در این محیط پیچیده در بین مردم عادی اجتناب دمی ی مدرسه

در معابد احتیاج خواهند دا ت، در عمل  ای آینده کنندگان حرفه تمرین. آوریم دست می که خودمان گودگ را به کنیم؟ برای این می
 . ان، در اطراش مردم عادی پرسه بزدند تزکیه

؟ "طاور دیسات   ، مگر ایندکنن می زکیههای دیگر دیز بین مردم عادی ت روشاما این روزها " گویند، ی هستند که میافراد
ساوی   باه ی حقیقی  افرادی که درحال آموزش تزکیه .کنند  فا دادن و حفظ سالمتی را ترویج میفقط ها  روش  آن بله مطمئنا ، اما
 اان   انمریاد طور حقیقی به  ههایی که ب آن. ندنک میمنفرد را ادتخاب  یک مریدتنها افرادی هستند که فقط با ند،  سطوح باه می

ی این مسایل در  درباره کسی آیاها،  در طی سال. ادد همراه برده هب ها را برای آموزش خصوصی با خود تا حاه آن ،دهند آموزش می
، زیارا  یمدها  میآموزش   کلاین ما این روش خود را به . این کار را ادجام دداده است یکس  هیچدزد عموم صحبت کرده است؟ 

درون  ما مارار  هزار چیز را ها  دهی ما  ی تزکیه ، مدرسهعین حالدر . آوریم دست می ودگ بهگوده گ اینکنیم و  تزکیه میگوده  این
ام کاه   گفتاه  .دست بیاورید را بهگودگ سازد  د، که برای  مای وامعی ممکن مید و اده مید به روح اصلی  ما هد، و همگی د می

ام وامعاا  غیرمابال    چاه گفتاه   آن -ادد ها منظور مرا درک کرده بعضی. ام را گشوده ترین در گسترده ام و سابقه را ادجام داده کاری بی
هنوز هم ممکن است بگویید که مان باه    و کنم میر یک یارد دا ته با م فقط از یک اینچ صحبت اگ: دارم یعادت. تصور دیست

ی کوچاکِ   حتی یاک ذره توادم  دمیوامعا  . ام جا فقط مقدار کمی به  ما گفته این بدین معنی است که این بالم، درحقیقت خود می
 .جود داردبزرگی بین سطوح و  کاش تر را به  ما بگویم، چراکه دافای عمیق

زمان آن از . دست آورید طور وامعی گودگ را به کند که خودتان به کند،  ما را مادر می ی ما بدین صورت تزکیه می مدرسه
آوریاد،   دست مای  خوب است زیرا خودتان گودگ را به این. توادید تاریخ را بررسی کنید می اولین بار است، آسمانپیدایش زمین و 

 باید بتوادید،  آنافراد  ینگ بین  ی مردم عادی و اصطکاک  ین ی پیچیده جامعه میان در. استسخت  هم بسیاردر عین حال اما 
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دادید موضوع از چه مرار  چه که سخت است این است که ومتی می آن. است چیزترین  سختاین  ،به باه و فراتر از آن صعود کنید
ریاد؟  یگ مای تحت تأثیر مارار   زی حیاتی در معرض خطر است، آیا درودا رود یا ومتی چی تان می از دستتان  یاست و عالیق  خص

تاان زجار    دوساتان خاادواده و  رید؟ ومتی یگ میتحت تأثیر مرار  ومتی در بین جنگ و دعوا و دوز و کلک مردم مرار دارید، آیا درودا 
گوداه   ایان کنناده باودن    زکیاه ؟ یک تدظر مرار دهید توادید این چیزها را مد و آیا میرید؟ یگ میتحت تأثیر مرار  آیا درودا  ،کشند می

تا این حد توادد  چه کسی می. بین مردم عادی بود یمعلم، این کافی است که ادسان خوب" ،کسی به من گفتبار یک! سخت است
قاط ایان   ف. وجاود دارد  ی ینگ همه دوع  ین. به او یک کلمه هم دگفتم! خیلی متأسف  دم؟ از  نیدن آن "پیش بروددر تزکیه 
دسات   تواداد باه   کند است که مای  ی آن ادجام دهد،  خصی که درک می توادد کاری درباره توادد درک کند و کسی دمی اددازه می

 .بیاورد

اگار آن  . "معماولی دیسات   یدایویک آن بنامید اما  دایودهم،  آموزش میکه یی را دایوتوادید  می  ما" بیان کرد،هیوذی 
گاه آن  کرد، آن می را تزکیه  آمیزی آن طور موفقیت دا ت و به را برمی رفت و آن خته بود و هر کسی میچیزی بود که روی زمین ری

این دلیل آن است که چرا . آید دست می دهد که گودگ از طریق تضادها به ی ما به  ما آموزش می روش مدرسه. بود دمیباارزش 
اماا در ایان   . از لحاظ مادی، وامعا  هزم دیست چیزی را از دست بدهیاد . ممردم عادی با ی همادندست هجا که امکادش  تا آند بای

د در باین  یتواد  است، میترین  راحتما  ی ی تزکیه مدرسه. استراحتی آن در این . دهید ارتقا ینگ خود را   ین بایدمحیط مادی 
 ،ماردم عاادی  ،  اما در باین   اسات در هماین   اما سختی آن دیز. د ویکه راهبه یا راهب  و دیازی دیست د یمردم عادی تزکیه کن

. دسات بیااورد   به را گودگودِ وامعی  ما خدهد  ، زیرا اجازه میاستاما خوبی آن دیز در همین . دیکن تزکیه می، ترین محیط پیچیده
وداگ  گ  اما البتاه ومتای روح اصالی    . ام ش کارده ارا برای همگی ف و امروز آنی ما کلیدی است  این چیزی است که در مدرسه

 یاا تماام   ،تاان  زداده در بادن   موجاودات تماام  ها،  تمام پیام زیراچرا؟ . آورد دست می را به دیز آن  ما آورد، روح کمکی دست می به
بااهتر از   هایچ ومات  سطح گوداگ او  اما . آورد دست می بهرا  آن روح کمکی دیز مطمئنا  دهند، بنابراین ر د میها گودگ را  سلول

 .او محافظ فا است، و هستیدصاحب و مسئول  ما  -بودسطح گودگ  ما دخواهد 

کنندگان افراد زیادی وجود داردد که همیشاه   ی تزکیه در میان جامعه. ای را اضافه کنم خواهم مسئله ی سخن می در ادامه
امصا دقاط سفر به و   ، پول زیادی خرج کرده برای جستجوی فا همه جا رفتهها  آن. سوی سطوح باهتر تزکیه کنند هادد ب کرده سعی 
خاوبی   هوامعاا  مساایل را با    کند کاه او   خص تضمین دمی ِ مشهور بودن. پیدا کنندخوب  استادیک ادد  توادستهادد، اما هنوز د کرده
امروز این روش . ادد دست دیاورده ای به هیچ دتیجهکرده و  ا مسافرت کرده، پول زیادی خرجمه جبه ه افراددردهایت، این . دادد می

کسی  بنابراین از این لحظه به بعد. ام تان ارایه کرده خاده ِ اکنون این روش را به در هم. ایم  ما عمومی ساخته بسیار بزرگ را برای
اگار  ، اگار دتوادیاد  . ادامه دهید آنبه  پس ،توادید میاگر . خود  ما هستید ید وتزکیه کنید و موفق توادید  کند آیا می که تعیین می 

ی کسا   هایچ  ما را فریاب خواهناد داد،   ها که   یطانبه جز . را فراموش کنید کردن کیه کنید، از حاه به بعد باید تزکیهدتوادید تز
دیگاری   کاس   هایچ  اگر مان دتاوادم  اما را دجاات دهام،     . کنیدتزکیه  یدتواد میدبه  ما آموزش دخواهد داد و در آینده  دوباره
، که به  اما آماوزش بدهاد    را پیدا کنید وامعی از یک راه درست یاستاد اگر بخواهید ن است که این روزها،ای حقیقت. توادد دمی
پایان دارما، حتی  عصردر . متصدی این چیزها با د کسی وجود ددارد کهدرحال حاضر . تر است سختآسمان هم از رفتن به  حتی

ی تزکیاه   ترین مدرسه راحتاین . با ند مردم عادیب توادند مرام دمی ها هستند و آن ویرادی آخرین میان بسیار باه هم در سطوح
 مساتقیما  . بعر اسات  ترین میان ترین و بزرگ ی ما سریع ، بنابراین تزکیهاستی سر ت جهان  بر آن، مستقیما  بر پایه عالوه  و است

 .رود تان دشاده می به ذهن

 مدار آسماني

مدار  .چیست "مدار آسمادی"که  نیمک میتشریح ما . دو  یمی دایو، مدار آسمادی کوچک و بزرگ آموزش داده  در مدرسه
این . دهید را  کل می آن دو و رن ادرژیِ  کادالکنند مداری است که با اتصال دو  در مورد آن صحبت میمعموه  مردم  آسمادی که

ار آسامادی کوچاک   ماد  ،آن. دیسات برای  فا دادن و حفظ ساالمتی  جز  چیزی  مدار آسمادی یک مدار آسمادی سطحی است که
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ایان  . دو ا  مای دامیاده   "مدار آسمادی بزرگ"ه و دَ "مدار آسمادی کوچک"ه که دَوجود دارد  مدار آسمادی دیگری. دو  میدامیده 
کند، با چرخش پیرامون دیوان  اروع   آن در داخل بدن فرد حرکت می.  کلی از مدار آسمادی برای عمل تزکیه در مدیتیشن است

سامت بااه حرکات     چرخد و سپس به و پیرامون آن می هدیان رس تی ، به دَنهدرطرش پایین حرکت ک بدن به، سپس در داخل ه د 
کاه ایان    بعاد از ایان  . با د میبرای تزکیه در مدیتیشن  وامعی است کهمدار آسمادی یک این . چرخد طور داخلی می آن به. کند می

صادها کاداال ادارژی را باه      ،یک کادال ادارژی  در آن هنگام  و د و یجریان ادرژی بسیار مدرتمندی م ،دریگبمدار آسمادی  کل 
دهاد، اماا    ی دایو مدار آسمادی را آموزش مای  مدرسه. دیگر را باز کند  های ادرژی کادالکند تمام  که کمک میآورد،  حرکت در می

هاای   رمای خود را آموزش داد، حرکات دهد؟ زمادی که  اکیامودی دا بودیسم چه چیزی را آموزش می. کند بودیسم این کار را دمی
در  .چیزها در تزکیه دا ت کاملت کل خودش را برای  دیزروش او  با این حال. ددادهم ها را آموزش  آنتمرینی را توضیح دداد و 

ادسداد طور کامل رفع  که به  ود و پس از این می  روع هویی بایی  ؟ آن از دقطهکنند میهای ادرژی چگوده حرکت  بودیسم کادال
های ادرژی باه ایان  اکل فعاال      رود و دردهایت تمام کادال های پایین بدن می سمت مسمت  کل مارپیچ از باهی سر به  ود به

 . ودد می

. "وجاود دادارد  مرکازی  کادال ادرژی "گویند،  برخی از افراد می. داردهدش را  همیندیز تادتریسم کادال ادرژی مرکزی در 
یک فرد را های ادرژی در بدن  کادال تمامومتی درحقیقت  دهند؟کادال ادرژی مرکزی را ر د توادند  ها می تادتریسم آنپس چرا در 

و کنناد   طور عمودی و افقی مطاع مای   های خون یکدیگر را به ها مثل رگ آن. ها وجود دارد کنید بیش از ده هزار عدد از آن جمع 
. دارداد هاای ادارژی وجاود     رگی وجود دادارد، اماا کاداال   هیچ ی داخلی اعضا در فضای بین .هستندهای خون  حتی بیشتر از رگ

کنناد و   عمودی و افقی یکدیگر را مطع مای طور  بههای ادرژی  های بدن  ما کادال بنابراین با  روع از باهی سر، در تمام مسمت
تادریج   و سپس به ردهک ها را باز  بنابراین آن ،با ندها در آغاز مستقیم د  اید آن. کنند ها را متصل می ی تادتریک، آن آدان در تزکیه

آن کادال ادرژی در دقش یک محاور عمال کارده و     .دهد آهستگی کادال ادرژی مستقیمی را  کل می کنند و آن به تر می عریض
ردن تماام  جا دیاز مقصاود، فعاال کا     در این. آورد می چرخند به حرکت در طور افقی می هایی را که با دیت ذهنی به چرخیده و چرخ 

 .های ادرژی بدن است کادال

همان از . کند آورد اجتناب می فالون دافای ما از این روش که یک کادال ادرژی صدها کادال دیگر را به حرکت دری  تزکیه
مرار ه سطحی بسیار بابالفاصله در  .زمان دا ته با ند هم دد و چرخش و ادرژی با هم باز های کادال تمام که دادیم هزم میآغاز، 
ی  دورهسات یاک   ا بارای بعضای افاراد ممکان    . مکنی اجتناب میسطح پایین  چیزهایو از  مان را ادجام دهیم  تزکیهگیریم تا  می

بعضی از ا خاص باید چندین دهاه تزکیاه   . با ددکافی  ،زددگی هم برای بازکردن صدها کادال ادرژی از طریق یک کادال ادرژی
زددگی بارای موفقیات در تزکیاه کاافی دیسات،      ی  دورهادد که یک  ها ذکر کرده سیاری از روشب. کنند و این بسیار مشکل است

هاا   آیاا آن  ،تر کنناد   ان را طوهدی توادند زددگی سطح باه وجود داردد که میهای  تزکیهدر  کنندگان تمریناز که بسیاری   درحالی
زماادی  آدان برای مدت .  ان را برای تزکیه کردن طوهدی کنند دگیتوادند زد ها می کنند؟ آن ی زددگی صحبت دمی ی تزکیه درباره

 .کنند تزکیه میبسیار طوهدی 

ی گوداگ   که مدار آسمادی بزرگ برای تزکیاه   برای  فا دادن و حفظ سالمتی است، درحالی صوه مدار آسمادی کوچک ا
کناد باه    ی دایاو باه آن ا ااره مای     زرگ که مدرسهمدار آسمادی ب. کند طور وامعی تزکیه می مومعی است که  خص به ،آن .است

ها یک تعداد کادال ادرژی داردد که  آن .کند ادرژی را در یک زمان با هم باز می های کادال تمام، که یستی ما د مدرتمندی مدرسه
کاه از   طوری  رخند، بهچ سمت باه تا موها می ها، کف پاها، پاها و سپس تمام مسیر به از میان دقاط سه یین و سه یادگ روی دست

 روع به مدار آسمادی بزرگ که  محض این به.  ود آن، چرخش مدار آسمادی بزرگ دردظر گرفته می. کنند میان تمام بدن گذر می
مدار آسمادی بازرگ  ومتی به گودگ  عضی از استادان چیاین دلیل آن است که چرا ب. حقیقی خواهد بودی  تزکیه چرخش کند، آن

هاا دیاز    بعضای  .دهناد  را آماوزش مای    فا دادن و حفظ سالمتیفقط چیزهایی برای ها  آن -کنند ش را متومف میرسند، آموز می
هاا را   توادید خودتاان آن  ادد و  ما دمی چیزی در بدن  ما دصب دکردههیچ ادد، اما  هایی کرده ی مدار آسمادی بزرگ صحبت درباره

دد؟ این درسات مثال    و خص باز  به افکارتکیه ا توادند به آسادی ب چیزها مید، چگوده ودصب   یسیستمکه  اینبدون . باز کنید
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کاه گوداگ باه      تزکیه به خود  خص بساتگی دارد درحاالی  "؟ کندباز را ها  توادد آن می  آنآیا  ...استایروبیک های  ادجام ورزش
ی وجاود  تاأثیر چنین  توادد میقط پس از آن باید در  ما مرار داده  ود و فداخلی های  ادیزمتمام مک -"استاد  خص مربوط است

  .دا ته با د

آن اعتقاد دارد که سطح خاارجی  : کوچک دردظر گرفته است یعنوان جهاد هی دایو بدن ادسان را ب تاریخ، مدرسه طولدر 
به دظر  این دظریه. آید دظر می جهان به بزرگی سطح داخلی آن است و سطح خارجی به همان  کلی است که سطح داخلی آن به

توادد باا جسام بشاری مقایساه      چگوده می ،این جهان بیش از حد بزرگ است. آید و به آسادی مابل فهم دیست غیرمابل مبول می
ها و  ها، پروتون ها، الکترون ها، اتم از مولکول را فیزیک عصر حاضر ما عناصر ماده: کنیم ی چنین اصلی صحبت می د؟ ما درباره و

توادد این مسائله   ای هستند؟ یک میکروسکوپ دمی ها به چه اددازه تر از آن کند، اما عناصر پایین می هها مطالع تا دوترینوها  کوارک
چه  درحقیقت، آن. ؟ این  ناخته  ده دیستهستندتر چه  بسیار کوچک کند، پس عناصر بسیار میکروسکوپیِ  ناساییرا در آن حد 

 بادن ومتی  خصی ایان  . ترین عناصر میکروسکوپی در جهان است ور از کوچکفهمد کامال  به د درحال حاضر می مافیزیک  که
هرچه سطح فارد  . ددیسطح میکروسکوپی را خواهد  د ودیهای او ا یاء را با بینایی بزرگ  ده خواهد  گو تی را دارا دیست، چشم

 .تری را خواهد دید باهتر با د، سطح میکروسکوپی بزرگ

که در ایان راه   منظورش این بود. صحبت کردتئوری سه هزار ددیا ی  درباره ،مرار دا تکه در آن   ی اکیامودی در سطح
ریزه  امل سه هزار  سنگ که یککرد  ذکرچنین  او هم. وجود داردد ما چون دژاد ادسادی های گو تی هم بدنبا  دیز افرادی  یری

 کنند حرکت می  در مدار هستهکه ها  الکترون گردش یالگوچه فرمی است بین . استما  دوینفهم فیزیک  موافقددیا است و این 
که در سطح میکروسکوپی، یک بیان کرد ؟ به همین جهت،  اکیامودی کند حرکت می در مدار خور یدکه مین ز گردش الگوی و

ی   دربااره  اگر این حقیقت دا اته با اد،  . است درست مثل جهادی با زددگی و ماده در آن آن. استسه هزار ددیا  امل ریزه  سنگ
 ریازه  سانگ ایی کاه داخال آن   ه هریز سنگدر هر یک از  دارد؟ آیادوجود  ای ریزه سنگ، ریزه آیا در ددیای آن سنگ: این بیندیشید

ی دیگاری   ریزه سنگهایی که داخل  هریز سنگی هر یک از سه هزار ددیا دردارد؟ پس آیا دوجود  ی دیگریسه هزار ددیا هستند،
حتای در ساطح    ناابراین ب. ادتها خواهد بود ادامه پیدا کند، بی دارد؟ اگر بررسی به همین  کل به پاییندد جوای و ریزه سنگاست، 

کاه هایچ ساطح     کوچاک اسات   مادر  آنو  ددارد خارجیکه هیچ سطح  آن عظیم است مدر آن" بیان کرد،تاتاگاتا هم،  اکیامودی 
کوچک کاه او دتوادسات ببیناد     ای و کوچک، تا دقطه. ببیندجهان را  ی که او دتوادست لبه عظیم ای ، تا دقطهعظیم. "داخلی ددارد

 .ی اولیه چیست ریزترین چیز در ماده

این . "کنند می ترددها در آن  در یک منفذ عرق  هری وجود دارد که مطارها و ما ین" ،گودگ گفته است یک استاد چی
را غیرمابال مباول    طور وامعی از دیدگاه علمی درک و مطالعاه کنایم آن   بهاین گفته را آید، اما اگر  دظر می هکامال  غیرمابل مبول ب

 اان ایان    ساوم   ی باز دن چشم سوم صحبت کردم، بسیاری از افراد با باز  ادن چشام   روزی دیگر ومتی درباره. دخواهیم یافت
در طای  . ستند به ادتهای آن برساند تواد که دمی طوری دویددد به می  ان پیشادیها در مسیر یک تودل در  آن: ددکردوضعیت را پیدا 

. هایی در دو طارش جااده درحاال دویادن هساتند      ها و رودخاده با کوه، ای بزرگ کنند در جاده  ان، احساآ می های روزاده تمرین
ال هم و خیا واین  که و ممکن است تصور کنند ،کنند را مشاهده می افراد زیادیو  ردهدودد، از میان  هرها عبور ک که می  درحالی
در  ادساان بادن  اگار  که گویم  یم. و وهم و خیال دیست بودهکامال  واضح و رو ن   ود دیده میموضوع چیست؟ آدچه که . است

دردظر جهان یک  رابدن ادسان ی دایو همیشه  مدرسه. وهم و خیال دیست پس آن با د، بینی وامعا  به آن اددازه بزرگ  سطحی ذره
 برویاد و . خواهد باود  هزار لی 018 بیش از ی صنوبری ی بین جلوی پیشادی تا غده با د، فاصلهاگر وامعا  یک جهان . است گرفته

 .است  ی بسیار طوهدی ا آن فاصله. سرعت بدوید بهطرش خارج  هب

. هماراه خواهاد آورد   کنندگان به طبیعی برای تمرین دیروی فوقیک تزکیه کامال  باز  ود،  طولاگر مدار آسمادی بزرگ در 
یاا   "ماین و آسامان  چارخش ز "، "النهاار  دصاف  یمادار آساماد  " ،دادید که مدار آسمادی بزرگ ای؟  ما می طبیعی یروی فوقچه د

در سطحی بسیار پایین، چرخش مدار آسمادی بزرگ یک جریاان ادارژی را  اکل     .دو  میدامیده دیز  "رودخاده کشتیچرخش "
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ادرژی با تراکم باه کمربند صورت یک  هو ب دهد تغییر  کل میطوح باهتر سوی س ه د، ب تر خواهد تدریج متراکم هخواهد داد که ب
تاان   است، اگار از چشام ساوم    چرخشفرایند در طور که آن  همان. چرخشی خواهد دا ت یحرکت ،ادرژیکمربند  این. خواهد  د

هاای داخلای بادن     چی را در مسمتجای  توادد آن میپایین به آن دگاه کنید، پی خواهید برد که  استفاده کنید تا در سطحی وامعا 
در ساطحی میکروساکوپی    .بارود و غیاره   ، یا چی کبد به طرش معاده برودها  چی ملب ممکن است به روده -کندعوض  خص 

د،  او ادرژی در خارج بدن  اخص آزاد  کمربند  اگر این. کند چیزی بسیار عظیم است چه که آن حمل می آنکه توادیم ببینیم  می
حرکات دادن از  "توادند چیزهای بزرگی را حرکت دهناد و آن   موی میدی با گودگ افرا .حرکت دادن از راه دور استتوادایی آن، 

حرکات دادن از راه دور  "آن و  حرکات دهناد  را  یکاوچک هاای  چیزتوادناد   تر مای  دی با گودگ ضعیفافرا. است "راه دور بزرگ
 .گیرد گوده  کل می ت و اینتوادایی حرکت دادن از راه دور  بیه این اس. است "کوچک

 مختلاف هاای   تواداد حالات   آن می. کند  ما درحال تزکیه هستید  روع به چرخش مدار آسمادی بزرگ که  محض این  به
ایان وضاعیت   . همراه خواهاد آورد  هخیلی بخصوصی را دیز ببرای ما وضعیت . وردبیاهمراه  بههای مختلف گودگ را  تزکیه و  کل

یاا   دایو ذَدگ، دَن جینگ ، رح حال فناداپذیرهاهای مدیمی مثل  ر کتابدرا  "پرواز در روز رو ن"الح ست؟  اید همگی اصطیچ
 بگذارید باه  اما  درحقیقت، . پرواز کند روز رو نتوادد در  که یک  خص می بدین معنی است .اید خوادده جی مینگ گویی  ینگ

 از ممکن است برخای . به همین سادگی است آن. توادد پرواز کند می  ود، او باز بگویم که ومتی مدار آسمادی بزرگ یک  خص
مادار  ادد، باید افراد بسیار زیادی وجود دا ته با اند کاه تااکنون     کرده سالیان بسیار زیادی است که مردم تزکیه "کنند، فکر افراد 

آن بدین علت . ادد رسیدهبه این مرحله  ها هزار دفر که بگوییم دهدیست  وامعیگویم این غیر می. " ان باز  ده است آسمادی بزرگ
 .اولین مدم تزکیه است وامعا مدار آسمادی بزرگ است که 

معماولی بشاری    ی ؟ وضاعیت جامعاه  است ددیدهبلند  دن از روی زمین این افراد را درحال پرواز یا  یکس  هیچپس چرا 
توادد برای همگی  چگوده می.  ود یا تغییر کند مختلی سادگ هب توادد هم دمی عادی بشری ی جامعه  کل و د و  توادد آ فته دمی

 ادساان از دیدگاهی دیگار،  . استاین دلیل اصلی عادی بشری خواهد بود؟  ی مجاز با د که در هوا پرواز کنند؟ آیا آن یک جامعه
پاس  . کناد  اش زددگی مای  هخود وامعیِ اولیخاطر برگشت به  کند، بلکه به که ادسان با د زددگی دمی این در بین مردم عادی برای 

خواهد تزکیاه   توادند به پرواز درآیند، او دیز می میوامعا  افراد از ببیند که بسیاری  کسیاگر . وجود داردآگاه  دن  ای در مورد مسئله
طاور سرساری    باه دباید اگر در جریان تزکیه بتوادید به پرواز درآیید،  نابراینب. وجود دخواهد دا تآگاه  دن ی  کند و دیگر مسئله

کاه مادار    دردتیجاه، بعاد از ایان   . تزکیه کنناد ها دیز دیاز داردد  چراکه آن، بینندرا ب آنبگذارید آزاداده یا اده را به دیگران دشان د آن
مادر به پارواز   از بدن  ما بسته با د ییا مسمت بخصوصتان  یدوک ادگشت پا تان، دست د، اگر دوک ادگشتوآسمادی  ما باز  

 . وددخواهید ب

حاین  باز  دن است، وضعیتی اتفاق خواهد افتااد کاه در آن بعضای از افاراد در      دزدیکزمادی که مدار آسمادی بزرگ ما 
که   پشت  خص بهتر باز است، پشت او بسیار سبک خواهد بود درحالی که خاطر این به.  ودد دشستن در مدیتیشن به جلو خم می

 اان سانگین اسات     کنند که پشت  ودد و احساآ می عضی افراد به عقب خم میب. کند مسمت جلویی بدن احساآ سنگینی می
ادگاار  کنیاد کاه    احساآ می ،دووبی باز  خ اگر همه جای بدن به. کنند  ان احساآ سبکی می که در مسمت جلویی بدن  درحالی

اگرچاه   ،دخواهید بود که به پارواز درآییاد   پرواز کنید، مجاز ومتی بتوادید وامعا . هستید از روی زمینبلند  دن  و باه رفتن حالدر
هاا وابساتگی    بچه: دارددمعموه  در دو ادتهای سنی مرار   ود  ان ظاهر می طبیعی های فوق هایی که توادایی آن. دیست مطلقاین 

  هاا را دگاه   داده و آنراحتای ر اد    ها را به توادند این توادایی ها می آن .های مسن طور، مخصوصا  خادم مسن دیز همین افراددداردد، 
، ممکن عین حالدر . ددارگذددمایش به را  آنتوادند  دمی ،ورددآ میدست  هب  توادایی یک  آمایان، مخصوصا  مردان جوان، ومتی .داردد
تی اگار از  ها را دا ته با ند و ح نابراین مجاز دیستند آنب. استفاده کنندها به منظور رمابت در بین مردم عادی  این تواداییاز است 

طاور   ایان . با د، این  خص مادر به پرواز کردن دخواهاد باود   مفلاگر مسمتی از بدن . طریق تزکیه  کل بگیردد باید مفل  ودد
امتحان کنید و بعضای  را  داده  ود کمی آناجازه  ممکن است به  ما. مطلقا  از دا تن این حالت ممنوع هستیددیست که بگوییم 
 .حفظ کنندرا  از افراد مادردد آن
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کننادگادی از   دا اتم، تمارین   دودگ  ان استان زمادی که کالسی در. افتد هر جا که سخنرادی دارم این مومعیت اتفاق می
زدام،   که مادم مای    معلم، چه اتفامی برای من افتاده است؟ درحالی" ،کسی سؤال کرد. جا وجود دا تند در آن ندا جی  هر پکن و

حتای لحااش کاه روی    . کنم کنم پرواز می ام احساآ می که در خاده خوابیده نین ومتیچهم.  وم کنم از زمین جدا می احساآ می
 اساتان  از مادیمی ی  دا اتم، یاک تمارین کنناده     یادگ گویی  هر در یکه کالس  زمادی. " ود من است مثل یک بالون بلند می

دزدیاک  یک دیوار و تخات دیگار   دزدیک  تختاو دو تخت در اتامش دا ت، که یک . وجود دا ت که خادمی مسن بود جو گویی
هاایش را   یک تخت در حالت مدیتیشن دشسته بود، احساآ کرد به پرواز در آمده و ومتی چشام  روی که او ومتی. بوددیوار دیگر 

و سپس باه تخات دیگار     "باید به تخت خود باز گردم"با خودش فکر کرد، . دریافت که به تخت دیگر کشیده  ده است کردباز 
 .گشتبر

هار مومعی که کسی در دزدیکی محل کار او دبود درحاال مدیتیشان   ابود که در ومت د دایو چینگ  هر ای در کننده تمرین
باه پرید و سپس پایین به محکم یک متر  ی جا دشست، به پرواز درآمد و به اددازه که در آن به محض این .دشسته بود یروی تخت

این . زده و کمی دیز ترسیده بود کمی هیجان. دیز به زمین افتاد پتو. و این اتفاق ادامه دا ت آمد یماز بلند  دن پایین  او بعد .آمد
دبایاد بگاذارم دیگاران    "، باهخره، زدگ اداره به صدا درآمد و او با خودش فکر کرد. باه و پایین رفتن تمام ومت دهار ادامه یافت

چارا  است که این دلیل آن . او تمرین را خاتمه داد. "متومف کنم فورا اده است؟ باید افت یچه اتفام که کنند میرا ببینند، تعجب  این
صادا   هاگر برای  خص جوادی این ماجرا اتفاق افتااده باود، ومتای زداگ اداره با     . خوبی اداره کنند توادند خود را به مسن می افراد
ساادگی   تواداد باه    خص دمیجاست که  این. "هستمپرواز ال من درح ،همگی بیایید و مرا ببینید" ،کرد طور فکر می آمد این درمی

که به این  کل  به محض این. "توادم پرواز کنم می -ام دگاه کنید به چه خوبی تزکیه کرده" ،کنترل کندخوددمایی خود را ذهنیت 
کننادگان وجاود    ر بین تمارین د از این مبیل همه جا موارد زیادی .دیستآن مجاز . خواهد رفت، توادایی او از دست خوددمایی کند

 .دارد

 ،کننادگان ماا   تا امروز، هشتاد تا دود درصاد از تمارین  .  ودد باز همان ابتداادرژی از  های کادال تمامدادیم که  ما هزم می
ه هال  را تا این مرحلا  ما ما  ،ایم گفتهطور که  همان، در عین حال. است ها رسیده از بیماری رهابه حالت بسیار سبک و  ان  بدن
و این را ممکان   ردهک ان دصب ت دیز در بدنرا ، بسیاری از چیزها عالوه بر آن. کنیم میطور کامل پاهیش  بهرا ان ت بدن ودهیم  می
 هال طارش جلاو    این درست مثل این است که  ما را به باه کشادده و به. وجود بیاید بهکالآ گودگ طول این در سازیم که  می
بعد از مدم گذا تن به . طور پیوسته تغییر کرده است به دیز ینگ همه  ام و  ین داده آموزشهمه  هفا را ب ،در این کالآ. دهم می

کنم حتی دگرش  ما به ددیا دیز  تضمین میو  ادگار فرد دیگری هستید، بسیاری از  ما احساآ خواهید کرد که سالنبیرون این 
گذ ته در مثل توادید  دادست که دیگر دمیکنید و خواهید  اداره ه خودتان را چگوددادست که پس از این خواهید  .تغییر خواهد کرد

 . ینگ  ما درحال حاضر صعود کرده است به همین جهت،  ین. کنم میضمین را ت این. یک گیجی و سرگشتگی با ید

اماا  ، کنیاد پارواز  ت خواهیاد دا ا  د  اجازهدادید که   ما می ،کنیم صحبت می ی موضوع مدار آسمادی بزرگ دربارهحال که 
در گذ ته ممکن باود بعاد از   . دارید گام برمیهوا روی که روید ادگار  و ومتی راه می سبک است، تان خواهید کرد که بدناحساآ 

سواری  که دوچرخه  درحالی .خواهد بودبسیار آسان  ،دویر میمدر راه  هکه چ خسته  وید، اما اهن بدون توجه به اینزدن مدم  کمی
رویاد خساته    مای که از چه تعاداد پلاه بااه     ن توجه به اینو وید و بد ادگار به جلو هل داده می خواهید کرد کهد احساآ کنی می
توادیاد باه هار     از طریق خواددن کتاب یاد بگیرید دیز به همین صورت مای  را  خصا تزکیه  اگر. کنم میتضمین را  این.  وید مید

گاویم بایاد    چاه کاه مای    گوید، اما آن چیزی را دمی ،من کسی هستم که اگر دخواهد. برسید باید در آن با ید،ای که  حالت تزکیه
بیان کنم یا بدون هدش و های باوردکرددی  گفتهمخصوصا  تحت این  رایط، اگر در آموزش فا حقیقت را دگویم، اگر . حقیقت با د

 ی دیست که این کاار را ادجاام دهام، زیارا هماه     برای من آسان . سرسری صحبت کنم، یک فای اهریمنی را آموزش خواهم داد
 .برودبه ادحراش ددارد    خص اجازه. جهان درحال دظاره کردن هستند
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بارای  . درحقیقت این کافی دیست. را دا ته با د دیگر خوب استآسمادی  که اگر چنین مدار کند فکر می یک فرد عادی
دار در  اکل   جهات  یدیرویا  ، بایاد تبدیل  ودجایگزین و  باهادرژی با ی  هی ماد وسیله هطور کامل ب تر به که بدن هرچه سریع این

مادار  "آن . در گردش هستند هدایت کناد های ادرژی بدن  ما  تمام کادال ،جهتی را که در آنوجود دا ته با د که  مدار آسمادی
ها ذکر  ده است،  گاه در کتاب ح گاه و بیاین اصطال. دادد ی آن چیزی می سختی کسی درباره به  ود و میده میدا "مایویوآسمادی 

، زیارا آن  گیارد  میتئوری مورد بحث مرار  صورت هفقط ب .چیزی به  ما دگفته استآن توضیحی دداده یا  ی درباره یکس  هیچاما 
 اروع  ( نییا  هاویی  ی چنین از دقطاه  یا هم) ییهو بایی  از دقطهتوادد  میآن . نیمک میبازگو تان  یراما بجا  این. اسرارها است راز
. آیاد  پاایین مای    گاوش  سمت از وکرده حرکت کند  بدن را جدا مییادگ  ن وی که سمت ییخط، آن بیرون آمده و در امتداد  ود 

کند، زیر پا  سپس درامتداد پهلوی بدن حرکت می. کند حرکت میادگشتان در امتداد یک یک و  پایین آمده ها  ادهسپس درامتداد 
رود، در امتداد پهلوی بدن باه رفته،  رود، در امتداد داخل ران دیگر پایین رفته، زیر پای دیگر می اخل ران باه میرفته، در امتداد د

مادار آسامادی ماایویو     آن، .دهاد  کند و با رسیدن به باهی سر، یک دور کامل را  کل می حرکت میادگشتان در امتداد یک یک 
آسامادی باه    رازکانم یاک    میدفکر . ام خالصه کرده جملهرا در چند  آن بنویسند و من آنی  توادند کتابی درباره دیگران می. است

مادار   ی فقاط هنگاامی دربااره   . گویند ی آن چیزی دمی و دربارهکنند که آن خیلی باارزش است  فکر میدیگران اما ، بیایدحساب 
، ام آ اکار کارده  اگرچاه ایان را   . یاک مریاد هساتند    طور وامعی درحال ادتقال چیزهایی به کنند که به صحبت میآسمادی مایویو 

چه که تمرین  آناگر این کار را بکنید،  .دهی یا کنترل کنید تان جهت را با ذهن کنید آن که تمرین می هنگامیز  ما دباید یک ا هیچ
آزاد از هار داوع فعالیات    و  دبدون مصیا  یوِ ووسوی سطوح باهتر در حالتی از  وامعی به ی تزکیه. دیستفالون دافای ما کنید  می

های  و این مکادیزمیردد گ می کل خودکار طور  ها به آن. دو  میدر بدن  ما حاضر و آماده دصب  یچیز ره . ود ادجام می فکری
از سرتان ممکن است حین تمرین  یک روز در. خود به خود خواهند چرخیدومتی زمان آن فرا رسد  ؛کنند درودی،  ما را تزکیه می

طارش   هاگر سر  ما با . اگر سرتان به این طرش تاب بخورد، مکادیزم به این طرش چرخش دارد. ی به طرفی دیگر تاب بخوردطرف
 .دنچرخ به هر دو طرش میها  آن. چرخد دیگر تاب بخورد، آن به طرش دیگر می

اهاد خاورد و ایان    دد، سر  خص در حین مدیتیشن تکاان خو وباز   خص مدار آسمادی بزرگ یا کوچک که  این زپس ا
اگرچاه  . کناد  مای صادق  دهیم  میادجام به همین صورت این در مورد تمرین مدار آسمادی فالون که . عالمتی از گذر ادرژی است

 چرخناد و  مای به خودی خاود  ها  درحال ادجام آن دیستیم، آنکه  یومتاین است که  حقیقتدهیم،  تمرین را به آن  کل ادجام می
ایام   آیا دگفتاه . بخشید را استحکام می ها کنید، مکادیزم که تمرین می زمادی. دهند به چرخش ادامه میسته طور پیو بهبرای همیشه 

ممکان  اگرچاه   ،چرخش استحال همیشه درتان  یآسمادکند؟  ما متوجه خواهید  د که مدار  را تزکیه می گانکنند تمرین ،که فا
هاای   ای از کاداال  دصب  ده در خارج از بادن  اما، هیاه   های چی  ادیزمی مک این هیه .است در آن هنگام درحال تمرین دبا ید

د نا تواد مای  هاا  آن. استآن تماما  خودکار . کند و تزکیه می هآوردبه حرکت دردر تمرین بدن  ما را است که  بزرگ بیرودیادرژی 
 .ندنک را باز میادرژی  ما های  کادالطور پیوسته  د و بهنچرخ به دو طرش می ها آن. دنبرعکس دیز بچرخ

حتی اگار  . تزکیه دیست هدشِ خودخودی  هب ،آسمادی هایآسمادی چیست؟ بازکردن مدار هایهدش از بازکردن مدار ،پس
، دهاد اداماه  باه تزکیاه   ر زیرا پس از آن، ومتی بیشت. گویم که هنوز هم چیزی دیست می ،باز با د یک  خصآسمادی  هایمدار

هاای ادارژی را باه حرکات درآورد و تماام       تماام کاداال   ،یک کادال ادرژی ،مدار آسمادی  ی وه یبا استفاده از هدش این است که 
رویاد  ااید برخای از     ومتی در تزکیه پیش مای . درحال حاضر درحال ادجام این هستیمما اما . ندهای ادرژی در بدن را باز ک کادال

 اودد، و در داخال    یک ادگشت عریض مای مادند تان  یها  ما پی ببرید که ومتی مدارهای آسمادی درحال چرخش هستند، کادال
هاای  اما    گیرد کاداال  که جریان ادرژی  کل می دلیل آن این است که ادرژی  ما موی  ده است، و پس از این.  ودد پهن می

تادریج   باه  دیا باتاان   یادرژ های کادال پس تا کجا باید تزکیه کنید؟ تمام. اما هنوز هم آن چیزی دیست.  ودد عریض و رو ن می
ها هزار کادال ادرژی  ای، ده د و دردهایت، در مرحله و تر  دورادی و تر دورادی و تر تر و موی موی ،ادرژی و دد و رت عریضو  تر عریض

هاا باه یکادیگر ملحاق      ی طب سوزدی تبادیل کناد، آن   تان را به بددی بدون هیچ کادال ادرژی یا دقطه در هم ادغام  ودد و بدن
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تاان را   هدش این است که بادن . های ادرژی است آن، هدش دهایی باز کردن کادال. تکه را بسازدد یک بدن واحد و یک  ودد تا می
 .ی با ادرژی باه تبدیل کند ماده ی وسیله هطور کامل ب به

ی دیگار، باه   عباارت  باه  ه اسات، یاا   اد  باه تبدیلادرژی  با  ی ی ماده وسیله هبزیادی  تا حد خیلی تان در این مرحله، بدن
 یان مرحلاه  ومتای باه ا  . تزکیه کرده اسات  تا اوج خودشتان  یبدن گو ت اید و سیدهرگاده  ددیای سهفای  ی باهترین سطح تزکیه

هاای   تمام تواداایی است و  بسیار غنی اید ی که به ظهور رسادده؟ گودگوضعیتیچه .  ود ی دیگری ظاهر می تزکیهوضعیت برسید 
گاداه   ساه ددیاای  فای  ی تزکیهطول یا در بشری بدن ی  که یک موجود بشری در طول تزکیه( مادرزادیهای  توادایی) طبیعی فوق
ساتون  همچناین  .  اودد  دهند، مفل می  ان را در بین مردم عادی ادجام می  ودد، اما اکثر افرادی که تزکیه گی ظاهر میهم دارد

. دد او  و کامال  مدرتمند مای  هتقویت  ددیرومندتان گودگ  وسطتا کال گودگ و تمام   سیدهبلندی ر خیلیه ارتفاع ما بگودگ  
تحت تاأثیر مارار دهناد و    عدهای دیگر بعچیزها را در توادند  دمی دا ته با ند، درحقیقت تأثیر عد مادر این بع توادند میها فقط  اما آن

در هر .  ودد ظاهر میگو تی ما بشری بدن  ی تزکیه ای هستند که از طبیعی های فوق تواداییفقط ها  آناین بدین دلیل است که 
ی که یک بدن در بععدهای مختلف به ختلفهای م  ودد و  کل ها در هر بععدی یافت می ، آنهستندو فراوان غنی  ها خیلی حال آن
آن چیزهاا   ی دارد،عاد چیزهایی که در هار بع بدن دارد، چیزهایی که این . گیرد از میان تغییرات دسبتا  بزرگی گذ ته است خود می

در  قتماام منافاذ عار    حتای   ان داردد و هایی در سراسر بدن بعضی افراد چشم. رسند غنی و فراوان هستند و به دظر ترسناک می
ی بودا اسات، بعضای    از مدرسه یگودگ ،که این  جا از آن . ان چشم داردد عدیمیدان بعها در سراسر کل  هستند، آن   ان چشم بدن

 ادگیازی  طاور  اگفت   به ما در این زمان گودگ  های مختلف  کل .دارددوا یا بودا را  سات ان تصویر بودی  سر بدناافراد در سر
 .ادخواهند ددشان خود را  ،زددهبسیاری از موجودات و فراوان است و غنی 

. یار اسات  گ ای بسیار آ کار و همچنین چشم این مرحله.  ود ظاهر می "سر رویسه گل "در این مرحله، مومعیتی به دام 
یکی گل دیلوفر آبی اسات،  .  خص سه گل باهی سر خواهد دا ت. را ببیند توادد آن فرد حتی با چشم سوم در سطحی پایین می

ها بااهی سار    این گل. ی دیگر و بیش از حد زیبا هستندهاعددو گل دیگر دیز از بع. عد فیزیکی ما دیستاما از دوع گل دیلوفر آبی بع
و هر کدام  ههای ساعت چرخید بهجهت گردش عقرهای ساعت یا خالش  عقربه در جهت گردشها  آن.  خص در چرخش هستند

این سه ستون تمام مسایر   .استگل عرض یک به ها  دارد و مطر آن هر گل ستون بزرگی. چرخند خود میبه خودی ها دیز  از گل
ها  اگر آن .ادگیز هستند گیردد و وامعا   گفت ل را به خود میاین  کها  آن، گودگ دیستند های ستونها  آناما  .رودد ها می آسمانتا 

ایان  به  ومتی.  ود می درم و لطیف تان و پوست ،سفید و پاک تان بدنکنید   تزکیهتا این مرحله ومتی . ه خواهید  دکرا ببینید،  و
باید به تزکیاه  هنوز هم . ی اوج دیست دقطه هنوز هماما  اید، گاده رسیده سهددیای فای ی  باهترین  کل از تزکیهبه  مرحله برسید
 .دیبه جلو پیش برو ادامه دهید و

دامیاده   د که بدن سفید خاالص ی و گاده می سهددیای  فای ورایو  ،گاده سهددیای وارد سطح بین فای تر بروید جلوومتی 
گاده تزکیه کارده اسات،    ددیای سهای اهترین  کل در فبدن  خص تا بومتی . ( ود دامیده میدیز بدن سفید کریستالی )  ود می

تاان   تماام بادن   وامعا  وارد آن مرحله  اوید  ومتی.  ده استخود تبدیل باهترین  کل  اش تا گو تی طور است که بدن اینفقط 
ی  رجاه ه بااهترین د تاان با   بدن زیرا ود؟  چرا بدن سفید خالص دامیده می. ه است دساخته  باهدرژی با ا  ی از ماده طور کامل  به

است و هیچ   فاش ِ ن فاش است، مثل یک لیوا تان بدن کل، دگاه کندآن  به با چشم سوماگر کسی . رسیده است خلوص محض
دلیل آن این است . تان یک بدن بودا است در این مرحله بدن حقیقتش را بگویم. حالت دمایان خواهد  داین  .جا دیست چیزی آن

هاای   هاا و مهاارت   در این مرحله، تمام تواداایی  .استمتفاوت مان  فیزیکی بدن ده از  اه ساختهبا ادرژی ب ی ز مادهی که ابددکه 
از آن مرحله به بعد و  بودهغیرمابل استفاده  ها دیگر آن.  ودد می مرار داده بسیار عمیق یعددر بع و هباره رها  د طبیعی به یک فوق
ر تزکیه موفق  دید، ممکن است به گذ ته دظری بیندازید و باا بیارون آوردن   د  ومتی ،یک روز در آینده. مفید دخواهند بوددیگر 
 :ماداده   باامی  هناوز  در این زمان فقط دو چیز اسات کاه  . نیدتان را مرور ک سفر تزکیه ،ها بیندازید که دگاهی به آن ها برای این آن

عادی  اماا هار دو در بع  . بزرگی ر د کارده اسات  ی  ستون گودگ که هنوز هم بامی است و کودک جاودان تزکیه  ده که به اددازه
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 تان د که بدننند ببیندتوا می ها فقط آن.  ودد در سطحی متوسط دیده دمی یبا چشم سوم افرادی ی وسیله هعمیق وجود داردد که ب
 . فاش است

ر حقیقای  طاو  بیشاتر،  اخص باه    ی ی عبور است، با عمل تزکیه ی بدن سفید خالص فقط یک مرحله مرحلهکه   جا از آن
از گوداگ   ، متشاکل بادن تماام   . ود دیز دامیده میی بدن بودا  تزکیه که ،گاده  روع خواهد کرد سهددیای فای ورای تزکیه را در 
هاای   تواداایی بینیاد کاه    مید و یکن میتزکیه را مجددا   روع . ه استپایدار و ثابت  د  ما ینگ  در این مرحله  ین. خواهد بود

مادرت خادایی فاای    "هاا   آن.  اودد  طبیعی دامیده دمی های فوق دیگر توادایی ها کنند، اما آن میه از اول ر د دوبارتان  یطبیع فوق
طور که باه تزکیاه اداماه     در آینده همان. حد و مرز ان عمل کنند های بی عدها با مدرتبع ی توادند در همه میو   دهدامیده  "بودا
 . روش تزکیه آگاه خواهید  د های هستیِ چگوده تزکیه کنید و به  کلکه  این دهید، خودتان به مسایل در سطوح باهتر، می

 ش از حديب وابستگي شوق و اشتياق

زماادی   مادت  بسیاری از افراد برای. بیش از حد وق و ا تیاق در مورد وابستگی . بگذارید در مورد مشکلی صحبت کنیم
حقیقت و معنای زدادگی   در طلب ادد، اما  را تمرین دکرده داردد که هرگز آندیز وجود  افرادی. ادد کردهمرین ترا گودگ  طوهدی چی

 ی را کاه در بسیاری از ساؤاهت پاسخ باره  ردد، به یکیگبفالون دافای ما را یاد  ومتی. ادد ی آن به فکر فرو رفته و درباره بودهبشری 
کناد، ممکان    طور که تفکر ان به کمی باهتر صعود مای  انو هم. خواهند فهمیددا تند اما دتوادستند، را  ها  آرزوی فهم آنزددگی 

را عزیاز   و آنبرد خواهد پی ارزش آن  به وامعی ی کننده دادم که یک تمرین می. استطور  اینمطمئنا  . زده  ودد است وامعا  هیجان
ر اد  ش از حادی را  بای هیجاان بشاری،  اوق و ا اتیاق     ی  واسطه  خص به: افتد اما این مشکل اغلب اتفاق می. خواهد دا ت

 ی جامعاه دهاد، یاا ومتای در      ود که او در رو ی که کارها را ادجام می طور با د، و منجر به این می ، چیزی که دباید ایندهد می
گاویم کاه ایان     مای . طور غیرعادی رفتار کناد  است، به مردم عادی ی جامعهبا افراد دیگر در تماآ است یا ومتی در  مردم عادی
 .خوب دیست

مردم عادی فاصله بگیرید  ی ی مردم عادی تزکیه خواهند کرد، بنابراین دباید از جامعه ی ما در جامعه ریت افراد مدرسهاکث
در سطحی بسیار باه  ی ینگ البته،  ما  ین. طور طبیعی بامی بمادد به دروابط بین همدیگر بای. و باید با فکری رو ن تزکیه کنید

و فقاط کارهاای خاوب ادجاام      دادهدادجام دادرست کارهای دهید،  میر د  ینگ و سطح خود را   ما  ین. دارید درست و ذهنی
از ایان جهاان   کاه   یا ایان  ادد از لحاظ ذهنی غیرعادی کنند که ادگار می رفتارطوری بعضی از افراد . گوده با ید باید این -دهید می

فاالون دافاا چاه بار سارش      " خواهند گفت،دیگران . فهمند یدم که دیگران گویند می چیزهایی. ددیوی سرخورده و دلسرد هستند
، معقاول  زده اسات  او فقط بیش از حد هیجان. طور دیست دروامع، این. "که به سرش زده طوری کرده؟ مثل این آورده که او را این

ایاد و   رفتاه به افراطی دیگار   کردن دیز ا تباه است و رفتار طور این: ی این بیندیشید  همگی درباره. کند دیست و طبیعی رفتار دمی
کنیاد   در بین مردم عادی زدادگی مای   مهطور معمولی مثل ه که به  حالی باید این را رها کنید و در. استدیگری ابستگی دیز واین 

 از کااری دخواهناد دا ات و    و اگر در بین مردم عادی، دیگران  ما را یک واله و  یدا به حساب بیاوردد، با  ما سر. تزکیه کنید
 ما را یاک   یکس  هیچ . ینگ در اختیارتان دخواهد گذا ت هایی را برای ر د  ین فرصت یکس  هیچ. خواهند گرفتفاصله   ما

خاود را  بایاد  و رید، همگی باید مطمئن با ید که به این مسئله توجه دا نابراینب! مدر بد است چه. فرد عادی دردظر دخواهد گرفت
 .کنیدخوبی اداره  به

های معمولی دیست که باعث  ود  خص حضور ذهن ددا ته با د، در خلسه با د، یا واله و  ما مثل روش ی روش تزکیه
معلم، به " ،دنگوی مدام می برخی از افراد .ی خودتان هستید باید کامال  آگاه با ید که درحال تزکیهما  ی روش تزکیه در .د و یدا 

 اما عاادتی را پارورش    . با اد  طاور  ضرورتا  ایان گویم که هزم دیست  می. "خورد تاب می مبندم بدد که چشمم را می محض این
دهید و آن داپدید  خودآگاه اصلی را استراحت می ،بندید تان را می که چشم به محض این. کنید اید که خودآگاه اصلی را رها می داده
تاان   چشام ومتی را که  حالتیخورد؟ اگر  میدتان تاب  بدناید  جا دشسته که این  چرا درحالی. اید ی را  کل دادهتچنین عاد. د و می

گودگ باید به  کنید که چی فکر می. تاب خواهد خورد؟ مطلقا  ده تان بدنا تان را ببندید، آی و اددکی چشم حفظ کنید دارید، باز است
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که بدادید کجاا هساتید    ون اینبندید، بد تان را می که چشم به محض این. اید را  کل داده بردا تی این طریق تمرین  ود و چنین
بایاد باا فکاری    . کناد  خود  ما را تزکیه مای  ،این روش چراکهایم که خودآگاه اصلی  ما باید هشیار با د،  گفته.  وید داپدید می

بدون دادیم که همگی  ما،  هزم میکنیم؟  چگوده مدیتیشن را تمرین می. داریم دیز ما یک تمرین مدیتیشن. هشیار پیشرفت کنید
مطلقاا  اجاازه دداریاد باه     . درحال تمرین کاردن هساتید  جا  کنید، آگاه با ید که این که چه اددازه عمیقا  مدیتیشن می اینتوجه به 
افتد این  چه که اتفاق می آن؟ کردد یخواه دمیقا  چه چیزی را تجربهپس، . بروید ، که در آن از هیچ چیز آگاه دیستیدی خلسه مرحله

یاک تخام مارغ     ی کاه در داخال پوساته    مثال ایان   ،خواهید دا ات  یبسیار راحتو  ، احساآ خوبینیدنشبجا  ومتی آناست که 
ایان  . توادد حرکت کناد  تان دمی که تمام بدنکرد ، اما احساآ خواهید هستیدتمرین درحال ادجام آگاه خواهید بود که  ،اید دشسته

د کاه پاهاا   یا یاب در مای  ینید،دش می یمدت ومتیری وجود دارد که مومعیت دیگ. ی ما اتفاق بیفتد در تزکیه دآن چیزی است که بای
فقاط سار باامی     ،دود ا  مای ها دیاز داپدیاد    بازوها و دست ،دو  میدیز داپدید  بدنادد،  کجا رفته بفهمیدد یتواد و دمی ادد داپدید  ده

فقاط   ،بامی مادده اسات  تان ه و فقط ذهنداپدید  د تاند که سری و توجه میم، دهید طور که به مدیتیشن ادامه می همان. مادد می
چارا؟  . اسات خاوب  کافی ی  د، به اددازهبه این مرحله برسی داگر بتوادی. جا است که وامف به تمرین در اینآگاهی وجود دارد کمی 

ل آن بنابراین ایان دلیا   .بهترین حالت استو این بدن کامال  درحال تبدیل  دن است کند،  تمرین می حالتومتی  خص در این 
را از دست بدهید، وگرده تان  ی ما دباید به خواب بروید یا آگاه اما. سکون برسیدچنین حالتی از دادیم به  ما هزم میاست که چرا 
 .دو مرین دیگری ت فردی  وسیله هچیزهای خوب بممکن است 

اگر دقش بادی را باین   . ته با ندمطمئن با ند که هرگز رفتاری غیرعادی در بین مردم ددا  دکنندگان ما بای تمام تمرین
گیرداد همگای باه ایان  اکل رفتاار        هایی که فالون دافاا را یااد مای    برای چه آن" ،کنید، دیگران ممکن است بگویند مردم ایفا 

در . کنیاد  مطمئن با ید که وامعا  به این مسائله دمات مای   تضعیف کردن  هرت فالون دافا است، پس  ی ؟ این به مثابه"کنند می
راحتای   بهاین ذهنیت  .بیش از حد را ر د ددهید  وق و ا تیاقمرامب با ید که وابستگی  های دیگر دیز باید زکیه، در زمینهرودد ت
 .مورد استفاده مرار گیردها  توسط  یطانتوادد  می

 گفتار ي تزكيه

داددد، عمادتا    را آموزش می ی گفتار تزکیهاما ومتی . داددد آموزش میدر گذ ته مذاهب چیزی است که ی گفتار دیز  تزکیه
کرددد و هیچ چیازی   مهر و موم می ان را  که دهان یدایوییستکاهنان و  بودایی راهبان مثلای  کنندگان حرفه از تمرین برخیبه 
هاا  ر بشاری های  بستگیتا حد امکان از وا  تند، مصد دابودددای  کنندگان حرفه ها تمرین جا که آن از آن .د  مربوط میگفتند  دمی
کارماای  "و  "کارماای خاوب  "مذاهب کارما را به . کند، کارما است که  خص فکر می به محض این بوددد که ها معتقد آن.  ودد
ی باودا از   که مدرسه الی بوددیخ با توجه به، بد با دکه آن کارمای خوب یا کارمای  بدون توجه به این. ادد تقسیم بندی کرده "بد

کنند که هیچ  ، ادعا میه همین دلیلب. وجود آید هدهد، کارما دباید ب ی دایو آموزش می که مدرسه دیهیچ بودکند یا  آن صحبت می
که چه دوع  یا بد، یا این هستند آن مسایل خوب آیاکارمایی مسایل را ببینند، یعنی،  ی توادند رابطه دمی زیرادهند،  دمیکاری ادجام 

توادد این مساایل را بفهماد،    معمولی که به چنین سطح باهیی درسیده است دمی ی کننده یک تمرین. داری کارمایی وجود د رابطه
الش ت به همین جهت،. دهد به چیز بدی تبدیل  ود را ادجام  ومتی آن آید دظر می بهخوب در ظاهر است کاری که دردتیجه دگران 

. دنا کن مای جلاوگیری  وجود آمدن کارماا   ین  کل از بهو به اد نده دجام دمیاکاری اصال   ها ، آندنکنتمرین ا ر یمصد بید نکن می
طاور مثاال، در ماورد     باه  .را از باین ببریاد، مجبوریاد زجار بکشاید      وجود آورید مجبورید آن دلیل آن این است که ومتی کارما به

را یرضروری چیزی طور غ اگر به. د  دیبین خواه ای رو ن اکنون از پیش تعیین  ده است که در چه مرحله هم ،کنندگان ما تمرین
 .کند را تمرین یمصد بیفرد باید بنابراین . تان خواهد  د تزکیه کل آن وارد کنید، باعث مشکالتی در ی راه به دیمهدر 

از . گیارد  گفتار  خص از ذهن او فرمان مای  به این معنی است که، هدد میآموزش ی گفتار را  ی بودا تزکیه مدرسهومتی 
 ود که چیزی بگویاد یاا کااری را ادجاام      فکری تولید کند، یا منجر به این  ،ذهن  خص ومتی. ارداین رو، فکر فرد مقاصدی د

دارداد  مردم توادد دوعی از وابستگی که  خودی خود می  به، دهد فرمان چهار دست و پا یا حسی عضوی  های دهد، یا ومتی به اددام
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و ا"، "ای کارده   تزکیاه خاوبی   تو به"یا  "او خوب دیست"، "وب هستیتو خ"دظرهای مختلفی که افراد داردد، طور مثال،  به .با د
هاای   حتای در حالات  . ددتوادند باعث تنش بین ماردم  او   خودی خود می  ها به و مادند آن، تمام این "ستا  دکرده  تزکیهخوبی  به

طور  ، ممکن است این"صورت ادجام  ودیا آن این مسئله باید به این "یا  "کار را ادجام دهم یا آن خواهم این می"روزمره مثل، 
های بین مردم بسیار پیچیده است، امکان آن هست کاه   جا که تنش از آن. که متوجه  وید دیگران را بردجادید با د که بدون این

ای هام   هکنناد و کلما    ان را کامال  مهار و ماوم مای    ها دهان جا که به این  کل است، آن پس، از آن. داآگاهاده کارما ایجاد کنید
 . د های مذهبی به این  کل ادجام می گرفتند و در تمرین ی گفتار را خیلی جدی می مذاهب تزکیه. گویند دمی

در باین ماردم عاادی تزکیاه     ( ای هساتند  حرفه کنندگان زکیههایی که ت به جز آن)فالون دافای ما  کنندگان زکیهاکثریت ت
صورت یک فرد عادی زدادگی کنایم و باا جامعاه در      بهادسادی  ی معمولیِ جامعهر ، بنابراین این اجتناب داپذیر است که دکنند می

  ان ی صحبت کردن  غل وسیله مجبوردد بهبعضی از مردم . یمخوبی ادجام ده را به و باید آن یم غلی دار ی ما همه .تماآ با یم
کنایم باا    گفتار که ما باه آن ا ااره مای    ی یهچرا دیست؟ تزک. پس آیا این یک تضاد دیست؟ این یک تضاد دیست را ادجام دهند،

ی ما متفاوت اسات، بناابراین چیازی کاه از  اما ادتظاار داریام         روش تزکیه. های دیگر بسیار متفاوت است ی گفتار روش تزکیه
دبایاد اخاتالش و   کننده صحبت کنایم،    ینگ یک تمرین سو با  ین کنیم باید هم ومتی  روع به صحبت کردن می .متفاوت است
که ببینید چیزی را بگویید  کننده هستید، بنابراین برای این  ما یک تزکیه. گوییمدا ایست بچیزهای وجود بیاوریم و  داسازگاری به
را پخش کنیم، بناابراین صاحبت    و آنرده ی فا صحبت ک از سوی دیگر، ما باید درباره. را با استادداردهای فا بسنجید یا ده، باید آن

 هرت و دفاع  خصای   چیزهای معمولی مثل : به کند دهیم ا اره می ی گفتار که ما آموزش می تزکیه. د بوددکردن عملی دخواه
کننده در جامعه مرتبط دیست؛ مریدادی که در یک مدرساه   رها کنید و چیزهایی که به کار وامعی یک تزکیهها را  آن یدتواد میکه د

 اود؛   ها برای خوددماایی کاردن ادجاام مای     خاطر وابستگی یزهایی که بهکنند، چ در مورد چیزهای بیهوده با یکدیگر صحبت می
کانم کاه    فکر می. ی خیلی زیاد پخش کردن  ایعات  نیده  ده و صحبت کردن در مورد چیزهایی در جامعه با هیجان و عالمه

راهباان در گذ اته    .مان با یم چیزها باید مواظب صحبت کردن هایی هستند که مردم عادی داردد و در این  ها وابستگی تمام این
این دلیال آن اسات کاه    . کرددد دادستند که با یک حرکت فکر کارما ایجاد می ها می آنگرفتند، زیرا  این مسایل را بسیار جدی می

کارهاای  دباید  خص بدن که صحبت کرددد منظور این بود که ی  تزکیهدر مورد . آموزش داددد "بدن، زبان، ذهن" چرا در مورد
ذهن این بود که حتی دباید در مورد ی  منظور از تزکیهی زبان این بود که باید ساکت با ید و  ، منظور از تزکیهست ادجام دهددادر

 ینگ  ما باید بر طبق  ین. ای در معابد مایل بوددد حرفه ی در گذ ته،  رایط سختی برای این مسایل در تزکیه .چیزی فکر کنید
 .خوبی اداره کنید، خوب خواهد بود چه را که باید بگویید و دباید بگویید به جا که آن و تا آنه رفتار کنیم کنند تمرینیک 
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 هاي فيزیكي گونگ و ورزش چي

گوداگ   البته، در سطحی پایین، چی. دهند طور مستقیم به ورزش ربط می گودگ را به چی یراحت بهمردم  در سطح معمولی،
اخاتالش    آنرویکارد  و   تمرین ی های ویژه اما روش. دست یافتن به سالمتی جسم یکی هستند رخصوصدهای فیزیکی  و ورزش
کناد و  تمارین  شاتر  یبهای فیزیکی،  اخص بایاد    برای رسیدن به بددی سالم از طریق ورزش. های فیزیکی دارد با ورزش زیادی

اگر .  ود حرکت کند که از  خص خواسته دمی طوری گودگ درست برعکس است، به تمرین چی اما. افزایش دهدش را یها زشرو
دظر  کل، باا  از ، حرکت است آن حتی ساکن و بی. آهسته است و آرام مالیم، هر گوده حرکت و فعالیتی در آن وجود دا ته با د،

چراکه دیست،  گودگ فقط به  فا دادن و حفظ سالمتی محدود از دیدگاه سطحی باه، چی. زیادی داردهای فیزیکی تفاوت   تمرین
آن . دیستمرار دارد سطح مردم عادی که در  کمی ی آن چیزهای دربارهگودگ  چی .و معنی عمیقی داردسطح باهتر چیزهای  ،آن
 .رود گودگ چیزی است که به فراسوی مردم عادی می چی. های مختلفی در سطوح مختلف دارد طبیعی است و جلوه فوق

ه آماده  ود و با  یامروزکه بدن در این سطح رمابتی  برای این. زیادی دارددتفاوت  دیز ها تمرین ماهیت درخصوصها  آن
باه  . هاا را افازایش دهاد     ود که مقدار تمارین  ، از یک ورز کار، مخصوصا  ورز کار امروزی، خواسته میبرسدآن استادداردهای 

ها را افازایش   این هدش،  خص باید مقدار تمرینبرای رسیدن به . دارد  همین جهت، فرد باید همیشه بدن را در  کلی عالی دگه
را در مومعیت بهتر  دن  و همیشه آن زیاد کندکافی در بدن در جریان با د، سوخت و ساز بدن را  ی دهد تا گردش خون به اددازه

بهتارین  در و که بدن یک ورز کار همیشاه بایاد درحاال بهتار  ادن        ود؟ برای اینزیاد چرا باید سوخت و ساز بدن . دارد  دگه
زدادگی  : کنناد  ها رودد زیر را ددبال می آن ی همه.  ماری تشکیل  ده است بی های بدن ادسان از سلول. رای رمابت با دب  رایط
توادد بیش از آن به ر د اداماه   رسد، دمی ومتی به دهایت ر د خود می. ر د است در مومعیت وتقسیم  ده بسیار موی   تازه سلول

دوازده  بگذاریاد بارای مثاال،   . گیرد را می ای جای آن سپس سلول تازه. که از بین برود ادد رو به زوال با د تا اینتو دهد و فقط می
. دهاد  مای خاود اداماه   ر اد  باه   ود و  یک سلول در ساعت  ش صبح تقسیم می. کار ببریم هساعت از روز را برای توضیح آن ب

و  کناد  باه بااه حرکات    توادد  دمیرسد، دیگر  ومتی که ظهر فرا می. است نبرای آ خوبیهای  صبح، زمانده، یا ده  ت،ساعت هش
ماداده بارای  ارایط     عمر باامی  ی در این زمان، سلول هنوز دیمی از عمر خود را بامی دارد، اما این دیمه. ایین بیایدپتوادد  فقط می

 .رمابتی یک ورز کار دامناسب است

 ی های تقسیم  ده ، سلولاز آن و گردش خون را زیاد کند و پس تشدید کندرا ها  ؟ فرد باید تمرینچه کار کردپس، باید 
که سفر کامال سالول    عبارتی دیگر، مبل از این به. کند آن این مسیر را طی می. دد و های مدیمی توادند جایگزین سلول جدید می

دردتیجاه بادن همیشاه بامادرت     . د و گزین میسلول دیگر جای ی وسیله که فقط دیمی از عمر آن بامی است، به تمام  ود یا ومتی
 یسالول  اتومفه تقسیم  ودد، زیرا تعاداد تقسایم   توادند به این صورت بی های بشری دمی اما سلول. کند می  و پیشرفت همادد بامی 

یلیون م توادد بیش از یک درحقیقت، می. د وصد بار در زددگی  خص تقسیم  یک تواددبفرض کنید یک سلول فقط . استمحدود 
صاد ساال زدادگی     توادد یک  ود، می صد بار برای یک فرد معمولی تقسیم  یککه یک سلول  و فرض کنید ومتی. د وبار تقسیم 
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اماا  . توادد فقط پنجاه سال زدادگی کناد   میاو اما این سلول درحال حاضر فقط دیمی از عمر خود را طی کرده است، بنابراین . کند
کاه باه سای ساالگی      ای برای ورز کاران اتفاق بیفتد، زیرا امروزه ورز کاران مجبوردد مبل از این ایم که هیچ مشکل عمده ددیده

. مخصوصا ، امروزه سطح رمابت بسیار بااه اسات و تعاداد ورز اکاران بازدشساته دیاز بسایار زیااد اسات         . برسند بازدشسته  ودد
. آید که بیش از حد تحت تأثیر مرار گرفته با د دظر دمی هو ب توادد یک زددگی معمولی را از سر بگیرد یک ورز کار می طریق بدین

، اماا باعاث   داد دار  دگاه در وضعیت فیزیکی خوبی توادند فرد را  های فیزیکی می تمرین. از لحاظ تئوری، اصوه  بدین صورت است
آیاد،   دظار مای   ه هاا با   هجوادی مثل بیسات ساال  دو ی از لحاظ ظاهری، یک ورز کار در دوره. دد و کوتاه  دن زددگی  خص می

کنناد کاه ادگاار     ان معموه  این بردا ت را در مردم ایجااد مای  ورز کار. ها است که در سن بیست سالگی  بیه سی ساله  درحالی
 .ماا بایاد باه هار دو روی ساکه دگااه کنایم       . بنابراین مزایا و معایب، هر دو وجود داردد. دد و میزودتر پیر  کرده وتر ر د  سریع

 .کند را طی می یمسیر چنین، درحقیقت

اگار هار حرکتای در آن    . فرسا دیست آن حرکات توان ی هزمه. استفیزیکی  های برعکس تمرین میقا گودگ د تمرین چی
. دد او  حرکات و سااکن مای    بیگاهی اومات حتی ها وامعا  آهسته هستند و افراد  آن. آهسته است و آرام مالیم،وجود دا ته با د، 

هر موردی از مبیل ضربان ملب . سکون برسند ی دادند که به مرحله ی دشسته در خلسه هزم می های تزکیه ه روشدادید ک  ما می
روزهاا  آب بنشینند یا ر یز روزهاتوادند  در هندوستان، بسیاری از استادان یوگا وجود داردد که می.  ودد تر می و گردش خون آهسته

هاای   فرض کنید که سلول.  ان را کنترل کنند ال  خود را ساکن کرده و حتی ضربان ملبتوادند کام ها می آن. دد و زمین دفن زیر
های بددش هر دو روز یک بار، یاک باار در    کاری کند که سلول توادد کننده می یک تمرین.  ودد بار در روز تقسیم می  خص یک

اش را  پاس او درحاال حاضار زدادگی    . تقسیم  اودد  تر زمادی طوهدیمدت هر هفته، یک بار در هر دو هفته، یا حتی یک بار در 
ها  آنزیرا  کنند، را تزکیه می ذهنرا تزکیه کنند  بدنکه  بدون این  ود که مربوط می هایی تمرینبه  این فقط. طوهدی کرده است

رد یا طاول عمار او از   آیا زددگی ف": ممکن است کسی فکر کند. تر کنند توادند به این درجه برسند و زددگی فرد را طوهدی میدیز 
اگر  ، اما؟ این درست است"تر زددگی کند که جسم را تزکیه کند، طوهدی توادد بدون این  خص چگوده می ؟ستدی ده  تعیینمبل 

 .دظر خواهد رسید هد، اما در ظاهر بسیار پیر بو  تر طوهدیتوادد  میبرسد، زددگی او  ملمروسه کننده به فراسوی  سطح یک تمرین

های بادن   جمع  ده را در سلول باهیادرژی  با ی طور پیوسته ماده کند به را تزکیه می بدن وامعی که ی ش تزکیهیک رو
 واپس زده و به آهستگی جاایگزین  را های عادی  خص سلول تدریج را افزایش داده تا به طور پیوسته آن کند و به  خص ادبار می

 ، روددیالبته، رودد تزکیه. وجود خواهد آمد و این  خص تا ابد جوان بامی خواهد مادد در این زمان یک تغییر کیفی به.  ود  ها آن
از لحااظ  را  خاود برای یک  خص خیلی آسان دیست کاه  . کندزیادی  های است و  خص باید فداکاری و تدریجی بسیار آهسته

؟ ومتای  توادد درودا  آرام بامی بمادد میآیا ، مرار دارد ینگ با دیگران   خص در یک تضاد  ینومتی  .و فیزیکی تعدیل کند ذهنی
طاور   ، بناابراین ایان  طور عمال کارد   که این ؟ بسیار مشکل استتوادد درودا  آرام بامی بمادد میدر خطر است آیا  وا  منافع  خصی
تواداد باه ایان     می ندتقوای او ر د کو  ینگ  فقط ومتی  ین. توادد به آن برسدببخواهد به این هدش دایل  ود،  دیست که ومتی

 .هدش برسد

 ؛که درحقیقت تفاوت بسیار زیاد است  ادد، درحالی های فیزیکی معمولی یکی گرفته گودگ را با ورزش بسیاری از مردم چی
ترین ساطح، تمارین    ترین سطح، ومتی کسی در پایین تنها چیز مشترک این است که در پایین. وجه  بیه هم دیستند ها به هیچ آن

های فیزیکی را  ؛ همان هدش تمریناده و تندرست بماددخود را  فا دبرای دا تن بددی سالم، کند  دهد و سعی می م میرا ادجاچی 
هدفی وجاود   گودگ پاهیش بدن در چیدر پشت . رسد دیست دظر می چه به رسد، اصال   بیه آن اما ومتی به سطح باهیی می. دارد
. توادند از حقایق مردم عادی پیروی کنناد  دگ باید از حقایق سطح باه پیروی کنند، دمیگو کنندگان چی که تمرین بیشتر این. دارد

 .استمردم عادی  مربوط به چیزیهای فیزیکی فقط  تمرینکه  درصورتی 
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 نيت ذهني

چه دگر ی دسبت  کنندگان تزکیه ی جامعه .رد استفذهنی یک های  فعالیتصحبت در مورد دیت ذهنی، صحبت در مورد 
خاود را  چگوده ها  آن؟ و گیردد را چگوده دردظر می (دیت ذهنی) افرادتفکر گوداگون ی ها  کل داردد؟در مغز ذهنی های  الیتفعبه 

آن ، زیارا  سؤاهت پاسخ دهاد بسیاری از به توادد  مغز بشری هنوز هم دمی ی اش در زمینه در مطالعه نیدو؟ پز کی دهند دشان می
 ابیه  اما این . داردد یهای متفاوت  کل و در بععدهای مختلف، تر در سطوحی عمیقها  آن. یستدما   بررسی سطحی بدنبه آسادیِ 

گودگ حتی خود ان هم آگاهی دداردد که موضوع از چه مرار  بعضی از استادان چی .گفتند دیز دیستگودگ  چه که استادان چی آن
استفاده کنند یا ومتی فکاری را ایجااد    مغز ان از بار که ند یککن ها تصور می آن. رو نی توضیح دهند را به توادند آن است و دمی

 ان استفاده کرددد تا آن کار را ادجام دهند  از ذهنکنند که  ادعا می و بر همین اساآ دهند مادر خواهند بود کاری را ادجام  کنند،
 .ادجام داده دشد  ان ذهنی دیت ی وسیله اصال  به کار، آن حقیقتدراما .  ان آن کار را ادجام داد و دیت ذهنی

ملاب درحاال فکار    "، وجاود دا ات   یدر چین باستان، اصطالح. ی منشاء افکار  خص صحبت کنیم اول دربارهبگذارید 
طاور   باه  شتحقیقاات  چراکاه ؟ علم چین باستان بسیار پیشارفته باود   کردن است فکردرحال ملب گفتند که  میچرا . "کردن است

ها است کاه   ند ملب آننک احساآ می ا بعضی افراد وامع. رفت بدن ادسان، زددگی و جهان دشاده میمستقیم به موضوعاتی از مبیل 
؟ این کاامال  مابال   ردچرا چنین وضعیتی وجود دا. کند مغز ان است که فکر می ندنک که دیگران احساآ می  کند، درحالی فکر می

یاک ادساان    اصالی ایام روح   علت این است که دریافتاه . کنند صحبت میکردن ملب فکر  ی بعضی از افراد درباره کهمبول است 
فرساتاده  مغاز   توساط آن  آیاد،  یخاود مغاز دما   از ک  اخص،  یفرستاده  ده توسط مغز وامعی   عادی بسیار کوچک است و پیام

 دایاو  ی همدرسا کاخ دیاوان کاه    .دیوان جای ددارد کاخروح اصلی فرد فقط در .  ود فرستاده می اصلیوح توسط ر، بلکه  ود دمی
 کااخ اگر روح اصالی  اخص در    .دامد ی صنوبری می دوین ما غدهپز کی آن چیزی است که علم  کند، ی آن صحبت می درباره

اگار در ملاب   . فرساتد  هایی را به خارج می یا پیام ردهک ی چیزی فکر  دربارهاست که مغز این  کند میوامعا  احساآ او دیوان با د، 
 .کند ملب او در مورد موضوعی فکر می کند میآ کسی با د  خص وامعا  احسا

ومتی روح اصالی  . دودجا   جابه توادند میکننده  بسیاری از موجودات زدده در بدن تمرین. کوچک است یجهاد ،بدن ادسان
گار  ا. کناد  ی چیزی فکر می  کم درباره کند میاحساآ  وامعا  دهد، اگر به طرش  کم حرکت کند،  خص مکان خود را تغییر می

ی موضاوعی فکار    پا دربااره  ی ساق پا یا پا نه ی کند درمه احساآ می اوپا حرکت کند،  ی ی ساق پا یا پا نه روح اصلی به درمه
ساطح   هام کاه   ومتای  حتای  .بیایاد  دظار  باوردکرددی بهال  امک ممکن است ود به این صورت با د، هر چند  تضمین می. کند می

 ،یخاو  خلاق و ددا ته با د، اگار   روح اصلی یک  خصاگر بدن . جود این پدیده خواهید  دتان زیاد باه دیست، متوجه و تزکیه
ت افقط یک تکه گو ت است و ادسادی کامل با خصوصای این مبیل چیزها را ددا ته با د، او اگر با د،  ددا ته خصیت  ویژگی و

 ی مغز بشری فقط یاک کارخاداه  بععد مادی ما، در  کل این ، اگر از من بپرسیدپس مغز بشری چه کارکردی دارد؟ . فردی دیست
 ود یک زبان دیست،  چه ادتقال داده می آن ،حالا این ب.  ود ی روح اصلی به خارج فرستاده می وسیله پیام وامعی به. پردازش است

 نماررا به زبان حاضا  نگیرد، آ که مغز ما چنین فرمادی را می بعد از این. است یخاصعنی گر م که دمایان بودهبلکه پیامی از جهان 
اباراز   باددی های دسات، تمااآ چشامی و حرکاات      را از طریق عالمت ما آن ؛گردادد برمیدیگری از بیان کردن  های یا به  کل

مردم معموه  .  ودد صادر میروح اصلی  خص  توسط ،افکارهای وامعی و  فرمان. دهد ادجام میمغز این کاری است که . کنیم می
درحقیقت، روح اصلی بعضی موامع در ملب است، به هماین جهات   . مغز هستند های مستقیم و مستقلکرد ا عمله معتقددد که آن
 .کند  ان فکر می توادند احساآ کنند که ملب می وامعا برخی از مردم 

بیه چیازی  ا   فرستد بیرون میچه مغز بشر  معتقددد آن کنند ی تحقیقات میبدن بشر ی هایی که درباره درحال حاضر، آن
توادیم بگاوییم   می اما فرستد صحبت دخواهیم کرد، را بیرون میطور وامعی چه چیزی  بهکه  فعال  در مورد این. موج الکتریکی است

گوداگ ادعاا    تأثیرات این ماده چیست؟ بعضی از استادان چای . دیست اتبنابراین، این خراف. است یآن مادادد  کردهها امرار  آن که
استفاده کنم  خود از دیت ذهنیتوادم  می"یا  "مبه حرکت درآورچیزها را  استفاده کنم تا خود از دیت ذهنیدم توا من می": کنند می



    

167 

حقیقت این . مادند آنو  "بیماری  ما را معالجه کنماستفاده کنم تا  خود از دیت ذهنیتوادم  می" یا "چشم سوم  ما را باز کنمتا 
ها رو ن  ی آن و درباره طبیعی را در اختیار داردد فوق های دادند چه دوعی از توادایی یگودگ حتی دم است که بعضی از استادان چی

این دیت درحقیقت، . توادند ادجام دهند آن فکر کنند می ی که درباره به محض این ،دادند هرچه را که بخواهند فقط می. هم دیستند
تحت فرمان دیت ذهنی،  ودد و  هدایت میمغز   دیت ذهنی ی سیلهو طبیعی به فوق های توادایی: کند است که عمل میها  ذهنی آن
ومتای  . تواداد کااری ادجاام دهاد     به خودی خود دمای  دیت ذهنیاما . رسادند به ادجام میوظایف معینی را   طبیعی فوق های توادایی
 .دهد دجام میطبیعی اوست که کار را ا فوق های دهد توادایی را ادجام می یی بخصوصهاکار ای   کننده تمرین

 ذهان افکاار در  ، کناد  میر د طور که جامعه  اما همان. بدن ادسان هستندمادرزادی  های توادایی، طبیعی های فوق توادایی
و بیشتر باه ابازار جدیاد متکای     و بیشتر گیردد  تر می تر و جدی ، مردم چیزهای عملی را جدیدو  می تر  پیچیدهتر و   پیچیدهمردم 
را  وامعایِ اولیاه   دایو رجعت باه خاود   ی مدرسه. است تحلیل رفتهطور روزافزودی  های مادرزادی بشر به تواداییدردتیجه، .  ودد می

فقاط بعاد از   . دیبرگرد تان وامعیِ اولیه در جریان عمل تزکیه، باید در جستجوی حقیقت با ید و دردهایت به خود. دهد آموزش می
کاه    داامیم درحاالی   مای  "طبیعای  های فوق توادایی"ها را  آن  این روزها. را آ کار کنیدتان  یهای مادرزاد تواداییاین توادید  آن می

بشری درحاال پیشارفت با اد، اماا درواماع سایر        ی آید جامعه به دظر می. هستندهای مادرزادی بشر  ها دروامع توادایی همگی آن
راداد،   عقب مای  بر روی اهغش عقب یووگ گ نجَ که استاداخیرا  ذکر کردم . د و می ترجهان دور سر ت پیماید و از مهقرایی را می

 سر تاز  بشریتکه  به جلو رفتن همان به عقب حرکت کردن است و اینپی برد او . اما  اید مردم دتوادستند منظور او را بفهمند
، گرایای  تجاارت ج بازرگ  مومخصوصا  امروزه بعد از پیوستن به  و جهان و تحول در جریان تغییر.  ده است تردورتر و جهان دور
هاایی کاه    آن. ادد  ده تردورو  رتدور بردباری ،خواهی حقیقت، دیک ،جهان سر تو از   فاسد  ده اخالمیمردم از دظر بسیاری از 
دردتیجه بعضی ا خاص هنوز هام  . فساد اخالمی بشر پی ببرددوسعت توادند به  دمی کنند حرکت میجریان مردم عادی  در امتداد

پای  گاهی به عقاب  ها ر د کرده است، با د  ینگ آن  ین  ،تزکیه از طریقفقط افرادی که . که آن چیزها خوب هستند پنداردد می
 .گستردگی وحشتناک رو به زوال رفته استاین اخالمی بشر به  های ارزشکه  بردد می

چاه تواداایی   . "ا ر اد دهام  طبیعای  اما ر   هاای فاوق   توادم تواداایی  من می" ،ادد گودگ ادعا کرده بعضی از استادان چی
 ،توادید بدون ادارژی  چگوده می. دند عمل کننتواد طبیعی فرد دمی فوق های توادند ر د دهند؟ بدون ادرژی، توادایی طبیعی را می فوق
فکار  ، دن ا ابدشاده   تقویات  اکل دگرفتاه و    او ادرژی خاود  ی وسیله طبیعی فردی به های فوق را ر د دهید؟ ومتی توادایی ها آن
جاز   باه  اداد چیازی   طبیعی گفتاه  های فوق ی ر د توادایی ها درباره چه که آن آن .فراموش کنیدد؟ یها را ر د ده د آنیتوادکنید ب می

کاار   تانمغزدستور دیت ذهنی ها با  آن. مغزتان دیستبه  ما  درحال حاضرِ ی  طبیعی ر د داده  ده های فوق توادایی متصل کردن
هاای   کادام از تواداایی   درواماع، هایچ  . ایان اسات   دهناد  ادجام می ها کاری که آن ،طبیعی های فوق ییر د توادادر مورد . نندک می
 .ادد ادد، بلکه فقط این کار کوچک را ادجام داده طبیعی  ما را ر د دداده فوق

بارای ماردم   . کارهایی را ادجاام دهاد   که دهد طبیعی فرمان می های فوق او به توادایی دیت ذهنیکننده،  برای یک تمرین
در کارخاده  تولید ی کار کنند، درست مثل ادارهکه دهد   ان فرمان می ها به چهار دست و پا و اعضای حسی آن دیت ذهنیعادی، 
مثال   همچناین  . ان را اجرا کنند کند که وظایف های بخصوص دستورهایی صادر می هر بخش از مسمت رایرییس اداره ب: است

زمادی کاه در  . کند دهد و تمام ارتش را برای ادجام مأموریت هدایت می دستور می یفرماددهی  ارهاد: مرکز فرماددهی ارتش است
. کردم می گودگ محلی بحث و گفتگو های چی این موضوع با مسئوهن ادجمن ی هایی دا تم، اغلب درباره سخنرادی خارج از  هر
درحقیقات، باه ایان     ."دو آگااهی دار باالقوه  ادرژی  مدر هشری چب ذهنایم که  ما مطالعاتی کرده" ،زده بوددد ها  گفت همگی آن

، تفکر  خص وامعا  باید عوض  ود و  ما بشری بدن علم ی برای مطالعه ام که گفته. ها از آغاز در ا تباه بوددد آن. صورت دیست
 . های منطق یا درک مردم عادی به موضوعات باهتر دگاه کنید توادید با  یوه دمی

. هاا وجاود دارد   های دیگاری از آن  توادم به  ما بگویم که  کل مورد دیت ذهنی مشغول صحبت هستیم، میحال که در 
در مورد رؤیاها، هیچ اساتاد  . کنند الهام، رؤیاها و غیره صحبت می  ،خودآگاه ، دیمهدهفتهآگاهی  در موردبرای مثال، بعضی از افراد 
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دیز در بسایاری از بععادهای    " ما"ومتی متولد  دید، در همان زمان یک  .هدها بد آن ی گودگی مایل دیست توضیحی درباره چی
 ما روح اصالی، روح  . بوده و افکار ان به هم وصل است  ها با هم مرتبط ها مسمتی از کل  ما هستند، آن جهان متولد  د و آن

 ان را دا ته و در بدن  ما وجود داردد و هار  ها تصویر خود ها را؛ و آن دیز دارید، همه دوع آنکمکی و موجودات مختلف دیگر را 
هساتی، در بععادهای دیگار     هاایی از   اکل  ها های  ما را با خود داردد که همگی آن تصویر و پیامتان  یسلول و هر یک از اعضا

باه   ای دیگار  در یک رؤیا، چیزها در یک لحظه ممکن است به این صورت و لحظاه . دهایت پیچیده است بدین ترتیب بی. هستند
مغز  ی در پوستهخاطر تغییراتی است که   ود به آیند؟ در علم پز کی گفته می ها از کجا می به هر حال، آن. با ند یصورت دیگر

باه  . عدهای دیگار اسات  هایی از بع دریافت پیام ی درحقیقت، آن دتیجهگوده است، اما  مادی ایندر این  کل . است ما روی داده 
 هاا  به آن دیازی دیستد و دارتباطی به  ما ددار ها اینکدام از  اما هیچ. کنید بینید احساآ گیجی می همین جهت، ومتی رؤیایی می

یاک  تاوادیم   دمای  وامعاا  چنین رؤیاایی را   ، اگرچه ود طور مستقیم به  ما مربوط می یک دوع از رؤیا وجود دارد که به. توجه کنید
 کاه  یاا ایان  ند که یک عضو خادواده دزد  اما آماده،   ییک رؤیا بب در کن استخودآگاه اصلی یا روح اصلی  ما مم. بنامیم "رؤیا"

در این موارد، روح اصلی  ما وامعاا  در  . که چیزی را دیده یا ادجام داده با ید ، یا اینتجربه کرده با یدچیزی را  ا وامع ممکن است
در آن ماورد   تاان  خودآگااه  د ویا کاار را ادجاام داد    که آن این  ما بودید است،  ادجام داده و یا چیزی را دیدهرا عدی دیگر کاری بع

وجود داردد و دیگری  هایعددر بع طور است که فقط این. این چیزها وامعا  وجود داردد. ی وامعی دا تید و  ما یک تجربه رو ن بود
جا  این مطعا فیزیکی  ما  بدن .وادیدت دمی؟ هستندرؤیا ها  آنبگویید که توادید  یپس آیا م. ادجام  دددهای دیگری  مکان -در زمان
 .طور مستقیم به  ما مربوط است فقط چنین رؤیاهایی مطلبی را داردد که به. استرؤیا  بود، از این رو برای  ما فقط یکخوابیده 

 تهسااخ دادشامندان   ی وسایله  گویم که این اصطالحات باه  می ،و غیره دهفتهآگاهی خودآگاه،  الهام ادسادی، دیمه مورددر 
 ،اداد  گذاری  اده  مردم عادی پایه ی و براساآ مکالمه  دویسندگان پرداخته  ده ی وسیله ها اصطالحاتی هستند که به آن. ادد دشده
به طور واضح توضایح داد و   را آن کنند چیست؟ مشکل است که که مردم به آن ا اره می "دهفتهآگاهی ". هستندها غیرعلمی  آن

.  اودد  هایی از خاطرات مبهم دمایان می صورت ر ته پیچیده هستند و به گوداگون بشریهای  پیام رایز، است بیش از اددازه مبهم
، خودآگاه دیمه تعریفِبر طبق . ی آن توضیح دهیم راحتی درباره توادیم به کنند، می که مردم به آن ا اره می خودآگاه دیمه ی درباره
دیگران معموه  خواهند گفت که این  خص ایان کاار را   . کند ا اره میاست  که داآگاه  ادجام کاری توسط  خص، درحالیبه آن 
. ی آن صاحبت کاردیم   دمیقا  مثل خودآگاه کمکی اسات کاه دربااره    خودآگاه دیمه. ادجام دادصورت غیرعمدی  به یا آگاهادهدیمه 

فتاه  که باه خاواب ر   ضحی ددارد، مثل اینفرد آگاهی رو ن و وا کند، میکنترل درا و مغز رده ک ومتی که خودآگاه اصلی استراحت 
در آن . گیرد خودآگاه کمکی یا روح کمکی مورد کنترل مرار می توسطسادگی  غیرآگاه، به یمومعیت  خص در یک رؤیا یا در. است

تاوان گفات کارهاایی را بادون فکاری رو ان ادجاام         مومع، خودآگاه کمکی مادر است کارهای بخصوصی را ادجام دهد، که می
موضاوع را ببیناد و    سر ات عدی دیگر توادد از بع خودآگاه کمکی می زیرا، دخواهند  دادجام کارها ا تباه   معموه  آناما . یدده می
 ود که چه  که  خص متوجه می به همین جهت، بعد از این.  د خواهد عادی بشری ما به گمراهی کشادده د ی جامعه ی وسیله به

را به این بدی ادجام دهم؟ من با فکری رو ن این کار را به این  کار چگوده توادستم این" ،ندک دگاه می عقبادجام داده است به 
ماه بعد به عقب برگشاته و دگااهی   دیم  یاممکن است اهن بگویید که آن خوب دیست، اما ومتی ده روز . "دادم میدصورت ادجام 
زیرا . افتند ؟ این موارد اغلب اتفاق می"را ادجام دادم س چگوده آنپ! این بسیار خوب ادجام  د! وای" خواهید گفت،به آن بیندازید 

بعضی موارد دیاز  . دهد، به هر حال، آن اثر خوبی در آینده خواهد دا ت ی تأثیر آن در آن زمان دمی خودآگاه کمکی اهمیتی درباره
زمادی که خودآگاه کمکای ایان کارهاا را ادجاام     . ادد در آینده دداردد و فقط در آن لحظه اثراتی دا ته پیامدیوجود داردد که هیچ 

 .ادجام داده است یخوب دهد، احتماه  در آن مومع کار را به می

توساط  توادیاد   می یراحت بهبدین معنی که، بعضی از  ما با کیفیت مادرزادی خیلی خوب : وجود دارداز فکر  کل دیگری 
صحبتی دخواهاد  آن  ی   جا درباره دیگری است و در این ی البته، این مسئله. را ادجام دهید کارهاییو موجودات باهتر کنترل  وید 

 .آیند کنیم که از طرش خودمان می عمدتا  از افکاری صحبت می.  د
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طور عمومی اعتقاد بر این اسات کاه    به.  ده است ساختهدویسندگان  توسطاصطالحی است که  دیز ، آن"الهام" مورد در
ای در یک چشم به هام   ، مثل جرمهدست آورده خود به  ی زددگی در طول دوره  خصی که دادشکل در مورد این است که  الهام
از ،  خص هرچه بیشتر در زددگی دادش جمع کناد، بیشاتر   تریالیسمبر طبق دیدگاه ما که گویم می.  ود به بیرون پرتاب میزدن 

دام الهام وجود  های ب و مسئله دارد، آن بایستی به بیرون جاری  ود ای دیاز و ومتی به ایده.  ود تر می تیز مغزو  کند مغز استفاده می
معماوه  زماادی   . افتد گوده اتفاق دمی اینآید،  بیرون می دامند یا ومتی الهام می "الهام"هر مومع که مردم چیزی را . دخواهد دا ت

کند دادش او مصرش  ده و مثال   که احساآ می تا ایندهد  مدر مورد استفاده مرار می را آن کند، آن که یک فرد از مغز استفاده می
  یک مطعه موسایقی ایاده   ساختن، برای یستدو تن یک صفحه کاغذ هم د ی مادر به ادامه. است درمادده  دهمادد که او  این می

اسات، باا مغازی     در این زمان،  خص معموه  خسته. ی علمی را کامل کنداتتحقیق ی یک پروژهتوادد  میکه د ، یا اینآورد میکم 
. بگیارد ای  ایده هیچ توادد ، سردرد دارد و هنوز هم دمی ود سردرگم می. ادد هایی که روی زمین پخش  ده ضایع  ده و ته سیگار

زیارا  . "کانم  کمی استراحت مای . فرامو ش کن": کند می، فکر با دد؟ اگر خسته  و دردهایت، تحت چه  رایطی الهام ظاهر می
، باا ایان اساتراحت و آرام    پا به میان بگذارداد توادند  اصلی او مغزش را کنترل کند موجودات دیگر کمتر میهرچه بیشتر خودآگاه 

 . ودد ها به این صورت ظاهر می اکثر الهام. به یاد آورد خوداز مغز  را توادد بدون مصد چیزی ، داگهان میشگرفتن مغز

 مغاز  از، هرچاه   ود میخودآگاه اصلی کنترل  ی وسیله ز  خص بهکه مغ د؟ زیرا زمادی و چرا الهام در این مومع ظاهر می
زماادی کاه  اخص    . پا به میاان بگاذارد  توادد  خودآگاه اصلی کنترل بیشتری دارد و خودآگاه کمکی کمتر می ،ستفاده کندا بیشتر

و سردرد  بردهاه کمکی دیز ردج ، خودآگتوادد به چیزی فکر کند که دمی برد ردج میمدر  آنو  گیرد میسردرد  و کند فکر می دت  به
یک ماادر، او دیاز مسامتی از ایان بادن را کنتارل        بطنزمان تولد یافته از  عنوان مسمتی از این بدن و هم به. بسیار دردداکی دارد

 خااطر  باه . کند میمنعکس دادد در مغز  چه را که می کند، خودآگاه کمکی آن که خودآگاه اصلی  خص استراحت می زمادی. کند می
کاه    اود، یاا آن   کاغذ دو ته مای   کار ادجام خواهد  د،بر طبق همان، عدی دیگر ببیند، را در بعوضوع م سر تتوادد  او می که این

 . ود موسیقی ساخته می ی مطعه

یازی  چ  ایان درسات مثال آن    ؟"که کارها را ادجام دهد کنیمدخودآگاه کمکی استفاده چرا از " ،بعضی افراد خواهند گفت
؟  اما  "توادیم با خودآگاه کمکی تمااآ برمارار کنایم    چگوده می" ،در یک یاددا ت سؤال کردای پیش  لحظه خصی که  است
بهتر اسات هایچ   . ددارید توادایی گوده تازگی  روع  ده و برای تماآ گرفتن هیچ تان به توادید با او در تماآ با ید زیرا تزکیه دمی

تاوادیم خودآگااه    آیاا مای  " ،بعضی افراد ممکن است فکر کنناد . استوابستگی مطعا  یک ی  ما  ادگیزه. تماسی با او برمرار دکنید
چه  که آن برای این؟ خیرچرا ! خیر ؟"تر به پیش برادیم را سریعجامعه ی بیشتری ایجاد کنیم و  کار ببریم تا سرمایه مان را به کمکی

و تعداد سطوح بسیار زیاد است و ساختار جهان  بودهیار پیچیده بععدها بس .بسیار محدود است هنوز همدادد  خودآگاه کمکی  ما می
وجود دارد بداداد و در   خودشعد چه که در بع آنی  دربارهتوادد  خودآگاه کمکی فقط می، بنابراین با د میطور وحشتناکی پیچیده  به

ر د داوع بشار   . وجود داردی در بسیار زیابسیا مختلفِسطوحِ  بععدهای عمودیعالوه،  هب. یستعد خودش به چیزی آگاه دفراتر از بع
 .کند پیشرفت می ،ر د حاکم بر ندیاوبر طبق مآن د و  وکنترل  باهحی بسیار ودر سطتر موجوداتی واه ی وسیله توادد به فقط می

ر اد   یدر مسیر بخصوص بخواهید ممکن است .کند پیشرفت میتاریخ  رحاکم بن یادوعادی ادسادی ما بر طبق م ی جامعه
، هاا هاای گذ اته باه هواپیما    آیا مردم زماان . کنند فکر دمی، اما موجودات واه به این طریق برسید یبخصوص چیزهایبه کند یا 
آداان  . اددیشیددد هیچ تضمینی دیست که به این چیزها دمیگویم  ؟ میاددیشیددد ها را داریم دمی ه آنامروزکه ها  و دوچرخه مطارها
هاای متاداول    دیادگاه تئاوری   در ظااهر، از  .دکرده بود وجود بیاوردد زیرا تاریخ هنوز تا آن مرحله پیشرفت را به  ها توادستند آن دمی

وجود بیاوردد زیرا دادش ماردم هناوز باه ایان مرحلاه       هارا به توادستند آن کنید که دمی ه، فکر میامروزمردم عادی یا دادش بشری 
وار باه   اگر بخواهید ادسان. کند را ددبال میتاریخ ترتیب علم بشری دیز دظم و چگودگی ر د اما حقیقت این است که . درسیده بود

توادد به آسادی دقشای   ها می البته، افرادی هستند که خودآگاه کمکی آن. توادد مابل دستیابی با د ، آن دمیبرسید یهدش بخصوص
اگار  . کاه اصاال  خساته  اوم     کتابم بنویسم بدون این ز برایها هزار کلمه در رو توادم ده می" ند،ک میای ادعا  دویسنده. کندایفا را 
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طاور اسات؟    چرا این. "کنند که خوب است فکر میهنوز هم خوادند  ومتی مردم آن را میتوادم بسیار سریع بنویسم و  بخواهم، می
تواداد   گااه کمکای او مای   خودآگیردد،  عهده می هر دو سهمی را بهخودآگاه کمکی و خودآگاه اصلی او، که است این ی  این دتیجه

ای  در مسائله کنناد کاه    خسته دمای خود را  ،کمکی های خودآگاه اکثر. اما همیشه به این صورت دیست. دیمی از کار را ادجام دهد
ای بارعکس   دتیجاه تبدیل دخواهد  اد و باه    یخوببه چیز د نادجام دهبرای  ما کاری را که بخواهید ها  آناگر از  رگیر  ودد ود

 . دهد وامنتهی خ

 آرام يذهن

 بپرسند،گودگ  رودد تا از استادان چی و به هر جایی می ود توادد آرام  دمی ان  کنند ذهن تمرین میبسیاری از افراد ومتی 
 اوم دوبااره    سااکن مای  که  به محض این توادد ساکن  ود؟ دهم ذهنم دمی ها را ادجام می چرا ومتی تمرین چه کار کنم؟...معلم"

یاک  مثل آن وامعا  مهار دکرددی است،  ."کنم میپردازی  خیالچیزی ی هر  ی همه چیز، درباره فکر کردن درباره کنم به  روع می
؟ بعضای افاراد   توادیاد  دمای چارا  و . تاان را سااکن کنیاد    ذهند یتواد دمیهنوز   ماو   ود ی متالطم، هر چیزی ظاهر می خادهرود
استادادی  اناخته  اده را پیادا خواهناد     . سری وجود دا ته با د های ترفندید بعضی توادند این را بفهمند و اعتقاد داردد که با دمی
هنوز هم به دظر من، این . "ود  د ساکنبتوادذهنم  تاپیشرفته را آموزش دهید  های ترفند کنم به من بعضی از خواهش می" ،کرد

آن . تان کاار کنیاد   دگاه کنید و سخت روی ذهن خود درونبه خواهید خودتان را ر د دهید، باید باگر  .دگاه کردن به بیرون است
مادرت  . دهاد  تان، مهارت  ما را دشاان مای   ساکن کردن ذهنتوادایی . تنها راهی است که بتوادید در مدیتیشن درودا  ساکن  وید

 . ما استسطح تمرکزتان بازتابی از 

توادد این کار را ادجام دهد مگار   دمی دفر اصال یک ؟ میل خود، ذهنش را ساکن کند  هنا بتوادد ب چگوده یک فرد عادی می
دروداا  سااکن   که  خص مادر دیسات   اصلی برای این علتبه بیادی دیگر، . که از کیفیت مادرزادی بسیار خوبی برخوردار با د این
ضاادهای  عاادی ادساادی و در باین ت    ی در جامعاه . تان پاک دیسات  یا ذهن فکراین است که تکنیک دیست، بلکه  ی مسئله ود 

برای دفع  خصای رمابات و جناگ و    ه هستید، وابستها  آن احساساتی که به آنادسادی و و آرزوهای احساسات از روی    خصی،
راحتی به ساکون برساید؟    توادید به ها به آسادی برخورد دکنید چگوده می آن ااگر این مسایل را رها دکنید و ب. اددازید راه می دعوا به

کانم و آن افکاار    من ذهنم را آرام مای . کنم دمیباور  را آن"، دننک میادعا دهند  را ادجام میگودگ  تمرین چیبرخی از افرادی که 
این ذهان  اما   .  ود  ان پیدا می  ود، تمام افکار دوباره سر و کله که این بیان می به محض این. "مهاردکرددی را دخواهم دا ت

 . توادید ساکن  وید دمیاست که پاک دیست و این دلیل آن است که چرا 

هاای   تکنیاک از گوداگ اساتفاده    آیاا بعضای از اساتادان چای    " ،من موافق دبا اند  دگرشبا  افرادممکن است بعضی از 
باه   ودای د، درکنا ن تمرکاز  ا تای  نتوادد تمرکز کند، چیزی را مجسم کناد، باه دَ   دهند؟ فرد می را به مردم آموزش دمی یبخصوص

اما صرفا  تکنیک دیستند، بلکه . ها هستند ها ادواعی از تکنیک این ."مادند آنبخوادد و صورت ذکر  بهدا را بو دگاه کند، دامن ا تی ندَ
 ینگ ما و سطح پیشارفت و    ین ی ها مستقیما  به تزکیه ، این تواداییر همین اساآب. ی مهارت فرد دیز هستند درجهادعکاسی از 

با . کنید؟ امتحان کنید باور دمی. ذهنش را ساکن کند ،هایی استفاده کردن از چنان تکنیکتوادد فقط با  ، او دمیر د ما ارتباط داردد
توادید به سکون  ، سعی کنید و ببینید آیا میرا رها کنید یچیز رکه مادر با ید ه و بدون این مختلفهای مدرتمند  و وابستگیامیال 
 صورت ذکار  بهبودا دام توادید با خواددن  آیا می. کردخواهد  را این کار، صورت ذکر بهبودا دام گویند خواددن  بعضی افراد می. برسید
 صورت ذکر بهبودا دام فقط با خواددن . تابا آسان است بودا آمی ی مدرسه ی تزکیه"گویند،  افرادی هستند که میبرسید؟ ن به سکو
مان  گوییاد کاه آن آساان اسات، اماا       می ما  .ما استای از مهارت   دشادهآن گویم  می؟ اید را امتحان کرده آیا آن. "دکن کار می

 .ای آسان دیست تزکیه ی گویم به این آسادی دیست، زیرا هیچ مدرسه می

را آموزش  "احکام"چه چیزی را آموزش داد؟ او  تمرکز مبل ازاما او . را آموزش داد "تمرکز"د که  اکیامودی یداد همه می
تان را از دست داده با ید، زمادی که هیچ چیز بامی دمادده  تمام امیال و احساسات ید کهبرس "تمرکز"توادید به  فقط ومتی می. داد



    

171 

عمال   "احکاام "طور کامل به  باره به یکخواهید بود که  ما مادر د و است مهارتدیز یک  "تمرکز"دیست؟ اما گوده  آیا این. با د
کردن مدم به مدم ر د خواهد ، توادایی تمرکز دهید از دست میتان را  چیزهای دادرست ی همهطور تدریجی  طور که به همان. کنید
تواداد هایچ چیازی در     ای بخواداد، دمای   دون هیچ فکر پراکناده را ب ، باید آنخوادد صورت ذکر می به را بودادام ومتی  خص . کرد

 چیز مهه آگاهی خود را به حس  ودد و بی شهای دیگر مغز مسمتتمام که  تا این خوادد میصورت ذکر  ذهنش دا ته با د، او به
آیاا ایان یاک    . مادش ظااهر  اود  در جلوی چش "تابا آمی بودا" ی هر کلمهو  د و، یک فکر جایگزین هزاران فکر دهدباز دست 
را ادجاام دهاد،    اگار  اخص دتواداد آن   . تواداد  ادجام دهد؟ او دمی همان روز اولرا از کار  توادد این دیست؟ آیا  خص می مهارت
صاورت ذکار    باه  را باودا دهاان او پیوساته داام    کاه    درحالی .کنید؟ امتحان کنید باور دمی. توادد به سکون دست یابد دمی مطمئنا 

باه   یاین ماه پااداش کما  چرا کار این اددازه از من بیزار است؟  محلدر  مچرا رییس" کند، فکر میهر چیزی  ذهنش به، خوادد می
صاورت   باه هنوز هم درحال خواددن دام بودا  شدهاد اما ود،  کند، بیشتر عصبادی می ی آن فکر می هرچه بیشتر درباره ."من داده

موضوعی از پااک    دیست؟ آیا این موضوعی از مهارتتمرین کند؟ آیا این  چنین اینکنید این  خص بتوادد  آیا فکر می. استذکر 
از . را ببینناد  نا تای  ندَو  دگاه کنند ان  ه درون بدنبتوادند  ها می افراد باز است و آن برخی از؟ چشم سوم دبودن ذهن  ما دیست

د، هرچاه   او  تر مای  تر و براق تر با د، درخشان  ود، هرچه این ادرژی خالص زیر  کم  خص جمع می ی در منطقه  ندَجا که  آن
ن باه ساکون   ا تی ندر دَ  ندَ به درودیتوادد فقط با دگاه کردن  آیا فرد می. خواهد بودتر  و سیاه تراین ادرژی کمتر خالص با د کدر

و افکار  خص پاک و ذهن این است که ی کلیدی  دکته. این به خود تکنیک مربوط دیست. توادد به آن دست یابد برسد؟ فرد دمی
ن باه یاک   ای دیگار، دَ  لحظاه .  اود  زیبا و درخشاان دیاده مای     ندَ، کنید ن دگاه میا تی نبه دَطور درودی  بهومتی . یسترو ن د
پیر،  زوج عنوان یک به. آن اتاق برای دخترم است. این اتاق برای پسرم زمادی که ازدواج کند خواهد بود".  ود ان تبدیل میآپارتم

تخصایص  آیا این آپارتمان به مان  ! العاده است این فوق. در اتاق دیگر زددگی خواهیم کرد و اتاق مرکزی اتاق دشیمن خواهد  د
. ادد ابسته؟ مردم درست به این چیزها و"کار کردچه باید . دست آوردن آن پیدا کنم راهی برای به خواهد  د؟ باید فکر کنم تا داده

درسات  ماردم عاادی    ی جامعهآمدن من به این " که، کنید بتوادید بدین طریق به سکون دست یابید؟ گفته  ده است آیا فکر می
دمیقا  مشاغول  مردم بعضی از . "ردک خواهمسپس با عجله ترک  جا فقط چند روز امامت کرده و این. مثل امامت من در هتل است

 .ادد را فراموش کردهخود  ی  و خاده ودد  میاین مکان 

توادید  را تزکیه کنید، به درون خود دگاه کنید، دمیباید درون خود . دیرا تزکیه کن ملب و ذهن خود حقیقی باید ی در تزکیه
بعضای ا اخاص   اما . ست و این دیز تا حدی وامعیت داردما اگویند بودا در ملب   یه میبعضی از مدارآ تزک. به بیرون دگاه کنید

وجود   ان بودا که در ملب یا این هستندبودا  ها آنکه   ان است، مثل این گویند بودا در ملب درک کرده و میبه ا تباه را گفته این 
که باید  منظور این استتوادد بدین صورت فهمیده  ود؟  چگوده می  ست؟آیا این ا تباه دی ، اماادد را به این  کل فهمیده این. دارد
توادد در بدن  ما با د؟  چگوده یک بودا می. گوید این اصل را می .استتزکیه و آن تنها راه موفق  دن در تان را تزکیه کنید  ملب

 .اگر بخواهید یک بودا  وید مجبورید تزکیه کنید

آن از . یسات بااه د  ما به آن حاد   و سطح یستخالی دتان  ذهناین است که   ودکن اد ستواد دمیتان   ذهنکه  علت این
کنیاد، ساطح    ها را رها مای  ومتی وابستگی. تان دارد ر د سطحکند و دست در دست  ی سطحی تا عمیق  دن پیشرفت می مرحله

گویم  می ها به سکون برسید، ها و روش ضی تکنیکاگر بخواهید از طریق بع. کند و توادایی در تمرکز دیز ر د می فتهیا  ما ترفیع 
دادرسات و منحارش را    یاید یا مسیر تان به ا تباه رفته این بدین معنی است که در تمرین. گردید ددبال کمک می که در بیرون به

 یاها گویناد ر  د مای به بیرون دگاه کنیا بودیسم، اگر  ویژه در به. ددبال کمک گشتن است اید که درست همان در بیرون به برگزیده
تان  ذهندهید  تان را ترفیع می  ینگ فقط زمادی که  ین و دیرا تزکیه کنتان  ذهناید بحقیقی  ی در عمل تزکیه. اید رفتهاهریمنی 

 درتوادیاد    ینگ  ما ترمی کرده اسات مای   فقط زمادی که  ین. دایل  ود یمصد بی ی مرحله پاک و به و حالتی آرامتوادد به  می
خاالص  اوید،   هاا و چیزهاای دادرسات دیگار      وابساتگی  ،ها و امیال مختلف ادسادی خواسته از  ر ن جذب  وید وجها سر ت

 ی مااده  و  اد  د یا خواهجهان محدود دسر ت  ی وسیله هب ما . بیرون بریزید و به باه صعود کنیدتان را  بدنچیزهای دادرست در 
  !است یاصل چنین؟ این درست ددارددر دست هم ها دست د آیا آن. د وتوادد به گودگ تبدیل  تقوا می



    

172 

کاه  کند، و آن به این علت است  یدا میاست که به  ما ارتباط پ یاین دلیل توادید ساکن  وید، که چرا دمی نیدرخصوص ا
طاور   هبا وجود دارد کاه   چیز دیگری دیز، این روزها درخصوص محیط پیرامون ما .برسیدکننده  استاددارد یک تمرین هد بیتواد دمی

روی وامعاا  بادی   و تاأثیر  کناد   متوماف مای  سوی سطوح بااهتر   به و  ما را از تزکیهایجاد کرده  ما تداخل  ی تزکیهرای جدی ب
مقاررات کشاور   و دوباره توادمند  ده ، امتصاد های باز سیاست درو امتصادی با اصالحات  مدادی می همه. گذارد کنندگان می تمرین

تماام  . و استاددارد زددگی ماردم بهباود یافتاه اسات    های جدید زیادی وارد  ده  تکنولوژی. کرده است پیدادیز محدودیت کمتری 
باا  را مد دظر مرار دهید خواهید دید که  اگر به دو طرش سکه دگاه کنید، اگر آناما . است یکنند این چیز خوب مردم عادی فکر می

وجود ددا ته دگاری  هرزه مقداری ای در کتاب یا مجلهاگر . ستا  وارد  ده چیزهای بد دیزادواع و امسام  ،ها اصالحات و گشودن در
های تلویزیودی مقاداری از   ها و بردامه اگر فیلم . ودد میکمیت فروش ها دگران  د و آنبرسبه فروش بتوادد رسد  میددظر  هبا د، ب
 ماورد در .  اودد  مای  ها دگران آمار بینندگان و آن کندها را تما ا  کسی آن رسد دظر دمی هد، بنهای اتاق خواب را دشان دده صحنه
ماا   ِ در هنر سانتی چاین باساتان   . ادد که سر هم کردهتوادد بگوید که آن کاری وامعی است یا چیزی  دمی یکس  هیچ، یهنر یکار

ماورد  در کاه   هنگاامی . هر کسی اختراع یا خلق دشده باود  توسطما  چینِ میرا  فرهنگی مردمان. چنین چیزهایی وجود ددا ت
 ماردم اخالمای   اما حاه حتی استادداردهای. اصل و مبدأیی داردکه هر چیزی کردم ا اره کردم  صحبت میتاریخ  مامبلفرهنگ 

 ماردم عاادی  حادامل در ماورد   . است تغییر کرده دیزسنجیدن خوبی و بدی  هایاستاددارد و حتی است تحریف  ده و تغییر یافته
 ،عنوان تنها مالک تمایز ادسان خوب از ادساان باد   هبردباری، ب ،خواهی دیک ،این جهان، حقیقت ر تساما . گوده است مسایل این

اگر بخواهید به باه ترمی کرده و به فراسوی آن بروید، باید ایان   کننده هستید، بنابراین  ما یک تمرین .مادد می بدون تغییر بامی
بناابراین   .ماورد اساتفاده مارار دهیاد     استاددارد ماردم عاادی را  توادید  ، دمییدمحک را برای ارزیابی مسایل مورد استفاده مرار ده

 اود، اداواع و امساام چیزهاای آ افته مثال        و فقط به این چیزها محادود دمای  . تداخل وجود دارددرخصوص محیط، این دوع از 
  .ادد دیز پدیدار  دهستفاده از مواد مخدر اهای جنسی،  جنس بازی، آزادی هم

؟ تر برود به چه  کل خواهد  د پیشاگر  ی این بیندیشید، به این  کل امروزی رسیده است، درباره بشری ی عهومتی جام
هر . آسمان ادجام خواهد دادد، نبرای آن کاری ادجام دده یبشرموجودات ؟ اگر بماددبرای ابد به این صورت  اجازه داد توان آیا می

 ی هاایم هرگاز دربااره    در تمام کالآ. کند، همیشه تحت چنین  رایطی بوده است مومع که بشر مصیبت و بالیایی را تجربه می
دیگر در مورد این موضاوع داغ   افرادو بسیاری از کنند  در این مورد صحبت میمذاهب . ام صحبت دکردهبشری  بزرگ های فاجعه

ماردم عاادی ماا،     ی در جامعاه . شایم بیندیآن  ی کنم، پس همگی دربااره  این مسئله را برای همگی مطرح می .کنند صحبت می
آیا فکار  ! سطح وسیعی رسیده است ینهای بین مردم به چن تنش !خوش چنین تغییری  ده است اخالمی بشر دست هایاستاددارد

ایان   ،کنایم  سوی سطوح باه تزکیه مای  طور که به ن همانینابراالعاده خطرداکی رسیده است؟ ب فوق ی کنید این به یک مرحله دمی
جاا مارار داده    آنهای برهنه  عکس. کند ایجاد می تداخلکنندگان  تمرینجدی با ما طور  هبکنیم دیز  در آن زددگی میه ک یمحیط

 . کنید میها را مشاهده  کنید آن که سرتان را بلند  به محض این  ودد، می وسط خیابان آویزانیا در  ه د 

ومتی  خصی دادا دایاو  . "کند کاری تزکیه می را با پشت  نود، آن یمرا ومتی  خصی دادا دایو ": بیان کردزمادی هیو ذی 
؟ باه  "نمحاه تزکیه را  اروع دکا  همین و از  کنمچرا صبر . ام باهخره راه درست تزکیه را پیدا کرده" ،کند گیرد، فکر می را یاد می

اگار  . وجود خواهد آورد هرا ب تری بزرگاد با د، افر تر هرچه آن پیچیده. است یدظر من محیطی پیچیده و د وار درعوض چیز خوب
 . ترین خواهد بود اش محکم توادد خودش را به باه و فراسوی محیط ارتقاء دهد، تزکیهکسی ب

بادون  . تبدیل خواهد  اد  یخوب چیزآن به گویم  گاه می اگر کسی با ید که وامعا  تصمیم به تزکیه کردن گرفته با ید، آن
مردم باا همادیگر    ی اگر همه. به باه برویدید ستتواد تان دمی  ینگ  ین ر د هایی برای فرصتوجود  بدونیا ها  وجود داسازگاری

 را  خصی اسات معماولی کاه دایاو    "ای معمولی است، او  کننده توادید تزکیه کنید؟ برای فردی که تزکیه خوب با ند، چگوده می
بعضای  .  اود  تزکیاه موفاق مای   در  یو این  خص به احتماال کما  ، و برای او فرمی دخواهد کرد که تزکیه کند یا ده " نود می

با بازگشت به محیط مردم عاادی   ، اماگوید خوب و منطقی است معلم میکه چه  کنند آن جا حضور داردد فکر می ا خاص که این
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 فایده؟  ه، اما چستنده در دسترآها  آنبله، . با ند میتر  عملیو حقیقی  ،ها و سودهای فوری هنوز هم ممکن است فکر کنند دفع
های  دارایی. ادد که بعد از مرگ چیزی بامی دخواهد مادد ده تنها  ما، بلکه بسیاری از میلیودرهای غربی و مردم پولدار دیز پی برده

ما چارا گوداگ   ا .ادد ها درودا  احساآ پوچی کرده ، آنهمراه دخواهید برد بهها را  آنآیند، بعد از مرگ دیز  همراه دمی مادی با تولد به
آیاد و بعاد از مارگ     تان می با تولد به همراه  ود و مستقیما  روی روح اصلی  ما حمل میمدر باارزش و میمتی است؟ زیرا آن  این

، بریازد فیزیکی ما   های بدن که سلول بعد از آن. دیست اتو این خراف رود از بین دمی اصلیایم که روح  گفته. تان خواهد بود همراه
 . ود است که ریخته میفقط یک پوسته . رودد از بین دمیدیگر  عدهای فیزیکیِها در بع سلول از تر کذرات کوچ

 زیا د و  ااکیامودی . داردتعلاق   اینگ فارد     این  ی باه مسائله  ی آن صحبت کردم  دربارهاکنون  چه را که هم آن ی همه
. " اودد  ساخته میبا تقوای زیاد ادی مرد ،ت که در آناس کادی رمی چین م سرزمیناین " چنین چیزی را بیان کرددد،دارما  بودی

ادد منظور ایان اسات کاه     گمان کرده .ادد این موضوع بسیار سرفراز بوده ی راهبان و مردم چین دربارهاز در سراسر تاریخ بسیاری 
کنناد،   احساآ خرسندی مای  راضی بوده و از این موضوع از این رو بسیاری از ا خاص .کنندتوادند تا سطوح باه تزکیه  می ها آن
. "ساازد  زیااد مای  العاده و تقاوای   مردمی با کیفیت مادرزادی فوقمکادی است که کشور چین ! یمخوبها هستیم که  بله، ما چینی"

؟ وجود آورد هبزیاد با تقوای  توادد افرادی مکادی است که میچرا کشور چین . فهمند میرا د آن دروامع، بسیاری از مردم معنی پشت
ملمرو و  دادند می؟ بسیاری از مردم منظور وامعی گفتار افراد در سطوح باه را دتوادند تا سطوح باه تزکیه کنند جا مردم می چرا آن و

بسیار خاوب، بگذاریاد در ماورد    . کنند  ان را درک دمی های باهتر هستند یا وضعیت ذهنیسطوح باهتر و ملمروافرادی را که در 
ی مردم یا در  ترین توده پیچیدهفقط در بین : باره بیندیشیم جای آن بگذارید فقط در این ت صحبت دکنیم، بهآن چیسعنی که م این

 .کند این ا اره به این می .دیسطوح باه تزکیه کنتا د یتواد حیط میمترین  پیچیده

 كيفيت مادرزادي

با تقوای کمتار  . د و معین میدارد عدهای دیگر بع رش ددر بدد یی که اوتقوا ی ی مقدار ماده وسیله هکیفیت مادرزادی فرد ب
 ی با تقوا یا ماده.  ود دردظر گرفته می ضعیف ،کیفیت مادرزادی  خص و بودهتر  ی سیاه بیشتر، میدان کارمایی فرد بزرگ و ماده

سافید و سایاه    ی مااده  . اود  ، خوب دردظر گرفتاه مای  کیفیت مادرزادی  خص و هتر بود سفید زیاد، میدان کارمایی فرد کوچک
ومتای  . آورد وجاود مای   هسفید را با  ی خوب ماده کارهایدد؟ ادجام و  میچگوده تبدیل . د ودتوادند به یکدیگر تبدیل   خص می

و ومتی کارهای بد ادجام دهیاد   ،آورید دست می ی سفید به دهید مادهادجام کارهای خوب یا   کشیده ، زجر را تحمل کرده ها سختی
. وجود داردبدیل بنابراین یک فرایند ت. کارما است وجود خواهید آورد و آن بهسیاه  ی ماده ،خوب دیستند ادجام دهیدیا کارهایی که 

 ی مربوط به یاک دوره بنابراین فقط ،  ودد صلی  ما حمل میمستقیما  همراه روح ا ها آن. توادد به ار  برده  ود چنین آن می هم
تقاوا  جمع کاردن  و  کارماجمع کردن مردم از  دلیل است کهبه همین . دود  میجمع درازی در طول سالیان ، بلکه یستندزددگی د

چه  آنیا گفتند  مدیمی چین انچه را که مردم آن گاهی اومات. دد ودیز منتقل  خص توادند از اجداد  می ها و آن. کنند صحبت می
 "تقوای جمع  ده"یا آن  خص  "تقوا جمع کرددد"د  خص اجداگویند که  ها می آن: آورم یاد می ویند بهگ میمردم مسن را که 
 .وامعا  درست است. مدر گفتار ان درست است چه. دارد "کمبود تقوا"یا دارد 

درک و فهام یاک   توادد  کیفیت مادرزادی ضعیف می. تعیین کنددرک و فهم او را توادد  کیفیت مادرزادی یک  خص می
ی سافید در   د، مااده اردماده سفید بسایار زیاادی    ،با کیفیت مادرزادی خوب یا فرد؟ زیرطور است این چرا.  خص را ضعیف کند

و به  .است و هیچ  کافی وجود ددارد بردباری ،خواهی دیک ،حقیقت هماهنگی کامل با جهان ما است، آن در هماهنگی با سر ت
سایاه درسات    ی اما ماده. ش در ارتباط استا  با بددمستقیم ود و  ش متجلی میطور مستقیم در بدد هباین  کل سر ت جهان ما 

 ی اده، بنابراین  اکافی باین ما   استسر ت جهان  برخالش آورید و آن دست می کارهای بد بهادجام دادن را با  آن :برعکس است
 اکل  سیاه به مقدار بسیار زیادی ادبار  ده با د، میدادی دور بدن  اخص   ی ومتی این ماده .وجود داردجهان ما  و سر تسیاه 
 ،کند فرد را بدتر می درک و فهم ،آنو  هتر با د، تراکم و ضخامت آن بیشتر بود هرچه میدان بزرگ .کند میرا احاطه دهد و او  می

که کارهای  ی سیاه را به دلیل این در عین حال ماده .بردباری دیست ،خواهی دیک ،حقیقت ،جهان سر تمادر به دریافت  چراکه او
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 ان ضعیف است و باه میازان    تولید کرده و در اغلب اومات آن افراد، زیاد به تزکیه باور دداردد، درک و فهمبدی ادجام داده است 
د  اد و تزکیاه   ند، کمتر به آن معتقد خواهدهرچه درد و ردج بیشتری را متحمل  و . ودد مسدود می ان  یبیشتری توسط کارما

 .تر خواهد بود سخت ها آنکردن برای 

جا کاه ایان فارد     به این خاطر که در جریان تزکیه، تا آن. تر است ی سفید فراوان تزکیه کردن آسان ادهبا م یبرای  خص
 ی برای  خصی با ماده اما.  ود کند، تقوای او مستقیما  به گودگ تبدیل می می ر د ینگ او   ود و  ین جهان می سر تجذب 

آماده دیگران با مواد :  ود محصولی است که در یک کارخاده تولید میدرست مثل . وجود داردیک فرایند دیگری دیز سیاه فراوان 
به همین . او باید از میان این رودد بگذرد. آید دارد میدیاز به پردازش  که یکه این  خص با مواد خام  آیند، درحالی میبرای تولید 

. تقوا را  اکل دهاد   ی ماده کند وسفید تبدیل  ی مادهبه را  آن تا هایی را تحمل کند و کارما را از بین ببرد باید سختی ابتداجهت، 
اگر از . اما معموه  چنین  خصی از کیفیت مادرزادی خوبی برخوردار دیست. توادد گودگ سطح باه را ر د دهد فقط پس از آن می

هماین جهات، بارای     باه . باود تار خواهاد    سخت شبرای تحمل آناو بخواهید بیشتر ردج بکشد، به آن کمتر معتقد خواهد بود و 
ای که فقاط   تزکیه ی دایو یا مدرسه ی مدرسهدر های گذ ته،  در زمان. سیاه فراوان مشکل است که تزکیه کند ی  خصی با ماده

رفات در   از استاد ادتظار می اگرد در جستجوی استاد با د، که  به جای اینطور بود که  این معموه  ،داد به یک  اگرد آموزش می
 . کرددد ها را با خود دا ت ادتخاب می  ان چه مقدار از این ماده که بدن ها افراد را بر اساآ این آن. د با دجستجوی  اگر

 .طور دیست کاه هایچ اساتثنایی وجاود ددا اته با اد        خص است، اما این ی درک و فهم کیفیت مادرزادی تعیین کننده
بسایاری از اعضاای خاادواده     ؛ ان بسیار خوب اسات  ضاع و  رایط خاده، اما اوددارددبعضی از افراد کیفیت مادرزادی بسیار خوبی 

در ایان محایط و اوضااع و    . اعتقاد دارددخیلی و به موضوع تزکیه کردن  بودهها دیز معتقدین مذهبی  بعضی از آن. کنند تزکیه می
و افرادی هم هستند . دیستمطلق  بنابراین. درک و فهمش را بهبود بخشدو  ،توادد به تزکیه کردن معتقد  ود  خص می ،احوال
ی دادش عملای و بسایار محادود     هایی در جامعه که بر پایه فراگرفتن آموزشمادرزادی بسیار خوبی داردد، اما به علت   کیفیتکه 

ها باه   ، آن(فکر ساخت ی تحصیلی که در چند سال مبل وجود دا ت و مردم را وامعا  کوته های منضبط  ده مخصوصا   یوه)است 
 . ان مادع ایجاد کند طور جدی برای درک و فهم توادد به و این مسئله می. دادند باور دداردد چه که می یچ چیزی ورای آنه

وجود دا ات   خصی کردم،  صحبت می دن چشم سوم  بازی  درباره دومو در روز  زمادی که کالسی دا تم طور مثال،  هب
کاه خیلای از افاراد    را  اماری   های بی او صحنه. سطحی بسیار باه باز  ددر بود و چشم سومش خوب  اش کیفیت مادرزادیکه 

که فا درحال ا اعه  یسراسر تاهردر های برش  مثل داده ها وای، من دیدم فالون" ،به دیگران گفت. دیدتوادستند ببینند  دیگر دمی
معلم لی،  کل فالون و چه تعداد فا ن  ی هاله .من دیدم بدن حقیقی معلم لی به چه  کلی بود. آمد همه پایین می  روی بدنبود 
طاور فاالون، بادن     داد و دیادم کاه چاه    آموزش مای در سطوح مختلف فا را  ،لیکه معلم  مدید من. را دیدم جا وجود دا ت ندر آ

آموزش ی سطوح درحال  معلم در هیه هیه  ِن گودگدیدم که ومتی معلم درحال صحبت کردن بود . کرد  اگردان را متعادل می
که به این معنی است که کیفیات   ،ادگیزی دید او چیزهایی به این  گفت "...کرددد و  افشادی می و دیدم دختران آسمادی گل. بود

. "من به این چیزها باور دادارم "ها صحبت کرد در ادتها گفت،  ی آن همه  ی که درباره اما بعد از این. اش کامال  خوب بود مادرزادی
 نیداو علام   ی وسایله  هتوادند ب دیز می ی دیگرچیزهااز و بسیاری  ادد ثابت  دهن یدوعلم  ی وسیله هاکنون ب هم زهاچیبعضی از این 

مادر باوده اسات   گودگ  چیکه چه  آنرا ادجام دهیم زیرا  توادیم آن ما می. ایم را توضیح دادهها  بعضی از آن و ما توضیح داده  ودد
توادید ببینید که  میاین مورد،  بنابراین با دردظر گرفتن. طور است ا  اینعطم. رود یده است میچه که علم جدید فهم بفهمد ورای آن

 . ود تعیین دمی اش کیفیت مادرزادیدرک و فهم  خص فقط توسط 

 بيني  روشن

از   کنناده  در بودیسم، به فهم و بردا ت تمرین. آید اصطالحی است که از مذهب می "بینی رو ن"چیست؟  "بینی رو ن"
توسط  اما این روزها .کند بینیِ خرد ا اره می اش، یعنی رو ن بینی دهایی  ددش به حقایق مختلف و به رو ن رو نبه بودا،  مادون
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توادد درجا به آن پای ببارد،    گذرد و می چه میخود  رییسذهن در  دادد که مردم عادی برای ا اره به کسی که زردگ است یا می
ی کیفیت خاوب گویند که او در رو ن  دن به چیزها  میمردم .  ود استفاده می ،را راضی کند خود ییسدادد چگوده ر کسی که می

ماردم   چاه  آن، خواهید فهمید کاه  باهتر برویداددکی از سطح مردم عادی اما اگر . فهمند میبدین صورت را  مردم آنمعموه   .دارد
کیفیات   .بینای تفااوت دارد   ، کامال  باا آن داوع رو ان   "بینی رو ن"رای ما ب .بینند معموه  ا تباه است عنوان حقیقت می عادی به
فقط کاری ساطحی  گرایش دارد است  زردگزیرا  خصی که بیش از حد  باز وامعا  ضعیف است، زبلِ حقه  خصِیک بینی  رو ن

ادجام دخواهد  د؟  یدیگر  خص توسطدر این مورد، آیا کار وامعی .  ود تقدیر خود یا سرپرست  از طرش رییس ادجام دهد تارا 
دسات   هدادد چگوده خرسندی دیگران را ب میو  که او زردگ است خاطر این به. بنابراین، این  خص به دیگران مقروض خواهد  د

که او زرداگ اسات،    خاطر این به. که دیگران از ضررهای بیشتری ردج خواهند برد  درحالی ،کند کسب میآورد، منفعت بیشتری را 
ضاررهایی را متحمال    ددردتیجاه، دیگاران بایا   . دهد میبه آسادی از دست دهم و هیچ چیزی را  دو  میرری را متحمل دهیچ ض

و بیشاتر احسااآ     اود  مای فکار   هبیشتر کوت  ودد، تر می تر و مهم های فوریِ داچیز دردظر او مهم هرچه بیشتر این منفعت. دد و
باین   واماع بسیار ش خودکه  ندک میفکر  بنابراین. را رها کند ها آن بایدت که داسچیزی مادی مردم عادی  های کند که منفعت می

 .دو  میدهیچ ضرری را متحمل  که این است و

دادیاد او چاه زدادگی       اما دمای  . بریاد گویم باه او ر اک د   به  ما می! بردد ر ک میاین  خص به افراد حتی  رخی ازب
یاها هم برای از دست دادن منافع  خصی در هاراآ  ؤحتی در ر ،بی بخورد یا بخوابدخو توادد به دمی -گذرادد ای را می کننده خسته
کاه   گوییاد  آیا دمای  .کند ترین چیزها سرسختی و پافشاری می پاافتاده رسد، حتی برای پیش ش میدفع خودومتی دوبت به و  ،است

یک داسازگاری هستید اگار  در  که هنگامییم گوی می .برای آن اختصاص یافته است اش تمام زددگی است؟ کننده خسته اش زددگی
اماا  . دظار برساند   کنم که چیزها متفااوت باه   تضمین می. کران خواهید یافت دریا و آسمان را بییک مدم به عقب بردارید، بتوادید 

 ی ر جامعاه د. او یااد بگیریاد  رویاد کاه از   د سات، پاس  ا کنناده  خساته اش کاامال    زدادگی  .دنا د کوتاه بیاینتواد ثل او دمیافرادی م
کامال  در بین ماردم عاادی    ،های مادی خاطر منفعت هاو ب. چنین فردی کامال  از دست رفته است" ،کنندگان گفته  ده است تزکیه

طارش   به او پیشنهاد کنید که تزکیه کند، باه ! تقوای خود را حفظ کندکرد خواست دراو  مدر مشکل است که از چه. "فنا  ده است
 اوید   ومتای تاوهین مای    یاا  ،کنید گیرید تالفی دمی ومتی مورد حمله مرار می حتی کنندگان تمرین؟  ما یهتزک" گردد،  ما برمی

درعاوض، بایاد   . ها دلخوری و کیناه دگاه داریاد    کنند و مرار دیست  ما از آن مردم با  ما به داحق رفتار می. دهید وابش را دمیج
تزکیه کاردن را  توادد   خصی مثل او دمی! "مشکل روادی داریدتان  یهمگ! اید و  دهی کی همگی آه. ها تشکر کنید برگردید و از آن

 ه دجات دادن او مشکل است؟ مبول ددارید کآیا . و احمق هستید باوردکرددی ما  گوید می. بفهمد

بینی درحقیقت چیازی اسات کاه درخصاوص عالیاق       منظور ما از رو ن، برعکس. دیستاین  "بینی رو ن"منظور ما از 
ماا  طور اسات کاه    این. دیستبودن احمق این وامعا  البته  .است ، آنبینی رو نو منظور ما از  دامد می "حمامت"را  ، او آن خصی

های دیگار بسایار خردمناد و عامال      که در زمینه  حالیدر، گیریم ه میساد ود  مربوط می خصی فقط چیزهایی را که به عالیق 
یا ومتی  هایی از طرش مدیران یا دیگر مسئولین، ادجام مأموریتدر یا  ،کنیم کار می لمیهای تحقیقاتی ع روژهومتی روی پ. هستیم
تانش و  مناافع  خصای و   ومتای باه   ماا  ا. دهایم  ادجام میرو ن بسیار فکری با  خوبی ها را به آن ،دهیم مان را ادجام می وظایف

احماق خطااب خواهاد    بارای آن  چه کسی  ما را  .ریمگی رسد، آن مومع است که چیزها را سبک می داسازگاری با افراد دیگر می
 . کنم میضمین ت. دخواهد گفت یکس  هیچ؟ ردک

ی ایان   ، حقیقات دربااره  ساطوح بااهتر  در . صحبت کنیم ذهن است که از دظر روادی کمی کندی  خصی  بگذارید درباره
هیچ راهی برای او  .دخواهد دادادجام ای  دیعادی ج بداحتماه  کارهای  ذهن است که کندفردی .  ود موضوع کامال  معکوآ می

. دهناد  اما دیگران باه او تقاوا مای    .دهد دمیتقوا از دست و ددبال  هرت دیست  او به. کندبرای دفع خود جنگ و رمابت دیست که 
: وجود دارد مادودیان ما در جه .دهند و آن ماده وامعا  باارزش است کنند، همگی به او تقوا می زدند و به او توهین می ها او را می آن
ومتای دیگاران ایان  اخص     . از دسات بدهاد  دسات آوردن    خص باید برای به ."دیآ یدست دم به یزیبدون از دست دادن، چ"
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ای از  کنند تا به او توهین کنناد تکاه    ان را باز می ها دهان ومتی آن! "ابله بزرگتو "کنند،  او را تحقیر می بینند، می راافتاده  عقب
اید و بنابراین مجبورید چیازی از دسات    اید، طرفی هستید که چیزی از او گرفته ومتی با کسی بدرفتاری کرده.  ود پرتاب میتقوا 
. دو ا  مای از تقوا به آن طرش پرتااب  دیگر ای  تکهبسیار خوب، ! "ابله بزرگتو "ومتی کسی جلو رفته و به او لگدی بزدد، . بدهید

دهای و   تو داری در این مدت به من تقوا می ،ادامه بده"، زدد می یزدد، فقط لبخند با لگد میو را ا یاومتی کسی به او داسزا گفته 
است؟ آیا   ی این بیندیشید، چه کسی زردگ کار ببریم، درباره اگر حقایق سطوح باهتر را به! "مگرداد میرا به تو برد ای از آن من تکه

هاا را رد   کنیاد آن  طارش او تقاوا پرتااب مای     ومتی به. دهد چ تقوایی از دست دمیاو هی. ترین است او فرد زردگی دیست؟ او زردگ
با د، ولی در زدادگی  افتاده  عقبممکن است در این زددگی . کند پذیرد، همگی را با لبخندی مبول می ها را می کند و تمام آن دمی
بسیار زیادی دا ته با د، تقوای اگر  خصی  کهیند وگ میمذاهب برخی از در . دیست افتاده عقبروح اصلی او دخواهد بود،  بعدی

 . ود تقوایش با این چیزها مبادله می. کند می که ثروت زیادی جمع  ود و یا این منصبی واهمقام می اش صاحب در زددگی بعدی

دسات   یان تقاوا باه   ا تبادیل تان از  سطح تزکیه فاعآیا ارت. توادد مستقیما  به گودگ تبدیل  ود ایم که تقوا می ما ذکر کرده
ایان مااده   از کناد   را معاین مای  ا مدرت توان  ما ی  ماآیا گودگی که سطح .  ودل یبدتتوادد مستقیما  به گودگ  آن می آید؟ مید

برده همراه  بهمرگ با  و ه د همراه آورده  بهآن با تولد باید بدادید که که آن بسیار باارزش است؟ گویید  میدآیا تبدیل دشده است؟ 
دسات   ههرچه بیشتر گذ ت و فداکاری کنید بیشتر با .  ما است ی ثمره ما  ی سطح تزکیه که دو  میدر بودیسم گفته . ود  می

 یمنصاب  صااحب  ،خاود  بااتقوا در زدادگی بعادی     خصِ ویند کهگ می مذاهب برخی از در . درست چنین اصلی است، خواهید آورد
 ،با تقوای کم، زدادگی ساختی خواهاد دا ات     که فردی ، درحالی آوردخواهد  دست که ثروت زیادی به  د یا این خواهد مقام عالی

 ومتی  خص! دیآ یدست دم به یزیبدون از دست دادن، چ. زیرا تقوایی برای مبادله وجود ددارد ،دکرحتی برای غذا گدایی خواهد 
 .دامعا  خواهد مربدن و روح او هر دو دابود خواهند  د، او و یی بامی ددارد،هیچ تقوا

ذهان ایان   . گودگی بود که ومتی برای اولین بار به دزد مردم آمد از سطح بسیار باهیی برخوردار بود در گذ ته، استاد چی
تعلق دا ت کاه  افرادی زیرا او دیز به  ،روح کمکی او را با خود برد دشاستا. گودگ بعدا  با  هرت و دفع خود مشغول  د استاد چی

طور مثاال،   به.  د کنترل میروح کمکی آن او توسط ، همراه وی بودهنوز او زمادی که روح کمکی  .کنند کمکی را تزکیه می روح
جا بیاید و  به ایندیاز دارد  به آپارتمانکه  یهر کس" ،سرپرست گفت. کرددد آپارتمان تقسیم می یک واحد یک روز در محل کار او

که ایان  اخص     هر کسی دهیل خود را ذکر کرد درحالی. "دارددیاز ن آپارتمابه را  رح داده و توضیح دهد که چرا خود    رایط
به او داده د بای و آپارتمان  رددا دیاز به آپارتمانگران یشتر از دیبدر آخر، سرپرست دریافت که این  خص . ای به زبان دیاورد کلمه

 ،ایان  اخص گفات   . "دارماز یا د ود زیرا بدجور به آن باید به من داده . ده، آپارتمان دباید به او داده  ود" گفتند،دیگران . دو  
دادساتند کاه او    بعضی از افراد مای  .است احمق یک خص در چشم مردم عادی این . "درا بگیری آن دتوادی پس میار خوب، یبس"

 ،او پاسخ داد ؟"دخواهی پس چه چیزی میخواهید،  چیزی دمی کنندگان هیچ  ما تزکیه" ،و از او سؤال کرددد استکننده  زکیهیک ت
. کاامال  تیزهاوش باود    .درواماع، او اصاال  احماق دباود    . "خاواهم  را می چیزی است که من آنخواهند،  هرچه را که دیگران دمی"

دیگران دوباره از . طور طبیعی اتفاق بیفتند گذا ت چیزها به میاو . کرد گوده رفتار می برعکس، فقط در رابطه با منافع  خصی این
جا  ای از سنگ روی زمین را که این تکه یکس  هیچ" گفت،؟ او "خواهد این روزها چه چیزی را یک  خص دمی"، ددکرداو سؤال 

ماردم  . اسات آن بااوردکرددی  کنند کاه   فکر میمردم عادی . "دارم را برمی پس من آن. خواهد  ود دمی جا به آن لگد زده می و آن
دور اسات و  بسایار  از هام  هاا   سطح آگاهی آنتوادند این را بفهمند، زیرا  ها دمی آن. کنندگان را درک کنند زکیهتوادند ت میعادی د

او اصلی را گفت کاه فاردی عاادی    . البته، او مصد ددا ت آن سنگ را بردارد. ها دیز بیش از حد بزرگ است  کاش بین سطح آن
 ما . ی سنگ صحبت کنیم گذارید دربارهب. "من در بین مردم عادی در جستجوی چیزی دخواهم بود" -را درک کند توادد آن دمی
هاا،   اداد، زماین، پرداده    در بهشت سعادت غایی، درختان از طال ساخته  ده" ،بودیستی دو ته  ده است متون مقدآدادید در  می
. دیا د یک مطعه سنگ پیادا کن یتواد جا دمی آن حتی. "استو درخشان ی یحتی بدن بودا دیز طال دیز طال هستند و ها ها و خاده گل

رد، اما این اصل را باازگو کارد   بدخواهد  جا به آن تکه سنگیک او البته  .کنند استفاده میپول عنوان  از سنگ به ود که  گفته می
ما  اما خود را داردد یها مردم معمولی طلب"کننده اعتقاد دارد،  ون  ک یک تزکیهدب. را درک کند توادد آن که یک فرد عادی دمی
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چه که ما داریم چیزی است کاه ماردم    ولی آن. دهیم اهمیتی دمیچه که مردم عادی داردد  به آنو ما  یستیمها د در جستجوی آن
 ."ورددبیادست  هب توادند عادی حتی اگر بخواهند دمی

ا اره است  در جریان عمل تزکیه که بینی دوع رو نآن اکنون عنوان کردیم هنوز هم به  که ما هم "بینی رو ن"دروامع، 
کنیم در مورد ایان اسات    صحبت می وامعی بینی رو نومتی درمورد . مردم عادی است "بینی رو ن"و این دمیقا  مخالف  .دکن می
که آیا فایی  کننده هستیم؛ این یم درک کنیم که تزکیهتواد می ویم،  کنیم، ومتی با مشکالت مواجه می می تزکیهکه   حالیآیا درکه 

کاه آیاا در    توادیم درک کنایم و بپاذیریم، و ایان    دهد می یویی را که استاد دایوییستی آموزش میدهد یا دا را که استاد آموزش می
دهید به ایان   را توضیح می آنچگوده که  برخی از افراد بدون توجه به این. سو با فا ادجام دهیم توادیم کارها را هم جریان تزکیه می

و ایان   کنناد  ه و رهاا دمای  خود چسبید سرسختها به عقاید  آن. تر است معیوا ان  یچیزها باور دداردد و چیزهای عادی هنوز برا
گوداگ وامعاا     ای که گفتم چای  لحظه. کنند  فای بیماری فکر می ی دربارهبعضی افراد فقط .  ود که دتوادند باور بیاوردد باعث می

 .آوردد  ود باور دمی عالمه  ددد و حاه به هر چیزی که گفته می سرد و بی برای  فای بیماری دیست دل

اعتناایی چیزهاایی را روی کتااب مان      هاا باا بای    آن. بینی خود را بهباود بخشاند   توادند کیفیت رو ن بعضی از افراد دمی
کنناده اسات و باا داور      های خیره ردگ پر ازتوادند ببینند که این کتاب  می کی هر ،کنندگان ما با چشم سوم باز تمرین. دویسند می
هاایی کاه در کتااب     آن عالمات . ام اگر دروغ بگویم، همه را گول زده. را در برداردهر کلمه دقشی از فا ن م ودرخشد  میالیی ط
درحال ادجاام  جا  ما ایندادید  آیا می؟ گذاریدب  روی آن عالمت طوری همینکنید  چگوده جرأت می. هستندگذارید بسیار تاریک  می

بایاد درداگ کنیاد و در ماورد بعضای      کنیم؟  وی سطوح باهتر راهنمایی دمیس به؟ آیا  ما را برای تزکیه کردن چه کاری هستیم
کنید که این کتااب بااارزش اسات؟ آیاا      آیا فکر دمی.  ما با د ی توادد راهنمای عمل تزکیه این کتاب می. چیزها کمی فکر کنید

ی بودا را به  کنید مجسمه م هستید و حتی جرأت دمیتزکیه کنید؟  ما بسیار با احترا یقیحقطور  به ،توادید با پرستش بودا وامعا  می
ی  تزکیاه  راهنمای یقیطور حق توادد به کنید این دافا را که می می، اما جرأت کنید عود رو ن میبرایش روزاده و  آرامی لمس کنید

 . کاری کنید ستبا د د  ما

کاه در جریاان تزکیاه هساتید،       الیکنیم، در مورد این است که درحا  ومتی در مورد درک و فهم یک  خص صحبت می
افتند یا چیزهای بخصوص یاا فاای بخصوصای را کاه       وید اتفاق می چیزهای بخصوصی را که ومتی به سطوح مختلف وارد می

بینی اساسی کاه ماا    رو ن .این دیستبینی اساسی  رو نمنظور ما از اما  .کنید مدر درک می دهد، چه استادتان به  ما آموزش می
کناد، باه    را  اروع مای  تزکیاه  زمادی که ، از خود  در طول زددگییک  خص : کند کنیم به این ا اره می آن صحبت میی  درباره

دهد و گودگ او دیز به ر د خود اداماه   های بشری خود ادامه می صعود به سطوح باهتر و به از دست دادن تمام امیال و وابستگی
باه ادتهاای   و ، اگودگ تبدیل  اده اسات  تقوای او، آن ماده، تماما  به . رسد اش می کیهای به آخرین مدم تز که در دقطه داده تا این

چشام   .با ادفجار باز خواهاد  اد   ها تمام مفل "!بنگ"ش دظم و ترتیب داد وارد خواهد  د و در یک آن استادای که  تزکیه مسیر
، ا اکال هساتی   گودااگون عادهای  حقیقت بع ،خودخواهد رسید و در سطح در آن است او ی که سطح ی سوم او به باهترین دقطه

مان را خواهاد   و حقیقت جهان های مختلف مکان -اده در زمانا کال هستی م های مختلف، مکان -گوداگون در زمانموجودات 
مان، آیا در این ز. ار کندربا ادواع مختلف موجودات تماآ برممادر خواهد بود و  د  دندمایان خواه اش خدایی های تمام مدرت .دید

زباان  ومتای باه     ده است دیسات؟ بین  رو ناو  خصی که از طریق تزکیه یا دیست؟ آبین بزرگ  رو ن موجوداین  خص یک 
 . است "بودا"او یک باستان ترجمه  ود، هندی 

. اسات  "بینای داگهاادی   رو ان "صاورت   ، بهبینی رو ن، یک دوع از کنیم  ی آن صحبت می دربارهکه   ،بینی رو نآن دوع 
چاه  ش داداد کاه گاودگ    دمی او. کند مفل است هایی که تزکیه می تمام سال خص در  است کهبینی داگهادی این  رو نمنظور از 
های بدن او  احساآ کند و حتی تمام سلولچیزی را   توادد هیچ دمی. کرده آگاهی دداردتزکیه و از ا کال گودگی که دارد   ارتفاعی

ماداد و ساپس بااز     تا آخرین مدم تزکیه به همین  کل بامی میاست و مفل  ه او تزکیه کردهگودگی کتمام . مفل و بسته هستند
فرساا   طور وحشاتناکی طامات   بهتزکیه  رودد، زیرا برآیداین ی  از عهدهتوادد  میالعاده  فوقمادرزادی  کیفیتفقط فردی با  . ود می
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کند، دایماا    میرا تحمل  ها یبخشد، همیشه سخت میا بهبود  ینگ ر همیشه  ین، کند می روع بودن ادسان خوب یک با او . است
. تواداد گوداگ خاود را ببیناد     دمای اما ، خود را ر د دهد  ینگ  یناز خودش تقاضا دارد که کند و همیشه  میدر تزکیه پیشرفت 

که از چیزی آگاهی دا اته   نبدون ای او. با د العاده فوقو او باید فردی با کیفیت مادرزادی  ترین است سختی چنین فردی  تزکیه
 .دنک میهای طوهدی تزکیه  با د برای سال

چرخش فالون توادند  میبسیاری از افراد .  ود دامیده می "بینی تدریجی رو ن"بینی وجود دارد که   کل دیگری از رو ن
یال گودااگودی، بعضای از افاراد ماادر      خااطر ده  به. ام ردهک باز را دیز  هچشم سوم هم در عین حال،. دناحساآ کناز همان ابتدا را 

باه دیادن    چیزهاا ها خواهند توادست از مابهم دیادن    آن. ببیننددر آینده  ،خواهند بود چیزهایی را اگر درحال حاضر دتوادند ببینند
 برساند و هاا   ها باه دادساتن چگاودگی اساتفاده از آن     ددادستن چگودگی استفاده از آناز  یاها برسند  آندیدن تر  آ کارتر و واضح

 راتان  یها بستگیوا و یابد  ینگ  ما بهبود می  ینکنید و  میپیشرفت طور که  همان. صعود خواهد کرد طور پیوسته  ان به سطح
و تماام تغییاراِت در طاول جریاان تزکیاه و فرایناد تبادیل        . آیند طرش سطح می بهتان  یطبیع توادایی فوق همه دوع کنید، رها می

دهیاد تاا باه     به این  اکل اداماه مای   . ها را ببینید یا احساآ کنید توادید آن  ودد که می به  کلی ادجام می ها تان، تمام این بدن
ای که مرار باود   تان به باهترین دقطه سطحو اید  طور کامل حقیقت جهان را درک کرده ای که به رسید، به دقطه ی پایادی می مرحله

تادریج   به .ه استرسیدی بخصوصی  به دقطهتان  یطبیع های فوق تواداییبِنتی و تقویت تبدیل . رسیده است در تزکیه به آن برسید 
بعضای افاراد   . یسات آسان د دیزبینی تدریجی  رو ن ی این روش تزکیه. است "بینی تدریجی رو ن" ،این. رسید ها می اینتمام به 

را باه دماایش    هاا  نتمایال دارداد آ  را رها کنناد و   ان  ی ها توادند وابستگی دمیآوردد  دست می را به طبیعی های فوق توادایی ومتی
.  اوید  دابود میر ادتها  د و د تان بیهوده خواهد  و تزکیه آید تان پایین می گودگ به این  کل .ادجام دهندبدی  کارهایگذاردد یا  

ممکان  . دات در سطوح مختلف را ببینندهای مختلف موجو جلوهمادر خواهند بود چیزها را ببینند و مادر خواهند بود بعضی از افراد 
 سعی کنناد  کنید و زکیهرا ت ها آن  د که روشناز  ما بخواه یا د که این یا آن کار را ادجام دهیدناز  ما بخواهآن موجودات است 

دیاز   هاا  آنکاه  چراناد،  نباه  اما کماک ک    یی حقیقا  ثماره د برای رسیدن به نتواد دمیها  آناما  .برددبیک مرید عنوان   ما را به
 . ودددایل  یی حقیق ثمرهبه  ادد دتوادسته

طاور کامال    توادناد باه   و مای ودد توادند بسیار بزرگ  ا  عدهای باهتر فناداپذیر هستند که میعالوه، تمام موجودات در بع هب
هاا را   بار کاه آن  رد؟ یکها را ددبال دخواهید ک اگر فکرتان درست دبا د، آیا آن. را به دمایش بگذاردد ان  یطبیع های فوق توادایی

حتی اگر آن موجود یک باودای وامعای یاا یاک دایاوی حقیقای با اد، بایاد         . تان به عبث خاتمه خواهد یافت ددبال کنید، تزکیه
دیستند؟ فقط ومتای فارد   موجودات در سطوح مختلف آسمان، همگی موجودات آسمادی آیا . تان را دوباره از اول  روع کنید تزکیه

باه هار حاال، بارای فاردی      . توادد به فراتر از آن گام باردارد  باهیی از تزکیه رسیده و به هدش دایل  ده است میبه سطح بسیار 
ی  ثماره اما آن موجود ممکان اسات باه    . د وتوادد بلند، عظیم و بسیار مستعد و هیق ظاهر  عادی، یک فرد فناداپذیر مطمئنا  می

هاا تحریاک    مساام صاحنه  گیرید و ومتای باا اداواع و ا    مورد تداخل مرار می ها پیامام ومتی با ادواع و امس. دایل دشده با د یحقیق
 سختا چشم سوم باز دیز کردن بتزکیه  گوییم ن دلیل آن است که چرا مییا  درودا  تحت تأثیر مرار دگیرید؟ید تواد  وید، آیا می می
از  برخای   طبیعای  هاای فاوق   تواداایی ن دبا اید، زیارا   اما زیاد دگارا . تر است سختتان   ینگ  ینحتی محافظت کردن از . است
.  اد بینای تادریجی خواهناد     رو ن ی مرحلهوارد د بود و بعد از آن نراه بسته خواه ی تا دیمه، کنندگان ما در جریان تزکیه تمرین

 اینگ   ومتی  یناما . دد وطبیعی بسیاری از افراد اجازه دداردد ظاهر  های فوق ، ولی توادایینیمک میباز  ی  ما را هچشم سوم هم
ها  آنآن هنگام همگی کنید،  ادارهخوبی  توادید خود را بهپایدار  ود و بتان  یضعیت ذهنو، رسدبخصوصی بتدریج به سطح   ما به
بینای   و ان اجازه خواهید دا ت که حالات ر د، یرسبخصوصی بسطح  بنابراین ومتی به. یم کردبازخواهکامال  با ادفجار تان  یرا برا

 طبیعی ظاهر خواهد  د توادایی فوقاست که خود را اداره کنید و هر دوع تر  آسانکمی زمان آن در چراکه ، را تجربه کنیددریجی ت
 ی در دیمه که آن  ود داده می ما اجازه به  .که دردهایت همه چیز باز  ود کردن به طرش باه ادامه خواهید داد تا اینتزکیه و به 

 .دیدبا یدن چیزها شتاق دکنندگان ما به این گروه تعلق داردد، پس م بسیاری از تمرین .بیفتد اتفاقتان  راه تزکیه
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 کارده بینی تدریجی صاحبت   بینی داگهادی و رو ن هایی بین رو ن از تفاوت دیزممکن است  نیده با ید که بودیسمِ ذن 
 ی ز مدرساه ا ویا  ی  ن ِکه   درحالیاعتقاد دا ت ادی بینی داگه رو نبه  در بودیسمِ ذن روحادی بزرگ،  شمین یی دِنگهو. است

 ی فلسافه  در زماادی طاوهدی  بین ایان دو بارای مادت    بحث و منازعه . اعتقاد دا تبینی تدریجی  رو ن به  مالی بودیسمِ ذن
 دنیا فهمکرددد  یآن صحبت م ی دربارهها  آنکه چه  آن زیرا  چرا؟. است معنی این بیگویم  میمن اما . بودیست ادامه دا ته است

کاه دیگاران     باره بفهمند، درحالی را به یک ها ممکن است آن ، بعضیقتیحق آندر رابطه با . ر رودد عمل تزکیه بودقت دیحقیک 
را  آن ود؟ بهتر است  آیا این اهمیتی دارد که  خص چگوده به آن آگاه می. را بفهمند آن ایتدریج به آن آگاه  ودد  ممکن است به

هار دو   ؟ اود  مای دباین   در هر دو حالت، او به آن رو ان آیا .  ودآگاه به آن تدریج  به است کهخوب  این دیزهمد، اما فبباره  یک
 . ها ا تباه دیست از آن یک بینی هستند، دردتیجه هیچ رو ن

 العاده با كيفيت مادرزادي فوق شخصي

فردی با کیفیت مادرزادی خوب  باالعاده  دی فوقچیست؟ فردی با کیفیت مادرزا "العاده با کیفیت مادرزادی فوق  خصی"
ای طول خواهد  تاریخی بسیار طوهدی ی دوره زیراالعاده بسیار مشکل است،  پیدا کردن فردی با کیفیت مادرزادی فوق. تفاوت دارد

ر زیاادی تقاوا و میادان    العاده باید اول از همه مقدار بسایا  فردی با کیفیت مادرزادی فوق البته. چنین  خصی متولد  ود تاکشید 
را  هاا  سختیترین  این فرد باید مادر با د سخت در عین حال. استطور  این ، مطمئنا سفید را دارا با د ی بسیار بزرگی از این ماده

ایاد  و ب خاوبی حفاظات کناد    باید بتوادد از تقوای خود بهبردباری عظیمی دا ته با د، باید بتوادد فداکاری کند، او باید . تحمل کند
 .مادند آنو دا ته با د خوبی درک و فهم 

یک ادسان هستید، ومتی تا ، چیست؟ در بودیسم اعتقاد بر این است که ادسان بودن ردج بردن است ها سختیترین  سخت
د، دارداد دداردا  عاادی  ایان داوع از باددی را کاه ماردم      عدهای دیگر بعیک از موجودات در  گویند که هیچ ها می آن. باید ردج ببرید

عادهای  ماردم در بع . را ددارداد هایی  چنین درد و ردج. ددددار را ودد و مشکالت تولد، پیری، بیماری و مرگ  بیمار دمیکه  طوری به
که این بادن را دارداد    خاطر این دمیقا  بهعادی اما مردم . ادگیز است  گفتبسیار این وزن هستند و  بی و توادند پرواز کنند دیگر می

توادند تااب   توادند تاب بیاوردد، اگر تشنه با ند دمی توادند تاب بیاوردد، اگر گرم با د دمی اگر سرد با د دمی :داردد ت رااین مشکال
تولد، پیری، بیماری و مارگ   توادند تاب بیاوردد و مجبوردد با توادند تاب بیاوردد، اگر خسته  ودد دمی بیاوردد، اگر گرسنه با ند دمی

 .ردی  خص راحت دخواهد بوددر هر مو. روبرو  ودد

 اان را از   لارزه جاان   اتفاق افتاد، بسیاری از مردم در زمین  ان تادگ  هر در ای لرزه ومتی زمینکه ای خواددم  در روزدامه
چاه  " ،ها پرسایده  اد   از آن .ای روی آن گروه از مردم ادجام  د بررسی ویژه. دجات پیدا کرددداز مرگ ها   دست داددد، اما بعضی

. فاردی صاحبت کردداد    مشابه منحصر به حالتهمگی این افراد متفقا  از ادگیزی   گفتطور  به؟ "مرگ دا تید حالتساسی در اح
مرگ احساآ ترآ ددا تند، برعکس، داگهان احساآ کرددد که حسی از آرامش و رهاایی باا یاک داوع      ی ها در لحظه آن یعنی

 ان آزاد  ددد و مثل چیزی  ناور و  بدنمید و بند  کرددد که داگهان از احساآ بعضی از افراد.  ور و  ومی دیمه هشیاراده داردد
را دیدداد و برخای حتای باه     عدهای دیگار  دیز موجودات در بع ها آنبعضی از  دیددد، ها بدن خود را آن .کرددد ادگیز پرواز می  گفت
را  یی و آرامش و دوعی از  ور و  وق دیمه هشیارادهاحساسی از رها ،در اولین لحظهگفتند که همگی . های گوداگودی رفتند مکان

درحاال زجار    ،را داریام  فیزیکای ادساادی  گوید که ومتی ایان بادن    به ما میاین . وجود ددا تدرد تجربه کرددد و هیچ حسی از 
 .هستیم ویم که درحال زجر کشیدن  به این ددیا آمدیم، متوجه دمیاین طریق مگی به جا که ه ولی از آن. کشیدن هستیم

 -از زماان  ها ادسان ِ مکان -زمان روزی دیگر گفتم که مفهوم. ها را تحمل کند تیترین سخ ام که  خص باید سخت  گفته
یک سال بععدی دیگر در برای موجودات که  ن دو ساعت است، درصورتیچِ جا یک  ی این. متفاوت است تر دیگر های بزرگ مکان
خواهاد   خواهد دایو را پیدا کند، او می او می. آید میبه حساب  توجه مابل، وامعا  کندتزکیه  فرسا محیط طامتدر این  کسیاگر . است

اصالی خاود را از دسات    کشد، اما سر ت  می  چنین سختی ایناو . است ادگیز ها  گفت بنابراین این  خص دردظر آن، کندزکیه ت
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. اسات دلیال  ایان  باه   رط کمک بگیرد؟ مید و توادد بدون  میه کنند چرا یک تزکیه. کند و برگرددخواهد تزکیه  میهنوز دداده و 
که او وامعا  گویند  میاین جریان  ی دشیند، دیگران با مشاهده عد مردم عادی در مدیتیشن مییک  ب در بع طولاین فرد در   ومتی

چان ماا در روی    که یک  ای  نخاطر ای به ،" ش سال در مدیتیشن دشسته است ی اکنون به اددازه او هم" .فردی استثتنایی است
 .فرد است دهایت منحصر به عدی بیعد بشری ما بعبع. عد استزمین برابر با یک سال در آن بع

بیند که در محل کار امور  رود و می برای مثال،  خصی یک روز به محل کار می چیست؟ "ها یترین سخت تحمل سخت"
. دهناد  ادجاام دمای   خاوبی   ان را به ز این ادامه یابد زیرا مردم کار و وظایفتوادد بیشتر ا این وضعیت دمی. رودد دمیپیش  یخوب به

هاا   و این  خص یکای از آن   ودد میکار  از کار بیاضافی  پرسنل. و کارگران مراردادی به کار برده خواهند  د هاداره اصالح  د
اماور  توادد  چگوده می، دداردهیچ منبع درآمدی حاه چه احساسی خواهد دا ت؟ . دهد دست میاز  غلش را داگهان  ، بنابرایناست

 اود،   که وارد خاده می به محض این. رود مهارت دیگری ددارد، دردتیجه با غم و غصه به خاده می هیچ؟ خود را بگذرادد ی خادواده
پیر  پدرخواهد  جله میاو با دگرادی و ع. مریض است و در وضعیت بدی مرار دارد کند می  اش زددگی که در خاده بیند پدر پیرش می

بعادا  باه خاداه    . ی بیمارساتان بگذراداد   باید مشکالت زیادی را برای مرض کاردن پاول بارای هزیناه    . خود را به بیمارستان ببرد
 ،گویاد  آیاد و مای   مای مدرساه   یها معلم از یرسد، یک که به خاده می به محض این. پیر تهیه کند پدرگردد تا چیزی را برای  برمی

ه به آن مسائله رسایده و   ک محض این هب. "باید عجله کنی و به آن دظری بیندازی ودر دعوایی به کسی آسیب رسادده فرزدد تو "
همسر تو باا کسای سار و    ": گوید زدد و کسی به او می گردد، درست مومعی که درحال دشستن است، تلفن زدگ می به خاده برمی
بارای  " ،ای را ددارد و فکر خواهد کرد یک فرد عادی تحمل چنین سختی. کردبرخورد دخواهید  چیزیالبته، با چنین . "سری دارد

به همه چیز زمان آن است که ! ام کافی دا ته  ی ، به اددازهکنم میآویز  کنم و خودم را حلق میکنم؟ طنابی پیدا  چه دارم زددگی می
ها به ایان  اکل    البته، آن. را تحمل کند ها یترین سخت گویم که  خص باید مادر با د سخت ؟ درست همین را می"خاتمه دهم

کنناد و رمابات     ینگ  ما را تعادیل مای   هایی که  ین بین مردم، اصطکاک های با این همه، تضادها و اختالش.  ودد دمیظاهر 
ود خا  یآبارو  اثبات ارزش خود یاا حفاظ   برای بسیاری از مردم فقط. تر از آن مشکالت دیستند چیزهایی آسان ،برای دفع  خصی

برای همین، ما باید در ایان محایط   . زدند میمسایل برآیند خود ان را دار  ی کنند و ومتی دتوادند بیشتر از این از عهده زددگی می
 .با یمبردباری عظیمی دا ته باید  در عین حال. را تحمل کنیم ها یترین سخت پیچیده و د وار تزکیه کنیم و مادر با یم سخت

ومتای  " ،کننده، اولین کاری که باید مادر با ید ادجام دهید این اسات کاه   عنوان یک تمرین بهچیست؟  "بردباری عظیم"
چاه   ، بارای صورت این در غیر. تحمل کنیدباید  ."وابش را ددهیدج وید  ومتی توهین می گیرید تالفی دکنید، مورد حمله مرار می

اگر خلق . "من خلق و خوی بدی دارم .امعا  سخت است که بردبار بودو" ادد، برخی از افراد گفته؟ دامید می کننده تمرینخود را یک 
تربیت و ادضاباط  که درحال  حتی ومتیافراد  از بعضی. گان مجبوردد تحمل کنندکنند تمرین. را تغییر دهید آن  د،یدارد یو خوی خوب

تربیات  ی خاود را  هاا  بچاه   ومتی .اددازدد راه می جنجال بهو  یدهکش ها داد و فریاد  سر آن رودد، کوره در میاز  ی خود هستندها بچه
طور معقول آموزش دهید و آن تنها راهی  منطق و بهها با  بچهبه باید . وامعا  دباید عصبادی  وید. دباید بدان صورت با ید کنید می

از کوره در بروید، گوداگ را   ارزش برآیید و بی چیزهایاز پس حتی اگر دتوادید . آموزش دهیدخوب ها  وامعا  به آناست که بتوادید 
، را تحمال کانم   توادم آن می، زدم اگر کسی به من لگد بزدد می مومتی در خیابان مد" ،دنگوی یافرادی هستند که م .فراموش کنید

خواساتید    اید در آینده درست در مقابل کسی کاه کمتار از هماه مای    . گویم که آن کافی دیست می. " ناسد دمیمرا  یکس را یز
آییاد   ی آن برمی از عهده ود چگوده  دو بار به صورت  ما سیلی زده  ود و این برای این است که دیده  ،برودپیش او تان  یآبرو
هنوز هام باه   . تان خارج کنید را از ذهن را تحمل کنید اما دتوادید آن  اید بتوادید آن .را تحمل کنید توادید آن می که آیا ود  دیده  و

هر چیزی که با آن مواجه  ود او را داراحات   ود،  دادید، ومتی کسی به سطح آرهات دایل می می  ما. یستکافی خوب د ی اددازه
اهمیتی ددارد که چه . سرزدده استزدد و  دهد و همیشه لبخند می مسایل مردم عادی دمییک از  کمترین اهمیتی به هیچ. کند دمی

ومتای بتوادیاد   . دهد ه آن اهمیتی دمیخواهد دا ت و ب یی خوب روحیهه و زدکند، هنوز هم لبخند  اددازه ضرر و زیان را تحمل می
 .اید آرهات رسیدهی  به سطح مقدماتی ثمره، وامعا  آن کار را ادجام دهید
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بسیار ضعیف هستیم و ، مردم عادی خواهند گفت که ما بیش از حد به آن اددازه تحمل کنیماگر " دد،ا گفتهبرخی از افراد 
حتای در باین ماردم    . ی این بیندیشیم دربارهبگذارید . گویم این ضعیف بودن دیست می. "گیریم مرار میء استفاده سوراحت مورد 
خاود را  و کنناد   را تمرین میداری  خویشتنهمیشه دیز هستند  که از سطح تحصیالت باهیی برخوردار افرادی و هاتر  عادی، مسن

؟ با اد  ضاعف تواداد   مای  آن چگوداه . کنندگان ما این باید دو چندان با د تمرینپس برای . آوردد تا سطح مردم عادی پایین دمی
گان آن داوع  کنناد  فقاط تمارین   .محکم  ما است  ی از مدرت ارادهادعکاسی کند، آن   ما را منعکس میتحمل  ،گویم که این می

،  مشیر خاود را بارای جناگ از غاالش     گیرد ومتی فردی عادی مورد تحقیر مرار می" ،وجود دارد ای گفته. تحمل عظیم را داردد
. کنم کنی، من هم به تو توهین می توهین میتو به من "طور است،  که این است، بنابراین البته یک فرد عادیاو . "کشد بیرون می
ای آهناین   اگار اراده نامید؟ بکننده  او را یک تمرینید تواد آیا می. است یک  خص عادیاو . "زدم میزدی، من هم تو را  تو مرا می

 .خوبی اداره کنید را به را کنترل کنید، مادر دخواهید بود آن ددا ته با ید یا اگر مادر دبا ید خود

ور تا امپرا عنوان ژدارال ار اد   بهاو  ود  دامیددد، گفته می می نین  هَهای مدیم مردی بود که او را  نادادید در زم  ما می
های بزرگی را دا ت؟ گفته  ده است که  ها و پیشرفت چرا او چنان موفقیت. شور بودبسیار هیق و باکفایت و ستون ک بادگیو  یل
ن هَا . وجاود دارد پای  خصی میان با خزیدن از  دن او  ی تحقیر داستادی درباره. بودد عادیاش فردی  دوران جوادی ازن ین  هَ
یاک  . کناد  ه   مشیری را با خود حمل مای ی رزمی دا ت و چنین  خصی معموهنرهااش عالمه به تمرین  در جوادیحتی ن ی 

بارای چاه آن  مشایر را حمال     " ،بستراه او را  ،دستان حلقه زده به دور کمربا  هت محلهزد، یک  روز ومتی در خیابان مدم می
کارد، سارش را باه     طور که صحبت مای  همان. "را داری، سر مرا جدا کن کنی؟ آیا جرأت کشتن کسی را داری؟ اگر جرأت آن می
بایستی به حکومت گزارش داده  ؟ در آن زمان دیز کشتن کسی می"برای چه سر تو را ببرم" ،ن فکر کردین  هَ. آورد دایین فروپ

ن ین  ا هَا  او دیاد کاه  دلخواه کسی را کشات؟ ومتای     د به چگوده می. اش را برای آن بدهد  د و  خص مجبور بود زددگی می
پاهاای   میاناز  ا ن وامعین  هَ. "پاهای من بخزی میانتن مرا دداری، مجبوری از اگر جرأت کش" ،د او را بکشد، گفتکرجرأت د
باه  توادسات   با مردم عادی فرق دا ات،   او جا که از آن. ن ملبی سر ار از صبر و تحمل دا تین  این دشان داد که هَ. او خزید

همگی . عادی است مردمین  عار ، ا"اثبات کندیک  خص باید تقال کند تا ارزش خود را " .های بزرگی دایل  ود چنان پیشرفت
 ی بعاد از هماه  را دارد؟  کننده دیست؟ آیا آن یک درد دیست؟ آیاا ارزش آن  خستهزددگی صورت  آیا در این: ی این بیندیشید درباره
 فراتار از سطحی ه هدش ما این است که ب. گان باید به مراتب بهتر از او با یمکنند تمرین ما. ن  خصی عادی بودین  هَ ،ها این

در کنناده   ومتی یاک تزکیاه  اما . ما با چنان مومعیتی برخورد دخواهیم کرد .پیش رویم سیم، تا حتی سطوح باهتر بهمردم عادی بر
 ما   ینگ  ینهای بین یکدیگر که  آن اصطکاک ،ویمگ می .یستتر از آن د ما  راحتالز ود ا توهین یا تحقیر میبین مردم عادی 

 .سخت استها کامال   آناداره کردن  وتوادد بدتر هم با د  و حتی میتر از آن دیست  د هیچ راحتنکن را تعدیل می

رهاا   دارداد  مردم عادیکه  را ییها و تمناها وابستگیمادر با د رها کند، ادواع و امسام کننده باید  یک تمرینعین حال در 
توادساتید   اگار مای  . تدریج ادجام دهیم را به توادیم آن میاما ه ادجام داد، بار ها را یک این ی این غیرممکن است که بتوان همه. کند
اگار  . دباید آهسته و  ل هام بشاوید   اما .برد میعمل تزکیه ومت . بودید یمامروز ادجام دهید، درحال حاضر یک بودا همین را  آن

 ما باید ! بدین صورت دخواهد بود، "ادجام دهیم را به آهستگی آن برد، پس بیایید ومت میمعلم گفته است عمل تزکیه "  بگویید،
 .پیش بروید طور ماطع به مجبورید پرتوان و بهفای بودا،  ما  ی در تزکیه. گیر با ید با خودتان سختوامعا  

. توادیاد دسانجیده عمال کنیاد     دمای  کنیاد و حفظ را خود  ینگ   ینباید را حفظ کنید،  ی خودهمچنین باید بتوادید تقوا
اغلب  انیده   گفتهدر بین مردم عادی، این . کنیدحفظ را خود  ینگ   ینباید ادجام دهید،  ،یدهخوا یمهر کاری را که دید توا دمی

ادجاام  ماا  کااری کاه   ند، نک برای جمع کردن تقوا تزکیه دمی گانکنند تمرین. "کنیدخوب تقوا جمع  کارهایبا ادجام " ، ده است
جمع کردن تقوا چیزی است که مردم : ایم حفظ تقوا اعتقاد داریم؟ زیرا این مومعیت را دیدهچرا به . استحفظ کردن تقوا دهیم  می

دسات   چیزهاای خاوبی باه    اان   در زدادگی بعادی   ،خوب ادجام دهند کارهایتقوا جمع کنند و  و ومتی عادی به آن اعتقاد داردد
بعادی    داام زدادگی   های با  ه دایو دایل خواهید  د و مسئلهاگر در عمل تزکیه موفق  وید، ب. اما ما این مشکل را دداریم. آوردد می
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این است که . داردوجود  کنیم صحبت میی آن  که درباره "تقواکردن حفظ "اما معنی دیگری دیز برای این . وجود دخواهد دا ت
. اداد  رسایده بسیار دور ا از زمادی ه آن ادد،  زددگی اددوخته دشدهی  دورهدر این فقط  مان با خود همراه داریم بدن درکه  این دو ماده

کاار را  این توادید حتی هر روز  می. دجام دهیدبه هیچ کار خوبی بر دخورید که است حتمال آن ه، ازیر پا بگذاریداگر تمام  هر را 
  .ادجام دهید و ممکن است هنوز با هیچ چیز مواجه دشوید

ممکان اسات   . ی آن بدادد دن تقوا را دا ته با د باید دربارهاما هنوز معنی دیگری وجود دارد و اگر یک دفر مصد جمع کر
کار بدی از آب  را ادجام دهید، اما  اید و ممکن است بروید و آن است یخوبدظر برسد برای ادجام دادن، کار  کاری را ببینید که به

را متومف کنید، اما  ااید آن چیاز    و آن کار بدی است و  ما پادرمیادی کنید دظر برسد کاری را ببینید که بهممکن است یا . درآید
مضایی، امور ماردم عاادی را اداره    موادین. ببینیدرا  کارمایی آن ی توادید رابطه که  ما دمی خاطر این چرا؟ به. آمد خوبی از آب درمی

طبیعی، باید باا   قطبیعی، پس به عنوان فردی فو کننده بودن امری است فوق یک تمریناما . مشکلی در آن دیستکنند و هیچ  می
 ی رابطاه  ومتای . ماردم عاادی بسانجید   اصول و منطاق  که خود را با  به جای این ،طبیعی رفتار کنید خودتان بر طبق اصول فوق
 ی دربااره  ماا  دلیل اسات کاه  به همین . اداره کنیدطور دادرستی  بهرا  وجود دارد که آن آن دادید، احتمال کارمایی موضوعی را دمی

خواهم  من فقط میاما " : گویند بعضی ا خاص می. ادجام دهید ،خواهید یم هر کاری را کهدباید   ما، کنیم یصحبت م یمصد یب
 .دام کنایم  ی پلیس ثبت در دادشکده طور همگی ما باید خیلی خوب است، پس اینگویم  می. "مطمئن  وم که عدالت رعایت  ود

مان ایان   . هیچ کااری ادجاام ددهیاد   ید دسوزی مواجه   متل یا آتشثل گوییم که ومتی با چیزهای وحشتناکی م به  ما دمیاما 
ی  هاا ضاربه   بزداد یاا یکای از آن   لگاد  کنند و  اید یکی به دیگاری   ا یکدیگر دعوا میردم بکنم که ومتی م مسئله را تشریح می

. کردن بدهی هستند سویهتها درحال   کار بوده و حاه آن محکمی به دیگری بزدد، ممکن است آن  خص به فرد دیگر چیزی بده
پس، بدین معنی است که، . ی بعد ادجام دهند را دوباره دفعه مجبوردد آنکنند و  سویهترا  توادند آن میاگر پادرمیادی کنید، دبنابراین 
 .دهید دهید و تقوا از دست می میادجام را ببینید، احتماه  کار بدی ابط کارمایی ورتوادید  جا که دمی از آن

 اما  اماا  . سنجد ها را با استدهل مردم عادی می او آن .که یک فرد عادی در مسایل مردم عادی درگیر  ودست مهم دی
سوزی ببینید کاری ادجام  اگر ومتی چیز وحشتناکی را مثل متل یا آتش. مورد استفاده مرار دهید ی سنجشرا براباهتر  اصولباید 

حتای   هستید؟ اگر یکه  خص خوب دشان دهیدتوادید  صورت چگوده می ر غیر ایند. تان وجود دارد  ینگ  ینددهید، مشکلی در 
یاک چیاز    اماا داد؟  خواهیاد پس در مورد چه چیزی کااری ادجاام   ، کاری ادجام ددهید سوزی متل یا آتشدر مورد چیزهایی مثل 

ریزی دخواهند  د و احتمال بر ایان اسات    ضرورتا  برای  ما طرحها  آن، کنندگان دداردد  ما تزکیهربطی به چیزها زیاد این  هست،
کنیم برای ایان اسات کاه باعاث  اود از ادجاام        صحبت میحفظ تقوا ومتی در مورد . ها مواجه  وید که وادار دخواهید  د با آن

وا از تقا توادد هنوز هم کار بدی با د و آن موماع   می ولی ادجام دهیدآن کار را حتی خیلی خیلی کم  اید . کارهای بد دوری کنید
 د؟ خواهید ل ی؟ چگوده به هدش دهایی خود داخواهید دادتان را ترفیع  ت دهید، چگوده سطحستقوا از دو ومتی . خواهید داددست 

ی دا ته با ید، ممکن کیفیت مادرزادی خوباگر . رک و فهم  ما باید خوب با ددهمچنین .  ود میوضوعاتی مچنین این  امل 
 . دا ته با دقشی توادد د تأثیر محیط دیز می و وجود بیاورد بهما   خوبی را برای است درک و فهم

ماورد  ها  برای علت ینگ خود را   ین هر کدام از مااگر ایم که اگر هر کدام از ما درون خود را تزکیه کند،  همچنین گفته
بعد بهتار عمال   ی  دفعهسعی کنیم  کنیم برای دلیل آن به درون خودمان دگاه کنیم و ، اگر ومتی خوب عمل دمیبررسی مرار دهد

، کناد  میی دیگران بیندیشیم، آن مومع ددیا به سمت بهتر  دن تغییر  دهیم اول درباره کنیم و اگر هر مومع که کاری را ادجام می
ددا ته  اید حتی به پلیس دیازی . و جنایات کمتر خواهد  د هرفتاری و معرفت مردم ر د کرد ، دیکگردد می اخالمیات دوباره باز

را  درون خاود اماور،   اصاالح و برای مرامب اعمال خود بوده به چیزهایی مثل دگهبان محله دیازی دخواهد بود و هر کسی . با یم
ماوادین و مقاررات چگوداه     ،دادیم درحال حاضار باا گذ ات زماان     گویید که آن عالی خواهد بود؟ ما می آیا دمی. کند جستجو می

کنناد؟ باه ایان     ها از موادین پیروی دمی دهند؟ چرا آن ادجام می یپس چرا مردم هنوز هم کارهای بد.  ودد تر می و  دید  تر کامل
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اماا اگار هار    . دهند ها دیست، هنوز هم کارهای بد ادجام می  ان را کنترل کنید و ومتی کسی مواظب آن توادید ذهن دلیل که دمی
  .عدالت را تضمین کنیدبود   د و دیازی دمی کرد، چیزها کامال  متفاوت می کسی درون خود را تزکیه می

دست  بهدر سطوح باهتر مرار دارد را که چه  آن ما باید تزکیه کنید تا . اده  ودسطح آموزش د ایند تا تواد ط میاین فا فق
، چاه  دادم مای اسخ پتان  یدر زددگی سؤال هراگر به .  ود یپرسند بیشتر و بیشتر خاص م که برخی از افراد می ییها سؤال .بیاورید

ا اگر هماه چیاز را با   . ید وخودتان به آن آگاه کنید و باید تزکیه  خودتانباید  !کنید  تزکیهمادد تا با آن   ما بامی میچیزی برای 
فاا درحاال حاضار    اما دباید دگران با اید، زیارا دا  . کنید  تزکیهمادد تا با آن   ما بامی دمیچیزی برای هیچ ، دادم دمت توضیح می

 .دافا ادجام دهید  ی پایه را برتان  یکارهاتوادید  ومی  ده است و میعم

*  * * 

 یجاا  هچیزهایی حقیقای را با   ،خواهم برای همه به همین خاطر می ،استاتمام به تقریبا  رو کنم زمان آموزش فا  فکر می
 کال در . د دا ت تاا  اما را راهنماایی کناد    کنید فا خواهی میتزکیه طور که  جا به بعد همان و به این طریق  ما از همینبگذارم 
درحقیقت این اصال  . ن دسبت به  ما و جامعه ادجام دهممسئول بودام کارها را بر طبق اصل  مصد دا تهاین فا،  آموزش ی دوره

ایان  خواست مان  . ایم دظری دخواهم داد، افکار عمومی خواهد گفت خوبی ادجام داده را به که آیا آن در مورد این. ایم را ددبال کرده
خواهناد   طاور وامعای مای    هایی که به آن رایببردد و ب بهرهاز آن دا ته با یم که که این دافا را عمومی کنم و مردم بیشتری بود 

توضیح دادیم که دادیم،  که فا را آموزش می درحالی. که از فا پیروی کنند و تا سطوح باه تزکیه کنند ود  پذیر تزکیه کنند امکان
ایان دافاا   کسی با ید که باا  اگر دتوادید حتی کالآ تمام  دن این بعد از  که و امیدوارم ثل یک ادسان خوب رفتار کنیدچگوده م
دادید چگوده  اکنون می دروامع،  ما هم. ما منفعت خواهد رسادد ی این به جامعه و با ید ی، حدامل بتوادید ادسان خوبکند میتزکیه 

 . با ید یفرد خوب توادید می بعد از کالآ. یک فرد خوب با ید

 اهای مختلفی از تمام جهات برای م مداخلهو  ادد آرامی پیش درفته هادد که ب دیز وجود دا ته چیزهاییفا،  آموزشدر جریان 
ساعی و کو اش اعضاای    دیاز  مختلاف و   هاای  رهبران مسامت ، دهندگان نااز طرش سازمپرا تیاق خاطر حمایت  به اما. ادد آمده

 .ادد آمیز بوده های ما کامال  موفقیت کالآ نما کارکنان

،  اما را  ساوی ساطوح بااهتر    هدر تزکیه کردن ببرای این است که ام  آموزش دادهها  که در این سخنرادیچیزهایی تمام 
ا آموزش چه را که م آن. آموزش دداده است چیزها رااین  ی هرگزکس  هیچکرددد  راهنمایی کنند و در گذ ته ومتی فا را موعظه می

چاه کاه آماوزش     آن کاه  بدن ادسان تلفیق  ده است و بیشتر اینر معاصو علم  نیدوعلم و با  ایم بسیار صریح و رو ن است داده
طور حقیقی فا را کسب کنناد   اول منظور این بوده که همه مادر  ودد در آینده به ی در درجه. در سطحی بسیار باه است داده  ده

، بسایاری از  کنایم  ها را منتقل می ها و تمرین حالی که آموزشدر .این مصد و منظور من است ،عود کنندو از طریق عمل تزکیه ص
کاه   کنم این درحقیقت، فکر می .کار ببردد را در عمل به است که آن ، اما بسیار سختاستفا بسیار خوب کنند که  احساآ میافراد 

کاردن بسایار   تزکیاه  کاه  کناد   مای احساآ خواهد تزکیه کند،  ی که دمیفردی عاد. داردفرد ستگی به ب آیا آن سخت است یا ده
کناد،  خواهاد تزکیاه    دمای  است و فردی عادیاو . ومت تلف کردن است ،که آنکند  میسخت است، غیرمابل تصور است و فکر 

کاار و   را با پشت  نود، آن میرا ومتی  خصی عامل و دادا دایو " بیان کرد،هیوذی . که آن وامعا  سخت استکند  میبنابراین فکر 
 را ومتای فاردی احماق آن   . کناد  را کام و بایش تمارین مای      نود، آن می را ومتی فردی معمولی آن. کند کو ی تمرین می سخت
حقیقی ایان   ی کننده گویم برای یک تمرین می. "دیستآن بلند دخندد، آن دایو به اگر این  خص . خندد میبه آن   نود، بلند می

و بسیاری از ادد  جا دشسته کنندگان باسابقه که این درحقیقت، بسیاری از تمرین .یک مأموریت غیرممکن دیستست و بسیار ساده ا
مباادا   تاا باه  اما دگفاتم    ایان را مابال    . اداد  تزکیاه کارده  سطوح بسیار بااهیی   تاحضور دداردد درحال حاضر جا  اینهایی که  آن
تاان را   هر یک از  ما که ذهن. گذا ت می ما تأثیر  گودگآن در ر د موت و   وید که مغرور را ر د دهید یا این ییها ابستگیو

افتد مادر خواهیاد باود    به خطر میتان  یاید، مادر خواهید بود چیزها را تحمل کنید و ومتی آسایش  خص برای تزکیه مصمم کرده
تا ومتی که بتوادید آن کار را ادجام دهیاد، درواماع آن   . را رها کنید و مادر خواهید بود آن چیزها را سبک بگیریدتان  یها وابستگی
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هاا   خود ادجام تمارین . توادند آن چیزها را رها کنند طور است که فقط دمی سخت است، اینآن گویند  میکه افرادی  .سخت دیست
خود   دند افکار ادسادیتوا گویند سخت است زیرا دمی ها تنها می آن. دیست سختدیز به خودی خود تان  ترفیع سطحسخت دیست و 

آن منفعات   -افتد، سخت است که آن چیزهاا را رهاا کنیاد    به خطر میتان  یدلیل این است که ومتی آسایش  خص. را رها کنند
کاه   کنند که آن سخت است، باید بادادیم دلیال ایان    را رها کنید؟ ومتی فکر می توادید آن طور می همین جا است، روبروی  ما، چه

کنیم اگر دتوادید آن عصبادیت را فرو دهید یا ماادر دبا اید مثال     ومتی با مردم تضادهایی پیدا می. است این استگویند سخت  می
بسایاری از اساتادان   که درحال تزکیه باودم،   در گذ ته هنگامی. گویم آن عملی دخواهد بود را اداره کنید، می کننده آن یک تمرین
اسات،   ساخت ادجاام آن  ومتای  . را تحمال کنای   تاوادی آن  است، می سختل کردن آن ومتی تحم" ،را به من گفتند واهمقام این

را امتحاان   ممکان اسات بخواهیاد آن   بازگشتید، تان  یها هداکه به خ بعد از این. گوده است و وامعا  این. "را ادجام دهی توادی آن می
ساعی  اسات،   ساخت ومتی تحمل آن . متحان کنیدردجی وحشتناک یا وضعیتی بحرادی هستید، این را اومتی درحال گذر از . کنید

و . کاار کنیاد   توادیاد چاه   نید میییا سخت با د، امتحان کنید و ببغیرممکن رسد ادجام آن  میدظر  هومتی ب. را تحمل کنید کنید آن
ها، محلی که سرم  ی گل درختان بید، غنچه  ی سایه"را ادجام دهید، درست مثل آن مسافر خسته و فرسوده،  ومتی وامعا  بتوادید آن
 !را خواهید دید "را روی آن بگذارم

فقط . دیخاطر بیاور بهجا خاتمه دهم، زیرا اگر زیاد صحبت کنم برای  ما مشکل خواهد بود که همه را  احتماه  باید همین
ده رفتاار کنیاد و   کننا  تان که پیش روی  ما است مثل یک تمارین  در تزکیهامیدوارم  :چند چیز را مبل از خداحافظی خواهم گفت

! و موفاق  اودد  رده امیدوارم  اگردان جدید و  اگردان مدیمی ما مادر با ند در دافا تزکیه ک. به تزکیه ادامه دهید یقیطور حق به
 .ی وامعی بکنید که به خاده برگشتید بهترین استفاده را از ومت برای تزکیه امیدوارم پس از این
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 ها برخي از واژه فظيلال معني تحت

 .چرخ: لون

 .چرخ مادون :فالون

 .ی فالون دافا کتاب اصلی تزکیه "چرخاددن چرخ مادون" :جوآن فالون

  .، بیادیه رح و تفسیری با استفاده از زبان: یو لون

 .اصول و مادون جهادی، راه و روش گیتی: فای بودا

بردبااری،  اکیبایی،   "؛ رِن، "هربادی یا خاوبی خواهی، همدردی، م دیک"؛  َن، "حقیقت یا درستی"به معنیجِن  :رِن - َن -جِن
 . خودپایداری یا کنترل 

 .ندک دیز ا اره می "دایو را کسب کرده"؛ این اصطالح به کسی که ( ود تلفظ می "تایو"همچنین ) "راه": دایو

  ."اصول"یا  "راه"، "مادون": فا

 .کند یه مییا ادرژی حیاتی را تزک "چی" کلی از تمرین سنتی چینی که  :گودگ چی

 . ود ای سیاه که از ادجام کاری دادرست دا ی می ماده: کارما

 .، مخفف فالون دافا"مادون بزرگ"، "راه بزرگ": دافا

 .بزرگ چرخ مادون( ی تزکیه)راه  :فالون دافا

 ".خصوصیات اخالمی"؛ "سر ت ملب"یا  "سر ت ذهن" : ینگ  ین

 .از گیتی بودیستی یپندا ت: جهته  ددیای ده

تاری از    اکل ساطح پاایین    ،با د و در مقایسه با گوداگ  ادرژی حیاتی می ،"چی"در فرهنگ چینی عقیده بر این است که  :چی
 . ادرژی است

 .کند ای را تزکیه می رو ی که چنین ادرژی -۴، "ادرژی تزکیه"-0: گودگ

پاهیش و  ،کند که از طریق تزکیه هلت میای از زبان هندوستان مدیم، سادسکریت است و به  خصی د واژه "بودا"ی  کلمه: بودا
، ("باودا "معروش باه  ) "سیذارتا گوتاما"رسیده است و دباید با ( ضمیری یا رستگاری بینی، رو ن یا رو ن)پرورش خود به بصیرت 

ه ماذهب یاا   ، با "باودا "ی  واژه. گذار بودیسم  ناخته  ده است و یا با مذهب بودیسم یکی در دظر گرفته  ود عنوان بنیان که به
  .با د دمیمومیت خاصی محدود 

 اود او در هناد باساتان     گفته می. گذار بودیسم  ناخته  ده است عنوان بنیان طور مشهوری به به. سیذارتا گوتاما: بودا  اکیامودی
 .استزیسته  ی پنجم مبل از میالد می حدود سده

 .های بودا  اکیامودی آموزش :دارما

 .بست اصطالحی چینی به معنی رفتن در یک بن: "فرو رفتن در یک  اخ گاو"

 .وا است سات که باهتر از سطوح آرهات و بودی ی بودا و کسی ی حقیقی در مدرسه بین با ثمره موجودی رو ن: تاتاگاتا

 .متنی کهن در بودیسم: سوترای الماآ

که در آن زماان   ،دو  سال بعد از وفاتش  روع می ی پایان دارما پادصد بر طبق اظهارات بودا  اکیامودی، دوره :عصر پایان دارما 
  .بوددارمایش دیگر مادر به دجات مردم دخواهد 

 .0461ی  الگوی اخالمی چینی در دهه: لِی فنگ
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 . ود عنوان یک عدد استفاده می جا به کشد، این واژه این ای که دو میلیارد سال طول می دوره: کالپا

 .استمشهور  "یادگ -یین"عنوان سمبل  ی دایو و چیزی که در غرب به ل مدرسهسمب جی تای؛ "دهایت بزرگ" :جی تای

  .کند ی طبیعت را افشا می ای مامبل تاریخی، تغییرات دوره عنوان ترسیمه به: هِتو

  .کند ی طبیعت را افشا می ای مامبل تاریخی، تغییرات دوره عنوان ترسیمه به: لو و

 (.م.ق۴۴0م تا .ق0011)ی جو  تادی چینی از سلسلهیک کتاب پیشگویی باس: کتاب تغییرات

 

  .کند ی طبیعت را افشا می  ود تغییرات دوره ای که گفته می از کتاب تغییرات، ترسیمه: دگاره هشت سه

  (.0466-0416)ها و فرهنگ سنتی را مردود  مرد  که ارزش  جنبش سیاسی کمودیستی: ادقالب بزرگ فرهنگی

 .است "ملمرو سه"که ورای  ی بودا و کسی ی حقیقی در مدرسه با ثمرهبین  موجودی رو ن: آرهات
 .یک متن کالسیک چینی تزکیه :جینگ دن

تار از یاک تاتاگاتاا     که باهتر از یک آرهات اما پاایین  ی بودا و کسی ی حقیقی در مدرسه بین با ثمره موجودی رو ن: وا سات بودی
 .است
 .کننده دیگر در بدن یک تزکیهی ادرژی جمع  ده از بععدهای  خو ه: دَن
 .ای دایوییستی برای کیمیاگری درودی استعاره: دَنجمع کردن مواد  یمیایی برای ساختن  و یا تنور بددی  کردن کوره برپا

 عملی، بی مصدی بی: وو وِی
ی  رود حادود ساده   و گمان می ود  گذار دایوییسم دردظر گرفته می عنوان بنیان ی دایو دِ جینگ، او به معروش به دویسنده: هیوذی

  .زیسته است چهارم مبل از میالد می
 .ی بینی ی طب سوزدی وامع در محل ریشه دقطه :نگِ ن َ
ای  اصطالحی اسات بارای توصایف فاصاله     "صد و هشت هزار لی"در چینی، (. برابر دیم کیلومتر)واحدی چینی برای فاصله : لی

 .بسیار دور
 .واحد پول چینی :یوآن
  .بددی ساخته  ده از گودگ و فا  ،"دن مادونب": فا ن
 .ی طب سوزدی در مرکز کف دست دقطه :ی هیوگودگ دقطه
 .های در بععدهای دیگر فرد بدن فیزیکی و بدن: ِبنتی
 .ی بودا  اکیامودی ترک کردن ددیای بشری بدون این بدن فیزیکی، روش کامل کردن تزکیه در مدرسه( از سادسکریت): دیروادا
 .جاری کردن ادرژی از باهی سر  خص، مراسم عضویت: دینگ گوآن

 . ملمرو ی چینی، سطح باهترین جاودان مؤدث درون سه در اسطوره: ملکه مادر
  .کند ملمرو را سرپرستی می ی چینی، جاودادی که سه در اسطوره: ور بزرگ یشمتامپرا

 .ی صنوبری ای دایوییستی برای غده واژه: کاخ دیوان
 .معادل دو ساعت  احدی چینی برای زمان،و :چِن  ی
 .ی پایین  کم ، منطقه"میدان دَن": ان تی دن
 . خصیتی احمق در یک رمان چینی: وی کی آه

 . ود بازی سنتی چینی که چهار دفره بازی می: مایودگ
 .ها اکثریت مومیت چینی: هان
 .عنوادی برای یک استاد در سنت بودیسم تبتی: هما

 .گودگ اظهار  ده، لمس کردن فرق سر  خص برای دادن ادرژی ر که توسط برخی از استادان چیطو همان: مودینگ
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 .یک متن کالسیک چینی تزکیه: جی مینگ گویی  ینگ
 .یک متن کالسیک چینی تزکیه: دایو ذدگ

 "میدان": اِن تی
 (.اسلیگاه و آلت تن ی بین دشیمن منطقه)دوراه  در مرکز میان  ی طب سوزدی دقطه: یین هویی
 .ی طب سوزدی که تقریبا  در مرکز مفسه سینه مرار دارد دقطه :جودگ تان

 .ی طب سوزدی که در مسمت پایینی پشت سر مرار دارد دقطه: یوجِن
 . که در وسط پایین کمر مرار دارد  ی طب سوزدی ؛ دقطه"ی حیات دروازه": مِن مینگ

 (.از سادسکریت)ارواح بددهاد : سوراآ
 .حالتی از دست برای تبرک :بزرگ  دیلوفر آبی  گل  حالت دست

 .استدعا و سحر و جادو: جویوکه
 .ت دست بین ادگشت  ست و ادگشت ا اره مرار داردشپ ی طب سوزدی که در دقطه: ی هِگو دقطه
 .رو ی چینی برای تعبیر مناظر:  ویی فنگ

 (.م.ب0۴14م تا .ب00۴1)ی سودگ جنوبی  یکی از مقامات  رور دربار سلطنتی در سلسله: چین هویی
 .حالت خالی اما آگاه بودن ذهن: دینگ

عقیده بر این اسات کاه او توساط     (.م.ق00۴۴م تا .ق0162)ی  َنگ  ور در سلسلهتی بدجنس آخرین امپرا معشومه: ی دا معشومه
 .ی  َنگ  د روح یک روباه تسخیر  ده بود و باعث سقوط سلسله

 (.م.ب0۴14م تا .ب00۴1)ی سودگ جنوبی  سلهراهب بودیستی مشهوری در سل: گودگ جی
 . یین، محلی که چاه وامع بود معبد لینگاز  دور حدود هزار مایل: کوه اِمی
 (م.ب۴62م تا .ب۴۴1) "سه پاد اهی"ور یکی از تامپرا: سایو سایو

 .ای باستادی برای پرهیز از غذا و آب ، واژه"اجتناب از غالت": گو بی
 .دی که در تاج سر  خص مرار داردی طب سوز دقطه: هویی بای

 .ی دایو یکی از هشت دایوییست جاویدان در مدرسه: بین لو دودگ
 .خط مرزی بین طرش یین و یادگ بدن: مایویو
 .بددی ساخته  ده از گودگ:  ن گودگ
 .ی تادگ ی  مالی بودیسم ذِن در سلسله گذار مدرسه بنیان: یو  ی  ِن
 


