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  در بوستون ۲۰۰۲ يفار کنفرانس آموزش فا د

  ۲۰۰۲ل يآور ۲۷

  يهنگج يل

مالقـات   يبرا شتريب اين بار .ا هستندياز استرال يد، و تعداد قابل توجهيگر هستيجا حضور داريد از مناطق د  نيشما که ا از ياريبس

کـنم    يفکر مـ فا،  اصالح طول ر دردان دافا در حال حاضيمر يبه وضعيت كل توجهبا . زياد صحبت کنمخواهم   يو نم با شما آمدم

 ياصـل  بدن، يصورت كل  هباما . ديکن يمعمل ف يضع يگر کميد يخوب و در بعضواقعاً  واردم يشما در بعض. خوب هستند مسائل

ـ دافـا   انديـ مر عنـوان د بـه  يسـت يوجود دارند که هنـوز قـادر ن   ياديز يزهايچن وجود، يبا ا. کند  يعمل م يخوب  هب واقعاً  يخـوب   هب

علـتش   .ديـ ا  فا غفلت کـرده  ي  مطالعهن است که شما در يقت به خاطر اين در حقيم که ايتوانم به شما بگو  يمو د، يده شان  انجام

طـور کـه     ني، و همبهتر شودطور مداوم   از دارد که بهيشما، که هنوز در حال جذب شدن در فا است، نو ظاهر  سطحكه  است نيا

ت يوضـع  يـي هـر قلمرو  .ب داده شـوند ينظم و ترت ديبا ديه کنيتزکآنها را د ياز داريکه ن ييزهايد، چيکن  يم مداوم رشد طور  بهشما 

عمـل   يخـوب   فـا بـه   کـه در اصـالح    يزمـان  .شويد همگامفا  د بود با اصالحيقادر نخواه د، قطعاًيبمان راکد اگر .خود را دارد يهست

د، يـ کن  يعمل م يفيضعنسبتاً  طور  بهکه   يد؛ و زمانيد فا را از فا بفهميکه قادر ستا نيش اشه علتينم که هميتوانم بب  يد، ميکن  يم

ک يـ بـه عنـوان   . ديـ د فا را از فا درک کنيستيد و قادر نيده  يت قرار نميفا را در اولو ي مطالعهن است که يعلتش انم يتوانم بب  يم

شـرفت  يجذب شـدن و پ د يتوان  يد، و نميد فا را مطالعه کنيهستند، با چگونه ها  موقعيت ياط ين که شرايد دافا، بدون توجه به ايمر

دافا  يهاد بود کاريد، قادر نخواهيمطالعه نکن ياگر فا را به خوب. ديفا را فراموش کن ي  د مطالعهيتوان  ينمشما د؛ يريده بگيرا ناد خود

د بود مسائل يفصل شوند، قادر نخواه حل ود يباد که يشو  يمواجه م ييا تضادهايکه با مشکالت    يو زمان. ديانجام ده يرا به خوب

ز يچ ضرورتاً آيند، داشتن مشاجره  يپيش م ييتضادها يکنم وقت  يفکر نمالبته، . داشت ديخواه يبحث و مشاجراتد و يرا متعادل کن

د رشـد دادن  يـ د انجـام ده يـ چـه با  آن هيـ در تزکو  ها است  يرها شدن از وابستگد يد انجام دهيبا چه  آنه يدر تزک رايز .باشد يبد

 يامـا بعضـ  . ديشو رها ها  آند از دست يتوانب تا شوند انيافشا و نماد يشما با يبشر يعاد يها  يبنابراين آن وابستگ ؛خودتان است

فـا و نجـات    ي اشـاعه  يکـه بـرا  را  ياز امور يم، برخيده  ينم مستمر ادامه طور  بهمان را يفا ي  هن علت که ما مطالعياوقات، به ا

که انجام  ياز كارهاي مقدس يشود كه بسيار  يسبب من يا. ميکن  يم اداره يعاد فرد مانند يك ميده  يشعور انجام م  يموجودات ذ

مـردم در  شـود کـه     يباعـث مـ   چنـين   همم، و يانجام ده يخوببه ها را كار کهشود   يم از اين ، مانعنباشندمقدس  يليم خيده يم

ـ زدافـا  شود   يمدارد، بلکه باعث   يباز م رشد و بهبودن نه تنها شما را از يبنابرا. وقات ما را درک نکنندا يبعض جامعه، را  ييهـا   اني

  .متحمل شود

دان دافـا  يـ بـه جـز مر   يچ شخصـ يا هياز مناطق دن ياريدر بس ،۱۹۹۹ل يروآ ۲۵از پس  يزمان ي در دورهد، يدان  يطور که م  همان

کـه در ابتـدا آزار و     يزمـان . صـورت بـود  ن ياا به يدناطراف از مناطق  ياريبس يبرا. چه بود ي ونگ دربارهدانست که فالون گ  ينم

قـادر نبـود    يکسـ   چيامـا هـ  . چـه بـود   ي گونگ دربـاره   خواستند بدانند که فالون  يا ميدن يها  ه ما آغاز شد، تمام رسانهيشکنجه عل

البتـه،  . کردنـد    يکردنـد کپـ    ين منتشـر مـ  يپرداز در چـ   غورد يها  آنچه را که رسانه ،يهمگ ها  آندست آورد، و   هب ياطالعات مثبت

آن  ي دربـاره . مورد گزارش دهندآن مجبور بودند که در  ها  آن –ندادند   قصد انجام  يرا از رو   آن يالملل  نيب يها  از رسانه ياريبس

م، ياصالح کن ين گستردگيتا ا يبشر يايم که فا را در دنيا  ما قادر بودهفرسا،   ط، و تحت آن نوع فشار طاقتيد، در آن محيشينديب

 نيـ ا. ننديق را ببيما حقا ي ا، دربارهيمردم سرتاسر دن ميبگذار که  نيا، و از ما برسند يواقع يبه شناختا يكنيم مردم دن يکه كار  نيا

است کـه   يزيد، و اين آن چيا  ار خوب انجام دادهيبه فا را بس ياعتباربخش يراست  دهد که شما به  ين نشان ميا. ستين يا  کار ساده

 ي  جهياد است که در نتيگاه احتمالش ز  م، آنيدقت باش  يب] نسبت به رفتارمان[اگر . ديداشته باش ين دستاورديچنبه شما اجازه داد 

  .ميزها توجه کنين چيقعاً به اد واين بايبنابرا. ميرا سبب شو ييها  انيبا فا مطابقت ندارد، زمان رفتارنکه يا
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تـان   از کارهـا بـر دوش   يليت خيداوطلبانه مسئول طور  بهاز شما  ياريبسکه  يطورن روزها مشغول هستيد، ياواقعاً که  ييجا  آناز 

ر اصـالح فـا فکـ    مـرتبط بـا  مسـائل   ي شه دربـاره يهم. تمركز داشته باشيد يفا، به سخت ي  به هنگام مطالعه شود  ياست، باعث م

د فا را بـا  ياگر نتوان. ديکن  يهوده مطالعه ميدر واقع بگاه  آن. ديتان را آرام کن د ذهنيکن  يفا را مطالعه م يد وقتيستيد و قادر نيکن  يم

 .ديباشـ  موضـوع ن يـ امتوجـه   ديـ بنـابراين با . ديکن  يتان را تلف م و وقت کردههوده مطالعه يد، بيروشن و معقول مطالعه کن يذهن

شـما در حـال   . خوابنـد   يمـ  يدان هر شب فقط مقدار کمـ ياز مر يكه برخ  د، و اينيکن  يد و سخت کار ميکه مشغول هست دانم  يم

اوقـات   يبنابراين، گـاه . ديگر را هم انجام دهيد يو البته کارها کردهفا را مطالعه د يباشما و د، يهست ياديز اريبس يانجام کارها

ـ     يمربوط مـ  ات اموريبه جزئ يوقت. ديرا انجام دها آن كار ين يام که بايد يتوانم به شما بگو  ينم از ا شماسـت کـه   شـود، کـامالً ب

  .ديکن يرا بهتر اداره كرده و سازمانده ها  آنچگونه  که ديابيدرخودتان  ديبا   -دييبرآي انجام آنها  عهده

؟ يچـه مشـکالت  . اند  راً دوباره قابل توجه شدهياخ ر بودنديچشمگشتر يبن سال قبل يکه چند ينيام که مشکالت مع  دهين ديچن  هم

 يدارا ين مـردم عـاد  يبرخوردارند، و در ب يا  شرفتهياد و دانش پيز يها  ن از مهارتيچ ين اصليدان خارج از سرزمياز مر ياريبس

 يقتـاً کارهـا  يحق ل اسـت کـه  ين دليو به هم. ديتوانمند هست يليگر، فکر شما روشن است و خيبه عبارت د. هستند يعلممدارج 

امـا،   .د صـحت دارد يـ که فعاالنه در حال خوب انجام دادن کارها بود يزماندر ژه يو  هن امر بيا. ديا  را کامالً خوب انجام داده ياديز

 ي  دهيـ اشـما  . کنند  يدا ميبروز پمشکالت د يدار يخوب ي  دهيکه هر کدام از شما ا يد، زمانيشما توانمند هست که  نياخاطر   هقاً بيدق

صـورت اسـت کـه      نيـ معموالً بـه ا  ...خودش خوب است ي  دهياکند که   يفکر م يدارد، و هرکس يخوب ي  دهيد، او هم ايدار يخوب

تـان    هيـ ا در تزکي د،يا  تان غفلت کرده  روزانه يفا ي از مطالعه که  نيال يد، بدليکن  يکه مشاجره م يو زمان. افتند  يمشاجرات اتفاق م

  .ديکن  يبحث و مشاجره م يمردم عاد يها  د، با همان روشيا  کرده يسست

 نظـر  در را فا ابتدا ديبا ديکن  يم يابيارز را يزيچ که زمان هر -دهد قرار مقدم را فا ديبا دهد  يم انجام که هرچه در دافا ديمر کي

 مـورد  را گرانيد ابتدا دهد  يم انجام که هرچه در ديبا دافا ديمر کي: دياوريب ادي به را ام  گفته شما به اغلب که يزيچ ديشا. ديريبگ

ـ  باشـد،  يکوچک زيچ اگر يحت کند،  يم بروز يتيموقع که زمان هر اي افتد  يم اتفاق يزيچ که زمان هر. دهد قرار توجه  فکـر  نياول

 را نيـ ا ديـ بتوان شما يهمگ اگر. ديگران هستم فکر بهابتدا  -است شده يعيم طبيبرا گريد نيا چراکه است، گرانيد ي درباره من

 ياسـتوار  انيبن واقعاً شما اگر داشت؛ نخواهد وجود فا به تان  ياعتباربخش در لجوجانه يها  بحث و جر نوع آن ازگر يد د،يده انجام

 را خودتـان  دهد  يم رخ يزيهرچ يوقت و د،يريبگ نظر در را گرانيد د،يکن آرام را خودتان که ديباش قادر و ديباش داشته را نيا مانند

 و جـر  يعـاد  مـردم  مثـل  واقعاً اوقات يبعض .ديکن اداره يخوب  به را ياريمسائل بس بود ديخواه قادر که کنم  يم فکر د،يکن يبررس

 از زيـ لبر کـه  ديشـو   يمـ  ختهيبرانگ قدر  آن يحت ديهست بحث و جر حال در که يهنگام شما از يکم يليخ تعداد و د،يکن  يم بحث

 افـراد  ماننـد  کامالً را خودتان د،يريگ  يم دهيناد را دارد اجتماع بر آن که يريتأث و خود   رامونيپ طيمح يحت و د،يشو  يم احساسات

 ديـ دان   يمـ  شما   يهمگ. يمعمول ي  کننده  هيتزک کي صرفاً نه -دافا ديمر کي د،يهست کننده  هيتزک کي شما اما. ديکن  يم اداره يعاد

 يرويـ ن توسـط  يوقتـ  شود، تر  کينزد انتها به هرچه. آورد نخواهد دوام شود ختهيگس لگام چقدر طانيش که  نيا به توجه بدون که

 اگـر . باشـد  زشيآم جنوناقدام  نيآخر ديبا آن که ديگو  يم ما به نيا و کند،  يم عمل تر  يطانيش شود يواقع م ريتأث تحت فا اصالح

 برسـند  کمال به فا اصالح يدافا دانيمر که است نيا شد خواهد داده انجام که يکار نياول برسد، انيپا به واقعاً روز کي امر نيا

 خواهـد  واضح تانيبرا زيچ  همه د،يندازيب ينظر ديا  کرده سفر که يريمس به عقب، به يوقت زمان، آن در. گردندرب انش  گاهيجا به و

 ايعمل کرده  يخوب به ايآ که  نيار ينظ ييزهايچ به باشد دهيرس کمال به خود گاهيجا در کامالً که خدا اي دائو، بودا، کي البته،. بود

 با. کرد نخواهد هم فکر اش  درباره يحت او و است، دهيرس انيپا به ايرؤ کي که بود خواهد نيا مثل درست -کرد نخواهد فکر ،نه

 فرصت نيا که يکس هر. است شما از يزيهرچ گذاشتن انيبن و شمان يتکو حال در ،يفعلروند  انيجر در تانعملکرد ،وجود نيا

  .ديد خواهد را اشتباهش علت زمان آن در ندهد، انجام يخوب  به را ينيمعکار  اي بدهد، دست از را

ن يشـعور بهتـر   يموجـودات ذ  يجاد شده است؛ تمـام ين فرصت ايم، بهتريشعور افالک عظ يموجودات ذ ين اصالح فا، برايدر ا

تـان،   هيـ تزک يهـا  ثمـره . کنـد  يدان دافا صدق ميمر ي ن موضوع دربارهيهم. شان دارند ندهيآ يبرا يانيگذاشتن بن يفرصت را برا

را  يپس، اگر هر کار. شود يان گذاشته مين فرصت اصالح فا بنيز در ايشما ن ي ندهياز آ يزيتان، و هر چ ميعظ يتان، تقوا گاهيجا
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ـ يـ کن يجر و بحث م يعاد يبشر يها يبا وابستگ ين وقتيبنابرا !ردد کيخواهوس يد، واقعاً خود را مأيانجام نده يبه خوب ش يد، پ

قـاً بـه   يامـا دق ." کردنـد  يز جر و بحث نميشد ن ياگر از آنها درخواست م يدند، حتيد يرا م يت واقعياگر وضع: "کنم يخودم فکر م

 يوقتـ . ديـ ه کنينجا تزکيد در ايتوان يست که مد ايدار يعاد يبشر يها يد و وابستگينيرا بب يت واقعيد وضعيتوان ينکه نميخاطر ا

د بـود بـه فـا    يـ د، قادر نخواهيها را نداشته باش يآن وابستگ يد؛ وقتيد به فا اعتبار ببخشيتوان يد، ميدار يعاد يبشر يها يوابستگ

اما الزم است که از شما . ديکنه يد تزکيگر قادر نخواهيگر، ديد؛ به عبارت دينجا بمانيد بود در ايگر قادر نخواهيد، و دياعتبار ببخش

  .ديبهتر عمل کن يد و حتيببررا ن استفاده يبهتر يط جارين شرايد از ايتوان يد که چگونه مين فکر کنيا ي بخواهم جداً درباره

شـغول  مچقـدر   کـه   نيـ اد؛ بدون توجه به ينيد دافا ببيک مري عنواند خودتان را به يد، بايمشغول هست چقدر که  نيابدون توجه به 

و  ۱۹۹۹ل يـ روآ ۲۵از  .دير بگذاريكه در اطراف شما هستند تأث يهاي  چطور ممکن است بر آندر نظر داشته باشيد که د يد، بايهست

قرار داد، باعث شد کـه ذهـن موجـودات     يرذلِ افترا زدن استفاده کرده و ما را در حالت دفاع ي  وهيطان از شي، شهيژوئ ۲۰بعد از 

د مـردم درک  يـ د تا بگذاريا  دهيار سخت زحمت کشيبس ،شعور  ينجات موجودات ذ يبرا تان  يها  در تالش. شودمسموم  يشمار  يب

از  يکه كرديـد و برخـ   ييها  امکان دارد که ناخواسته تالش يليد، خيکن  يکه خوب عمل نم يزمان پس. از ما داشته باشند يديجد

افـراد  . پـاک و درسـت باشـد    رفتارش ]قرار است[د، که يکننده هست  هيشما تزک .ديف کنيتضع ،ديداررا شان   که قصد انجام يمسائل

را مورد توجه روزمره  ياگر رفتارمان در زندگ. ديالعاده هست  کنند که فوق  يبا مشاهده اعمالتان، فکر مصرفاً هستند که  ياديز يليخ

فـا   ي  مثالً از طريق مطالعه ،قيعم يتوانند شما را در سطح  يه نمک  ييجا  آند و از يمان را خواهند د  اعمال ي، افراد عادميقرار نده

ر قابـل  يها را غ  آن ،ک عمل شمايا يک جمله يو امکانش هست که . کنند  يد نگاه ميکن  يچگونه رفتار م که  نيابشناسند، صرفاً به 

  .بينديشيمزها ين چيالزم است به ا. جاد کندياز دافا را ا يا برداشت بدينجات سازد 

هر کلمـه  . نميتوانم مشکالت شما را بب  ينم، و البته که ميشما را بب يها  يتوانم کوتاه  يكه استاد شما هستم، البته که م جايي  از آن

 رايز. دهد  يآموزش نم يصورت فرد  معموالً استادتان فا را به. وجود دارد يزيدانم که در آن چه چ  يمثال، م يو هر عمل شما، برا

ممکن بود که کرد، و   يوارد م يمحکم ي  قتاً به ذهن او ضربهيادآور شوم، حقيبه او  يصورت فرد  ار بود مشکل شخص را بهاگر قر

   ياما زمان. کنم  يصحبت م يانفراد طور  به يصورت با کس  ندرت به آن  بهاست که ل ين دليبه هم. ر قرار دهديدرواقع او را تحت تأث

  .ستميد که در حال اشاره به شما نيفکر نکنکنم،   يک جمع بزرگ مطرح ميرا در ن مشکالت يکه ا

شـن   يهـا   دانه يبه فراوان گفت که تعداد تاتاگاتاها يامونيد، شاکيدان  يگونه که م  همان. ها وجود دارند  در آسمان ياريپادشاهان بس

ش از آن يب يو تعداد! شن دارد ي  دانه ينگ در هندوستان چه تعدادگ   د که رودخانهيشينديباره ب  نيدر ا. نگ استگَ ي  در رودخانه

  -سـت يبودا ن ي و تنها مدرسه. فا است -ک پادشاهيهر تاتاگاتا . بود ياستعار يدر مفهوم ،گفت يامونيکه شاک چه  آن -وجود دارد

دارد؟ چه تعداد پادشاه مثـل آن وجـود   چه تعداد خدا وجود . خدا دارد يميج است که تعداد عظيرا ي  ک گونهيبودا صرفاً  ي مدرسه

هـا آن    آن. بود  يم يمشکل بزرگ کرد  يد اداره ميکن  يکه شما عمل مطور   داد هر پادشاه امور را آن  يرخ م يا  مسئله يدارد؟ اگر وقت

، يننـد راه را بب يـن توانند بهتـر    يو م ينندا ببتوانند حقيقت ر ها مي  البته، آن. نيستشان    شاجرات را ندارند، و سازگار با سطحنوع از م

از  يهـا در حـالت    آن. کننـد   يها هرگز جر و بحث نمـ   اما آن. شان دارنديها  دگاهياز د يدر برخ ينيمع اتز اغلب، اختالفين ها  آن يول

 ،ميان کنـ يب يبشربا اصطالحات  اگر. هستند يبا مهربانز يچ درک همه ييتوانام، رحمت نسبت به تمام موجودات، و يعظ يبردبار

 شـاخ  يدر انتهـا " يقدرتمند مردم عـاد  يها  ياوقات با وابستگ يد گاهيبنابراين نبا. شه قادر هستند که ديگران را درك كننديهم

هرچـه   -ميشـتر وابسـته شـو   يم بيآن فکر کن ي شتر دربارهيم، و هرچه بيم از آن خارج شوينتوان يطوالن يمدت يو برا ١"ميفرو رو

شـتر از شـما   ين بياطيد، شـ يـ آن فکـر کن  ي شـتر دربـاره  يشود، و هرچه ب  يشتر برآشفته ميتان ب د ذهنيآن فکر کن ي شتر دربارهيب

. ن در حـال اسـتفاده از شـما هسـتند    ياطياست که شـ  يم، آن زمانيگو  يد، به شما ميستيکه خونسرد ن يوقت. کنند  يسوءاستفاده م

ن کـنم  يتوانم تضم  يد، ميدان دافا داريان مريم يندارد که چه شهرت يتيو اهم، ديا کردهه يچه مدت تزک يبرادهم که   ينم يتياهم

چقـدر   کـه   نيـ ام، بدون توجه بـه  يد به شما بگويبگذار. دهد  يم ياست که رو يزيد آن چيکن  ينم يزها توجهين چيبه اوقتي  که

تواننـد از    ين مـ ياطيشـ هستند کـه   ييزهايها چ آند، يرا دار يمردم عاد يها  يکه هنوز وابستگ يد، تا زمانيه کرده باشيخوب تزک

د يد دافا، بايک مريپس به عنوان . رنديتوانند در هر لحظه مورد استفاده قرار گ  يم ديندار] يکاف[توجه  يها استفاده کنند، و وقت  آن
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داشته  يريتأث ها  آن که  نياد تا از يرا بکنتان   يسعن يد، بهتريرا مهار کن يمردم عاد يها  يد که آن وابستگيرا بکن تان  ين سعيبهتر

ها   طيمح ي، در تمامکه ديرا بکن تان ين سعيبهترد، و ييمايدرست را بپ يريد که مسيرا بکن تان  يسعن يد، بهتريکن يريباشند جلوگ

گران يد ديبتوان، ديع داشته باشيوس يو ذهن ديد، بردبار باشياداره کنباز و باوقار  يا  هيوافتد، خودتان را به ش   يو با هرچه که اتفاق م

. ديـ انجـام ده  يخـوب   را بهکارها از  ياريبس ديبتواند يکنم که با  يآنگاه، فکر م. ديريبگا را درنظر يزوا يتمامد يبتوان، و ديکندرک را 

هـا را بـه     د آنيـ توان  يان بگذارد و شـما مـ  يتواند نظرات خودش را در م  يم يهرکس! ستيسازش كردن ن ،وه عمل کردنين شيبد

  .ديکن يابيمهربانانه ارز يروش

شـتر  يد کـه فـا را ب  يـ از داريـ فا هنـوز ن  در اصالح. گردد يبرمموضوعات تزكيه به در حقيقت  يهمگگفتم، که  ييزهايچتمام  پس

را  تـان يها  يتوانم کوتاه  ي، مطمئناً مکه استاد شما هستم  ييجا  آناز . ستيانتقاد از شما ن ين برايدر واقع، ا. ديکن د و مطالعهيبخوان

. ديـ ص دهيهـا را تشـخ    د آنيـ وقت شـما با   ، و آنکدامندتان يها  يم که کوتاهيد به شما بگوي، پس بادينام يمشما مرا استاد . نميبب

. "ديـ ا  ر خوب عمـل کـرده  ايشما بس"و  "هستندباعظمت و ز يبرانگ نيتحسدان دافا يمر"کنم، مثالً   ين هم ميشما را تحس غالباًالبته، 

ـ ينـد شـما خ  يب  يها کـه اسـتاد مـ     وقت يليخ. ندارد ياد خوبير زيتأثشما  يبران کلمات، يابيش از حد مقدار  يول خـوب عمـل    يل

  .دارم  يش خودم نگه ميام نسبت به شما را پ  يد، خوشحاليکن  يم

. بينـد   يو استاد اين را م ،استشعور   يذن به فا و نجات موجودات ديبخشاعتبار  يبرا ييفعاالنه در حال انجام کارهاهر مريد دافا 

ن خودشان را تمامـاً وقـف   يچ ين اصليشاگردان خارج از سرزم. توانستند انجام دهند  ينم يامروز ياست که مردم عاد يزين چيا

ن حال، شـاگردان  يدر ع. دهدفا انجام  اصالح ي ن دورهيکه قرار است در ايزي است چ   آندر حال انجام  ياند، و هرکس  ن کردهيا

 يهـا  ن، روشيچـ  ين اصـل يخـارج از سـرزم  که شما، شاگردان  يدارند، در حالامور انجام  يرا برا خودشان يها ن روشيداخل چ

را انجـام   يمشـابه  يکارهـا د يـ ست که همه باين طور نيا. ديهست زيبرانگ نيتحسشما  يهمگ. ديانجام کارها دار يبرارا  خودتان

شما در حال . انجام دهدن زمان يدر اد دافا قرار است يک مرياست که  يزيچ   در حال انجام آنط خودش يدر مح يهند؛ هر كسد

از . شعور اسـت   ياز دافا در حال حفاظت از فا و نجات موجودات ذ يا  مثل ذرهواقعاً  ديهر مرد، و يتان هست  م قلبيانجام آن از صم

  .ستندياس نيبل قا قايدگاه، مردم دنين ديا

ار دارد، وجـود  يحمله به مردم در اخت ين برايدر چ يطانيش ي  دستهکه دار و  چه  آنهمانند  يزي، چيگريد يچ جايد، در هيدان  يم

ن، يچـ  يز، تفکر مردم امرونيعالوه بر ا. اند  و از تمام مناطق جمع كرده   ها  هها را از تمام دور  د که تمام روشييد بگويتوان  يم. ندارد

، ل شده اسـت يتبد استمکار و  گر  لهيح يا ندهيطور فزا که به يزيبه چمنحرف شده و ، ياسيس متعدد يها  بعد از گذر از کشمکش

ـ يخن، يرغم ا ياما عل .هستند يطانيشد و يپل يوحشتناک طور  بهدهند   يکه انجام م يناشايست ين كارهايو بنابرا مـورد   ،از افـراد  يل

. برسانند يبيتا به فا آسندارند  يشان سع  واقعاً از ته قلب ها  آنن ي، بنابرااند بد شده يگرفته و وادار به انجام کارهاسوء استفاده قرار 

توانند به آنچه در   ينمکند،   يا چقدر پول خرج ميکند   ياستفاده م ييها  طان از چه روشيست که شيمهم ن. ميا  ن را مشاهده کردهيا

را بـا پـول انجـام     كارهـا  هـا   آنكه   دهيم، در حالي  يانجام م مان قلب باما اين کارها را  .افا مدنظر دارند، برسندب رساندن به ديآس

دارنـد، در سراسـر    اريـ در اخت يقدرتمند يدولت يغاتين دستگاه تبليچن ها  آن. توانند با هم مقايسه شوند  يها هرگز نم  دهند، اين  يم

کـه  اسـت  از اراذل  يشـرور  يسياس ي  چنين دستهآنچه مقابل ما قرار دارد . دارند يمين ارتش عظيچنو دارند،  يجهان کنسولگر

ن آزار و يقتاً ايم تا حقيم به مردم سراسر جهان کمک کنيا  قادر بوده ،کوتاه يزمانعرض در . دهند تحت فشار قرارخواهند ما را   يم

مريدان دافا از صـميم  توسط کار کردن نيست كه تنها  يا اين چيزيست؟ آين قابل توجه نيا ايآ -ص دهنديرا تشخ يطانيت شياذ

قـدم هسـتند قابـل      دان دافا كه در انجام كارها پـيش يمر ي لهينيست که فقط به وس يا اين چيزي؟ آباشد يابي، قابل دستشان  قلب

  .ت نخواهد داشتيقموف يبرا يچ شانسيه هانيک يب رساندن به فايآس يبراخود  طان در تالشيش ،باشد؟ البته يابيدست

خواهد   يم چه  آنشخص اجازه ندارد هر . ستندين ،کنند  يتصور م يکه مردم عاد يوجود دارند که به آن سادگ ياديز يزهايالبته، چ

 يهـا  يزيـ ر خ برنامـه يدر طول تارکهن  يروهايام که ن  گفته. کند  يز صدق ميمن نيدر مورد اهرن موضوع يارا به انجام برساند، و 

ـ    طولکه در  يزيفا و هر چ   اصالح ي کل دوره يبرارا  يمند ق و نظامير مفصل، دقايبس بـه عمـل    شـود   يمـ  ياصـالح فـا متجل

ن يـ تـا ا  يمنـ ياهر -اسـت  يمنـ ين اهريچنـ  نيو ا -ن وسعتيتا ا يمرج   و   هرج -مرج است  و   هرج ن يچن  نياهر چند که . اند آورده
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وجـود دارنـد    يو در هر بعد يعاد يبشر ي  در جامعه يار بديجا، موجودات بس  ن و همهيشامل چا، ينوز در سراسر دنهاما  -اندازه

 ي  ندارند، و اجازه يدر آن سهم ها  آنگر، يبه عبارت د. به عمل آمده است يريجلوگ هاآن ياز تمام .اند  شرکت نکرده امرن يکه در ا

مسائل د رس  يبه نظر م. وجود دارنداز هر دو گروه  افرادي -ا بديوب هستند خ ها  آن که  نياشرکت کردن را ندارند، بدون توجه به 

رسـد    ياند بـه نظـر مـ     شرکت کردهن امر يدر اکه  يمنيموجودات اهر. منظم هستند اريبسقت يدر حق ي، ولندارند يگونه نظم چيه

ن است کـه مـا   يا ها  آناز شان   ، و مقصود استفادههستند ها  نآاز  صرفاً درحال استفادهکهن  يروهايکنند، اما ن  يبدخواهانه عمل م

ننـد و  يرا بب يقـ يت حقيتواننـد وضـع    ينمـ  يمنـ يموجـودات اهر آن . ميکنـ  يسازفا پاک اصالح يعالم را در ط يها  لهن خرده زبايا

در شـود،    يهـم مـ   يم عادخودش را نشان دهد، همه موجودات، که شامل مرد يقيت حقيموقع يوقت. کنند  يخته عمل ميگس لگام

  !"بود نطورياپس  !اوه: "اظهار خواهند کرد رتيبهت و ح

 حبت درمورد مسائل مرتبط با اصالحص. ن متفاوت استيچ ين اصليمثل سرزم يطيت در محيط با وضعين محيالبته، مسائل در ا

عدها مملو از شرارت است، با صحبت که ب ييت، جايو در آن نوع وضع يمنيشعور تحت آن نوع فشار اهر  يا نجات موجودات ذيفا 

 کـردن  امتحان بر که علت نيا به اند  رسانده انجام به را نيا کهن يروهاين حال، نيا با يول .کند  يمجا فرق   نيدر ا ها  آندر مورد 

 يبـرا  راه نيبهتـر . وسـت يپ  ين مطلقاً به وقوع نمينبود، ان يچناگر . استنطور يقطعاً ا .کنند  يم يپافشار دافا دانيمر نگيش  نيش

را بکننـد کـه بـه     شـان   ين سـع يند، که بهتـر يمايبپ يرشان را به درستيدان دافا مسياست که مر نيا تيوضع نيا با کردن مقابله

. شـان را محکـم و اسـتوار کننـد      سوءاستفاده کنند، و افکـار درسـت   ها  آن يها  کهن اجازه ندهند که از شکاف يروهايا نيطان يش

ن است که يا است يديکل چه  آن. رنديرا بگشعور   يا نجات موجودات ذيقت ما يحق يگر  روشن يجلوکهن جرأت ندارند  يهاروين

  . تان سوءاستفاده کنند  يذهن تيها در وضع شکافد از ياجازه نده ها  آند به يرسان  يکارها را به انجام م وقتي

مـا در حـال حاضـر     يانسان يرويد، نيدان  يطور که م  همان. استفاده کنم يکوچکوضوع ممتذکر شدن  ين فرصت برايد از ايبگذار

د، در يـ کن  يمعطوف مـ  يگريز ديتان را به چ  که توجه  يبه فا، زمان ياعتبار بخش يتان برايها  ن در تالشيار محدود است، بنابرايبس

ن يد بهتـر يـ با. ميک مسـئله متمرکـز کنـ   ي يمان را بر رويها  تالشد تمام يگر، ما نبايد يانيبه ب. ديمسائل غفلت نکن ]ريسا[ مورد

بـه   ميکنـ  يکار مها   آن يبر رواکنون که  يتمام مسائلدر م و يپوشش ده ،ک کليصورت   هم تا تمام مسائل را بيتالشمان را بکن

  .ميعمل کن يخوب

که هر کـدام   دانم  ين نکردم، اما مياد تحسيز يليرا خامروز شما . ديا  دانم همه شما سخت کار کرده  يم. گفت نخواهم شتريب يليخ

انجـام   يبـرا  ياديز يکارها د کهينيب  يشما م. ديا  به فا وقف کرده ياعتبار بخش ي فهيکامل خود را در وظطور  بهقت ياز شما در حق

سـتم کـه   يفقـط مـن ن  . نديب  يها را م  نيا ي  استاد همه. ديانجام ده يخوب  را به ها  آند يخواه  يد و ميدادن وجود دارد، و نگران هست

 ها  مولکول ي رهيزنجسطح ماده از . هان به دقت در حال نظاره کردن هستندي، تمام موجودات کميگو يمبه شما . نميب  يها را م  نيا

سـطح در چشـم    نيزها در اياما اگرچه چ. ده استيرسه يو رون سطح يبه ااکنون  رفته هم هم يرو فا   ل شده است، و اصالحيتشک

ده يـ چيپار يبسـ ز يـ ندر آن نفوذ کرده و آن  يهانيک  زير مِيار عظيبس يها  ستميقت، سيرسند، در حق  يار زمخت به نظر ميبس يانسان

 يزيـ چدن بـه  يگر، در حـال رسـ  يبه عبارت د. ده استيدر حال حاضر به انجام رس ،سطح يبه سو يرو  شيدر اصالح فا، پ. است

مطابقت دارد، و  ميار عظيبس يبا بعدها نيهمچن آن، يهانيزکير يايدر دنن وجود، يبا ا. ننديببتوانند  يم ياست که موجودات بشر

از يـ از موجودات وجـود دارنـد کـه ن    يمين هنوز هم گروه عظيبنابرا. جا وجود دارند  از موجودات در آن يميعظ يها  هنوز هم گروه

 چه  آن هر ي  به دقت در حال نظاره شعور يذتمام موجودات . ده استيچيت پيعاصالح فا نجات داده شوند، و موق ي لهياست به وس

که  ييها  آناند و   شده  که اصالح  يموجودات يوجود دارند، و هر دو ييها  هان چشمين کيا يهمه جادر . م هستنديده  يما انجام م

که موجـودات در    يهستند، در حال ييجه نهايبه انتظار نتد مشتاقانه يهان جديموجودات در ک. اند در حال نظاره کردن هستند  نشده

انـد فقـط آن گـروه هسـتند،       ت اصالح فا شـرکت کـرده  يکه در آزار و اذ ييها  آن. هان کهن منتظر هستند تا نجات داده شونديک

از  يشـتر ير، تعـداد ب گـ يد يهـا   آنتمـام  . دهنـد   يل مـ يمختلف را تشک يها  ست درصد از موجودات بعديب ها  آنکهن، و  يروهاين

ک يـ  ها  آن ي همه. زها هستندين چيهمه ا ي  کنند در حال مشاهده و نظاره  يکه شرکت نم ييها  آنکنند، و   يموجودات شرکت نم

  .نخواهد داشت يگر هستيد يزيچ چين تعهد موفق نشود، هياگر ا: دانند  يکهن هم آن را م يروهاين يدانند، و حت  يمسئله را م
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ـ  هـا   آن. هان در حال رخ دادن استيدر ک يرات بزرگييتغ کهاند  شده تين وضعيامتوجه نيز  يامروزدانشمندان  كـه   انـد  بـرده  يپ

، و سـرعت انبسـاط رو بـه افـزايش     منبسط شدن اسـت در حال  عتريعتر و سري، سرتوانند ببينند  يكه در حال حاضر م عالموسعت 

ايـن انبسـاط بـه چـه     : ميشينديب باره  نيد در اييايب. فقط اصول فا را آموزش دادم -باره صحبت كنم  در اين قبالً خواستم  ينم. است

 يمعينـ  ي  بـه نقطـه   يو وقت شود  يشود و منبسط م  يمنبسط م ؛يابد  ينبساط ماكه منفجر شود   قبل از آنفقط  يزيهر چمعناست؟ 

 يتمـام  ي  در حال نظـاره  يبا نگران يموجودات بسيار. تاس يانيپا ي بنابراين همه چيز در مرحله. شود  يرسد ناگهان منفجر م  يم

جديـد   هانيک در البته موجودات. كه در ذهن دارند، نگران هستند يالزاماتنيز با  ها  آنكهن،  ينيروهادر خصوص اما . اين هستند

هـا    كه مافوق تمـام زمـان   يترقدرتمند با سرعت يفا حت عظيم كل اصالح ينيرو. اين هستند تمام ي  خاتمهنيز با اشتياق منتظر 

 گـاه نظر از البتـه . سـطح برسـد   ِ مانده كه به سرعت انبساط ياكنون فقط كم. استاش  ينهاي کاردر حال به انجام رساندن  ،است

انجـام   عيار سـر يبسـ من نيـز امـور را    .است سريع بسيار واقع در اما باشد، آهسته که رسد يم نظر به انبساط سرعت ،يبشر ِ زمان

اگرچـه  . دکر يشرويپ توان  يتر م  ام كه در آن باال هر اندازه انجام شود، به همان مقدار در سطوح پايين  به شما گفته قبالً. دهم  يم

اگـر بـه آن   . رسـم ب   به آنتوانم   يم در حال انجام امور هستم، و قطعاً يالعاده سريع  سرعت فوق باجهان در حال انبساط است، من 

اگـر  . ساقط شـود  ياست از هست يسطحبعد  كه در يشود هر چيز  يباعث م ينهاي يدگيپاش هم ازشما بگويم، توانم به   ينرسم، م

 ياسـت كـه فـا دنيـا     يآن زمان و ،خواهم رفترسم، بلكه از آن هم فراتر   ينه تنها به آن م. شود  يم ن مسئله حلي، ارسمببه آن 

، غيرقابـل شـمارش   شـعورِ   يموجـودات ذ . سرعت انبساطش فاصـله دارم  دن بهيرس از ياكنون فقط كم. كند  يرا اصالح م يبشر

هـا چـه     آسـمان . وجـود دارد  ييها  كوچك هوا چشم ي  در هر ذره قتيحقو در . در حال نظاره هستند ي، همگيشمار  يبموجودات 

بـه   ديـ ناهكه از مـاه، زحـل، يـا      زماني. دمتفاوت هستن کنند  يتصور مها   كه انسان يهاي  با آسمان ها  آنام كه   هستند؟ به شما گفته

 يها در عالم ميكروسكوپ  آسمان. ستا ها  در آسمان  ] نيزم[مفهوم، ها قرار ندارد؟ به همان   كنيد آيا آن نيز در آسمان  يزمين نگاه م

در  -کنـد  ياشـاره نمـ   ،نـد ا  سطح سـاخته شـده    كه از ذرات هم ،يمواز يبعدها واژه بهو اين  ،وجود دارند يو در عالم ماكروسكوپ

ايـن   يتمـام  يسـكوپ كروماو عـالم   يعـالم ميكروسـكوپ   در تمـام موجـودات  . فاصله اسـت  ي ازمفهومچشمان خدايان آن فقط 

كه مريدان دافـا   چه  آنهر . آگاه هستندهر عمل و هر فكر مريدان دافا  از ها  آن. كنند  ينظاره م با دقتزمين را  يبر رو موضوعات

عمـل   يبنابراين اطمينان حاصل كنيد كه بـه خـوب  . شود  يم نشان دادهدر برابر چشمان موجودات باالتر  به وضوح ،ندده  يانجام م

  .ديجلب کنكنيد و تحسين آنان را 

 يا  برجسته طور  بهتوانست   يفا نم اصالح ي دوره يدافا   دانيو عظمت مرفا، شکوه    بدون اصالح .باشکوه واقعاً -استن باشکوه يا

اصـل و  البتـه  سـپس  ، و انـد  ميتان عظـ يها  تي، مسئولاند باشکوه ديهستکه شما با آن روبرو  يمسائل: دان دافايمر .نشان داده شود

 ديمر"عنوان  يستگيشا ديباشما . ديم شما باشکوه هستيگو  يها است که م  نيا ي با در نظر گرفتن همه   –شما وجود داردخاستگاه 

 هانيکدر  ،بار از آغاز زمان  کيآن فقط  -دوباره نخواهد داشت ،هانيکاست که  يزين چيا !ديداشته باشرا " دوره اصالح فا يدافا

اگـر  . نداشـته باشـد   يعاد مردمبا مسائل  ياديتفاوت زو  اتفاق افتاده ين مردم عاديز در بيرسد همه چ  يبه نظر م. افتد  ياتفاق م

ـ  هيـ افتـاد و تزک   يکردند، اصالح فا اتفاق نم  يد را باور ميگفت  يشما ممردم هر چه که  گاه آنداشت،   يوجود م يتفاوت وجـود   يکردن

هـا در اوهـام و   از بازپرداخـت آن يگري غير راه د، در حال حاضر ينشوند، بنابرا يمرتکب گناه مب يدر اوهام و فر مردم. داشت  ينم

دوارم همـه  يام. دياد طول نخواهد کشيمانده است، آن ز يقما با يش روياز سفر در پ يهرچند هنوز هم گام دشوار .ندارند يبفر

 .باز هم بهتر عمل کنند دن مرحله به بعياز ا

از  يافـراد زيـرا  جا هستم،   نيمالقات شما ا يامروز فقط برا. ديتان را ادامه ده  د کنفرانسيتوان  يشما م. ن نخواهم گفتيشتر از ايب

به شما  ديبا که داشته باشد وجود ييزهايچ گرا. ديد مرا مالقات کنيخواست  ين، شما ميجا هستند و هم چن  نيا ايا، و آسياروپا، استرال

 يگـ از هم. نميـ شـما را بب  خواسـتم   يم شتريبامروز . ديانجام ده يچه کار که ميگو  يم وکرد خواهم  قطعاً با شما مالقات، ميبگو

  .متشکرم

                                                            
 يزو لجبا يبه علت خودسربست  دال بر فرو رفتن در بن يعبارت  ١


