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 سی آموزش فا در کنفرانس فای واشنگتن دی

 ۲۰۰۲ژوئیه  ۲۲

 لی هنگجی

 

 (تشویق گرم! ) درود

. خواهم زیاد ظااهر شاوم   بنا به دالیل مختلف فراوان، نمی .گذرد از دفعۀ پیش که شما را دیدم مدت زیادی می
شعور هستند؛ هریا  از مریادان    ذی  دلیل اصلی این است که مریدان دافا درحال اعتباربخشی به فا و نجات موجودات

و هر ی  از مریدان دافا باید این فرصت را داشته باشند که مسایر خاود را    هستند اندرحال برگزیدن مسیر خودشدافا 
باید بگذارم خودتاان  . تان برای اعتباربخشی به فا را از شما بگیرم توانم فرصت عنوان استادتان، نمی رو به ازاین. برگزینند

شاعور و   ی به فاا، نجاات موجاودات ذی   درحالی که بسیاری از شاگردان درحال اعتباربخشالبته، . این کار را انجام دهید
 .سؤال کنندنحوۀ ادارۀ آنها از استاد در رابطه با  خواهند بسیاری دارند که میمسائل روشنگری حقیقت هستند، هنوز 

ماان   بسایاری از شااگردان   -یاد بیاورید، زمانی که آزار و اذیت شیطانی تازه شروع شده بود سال گذشته را به سه
تادری    اما باه . از میان چیزی شبیه شیطنت انقالب فرهنگی نگذشته بودندتر ما  مریدان جوان. ر کننددانستند چه کا نمی
ذر گ ،به حالتی که نهایتاً آگاه شدید چه کار کنیددانستید چه کار کنید  متعادل و آرام شدید و از حالتی که نمیتان  همگی
در بحبوحۀ این آزار و شاننجۀ شایطانی،   . مسیر را خودتان پیمودیدهایی نیز داشتیم، اما  گرچه در این روند وقفه. کردید

و چه مسیری را باید بپیمایید، و از طریاق   طور جدی به این فنر کردید که چه کاری باید انجام دهید هر ی  از شما به
ن کاری است که ی  توجه است، ای این قابل. اید تقوای عظیم خود را بنا نهادید؛ ازمیان این سختی عظیم گذر کردهآن، 

جای خواهید گذاشت، تقوای عظیم ی  موجود  که پشت سر به است ییمرید دافا باید انجام دهد و این مسیر اصالح فا
دافاا  . همگی شما بگوید چه کاری انجام دهیاد  تواند به همین دلیل است که در مواقع بسیاری استاد نمی  به. بین روشن
. خوبی عمال کنیاد   و اگر مسائل را با فا مورد ارزیابی قرار دهید، قادر خواهید بود بهاکنون به شما آموزش داده شده  هم

جز این استثناء، وقتی به بسیاری از کارهای خاصای   به. گویم وقتی مشنالت بزرگی وجود داشته باشد، قطعاً به شما می
این به عهدۀ خودتان است که راهی برای  شان فنر کنید و دقت درباره شوید، باید خودتان به رسد که با آن مواجه می می

جایی است که بایاد حقیقات را روشان کنیاد و ماردم را      آنجا هر جا مشنلی وجود دارد، . حل و فصل کردن آنها بیابید
بینیاد   وقتی چیزی را مای . مسیر انحرافی را برنگزینیدآن را دور نزنید و شوید  وقتی با مشنالت مواجه می. نجات دهید

مسایری  آن را دور نزنیاد و  شود،  بینید که مانع اعتباربخشی ما به فا می رساند، یا وقتی چیزی را می که به ما آسیب می
ان رحمت این هم. باید با آن مواجه شوید و حقیقت را روشن کنید و آن موجودات را نجات دهید -انحرافی را برنگزینید

همزمان، وقتای درحاال روشانگری    . دهیم خواهی ی  مرید دافا است و این نجات موجودات است که انجام می و نی 
بسیاری از افراد را حل و فصال   قضاوت ، درک اشتباه و پیشمشنلی درخصوص فریب خوردنتوانید  حقیقت هستید می

اذیت شیطانی که در چاین درحاال وقاوع اسات بسایاری از      های موجود در شایعات این آزار و  هرچه باشد، دروغ. کنید
وقتای ماردم باا    . اناد  سارپوش گذاشاته   تقحقیآمیز روی  آنها با نمایشی فریب. شعور را گمراه کرده است موجودات ذی

ایننه چگونه باه هماۀ آنهاا واکانش نشاان دهناد انتخااب        کنند و  مسائل فنر می  دقت دربارۀ حقیقت مواجه شوند، به
 . ستخودشان ا

ایاد و بیشاتر و بیشاتر     بنابراین، با نگاه به وضعیت کلی در این سه سال اخیر، در کل خیلی خوب عمال کارده  
ازآنجاا کاه   در ابتادا،  . مخصوصااً شااگردان در سارزمین اصالی چاین      -بلوغ رسیدید و بیشتر و بیشتر عقالنی شدید به
گذر کردید و دانستید چه کار کنید  زودی از حالتی که نمی ا بهام. رسید پراکنده شدید نظر می دانستید چه کار کنید، به نمی
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توانساتید  تاان   شدید تا اینناه نهایتااً همگای   به نحوۀ مواجهه با این نمایش شیطان آگاه تدری   که بهدید یرسبه حالتی 
به ینصد میلیون نفار  نزدی  . اید بلوغ رسیده بیشتر و بیشتر بهامروز رسیدید که   آرامش خود را بدست آورید و به مرحلۀ

طاور   اند، آنهایی که فا را به ، آنهایی که فا را عمیقاً مطالعه کردهدرحال تزکیه هستند و شاگردان جدید، شاگردان قدیمی
طور نیست که همۀ  این. وجود دارند ،اند تازه از فا آگاه شده و به درکی از آن رسیدهاند و آنهایی که  سطحی مطالعه کرده

اناد و بسایاری از    بسیاری از شاگردانی که فا را عمیقااً مطالعاه ننارده   . دگان بتوانند فا را از فا درک کنندکنن این تمرین
های مختلف خاود را از   برداشت ،شان، هر ی  های بشری با وابستگیشاگردان جدید در مواجهه با این سختی شیطانی، 

رو بسایاری از افاراد وقتای باه فاا اعتباار        ازایان . دارناد های مختلف خود را در زمینۀ اعتباربخشی به فا  مسائل و درک
وقتای تحات آزار و   . دهناد  های بشاری انجاام مای    وابستگیکنند، آن را تا حدودی با  بخشند و حقیقت را روشن می می

جعلی  با فریب و مهربانیِکند و  شان را تحری  می های بشری عادی ، وابستگی گیرند، احساسات بشری شننجه قرار می
توانیاد از   تان رها شوید، می افنار بشری از توانید هر چه روی دهد، فقط با ادامۀ مطالعه فا می. گیرند تحت تأثیر قرار می

بایش از ساه ساال    . توانید تحت تأثیر هیچ ی  از مسائل بشری قرار نگیرید تان رها شوید و درنتیجه می های گیوابست
بلوغ رسانده، بیشتر و  اند ما را بیشتر و بیشتر به نیروهای کهن به ما تحمیل کرده ای که سپری شده و این آزار و شننجه

مان را روشن کرده، بیشتر و بیشتر پایدار کرده و بیشاتر و بیشاتر باعاد شاده      ذهنبیشتر عقالنی کرده، بیشتر و بیشتر 
دهیم،  شعور را نجات می و موجودات ذیبخشیم  کنیم و به دافا اعتبار می های شیطان را افشاء می همزمان که این دروغ

 . تر بگیریم این آزار و اذیت شیطان را جدی

فقاط هفات ساال     -سه سال پیش هنوز ده سال نشده بود. ده سال است که دافا در دنیا اشاعه پیدا کرده است
باود و هایچ کسای     ، در دنیای بشاری ریشاه کارده   گرچه زمان کمی بود، اما دافا عمیقاً در کیهان ریشه کرده بود. بود
آمیز است، اما  شرارتاکنون با نگاه به وضع کلی، در ظاهر، این آزار و شننجه هنوز کامالً . توانست آن را تنان دهد نمی

هرچاه  . اناد  توانند مردم را کنترل و مهار کنند بااقی ماناده   در حقیقت تعداد کمی از آن اهریمنان فاسد و پلیدی که می
که بااقی ماناده    یهرچه تعداد کند؛ گری بیشتری شرارت می که باقی مانده باشند کمتر شود، شیطان با وحشی یتعداد

اناد، درجاات    کنندگان خاصی که دافا را تا درجاات مختلفای درک کارده    تزکیه. شوند آمیزتر می ، جنونباشند کمتر شود
. کنند نیز متفااوت اسات   اصالح فا را چگونه درک می ایننه اکنون وضعیت کلیدهند و  مختلفی از پایداری را نشان می

خشن و جدی برخی ممنن است فنر کنند که شرایط . شود های مختلفی می شان منجر به درک وضعیت مختلف تزکیه
؛ و برخی ممنن است فنار کنناد اکناون    ظاهراً کمتر باشد شرایطسختی است؛ برای برخی از افراد ممنن است اکنون 

، هاای مختلاف افاراد از فاا     درک و فهم. شعور و روشنگری حقیقت است ی برای نجات موجودات ذیدقیقاً فرصت خوب
شود و تمام آنچه درحال وقوع است افنار بشری مختلفی را هاد    های مختلفی از وضعیت جاری می منجر به برداشت

کنناد   آنهایی که ضعیف عمل مای  دهند و ، محیط پیرامون خود را تغییر میکنند آنهایی که خوب عمل می. دهد قرار می
رو  مریدان دافا حاالت ذهنی مختلفی دارند، ازایان . شان تغییر کند شان برطبق حالت ذهن شوند محیط پیرامون باعد می
طور که  همان. کند هر فردی به شنل مختلفی رفتار میهای مختلفی از محیط دارند، و به همین دلیل است که  برداشت
خواهند آنچه را کاه خواهاان آن هساتند انجاام      گونه است که نیروهای کهن شیطانی می بینیم، وضعیت واقعی، این می
وسیلۀ نیروهای کهن نیسات؛ هاد  ایان اسات کاه       خوب عمل کردن، پیمودن مسیر نظم و ترتیب داده شده به. دهند

طور کلی بیشاتر و   مریدان دافای ما بهاینها،   رغم همۀ علی. تان سوءاستفاده کنند های یروهای کهن از شنا اجازه نداد ن
در ابتادا،  . کنناد  پایداری و جدیت بیشتر و بیشتری اداره مای   اند و تمام اینها را با عقالنیت، آرامش، بلوغ رسیده بیشتر به

در ظااهر مشاغول   . نماایش گذاشاتند   و حاالت تزکیاۀ مختلفای را باه    بسیاری از شاگردان افنار بشری بسیاری داشتند
توانستند باه هاد     تفنر بشری داشتند که در آن مخلوط بود و نمیاعتباربخشیدن به فا بودند درصورتی که در حقیقت 

ئل اکناون مساا  . شاد  گرفتند نتای  معناو  حاصال مای    اعتباربخشی به فا برسند و وقتی مورد آزار و شننجه قرار می
البته درحال تزکیه هستید و هناوز افناار   . حاال از چیزی که سه سال پیش بودید کامالً متفاوت هستید. متفاوت هستند
شاوند و در   متجلای مای  اما این افناار بشاری   . خاطر آن، قادر هستید درمیان مردم عادی تزکیه کنید بشری دارید و به
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توجاه   اما در مقایسه با سه سال قبل، بیشتر و بیشتر قابال . کنند های مختلف در شرایط مختلف نقش بدی ایفا می برهه
 . اند بلوغ بیشتری رسیده عبارت دیگر، مریدان دافا به شدید، یا به

کنناد   ها را کنترل می این آزار و اذیت شیطان طول نخواهد کشید، زیرا اهریمنان پلید و ارواح فاسدی که انسان
ها همیشه تحت کنترل  انایی این را ندارند که خودشان کار مهمی انجام دهند؛ انسانها تو انسان. شوند کمتر و کمتر می

دافا را ماورد آزار و شاننجه    نامریددلیل ایننه سردستۀ شیطان در چین جرأت کرد  در گذشته. اند موجودات دیگر بوده
با نگاه به وضعیت کلی . ای که آن الابالی شیطانی را کنترل کنند نیز وجود داشتند این بود که عوامل اهریمنی قرار دهد
 شعور و برای روشنگری حقیقت تمام این کارهایی که مریدان دافا برای اصالح فا، برای نجات موجودات ذیاصالح فا، 
قرار دارد عنوان کرد که  PureInsightسایت  که نوشتید و در وبای  مقاله. دهند در مرحلۀ پایانی خود هستند انجام می

مدت ، که کند مدت چهل و دو ماه با دهانش به خدا حمله می گوید که جانور شیطانی به در انجیل می« مناشفهکتاب »
نمایش شایطانی  توانم بگویم که این  دهم، اما می گونه است یا خیر نظری نمی دربارۀ ایننه آیا این. سه سال و نیم است

 . اما توان آن را ندارد ،ای برای ادامه دادن آن دارد ای که اراده واقعاً به مرحلۀ پایانی خود رسیده، مرحله

کنناد،   کند و اهریمنان فاسد شیطانی آن را کنترل مای  سردستۀ شیطان در دنیای بشری که در چین زندگی می
سازد تماماً در جهنم  ها پیش مرد، و هر چیزی که این موجود را می مدتدر حقیقت، آن چیز الابالی . دیگر انسان نیست

  وسایلۀ  باه گرفتۀ بعد از تولاد، هناوز    گرفتۀ بعد از تولدش، آن شنل مادیِ شنل بدن شنلترین الیۀ  فقط سطحی .است
وقات و  دارناد، زیارا    کنند تا آن را پابرجا نگه نیروهای کهن بهترین سعی خود را می .شود میابرجا نگه داشته شیطان پ

اگار اماروز دیگار ایان     . اسات  فرا نرسیدههنوز و ترتیب دادند   تا پایان نظمزمانی که نیروهای کهن برای آزمایش دافا 
اگار  . باود  اصاالً چیازی نمای    -شاد  ای دود سیاه تبدیل مای  تودهای خاکستر و  شد، به توده ظاهر پابرجا نگه داشته نمی

شنل و قالب آن را در ظااهر  اما آن اهریمنان فاسد هنوز . مانند مردم عادی بگوییم، صد بار تاکنون مرده بودبخواهیم 
. اما ذهنش کامالً غیرعادی اسات . کنند ترین الیه استفاده می و هنوز از این ی  ذره چیز در بیرونی دارند پابرجا نگه می

کند از  جرأت نمیترسیده است؛ و به همین خاطر،  ،ار و شننجه قرار دادهمریدان دافا را مورد آزدافا و حاال پس از ایننه 
کند و باه هماین    ، به همین خاطر، برای فالون گونگ زندگی میاست همین خاطر دیوانه شده  بیاید، به  مقام خود پایین

را کنتارل   در عاین حاال، موجاودات شایطانی بیشاتر و بیشاتری کاه ماردم        . خاطر، در نگرانی و اضطراب دائم اسات 
وقتی به تصویر . روند کنند ازبین می فرستند و حقیقت را روشن می اند، همزمان که مریدان دافا افنار درست می کرده می

طور پیوساته درحاال    به عوامل کهن در کیهاندهیم،  همزمان که همۀ این کارها را انجام مینگرید،  کلی اصالح فا می
شارارت خاود را در    تواناد  نمای دیگار  . بیشتر و بیشتر کاهش داده اسات بنابراین، این قدرت شیطان را . کاهش هستند

. یابد کاهش می هطور پیوست شان به تواند در مناطق محدودی شیطنت کند و گستره مقیا  وسیعی حفظ کند و فقط می
این مهمتر از هر چیز اسات  . ن دافا باید به اهمیت روشنگری حقیقت پی ببرندبه همین دلیل است که هر ی  از مریدا
هاای   شعور و کمال بدن ت ذینجات موجودا. ترین است تان انجام دهید و باشنوه و کاری است که باید با نهایت تالش

حتای یا    . انجاام دهناد  هر ی  از مریدان دافا باید ایان کاار را   . ، همگی بخشی از این هستندشماکیهانیِ متناظر با 
 . فرصت را نیز از دست ندهید

ایان بازتاابی از   . شاود  شان روشن می مردم خارج از سرزمین اصلی چین بیشتر و بیشتر ذهناید که  همگی دیده
شایطان بیشاتری را پاکساازی کارده و      ،خاطر این است که نیروی اصالح فاا  روشنگری حقیقت مریدان دافا است و به

آنچه قبالً ماردم  . طور عقالنی درحال اندیشیدن هستند مردم به. شیطان نتواند مردم دنیا را کنترل کنددیگر باعد شده 
. اناد  کرد تا کارهای بدی انجام دهند پاکساازی شاده   کرد دیگر وجود ندارد و عواملی که با مردم مداخله می را مهار می

و بیشاتر و بیشاتر قاادر     شاود  یما هام   تر روشن حتیشان روشن شده و  مردم خارج از سرزمین اصلی چین اکنون ذهن
رو برای مریدان دافای ماا در خاارج از سارزمین اصالی      ازاین. هستند ماهیت این آزار و اذیت شیطانی در چین را ببینند

است که بیشتر حقیقت را روشن کنند و به مردم سراسر دنیا و حنومت هر کشوری کم  کنند ایان   چین، این فرصتی
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در این راستا کار خود را استوارتر انجام دهید و به مردم کم  کنید بنابراین امیدوارم . ان را بهتر درک کنندنمایش شیط
 . طور واقعی به همۀ اینها پی ببرند به

رو بدون توجه به ایننه در چه محیطی هستید، وقتی کارهایی مانناد روشانگری    شما مریدان دافا هستید، ازاین
هرچه باشد . نمایش بگذارید دهید، باید رفتار و منش ی  مرید دافا را به شعور را انجام می ذی حقیقت و نجات موجودات

خوبی انجام دهید، مهمترین کاری که بایاد انجاام دهیاد     خواهید این کار را به کننده هستید، بنابراین اگر می شما تزکیه
مخصوصااً بارای   این . هستید، باید فا را مطالعه کنید بدون توجه به ایننه چقدر مشغول. این است که فا را مطالعه کنید

باید فا  -اند همراه شوند اند یا آنهایی که نتوانسته شاگردانی مصداق دارد که دیر قدم پیش گذاشتند یا افرادی که لغزیده
اهمیات فرساتادن   هر کسی نیااز دارد کاه   . ، بیشتر به انتقادات گوش کنید، و عجله کنید که برسیدرا زیاد مطالعه کنید

مشغول انجام کارهاایی بارای دافاا باشاید،     دافا هستید و مردم عادی نیستید که  زیرا مرید. ر درست را متوجه شودافنا
هایی پخش کرده که مان   سردستۀ شیطان در چین دروغ. بلنه مرید دافایی هستید که درحال اعتباربخشی به فا هستید

 کاه  یالاباال  آنای هساتند کاه    شارمانه  های بی دانید که آنها دروغ همگی می. کنم عیسی یا شاکیامونی هستم ادعا می
ها میلیون عیسی  اما فا میلیون  من شاکیامونی نیستم، ،من عیسی نیستم. سرهم کرده است گوید یدروغ مدلخواه خود  به

خااطر   به که اند ین را داشتهاند، افرادی که جرأت ا پیمودن مسیر حقیقت را داشتهو شاکیامونی را آفریده است که جرأت 
. شعور کنناد  نجات موجودات ذیشان را وقف  اند که زندگی و جرأت این را داشته خطر بیندازند شان را به حقیقت، زندگی

خوبی  طور واقعی متوجه شوید که چه کسی هستید و مسیرتان را به هر ی  از شما مریدان دافا باید به  (تشویق طوالنی)
که امروز باید انجاام دهیاد   ی یطور عقالنی و با جدیت در کارها رو باید به واقعاً به آن حد باشنوه هستید، ازاین. بپیمایید
کنید که باید باا موجاودات    کنید همگی احسا  می اکنون وقتی حقیقت را برای سایرین روشن می. خوبی عمل کنید به
همگای مریادان   . خواه باشاید  مان باید بیشتر نی  دان دافایحتی در میان مریخواهی رفتار کنیم، پس  شعور با نی  ذی

با . خوبی همناری کنید بخشید، پس باید با یندیگر به برای اصالح فای کیهان می تانی  روش هستید و از تمام وجود
ها و هاای بشاری، تضااد    های بشریِ بسیار زیاد به مسائل نپردازید و با تعامل با یندیگر هماراه باا وابساتگی    وابستگی

در این شرایط رفتارتان باید همیشه بردباری، مهربانی و خوبی مریدان دافا را نشاان  . ایجاد نننید مشاجرات غیرضروری
که مردم عاادی از  « وحدت»ما دربارۀ آن  .فردِ دیگر، مسائل شما هستند و مسائل شما، مسائل او هستند 1مسائل. دهد

کننده هساتید و قلماروی شاما     شما تزکیه. اجبارشده و سطحی استکنیم، چیزی که  کنند، صحبت نمی آن صحبت می
کردن دیگران باشد، توانایی گوش کاردن   تان رفتارتان باید بازتابی از درک های رو در بسیاری از پروژه ازاین. باالتر است

اکناون خیلای بهتار از قبال     درواقاع،  . ارزیابی درست و اشتباه بودن امور با استفاده از دافاا به نظرات دیگران و توانایی 
 . پیش رو حتی بهتر عمل کنید کنم باید در زمانِ هستید؛ اما فنر می

دفعۀ قبل در کنفرانس فا در کانادا شارکت نناردم، کاه دهماین     . خواستم همگی شما را ببینم امروز عمدتاً می
خوب عمل ننرده بودند، بلنه بدین خااطر  خاطر این نبود که مریدان دافا  به. دافا در دنیا را جشن گرفتند  سالگرد اشاعۀ

کردم،  ظاهر شوم، زیرا اگر این کار را میعام خواهم در مأل  نمی. خواستند مرا ببینند بود که بسیاری از افرادِ دیگر نیز می
اکنون شما افرادی هستید که درمیان مردم دنیا درحال اعتباربخشای باه فاا    . شد تمام توجه مردم روی من متمرکز می

شعور و در روند روشنگری حقیقت درمیان مردم دنیا درحال  تید و شما افرادی هستید که درحال نجات موجودات ذیهس
خواستم این فرصت را برای شما بگذارم و بگذارم شما این کارها  بنابراین می. کمال رساندن هر چیزی از خود هستید به

باه اجتمااع   شدم، هیچ کسی به چیزی که شاما   ظاهر میعام مأل  کردم، اگر در اگر غیر از این عمل می. را انجام دهید
داد،  و اگر این روی مای . خواستند مستقیماً از من بشنوند همگی می -کرد گوش نمیگفتید  ها می یا به حنومتگفتید  می

و مان قاادر    -دکار  دهد، مسائل در دنیای بشری را نیز اداره می بایست درحالی که امور اصالح فا را انجام می استاد می
 . بودم خودم همۀ آن کارها را انجام دهم، درست؟ البته دالیل دیگری نیز بود نمی
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امیدوارم این کنفرانس فای ما بهتر . خواستم همگی شما را ببینم امروز صرفاً می. خواهم بیشتر صحبت کنم نمی
تواناد   ق باشد و این حقیقت که دافاا مای  تواند موف ی  دلیل برای ایننه این کنفرانس فای ما میهمچنین، . پیش برود

کنایم   اینجا از مردم امریناا تشانر مای   . جای پایی در ایاالت متحده داشته باشد، حمایت بسیار زیاد مردم امرینا است
کنیم و از تمام سطوح  تشنر می گذاران در سطوح مختلف حنومت ، از نمایندگان کنگره ایاالت متحده و قانون(تشویق)

 (تشویق . )کنیم مختلف حنومت ایاالت متحده تشنر می

تارین اسات در    ، هر چیزی که باشنوه[روی دهد]بدون توجه به ایننه چه چیزی . خوبی بپیمایید مسیرتان را به
شی منفی در اصاالح فاا   ترین است در انتظار آن افرادی است که نق انتظار مریدان دافا است و هر چیزی که وحشتناک

  (تشویق طوالنی)  .کنند ایفا می

                                                 
1
و مانناد آن نیاز    «اماور »، «مشنل»، «کار»، «موضوع»ترجمه شده، بسیار وسیع است و « مسائل»کلمۀ چینی اینجا که به  - 

 . دهد معنی می

 

 

 


