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توانزد   ریزی ماده نیزز هرگزز نمزی   . تواند ازطریق کاوش انسان شناخته شود گستردگی جهان و نیز عظمت بدن کیهانی هرگز نمی
رود، دانشزی کزه بسزیار     ژرف بودن بدن بشری چنان است که از دانش بشر فراتر مزی . گیری شود دست انسان مشاهده یا اندازه به

 . ماند صورت یک معما می متنوع است که برای انسان همیشه به حیات چنان پیچیده و. محدود و سطحی است
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 . کند شکایت می  شده، فرض« انصافیِ بی»از روی خودخواهی و خشم از . شود فردی پلید از حسادت زاده می

 .گیرد درنظر میعنوان لذت  رها از نارضایتی و کینه، سختی را به. خواهی دارد فردی خوب همیشه در قلبش نیک

 .کند گم شدن مردم در توهم را در سکوت نظاره می. بین و آگاه هیچ وابستگی ندارد فردی روشن

 1۹۹۱سپتامبر  2۱

 گیرد کسی که نادیده می
 های عادی را، ها و لذت غم

 .کننده است یک تزکیه
 کسی که وابستگی ندارد

 دست آوردن دنیوی، به ازدست دادن و به
 .یک آرهات است
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 تائو آموزش فا در جزیرۀ الن

شزان نیزز عهزدی     هزای بعزدی   شان در زندگی شوند و برای ادامۀ تزکیه شان در تزکیه موفق نمی برخی افراد درطول زندگی
در ایزن  . صورت افراد عادی بازپیدا شوند و هیچ فرصت دیگری بزرای تزکیزه نداشزته باشزند     رو محتمل است به بندند، از این نمی

برای مثال، بسیاری از مقامات بلندپایزه،  . شود شان تزکیه کردند به بخت و اقبال خوب تبدیل می های قبلی حالت، آنچه در زندگی
کردند، بنزابراین    های عظیمی را تحمل کردند و مقداری برکت جمع کردند سختی الی که تزکیه میدرح. بازپیداشدۀ راهبان هستند
 .شان نهایتاً به موفقیت ختم نشد، مقامی بلندپایه یا امپراتور شدند باتوجه به اینکه تزکیه

شزدند، آن عهزد    یه موفق نمزی کنند، چنانچه در این زندگی در تزک شان دوباره تزکیه  بستند که در زندگی بعدی اگر عهد می
بزه احتمزال زیزاد در زنزدگی بعزدی در همزان روش بزه        . شان یک رابطۀ کارمایی شکل دهند کرد که در زندگی بعدی کمک می

اگر فردی چنین عهدی ببندد، پس از بازپیدایی . شد ای کارمایی برای تزکیه منجر می دادند و احتماالً به رابطه شان ادامه می تزکیه
شزود، اسزتادش مراقزو او خواهزد بزود، او را       وقتی بازپیزدا مزی  . گیرد قبت موجودات خداییِ زمینیِ سطح پایین قرار نمیتحت مرا

بنزابراین  . کننزد  اش را تسزهیل مزی   شود که تزکیزه  ای متولد  شود در خانواده همراهی کرده و او را نظاره خواهد کرد و مطمئن می
 . فرصتی برای تزکیه خواهد داشت

ای که در  دالیل اصلی. ها از عهدۀ این برنخواهند آمد تا در تزکیه موفق شوند توجهی از راهبان در برخی صومعه بلبخش قا
. دانند چگونه تزکیه کننزد، و فزا را کسزو نکردنزد     اند، نمی ها ازبین نرفته این است که بسیاری از وابستگیشوند  میتزکیه موفق ن

هزای   توانند در تزکیۀ بوداشدن موفق شوند، اما اگر نتوانند وابستگی صورت ذکر، می وتراها بهکنند با خواندن س برخی افراد فکر می
شان بر بودا متمرکز است، بنابراین بعزد از اینکزه بمیرنزد در     اما هرچه باشد، ذهن. شوند بشری را دور بریزند، در تزکیه موفق نمی

توانید او را کامالً یک شزبح   نمی. گونه است شان این وضعیت. کنند اهی میکنند را همر زنند و دیگرانی که تزکیه می معبد پرسه می
مسزئلۀ  . معضل بشریت درحال حاضر بسیار آشفته است. توانید یک راهو هم بنامید، چراکه موجودی بشری نیست بنامید، اما نمی

ی نتیجزۀ حاصزل از عبزادتی هسزتند کزه      های بودا، بودا وجود ندارد و برخی بوداهای تقلب دیگر این است که، روی برخی مجسمه
رونزد آن را عبزادت    زننزد و مزی   امروزه برخی افراد ریسمان باریک قرمزی از لباس را به درختی گره می. اند برخی افراد انجام داده

رغزم   علزی کننزد،   بعد از اینکه یک مجسمۀ بودا ساخته شد، آن را عبادت مزی . کنند ها یا یک سنگ را عبادت می کنند، و آنها کوه
دقیقاً شبیه بوداهای [ این بوداهای دروغین. ]آورد وجود می چنین عبادتی یک بودای دروغین به. اینکه از میان تبرک نگذشته است

 . دهد این مسئله اغلو روی می. دهند رسند، اما تقلبی هستند و تحت لوای بوداها، کارهای بد انجام می نظر می واقعی به

در . کننزد  ای را وضع کرده است، برخالف آنچه مردم تصور مزی  اش، شرایط جدی د به درجۀ نهاییآسمان برای دستیابی فر
دانند چگونزه تزکیزه کننزد و حزاال      بسیاری از افراد، دیگر نمی. واقع، با فرا رسیدن دورۀ نوین، تأثیرگذار بودن بودیسم متوقف شد

یک راهو یک توضیح . شود بودیستی، حاال در بودیسیم یافت میتفسیرهای بسیار زیادی از سوتراهای . انجام تزکیه سخت است
شزود، و   گونه توضیحات منجر به گمراهی مردم می اما این. دهد گردد و یکی دیگر ارائه می دهد، درحالی که دیگری برمی ارائه می

در سزوتراهای بودیسزتی    مردم فقط از کلمات و معزانی اصزلی موجزود   . کنند همگی در نقش آسیو رساندن به فای بودا عمل می
اما حتزی اگزر آن، مقزدار خیلزی     . توانند به بینش حتی کوچکی برسند های جدید برسند، و فقط به آن شکل می توانند به بینش می

شزوند، و   و با خواندن دوباره، دربارۀ حقیقت دیگری روشزن مزی  . باشند، با آن، رشد کردند  کوچکی از حقیقت باشد که درک کرده
اند معانی سوتراهای بودیسزتی را   برخی راهبان سعی کرده. رسند های مختلفی می در سطوح مختلف، به درک. کنند می دوباره رشد

ناپذیری را بیان کند و ادعزا   کند فای بودا را تشریح کند و تفاسیر انعطاف اند که سعی می هایی نوشته بیان کنند و برخی حتی کتاب
اما جمالتی کزه در ابتزدا   ... ای را دارد، معنی آن جمله چنین و چنان است، و جملۀ دیگر عنیکنند که این جمله چنین و چنان م می

امزا راهبزی کزه آن کزار را     . یابزد  بودا بیان کرد، در سطوح مختلف معانی مختلفی دارند و تمام مسیر تا قلمرو تاتاگاتا گسترش می
کند معنی  اما سعی می. ساتوا یا بودا نائل نشده است حقایق یک بودیدهد، در سطح پایینی از تزکیه قرار دارد و به درک  انجام می

کلمزاتش معزانی   . چیززی بیشزتر از درک خزودش در قلمزرو خزودش نیسزت       ،سوترای بودیستی را تشریح کند، درصورتی که آن
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درواقزع او مزردم را   . اندازد میکند و آنها را آنجا گیر  پایین رهنمون می باالتری را دربر ندارد و فقط دیگران را به درکی سطح سطح
مزردم بزه آن روش   . شزوند  مردم با آن محدود می« ...منظور بودا این بود که»گوید،  وقتی می. برد به مسیری منحرف و پایین می

 . یک قادر نخواهند بود تا سطوح باالتر تزکیه کنند کنند و هیچ تفسیر می

سزوتراها، قواعزد، و   —[سزه سزبد  ] تاکزا  پزی  تزری وقتزی مزردم دربزارۀ    . دان ها تکثیر یافته گونه، در طول نسل تفاسیری این
یزک   هزای فلسزفی، هزیچ    ای و رسزاله  طور متفاوتی درنظر گرفته شوند؛ قواعد صومعه کنند، سوتراها باید به صحبت می—ها رساله
 که یا یمعانارۀ فای بودا هستند و از ویژه، مملو از نظرات درهم و برهم درب ها به رساله. سطح سوتراها پنداشته شوند توانند هم نمی
کننزد، امزا    ای برای تشریح سوتراهای بودیستی استفاده می های غیرحرفه راهبانِ امروزه، از واژه .کاهند یم داشت ابتدا در بودا یفا

طور بود کزه ظزاهر شزد، و هرگونزه تفسزیر یزک        معنی اصلی آنچه بودا شاکیامونی آموزش داد دقیقاً همان. اند کامالً ناموفق بوده
اما راهبان ایزن را  . اهبانِ امروزه سخت است که در تزکیه موفق شونداین یکی از دالیلی است که چرا برای ر. انحراف خواهد بود

دهد، چراکه آنها با گرامزر   که این مسئله روی می—اصلی سوتراهای بودیستی را درک کنند[ معانی]توانند  دانند و وقتی نمی نمی
ای هسزتند کزه    از تفاسزیر غیرمسزئوالنه   اما آن آثزار مرجزع مملزو   . روند دنبال آثار مرجع می آنها به—کالسیک اولیه نوشته شدند

هزای کهزن نیزز     در زمزان . در طول تاریخ این مسئله یک مشزکل بزوده اسزت   . نویسندگان براساس درک ناچیز خود بیان کردند
واقع در آنها نیز استثناء نیستند و در. بسته باور نداشته باشید ها پیش نوشته شده، چشم هایی که مدت گونه بود، بنابراین به کتاب این

ی دیگر خوب نخواهد مشخص سالِ چندبودا شاکیامونی گفت که دارمای او پس از . اند نقش آسیو رساندن به فای بودا عمل کرده
 . این یکی از آن دالیل است. آیند تا به دارما آسیو برسانند بود، و وقتی دورۀ پایان دارما فرا رسد، اهریمنان می

 درنظزر فزردی  . خاطر رفتارهای غیرمسزئوالنۀ راهبزان آنجاسزت    شود و این مسئله به میدر هندوستان دیگر بودیسم یافت ن
ایزن  . ای از نظرات مختلف درست کردند دهد و فرد دیگر، چیزی دیگر، و یک نابسامانی آشفته این معنی را می[ سوترا]که  گرفت

به همزین دلیزل   . نی بود؛ معنی اولیه ازدست رفته بودای نبودند که منظور بودا شاکیامو تفاسیر به هر درکی هم که رسیدند، معانی
 . است که دیگر در هندوستان بودیسم وجود ندارد

هایی که درک کردید را با همدیگر درمیان گذارید، چراکه در این حالزت شزما درحزال صزحبت      این اشکالی ندارد که بینش
اشتباهی در این خصوص وجزود نزدارد و هزیچ تبعزات منفزی       چیز. های خودتان از سوتراهای بودا هستید دربارۀ تجربیات و بینش

هزر جملزۀ   . های سوتراهای بودا بیان کنیزد  ای برای پاراگراف بدترین چیز این است از کلمات خودتان استفاده کنید تا معانی. ندارد
ی که در آنجزا بیزان   ممکن است پی ببرید اصل. کند اصلی صرفاً محدود به درکی نیست که خود را در سطح مشخصی نمایان می

کنید، پی خواهید برد که همان جمله حاوی حقیقتی باالتر  شده خیلی درست و خیلی خوب است، اما وقتی بیشتر رشد و صعود می
 . است

در ابتدا در سطح تاتاگاتزا نبزود، و برخزی از فزایی کزه      . بودا شاکیامونی چهل و نه سال برای اشاعۀ دارمای خود صرف کرد
هزای آخزر و پزیش از نیروانزایش      داد و آنچه در سال اما او پیوسته آموزش می. ی سال پیش آموزش داده شده بودآموزش داد خیل
هزا و   زیرا خزود او از رونزد پیوسزتۀ رسزیدن بزه بیزنش      . ای متفاوت از چیزی بود که اوایل آموزش داد طور گسترده آموزش داد به

اما حقیقت این است که او برای بشریت اصزول جهزان را   . انجام تزکیه بودطور پیوسته درحال  رشدهای جدید گذشت و خود او به
ایزن  . وقتی بودا شاکیامونی زنده بود هیچ سزوترایی نبزود  . نامند جای نگذاشت؛ این مردم امروزه هستند که آن را فا یا سوترا می به

. خطاهایی وجود داشت ،ردند و در این روندِ گردآوریخاطر آو محتوا محصولی از این بود که بعداً مردم کلمات بودا شاکیامونی را به
. هرحال انسان در آن زمان اجازه داشت که فقط آن انزدازه بدانزد   بودا شاکیامونی عوض شد، اما به های از گفتهمعنی واقعی برخی 

کرد مسائل تزکیزه را   زیرا در گذشته هیچ کسی جرأت نمی. گونه باشد ها تصادفی نبود؛ بلکه مقدر شده بود که این یک از این هیچ
مردم مجبور بودند که خودشان به . جای بگذارد برای موجودات بشری به های بسیار واضح و شفاف بنویسد و آنها را صورت واژه به

هزایی   برای آنها بسیار سخت اسزت کزه بزه بیزنش    . دانند چیزی نمی موجودات بشری در توهم هستند و هیچ. هر چیزی پی ببرند
 . نسبت به مسائل برسند
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وقتزی بزودا شزاکیامونی    . ای بزود  تاً احکام صومعهجای گذاشت عمد آنچه بودا شاکیامونی درطول زندگی خود برای انسان به
حاال که استادمان درحال ترک کردن اسزت، چزه کسزی را    »: نهایتاً نزدیک به رسیدن به نیروانا بود، یکی از مریدانش از او پرسید

و درواقزع،  « .نظزر بگیریزد  عنوان اسزتادتان در  احکام را به»: پاسخ بودا شاکیامونی این بود« عنوان استادمان درنظر بگیریم؟ باید به
احکزام درحزالی وضزع    . کنندگان را به نائل شدن به کمال راهنمایی کنزد  توانست تزکیه جای گذاشت، می احکامی که پشت سر به

 بزود  گفتزه  درگذشزته  او آنچزه  اسزتخرا   قیرا که بعداً از طر ییزهایچ ،یبعد یها که نسل یدرحالشدند که او هنوز زنده بود،  می
طور واقعی مسائل تزکیه را به موجودات بشری هدیه  من اولین کسی هستم که به. دادند قرار لیتجل مورد سوترا عنوان به نوشتند،

و بزه مزردم    انزد  ک از پیشینیان هرگز انجام ندادهی ام که هیچ کاری را انجام داده. دادم؛ این کار هرگز در گذشته انجام نشده است
 . ام آسمان داده سوی نردبانی به

طزور واقعزی    توانند تزکیه کنند بزه  اول اینکه، برای آنهایی که خوب هستند و می. مذاهو درواقع برای دو منظور وجود دارند
. تضمین کنند که اخالقیات اجتماع بشری در سطح نسبتاً باالیی بمانزد  توانند میاینکه،   سازد که راه را کسو کنند؛ دوم ممکن می

. آنچه درحال اشاعۀ آن هستم، بدین منظور نیست که یک مزذهو باشزد  . و قرار است انجام دهنداینها دو کاری هستند که مذاه
را پیدا کنند و تزکیه  «راه»طور واقعی  یعنی، اینکه مردم به: هرحال، اشاعۀ واقعی فا و نجات مردم همان اثر را خواهد داشت اما به

اند از برخزی اصزول آگزاه شزوند،      اند و کتاب را خوانده ادی که فا را شنیدهکنند، به شما مسیری ارائه دهد؛ و بگذارد بسیاری از افر
بنزابراین نتیجزه مشزابه    . دهند طور عمدی کارهای بد یا مخرب انجام نمی رو پس از آن، به حتی اگر نخواهند تزکیه کنند، و ازاین

اشاعۀ واقعی یزک روش  . شود نیز برآورده می این منظور. شود طوری که اخالقیات بشری در سطح نسبتاً باالیی حفظ می است، به
 منزلۀ نجات مردم نیست؟ آیا آن به—و آموزش مردم

ای  مالحظزه  طوری که برخزی دوام قابزل   های بشری بیشتر دوام آوردند و برخی کمتر، به تاریخ، برخی تمدن در دوران ماقبل
امروزه مردم درون چارچوب توسعۀ علم نوین عمل . توسعۀ علم برگزید متفاوت بود برایدر هر دوره، مسیری که بشریت . داشتند
حقیقت این اسزت کزه علزم چزین باسزتان کزامالً       . های دیگری نیز برای توسعۀ آن وجود دارد بدانند که راه توانند کنند و نمی می

. کزرد  علم چین باستان مطالعاتش را مستقیماً بر زندگی بشری و جهان متمرکزز مزی  . که از اروپای نوین آمد بود متفاوت از علمی
درحالی . کردند چیزهایی که ناملموس و نامرئی بودند را کاوش کنند و قادر بودند وجود آنها را تصدیق کنند افراد باستان جرأت می

نهایتزاً بزه حزدی      شزود،  ای رشد کرده و قوی می طور فزاینده هایی که دارد به حسدهد  که فرد آنجا نشسته و مدیتیشن انجام می
رو چیززی کزه شزکلی     ازاین. شود شود، بلکه چیزی ملموس و مرئی نیز می تنها مشخص و چشمگیر می ها نه رسد که این حس می

وت را برگزیدند، مسزیر کزاوش اسزرار زنزدگی و     بنابراین افراد باستان مسیری متفا. ندارد خود را فراتر برده تا چیزی با شکل شود
 .گرای امروزی مسیری کامالً متفاوت از علوم تجربه—ارتباطات بین بدن بشری و جهان

امزروزه  . تاریخ کزامالً پیشزرفته بزود    انسان ماقبل. دست انسان ماقبل تاریخ ساخته شد، و درون آن خالی است درواقع ماه به
اما اصالً . ها از کجا منتقل شدند اند مشخص کنند این سنگ دست مصریان ساخته شد، و سعی کرده مردم عقیده دارند که اهرام به

خاطر تغییراتی که پزس از آن روی   به. ای زیر آب رفتند تاریخ تعلق دارند و در مرحله ماقبل تمدنیدرواقع اهرام به . گونه نیست این
با گذشت زمان، تعزداد افزراد   . آب درآوردند از این اهرام دوباره سر—ای یعنی، چندین جابجایی در صفحات قاره—زمین روی داد

توانند چیزهایی را برای  یعنی، می—پی بردند[ این اهرام]تدریج به عملکرد  طوری که ساکنین جدید به در آن منطقه زیادتر شد، به
هایی نبودنزد کزه ایزن اهزرام را      ما این افراد، همانا. بنابراین اجساد بشری را درون آنها قرار دادند. مدتی بسیار طوالنی نگه دارند

تر ایزن اهزرام را    های کوچک ای بعد، مصریان نمونه در مرحله. ساختند؛ مصریان صرفاً آنها را کشف کردند و از آنها استفاده کردند
 . براساس آن اهرام اولیه بنا کردند، و بدین شکل دانشمندان را سردرگم کردند

این است که بسیاری  ،طوری که بارزترین نتیجۀ آن قادر است از منظر دانش کنونی به چیزها بنگرد، به امروزه انسان صرفاً
داروین گفت که انسزان از میمزون تکامزل    . کند مردم را خفه می  از قواعد و بدیهیاتی که بسیاری از دانشمندان وضع کردند، عمالً

اند که این و آن چیزز را از آن   درنتیجه، آنها در پی این رفته. مون تکامل یافتیافت و مردم هرجایی بر این باورند که انسان از می
رود، امزا   درحال حاضر، علم چیزهای خاصی را کشف کرده است که بسیار دورتر از تاریخ تمدن نوین می. گیری کنند نتیجهنظریه 
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وکتزاب   گیرند و بدون حساب عنوان غیرممکن درنظر می جای آن، آنها را به کنند چنین چیزهایی را تأیید کنند و به مردم جرأت نمی
فیزیک، شزیمی  . روزی یک علم بدن بشری پدیدار خواهد شد. زنند معنی می های بی دهند و حرف دربارۀ مسائل نظریاتی ارائه می

. گزی از غزرب نیسزتند   ای متفاوت توسعه خواهند یافت، اساسی که لزوماً هم پایه های علمی آینده به احتمال زیاد بر و سایر روش
کنزد کزه مرئزی و ملمزوس      گرای امروزی وضع کرده بسیار باریک هستند، و فقط چیزهایی را تأییزد مزی   بدیهیاتی که علم تجربه

نیسزت و انسزان را     اش اصالً علمی بدیهیات علمی. گیرد هستند؛ هر چیزی که با چشمان دیده یا لمس نشود مورد تأیید قرار نمی
برد که طبیعتاً نامرئی و ناملموس هسزتند، آیزا آن    وقتی فردی از طریق ابزار علمی به چیزهایی پی می. ه استکامالً محبوس کرد

 علم نیست؟ آیا نباید آن را علم درنظر گرفت؟

وقتی دانشمندان امروزی چیزهایی مانند نوترینوهزا و  . درک واقعی ماده شباهت کمی با درک دانشمندانِ امروزی از آن دارد
کنند، عقیده دارند که آن ایمن نیست، چراکه ذرات اگر در محفظۀ سربی قرار نداشته باشزند تشعشزع خواهنزد     ا را مطالعه میه اتم

اما این صرفاً آن مقدار کمی . شان است موجودی است که در محدودۀ گسترۀ تحقیقاتی های  نظریهاین درک آنها براساس . داشت
ای  بدون توجه به اینکه چه بعدی باشد، ماده. بودا شاکیامونی همین را بیان کرد. ء زنده هستنددرواقع، تمام اشیا. دانند است که می

هزای گامزا، و مزاده در     ها، اشعه نوترینوها، اتم. حال زنده است صورت مادی وجود دارد درحالی که درعین شود به که آنجا یافت می
گزونگی کزه از طریزق    . باید به سطح مورد نیاز برای انجزام آن برسزد  توانند کنترل شوند، اما فرد  سطوح حتی ریزتری همگی می

علم امروزی درحال تشریح ایزن  . کننده در کنترل آن کامالً تواناست دهیم درواقع تشعشع قدرتمندی دارد که تزکیه تزکیه رشد می
درکی باالتر این . د را قطعی کندخونظریۀ کند  دهد و سعی می ارائه میای  نظریه است که این جهان چگونه شکل گرفت، هرگونه

. ترین سطح، این جهان از انرژی تشکیل شده اسزت  و در واقع، در بنیادی. است که این جهان از زمان و مکان تشکیل شده است
دانشزمندان امزروزی   . دهد ترین سطح روی می هرچه ماده ریزتر باشد، رادیواکتیویتۀ آن بیشتر است و این چیزیست که در بنیادی

 .شان در آن مرحله نیست اند که این را تأیید کنند، چراکه دانش قدر پیش نرفتهآن

متشکل از یک مادۀ اصلی است کزه درواقزع زنزده     —در حالتی که ماورای ریزی است—بینی نهایت ذره ماده در سطح بی
این مادۀ اصلی وحشتناک . ده شودتواند با استفاده از روش تفکر موجود بشری فهمی این شکلی از مادۀ اصلی است که نمی. نیست

. تواند مزاده نامیزده شزود    صریح بگوییم، این مادۀ اصلی، نمی. رود شده و ازبین می متالشیاست، چراکه هر شئی که در آن بیفتد 
جزن شزن   طور است که ذرات کوچک اشیاء همگی شامل  چرا این. شود نامیده می جن شن رناین جهان ویژگی خاصی دارد، که 

تزرین چیزز    آن اصزلی —آورد و کامل باقی نگه دارد  ترین ماده را گردهم قادر است این اصلی جن شن رنهستند؟ درحقیقت،  رن
دارد و ریزترین نوع  آورد و کامل باقی نگه می ترین چیز را گردهم می و درنتیجه آن اصلی —تواند کامالً ماده نامیده شود که نمی

آینزد و ایزن    نهایت ریز ماده براساس آن گردهم مزی  گیری آن، انواع گوناگون ذرات بی از شکلپس . دهد مادۀ بنیادی را شکل می

—شزوند  آیند که در بعدهای مختلف یافت مزی  طور منظم در شکل خاک، سنگ، فلز، نور، و زمان، دوباره گردهم می ذرات ریز به

بنابراین وقتی تمام چیزها . آورند ه و اشیاء گوناگون را بوجود میهای بزرگتر ماده را پدید آورد ها نیز شکل این. مواد اولیۀ این جهان
بنزابراین، تمزام مزواد    . آیند، طبیعتاً کیفیت بازدارندۀ فای این جهان را در خود دارنزد  از این ویژگی خاص جهان بوجود می  و اشیاء

فای بودا اسزت کزه دائزو نیزز نامیزده       و این. دهد ، عاملی که این جهان را تشکیل میجن شن رنیعنی، —دارند ییسرشت بودا
 . شود می

بجز ویژگی . طور است که مستعد فرسوده شدن هستند را در خود دارند؛ صرفاً این ییتمام چیزها زنده هستند و سرشت بودا
یعنی، فرسایش و متالشزی  —شده پس از فرسوده شدن با خطر مهلکی مواجه است ، هر شکلی از مادۀ مشتقجن شن رنخاص 
شوند، بدین معنی است که  تر بگوییم، وقتی اشیاء متالشی می جامع. شوند متالشی می  عبارت دیگر، اشیاء به. ک چیز مادیشدن ی

وقتی عملکرد قانون در قلو مزردم  . شود دهند، و عملکرد فا متوقف می سطوح پایین جهان بدتر شده و کیفیت خود را از دست می
وقتزی اخالقیزات بشزری در حزالتی     . شوند، و دیگر به ارزش اخالقی پایبند نیسزتند  د میبد و ناپسن بشریمتوقف شود، موجودات 
طزور   اما اگر این. پذیر است که قلو بشری بد و ناپسند نشود تواند ثابت و پایدار بماند؛ این تا وقتی امکان طبیعی حفظ شود، فا می

—ن بدون توجه به اینکه در چرخۀ تولد دوباره چزه چیززی شزود   نشود، یک موجود بشری باید از میان بازپیدایی بگذرد، و بنابرای
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. کنزد  هرچه که باشد، باز هم کارمایش را با خود حمل می—خواه یک گیاه باشد یا یک حیوان، یک شئی مادی، سیمان، یا ماسه
د، بلکه تمام چیزها فاسزد  شو رو، با نگاه به آن از این منظر، وقتی بشریت فاسد شود، فقط جامعۀ بشری نیست که فاسد می و ازاین

 . ها، و درختان همگی کارما دارند ها، علف در دورۀ پایان دارما، زمین، بعدهای خاصی از جهان، گل. شوند می

دنیا بیاید و در زندگی بعزدی یزک    پذیر است که یک موجود بشری در یک زندگی یک بشر به با وجود بازپیدایی، این امکان
[ شزود  گونه پنداشته می طور سنتی آن که به]صورت یکی از شش مجموعه از موجودات  ه بازپیدا شدن بهدرواقع بازپیدایی ب. حیوان

صورت یک موجود  یک موجود ممکن است به. صرفاً چیزیست که بودا شاکیامونی توصیف کرد مجموعهاین شش . محدود نیست
صزورت چیززی ماننزد یزک حیزوان       که ممکن است بزه  طور بازپیدا شود، همان آسورابشری، یک موجود آسمانی، یا یک اهریمن 

 . وحشی، یک حیوان اهلی، یا یک شئی مادی بازپیدا شود

ترین چیز این است کزه اسزتاندارد اخزالش بشزری بایزد       اگر علم انسان قرار است تا سطح خاصی توسعه یابد، اولین و مهم 
وجودات بشری هرگز قادر نخواهند بود از طریزق فنزاوری بزه قلمزرو     م. افتد راه می یابد، وگرنه چیزی مانند جنگ کیهانی به  ارتقاء

هزایی بزاالتر از علزوم و     طور است؟ آنچه بوداها و موجودات آسمانی تحت فرمان خود دارند، علوم و فناوری چرا این. بوداها برسند
سزند، صزرفاً از طریزق ابززار علزم و      ای بر عبارت دیگر، اگر موجودات بشری بخواهند به چنین مرتبه به. های بشریت است فناوری

فجزایع طبیعزی روی   واقعزاً  داشزت،   اگر ابزارهای علمی و فناورانه توانایی چنین پیشزرفتی را مزی  . توانند به آن برسند فناوری نمی
را  هزایی خزداییِ عظیمزی    رسیدند و چنان قزدرت  زیرا اگر موجودات بشری از طریق فناوری به قلمرویی به آن حد باال می. داد می
هزای گونزاگون، حسزادت و انزواع و اقسزام       شان هنوز پر بود از ستیز، طمع، امیزال جنسزی، خواسزت    آوردند، اما ذهن دست می به

. شزدند  هزا دچزار هزر  و مزر  مزی      آسزمان —بردند هایی را آنجا می اگر هرگونه وابستگی—ها، شامل شهرت و منفعت وابستگی
 . روی دهد این وضعیتمجاز نیست که   مطلقاًبنابراین 

ها و امیال، از  فقط با رها کردن خود از وابستگی. ای، تزکیه است تنها راه برای موجودات بشری برای رسیدن به چنان مرتبه
پذیر  رسیدن به سطحی به آن حد باال امکان -جن شن رن -فرسا و با جذب شدن در ویژگی خاص این جهان طریق تزکیۀ طاقت

درک آنها از ماده، عالی است و در سطوح . داها و خدایان تحت فرمان خود دارند باالترین علم استاما علم چیست؟ آنچه بو. است
. های بزرگتر ماده کزه در ایزن جهزان وجزود دارد     طور شکل بینی خاصی، ماده را درک کنند، همین توانند تا درجۀ ذره بینی می ذره

کنند این است که، این چیزز مزادی اینجزا وجزود دارد، بعزد       ی میآفرین درحال حاضر، روشی که موجودات بشری برای آن مفهوم
ای که باالتر اسزت، آنهزا عقیزده دارنزد کزه       و درخصوص ماده. ها وجود دارند و غیره تر، اتم ها وجود دارند، و سپس پایین مولکول

بوداهزا توانزایی   . نیز وجود دارنزد  اما سیارات بزرگترین شکل ماده نیستند؛ چیزهای دیگرِ حتی بزرگتری. سیارات بزرگترین هستند
حتزی بزا ایزن    . بینزی  کزوچکتر در سزطح ذره    هزای کزامالً   طور شکل های کامالً بزرگتر ماده را ببینند، همین این را دارند که شکل

این جهان نهایتاً چقزدر  توانند ببینند که  توانند منشأ ماده را ببینند؛ حتی تاتاگاتاها نمی ها، بوداها، شامل تاتاگاتاها، هنوز نمی توانایی
 . بزرگ است

گوینزد؟   را مزی  و چرا این . گویند خیلی سخت است که تزکیه کرد، و تزکیه تقریباً غیرممکن است ها می موجودات در آسمان
ی کزه دارنزد خوشزایند و    هزای تمزام چیز . ها هیچ سختی ندارند بوداها در آسمان. زیرا بوداها هیچ سختی برای تحمل کردن ندارند

درحزالی کزه   : پزس در ایزن بزاره بیندیشزید    . نهایت زندگی آسوده—توانند داشته باشند ، و هر چه بخواهند میاستبخش  رتمس
. توانند تزکیه کنند؟ واقعاً برایشان سخت است که رشزد کننزد   ای دارند و هیچ سختی ندارند، چگونه می های خدایی گسترده قدرت

توانند به آنجا صزعود   یک نمی ها به آن قلمرو باالتر نرسند، هیچ کنند، اما اگر انسان تر است که تزکیه برای موجودات بشری راحت
طزور اسزت کزه     قطعاً برای یزک فزرد نیزز همزین    . تواند تا سطح آب باال بیاید مانند یک بطری پر از مواد زائد است که نمی. کنند
 . تواند بدون پاالیش خود به آنجا صعود کند نمی

یک بودا که سطحش دو برابزر بزاالتر از سزطح تاتاگاتزا     . کند به خرد بزرگ او درون قلمرو او اشاره میخرد بزرگ یک بودا 
کند، منظورش این نیسزت کزه    هزار دنیا صحبت می وقتی دربارۀ سه. کند است، حقیقت جهان را در سطح بسیار باالتری درک می
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بزرای  . ها ندارند اما برخی سنگ. ها آنها را دارند ها و سنگ که برخی شن اند شدۀ بزرگ پی برده افراد آگاه. هر ذره شن، آنها را دارد
موجوداتی که ]بینید، و  نهایت وسیع می دارید، دنیایی بی ها، وقتی یکی از آنها را برمی درخصوص برخی سنگ. مثال، گرانیت ندارد
کنند، چراکه صزرفاً   ید، آنها ارتعاش را حس نمیپرتاب کن[ آن سنگ را]حتی اگر . شبیه موجودات بشری هستند[ آنجا حضور دارند

 . تواند وارد بُعد آن شود یا حتی اگر آن را در آب فرو ببرید، آب نمی بگذاریدگونه هستی دارند؛ اگر آن را جایی پایین  این

، بزه  «انزدازه » چیززی ماننزد  . بینند درواقع اشتباه است روشی که موجودات بشری اندازۀ اشیاء را می. این دنیایی وسیع است
گونه است، اما این فقط چگونگی  بینید که یک شئی این شما می. آفرینی کردند وجود ندارد شکلی که مردم عادی برای آن مفهوم

هزر یزک از   —خواه یک قطعه کاغذ باشد، یک نقاشی یا یک برگۀ بسیار نازکی از کاغذ باشزد . تجلی آن برای مردم عادی است
یابند، اما آنها صرفاً مردم عزادی   باور می مردم عادی این را غیرقابل. داشته باشند خودروی ( فاشن )قانون های  توانند بدن آنها می
 . هستند

هایی هسزتند کزه در دریاهزا سزاکن      واره انسان. واره نیست مان در روی زمین، انسان تنها نوع انسان درواقع، در بعد فیزیکی
امزا  . در گذشته برخی افراد این را عمومی ساختند، اما اجتماع عادی نتوانست آن را بپزذیرد و آن را اسزطوره لقزو دادنزد    . هستند

. ای شزروع بزه جابجزایی کردنزد، بسزیاری از بسزتردریاها پدیزدار شزدند         قزاره  صزفحات وقتی  .درواقع، آنچه گفته شد درست بود
برخزی  . برخی از آنها شبیه ما هسزتند، و برخزی نسزبتاً متفزاوت هسزتند     . هایی در کف اقیانوس وجود دارند، چندین نوع واره انسان

شان شبیه ماهی است؛ برخی دیگر پاهزایی شزبیه انسزان     تنه شان شبیه انسان است و پایین آبشش دارند، درحالی که برخی باالتنه
 . شان شبیه ماهی است دارند و باالتنه

  



11 

 

 هایی از بودیسم درس

. تزراود  مزی چیِ سزیاه  از هر کلمه و هر سطر، اند؟  اما چه چیزی نوشته. اند های بسیاری نوشته کتاب امروزه، برخی از راهبان
پایزان    هزایی در دورۀ  چنین پدیزده . ریخته و درهم و برهم هستند هم ها به درون آن چیزهای تواند این را ببینند؛ خود این افراد نمی

 . شایع هستند دارما

، پس چرا دیگر در آنجا اثری از آن نیست؟ وقتی بزودا شزاکیامونی در قیزد    دارمای بودا شاکیامونی در هندوستان پدیدار شد
وقتزی بزودا شزاکیامونی    . بودنزد  معین کرده بود، وفادارشان  الزاماتی که برایداد و  میچیزهایی که او آموزش به افراد حیات بود، 

داد، بزودا   و اگر کار اشتباهی انجام مزی . توانست از ایشان بپرسد میکرد،  داد، اگر کسی آن را درک نمی دارمای خود را آموزش می
بسزیاری از راهبزان براسزاس تفسزیر     ی از ایزن دنیزا رفزت،    پس از اینکه بودا شزاکیامون . توانست او را تصحیح کند شاکیامونی می

فرض کنید بودا شاکیامونی تا سطحی به بلندی یزک سزاختمان   . خودشان از کلمات بودا شاکیامونی، توضیحات اشتباه ارائه دادند
تمام معانی درونی دارمزا در  توانست  پا تزکیه کند، آیا آن راهو می فقط توانسته بود تا ارتفاع یکتزکیه کرده بود و راهبی معمولی 

روش تزکیزه در آن سزطح را   کلمات بودا شاکیامونی، در هر سزطحی،   مرتبۀ آسمانی تاتاگاتا را درک کند؟تا  سطوح مختلفتمام 
سوی باال  رسد، به در سطوح مختلف به آنها میهایی که  تواند براساس درک کننده می به همین دلیل است که یک تزکیه. دربردارد

و به همین دلیل، هرگزاه او بزه   . کند همیشه آنجا فا خواهد بود تا او را راهنمایی کند وقتی به سطح جدیدی تزکیه می. تزکیه کند
خوانزدن درک   با هزر بزار  بودیستی،  با متن اصلی سوتراهای. رسد از فا میرسد، به درک جدیدی از همان جمله  سطح جدیدی می

دقیقزاً  . آوریزد  دسزت مزی   وقتی بیشتر رشد کردید و دوباره آن سوترا را بخوانید، دوباره درک جدیدی به. آورید دست می جدیدی به
 . رود تان باالتر می دهید، سطح تزکیه تان ادامه می طور که به آموختن و تغییر و رشد درک این صورت، همان به

های  کردند، و با استفاده از واژه راهبان از منظر تفسیر خودشان دربارۀ سوتراهای بودیستی صحبت میمحض اینکه برخی  به
آنهزا  . کشزاندند  مزی خودشزان  محزدودۀ  به داخزل   هایی نوشتند، بالفاصله مردم را چنان کتابکردند، یا  مردم عادی این کار را می
، کلماتی از سطح بسیار باالیی بود و شامل معانی درونی بسزیار  شاکیامونی کلمات بودا. کردند ارائه می را تفاسیر سوترای بودیستی

ها کزالم آنهزا را    بنابراین وقتی بودیست! شان پایین بود زیرا سطح تزکیه. آگاه نشدندیک از آنها  اما آن راهبان به هیچ. زیادی بود
نظزر   بزه . کنزد  محدودشان مزی  راهبانآن رچوب ادراکی به چاگیرند، این کالم آنها مردم را هدایت کرده و  جدی و مهم درنظر می

اما آیا درواقزع درحزال تضزعیف    . کردند چراکه ظاهراً مردم را به مطالعۀ بودیسم ترغیو می، بودندرسد درحال انجام کار خوبی  می
حزال   کنند و درعزین  آن را ستایش می ،از خرابکارانبرخی . گیرد های مختلفی به خود می تضعیف فای بودا شکلفای بودا نبودند؟ 
دقیقاً به همین دلیزل، دارمزای   . ترین است و مخرب ترین و تشخیص آن، سختنین آسیبی پی بردن به چ .کنند آن را تضعیف می

 . شود منتقل نمیبودا شاکیامونی دیگر در هندوستان 

این صرفاً اما . گویند منظور او چنین و چنان بود بودا شاکیامونی را تفسیر کنند، می های ه آموز کنند افراد سعی می بسیاری از 
. اند حقایقی را دیده چشم سوم برخی از افراد باز است و در سطوح گوناگونی .درک کردند چیزیست که آن افراد در سطح خودشان

نزد بزه آن   ا هو بعدهایی که پشت سر گذاشت یستنتاتاگاتا دید  به بلندی و ژرفای آنچه بودا شاکیامونی در سطح[ اند آنچه دیده]اما 
کزه  چیزهایی توانند بعدهای اندکی را ببینند و  در سطوح بسیار پایین باز است فقط میشان  و افرادی که چشم سوم. وسعت نیست

بزه ایزن یزا آن     گوینزد  وقتی مزی در بعدهای مختلف حقایق مختلفی وجود دارد، بنابراین . در سطوح بسیار پایینی هستندبینند  می
، مزردم را بزه   کننزد  ای فزا را تفسزیر مزی    طزور غیرمسزئوالنه   آنهایی که به. طور نیست کنند، اصالً این شکل موضوعی را بیان می

آیا آنها درحال حفاظت از فای بودا هستند یا درحال آسزیو  : بنابراین به من بگویید. کنند حدوحصرهای درک خودشان هدایت می
هزای اصزلی    ز آموزهفقط ا! به همین دلیل است که هیچ کسی اجازه ندارد حتی یک کلمه از سوتراها را تغییر دهد ن به آن؟رساند

 طور دلخواه وتراهای بودا را بههیچ کسی اجازه ندارد حتی یک کلمه از س. بین و آگاه شوید و فقط با آن تزکیه کنید سوتراها روشن
توانند افکار خزود را بزا دیگزران بزه اشزتراک       افراد می. های خودش صحبت کند ه فرد دربارۀ درکاما اشکالی ندارد ک. تفسیر کند

کنزد، یزادآوری    این جمله به من اشاره می»یا « ...ام حاال به این معنی پی برده... به درکی از موضوعی رسیدم»: بگذارند و بگویند
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برد که همان جمله  پی میخواند،  کند و دوباره آن را می رشد میوقتی آن شخص « .این عالی است. کند که خوب عمل نکردم می
بین و آگاه شزده و آنهزا را    کند و بدین گونه است که افراد به مسائل روشن گونه رشد می شخص این. دهد بینش جدیدی ارائه می

 . کنند درک می

عنوان سزوترا   اند به اند و آنچه را که نوشته های غیرروحانی و راهبانی هستند که مطالو بسیار زیادی نوشته امروزه بودیست 
توانزد درحزد    نویسزند چگونزه مزی    آن مطالبی که آنها می! دهد سوترا است اما فقط فایی که یک بودا آموزش می. گیرند درنظر می

درطلو شهرت و منافع  ،های غیرروحانی و راهبان بدتر اینکه، بسیاری از بودیست. نامند ا سوترا میو بااین حال آنها ر! سوترا باشد؟
یزک  . شزوند  ، مشزعوف مزی  کنند وقتی دیگران آنها را تمجید و ستایش می. هستندفخرفروشی و خودنمایی عاشق مادی هستند و 

چیزهایی ماننزد درطلزو   . های بشری است رها شدن از وابستگیواقعی  تزکیۀ. انجام برساند باید تزکیۀ خود را به  کننده واقعاً تزکیه
هزای   تمام امیال و وابسزتگی —حسادت ی آکنده از، خودنمایی، داشتن قلبجو بودن درمیان مردم عادی بودن، ستیزهشهرت و نفع 

جهزان  گزری در   گزرفتن از دیگزران و جلزوه    پیشیرسد که میل شدیدی به  به افرادی می نوبت پس وقتی. بشری باید ازبین بروند
نگزاه   افزرادی  چنزین وقتزی بزه   کنندگان واقعی  تزکیه. گذارند نمایش می را به  توان تصور کرد چه تعداد وابستگی دنیوی دارند، می

این را بلند . دارند اما میل شدیدی به پول و ثروت کنند افرادی نیز هستند که بوداشدن را تزکیه می .شوند کنند خیلی متأثر می می
کند، افرادی که در سطوح باالیی از تزکیزه قزرار دارنزد یزا بوداهزا آن را       حرکتی می شان ای که قلو یا ذهن لحظهگویند، اما  نمی
 . دانند می

برای بسیاری از کنند، اما  طور تمام وقت تزکیه می به[ ها مانند روحانیون یا ساکنین صومعه]که اینجا تمرکز بر افرادی است 
باشزد،   آیزا واقعزًا ایزن افزراد درحزال یزادگرفتن بودیسزم هسزتند؟ هرچزه         . کنند نیز مصداش دارد افرادی که بودیسم را مطالعه می

بزرای   بسزیار کمزی بایزد   ارزش بسیار. ها بین بردن وابستگیجز ازنیست کنند؟ تزکیه چیزی  کنندگان چه چیزی را تزکیه می تزکیه
ها شدند و مایل  اند رهسپار اعماش کوه طور است که بسیاری از افرادی که دائو را کسو کرده چرا این. ائل شدامیال بشری عادی ق

پی بردند بسزیاری از افزرادی   ها شدند این است که  ها و جنگل ها بمانند؟ دلیلی که وارد کوه در صومعه نیستند در دورۀ پایان دارما
خواسزتند رهزا    که نمزی  هایی داشتند بسیاری از راهبان آنجا وابستگی. بودندتزکیۀ واقعی ندرحال انجام بودند ها  که ساکن صومعه

کنندگان از آنجا دور شزدند   بنابراین، آن تزکیه. ی از پاکی و تزکیۀ واقعی نبودکشیدند، آنجا دیگر مکان کنند، علیه یکدیگر نقشه می
 . و از آن دوری کردند

بزا  ها راحزت اسزت، و    شناخت این. اند بار آورده های اهریمنی به ها و روش وجود دارد که فرقهآسیو آشکاری  صدمه و ،بعد 
چزرا بزودا شزاکیامونی    . شود، شدیدترین است اسم بودیسم انجام می اما آسیبی که به. توان گفت آنها شیطانی هستند یک نگاه می

توانند  سختی می راهبان به. پایان دارما است  امروز دورۀنجات دهد؟ تواند مردم را در دورۀ پایان دارما  گفت که دارمایش دیگر نمی
ناگهزان  ام، و برخزی افزراد    دهند را توصیف کرده مسائلی که در دورۀ پایان دارما روی می! را خود را نجات دهند، چه رسد دیگران

 و خواهیزد دیزد کزه همزه نزوع چیزهزای      فقط نگاهی بیندازیزد  . توسعه جامعۀ امروزه وحشتناک است. اند متوجه این حقیقت شده
 !اند اهریمنی، درهم و برهم، پلید و کاذب پدیدار شده

اند و  هایی نوشته بسیاری از راهبان کتاب. میان نیاوردیم نشان دادیم، اما نامی از افراد خاصی بهرو این حقایق را اینجا  ازاین 
مزردم از مزن   . شهرت و نفزع شخصزی اسزت    ۀدر عمق وجودشان درباراما . فای بودا استتبلیغ منظور  رسد به نظر می در ظاهر به

سزوتراهای  ای  گسزیخته  طزور لگزام   بزه رغم شهرت زیادی کزه دارد،   علی»: ما هو من پاسخ داد« دربارۀ این و آن چه؟»: پرسند می
 «.شده استبه جهنم ها پیش محکوم  از مدتدرواقع، . بودیستی را تفسیر کرد و دربارۀ خودش تبلیغ کرد

امزروزه  . درنقش آسیو رساندن به معزانی اصزلی فزای بزودا هسزتند      سوتراها، اینها استثنای به—ها رساله و قواعد سوتراها،
یک  فقط سوتراها وجود دارند و یک سوترا،: اما درواقع سه سبد وجود ندارد. کنند صحبت می« سبد  سه»افرادی هستند که دربارۀ 

 . توانند معادل سوتراها درنظر گرفته شوند بقیه نمی. سوترا است
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 بین افول نژاد انسان و ظهور موجودات روشن

بدوی این زمین ازمیان بیش از یک تمدن و دورۀ . طور که عیسی بیان کرد حوا شروع نشد، آن[ آدم و]افول انسان از زمان 
طوری که  کلی نابود یا جایگزین شد، به در برخی موارد، زمین به. تاریخ وجود داشتند که نابود شدند های ماقبل گذشته است؛ تمدن

رساند صحبت نکرده است؟ درواقزع ایزن مزذاهو     دربارۀ فجایعی که دنیا را به پایان میآیا بشریت . زمینی کامالً جدید بوجود آمد
ای  دهزد و پزس از زمزانی، فاجعزه     ای بززرگ روی مزی   زمان معینی، فاجعه پس از گذشت. اند این صحبت کرده اند که دربارۀ بوده

نزابود   ،شوند؛ وقتی منطقۀ خاصی بسیار بد شود مردم در مقیاسی محلی محو میای کوچک،  در فاجعه. پیوندند وقوع می کوچک به
ای کوچک، محلی اسزت،   فاجعه. د، یا قحطی و جنگ وجود دارشن نطوفاای،  زیر آب رفتن صفحات قاره ها، به لرزه زمین. شود می

های بسیار زیزاد   ای بزرگ فقط پس از گذشت سال فاجعه. دهد تأثیر قرار می غلو همۀ بشریت را تحتای بزرگ ا درحالی که فاجعه
ۀ بزرگزی کزه بزا    فاجعز . کند میجابجایی صورت گرفته در روی زمین، شبیه حرکت اشیاء، الگوهای خاصی را دنبال . دهد روی می
ماننزد، و   مزی   مزردم زنزده  اما تعداد انزدکی از  . شود شود چیزی است که منجر به ازبین رفتن بشریت می هویدا می هایش جابجایی

ر از آنجاکه تمام ابزا .کنند برند و مانند زندگی عصر حجر زندگی می را به ارث می قسمتی از فرهنگی که به تاریخ قبل تعلق داشته
لتی از حزا مزردم  بنزابراین جمعیزت   . اکثر چیزها از یاد رفته اسزت  معضل حتی بدتری دارند، چراکهاند، نسل بعدی  تولید نابود شده

بزد  وقتزی نزژاد بشزر دوبزاره     . شزود  دوباره تمدن و تکنولوژی پیشرفته پدیدار می ،کند و با گذشت زمان بدوی شروع به ازدیاد می
و فسزاد وجزود   ایسزتایی   گیری، های شکل در آن، دورهرو چرخۀ تغییری وجود دارد که  ازاین. دهند ، دوباره فجایع روی میشود می
 . دارد

طزور ثزابتی موجزوداتی     آیزد، بزه   اما در هر عصر وقتی تمدنی پدید می. ناپذیر است فساد انسان امری اجتنابعبارت دیگر،  به
عزدم  از هدف ایزن اسزت کزه    . فرستند تا مردم را نجات دهند دنیای بشری می  بزرگ را به بین موجودات روشنخدایی هستند که 
سزازند یزک    تمام موادی که این زمینِ جهزان را مزی   .جلوگیری کرد ،اشیاء و ماده در روی زمین وذهن بشری تناسو بین فساد 

 دارد حیزات  و شکل ای که به مادهشکلِ اولیه را  پذیر است که چیزهای بدون فقط با این ویژگی خاص امکان. ویژگی خاصی دارند
به همین دلیل است که هر بزار کزه تمزدن یزا     . قبل از فاسد شدن ماده فاسد شود اما این ممنوع است که ذهن بشری. داد شکل

بزین بززرگ در تمزام     موجودات روشزن . شوند پدیدار می بین بزرگ آید، موجودات روشن فرهنگی درمیان موجودات بشری پدید می
در تمدن کنونی، موجوداتی مانند عیسی، شاکیامونی و الئوذی آمدند تا مطالزو را بزه مزردم    . اند تاریخ پدیدار شده های ماقبل دوره

مسئولیت را داشتند که بزه مزردم آمزوزش     و اینبین مختلفی بودند  های مختلف، موجودات روشن در مناطق متمدن دوره. بگویند
کردند به کمال برسزند؛ بزه مزردم     قادر می قابلیت کسو دائو را داشتند افرادی که. شان برگردند دهند چگونه به خودِ واقعی اصلی

تاً متعادلی حفظ گونه به تقوا ارزش گذارند؛ و این الزام را داشتند که بشریت اخالقیاتش را در حالت نسبدادند که چ عادی نشان می
شزد،   فاسزد مزی  وقتی روزی درنهایت تمام مواد در جهزان  . شود میراحتی فاسد ن شدند که ذهن بشری به رو مطمئن می کند، ازاین

 . نهایت طوالنی است اما این روندی بی. شدند درگیر آن نمیدیگر آنگاه 

جلوگیری از فساد انسان است، و ضمن انجزام آن،   کنند انجام دهند، میبین سعی  ها، آنچه موجودات روشن درطول آن زمان
برخالف آنچه داروین . طور واقعی دائو را کسو کنند در تزکیه پیشرفت کنند قادر سازند تا ازطریق تزکیه بهتوانند  آنهایی را که می

 ازموجودات بشری همگزی  . کند ارزش می ای از این است که انسان خود را کم این نمونه. ادعا کرد، انسان از میمون تکامل نیافت
آنها دیگر مطابق با الزامات فا در سطح مربوط به خودشان در این جهان نبودند . اینجا سقوط کردند ،جهان نزیاد ای بسیار بعدهای

از منظزر  . طوری که به این سقوط ادامه دادند تا بزه سزطح موجزودات بشزری عزادی رسزیدند       کردند، به باید سقوط میرو  اینو از
در روی زمزین، در  یک بشر باشید، بلکه این اسزت کزه   موجودات باالتر، منظور از زندگی یک موجود بشری این نیست که صرفاً 

. منظورشان واقعاً این است؛ آنها درحال بزاز کزردن دری بزرای شزما هسزتند     . سرعت بیدار شوید و برگردید به این وضعیت توهم،
دهند تا اینکه  به این بازپیدایی ادامه میطوری که  آنهایی که نتوانند برگردند هیچ گزینۀ دیگری بجز بازپیدایی نخواهند داشت، به

 . همین دلیل است که زمین شاهد فجایع بسیاری بوده است به. شوند کنند و نابود می مقدار عظیمی کارما جمع می
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هزای   شزماری درون جهزان   هزا و سزیارات بزی    کهکشزان . آشغال جهان نیستل سطاما از منظری دیگر، زمین چیزی بجز  
رو  کننزد، ازایزن   موجودات بشری وجود بعدهای دیگر را انکار می. ای موجوداتی وجود دارند ای وجود دارند و روی هر سیاره گسترده

رو مزردم   ، نه بعد مزا، و ازایزن  وجود دارند[ یمبین که ما می]همان سیارات  آنها در بعدهای دیگرِ. قادر نیستند آن موجودات را ببینند
فراتزر  به این بعد گرم است، اما اگر کسی  ن مریخِگویند ای وجودات بشری میاین است که م مشابه. نها را ببینندتوانند آ عادی نمی
طبیعزی بزه خورشزید     های فزوش  تواناییبسیاری از افراد با . چیزی سرد است ،دیگر شد که در آن بعدِ رفت، معلوم می د میاز این بع

شزوند، پزی    و بعد از اینکه دوباره خیره مزی . که آن دیگر گرم نیست برند پی می شوند شوند، و پس از مدتی که خیره می ره میخی
 در این بعد مادی به یک شزکل . بخش است دنیایی سرد و طراوت ود کهش با نگاهی دوباره، دیده می. برند که آن تاریک است می

وجود دارند و همه جزا    موجودات زندهبنابراین، . شود شکل دیگری متجلی می شود، درحالی که در بعد مادی دیگری به متجلی می
ذره سزقوط   و وقتی مطابق بزا اسزتاندارد سزطح مشخصزی نباشزند، ذره     . شود شوند، و این شامل موجودات بشری نیز می یافت می

فقط در ایزن حالزت نهایتزًا تزا مرحلزۀ بزودن درمیزان        تواند به مقطع باالتر برود،  مانند یک شاگرد مدرسه است که نمی. کنند می
مرکز به دقیقاً کنند،  سمت پایین سقوط می موجودات بشری که بد هستند بهدر این جهان، . کنند موجودات بشری عادی سقوط می
 . کنند این جهان، یعنی زمین، سقوط می

صورت یک موجود بشزری   و هیچ تضمینی نیست که به گذرد کند ازمیان بازپیدایی می در دنیای بشری زندگی میکه  فردی
مختلزف، گیاهزان مختلزف، حیوانزات مختلزف یزا حتزی        چیزهای مزادی  هریک از شماری از صورت  ممکن است به. بازپیدا شود

شزوند، و آن   با او حمزل مزی  دهد همیشه  رهای اشتباهی که انجام میهایش، کا و درطول بازپیدایی. ها بازپیدا شود میکروارگانیسم
اگر کسی که کارمایش . تقوا و کارما هستند و آنها همیشه همراه او هستندتواند با خود حمل کند  آنچه یک موجود می. کارما است
صورت یک حیزوان بازپیزدا شزود، آن حیزوان      و اگر به. صورت یک درخت بازپیدا شود، آن درخت کارما خواهد داشت زیاد باشد به

طور اسزت   چرا این. کارما داشته باشند توانند ها، حیوانات و گیاهان روی زمین، همگی می آجرها، خاک، سنگ. کارما خواهد داشت
 کنند در دورۀ پایان دارما مانند گذشته تأثیر ندارند؟ بدین دلیل کزه موجزودات بشزریِ    یا تزریق می مصرف ی که بیمارانکه داروی

ۀ دارو ازبزین  کنند و بنابراین اثربخشزی اولیز   امروزه، درحالی که مقدار عظیمی کارما ایجاد کردند، کارمای زیادی با خود حمل می
امزروزه   .کزرد  بیمار را مسموم می شد زیاد میتجویزشده نیز  داروییزان اگر م اما .هیچ قدرتی ندارد ،در معالجۀ آن وضعیترفته و 

عیسی . درواقع هر چیزی تا حد وخیمی فاسد شده استگونه است؛  وضعیت کل این سیاره این. ناپذیرند ها عال  بسیاری از بیماری
آیزا آنهزا   . کشیدبسیار زیادی رنج  ردم کرد وصرف نجات م ونه سال ، و بودا شاکیامونی چهلگناهان انسان را تحمل کندقادر بود 

صرفاً همه را مسزتقیماً بزه آسزمان نفرسزتادند؟ زیزرا      شعور را نجات دهند؟ پس چرا  طور وسیعی موجودات ذی قصد نداشتند که به
واجد اگر . هر سطحی استاندارد خود را دارد. توانستند آنجا بروند یمند؛ به همین دلیل نمردم مطابق استانداردهای سطوح باال نبود

اسزت کزه   برویزد ایزن   [ به آسزمان ]توانید  توانید به دانشگاه بروید؟ دلیل اینکه نمی شرایط یک دانشجوی دانشگاه نباشید، آیا می
هزر جزایی   . کند تان سنگینی می بر روی بدن[ چیزهای بسیار زیادی]توانید رها کنید، و  نمیبسیار زیادی هستند که  چیزهای بسیار

اگر بتوانید به مقطع بعدی : مشابه رفتن به مدرسه است[ صعود]راه تنها . تان باشد، آن جایی است که هستید که استاندارد اخالقی
توان اجزازه داد جهزان را    وقتی آشغال متعفن شود، نمی. شوند ود میبقیه حتی فاسدتر شده و ناب. روید یا سال بعدی بروید، پس می

 . بنابراین باید نابود شود. آلوده کند

تر بگوییم، در  مشخص یا. گذارد دهد و آن را به عمل می شعور چیزی است که بودا آموزش می نجات گستردۀ موجودات ذی
از تاتاگاتا است، مراقو امور  شان دوبرابر باالتر بوداهایی که سطح .شود مطرح میشعور  سطح تاتاگاتا است که نجات موجودات ذی

هزای عزادی    بیانِ فقط یک جملۀ آنان باعز  تغییراتزی درمیزان انسزان    کردند،  اگر این کار را می. عادی نیستند موجودات بشری
زمین بزه بزرگزی   تر،  برای یک بودای بزرگ. ازحد زیاد است شان بیش توانند به آنان توجه کنند، چراکه قدرت بنابراین نمی. شد می

کلماتی که یک بزودا  . ازحد کوچک است زمین حتی برای پیاز مویش بیشانگشت پایش نیست؛ و برای یک بودای بازهم بزرگتر، 
تنهزا  . شوند زمین نمیهمین دلیل، هرگز درگیر امور روی   به. شود وقتی گفته شود، باع  تغییرات فوری می کند فا است، بیان می

 . ساتواها هستند تاتاگاتاها یا بودی ،گذارند عمل می شعور را به کسانی که نجات وسیع موجودات ذی
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کنند، اما موجودات خزدایی حتزی بزاالتر در سزطوح      عنوان موجودات عادی اشاره می وداهای تاتاگاتا به موجودات بشری بهب
یک موجود خدایی در از نظر . گیرند را مانند موجودات عادی درنظر میتاتاگاتاها به عقو، ، با رسیدن به آن سطح و نگاه بسیار باال

فاسد چنین مکان »[ گویند می]اندازند،  وقتی نظری می. ها نیز نیستند منزلۀ میکروارگانیسم آن سطح باال، موجودات بشری حتی به
آنهایی که نسبت بزه موجزودات بشزری دلسزوزی و     . ین مکانی استزمین چن« !آن را نابود کنید! ای، آن را ویران کنید و پوسیده

 عیسزی در سزطح تاتاگاتزا بزود، و    . دبا موجودات بشزری دارنز  را مجاورت و نزدیکی ترین  ترحم دارند بوداهایی هستند که نزدیک
اگر موجودات بشری آنها را بخوانند، . دهند آنهایی که در سطوح باالتر هستند به امور بشری اهمیتی نمی. گونه بود الئوذی نیز این

ماننزد صزدایی اسزت کزه از     . منزلۀ توهین به آنهزا اسزت   اینکه موجودات بشری نام آنها را صدا بزنند به. توانند آن را بشنوند نمی
 . ای مدفوع بیاید و نام شما را صدا بزند توده
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 دانش و تزکیه دو چیز متفاوت هستند

تزر   آنهایی که پایین  سابقاً. ترین مرتبه درمیان بوداها بود در گذشته تاتاگاتا پایین. ، مانند سایرین، در سطح تاتاگاتا بودعیسی
هر تاتاگاتزا پادشزاهی   . شدند نامیده می« آرهات»یا « ساتوا بودی»آنها شدند؛  عنوان بودا درنظر گرفته نمی مرتبۀ تاتاگاتا بودند به از

صد دنیای پادشاهی  بدین معنی که بیش از یک. صد تاتاگاتا وجود دارد یکدر کهکشان راه شیری ما بیش از . آسمانی خود را دارد
مجموعه  ،ن تاتاگاتا در هر دنیای پادشاهی آسمانیآ. کند یی را یک تاتاگاتا اداره میهاهر یک از چنین دنیا .آسمانی بودا وجود دارد

، مستقمیاً به تزکیۀ خزود  اوگیری دنیای  شکل. را داردهای خود برای نجات مردم  مجموعه شیوههای تزکیۀ مربوط به خود و  شیوه
چیزی نیستند که انسان امروزی بتوانزد ازطریزق تزکیزه     اما این دنیاها. آفرینش دنیای او محصولی از تزکیه است. او مرتبط است

 . نهایت دوری بوجود آمدند اعصار بیآنها در . بیافریند

کنیم خوب است که بزا   تزکیه میطور که  عادی، ممکن است فکر کنیم همانفرد عنوان یک  به. اینجا موضوعی وجود دارد
 آنچه در مذاهو مختلف آموزش داده شده بیشتر دانش خود را از سازیم ومان را غنی  ذهن ،های بیشتری از تزکیه یاد گرفتن شیوه

آنها دانش به شکلی عادی نیسزتند، و  درواقع، . گیرند دانش و خرد مردم عادی درنظر میعنوان  بهو مردم چنان چیزهایی را . کنیم
شزینگ   شزین طور است که یک موجود بشری باید در تزکیه بر تزکیزۀ   چرا این. ادی نگاه کنیدبا مفاهیم عتوانید این چیزها را  نمی

این ویژگی خاص . های دائویستی بر تقوا تأکید دارند؟ زیرا این جهان یک فا دارد، یک ویژگی خاص خود تمرکز کند، و چرا روش
سطح موجزودات بشزری هسزتند،     موجودات بشری در این. جهان الزامات مختلفی برای موجودات مختلف در سطوح مختلف دارد

طزور اسزت کزه آنهزا      چزرا ایزن  . ای باشند که برای موجودات بشری مقزرر شزده اسزت    آنها باید مطابق استاندارد اخالقیبنابراین 
؟ زیرا سطوح ورای موجودات بشری عادی استانداردهایی پیشرفت کنند مگر اینکه تقوا را مهم درنظر بگیرند[ در تزکیه]توانند  نمی
تواننزد   ها می چرا موجودات خدایی در آسمان. موجودات آسمانی دارند، و اگر مطابق آنها نباشید، قادر نخواهید بود آنجا بروید برای

مطابق استانداردهای سزطوح  کند؟ دلیل این است که آنها  خوبی تزکیه کند سقوط می سقوط کنند؟ چرا یک آرهات وقتی نتواند به
 . مربوط به خود نیستند

گاتزا دارد کزه آن را   صد پادشاهی آسمانی وجود دارد و هر پادشاهی آسمانی یک تاتا بنابراین، در این راه شیری بیش از یک
ایزم کزه، خزواه در     ما پزی بزرده  . گیرد اش شکل می وسیلۀ روش تزکیه اش به کیفیت و ترکیو پادشاهی آسمانی. کند سرپرستی می

هزم   مدیتیشزنی بزا دسزتان بزه    —حرکات در سطح و ظاهر بسیار ساده هسزتند های تزکیه،  های مذهبی باشد یا سایر روش روش
دانند، تعداد کمی وجود دارنزد و آنهزا    بیشتری را ملزم میحتی در خصوص مدرسۀ دائو که حرکات . انجام خواهند داد متصل شده
هزا برسزند؟ زیزرا     ساتواها و آرهات توانند به قلمروهای واالی بوداها، بودی هایی می پس چگونه است که چنین روش. ساده هستند

هزای   یش کاملی از قزدرت دگرگون و تبدیل شود، آراهای فرد باید  حتی سلول. نهایت پیچیده است رشد و تبدیل واقعی گونگ بی
چیزهایی کزه فقزط بزرای سزطوح     —خدایی باید توسعه یابد، و چیزهای بسیار زیاد دیگری هستند که برای انسان ناشناخته است

شده در  ترین ابزار دقیق شناخته پیچیده از اگر بخواهیم تشبیه کنیم، آنها حتی. و آنها نیز باید توسعه یابند—خاصی مناسو هستند
تزکیزه بزه شزما    » :ای اسزت کزه   گفته رو در دنیای تزکیه ازاین. و صرفاً ورای دسترسی انسان هستند بودهتر  ظریفدنیای بشری 

دائزو  گرچزه افزرادی از مدرسزۀ    ... یک روش واقعی تزکیهعبارت دیگر،  به« .بستگی دارد، درحالی که گونگ به استاد بستگی دارد
آنها صرفاً چیزی مفهومی . صرفاً معرف اصولی در سطح ظاهر و آرمان و آرزو هستنداند، آنها  های تزکیه صحبت کرده دربارۀ شیوه

آن ، نیاز دارد بنا به خواستۀ خود باال است انرژی  اگر کسی واقعاً آرزو دارد گونگ واقعی را تزکیه کند که متشکل از مادۀ با. هستند
نهایزت پیچیزده اسزت و ورای     دهزد بزی   روی مزی اما تحول واقعی که در بعدهای دیگر . شته باشد، آرزوی انجام آن راآرمان را دا

 . دهد تمام آنها را استاد فرد انجام می. های موجودات بشری است شیوه

تی روی خواهزد  ها در تزکیۀ خود مخلوط کنید، مشکال اگر چیزهای دیگری را از سایر روش. پس موضوعی اینجا وجود دارد
ها خواندن متون  های متمادی صومعه در طول نسلهای دیگر تماسی داشته باشند، و  در گذشته، راهبان اجازه نداشتند با روش. داد

توانستند دارایزی   سابقاً راهبان نمی. راهبان امروزی درهم و برهم هستند. شدیداً ممنوع کرده بودندبرای راهبان  را های دیگر روش
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کزاری کزرد فقزط بزه     زیرا ضروری بود که . مطلقاً ممنوع شده بود برای آنها های دیگر خواندن متون روش داشته باشند، و دنیایی
فقط وقتی ذهن و افکارش از محتزوای یزک روش پزر    . بند باشد، خود را فقط به یک روش تزکیه مقید کند یک روش تزکیه پای

وگرنزه، اگزر   . سوی باال طی کند و در یک روش منفرد مسیرش را به باال تزکیه کند رو به طور پایدار شده باشد قادر خواهد بود به
بالفاصزله از  —است که یک قطعۀ دوربین را در دستگاه تلویزیون بگذاریدهای دیگر را مخلوط کنید مانند این  چیزهایی از روش

شزود و   اش مخلوط کند، کل تمرینش تبزاه مزی   اگر فردی چیزهایی را در تزکیه. نکته هستم درحال تشریح این  صرفاً. افتد ار میک
عالوه، سخت است که چیزهای حقیقی را از دروغین تمیز داد و اگزر چیزهزای پلیزد و دروغزین را      به. دیگر پیشرفت نخواهد کرد

ی بزرای آن نزدارد، چراکزه مشزکلی از     حلز  راهحتزی اسزتادتان   . تان کامالً بیهوده خواهزد شزد   به احتمال زیاد تزکیهمخلوط کنید 
 .شما است شینگ شین

بشزری  نظریزۀ  نزوعی  کنند گزویی   ای با آن برخورد می گونه نهایت پیچیده است، اما مردم به رشد و تکامل گونگ بی[ روند]
ممکزن اسزت   « .گیزرم  و کمزی از کنفوسیونیسزم را یزاد مزی     کمی از مسیحیت، کمی از بودیسم، کمی از دائویسزم ». عادی است

این بزرگترین مشزکلی اسزت کزه در    . معنی است به آن اشاره کنند، اما درواقع حرفی بی« چندین آموزه زیر یک سقف»صورت  به
امزا  . خزوب باشزد   خواهد دارد، آرزویی برای تزکیه دارد، و می ییوجود بشری سرشت بوداهر م. دورۀ پایان دارما پدیدار شده است

طور باشد که  های بشری عادی این ممکن است درخصوص مهارت. اند شری عادی درنظر گرفتهنظریۀ ب مردم این مسائل را مانند
ای  درست کردن آمیزهدرحال صرفاً [ کند اش مخلوط می در تزکیههای دیگر را  که روش]اما فردی . هرچه بیشتر بدانید، بهتر باشد

 .هیچ ردی از گونگ ندارداو هیچ راهی برای تزکیه ندارد و . وبرهم است درهم
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 ییسرشت بودا

و حتزی تمزام زیزر و بزم      کند، روی تفکر ، وقتی شکل گرفت، در مدت طول عمرتان شما را کنترل مییک تصور و عقیده 
اگر چنین چیززی بزرای مزدتی    . گیرد تولد شکل می از آن پس. گذارد تأثیر می ازقبیل شادی، عصبانیت، اندوه و لذتتان،  احساسات

وخزو و مزنش او را    خلزق شود و در آن مرحلزه   با مغز خود واقعی آن فرد ادغام میپابرجا بماند، بخشی از تفکر شخص خواهد شد، 
 . دهد شکل می

یک تصور و عقیدۀ بشری معموالً  .کنند ی بقیۀ عمرش کنترل و مسدود مییابند فرد را برا تصورات و عقایدی که توسعه می
یزک موجزود بشزری    . کند و درنتیجه، آن نیز فرد را کنترل می کند و بنابراین کارمای فکری تولید می—یا بدتر—خودخواه است

یدوشزرط  ق تان شل شود و با تصورات و عقاید جایگزین شود، بدون وقتی روح اصلی. اش کنترل شود روح اصلیوسیلۀ  بهقرار است 
 . تان تحت کنترل آنان است شوید و حاال زندگی می محصور

اما یک موجود بشری گرایش دارد که وقتزی چیزهزایی را   . کند خودی که شما است، همان خود مادرزادی است و تغییر نمی
تزا هزیچ    برآییداگر بتوانید از عهدۀ این . صورات و عقایدی را شکل دهد و آن تصور و عقیده، شما نیستراحتی ت به ،کند درک می

—تزان را خواهیزد داشزت    ، درک خودِ مهربان و سرشت مادرزادیکنید ای را شکل ندهید، وقتی به چیزی نگاه می تصور و عقیده

، سزطح  هرچه شمای واقعی بیشتر نمایزان شزود  . ای نگاه خواهید کرد طور خیرخواهانه به آن موضوع بهو —نگرش شمای واقعی
تا گسزترۀ وسزیعتری قلمزرو سرشزت مهربزان       ، افکارتانتر است و درنتیجه بودن نزدیک به درست فکرتان باالتر است و افکارتان

 دهند، سرشت یک موجودی بشزری را  بینی که بدن بشری را تشکیل می نهایت ذره بی نهایت ذرات بی. تان را درخود دارد مادرزادی
طبزع،  شزود،   وقتی حدومرزهایی که تفکر یک شزخص را محصزور کزرده برداشزته مزی     . کند سازند، چیزی که هرگز تغییر نمی می
 .و آن همان شمای واقعی است شود بالفاصله آشکار می وخو، منش و خصلت مهربان انسان خلق

ای کزه   واسزطۀ تصزور و عقیزده    بزه روح اصزلی   .کند ده تغییر نمیای را رشد دا واسطۀ اینکه فرد تصور و عقیده روح اصلی به
واسزطۀ تصزورات و عقایزد     بزه گونه باشد کزه،   تواند این اما می. دهد های نهادی و ذاتی خود را تغییر نمی شخص رشد داده کیفیت

. شزود کامالً محصور شود و قادر نباشد متجلی های کارما، سرشت مادرزادی یک فرد مدفون شود، پوشیده شود،  گوناگون و شکل
کارما درمیان موجودات بشزری عزادی   . ای که در آن است را ندارد ای به ظریفی یا ریزی زیرا کارما ماده. اما آن تغییر نخواهد کرد

پی باشزد، درحزالی   وبرای آن چیز مادی امکان ندارد که به آن حد میکروسزک . ای از انسان عادی است مادهآید، بنابراین  بوجود می
به همین دلیل است که کارمزا  . شوند پی استفاده میونهایت میکروسک شود، مواد بی موجود بشری آفریده میزندگی یک که وقتی 

سرشت اصلی فرد روش نگاه کزردن خزود   . طور است که سرشت اصلی فرد مدفون شده است صرفاً این. تواند در آن نفوذ کند نمی
تان  طور کامل بردارید و درک سرشت اصلی د از تولد شکل گرفتند را بهبعاگر بتوانید آن تصورات و عقایدی که . را به مسائل دارد

یعنزی، تصزور و   —ای کزه شزکل دادیزد    تصور و عقیدهترین  ابتداییرا بازیابی کنید، آن همان جایی خواهد بود که از آنجا آمدید، 
صورات و عقایدی که پس از تولزد کسزو   تفکر و تاما بسیار سخت است که . در مکانی که ابتدا آفریده شدید داشتیدای که  عقیده

 .ماهیت تزکیه استشکنید، چراکه آن همان  کردید را درهم

اگر موجزودی متولدیافتزه   . در سطح خاصی، تجلیات خود را در آن سطح دارد. های مختلفی در سطوح مختلف دارد فا تجلی
آن تزان برگزردد،    وقتی سرشت اصلی واقعی. بازتابی از تصورات و عقاید از فا در آن سطح خواهد بوددر آن سطح باشید، تفکرتان 

 . فهمید و آن استاندارد، خود شما است سطحی خواهد بود که در آن سطح مسائل را می

ات و عقایزد شزکل   تصزور در زمزانی کزه   شزده   درنظرگرفتهرا ندارد؛ مسائل را برطبق استاندارد  جن شن رناستاندارد  کارما
 .نامنزد تبزدیل کنزد    مزی « دنیوی»یا فرد « آدم مکار»ممکن است یک شخص را به چیزی که مردم یک . کند گرفتند ارزیابی می
مشزکل   تولیدشزده  های مختلف کارمای فکری شکلکند  وقتی شخص تزکیه میموردی از این است که دهد،  وقتی این روی می

چنین کارمایی تحت شزرایط خاصزی و در   . بود شد، تزکیه آسان می انع مردم نمیم کارما اگر. شوند کنند و مانع تزکیه می ایجاد می
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اگر مقدار زیزادی  . کند مسائل را با آن استانداردها ارزیابی می، بنابراین شکل گرفتشرایط استانداردهای اخالقی چند سال گذشته 
ای که توسعه یافت فکزر   وقتی آن تصور و عقیده. سلطۀ آن خواهد بودعمر خود تحت   بگیرد، آن فرد برای بقیۀاز این ماده شکل 

امزا  . کند که مسائل باید بر آن اساس انجزام شزود   کند و فکر می گونه فکر می نیز اینکند که چیزی خوب یا بد است، آن فرد  می
او دیگزر  . اسزت شزده  و خفه کامالً محصور  نامهربان ابیتسا تصورات و عقاید اکاش ب خود واقعی. اش دیگر وجود ندارد خود واقعی

 . برای ارزیابی خوب و بد استاندارد واقعی خودش را ندارد

 آیزد  وسیلۀ یزک تصزور و عقیزده بوجزود مزی      ای که به گیرد و کارمای فکری یک تصور و عقیده درون افکار مغز شکل می 
پس درخصوص فکر مهربان چطور؟ مدرسۀ شاکیامونی آموزش داده . گیرد می ای از کارما است که باالی سر شخص شکل خوشه
اگر بزا اسزتاندارد   شود،  اشاره می« فکر مهربان»عنوان  و درواقع، چیزی که به آن به. کارما است  منزلۀ صرفاً شروع یک فکر بهکه 

 .شود گونۀ دیگری دیده می گیری شود، به اندازه جن شن رنرد استاندا باالتر یا الزامات باالتر

فرد را نزه فقزط   ای  و چنین تصور و عقیده. تواند خودش را بیابد بدین معنی که یک فرد عادی که ساکن این دنیا است نمی
تغییزری روی دهزد ازبزین    فقزط وقتزی   . گونه خواهد بود طور پیوسته بعد از آن نیز این بهکند، بلکه  عمر کنترل می برای یک طول

تزر شزود، خزود     ای قزوی  طور فزاینده به  یک تصور و عقیدهوقتی . گونه نشود، به کنترل خود ادامه خواهد داد اگر این. خواهد رفت
و حقیقتزاً بزه   . الیه روی هم انباشته شده است شود که کارما الیه حاال گفته می. ایستد طور واقعی از هستی بازمی واقعی شخص به

دانند بزرای چزه زنزدگی     و نمی گذرانند شان را به چه می دانند روزهای نمی. فقط به مردم عادی نگاه کنید. ن مرحله رسیده استای
 !کنند می

تواننزد بزه ایزن     می برخی از افراد. گونه است این. بینی متفاوتی دارند مادرزادی متفاوتی دارند و کیفیت روشن  مردم کیفیت 
برخزی افزراد   . تواند بازیابی شود و هنوز بزرای او امیزدی هسزت    مسائل پی ببرند، که بدین معنی است که سرشت بودایی فرد می

 آنها در این حالت، برای. اند از حد مدفون شده های تفکر اکتسابی بیش در روشتوانند به آنها پی ببرند، و بدین معنی است که  نمی
 .ستامیدی نی
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 در دائو بدون تزکیۀ دائو

ای بزود   گذشزته گفتزه   در .دهد، مسیری برای پیمزودن  ای برای تزکیۀ فرد ارائه می شود زیرا شیوه گونه نامیده می تزکیه این
کنزد، بزه    درحزالی کزه مسزیری کزوچکتر را پیزروی مزی      « .کند، اما او در دائزو اسزت   این فرد دائو را تزکیه نمی» :بدین معنی که

با دنیزا سزر صزلح و    . گذراند اش در این دنیا را با پیروی از روند سرنوشت می زندگی. گذارد ارزش می« بودن الیخ»یا « بودن هیچ»
هزای معمزول تزکیزه     از شزکل « .خواهم اگر قرار است مال من باشد به من بدهید، اگر خیر، آن را نمی»: کند فکر می. سازش دارد
و هرگزز بزا دیگزران    . مراقزو افزرادی ماننزد او هسزتند    اما استادانی هستند کزه  . چیست« تزکیه» داند حتی نمی. کند پیروی نمی

مزردم عزادی نیزز، ماننزد آنهزا،      . نامیدنزد  مزی « در دائو بدون تزکیۀ دائو» آن را این چیزی است که سابقاً مردم. ناسازگاری ندارد
چنزین  . کننزد  مهار کنند، اما نهایتاً مرتبۀ آسمانی کسو نمی ، خود رااطلو کردن چیزه در ارتباط باتوانند ازعهدۀ این برآیند تا  می

و بسزیاری از افزراد بزه او    . ای تقوا ذخیره کند، مقدار بسزیار زیزادی   اندازه  تواند مقدار بی و فقط می آورد دست نمی فردی گونگ به
اگزر روشزی را   . شزود  منجر به مقزدار زیزادی تقزوا مزی    این صرفاً اما . آسانی ندارد چراکه یک فرد خوب آن را بهرسانند،  آسیو می

اش برکت داده خواهد شزد،   ، احتماالً در زندگی بعدیاگر روشی را برنگزیند. شود برگزیند، طبیعتاً به مقدار زیادی گونگ تبدیل می
زمینه خاصی دارند  پسو هستند، دائو در دائ  از سوی دیگر، اکثر افرادی که بدون تزکیۀ. شود شود یا ثروتمند می مقامی بلندپایه می

و با این حال، افکار و قلمرو او در دائو است و از  نکردن دائو است و در وضعیت تزکیها .که مراقو آنها هستند وجود دارند و افرادی
برای او کسی درحال تبدیل گونگ —بدون تزکیۀ دائو، درحال تزکیۀ آن است. اش بازخواهد گشت به مکان اصلیرو در آینده  این
اش  درطزول زنزدگی  . پزردازد  کشد و کارمایش را می و او زجر می اش سرشار از بدبختی است زندگی. داند گرچه او آن را نمی است
بزرای فزردی   . های خاص هسزتند  زمینه ها افرادی با پس این. گونه است و همیشه وضعیتش این کند او کامالً رشد می شینگ شین

 . انجام دهد عادی سخت است که این کار را

. اعتدال و میانزه   آموزۀ—جای گذاشت هبرفتار کردن برطبق روشی که درخور یک انسان است را  ،کنفوسیوس برای انسان 
دائزو ترکیزو     های مدرسزۀ  های کنفوسیوس را با ایده گونه شد که مردم چین ایده ایناما . الئو ذی روشی برای تزکیه آموزش داد

طزور اساسزی    بزه  بودیسزتی  اندیشۀاز آن پس، . را نیز وارد کنندهای بودیستی  ایدهشروع کردند ، سونگسلسلۀ اوایل و در . کردند
عشزق بزه والزدین و فرزنزدان و چنزین       درآمیخت، ماننزد ، بودیسم چیزهایی از کنفوسیوس را و پس از سلسلۀ سونگ .تغییر کرد
مدرسۀ بزودا موضزوعات   . یک از چنین چیزهایی را دربر ندارد بودا درواقع هیچ  اما مدرسۀ .این نوع سیاری ازچیزهای ب—چیزهایی

داشزته  چه تعزداد والزدین   های بسیارش  فرد درطول زندگیداند  گیرد و برطبق نگرش آن، کسی چه می بشری را خیلی سبک می
آنهزا  . توانید به موفقیت نائل شزوید  تزکیه کنید می ساکنرا رها کنید و با ذهنی آرام و  هایی چنین وابستگی ۀفقط وقتی هم. است

 . معرفی شد، وابستگی احساسات خانوادگی پدید آمد[ در بودیسم]رو، پس از اینکه اندیشۀ کنفوسیوس  ازاین. هستند  وابستگی
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 داستان آفرینش انسان از خاک 

یزک تاتاگاتزا در ایزن    . الیه سطوح آسمان وجود دارد ترین سطح وجود دارند، و در باال، الیه اینجا در پایین موجودات بشری
بزه آنچزه آنجزا و    توانستند در آن سزطح ببیننزد،    آنچه می. طور الئو ذی عیسی به سطح تاتاگاتا تعلق داشت و همین. سطح است

آنچزه  رسد به  ببینند، چهتوانستند  فقط مقدار بسیار کمی را می ،باالتر از آنها بود از چیزهایی که. شد از آنها بود محدود می تر پایین
 . کرد دارای چه مقدار خرد بودند شان معین می خاطر این بود که سطح بهاین . بود بسیار باالتر

کزه از  کزرد   او استفاده مزی عبارتی بود که آن دانست،  اش می پس دربارۀ این نظرِ آفرینش انسان از خاک که عیسی درباره 
آیا او درحال اشاره به خاکی بود که « .خدا انسان را از خاک آفرید»--گرفت عنوان لرد درنظر می جانو موجودی آمده بود که او به

مادۀ  ،بلکه، در بعدهای باالتر، تمام مواد، شامل خاک. دانند آن خاکی نبود که مردم عادی می. مردم عادی از آن آگاه هستند؟ خیر
آیزا قبزل از    کرد آفریده شد؟ که او توصیف می« انسان»آن ای  مرحله پس در چه. تری هستند پیوباال از سطح میکروسک انرژی با

و او آن را بزه مزردم   داستانی دور وجود داشزت،   بدین مضمون درروایتی درواقع  سرآغاز تمدن روی زمین بود، یا در زمانی دیگر؟
 . اینکه، خدا انسان را از خاک آفرید ---گفت

سزازند، اگزر    خاکِ سمت دیگر قدرت دارد و چیزهایی که آن سمت را می. این سمت بشری نیست اما در حقیقت، این خاکِ
ت آسمانی پوسزتی دارنزد   موجودا. در سمت دیگر آفریده شد[ انسان]این بود که منظور او . اینجا آورده شوند، شبیه گونگ هستند

مزا در   همان الیۀ موادشده از  تشکیل های خاطر این است که فاقد سلول آن به. تر از پوست ما در اینجا است لطیفو تر  که ظریف
هزل داده شزدند،   وقتی آنها به این بعد انسان عزادی  . شوند تر تشکیل می تر و کوچک شان از مواد ظریف های ؛ سلولهستنداینجا 
. رسزیدند  نظزر مزی   به ای زیبا العاده طور خارش بهبا یک ظاهر بسیار لطیف، طور بود که  صرفاً این. گونه شد که شبیه انسان شدند این

گونه است که موجودات  درنتیجه اینو . بایست برای انسان اضافه شود جسمانی از مادۀ سلولی میبزرگتر بدین معنی که یک الیۀ 
 . خود گرفتند هری که دارند را بهبشری ظا

هزای بززرگ چزین اجسزاد      در زیر کوه. رسند نظر می کنند شبیه ما به ها نیز بدن دارند و وقتی اینجا پرواز می افراد در آسمان
آن افزراد تقریبزاً شزبیه موجزودات بشزری      . ها مدفون شد شان زیر این کوه وقتی مردند بدن. موجودات آسمانی مدفون شده است

افرادِ این بلکه، . جای نگذاشت وقتی عیسی در این دنیا بود، او درواقع هیچ متنی به. هستند، برخالف آنچه در متون توصیف شدند
نی نیزز هزیچ متنزی    بودا شاکیامو. پس از او بودند، پیروانش، که آنها را نوشتند و آنها برطبق زمان خودشان این کار را انجام دادند

آنچزه گفتزه شزد را     شزان  گونه بزود کزه پیزروان    بنابراین این. جای نگذاشت؛ در این مورد نیز، پیروانش بودند که آنها را نوشتند به
در چزه شزرایط    د، یا مسزائلی کزه روی دادنزد   دنکر شنیدند، اما نتوانستند بفهمند معنی اصلی چه بود، به چه نوع افرادی اشاره می

 . ندودتاریخی ب

بزدن مزا خزاک    »: در حیرت و سزردرگمی بزرد، فکزر کردنزد    مردم عادی را و  گفت که انسان از خاک آفریده شد[ عیسی]
هرچه سطح باالتر باشد، برتر . برتر از مادۀ بدن فیزیکی ما است ،نهایت باال موضوع این است که این خاک در سطوح بی« .نیست
 . است

، انسزان را در بعزدهای   بزاال قلمرویزی  ، موجودات در پایین وجود نداشتند موجودات انسانی سطح، وقتی دوریبسیار  زماندر 
به  کردن و هر شیئی فقط با فکر. گیرد ای که به بُعدی بگویم که چیزی شکل بگیرد، آن بالفاصله شکل می لحظه. دیگر آفریدند

عبارت دیگر، آنچزه   به. گیرد، گرچه در بعدهای دیگر شکل می ترسیم کنید و آنک انگشت در هوا با ی—تواند آفریده شود میآن، 
ها، یا آنچه متون بودیستی درخصزوص آفزرینش    در گذشته دربارۀ آفرینش این دنیا گفته شد، دربارۀ آفرینش یک سطح از آسمان

ارمای مثبت، کارمزای  گوید این است که، ک آنچه این به ما می. آن چیزها همگی تجلیات قدرت بوداها هستند—این جهان گفتند
 . بنابراین بوداها آن چیزها را آفریدند. تعمیم دادند« کارما»عنوان  را بهخوب، و کارمای بد، همگی 
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ها را بیافریند و هر چزه سزطح بزودا بزاالتر      تواند در یک لحظه یک سطح از آسمان بودایی که قدرت عظیمی دارد واقعاً می
و بیشتر اینکه، نیاز ندارد از دستانش استفاده کند؛ صرفاً بازکردن دهزانش و گفزتن   . تر است کند باشکوه آسمانی که خلق میباشد، 

به همین دلیل است که . آید فقط با یک فکر، آن پدید می—یک فکر کافی است بودای حتی باالتر،یک و برای . آن، کافی است
گیزری فقزط یزک     محض شزکل  توانند امور بشری عادی را اداره کنند؛ به اتاگاتا است نمیسطح تشان باالتر از  بوداهایی که سطح

بلکه، او صرفاً . کند اما حتی یک بودا تاتاگاتا نیز امور اینجا را مستقیماً اداره نمی. کردند فکر، مسائل روی زمین بالفاصله تغییر می
 . ندآور ساتواها آن را به اجرا درمی کند و بودی راهنمایی می
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 وسعت و ژرفای فای بوداحدومرزهای علم نوین و 

ایزن فزا   امزا  . اند گستردگی فای بودا را حس کنند با دارمایی که بودا شاکیامونی اشاعه داد، موجودات بشری قادر بودهحتی 
و حتزی آن نیزز   . با توجه به سطحش، فای تاتاگاتا بودآنچه بودا شاکیامونی آموزش داد، . گونه است واقعاً این—صرفاً عظیم است

ساتوا و نه آرهزات،   نه بودی. توانست بودا نامیده شود فقط یک تاتاگاتا میدر گذشته، . رسید نظر می برای مردم عادی بسیار باال به
گفزت، بزه تاتاگاتزا     را می« بودا»ژۀ رو سابقاً هرگاه کسی وا ازاین. یک بودا نرسیده بودند ییک به قلمرو یک بودا نبودند؛ هیچ هیچ

و درمیان بوداها، فقط آنهزایی  . ترین سطح بودا است تاتاگاتا باالترین مرتبه در این جهان نیست؛ بلکه، آن پاییناما . کرد اشاره می
توانند این کزار   بوداهایی که در سطح بسیار باالیی قرار دارند نمی. مراقو امور بشری عادی هستندترین سطح هستند  که در پایین

توانزد مجزاز باشزد؟     چگونه آن می. داد کردند، روی زمین تغییراتی روی می شان را باز می ای که دهان را انجام دهند، چراکه لحظه
اما تاتاگاتاها شخصزاً امزور را   . هستندتاتاگاتاها هستند که مراقو مسائل انسان بنابراین فقط . توانند کمترین دخالتی کنند آنها نمی
بنابراین حتزی نائزل شزدن بزه سزطح تاتاگاتزا       . دهند ساتواها هستند که کارهایی برای نجات مردم انجام می بودی. کنند اداره نمی

 . العاده است خارش

هزای بزودا شزاکیامونی     در آمزوزه . هزار دنیا را درک کنزد  سه ه شنتواند در یک دان می[ یک تاتاگاتا] پیومیکروسک سطح در
شزامل   اسزت و بشزری  د دارد کزه شزبیه سزیارۀ    هزار سیاره وجزو  او گفت که در این راه شیری سه. هزار دنیا وجود دارد نظریۀ سه
هزار دنیزا در   او گفت که سههمچنین . وجود دارد دنیا هزار درواقع بیش از سه. موجودات بشری هستند هستند که شبیهموجوداتی 

، وجود دارد که شبیه دنیایی است که انسان در آن سکونت دارد هزار دنیا یعنی فقط در یک دانۀ شن، سه. یک دانۀ شن وجود دارد
ی اند مشاهده کنزد و چیزهزا   نمایی شده بزرگ تواند چیزها را همانند اینکه وقتی چشم سوم باز باشد، فرد می .اندازه ژرف چیزی بی

هززار دنیزا    در یک دانۀ شن سزه . اما، فقط این را تصور کنید. پی هستندوبسیار ریز را ببیند، مانند چیزهایی که در سطح میکروسک
هززار   آیزا سزه  هایی در آنها وجود دارد، مگرنزه؟ پزس    هزار دنیایی که در آن دانۀ شن هستند دریاها و رودخانه پس سه. وجود دارد

کوچکی »: درنتیجه گفت. دندیده بوها وجود ندارد؟ بنابراین، حتی بودا شاکیامونی منشأ ماده را  دنیای دیگر در آن شنِ آن رودخانه
 .استتشخیص یعنی آنقدر کوچک است که منشأ ماده غیرقابل « آن درحدی است که هیچ سطح داخلی وجود ندارد،

هزایی سزاخته شزده اسزت و یزک اتزم از هسزته و         اند پی ببرد کزه یزک مولکزول از اتزم    تو میامروزی صرفاً   فیزیکعلم 
ایزن حزد    و فقط تزا . ها و نوترینوها وجود دارند پی برویم، کوآرکوسمت دنیای میکروسک بیشتر به. هایی ساخته شده است الکترون

توانند  ها هم نمی حتی میکروسکوپماده چیست؟ سمت پایین برویم، منشأ  پس اگر بیشتر به. اش همین است توانند بروند، همه می
درخصزوص پاسزخ بزه     .شزود  مزی تشخیص داده سایر تجهیزات وجودشان فقط با کمک . ها و نوترینوها را تشخیص دهند کوآرک

درخصوص اشیاء بزرگ، انسان باور دارد کزه  . آوری نقصان دارد طور تأسف بهتر، چه چیزی قرار دارد، فناوری انسان  اینکه در پایین
او پی برد کزه  . درواقع خیلی بزرگ بود آنچه بودا شاکیامونی دید. گونه ندید بودا شاکیامونی ایناما . سیارات بزرگترین اشیاء هستند

بزرگزیِ آن  »: درنتیجزه در انتهزا گفزت   . ببینزد را الترین نقطه باسمت باالتر، او نتوانست  با نگاه بهاما . ها نیستند سیارات بزرگترین
بزرگیِ آن درحدی است که هیچ سطح خارجی »اش مبنی براینکه  رو گفته ازاین« .درحدی است که هیچ سطح خارجی وجود ندارد

بدین معنی است که آنقدر بززرگ اسزت کزه بزرای آن     « کوچکی آن درحدی است که هیچ سطح داخلی وجود ندارد، وجود ندارد؛
 .قابل رؤیت نیستمرزی وجود ندارد و آنقدر کوچک است که انتهای آن هیچ 

ود رسزیده  دانشی که امروزه بشر دارد بزه او  خز  . نهایت پیچیده است موجودات زنده پیچیده هستند و ساختار این جهان بی
برای مثال، بسیاری از دانشزمندان  . کند درحالی که به او  رسیده، به چیزی تبدیل شده که توسعۀ علم انسان را محدود می. است

گویند حقیقتاً درست  بدیهی، آنچه میاصول درون محدودۀ آن . اند های فیزیک و شیمی وضع کرده بدیهی در رشتهاصول برجسته 
وقتی فراتر از اصزول بزدیهی   . است الیهچند چیزی ،حقیقت اما .بنانهادرا [ مسائل]ها  تئوری آن اساس بر که است درستو . است

  .اند برید که آن اصول بدیهی درواقع در نقش محدود کردن مردم عمل کرده روید، پی می آنها می
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انزد و   ی برای علم وضزع کزرده  برخی افراد معنی و توضیح. همین شکل است ههای اخیر نیز ب درخصوص علم زمانمسائل  
هزای آن قزرار    درون محزدوده و وقتزی  . شزود  درنظر گرفته مزی « علم»رو فقط اگر چیزی مطابق با آن معنی و توضیح باشد  ازاین

در نقزش محزدود کزردن پیشزرفت بشزریت      برید که  وقتی ورای معنی آن بروید، پی می. کنند آن علم است بگیرید، همه فکر می
توجزه   کنزد قابزل   ه تحمیزل مزی  هایی ک ، بنابراین محدودیتدند آنجا باشنناملموس یا نامرئی اجازه ندار هاییزچ. عمل کرده است

بعزدهای دیگزری وجزود دارنزد کزه انسزان        کنزیم در  بوداها، موجودات خدایی دائویستی و خدایانی که از آنها صحبت می. هستند
گرفتنزد، آیزا    های علم امروزی مورد کاوش قزرار مزی   با استفاده از روش اتپس اگر آن موجود. لمس کند یا ببیند آنها را تواند نمی

قادر نیسزت آن را  اما غرب برای علم تعریفی وضع کرده و هر چیزی که علم نوین ! شد میشد؟  طور علمی ثابت نمی وجود آنها به
 . کند چنین چیزهایی را تصدیق کند جرأت نمی. شوند بندی می الهیات یا مذهو طبقه عنوان تشریح کند، بدون استثنا به

. گذرد گیری، ایستایی و فساد می کند که هر چیزی، ازمیان مراحل شکل مدرسۀ بودا بیان می. علم غرب به افراط رفته است
علم مربزوط  . اقی ماندن در وضعیت خاصی استمعنی ب  خود گرفتن است، درحالی که ایستایی به گیری به معنی شکلی را به شکل

اگر بیشتر بزه  . برد که قادر نیست بیشتر پیشرفت کند به اروپا با چارچوبی که وضع کرده محدود و محصور شده است، حاال پی می
ا را بنابراین همۀ ایزن چیزهز  . بود های علمش می کرد، آنچه ممکن بود کشف کند، چیزی ورای محدودیت سمت پایین بررسی می

اما اگر کسی چیزهایی را کشف کند که در محدودۀ دانش علمی امروزه نباشد، . کند بندی می عنوان مذهو یا الهیات طبقه باهم به
علم و فناوری نوین انسان انجام دهد، یا چیزهایی را کشف کند که ناملموس و نزامرئی هسزتند و    و این کار را با استفاده از روش

هاست که روی  مشکل این است که تعریف علم مدتامروزمان مورد مطالعه قرار دهد، آیا آن علمی نیست؟  آنها را با شیوۀ علمی
بنابراین هیچ جایی بزرای پیشزرفت بیشزتر بزاقی     . شود طور قاطع انکار می بههایش  سنگ حک شده و هر چیزی ورای محدودیت

 . ماند نمی

شزوند و اصزول بزدیهی     درنظر گرفته می «کامل و ماهر»های خاصی  رشتهدر هستند که هایی  و چهره و برخی دانشمندان
و  بودنزد  و کامزل  برجسزته  رطبق استانداردهای مردم عادی خیلزی ن، باین دانشمندان، مانند نیوتن و انیشت. اند فراوانی وضع کرده

شزان،   علمی میراثچنین همع کردند، ای که وض و اصول بدیهی. توانستند بسیار فراتر از یک فرد متوسط درک کنند و بفهمند می
شود و از  پی برده میشود یا درکی که  وجود، هر تحقیقی که انجام می  اما با این. عنوان یک ثروتی از دانش با ارزش باقی است به

اگر آنهایی کزه  . شود گیری می نتیجه الگوهای مشخصی طور ناچار شود، به های فکر آنها انجام می طریق کار کردن درون محدوده
های آینده هرگز فراتر از آنهزا نخواهنزد    نسلکار کنند،  آنانهای نظری  طور کامل درون چارچوب آیند به میاین دانشمندان بعد از 

 . های جدیدی را تجربه نخواهند کرد رفت و پیشرفت

شزود کزه ایزن اصزول بزدیهی       رود، پزی بزرده مزی    های اصول بدیهی قبلی می کشف یا اختراع کسی ورای محدودهوقتی  
در سزطوح بزاالتر یافزت    های باالتر دانش و حقایق باالتر وجود دارند که  زیرا شکل. اند درحال محدود کردن مردم بوده شده وضع
امزا  . های اتمی بود هسته ماده که برای انسان شناخته بود ۀسابقاً کوچکترین ذر. دانش ما از ماده است ،یک مثال خوب. شوند می

از ایزن  طزور پیوسزته    نکته این است که موجودات بشری به. ها و نوترینوها هستند گونه نیست، چراکه حاال کوآرک االن دیگر این
. کننزد  در نقش محدودیت دیگری عمزل مزی  اما خود اصول بدیهی جدید، پس از کشف چیز دیگری، . شوند مسائل بیشتر آگاه می

 .کنند ای معموالً در نقش محدود کردن مردم عمل می حقیقت این است که چنین اصول بدیهی. گونه است این

درک انسان از دنیای فیزیکی به دانزش  . مذهو و حتی الهیات حقیقت استهای  آموزهاو پی برد . انیشتن فردی عادی نبود
 اتتحقیقز  تری در های عمیق واقعاً بررسی اگر .اند شود، خیلی شبیه اصول بدیهی علمی که وضع شده موجودات بشری محدود می

موجوداتی که در . بردند آنچه مذهو آموزش داده حقیقت است کرد، پی می شان پیشرفت بیشتری می تالش، و شد انجام میمردم 
شزان   درکدهند که یک سطح باالتر اسزت، و   تر از انسان هستند، فناوری و دانشی ارائه میسطحی وجود دارند که یک سطح باال

همین دلیل است  به. رود ، ورای فناوری و دانش موجودات بشری عادی میاز این دنیا ازطریق فناوری و دانشی که در اختیار دارند
تری انجام داد، پی برد آنچه مزذهو آمزوزش    کاوش عمیقوقتی به قلۀ علم و فناوری بشری رسید و سپس در کارش که انیشتن 

و اینها افرادی هستند —های اخیر بسیاری از دانشمندان و فیلسوفان نهایتاً به مذهو روی آوردند زمان در. کامالً واقعی استداده 
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شزان   و باور کورکورانهشدۀ علم معاصر  های وضع محدودیتوسیلۀ  بهحال حاضر برعکس، آنهایی که در. اند داشتهکه دستاوردهایی 
 . دهند می« علم کاذب»لقو طور قاطع  به[ یی که ورای دسترسی علم هستند]یزهابه چ، فلج شدند ،آن هب
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 «گردد ها به یکی برمی تمام روش»

تزکیزۀ خزاص آمزوزش داده    چیزی است که طبیعتاً درون بافت یک روش « گردد ها به یکی برمی تمام روش»این گفته که 
. بزه دائزو هزدایت کننزد     فزرد را  تواننزد  روش وجود دارد که همۀ آنها میصد  هزار و شش کند که سه مدرسۀ دائو بیان می. شود می

اگر کسزی  اما . تواند بوداشدن را تزکیه کند وسیلۀ آنها فرد می کند که آن هشتاد و چهار هزار روش دارد که به بیان می مدرسۀ بودا
از چیززی کزه آن گفتزه    ]متفزاوت  کامالً ین اچندین مذهو مختلف را ترکیو کند و آنها را همزمان با هم تمرین کند، سعی کند 
توانند موضوعات خدایی را بدانند؟ کاری که در تزالش بزرای انجزام آن هسزتند      موجودات بشری چگونه می .است[ کند اشاره می
 . معنی است کامالً بی

ترکیو پزنج   بوجود آمد،این گروه که در اواخر سلسلۀ چینگ . معروف بودند« روش اتحاد»به در چین قدیم گروهی بود که 
، مردم به دنبال این بودند کزه آن  ای که در سلسلۀ چینگ ظاهر شد نادرست بود و از لحظهآن یک شاخۀ . کرد مذهو را تبلیغ می

 گزرا  در اوایزل دورۀ جمهزوری، حززب ملزی    . آن را نزابود کننزد  را سرکوب کنند؛ امپراتوران چینگ بزرگ به دنبال این بودند کزه  
در وقتزی حززب کمونیسزت    . کزرد  صورت گروهی اعدام می شان را به اعضاینیز به دنبال این بود که آن را نابود کند و ( تی ام یکِ)

چرا این روی داد؟ درواقزع هزیچ   . تعداد زیادی از اعضای این گروه را کشتطور مشابه  ، آن نیز بهقدرت را در دست گرفتانقالب 
بنزابراین، چیززی   . کنزد  ی را دنبال میتغییرات آسمانتوسعه و پیشرفت تاریخ صرفاً . چیزی در اجتماع عادی بشری تصادفی نیست

عبزارت   بزه . طزوری انجزام دهزد    همینناگهان را  یدهد صرفاً محصولی از این نیست که کسی کار اجتماع بشری روی میدر ه ک
آن نزابود   خواسزتند  موجودات باالتر مزی . مان بودخواستند آن را نابود کنند؛ بلکه این ارادۀ آس دیگر، این مردم عادی نبودند که می

. از آسزیو رسزاندن بزه فزا بزود     جدی مورد « ترکیو کردن پنج مذهو»معنیِ  آن گفتۀ بی. دانستند اش را مجاز نمی شود و هستی
 . کردند ها خرابکاری می موردی از این بود که اهریمنان درمیان انسان

شزدن   مالحظه نبودند که اتحزاد یزا یکزی    یک آنقدر بی هیچ یا بودا شاکیامونی آسمانیمحترم ازلی  آغاز [نام دائویی به]حتی 
حتی درون محدودۀ خود بودیسم، آموزش داده شده که هزیچ دو  ! تواند روی دهد چگونه می. بودیست و دائویست را پیشنهاد کنند

. توانند ذن را تمرین کنند کنند نمی ک را تمرین میسرزمین پاآنهایی که برای مثال، . تواند با هم مخلوط شود ای نمی روش تزکیه
وقتزی تزکیزه   . تی یزا هوآیزان را تمزرین کننزد     توانند تیان کنند نمی و آنهایی که ذن را تزکیه می. توانند مخلوط شوند این دو نمی

نهایزت پیچیزده    ونزگ بزی  طور است؟ زیرا رشد و تکامزل گ  و چرا این. های مختلف را با هم ترکیو کنید توانید روش نمی کنید می
گونزگ شزما در آن ماشزین تولیزد     . شزود  شما فقط یک بدن دارید و مانند نوعی ماده خام است که به ماشینی تزریزق مزی  . است
کار رفته برای نجات شما باشزد،   شیوۀ به آن خواه—طور بسیار دقیقی برای شما نظم و ترتیو داده شود هر چیزی باید به. شود می

تزان در   اما اگر در نیمزۀ راه . شکلی که هر نوعی از گونگ باید به آن شکل رشد و تکامل یابد و غیره یا بردارید هر قدمی که باید
چیززی کزامالً   . شزما بزه مزن بگوییزد     توانسزتید تزکیزه کنیزد؟    شد؟ آیا هنوز می شدید، نتیجه چه می ماشین دیگری قرار داده می

 . شدید یک توده تفاله می. شدید ریخته و آشفته می هم به

خاطر اینکه بزه ایزن شزکل غیرمسزئوالنه تزکیزه       شان پیشرفتی داشته باشند دقیقاً به اند در تمرین نتوانستهبسیاری از افراد 
. تواند مخلوط کردن وجود داشزته باشزد   این بود که در تزکیه نمی «هیچ راه تزکیۀ دوم»منظور واقعی بودا شاکیامونی از . اند کرده
ها مطلقزاً   اما مخلوط کردن روش. به اشتباه فهمیده شد و معنی دیگری از آن برداشت شد« هیچ راه تزکیۀ دوم» دها این گفتۀ بع

وه دوباره اما حاال این گر. داند چیزی که قوانین آسمان ممنوع می—را آموزش داد« اتحاد پنج مذهو»روش اتحاد، . ممنوع است
بدین دلیل که هیچ کسی در این دوره درحال اداره  ،دخالتی کندهیچ کسی قصد ندارد  دورۀ پایان دارمادر . اند در تایوان ظاهر شده

اند و دیگر مراقزو امزور    همراقبت خود را رها کرد[ ودات خداییجمو]رو همه  ، ازاینانسان حتی بدتر شده. کردن امور بشری نیست
کنند به تزکیۀ سخت و دقیق  هستند به بودا ایمان دارند یا او را عبادت می فآنهایی که معتر. دهند مردم را نیز نجات نمی. نیستند

 . به این بدی است. خواهان ثروت یا دور کردن بدبختی هستند بلکه صرفاً. عالقه ندارند
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کننده  افکار در ذهن یک تزکیه. رسد ینظر م دهد معقول به آموزش می[ روش اتحاد]آنچه  کنند مردم هنوز فکر میهرحال  به
هزیچ تکنیکزی   شامل های تزکیه کامالً به ایمان متکی هستند و  برخی از روش. و نیز کسی با ایمان مذهبی، بسیار حیاتی هستند

نبزوده  هرگزز قزرار   آن . کند درهم و برهم می را تان تزکیه تمرینشود،  تان چیز دیگری مخلوط می یستند، بنابراین وقتی در ذهنن
اند و برای بشریت تباهی  بر آن، حاال اهریمنان در دنیای بشری پخش شده  عالوه. باشدهیچ یک از چنین حرکات فیزیکی شامل 

در  باعز  شزوند   و خواهند نابود کنند آیا هر کسی افکار خوب ندارد؟ این دقیقاً همان چیزی است که اهریمنان می. آورند بار می به
 . تزکیه شکست بخورید
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 بودیسم ذن افراط است 

از همزان ابتزدا در زمزرۀ    بودیسزم ذن  . گزینند آنهایی که افراطی هستند و آنهایی که راه میانه را برمی ،دو نوع هستندمردم 
گرچزه مزردم همیشزه    . ای از بح  و جزدل بزوده اسزت    ذن همیشه در هاله. آید حساب نمی بهها بود و یک سیستم تزکیه  افراطی

شزان بزرای تزکیزۀ     نیزت  ،و دلیزل آن  انزد  رواقع آنها تحت مراقبت بودا شاکیامونی بودهداند، اما  های ذن تزکیه کرده برطبق شیوه
دارما پادشاهی آسمانی خودش را نزدارد   بودی. دهد ذن یک سیستم را تشکیل نمی. است شان خوبی بودن جستجویدربوداشدن و 

عنوان  بودا شاکیامونی را بهدارما، در زمان خود،  حقیقت این است که خود بودی. تواند نجات را به مردم عرضه کند و درنتیجه نمی
مریزدی از نسزل   —درواقزع مریزد شزاکیامونی بزود    شزود امزا    بزرگ ذن نامیزده مزی   گرچه او روحانی. گرفت گذار درنظر می بنیان
کزرد، تمرکزز    های بزودا شزاکیامونی کزار مزی     درحالی که روی نظریه. ستود کسی که بودا شاکیامونی را بسیار میوهشتم و  بیست
. افتزاد  با گزذر زمزان، ذن در سراشزیبی   . های شاکیامونی نبود اصول اندیشهگذاشت و این جدا از  «بودن هیچ»خود را بر شدن  آگاه
عقیده داشتند که آن باالترین عنوان یک راه تزکیه درنظر گرفتند و  رویکرد را به ، آندارما رویکرد بودیبر اساس های بعدی  نسل
هایش  آموزه: دارما این را گفت و خود بودی رفت جدیدی رو به افول می هر نسلآمدن درواقع ذن با . اما راه او باالترین نبود. است
 . ا شش نسل ادامه خواهد داشتفقط ت

برای بزودا   نیز قائل شد و احترام بسیار زیادی« بودن هیچ»به آموزۀ بودا شاکیامونی مبنی بر زیادی   دارما اهمیت نسبتاً بودی
و . افتادنزد در دام افزراط    های بعزدی کزامالً   اما نسل. شد وهشتمش شناخته می عنوان مرید نسل بیست بهشاکیامونی قائل بود؛ او 

مزردم   .شزدند  دارما و شاکیامونی تقریباً معادل هم درنظر گرفته  طوری که بودی ، بهگونه شد، در مرحلۀ افول قرار گرفت وقتی این
اصوالً این به منزلۀ . درنظر گرفتنددارما را یگانه حقیقت بودیستی  های بودی و نظریهدادند دارما را مورد تکریم قرار  بودی تدریج به
 . تن به گمراهی بودرف

تا   واقعاً. یعنی، او صرفاً یک آرهات بود—دارما تا سطح پایینی تزکیه کرد و فقط به مرتبۀ آسمانی آرهات نائل شد زیرا بودی
بسیار سطح بودا شاکیامونی و  شکاف بین سطح او. توانست بداند؟ با تمام این اوصاف او به سطح تاتاگاتا نرسیده بود چه مقدار می
تزرین   هایش برای پذیرش مردم راحت هایش به فلسفۀ مردم عادی نزدیکترین است و نظریه همین دلیل، آموزه و به! چشمگیر بود

گزیننزد   آنهایی که رویکردی آکادمیک را برمی. گیرند درنظر میشکلی از فلسفه یا ایدئولوژی  را مذهوویژه آنهایی که  به—است
طور نزدیکی شزبیه فلسزفۀ    بهآن . بیشتر از همه نظریۀ او را بپذیرندکنند گرایش دارند که  عه میعنوان فلسفه مطال و بودیسم را به

 . عادی است

کنیزد،   کنید و تزکیه می شما تزکیه می[ اما برطبق ذن] .باال برود هر اندازه هم که فردشوند،  در هر سطحی یافت می بوداها
موجزودات   .کننزد  موجودات بشری را نیزز تصزدیق نمزی   تا حد شان حتی  در تزکیه. از قرار معلوم، هیچ چیزی وجود نداردو سپس، 

عادی حتی بدتر از آن افراد . کنند عنوان چیزی واقعی تصدیق نمی ، اما آنها را بهبشری مرئی زنده اینجا درست در مقابل ما هستند
ایزن افزراد حتزی    « .کنم کنم اگر آن را ببینم، و اگر نبینم باور نمی من باور می»: گویند یهستند که م بینی ضعیف کیفیت روشنبا 

کنیزد؟   تزان را بزاز مزی    دهیزد و چشزمان   کنید؟ چرا به خود زحمت مزی  پس چرا زندگی می. کنند بینند تصدیق نمی آنچه را که می
دارما گفت که دارمزایش   بودی. اند درست؟ آنها به افراط رفته  هیچ چیزی وجود ندارد،... دراز نکشید، نایستیدتان را ببندید،  چشمان
از همزان  چسبند کزه   ای می به آموزهسخت  هم مردم امروز چقدر نابخرد هستند که هنوز. تواند تا شش نسل منتقل شود فقط می

  کننزد، و دربزارۀ   کنند، بوداها را تصدیق نمی آنها خود را تصدیق نمی. اند ن فرو رفتهبستی است که در آ این بن. ابتدا نیز معتبر نبود
کنند، چه لزومی دارد که یک نام داشت؟ و چه لزومی بزه خزوردن اسزت؟     اگر حتی وجود خود را تصدیق نمیسیارۀ زمین چطور؟ 

 ...خاموش کنیدا را نگاه نکنید ساعت چند است و تمام صداهتوانید تمام روز گرسنه بمانید،  می

دهد؟ اگر بودا شزاکیامونی   یا این بودا شاکیامونی را مورد تردید قرار نمیپس آ. تمام شده استاینها، همه چیز   و بعد از همۀ 
هزای بزودا شزاکیامونی را     در آموزه« بودن خالی»کرد؟ آیا معنی واقعی  درطول چهل و نه سال چه کار میچیزی آموزش نداد،  هیچ
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جای نگذاشت، او درحال گفتن این بود کزه او روش تزکیزه یزا فزای      هیچ فایی را به[ گفت که او]دانند؟ وقتی بودا شاکیامونی  می
اش بزود و آنچزه بزرای مزردم      اش صحبت کرد فقط چیزهایی در سطح تزکیزه  آنچه او درباره. طور واقعی آموزش نداد جهان را به
شزاکیامونی در  وقتزی  ای کزه   دارمای واقعی. یشها آموخته ، تجارب تزکیه و درسویژه به—دجای گذاشت فای تاتاگاتا بو عادی به

فزا در سزطح    آن، های خاصی از سطوح مختلف صحبت کرد، که ها بود و دربارۀ بینش دستورالعملاین دنیا بود اشاعه داد قواعد و 
هیچ دارمزایی را آمزوزش   ام  در زندگی»: رو گفت و ازاین گیر بیفتنداو خواست مردم در سطح  اما بودا شاکیامونی نمی. خاصی است

نزه یزک بزودا در    امزا    یک تاتاگاتا، یک بزودا اسزت،  . دانست دارمایی که آموزش داده باالترین نبود او آن را گفت زیرا می« .ندادم
توانزد   میفردی با کیفیت مادرزادی بزرگ . کننده نباید با دارمای او محدود شود یک تزکیه. فای بودا بیکران است. باالترین سطح

 . تناظر فا درانتظار او استشوند و تجلی م تر می ها باالتر و ژرف جایی که بینش  حتی باالتر تزکیه کند،
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 سطوح درطول دورۀ تزکیه

شوند و چیزی نیسزت کزه همزۀ     کنندگان درطول دورۀ تزکیه از آن آگاه می تزکیۀ فرد چیزی است که برخی از تزکیه سطح
بینی رسیده باشند یا بزه سزطوح    کنندگان فقط پس از اینکه به وضعیت روشن اکثر تزکیه. شوند لزوماً از آن آگاه  کننده، افراد تزکیه

هزای گزونگی    رنگ روی از رسند، به این آگاهی می آنهایی که. شوند گاه میآده باشند، از آن گانه رسی باال و ورای قانون دنیای سه
تواند از ستون گونگ فرد یا از خزود بزدن تشزخیص داده     می. شان را تشخیص دهند سطحتوانند  میآید  شان بیرون می که از بدن

شود قرمز است، و وقتی سزطح شزخص بزاالتر بزرود، نزارنجی و       میگانه، گونگی که ابتدا پدیدار  در تزکیۀ قانون دنیای سه. شود
یعنی، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بزنفش،  —شود طوری که در کل نُه رنگ می شود، سپس سبز و غیره، به سپس زرد می

ف رسیده باشزید و بزه   شفا اگر به بدن نیمه. برای دیدن اینکه در چه سطحی هستید، یک نگاه کافی است. رنگارنگ و بدون رنگ
ای آسزمانی   شزما مرتبزه  . گانه خواهد بود دهید، تزکیۀ ورای قانون دنیای سه ای که انجام می سمت باال ادامه دهید، تزکیه تزکیه به

گانه بدین معنی است که  انجام تزکیۀ ورای قانون دنیای سه. اید اید و مرحلۀ مقدماتی تزکیۀ فای آرهات را شروع کرده کسو کرده
اگزر بزه   . تان را تمام کنید، یک آرهات هسزتید  اگر در این مرحله تزکیه. اید و دیگر در معرض بازپیدایی نیستید قلمرو گذشته ز سها

های قرمز،  اما رنگ. بندی دارد سمت باال ادامه دهید، درحال تزکیه در مرتبۀ رفیع آرهات خواهید بود و آن سطح نیز رنگ تزکیه به
هزا در تزکیزۀ    رنزگ . گانه اسزت  هایی است که در قانون دنیای سه بی، نیلی و بنفش اینجا متفاوت از آن رنگنارنجی، زرد، سبز، آ

شزفافی از   بنزدی نیمزه   ، آنها رنزگ [آرهات]اما در آن سطح . های موجودات بشری هستند و شبیه رنگ  گانه غلیظ قانون دنیای سه
رنگی بیشزتری وجزود دارد، بزا     با تزکیۀ بیشتر، مجموعۀ نُه. رنگ هستند و بیبنفش، رنگارنگ  قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی،

بنزابراین جزایی کزه فزرد در     . شزود  به این شکل تکرار می ابارها و باره. تر و زیباتر هستند تر، لطیف شفاف این تفاوت که آنها نیمه
 . تواند تشخیص داده شود تزکیه قرار دارد می

بینزی   قدر برای مردم عادی شفاف نیست، زیرا موضوعی از بیزنش و روشزن   را ببینند و مسائل ایناما مردم اجازه ندارند این 
مانزد؟ هزر    بینی بزاقی مزی   شد، چه چیزی برای بصیرت و روشن صورت واضح نمایان می اگر آنچه بدن تزکیه کرده به. وجود دارد

حتی افرادی با گناهانی . بود داد؟ هرچیزی بسیار واقعی می چه کسی انجام نمی. داد کرد، هر کسی آن را انجام می کسی تزکیه می
بینزی وجزود    موضزوعی از بصزیرت و روشزن   . آمدند تا آن را یزاد بگیرنزد   بخشش، هرچقدر هم غیرقابل اصالح بودند، می غیرقابل

و اگر بتوانم چیزها را واضح  دارم چشمانم را باز نگه می»: گویند برخی می. بود بود، تزکیه غیرممکن  گونه می و اگر این. داشت نمی
طوری کزه چیزهزا خیلزی     توانست هر چیزی را ببیند، به اگر چنین فردی می. اما این عملی نخواهد بود« .گیرم ببینم، آن را یاد می

دلیل آن این است که یزک فزرد بایزد ازطریزق     . داشت تزکیه کند اجازه نمی. رسید اش به پایان می بودند، فرصت تزکیه واضح می
توانسزت   رسید و می بینی کامل می اگر فرد به روشن. آید حساب می تزکیه به ،آن فقط بینی و بصیرت، از توهم بیرون بیاید و وشنر

آمد، چراکه دیده بود  حساب نمی کرد به گونه است؟ زیرا اگر تزکیه هم می و چرا این. داشت تزکیه کند هر چیزی را ببیند، اجازه نمی
، دهزد  روی مزی دعوا و ستیز مزردم  دیده بود که چه چیزی هنگام او . واقعی است[ کند ه از آن صحبت میکه تزکی]که هر چیزی 

شزد،   طور کامزل در مقزابلش نمایزان مزی     اگر واقعیت به. دهند کنند به آنها تقوا می اینکه آن افرادی که از دیگران سوءاستفاده می
آمد؟ آن چنگ زدن به چیزی که اینجزا   حساب می عنوان انجام تزکیه به اما آیا به. گرفت مسلم است که او راه تزکیه را درپیش می

 . شد های بشری ازبین برده نمی در آن صورت، وابستگی. آمد حساب می ن آن، بهقرار دارد برای برداشت

اگزر  . های خزود برسزد   وفهم درک  به برد، بشری خود را ازبین می هایِ درمیان کشمکش، وابستگییک فرد باید درحالی که 
  چرا برای یک بودا سزخت اسزت کزه سزطحش را ارتقزاء     . بود طور شفاف و واضح ببیند، آن تزکیه نمی بهتوانست هر چیزی را  می

تزر اسزت    تواند تزکیه کند؟ برای او سخت چگونه می. بیند طور واضح می هر چیزی را به ،دعوا و ناسازگاری ندارددهد؟ زیرا او هیچ 
فقط وقتی فرد در توهم تزکیزه کنزد   . ان مردم عادی بروند و تزکیه کنندخواهند درمی میو به همین دلیل است که . که تزکیه کند

بزرای هزیچ   امزا جزئیزات    .بینند خیلی کم میکنند  وقتی مردم تزکیه میگرچه  ،پذیر است آن امکان. پذیر است صعودِ سریع امکان
 .شود موجود بشری برمال نمی
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، در تمام مسیر، از ابتدا تا انتها، در جریان است و او بایزد درمیزان   بینی کند، موضوع بصیرت و روشن وقتی فردی تزکیه می 
بدون ایمزان، هزر چیزز دیگزری     . دهد دهد، و از شروع تا پایان، آن را مورد تأکید قرار می غرب به ایمان بها می. توهم تزکیه کند

وقتی برخی از افراد در مقابل تصویر عیسزی  . دخواهد بو[ از جانو خدا]تا وقتی که ایمان داشته باشید، پاسخی . ناپذیر است تحقق
. شزان پاسزخ دهزد    ه و کسزی بزوده کزه بزه پرسزش     شان واقعاً حس کرده که عیسی درحال گوش کردن بزود  ذهن  کنند، توبه می
وقتی عیسی آماده بود تزا پیزروانش را در پادشزاهی    . شکلی از تزکیه استایمان مذهبی . گونه است های تزکیه در غرب این شیوه

و عزالوه بزر آن،   . توانست وارد آسمان شود بدن آن فرد فاقد گونگ یا انرژی بود، آن شخص نمیآسمانی خودش پذیرا باشد، اگر 
شد ویژگی خاص این جهان در سطوح باال  و کارمای روی بدنش باع  می افکار بدی که فرد درمیان موجودات بشری شکل داده

و هزیچ چیززی     شزد  هر دوی بدن و روحش متالشی می[ رفت اگر آنجا می]کسی که خیلی بد بود، او را محدود کند؛ در خصوص 
طزور کزه ایمزان فزرد رشزد       بنابراین همان. بنابراین بدون گونگ عملی نخواهد بود. ناپذیر است این وضعیت توجیه. ماند باقی نمی

گونگ در  کند بهبود یابد و فرد خوبی باشد، ر پیوسته سعی میطو طور که به گذرد و همان میطور که ازمیان اعتراف  همان کند، می
فقزط  [ در غزرب ]چراکه شود،  اما در این باره به او گفته نمی  دهد، اگر چه او گونگ را رشد می. یابد برای او تکامل می سمت دیگر

همین برای راهبزان بودیسزتی نیزز    . ودش گونگ آموزش داده نمی  شود که فرد خوبی باشند؛ به آنها دربارۀ به آنها آموزش داده می
 کنزد  شان رشد مزی  دهند؟ گونگ دهند، پس چگونه گونگ را رشد می انجام نمی[ گونگ از نوع چی]آنها هیچ تمرینی . مصداش دارد
 .شود که گونگ دارند نها گفته نمیگرچه به آ
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 بودیست و دائویست

محصزولی از  یسم ئدرواقع مذهو دائو. یسم نباید وجود داشته باشدئکند؛ مذهو دائو را تمرین می انفرادیمدرسۀ دائو تزکیۀ 
دلیزل ایزن   . عنوان دائوئیسم مذهبی وجود نداشزت  هرگز در دورۀ ماقبل تاریخ چیزی به. است که در تاریخ اخیر روی دادتغییراتی 
و تمزرین   انفزرادی شعور عرضه کنزد؛ بلکزه آن تزکیزۀ     همۀ موجودات ذی  این نیست که نجات را به دائو  مدرسۀهدف است که، 
بینزی بزه    اش بر روشزن  ، تمرکز تزکیهرن و جن، شناز . کند را تزکیه می جنبینی به  بنابراین آن روشن. دهد می  را آموزشسکون 

دائزو الزم  . دهد و آرمانش بازگشت به اصل و حقیقت است می پرورش، سرشت مادرزادی فرد را جنوسیلۀ تزکیۀ  حقیقت است، به
. شعور ندارد برای نجات وسیع موجودات ذیخواستی واقعاً هیچ [ دائو  مدرسۀ]بنابراین   داند که تزکیه باید در سکون انجام شود، می

ماننزد   نیزز  هزا  در آسزمان . خواهد بود سرگردان یموجود خدایی سیار یا جاودانآنگاه او اش را تمام کند،  تزکیه وقتی یک دائویست
هزای   درواقزع مزذهو دائوئیسزم از وابسزتگی    . هایی ساکن خواهزد بزود   و او در یکی از چنین کوه  ها وجود دارد ها و آب اینجا کوه

ن هسزتند  دلباختزۀ ایز  هستند،   شدن و نفع شخصی رسمیت شناخته درحالی که مردم در اشتیاش به. موجودات بشری عادی زاده شد
 .آید بنابراین چیزهایی مانند این پدید می. شکل دهند قدرتگاه پایهمدست شوند و نوعی  که

گرچزه  . دهد که در انزوا و تنهایی تزکیه کنزد  یک دائوئیست به مریدش آموزش می. در حقیقت مذهو دائوئیسم وجود ندارد
اگر استادی یک مرید خزوب  . کنند ا آموزش حقیقی را دریافت نمیآنه  اما همۀ  بوجود آمد و مریدان بسیاری دارد،مذهو دائوئیسم 
ای را  دغدغزه  زنزدگی راحزت و بزی   وجود نداشته باشد،  و اگر مریدان خوبی. دهد های حقیقی را به او آموزش می پیدا کند، آموزش

ای کزه   و رهزایی واقعزی  زیزرا بزه دائزو    [ تواند این کار را انجام دهزد  او می. ]دهد کند و هر کاری مایل باشد انجام می انتخاب می
 .استنائل شده آید  همراه آن می به

. ناپزذیر اسزت   کامالً تحقق های این دو مدرسه آموزشمخلوط کردن . ت، بودیست است و دائوئیست، دائوئیست استبودیس
بنیزان مزا   . گیزرد  مزی دربر را تمرین ما براساس خود جهان است و هزر چیززی  . واقعاً عظیم است یمکن اما چیزی که ما تمرین می

فراتر از هزر دوی  اما این فا . های ما باشد یا مشخصات ما، بودیستی است پایهو آنچه داریم، خواه   بوده است بودا  براساس مدرسۀ
مختلزف ظزاهر    شود و تجلیزات متفزاوتی در سزطوح    های متفاوتی در سطوح مختلف یافت می درک. رود بودیست و دائوئیست می

فالون دانش باالتری وجود دارد و بزازهم   دانش خود را دارند، درحالی که ورای بهشتِ آنهایی که در بهشت فالون هستند. شود می
 . ود داردهای باالتری از دانش وج باالتر حتی شکل

کننزدگان امزروزی    دلیلی برای صحبت در این زمینه با تزکیه اما. یعنی درخصوص خدایان اولیه  موضوع دیگری وجود دارد،
فقزط دربزارۀ دو مدرسزۀ بزودا و دائزو صزحبت       بنزابراین   .شان است غیرقابل درک و ورای دسترسیشان  وجود ندارد، چراکه برای

 .مجاز نیستند بدانند. توانند چنین چیزهایی را بپذیرند عملی نیست؛ مردم نمیزحد باال ا صحبت کردن در سطحی بیش. کنم می
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 هنگام نجات مردم و آموزش فا یشینما و اثبات  چیه 

فایزده   بزی —اند بین نشده راهبانی که آگاه و روشن—کنند تزکیه می عنوان راهو آموزش فای حقیقی به مردم عادی که به
ها  ها و جنگل شوند؛ آنها به اعماش کوه اند در دنیای مادی یافت نمی بین شده راهبانی که آگاه و روشن. دانند ، چراکه هیچ نمیاست
. داننزد  کنندگان برجسته دربزارۀ مزن مزی    بسیاری از تزکیه. دانند مردم عادی هستند که نمیفقط . دانند آنها دربارۀ من می. اند رفته

رغزم   علزی . ای گفتنزد  اند که آمدند و چند کلمزه  برخی نیز بوده. رفتندی نزدیک شدند، نگاهی انداختند و سپس آرام گاهی اوقات به
زیزرا مسزیری کزه    . شان خیلی باال نیسزت  اند، اما سطح تزکیه کرده  ها تزکیه ها و جنگل صدها یا هزاران سال در اعماش کوه اینکه
کنند و بزه همزین دلیزل     آنها با استفاده از مسیرهای کوچکتر تزکیه می. ه نیستاست و مسیر بزرگ تزکیفرسا  طاقتگزینند  برمی
شزوند،   اما آنها با دنیزای مزادی مخلزوط نمزی    . اند شان نائل نشده مرتبه اند اما به نهایتِ کرده  اینکه مدتی طوالنی تزکیهرغم  علی
آنهزایی کزه در   . نمایش بگذارند طور کامل به بهرا شان  های خدایی قفل نیست و قادرند قدرتشان  طبیعی های فوش رو توانایی ازاین

توانست یزک   گونه نبود، فقط یک فکر می اگر این. شان قفل است های عظیم کنند معموالً مجموعه توانایی دنیای مادی تزکیه می
کردنزد   مردم فکر مزی . در امور بشری مطلقاً ممنوع استاخالل . چیزی که مجاز نیست—ساختمان را به مکانی دیگر جابجا کند

نمایش بگذارد در سطحی  هایش را به کند هر کسی که قادر است توانایی یک فرد عادی فکر می. استکه سطح چنین فردی باال 
آنقزدر  ست، چیزهایی های کوچکتر ا ها و مهارت گذارند صرفاً توانایی علناً در معرض نمایش میگونگ  آنچه استادان چی. باال است

 . کنند آنها چیزهای سطح باال هستند اما مردم عادی فکر می .واقعاً چیزی نیستندها آن. انگیزند ناچیز که تأسف

طور واضح و  به نزد عموم را بهزیرا هدف از آمدنم  کنم دهم، از ارائه نمایش خودداری می ویژه وقتی فا را آموزش می به من 
آن شکل،   با انجام آن به. بود کردم، آن اشاعۀ یک راه اهریمنی می هایی ارائه می اگر درحال آموزش فا نمایش. ام یان کردهکامل ب

طور مشابه، در زمان خودش از این رویکرد اجتناب  بودا شاکیامونی نیز به. های شما را یاد بگیرند، نه فا را آمدند تا تکنیک مردم می
آن شود این اسزت کزه    تمام چیزی که ظاهر می. تواند دیده شود ی ندارد چراکه هرچه باشد، عملکرد آن نمیشفا دادن اشکال. کرد

فزرد حزاال   . شفا چگونه روی داد؟ به شما بستگی دارد که به کل این کار باور داشته باشید یا خیزر . کند احساس بهبود میشخص 
ازآنجاکزه کیفیزت   . توانزد بگویزد کزه آیزا او هنزوز درد دارد یزا خیزر        اظر نمییک ناما آیا باور دارید که او بهتر است؟   بهتر است،

هر از چندگاه عیسی و شزاکیامونی نیزز ایزن کزار را     . شفا دادن اشکالی نداردبینی فرد هنوز هم در این مسئله دخالت دارد،  روشن
هززار   او باعجلزه رسزالۀ پزنج   . ازحد خطرناک است بیشدانست که دنیای بشری  الئو ذی می. الئو ذی استثناء بود. دادند انجام می

 .عازم غرب شدگذشت و گذرگاه  زاو  را نوشت[ دربارۀ دائو]اش  ای کلمه

توان گفت از کدام بعد آمده  فقط به شخصی که اینجا روی زمین است نگاه کنید، نمی. نهایت پیچیده است دنیای بشری بی
توانزد   آنچه مهم است ایزن اسزت کزه آیزا ایزن فزرد مزی       . خواهد سرپرست او باشد میخدایی در آن بعد هنوز   [موجود]آن . است

ممکن است بداند کزه  [ آن موجود خدایی]اما او . برگردد[ به جایی که از آنجا آمده]تشخیص دهد؛ اگر بتواند، پس قادر خواهد بود 
خواهزد   حال نمزی  درعین. ار بیشتری برای او انجام دهدتواند ک رو نمی این موجود بشری، دیگر مایل به انجام این کار نیست، ازاین

فکزر کردنزد کزه او درحزال مداخلزه بزا       [ این موجودات خزدایی ]در گذشته وقتی عیسی آمد تا مردم را نجات دهد، . او را رها کند
تعزرض  به قلمزرو مزا    چرا. شود باید به مکان من بیاید این فرد به من تعلق دارد، و این فردی که نجات داده می». امورشان است

اش بیندیشزید، آن درسزت    اگزر دربزاره  [. گونه عمزل کردنزد   که آن]خاطر همین ذهنیت بود  به. تابیدند آنها آن را برنمی« کنید؟ می
موجزودات   ۀاو دید که هم. نجات مردم بودهدف از آمدنش . داد که چه کسی متعلق به چه کسی است عیسی اهمیتی نمی. نیست

این شکل، عیسی بسیاری از این  به. درحال رنج کشیدن هستند و آرزو داشت که نجات را به آنها عرضه کند تا بتوانند صعود کنند
که خود را در این دنیای بشری  تشدید شدتا حدی شان  نهایتاً مخالفت. تأثیر قرار داد موجودات خدایی از بعدهای گوناگون را تحت

عیسی نتوانست خودش را از آن برهاند، . کل این سختی شدید روی عیسی فرود آمد، و مانند تضادهای بشریاً صرفمتجلی کرد، 
بزا  . وفصل شد خصومتی که بین آنها وجود داشت حلوسیله  درنتیجه مصلوب شد، و بدین—طوری که تنها انتخابش مردن بود به
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همزین   به. شمارش خاتمه داد های بی سختیبه عیسایی نبود که با او خصومت شود و این دیگر ، عیسیفیزیکی عادی بدن نبودن 
 . منظور این است. بشریت داد  خاطر همۀ اش را به شود عیسی زندگی گفته میدلیل است که 

فت مزذهو  طور پیوسته با ه به. تجربه کرد را های عظیمی وقتی درحال آموزش دارمای خود بود سختی بودا شاکیامونی نیز
 دسزتیابی بزه هزدف   درانتهزا، بزودا شزاکیامونی بزدون     . پیشین قدرتمند بود در آن زمان، برهمنیسمِ. کرد در هندوستان مبارزه می

 . ترک کرداینجا را  ای که مشخص کرده بود، واقعی

. جای گذاشت تا به انجام برسانند های بعدی به هایش را برای نسل آموزه ،اش ای هزارکلمه کتاب پنجنوشتن  از پسالئو ذی 
گیری مذهو  به مذهو تبدیل شود؛ شکل دائو قرار نبود  زیرا مدرسۀ. گونه مقدر شده بود که انجام شود و این ارادۀ آسمان بود این

ها فقزط بزه    سکون، بنابراین آموزه، و تزکیۀ جنیۀ دهد، تزک را آموزش می انفرادی  تزکیۀئوئیست یک دا. دائوئیسم یک اشتباه بود
کند و فقط به کسی که خوب است آموزش  شود زیرا او مریدش را انتخاب می گونه انجام می این .شود یک مرید منتخو منتقل می

درحزالی کزه   . کند را تزکیه می جناو . ای نجات را عرضه کند و آرزوی انجام این کار را ندارد طور گسترده تواند به او نمی. دهد می
 [ها آموزش] فقط یکی انتخاب شده است و تنها او انتقالممکن است گروهی از مریدان را در معبدی دائوئیستی مشاهده کنید، اما 

در . دائو یک مذهو وجزود داشزته باشزد     بنابراین نباید در مدرسۀ. کنند کنی عمل می بقیه صرفاً در نقش ردگم. کند را دریافت می
 . دادند انفرادی انجام می طور ه را بهها تزکی گذشته آنها همیشه در کوه

. های او مردم چزین را منتفزع کزرد    هرحال آموزه به. آنچه کنفوسیوس آموزش داد اصولی برای رفتار شخصی بود، نه تزکیه
پزس از اینکزه   مسائل . ناپذیر کسو کند تا موقعیتی استوار و شکستقادر سازد تواند فرد را  می «اعتدال و میانه»آموزۀ او مبنی بر 

نکتزۀ  . روند و بنابراین کسی یا چیزی پس از اینکه به قله رسید ممکن اسزت سزقوط کنزد    رسند در جهت عکس می به نهایت می
وی این نباشزد کزه   وقتی شخص درجستج. توسط ایمن باقی مانداین است، اینکه همیشه در حدی م  «اعتدال و میانه»جستجوی 

هر چیزی وقتی بزه نهایزت   . شود نمی ناکام هرگز فرد آندردسر باالتر از آنهایی باشد که پایین هستند،  طور بی بهباالترین باشد و 
 . این اشاره به مردم عادی است. شود رود، برعکس می می

یزک از   امزا هزیچ  . اند را دیده از گذشته و آینده ها هستند که رویدادهایی ها و جنگل کوهاعماش در کنندگان  بسیاری از تزکیه 
دانند آن رویزدادها نتیجزۀ    گیرد که می نبودشان از این نشأت می وابسته. اند و آرزوی این کار را نیز ندارند آنها درگیر آن امور نشده
 . گونه باشند امور اینشده  مقدرکه [ دانند آنها می. ]تغییرات آسمانی هستند

کنند چنزین کزاری انجزام     رو مردم جرأت نمی ازاینشود و  ادۀ آسمان رویارویی کند با تبعات آن مواجه میهر کسی که با ار
بسیار قدرتمند نبزود؟   یوکنند، اما چرا او نتوانست سلسلۀ سونگ جنوبی را نجات دهد؟ آیا خانوادۀ  را تحسین می یو فیهمه . دهند

نتوانست موفق شود، چراکه درواقزع  اما   عزم خود را برای حفظ کردن سونگ جزم کرده بود، یو فی. چنین چیزی ارادۀ آسمان بود
ی کزه  هزای  طزرح   بهتزرین »: شزود  طور که گفته مزی  همان. کنم ای را تشریح می اینجا فقط نکته. کرد علیه ارادۀ آسمان حرکت می

 .کنم فقط این ایده را تشریح می. بد بود و فییگویم که  نمی« .رود می هریزند اغلو به بیراه ها می ها و انسان موش

  خواه اولین امپراتور کین بود یا امپراتور وو از سلسلۀ .گیرد، لزوماً درست نیست خود درنظر می  آنچه یک فرد از منظر بشری
. ، او را مورد قضزاوت قزرار خواهنزد داد   آیند ای می ، آنهایی که بعد از چنین چهرههان، هر امپراتوری که بود یا هرچه که انجام داد

ارنزد  و آنچه باور د کنند نگاه می خودشان عقاید و تصورات اکتسابی درونی و از منظر خود یِنظر فرد مردم عادی مسائل را از نقطه
 ،بزد اسزت  کسی یا چیزی خزوب یزا    که کند همچنین، معیاری که فرد با آن تعیین می. گونه نیست که خوب یا بد است لزوماً این

دهزد بزه مزن سزود      اگر آنچه انجام می. گویم او خوب است نسبت به من خوب باشد، پس میاگر »: گردد وحوش خودش می حول
تنهزا معیزار   . کند ممکن است واقعاً خوب باشد یا نباشد رو آن فردی که او تأییدش می ازاین« .گویم او خوب است برساند، پس می

حقیقت این جهان اسزت و  کند،  هرگز تغییر نمی. چیزی خوب و بد است این فا، ویژگی خاص جهان استبرای قضاوت اینکه چه 
بسیاری از مزردم   اولین امپراتور کین درطول دورۀ متحد کردن چین. تنها معیاری است که خوب و بد براساس آن باید تعیین شود

حکمرانزان و مزردم ایزاالت مختلزف تحزت      . کردنزد  ن و نفرین میبسیاری از ایاالت را کشت و همه او را لع حکمرانانِ. را کشت
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آنهزا همگزی از منظزر خودشزان او را      .کردنزد  فرمانروایی او آورده شدند و درنتیجه همه از او متنفر بودند و او را لعن و نفرین می
بنابراین امزور بشزری چیززی     .گرفت اتحاد صورت نمیشد و  کرد، موفق نمی اگر او مطابق ارادۀ آسمان عمل نمی. قضاوت کردند

ای به امور سیاسی نخواهزد   کننده عالقه یک تزکیه. دهیم کننده هرگز در خصوص آنها نظر نمی عنوان تزکیه به. بیش از آن نیستند
 . کننده نه یک تزکیه ک سیاستمدار باشد،یکه مبادا داشت، 

کارمای عظیمی به ایزن حزد چیززی    . رهایی استرسد، کارمایش بسیار زیاد است و ورای  بشریت به زمان خاصی میوقتی 
کزه بزازپرداختش    کنزد  جمزع مزی   آنقدر کارمای عظیمیها  در طول بسیاری از زندگی او .تواند بازپرداخت کند است که انسان نمی

دهزد و   فجایع کوچکی روی مزی  چیست؟« نابود شدن»منظور از . ی استشان نابود غیرممکن است و بنابراین این افراد سرنوشت
 .گونه است همین دلیل است که تاریخ این بهجنگ ناگزیرترین روش است و . کند مردم را نابود می

بزه  کردنزد و   شدند و او را محافظت می موجودات سلحشور خاصی داشت که همراه او بازپیدا می امپراتور بنیانگذار هر زمانه 
پاداشی هایشان هیچ  بنابراین تالش. آن دقیقاً کاری بود که آن موجودات سلحشور قرار بود انجام دهند. کردند بجنگد او کمک می

حتزی درطزول مزدت      چند نفزر، . دادند شان را انجام می صرفاً وظیفه—کردند آورد، اما کارما هم ایجاد نمی برایشان به ارمغان نمی
 اند؟ ماهیت این پی برده زمان طوالنی تاریخ، به
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 نجات مردم است، نه برکت و حفاظت دهد آنچه بودا انجام می

آن به مردم نشان کارما است، بنابراین   بیماری درنتیجۀ. دهد کاری برای ثروتمند شدن مردم انجام نمیکمترین مدرسۀ بودا 
« شعور نجات گستردۀ موجودات ذی»دربارۀ های شاکیامونی  وقتی آموزه. شان را دوباره بدست آورند نداده است که چگونه سالمتی

این چیزی بود کزه  . کرد نیروانا، اشاره می  دیگر، نجات آنها به ساحلیعادی و موجودیت  ، او به رها کردن مردم از سختیِگفت می
همین برای آنچه عیسی آموزش داد نیز مصداش دارد و  .شما به پادشاهی آسمانی بود عرو آن دربارۀ . امونی آموزش دادبودا شاکی

کننزد کزه    آنها دربارۀ این صحبت می. شوند گونه است که مردم معاصر این را متوجه نمی صرفاً این. یک باالتر از دیگری نبود هیچ
بین  موجودات روشنکند و  دهد و شما را ثروتمند می کند، بیماری شما را شفا می محافظت میدهد و مردم را  بودا چگونه برکت می

ا حفاظت کزردن اشزتباه   مردم عادی، عرضۀ نجات یک بودا را ب. توانند مردم را نجات دهند بزرگ چقدر قدرت بیکران دارند و می
امزا  . کنند آنها را شفا دهزد و ماننزد آن   از بودا درخواست میکنند،  درخواست میثروت حفاظت و   گیرند و سپس از بودا برکت، می

شزود و   ناشزی مزی   است که از فساد تفکر انسان نوین یمنحرفایدۀ  این. شوند درحقیقت بوداها در چنین مسائلی اصالً درگیر نمی
ایزن موضزوع صزحبت      دربزارۀ رو معمزوالً   ازایزن . نیز هرگز حاوی چنین چیزهایی نبودندسوتراهای بودیستی  در اصل، .تباه است

ند برایش مهزم  توا بودا نمی  بودا را عبادت کنید،عود بسوزانید و ممکن است به امید ثروت و دارایی گویم درحالی که  کنم و می می
 .یا خیر شوید باشد که آیا ثروتمند می

دقیقزاً بزرعکس، او از   . شدن شما نزدارد ای به ثروتمند  اما یک بودا عالقه  خواهید به این شکل بودا را عبادت کنید، میشما 
منابع مزادی  تان واقعاً مشکل داشته باشید، پس ممکن است  برای امرار معاش روزانهاگر . تان دست بکشید خواهد از طمع شما می

و از . یدکنزد ثروتمنزد شزو    ، کاری نمیاگر قرار نباشد ثروتمند شوید. تان تأمین شود مهیا کند، اما فقط برای اینکه زندگی شخصی
وقتی برخی از افراد در . خود بدهکار شده است  ۀگذشت های یا زندگی از زندگیفرد نظر یک بودا، بیماری نتیجۀ کارمایی است که 

ثروتزی  اما در واقع چه نزوع  . آورند پول بدست مینتیجتاً در حقیقت ، اندازند خود را به خاک میبرای پول مقابل یک مجسمۀ بودا 
یا ممکزن اسزت   . بلکه یک بودای تقلبی بود که ازطریق عبادت بوجود آمد. یی نیستروی آن مجسمه هیچ بوداآورند؟  بدست می

کند پول دربیاورید، چراکه در حقیقت  آن به شما کمک می. یا یک مار، یا یک راسو و غیره باشد، را چسباندهروباهی باشد که خود 
در . برای آن شزرطی وجزود دارد  ما اگر بخواهد به شما کمک کند پولدار شوید، ا. آن را عبادت کردید و از او پول درخواست کردید

کنزد، چراکزه در آرزوی    او از این اصل استفاده مزی . آید بدون از دست دادن، چیزی بدست نمی: این جهان اصلی وجود دارد، اینکه
اگر چیزهایی که فرد بزا خزود   « !پیش برو به»[: گوید آن می]زند، بنابراین  یک فرد برای طلو پول زانو می. یک بدن بشری است

تان  اگر پی ببرد که بدن. پاسخ خواهد ماند آورد؛ عبادتش بی کند و او هیچ پولی درنمی کند خوب نباشد، از او صرفنظر می حمل می
اگر . از شما بردارد تواند آن چیزهای خوب را دهد پول بدست بیاورید، از آن موقع به بعد می کند، اجازه می چیزهای خوبی حمل می

اما این فردی که درگیر این مسئله است از اینها آگاه نیست و چیززی کزه از   . دهد مسلم است که آن را به شما میپول بخواهید، 
کنزد و   یک شخص بیش از یک دورۀ زنزدگی، زنزدگی مزی   . ناپذیری از دست رفته باشد طور برگشت احتمال دارد بهدهد  دست می

 .بارتری داشته باشد ، زندگی مصیبتاحتمال دارد در زندگی بعدی[ عبادتیپس از چنین ]
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 افول بشریت و عقاید خطرناک

. دارد« بنیان پرهیزکارانزه »گفتند او یک  کرد، مردم می صحبت می« راه» اگر در گذشته در چین باستان کسی دربارۀ تزکیۀ
اما، امروزه، . شدند افراد خوبی محسوب می کردند واقعاً دایان صحبت میآنهایی که دربارۀ بوداها، موجودات خدایی دائوئیستی، یا خ

. های اخالقی بشریت دستخوش تغییرات عظیمی شزده اسزت   ارزش. رسد نظر می دار به بوداشدن یا دائو خنده  صحبت دربارۀ تزکیۀ
انزد کزه    ای رسزیده  رود، به مرحلزه  شان رو به تباهی می های مردم درحالی که ارزش. کند سرعت سقوط می هر روز هزاران مایل به

درنظر بگیرید که بودا . طور فجیعی تغییر کرده و این وحشتناک است تفکر انسان به. عقیده دارند پیشینیان جاهل و خرافاتی بودند
عنزوان مثزال، در اجتمزاع     بزه . با رسیدن دورۀ پایان دارما، تغییرات در جامعه واقعاً وحشتناک خواهزد بزود  : شاکیامونی زمانی گفت

گونزه اسزت،    در سایر کشورها نیز این. شان قانونی ندارند که نقشی بازدارنده داشته باشد، مخصوصاً در چین قلوامروزی مردم در 
را « های قزدیمی  تفکر و ایده»اصطالح  در سرزمین اصلی چین، انقالب فرهنگی، آن به. گیرد های متفاوتی به خود می گرچه شکل

دیگزر بزرای مزردم هزیچ بازدارنزدگی یزا       . های کنفوسیوس منع شدند شتن به آموزهکه مردم داشتند ازهم پاشید و مردم از باور دا
تدریج از این باورشزان کزه انجزام کزار بزد بزا مجزازات         مردم به. اخالقیاتی باقی نماند و اجازه نداشتند ایمان مذهبی داشته باشند

 . شود، دست کشیدند کارمایی مواجه می

دهند که هرکاری را انجام  نی با نقش بازدارنده نداشته باشند، آیا به خود جرأت نمیشان دیگر قانون درو وقتی مردم در ذهن
کنند برای تجارت بزه چزین    ها جرأت نمی برخی از خارجی. ترین مشکلی است که بشریت اکنون با آن روبروست دهند؟ این جدی

دهنزد یزا بزه قتزل      قرار مزی حمله  موردت چاقو با ضرباسرعت شخص را  خاطر که برخی جوانان چینی به بروند، مخصوصاً به این 
هزای   هزا یزا برنامزه    یک عامل مهم این است که وقتی فیلم. االن چین بدتر از سایر کشورها است. این خیلی بد است. رسانند می

که هنگ کنگ و  کنند ندگان به اشتباه فکر میینشوند، ب کشند وارد چین می تصویر می  تلویزیونی خارجی که مبارزۀ تبهکاران را به
آن صرفاً تصویرگری سینمایی و . گونه نیستند اما آنها این. شوند تصویر کشیده می سایر کشورها واقعاً به آن آشفتگی هستند که به

کننزد   حقیقت این اسزت کزه مردمزی کزه در خزار  زنزدگی مزی       . دنبال هیجان هستند توجه ببینندگانی است که به منظور جلو به
دلیل اینکه چین مزدتی منززوی    به. کنند اما جوانان چینی از آنها تقلید می. تر از مردم در چین دارند و متمدن شخصیتی بسیار بهتر

 . گونه است کنند مسائل در خار  نیز این یکباره شاهد آن مسائل بودند، به اشتباه فکر می بوده، مردمش پس از اینکه به

ای در چزین مزورد    طور مشزتاقانه  تصویر کشیده شدند به به« ائتالف»ی وکار که در سریال تلویزیون تبهکاران صاحو کسو 
زنزدگی واقعزی   . بود و صرفاً یک برداشت آزاد هنری از آن بزود  1۹31اما آن فقط تصویری از شانگهای دهۀ . اند تقلید قرار گرفته

فکر مردم سزرزمین اصزلی چزین گذاشزته     های تلویزیونی تبهکاران هنگ کنگ تأثیر مخربی روی ت ها و برنامه فیلم. گونه نبود آن
  بازی، استفاده از مواد مخزدر، قاچزاش مزواد مخزدر، جزرائم      جنس های بشریت تغییر کرده است و در چین نیز حاال هم ارزش. است

اینکزه وقتزی یزک مزرد       ای هست دربزارۀ  گفته! از کنترل خار  شده است. بینیم بندوباری جنسی و فحشا می شده، بی سازماندهی
آیزا خطرنزاک   . کند هرکزاری انجزام دهزد    داری ندارد و جرأت می او خویشتن. مواظو باشید  شود، اتی فقیر ناگهان ثروتمند میده

تر بروند، بشریت تبدیل به چه خواهد شد؟ حاال در ذهن  بینیم بشریت به این مرحله رسیده است؟ اگر مسائل پیش نیست وقتی می
رحم هستند، آنهایی که هرکزاری کزه    کنند که بی امروزه مردم آنهایی را تحسین می. تمردم مفاهیم خوب و بد برعکس شده اس

 . دانند مردم این چیزها را ارزشمند می. کنند شوند و دیگران را مصدوم می مرتکو قتل می. دهند انجام می  بخواهند،

طزور شزدیدی تغییزر کزرده      افکار و عقاید مردم بزه . افول اخالقی وحشتناک انسان در سراسر دنیا درحال آشکار شدن است
چیزهایی که زشت هستند مورد پسند نیستند؛ استقبال از چیزهای خوب به مراتو   امروزه، چیزهایی که زیبا هستند به اندازۀ. است

ای مشخص را درنظر  نمونه. ریخته است هم تمیز و مرتو کمتر از چیزهای شلخته و به یزهای بد است؛ جذابیت چیزهایچکمتر از 
درحالی که حاال، . های خوانندگی و موسیقی را آموزش ببینند بایست تکنیک ای می برای مثال، در گذشته خوانندگان حرفه. بگیرید

و سپس . کشد و تا حد توان فریاد می« ! ح خ آح»... ریخته ای ترسناک دارد، با موهای بلند و بهم رود چهره کسی که روی صحنه می
هزای   واسزطۀ افزول ارزش   بزه . کند وحشتناک اسزت  اما صدایی که ایجاد می. شود با کمی تبلیغ و غلو تلویزیونی او یک ستاره می
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همزین بزرای   . رونزد  ی مزی دنبال چنزین چیزهزای   ای به طور متعصبانه شود و مردم به منظره زیبا دیده می چیزهای زشت و بد  مردم،
و بعزد آن  . شزود  دم گربه را در جوهر فرو کنید و بگذارید اطراف بدود و یک اثر هنری نامیزده مزی  . هنرهای زیبا نیز مصداش دارد

گونه بزود کزه هزر چزه یزک نقاشزی زیبزاتر و         آنها چه هستند؟ سابقاً این—چیزهای ابسترکشنیستی و امپرسیونیستی وجود دارد
است کزه درجسزتجوی   « هنرمندان»پس آن چیزها دقیقاً چه هستند؟ آن محصولی از . بردند د، مردم بیشتر لذت مینوازتر بو چشم

حسزاب   نمایش بزرگی از سرشزت اهریمنزی بزه     در نبود یک نظام اخالقی،  سرشت بشری،. شان هستند آزاد کردن سرشت بشری
گوییم، درحزال   ای که می گونه زیبا پدید بیاید؟ افکار و عقاید مردم، بهتواند چیزهای  آیا وقتی مردم در آن حالت هستند می. آید می

 . منحرف شدن هستند

بدون داشتن هیچ قید و —کردند آن هنرمندان درطلو چه چیزهای بودند؟ آنها دربارۀ رهاسازی سرشت بشری صحبت می
هزای   دون یزک نظزام اخالقزی، بزدون ارزش    دهد که بز  بودیسم آموزش می. بازدارندگی و انجام هر کاری که خوشایند فرد است
فقط به آثار هنزری امزروزی نگزاهی    . گذارند سرشت اهریمنی است نمایش می اخالقی که ذهن انسان را مهار کند، آنچه مردم به

 . آن چیزها نمایش بزرگی از سرشت اهریمنی است. دانند پشت آنها چه چیزی قرار دارد مردم عادی نمی! بیندازید

هزای زیبزا را    در گذشته، مردم عروسک. رسند را درنظر بگیرید ها به فروش می هایی که در فروشگاه بازی اسباببرای مثال  
چیزهایی که اسکلت، دیو و حتزی چیزهزایی کزه شزبیه     . شود تر باشد، زودتر فروخته می این روزها، هرچه چیزی زشت. خریدند می

آیزا اینهزا   ! شوند تر فروخته می تر باشد سریع و هرچه ظاهر آنها وحشتناک—رسند فروش می بازی به عنوان اسباب مدفوع هستند به
 شوند؟ بیانگر این نیست که افکار و عقاید مردم درحال تغییرند و بدتر می

دهزد آن   کنند که نشزان مزی   دهم، مردم بالفاصله آن را درک می وقتی آنچه برای اجتماع روی داده را مورد بح  قرار می 
وقتزی کالسزی در غزرب    . اما بشریت به مرحلۀ بسیار خطرناکی از سقوط رسیده است. انسان تغییر نکرده است سرشت مادرزادی
های جنسی در غرب به حدی بد شده کزه تقریبزاً ماننزد     بندوباری این بی»: گفتم  کردم، بازی صحبت می جنس داشتم و دربارۀ هم

بازی قانونی بوده و تحت حمایت دولت قزرار   جنس هم»: ح کرد کهسپس کسی این موضوع را مطر« .رابطۀ جنسی با محارم است
خوب و بزد کزامالً براسزاس      قضاوت بشری دربارۀ. تأیید فرد یا جمعی از افراد سنجیده شود  وسیلۀ خوب و بد قرار نیست به« .دارد

پزس    او نسزبت بزه مزن خزوب اسزت،     » یا« ...نظرم او خوب است به»: کنند مردم فکر می. شود افکار و عقاید خود افراد انجام می
گویزد کزه آن    یا او افکار و عقایدی را شکل داده و اگر برطبق افکار و عقایدش کسی خوب باشد، او می« .گویم او خوب است می

وقتی چیزی مطابق عالیق گروه باشد و هزدف خاصزی را پزیش ببزرد،     . ها نیز این مصداش دارد درخصوص گروه. فرد خوب است
حقیقت این جهزان، فزای بزودا،    . طور واقعی خوب نیست اما آن لزوماً به. کند د که آن خوب است و با آن موافقت میگوی گروه می

کنزد چزه    تنها معیاری که تعیین مزی —سنجد تنها معیار بدون تغییری است که موجودات بشری و هر چیزی که وجود دارد را می
تزان آن را تأییزد کنزد، امزا      صادقانه بگزویم، ممکزن اسزت حکومزت    »: فتمگ[ شاگردان در غرب]به آنها . چیزی خوب یا بد است

هر زمان که بشریت به این مرحله رسیده است، درواقع در خطری مهلک قرار داشزته و خزار  از   « !کند تان آن را تأیید نمی خدای
بودا شاکیامونی گفت که درطزول  ! شد؟ تر برود، بعداً چگونه خواهد حاال که به این مرحله رسیده است، اگر پیش. کنترل بوده است

شزوند و بزه فزا     ها مزی  شوند و راهبانی در صومعه صورت موجودات بشری بازپیدا می دورۀ پایان دارما، تعداد زیادی از اهریمنان به
عنزوان   را بهآنها خود . ویژه، تایوان حاال بسیاری راهو و بودیست غیرروحانی معروف دارد که اهریمن هستند به. رسانند آسیو می

قبل از اینکه بازپیدا شوند و اینجا بیایند . توانند پی ببرند که اهریمن هستند دهند، اما نمی گذاران مذاهو مورد تمجید قرار می بنیان
دنیزای بشزری وحشزتناک    . گذراننزد  شان را مزی  ریزی کردند زندگی ریزی کردند و برطبق آسیبی که طرح کل زندگی خود را طرح

گونزگ در   درمیان استادان چی. تسخیر مارهای بزرگ بوآ درآمدند معروف در هندوستان به« استادان»اصطالح  از به بسیاری. است
ومزر  و   پایزان دارمزا زمانزۀ هزر       دورۀ. انزد، گرچزه مارهزا نیزز هسزتند      تسخیر روباه و راسزو درآمزده   چین، تعداد بسیار زیادی به

در ژاپن بازپیداشدۀ اهریمنی از جهنم است که به دنیای بشری آمد تا آشزوب و  « وی کی ری آم شین»سردستۀ . ریختگی است هم به
موجودات بشری دقیقاً در میان تمام این مسائل قرار دارند و درحالی کزه اینجزا در ایزن دنیزای بشزری      . ریختگی ایجاد کند هم به
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کنند که چیزی درخصوص این دنیزا اشزتباه اسزت، امزا     توانند حس  آنها می. این مسائل بیندیشند  هستند، فرصتی ندارند تا دربارۀ
 .خورند می شود، مردم یکه وقتی به آنها اشاره می. دانند که این چقدر بد است نمی

و در ایزن مسزیر بزا انزواع و اقسزام      . ناگهزانی نبزوده اسزت     رو تصمیم من برای اشاعۀ فا، صرفاً درنتیجۀ یک انگیزۀ از این
کنزد،   آید و چیزی پلید را موعظه می دهید، کسی دیگر می چیزی خوب و پرهیزکارانه را آموزش می وقتی. ام مداخالت مواجه شده

شان رشزد و   اما هدف. کنند کنند و حتی مردم را به انجام کار خوب ترغیو می ای مبدل تظاهر به خوب بودن می و برخی در جامه
گونگ با خوب بودن شروع شد، اما پزس   جنبش چی. دنبرتاب را روز ورن دنتوان هایی دارند که نمی بلکه انگیزه. افزایش خوبی نیست

 . قلمرو سخت است یکتشخیص پاکی . از گذشت مدتی بد شد
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 پابشریت درطول آخرین کال

های بعدی، متزون تعزدادی از ایزن     خاطر اینکه نسل به. توانند مردم را نجات دهند بسیاری از مذاهو راستین دنیا دیگر نمی
ای  عنزوان رشزته   اشتباه فهمیدند و حزاال بزه   های آنها را به و راستین را دستکاری کردند؛ افرادی که بعداً آمدند آموزه مذاهو اصلی

گیرد که گویی یزک فلسزفه اسزت و هزر      ای مورد مطالعه قرار می گونه برای مثال، بودیسم به. شود برای مطالعه درنظر گرفته می
مانزدگی درنظزر گرفتزه     عنوان تصورات مردم باستان یزا بازتزابی از عقزو    واند تشریح کند، بهت ای از آن را که علم نوین نمی جنبه
هزا دنیزای کزوچکی از     معابزد و صزومعه  . کنند خوانند، اما آنها به تزکیه توجهی نمی راهبان و روحانیون صرفاً متون را می. شود می

بزار بودیسزم    برخی از راهبان حتی از وضعیت مصیبت. کنند زی میبا طوری که برای مقام و موقعیت ستیز و حقه اند، به جامعه شده
بزدین  . مقایسه با مردم عادی هزم نیسزتند   شان آنقدر زیاد است که حتی قابل های آورند؛ وابستگی برند و از آن پول درمی می  بهره

راهبان مشهور بودیستی و روحانیون و بعد برخی ! توانند نجات دهند، چه رسد دیگران را سختی می صورت، آنها خودشان را هم به
نویسند و این کزار   هایی در زمینۀ تفسیر سوتراهای بودیستی و متون مقدس می بندوباری کتاب بی مشهور دائوئیستی هستند که با

بین بزرگ معانی عمیقی نهفته  در کلمات موجودات روشن. دهند شان از سوتراها انجام می را براساس درک شخصی و دانش اندک
شزان، آن   وقفزه  کننزدگان درنتیجزۀ صزعود بزی     توانند بیانگر راهنمایی فای بودا در هر سطح و قلمرویی باشند که تزکیه است و می

 . منزلۀ آسیو رساندن به فا است بین بزرگ را تغییر دهد، به هر عملی که کلمات موجودات روشن. گذارند سر می سطوح را پشت

کنند تا سوتراها و متون مقدس را درک کنند، با معانی واقعزی نهفتزه در    م کمک میآن تشریحات که مدعی هستند به مرد
آن مقدار کمی که نویسندگان درک کردند چیزی بجز درک . آنها دو چیز کامالً متفاوت هستند. کلمات بودا اختالف فاحشی دارند

دانند، چراکزه   عانی نهفته در سطوح باالتر را نمیخودشان نیست، درکی که از درک مردم عادی فاصله کمی دارد و آنها چیزی از م
توانند معزانی واقعزی سزطح بزاالتر کلمزات تاتاگاتزا را        اگر به سطح تاتاگاتا نرسیده باشند، چگونه می. اند تا آن ارتفاع تزکیه نکرده

هایی، که برای  چنان کتاب. دتواند مردم را نجات ده کند و نمی شان فقط در نقش آسیو رساندن به فا عمل می های بدانند؟ نوشته
. کننزد  کنند به قالو فکری نویسنده هزدایت مزی   های بودیستی تزکیه می شوند، مردمی را که در روش شهرت و منفعت نوشته می

کنند تا دستورات و الزامات جامعۀ امروزی را بزرآورده سزازند، کزه اسزاس و      روند که از آن مذهو طرفداری می برخی تا جایی می
وقتی مردم بجای اینکه کاری کنند . ناپذیرِ محکم است فای بودا تغییرناپذیر و حقیقت خداییِ تباهی. دهد هو را تغییر میجوهر مذ

تزوان تصزور    های غیراخالقی انسان تطبیق دهند، می کنند فای بودا را با روش تا انسان با پیروی از فای بودا صعود کند، سعی می
بنزدوباری   انزد کزه از روی بزی    هایی نوشزته  آنهایی که کتاب. آورند چقدر عظیم است د بوجود میکرد گناه و کارمایی که برای خو
هاست که محکزوم بزه جهزنم     اند و درواقع مدت طور شدیدی با فای واقعی مداخله کرده کنند، به سوتراهای بودیستی را تفسیر می

 . اند شده

ایزن  . انزد  اند و مقدار عظیمی کارما جمع کرده اشتباه انجام دادهموجودات بشری زندگی پس از زندگی مقدار زیادی کارهای 
خوبی تزکیه نکردند  افرادی هستند که در زندگی قبلی تزکیه کردند اما به. شان دخالت دارد عاملی است که در داشتن ایمان واقعی

شزکل   وقتزی بعزدها بزه   . را جمزع کردنزد   های خاصی های گوناگون را رها کنند، اما برکت آنها نتوانستند وابستگی. و موفق نشدند
توانند چیزهزایی سزطحی    شان می دارند و با چشم سوم« طبیعی فوش»های  طور خاصی توانایی شوند، به موجودات بشری بازپیدا می

سپس با طلو بشریِ شهرت و منفعت تحریک شده و این یا آن گروه مزذهبی را راه  . در سطحی پایین در بعدهای دیگر را ببینند
دنبال شزهرت و   شان به دهند خوب باشند، اما در عمق قلو رسند که به مردم آموزش می گونه به نظر می برای همه این. اندازند یم

توانند مزردم   خود را دارند که می( پادشاهی آسمانی)بین بزرگ بهشت  موجودات روشن. های غیرقابل بیان هستند منفعت و انگیزه
برخی . گونگ نیز مصداش دارد دهند؟ همین برای استادان دروغین چی شخاص مردم را به کجا نجات میاما این ا. را به آنجا ببرند

تسخیر حیوان درآمدند و  و بعد افرادی هستند که به. کنند در زندگی قبلی بودا بودند از آنها خواستند که بودا باشند و برخی فکر می
این استادان . نامند و مانند آن می« چنین و چنان استاد بزرگ عصر»و آنها را  دهند گونگ را مورد تمجید قرار می این استادان چی
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ای  ها، اهریمنان بازپیداشزده  همۀ این چهره. شوند، اما همۀ اینها فقط خودفریبی است گونگ نیز بسیار ازخودراضی می دروغین چی
 . بار بیاورند اند تا برای این دنیا ویرانی به هستند که آمده

هزا و   های زیادی است که مزذاهو دروغزین، فرقزه    قرن. نیای بشری را به یک آشفتگی مطلق تبدیل کرده استشیطان، د
گرچزه مبنزا و اصزل آن    . اند و تشزخیص واقعزی از دروغزین مشزکل اسزت      شده درحال اشاعه بوده تعداد زیادی مذاهوِ تغییرداده

شان را مزورد تکزریم قزرار     ستند که به آنها باور دارند و رهبرانهای منحرف یا جادویی، اهریمنی هستند، اما هنوز افرادی ه روش
شوند؟ اکثر  های اهریمنی می های مردم ازدست رفته است؟ و چرا مردم درگیر آن روش گوید که ارزش آیا این به ما نمی. دهند می

کننزد   مه بزنند و به این فکر نمزی رساندن به دیگران هستند، قصدشان این است که صد دنبال ابزاری برای آسیو چنین افرادی به
توانند مزردم   اند، دیگر نمی مذاهو واقعی و اصلی، درحالی که وارد دورۀ پایان دارما شده. افتد شان می که در آینده چه اتفاقی برای

موجزودات بشزری،   . ورنزد آ بار می زنند و ویرانی به اند، به فا آسیو می انواع و اقسام اهریمنان در این دنیا فرود آمده. را نجات دهند
انزد، از   درحالی که با انبوهی از اهریمنان تحریک شزده . دیگر قانون درونی ندارند که آنها را مهار کند و ضوابط اخالقی نیز ندارند

تفکزر و  . های و استانداردهای اخالقی با حداکثر سرعت، درحزال لغزیزدن بزه پزایین اسزت      ارزش. کنند هیچ شرارتی فروگذار نمی
زیبا کمتر از زشت جذاب است؛ نیکی کمتر از شرارت رایج است؛ خوبی کمتر از پلیدی مطلوب است؛ . اند م انسان تغییر کردهمفاهی

تر از ژولیدگی است؛ چیزهای نو نسبت به چیزهای مستعمل کمتر موردپسند است؛ خوشبو کمتر از متعفن برتزری   ارزش تمیزی کم
این بازتابی از ازدیاد یین و کزاهش یانزگ اسزت،     —کنند شان را کوتاه می که زنان موهایمردان موهای بلند دارند درحالی . دارد

آثار هنری فاقد ضوابط اخالقی هستند و درجستجوی این هستند که سرشت بشری را آزاد گذارند، نمزایش  . وارونگی یین و یانگ
وجززود دارنززد، بززا « ابسترکشنیسززتی»و « امپرسیونیسززتی»بعززد آن چیزهززای . اهریمنززی را بوجززود آورنززد[ سرشززت]بزرگززی از 

. شزود  عنوان هنزر پذیرفتزه مزی    شان به شان، که بوسیلۀ مردم نوین و افکار و عقاید منحرف وبرهم و نامرتو های درهم انداختن لکه
 و درخصزوص موسزیقی، آن  . «ممتزاز »ساز مدرنیست  شود اثر یک مجسمه کنند و آن می صرفاً یک توده آشغال را جایی خالی می

رونزد و آن صزدای    یزک مزی   هزای درجزه   طوری که مردم روی صزحنۀ سزالن   بینید، به را می« راک اند رول»و « تکنو»چیزهای 
با کمی تبلیغ و غلو رادیو و تلویزیون، خوانندگان کور یا معلول با صدایی گرفته و خشن و آنهزایی کزه   . آورند خراش را درمی گوش
تزر   نظر برسند، سریع تر به تر و شیطانی بازی کودکان، هرچه زشت و درخصوص اسباب. شوند ای مشمئزکننده دارند، ستاره می چهره

 . شوند فروخته می

دنبال چیزهایی است که نسزبت بزه گذشزته خیلزی      بشریت، در این وضعیت ذهنی، فاقد افکار خوب و پرهیزکارانه است، به
شزان   تنها چیزی کزه بزرای  . شوند سازی متوسل می و پاپوشسوزی  مردم برای شهرت و منفعت، به کشتن، آتش. متفاوت هستند

بینیزد کزه هزر نزوع کزار       بنزابراین مزی  . حاال روابط انسانی کزامالً برپایزۀ پزول اسزت    . مهم است پول است، نه دوست یا خانواده
بنزدوباری   که بی محصوالت، اقالم تبلیغاتی و محصوالت صوتی و تصویری. شود ای برای پول انجام می رحمانه آمیز و بی خشونت

رسانند و مواد مخزدر تولیزد    خاطر پول، بدون هیچ تردیدی به دیگران آسیو می مردم به. دهند همه جا هستند جنسی را ترویج می
از دیگزران دزدی،   ،کنند، برای کسزو پزول   آن معتادان بدبخت از هیچ کاری فروگذار نمی. فروشند کنند و می کنند، قاچاش می می

هزا، مجزالت و آثزار ادبزی مملزو از       های تلویزیونی، روزنامه برنامه. کنند تا آن مواد مخدر گران را بخرند اری میسرقت و کالهبرد
هزای نسزل خزود مرتکزو رابطزۀ جنسزی بزا محزارم          روند که درمیان خانواده مردم تا جایی می. قیدوبند هستند مسائل جنسی بی

جزرائم  . وضعیت ذهنی کثیف و منحرفی است که فاقد عقل و منطق است بازیِ مشمئزکننده گویای یک جنس رفتار هم. شوند می
شان به آنجا نرسیده باشزد، بزا ایزن حزال، آن خوشزایند       گسیخته هستند که هیچ جایی نیست که دست شده آنقدر لگام سازماندهی

های جنایزت آمزا  تمجیزد     ردستهس. راند و تشنۀ خشونت هستند پیش می شان آنها را به اهریمنی  مذاش افراد جوانی است که جنبۀ
 . کنند شان ازدحام می اند و مردم برای شده

بینی کردند که بشریت در چنزین زمزانی فاجعزۀ سزنگینی      گویان گذشته پیش بین بزرگ و پیش بسیاری از موجودات روشن
بینی کردند و افزراد خزوب    گویان پیش بشریتِ امروزه حتی بدتر از چیزی است که آن پیش. خواهد داشت که باید نگران آن باشد

های بسیارشان انجام دادند و کارمای عظیمی که  اشتباهی که مردم درطول زندگیخاطر بسیاری از کارهای  به. اند حتی کمتر شده
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برنزد کزه حزاال     اما پی نمزی . شوند گذارند با سختی مواجه می شان را از در بیرون می ای که پای در نتیجۀ آن بوجود آوردند، لحظه
وقتی دیگزران  . رحال ازبین بردن آن کارما هستندهای گذشته مرتکو شدند و د درحال بازپرداخت اشتباهاتی هستند که در زندگی

با من بدرفتاری کردی، پس حتی بدتر از تو عمل »: کنند بلکه فکر می. دهند کنند، صبر و شکیبایی نشان نمی با آنها بدرفتاری می
شزان را   بزدتر جزواب  طزور شزود، مطمئنزاً     کنم مگر اینکه برانگیخته شوم، اما وقتی ایزن  من با دیگران جنگ و دعوا نمی. کنم می
آورند و این کارمزا تزا حزد وحشزتناکی روی      درنتیجه قبل از اینکه کارمای قبلی را بپردازند، کارمای جدیدی بوجود می« .دهم می
هزر کسزی، زنزدگی پزس از     . لغزد و در آستانۀ خطر هولنزاکی اسزت   پایین می سرعت به اخالقیات بشری به  !شود شان انبار می بدن

هربار که این دنیا بزا فاجعزه مواجزه    . درحال اضافه کردن سوخت به آتشِ مرگ عظیم اخالقیات بشری بوده استزندگی، درواقع 
 .دهد این چیزی است که در دورۀ آخرین کالپا روی می. های اخالقی بشر ازبین رفته است شده است، زمانی بوده است که ارزش
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  تزکیۀ حقیقی

اما . تواند بوداشدن یا دائو را تزکیه کند به شما آموزش دادم فایی است که با آن، فرد میام، آنچه  کنندۀ حقیقی مریدان تزکیه
جزای اینکزه    کنیزد، بزه   رود، از من گله و شکایت می تان پیش نمی گیرند مطابق میل وقتی مسائلی که مردم عادی مهم درنظر می

های بشری آزمایشزی   آیا آن تزکیه است؟ رها کردن وابستگی .های بشری نگران باشید تان در رها کردن وابستگی خاطر ناتوانی به
دهزد بایزد آن را بگذرانزد،     هر مریدی که تزکیۀ واقعی را انجزام مزی  . سمت موجودی واقعاً عالی شدن است حیاتی در مسیرتان به

 . کننده و فرد عادی است فاصل بین تزکیه چراکه آن خط

کنزد، رنجزور و    دار مزی  تان را جریحه حقیقت این است که، وقتی از چیزهایی که شهرت و آبرو، عالیق دنیوی، یا احساسات
خزود تزکیزه   : خزاطر بسزپارید   کلمات مزرا بزه  . اند های بشری رها نشده دهد که وابستگی شوید، خود این مسئله نشان می آزرده می

گونه است که وقتی قرار اسزت   فقط این. های بشری است شما در رها کردن وابستگیدردناک نیست، بلکه مشکل کلیدی ناتوانی 
 . گیرد تان را رها کنید، دردتان می شهرت، عالقۀ شخصی و احساسات

هزایی را رشزد    اندازه باشکوه، به اینجا سقوط کردید، زیرا در آن سطح وابستگی شما از دنیایی پاک و مقدس، از قلمرویی بی
تر کنید، به چیزهایی  تان را سریع های جای اینکه در تزکیه گام س از سقوط به دنیایی که درمقایسه بسیار آلوده است، بهاما پ. دادید

. کشید های ناچیز رنج و عذاب می دادن خاطر ازدست ورزید، و حتی به آلوده در این دنیای متعفن چسبیدید و از رها کردن امتناع می
کرد؟ و امزروز ایزن در بززرگ را بزاز      نجات شما، زمانی بودا درمیان مردم عادی برای صدقه گدایی میخاطر  برید که به آیا پی می

عنزوان   ام را بزه  هرگز تجارب دردناکی که ازمیان آنها گذشزته . دهم تا شما را نجات دهم کنم و این قانون بزرگ را آموزش می می
توانیزد رهزا کنیزد بزه      توانید آن چیزهایی را که نمزی  رها کنید؟ آیا می توانید پس چه چیزی دارید که نمی. ام سختی درنظر نگرفته

 های آسمان ببرید؟ دروازه
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 هشیار و منطقی باشید

معنی این است که کارمای فکری درحال عمل کزردن   ازحد شدید به بار به برخی از شاگردان گفتم که حضور افکار بیش یک
. دهنزد  کارمای فکری نسبت مزی   کند به شان را که در شرایط عادی بروز می ر ناکافیاست، اما حاال بسیاری از شاگردان همۀ افکا

قزدر پزاک    ماند تا تزکیه کنید؟ اگزر آن  اگر دیگر هیچ فکر بد خودتان را نداشته باشید، چه چیزی برای شما می. این درست نیست
طور شدیدی افکزاری آلزوده بیزرون     تان به قط وقتی ذهنف. بودید؟ ما با یک درک اشتباه روبرو هستیم بودید، آیا یک بودا نمی می
توانید آنها را ازبین ببرید یا آنها را سرکوب کنیزد، آن   کند و شما نمی فرستد، یا معلم، دافا، سایر افراد و غیره را لعن و نفرین می می

بایزد ایزن را   . ی عادی متفزاوت هسزتند  ها اند، اما از افکار یا ایده برخی کارمای فکری نیز هستند که ضعیف. کارمای فکری است
 . طور شفاف درک کنید به
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 بصیرت

تاتاگاتزا بایزد در سزکوت و بزدون     . شزود  ماهی با مروارید اشتباه گرفته می   وبرهم است؛ چشم آلود و درهم دنیای بشری گل
هزای اهریمنزی مزورد مداخلزه قزرار       دهد، در پی آن مطمئنزاً بزا روش   طور که فا را اشاعه می همان. اطالع به این دنیا فرود بیاید

وقتزی چیزهزای حقیقزی و    . یابند، با همدیگر روی زمین وجزود دارنزد   موازات هم گسترش می بههای اهریمنی  دائو و راه. گیرد می
حقیقتزاً  . تواند آنها را از هم تشزخیص دهزد   فردی عالی می. بینی عاملی کلیدی است اند، بصیرت و روشن دروغین با هم درآمیخته

شزوند و فزا را کسزو     آینزد، وارد راه مزی   س از دیگری میشان، یکی پ مقدرشده وجود دارند که با توانایی تشخیص افرادی ازپیش
کننزد،   شان را سبکبار مزی  آورند، بدن دهند، متون واقعی را بدست می آنها درحالی که راستین را از اهریمنی تشخیص می. کنند می

طور کوشا،  به! انگیز شگفت چقدر. کنند کنند و سوارشده در کشتی فا، روان حرکت می شان را پر می سازند، قلو خردشان را غنی می
 . کنند سمت کمال پیشرفت می بدون اینکه از هیچ تالشی فروگذار کنند، مستقیم به

کننزد و بزرای قزدرت     شان سخت است، برای پول زنزدگی مزی   بینی برای آنهایی که در این دنیا گم شدند، بصیرت و روشن
کننزد، در سراسزر    ای جنزگ و دعزوا و رقابزت مزی     طزور سرسزختانه   هشوند؛ ب میرند، برای منفعتی ناچیز خوشحال یا نگران می می

از زبزانش  « معنزی  بی»خندد، درحالی که کلمۀ  شنود، مطمئناً می وقتی چنین فردی این فا را می. آورند شان کارما بوجود می زندگی
خصی حقیزر اسزت؛ نجزاتش سزخت     این ش. تواند آن را درک کند یا به آن باور بیاورد سختی می شود؛ مطمئناً ذهنش به جاری می

 . اش ازدست رفته است کارمایش آنقدر زیاد است که بدنش را احاطه کرده است، خردش را مهروموم کرده و سرشت اصلی. است
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 بیند چرا شخص چیزی نمی

. حقیزر اسزت  این نگرش یزک انسزان   « .توان باور کرد شود را نمی توان باور کرد؛ آنچه دیده نمی شود را می آنچه دیده می»
[ چیزهای نزامرئی ]تواند  اش که گم شده، چگونه می با سرشت مادرزادی. آورد انسان در توهم گم شده و کارمای زیادی بوجود می

ذهن را تزکیه کنید و کارما را بزدایید، و سپس، وقتی سرشزت  . آید آید، دیدن در پی آن می بینی ابتدا می را ببیند؟ بصیرت و روشن
تواند صرفاً با تکیه بر بصیرت، بزه کمزال نائزل     اما، انسانی عالی، خواه ببیند یا نبیند، می. توانید ببینید ر شد، میپدیدا نات یدازردام

کننزدگان   تزکیه. کنندۀ این است بینند، سطح فرد و کیفیت معنوی، تعیین بینند درحالی که برخی نمی درمیان مردم، برخی می. شود
بزردن آن،   بینند؛ درنتیجزه، بزدون ازبزین    آید، اغلو نمی حساب می عنوان یک وابستگی به که بهشان برای دیدن،  واسطۀ اشتیاش به

خاطر روش تزکیه است؛ دالیل متعددی دارد و فرد بزه   واسطۀ کارما یا موقعیتی نامناسو است، یا به اغلو این به. توانند ببینند نمی
و فقط آنگاه و با بینزایی ناواضزح   . طور واضح ببیند مکن است نتواند بهتواند ببیند، م حتی درحالتی که کسی می. فرد متفاوت است
واضحی این باشد که گویی فرد در صحنه حضزور دارد و   شود به اگر آنچه دیده می. دائو بصیرت پیدا کند  تواند به است که فرد می

تواند بیشتر تزکیه کنزد، چراکزه چیززی     ر نمیاو دیگ. مرحلۀ بازشدن گونگ رسیده است هیچ ابهامی وجود ندارد، آنگاه این فرد به
  . باقی نمانده که به آن بصیرت یابد
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 مطالعۀ فا

مطالعۀ دافا بزه روشزی کزه مزردم عزادی      : گیرند باید به یک مشکل بارز توجه کنند کرده دافا را یاد می وقتی افراد تحصیل
کننزد تزا    های مربوطه از افراد برجسته را انتخاب می قول شکلی که نقل کنند، مانند مطالعه به های سیاسی را مطالعه می ایدئولوژی

شزنوند دافزا    همچنین افرادی هستند کزه وقتزی مزی   . شود کننده می این مانع رشد یک تزکیه. ر دهندرفتار خود را مورد ارزیابی قرا
تزک   کننزد تزک   تواند تزکیه در سطوح مختلف را راهنمایی کنزد، سزعی مزی    باالیی دارد که می معانی نهفتۀ ژرف و محتوای سطح

های سیاسی شکل  این عادات که ازطریق مطالعات طوالنی آموزه. یابند کلمات را مورد کندوکاو قرار دهند، اما در انتها چیزی نمی
 . شود گذارد، چراکه باع  برداشت اشتباه از فا می گرفته عاملی است که روی تزکیۀ شما اثر می

درواقع . موضوعات خاصی ارتباط دارند طور مشخصی به هایی بگردید که به دنبال قسمت کنید، نباید به وقتی فا را مطالعه می
خوبی مطالعه کردن فزا ایزن    تنها راه به(. حلی نیاز دارند استثنای مشکالت فوری که راه به)ن نیز شکل دیگری از وابستگی است ای

دست آورده باشید، رشزد   با هر بار مطالعۀ کامل جوآن فالون، تا وقتی که بینشی به. است که بدون هیچ هدف خاصی مطالعه کنید
 . اید دن آن فقط به یک بینش جدید برسید، واقعاً رشده کردهحتی اگر پس از خوان. اید کرده

آنچزه  : خاطر بسپارید به. شود و برای شما نامعلوم است ذره حاصل می سوی باال چیزی است که درواقع ذره در تزکیه، رشد به
 . طور طبیعی بیاید، بدون اینکه درطلو آن باشید کنید باید به کسو می
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 چگونگی ارائۀ دستیاری

ای از دافزا دارنزد و قادرنزد نمونزۀ خزوبی باشزند و        در مناطق مختلف تعداد زیادی از دستیاران هسزتند کزه درک پیشزرفته   
اند و ایزن مسزئله عمزدتاً در     اما برخی دستیاران نیز هستند که خیلی خوب عمل نکرده. خوبی اداره کنند های تمرین ما را به محل

تر انجام شود و شاگردان از آنها اطاعت کنند،  شان راحت منظور اینکه کارهای اگر به. ودش چگونگی پرداختن به کارشان متجلی می
اگزر فزردی   . مطالعۀ فا عملی داوطلبانه است. های تمرین بپردازند، این یک مشکل است ازطریق دستور دادن به انجام امور محل

شزود و مطمئنزاً    فصل نمزی  و ه هیچ مشکل یا موضوعی حلگونه عمل کند، آنگا کند از اعماش قلبش نخواهد که آن که مطالعه می
شود این تضادها تشدید شوند و شدیداً روی مطالعۀ فای افراد تزأثیر   اگر این رویکرد تغییر نکند، باع  می. کند تضادهایی بروز می

 . گذارد می

د و از آنها اطاعت کنند، شایعات یا مطالو کنندگان به آنها باور بیاورن بدتر اینکه، برخی از دستیاران اغلو برای اینکه تمرین
هیچ یک از این کارها . کنند تا جایگاه خود را باالتر ببرند، یا با کاری غیرمعمول خودشان را متمایز کنند انگیزی پخش می هیجان

هزایی را داشزته    بسزتگی آنها نبایزد چنزین وا  . کنند و استاد نیستند طور داوطلبانه به دیگران خدمت می دستیاران ما به. مجاز نیست
 . باشند

خوبی انجام دهیم؟ اول، باید خود را یکی از شاگردان درنظر بگیریزد و فکزر نکنیزد کزه      پس چگونه باید کار دستیاری را به
ا و اگر کزاری ر . دانید چگونه انجام دهید، متواضعانه آن را با دیگران درمیان گذارید اگر کاری هست که نمی. باالتر از آنها هستید

ام و اشزتباه نکزردن در انجزام ایزن کزار       کننده من نیز مانند شما یک تزکیه»: درستی اداره نکردید، صادقانه به شاگردان بگویید به
اگر صادقانه خواهان ایزن باشزید کزه    « .درستی انجام دهیم حاال بیایید آن را به. درستی اداره نکردم من این کار را به. سخت است

گویزد کزه شزما خزوب      رود؟ هیچ کسی نمزی  کنید چگونه پیش می خوبی انجام دهند، فکر می تا آن کار را بههمه با هم کار کنند 
دافا اینجا همراه ما اسزت و همگزی شزما    . خوبی یاد گرفتید و بزرگوار هستید کنند که فا را به بلکه برعکس، افراد فکر می. نیستید

. تواند تشخیص داده شزود  شود و می یا بد، براساس این دافا سنجیده می تک کارهای دستیار، خوب تک. درحال مطالعۀ آن هستید
فقزط بزا   . تزان وجزود دارد   شزینگ  کنند که مشکلی در شزین  دنبال این باشید که خودتان را مطرح کنید، شاگردان فکر می وقتی به

آیزا یزک   . شزود  گذاشزته مزی   فزا بنیزان   شأن و مرتبۀ فرد با خزوب مطالعزه کزردن   . خوبی اداره کنید توانید مسائل را به فروتنی می
 تواند بدون اشکال باشد؟ کننده می تزکیه
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 چیست؟« بودن خالی»

اما بودیسم ذن . بودن واقعی است، به این معنی نیست که خالی از ماده بود چیست؟ نبود هیچ وابستگی، خالی« بودن خالی»
در این دورۀ پایان دارمزای پزر هزر  و مزر ، هنزوز      . نمانده استوجود دارد که دارمایش منقضی شده و چیزی برای انتقال باقی 

کننزد، گزویی    اند و نامعقول و غیرمنطقی رفتار می بودن چسبیده ای به آموزۀ آن مبنی بر خالی طور سرسختانه شاگردانی دارد که به
توانزد مزرثر    ایش فقط تا شش نسزل مزی  دارما، زمانی گفت که دارم اما خود بنیانگذار آن، بودی. اند اساس فلسفۀ آن را درک کرده

شود؟ اگر گفته شود که همه چیز خالی اسزت، هزیچ    چرا این درک نمی. باشد و پس از آن چیزی برای انتقال وجود نخواهد داشت
دارما چه بود؟ اگر هزیچ   فایی وجود ندارد، هیچ بودایی وجود ندارد، هیچ ظاهری، هیچ خودی، و هیچ چیزی وجود ندارد، پس بودی

بودن ذن چیست؟ اگر هیچ بودا و ظاهری وجود ندارد، پس شاکیامونی که بود؟ اگر هزیچ نزامی    فایی وجود ندارد، پس آموزۀ خالی
آشزامید؟ چزرا لبزاس     خورید و مزی  است، پس برای چه می« خالی»ندارید، هیچ ظاهری، هیچ خودی، هیچ وجودی ندارید و همه 

وقتی یک تاتاگاتزا  . چه؟ اما نگاه کنید چقدر به احساسات و امیال بشری وابسته هستیدشد  تان درآورده می پوشید؟ اگر چشمان می
« بودن خالی»معنی واقعی « رها از ناپاکی»کند؛  های بشری اشاره می کند، به نبود کامل وابستگی صحبت می« بودن خالی»دربارۀ 
تزر   باشد؟ فایی که کسی پایین  «خالی»تواند  گونه میچ. اش و تداومش ذاتاً براساس ماده است گیری کیهان وجودش، شکل. است

. فای یک آرهات فای بودا نیست. شوند ها مطمئناً زایل می از تاتاگاتا آن را آموزش داده محکوم به عمری کوتاه است، و این آموزه
 !به این آگاه شوید! به این آگاه شوید

  



۲۹ 

 

 قدم باشید ثابت

ای به تزکیه ندارید، گویی برای استاد تزکیه  وقتی استاد حضور ندارد، عالقه. د هستیدوقتی استاد حضور دارد سرشار از اعتما
شاکیامونی، عیسی، الئوذی و کنفوسزیوس  . ضعف مهم انسان عادی است این یک نقطه. کنید و آن را از روی هوس برگزیدید می

تزکیزه کزاری   . توانند تزکیه کننزد  یاب استادشان نمیشان هرگز احساس نکردند که در غ اند، اما مریدان دوهزار سال است که رفته
تواند، حداقل  یک استاد فقط می. نمایندگی از طرف شما انجام دهد تواند آن را به کسی نمی دهید و هیچ است که خودتان انجام می

کنید، روشنایی خرد را کسو  تان را تزکیه کنید و قیود امیال را قطع عهدۀ شماست که ذهن به. در ظاهر، اصول فا را به شما بگوید
تان پایدار نخواهد بود و وقتی در  اگر از روی یک تحریک این مسیر را برگزینید، مطمئناً قلو. ها را ازبین ببرید کنید و تمامی شک

یزد، در ایزن   طور استوار به ایمزان خزود تکیزه کن    اگر نتوانید به. کنید ها را فراموش می کنید قطعاً بنیان این دنیای مادی زندگی می
 !آید بسیار سخت می. داند چه وقت فرصت تقدیری دیگری خواهد آمد چه کسی می. زندگی چیزی کسو نخواهید کرد
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 ترین قسمت از فای بودا هستند های بودیسم کوچکترین و ضعیف آموزه

توان ایزن کزار را    صرفاً نمیاز بودیسم برای ارزیابی این فای عظیم جن شن رن استفاده نکنید، چراکه ! شعور موجودات ذی
درواقع بدن کیهانی آنقدر . بنامند« فا»خاطر اینکه مردم عادت دارند سوتراهای بودیسم را  شود فقط به این کار انجام می. انجام داد

جی دائوئیستی نیزز چیززی بجزز درکزی از ایزن جهزان در        تئوری تای. عظیم است که فراتر از دانش یک بودا از این جهان است
های محدود کمی از حاشزیۀ ایزن    در سطح انسان عادی هیچ فای حقیقی وجود ندارد؛ بلکه صرفاً پدیده. تر نیست طحی کوچکس

ترین سطح انسان قرار دارند، اجزازه ندارنزد    از آنجاکه مردم عادی در پایین. توانند تزکیه کنند جهان وجود دارد که مردم با آنها می
تواند بذرهای کارماییِ فرصت بزرای   ادای احترام به بودا می»: اند اند که فرزانگان گفته ما مردم شنیدها. فای بودای حقیقی را بدانند

رعایزت قواعزد   « »توانزد حفاظزت موجزودات بزاالتر را جلزو کنزد،       خوانند مزی  کنندگان می ذکرهایی که تزکیه« »تزکیه را بکارد،
دنبزال ایزن بزوده و     درطول تاریخ، مردم همیشه بزه « .کننده برسید ک تزکیهتواند شما را قادر کند که به استاندارد ی ای می صومعه

گوید یزک تجلزی سرشزت     آنچه یک تاتاگاتا می. منزلۀ فای بودا است یا خیر بین ذاتاً به اند که آیا کلمات موجود روشن بح  کرده
اکه در گذشته مردم شدیداً از دانستن تجلی اما آن فای حقیقی جهان نیست، چر. تواند یک تجلی فا نامیده شود بودایی است و می

آنچه فای بودا هست، چیزی بود کزه فقزط کسزی کزه تزا سزطح بزاالیی تزکیزه کزرده بزود           . حقیقی فای بودا ممنوع شده بودند
ون فزال . گونه بود که موجودات بشری اجازه داشتند جوهر تزکیه را بداننزد  توانست به آن بصیرت یابد؛ درنتیجه، حتی کمتر این می

معادل ایزن  . را برای موجودات بشری برمال کرده است—فای بودا—دافا برای اولین بار در تمام اعصار، ویژگی خاص این جهان
توانید این فای عظیم جهان را با چیزهایی از بودیسم  از این منظر، چگونه می. سوی آسمان هدیه داد است که به انسان نردبانی به

 گذشته ارزیابی کنید؟
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 چیست؟« دخر»

در حقیقزت، آنهزا   . های خاصی مهارت دارند عالی هستند کنند افراد مشهور، دانشمندان و افرادی که در زمینه مردم فکر می
دانش آنها چیزی بجز محتوای جزئی کوچکی از علم نوینی نیست که اجتماع بشری . اهمیت هستند چراکه مردم عادی هستند بی

تزرین سزطح،    ترین سطح تزا میکروسزکوپی   در این جهان پهناور، با نگاه از ماکروسکوپی. استاش همین  به آن آگاه شده، و همه
و موجزوداتی کزه اینجزا    . تزرین قسزمت   ترین الیه و در سطحی ترین بخش قرار گرفته، در خارجی اجتماع بشری دقیقاً در مرکزی

حتزی اگزر   . انگیزز اسزت   ات، پراکنده و سطحی و رقزت ترین شکل هستی هستند، بنابراین دانش آنها از ماده و معنوی هستند پایین
 . بود کرد، بازهم یک انسان عادی می کسی به تمام دانش بشریت تسلط پیدا می
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 منتظر بازنشسته شدن و سپس تزکیه کردن

اینکزه  خزاطر   های من شرکت کردند اما به درصد خاصی از شاگردان هستند که کیفیت مادرزادی خوبی دارند و در سخنرانی
اگر افراد عادی متوسطی بودند، چیزز بیشزتری   ! بار است چقدر تأسف. اند شان مشغول هستند، تمرین کردن را متوقف کرده با شغل
گذرد بیشتر سزقوط   اخالقیات بشری هر روز که می. ها افرادی با عهد و پیمان هستند اما این. کردم همین بسنده می گفتم و به نمی
طزور   شوند، برگشت ازطریق تزکیه برای آنها بزه  طور که بیشتر از دائو دور می همان. روند مراه این مو  میکند و مردم عادی ه می

ویزژه، دقیقزاً فرصزت     کار، به های پیچیدۀ محل درواقع تزکیه موضوعی از تزکیۀ ذهن است و موقعیت. شود تر می ای سخت فزاینده
آل برای تزکیزه را از دسزت نخواهیزد     بازنشسته شوید، آیا این موقعیت ایده وقتی. آورد تان فراهم می شینگ خوبی برای رشد شین

داد؟ اگر هیچ ناسازگاری و مشکلی وجود نداشته باشد، چه چیزی خواهد بود که با آن تزکیه کنید؟ چگونه رشد خواهید کرد؟ عمر 
دانیزد کزه در آینزده     د، آیا واقعزاً مزی  های خوبی داشته باشی یک شخص محدود است، بنابراین درحالی که ممکن است اغلو طرح

تر از هرچیزی در این دنیای بشری اسزت؛   باقی خواهد بود؟ تزکیه بازیچه نیست، بلکه جدی[ برای اینکه تزکیه کنید]زمانی کافی 
چرخۀ داند در  وقتی این فرصت را از دست بدهید، چه کسی می. دردسترس درنظر گرفته شود تواند چیزی بدیهی و همیشه آن نمی

ای کزه بزه آن    وقتزی تزوهم رؤیاگونزه   . زند فرصت یک بار در را می. آورید بازپیدایی چه وقت دوباره یک بدن بشری را بدست می
  .اید اید ازبین برود، پی خواهید برد که چه چیزی ازدست داده چسبده

 
 


