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 ای دربارۀ آهنگسازی آموزش فا در جلسه

 (سی واشنگتن دی -۱۰۰۲ژوئیه  ۱1 -لی هنگجی)

خودشاان   پیمودن مسیردرحال اعتباربخشی به دافا و اند  ی خود و آنچه که یاد گرفتهبا استفاده از استعدادهااکثر مریدان دافای ما 
تزکیاه  ماوععیتی بارای   در نقش مکاان و   توانند های مختلف در اجتماع بشری می همۀ طبقات اجتماعی و حرفه. در تزکیه هستند

عمل کنناد  شعوری  در نقش مکان و موععیتی برای روشن کردن حقیقت و نجات موجودات ذیعمل کنند و تحت آزار و شکنجه، 
ایاد بتوانیاد    تحت فشار عرار گرفتاه که از طرف شیطان اگر درحالی  .ندا هاهریمنی هدایت شدهای وسیلۀ حزب پلید در مسیر که به

هاای خایای در هنار     آنهایی که مهارت. را حفظ کنید، این اعتباربخشی به فا و اثبات خودتان استافکار درست و اعمال درست 
اند تاا   و آمده اند نگذاشته اینجا شاگردانی داریم که عدم پیش امروز. به مسیری در اعتباربخشی به فا نور بتاباننددارند، ممکن است 

اینکه به . اند مانده پشت سر جا ،شرایطکه تحت فشار طبیعتاً افرادی نیز هستند . و این عالی است در این کنفرانس فا شرکت کنند
 .مسئول بودن نسبت به خودتان است ای از نشانه آن پی ببرید و از نو شروع کنید،

. اند، چراکه در آن زمان خیلی کم سن و سال بودند از میان فاجعۀ عظیم انقالب فرهنگی نگذشته مان ی از شاگردانبسیار
. اند فعلی مریدان دافا و در مواجهه با این فشار شرایط اهریمنی و خشن، از نظر روانی ضربه خوردهرو در میان آزار و شکنجۀ  ازاین

فرسایی مانند این بر آنها تحمیل شد و تأثیر روانای عظیمای بار     شرایط طاعتبودند و ناگهان   هرگز از میان چنین چیزی نگذشته
ابازار   از هار  گیرد و کار می پاپوش بهبرای دروغ، افترا و را یت کشور که تمام ظرف -چنین سرکوب و فشاری وجود با. گذاشتآنها 

شاگردان جدیدی بودند که هرگاز از میاان چناین     واععاً -کند در انبار حزب اهریمنی استفاده می پراکنی استبداد و هر وسیلۀ شایعه
. دانستند چه کااری بایاد انجاام دهناد     نمیچیزی نگذشته بودند و شاگردانی که درخصوص مطالعۀ فا کوشا نبودند و در آن زمان 

و از آنجاا کاه تعاداد    . که خود را در میان مردم عادی کاامالً رارک کردناد    بودند نیز افرادیشدند و بعد بدبین  برخی حتی کامالً
اماا بارای اکثریات    . گونه بودند تعدادشان کم نباود  افرادی که دافا را برگزیده بودند بسیار زیاد بود، شاگردانی که در آن زمان این

شد که دافا را رها کنند، فکر  و اگر واععاً از آنها خواسته می دافا در وجودشان ریشه کرده بود درطول دورۀ فراگیری فا، مریدان دافا،
ت بدهناد،  شان به منزلاۀ ایان اسات کاه امیاد را ازدسا       کردند برای احساس میکنم با توجه به اینکه فا را کسب کرده بودند،  می
در واعا   ، درخصوص شاگردانی که بدبین شادند . توانستند خود را از دافا جدا کنند نمی  و درنتیجه آنها واععاً  ای نداشته باشند، هآیند

اما هر چاه باشاد، تاا وعتای کاه      ( خندند استاد می . )آن، سردرگمیِ زودگذری بود، گرچه برخی نیز بودند که بسیار سردرگم شدند
هاایی   آزار و شکنجه به پایان نرسایده و هناوز فریات   هنوز هر شرایطی که باشد، . و برگردید، خوب استبتوانید به آن پی ببرید 

عنوان آزمایشای در تزکیاه    آنگاه آن یرفاً به. برای برگشت به مسیر تزکیه و انجام کارهای مقررشده برای مریدان دافا وجود دارد
شما در گذشته خوب عمل نکردید، اماا  . خوبی بپیمایید مسیر پیش رو را بهد خوبی نگذراندید، و فقط بای حساب خواهد آمد که به به

کنیاد و   که درمیان مردم عادی تزکیه مای بود  خاطر این و به خاطر این بود که مطالعۀ فا را جدی نگرفتید درواع  به. نگران نباشید
و از شرایط تزکیۀ مریدان دافا عقاب بمانیاد و در طاول     شود سقوط کنید رو، تحت چنین شرایطی، وابستگی ترس باعث می ازاین

. تدریج جبران کنیاد و برساید   توانید ازطریق مطالعۀ فا به اما نگران نباشید، چراکه می. تان از فا شکافی دارید زمان مطمئناً در درک
همگی شاما، تاا   . را درک کنید آنها. کمک کنید[ که االن توییف کردم]شاگردی  مان، باید به این نوع درخصوص سایر شاگردان

 . به یکدیگر کمک کنید و آیید، باید با همدیگر کار کنید حساب می وعتی که در زمرۀ مریدان دافا به

از زمانی کاه  . شعور را نجات دهید و به فا اعتبار ببخشید موجودات ذیالزامی در تزکیۀ مریدان دافا وجود دارد، اینکه، باید 
اساتفاده  و آنچه یاد گرفته هر شخصی از کاری که در آن مهارت دارد . در کل خیلی خوب عمل کردید آزار و شکنجه شروع شده،
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رساد، اگار    البته، وعتی نوبت به استفاده از هنر مای . شود تا به دافا اعتبار ببخشد و این شامل استفاده از ابزار فرهنگ نیز می کرده
بله، اگر دربارۀ موسایقی و رعاص   . تان خوب عمل کنید بخواهید به نتایج خوبی دست یابید، باید در تولید موسیقی یا رعص هنری

در . وانیم تعادادی بیاابیم  ت آیا میپس بیایید ببینیم . شاگردانی با استعدادهای خایی در این زمینه داشته باشیمکنیم، باید  یحبت 
 .برگردیم[ موسیقی و رعص]بگذارید حاال به موضوع خلق . واع  چنین افراد با استعدادی داریم

واععاً باید همفکری کنید و به  را کنار هم عرار دهید، ی نمایشیهنرها خوب موسیقی خوبی بسازید و کارهایاگر بخواهید 
در حاال حاضار   . تان، شامل اجراهایی برای تلویزیون، تالش جمعی شما را نیااز دارد  ایبهبود کیفیت اجراه. هایی دست یابید ایده
درمیان شااگردان  . مان خارج از سرزمین ایلی چین بسیار کم است میان شاگردانرسد تعداد چنین افراد با استعدادی در  نظر می به

خواساتید داشاته باشاید مشاکلی      هر تعداد گروه اجرا که میادی با هر گونه استعداد وجود دارند، و داخل سرزمین ایلی چین، افر
. حلای بیندیشاید   بنابراین باید برای این مسائله راه . مشکل استنسبتاً  اما انجام چنین کاری خارج از سرزمین ایلی چین. بود نمی

شتر در مسیر درسات خاود عارار    های تلویزیونی سلسلۀ تانگ جدید چگونه بیشتر و بی اید که برنامه دیده. ای داشتم خودم یک ایده
های نمایشی آن هناوز باه آن حاد رنای      موسیقی و برنامه. ها هنوز بهبودهایی باید یورت گیرد گیرد، اما در بسیاری از زمینه می

د کاه  بنابراین باید به راهی بیندیشی. کننده است تان خسته های تلویزیونی تان احساس کنند که برنامه خواهید بینندگان نمی. نیستند
عرار است در روشنگری حقیقت بهتار عمال کنیاد، بایاد بیننادگان      اگر . تان بینندگان بیشتری را جذب کنند های تلویزیونی برنامه

طاور   توانیاد باه   فقط بادین شاکل مای   . عموم مردم باشید ۀسلیقباید مطابق بسیار زیادی داشته باشید و این بدین معنی است که 
بنابراین این به شما مربوط . خوبی کار کنید به راهی بیندیشید و با همدیگر به بایدبه همین دلیل  .مؤثرتری حقیقت را روشن کنید

هاای   تان باشد یا هار یاک از برناماه    های تأثیر ممکن برسید، یعنی، خواه هریک از نمایش نپی ببرید چگونه به بیشتریاست که 
هر کسای  . بیایید اینجا بنشینیم و کمی یحبت و گفتگو کنیم. باالتر سازیدتر و سطح آن را  محتوای کارتان را رنیتان،  تلویزیون
 .تواند به انجام برسد اش یحبت کنیم و ببینیم چگونه آن می توانیم درباره می .خوبی دارد، آن را مطرح کند  که ایدۀ

د باا اساتعدادهای خااص    بودجه است، و دیگری داشتن تعداد کمی افرایکی . های بسیاری وجود دارد درحال حاضر چالش
تارین   های ما هستند و سخت ترین چالش ها بنیادی این. اند خیلی کم هستند ای آموزش دیده طور حرفه ویژه آنهایی که به به -است

شاعور   به اعتباربخشی باه فاا و نجاات موجاودات ذی     نوبت وعتی، هرچه باشد شما مرید دافا هستید و از دید مناما . چیز هستند
از آنجا که ابزارهای ما محادود هساتند،   . انجام دهید ،تان هست در توانکنید، هر اندازه که  میا وعتی که سخت تالش رسد، ت می

 .داریم بهترین نتیجه را بگیریمتوانیم از آنچه  کنم باید ببینیم آیا می فکر می

ساال جدیاد   با فرا رسیدن تولید کند؟  سال جدید تواند یک رویدادِ میامسال آیا این ایستگاه تلویزیونی . ایدۀ دیگری دارم
و این مخصویاً بارای   .فاعد حسی از سال جدید است ،های تلویزیونی چینی در امریکای شمالی یا هر جایی در سراسر دنیا برنامه
باا آن  . نامند می «تلویزیون فاجعه»بسیاری از افراد آن را . گونه است های سال جدید در تلویزیون سرزمین ایلی چین این نمایش

بزرگ، باشاکوه  »ای حزب شیطانی را برای  طور مسخره همگی به[ ها آن نمایش]ای،  های کلیشه عالبفرهنگ خشک حزبی و آن 
طاور   این منظور بود کاه باه  اند به  ها سال مدام سر هم کرده که ده« وضعیت عالی مسائل»آن . کنند بودن تحسین می« و یحیح
ساازید کاه عااری از فرهناگ حازب و عااری از        ای فرهنگای مای   برناماه پس این بار کاه  . ای مردم چین را فریب دهند ناشیانه
توانیاد باه    حاداعل اینکاه مای    طور واععی متعلق به بشریت است چطور؟ ای که به برنامه -مستهجن استنزاکت و  های بی شوخی

کلی این   سازی و این به برنامهباشد تر  کننده راضی آن دیدن ارائه کنید که را ون سلسلۀ تانگ جدید نمایشیمخاطبان ایلی تلویزی
گونه نیست کاه هایظ ظرفیتای     در دسترس باشند االن کم هستند، اما اینه گرچه افراد با استعدادی ک. ایستگاه کمک خواهد کرد

آنچاه اکناون بایش از هماه     . ایاد خیلای خاوب هساتند     هایی که تولید کرده یشام که برخی از نما دیده در حقیقت. نداشته باشیم
ای کاه برخای از    موسایقی افرادی هستند که بتوانند آهنگسازی کنناد و تنظایم آن را انجاام دهناد      شود،  ش احساس میکمبود
. توانند این کاار را انجاام دهناد    اما در واع  افرادی را داریم که می .هستندو معمولی کنند، کمی ساده  همراهی می تان را ی اجراها

 . هایی دارند ملحق شوند و نقش خود را ایفا کنند کاری کنیم مریدان دافایی که چنین توانایییرفاً موضوع این است که 
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درواع ، درخصاوص ایان   . بهتر کنیممورد بحث عرار داده و  این موضوعات رابیایید با همدیگر . آنها مسائل ایلی هستند
طور  واععاً کمی خاص هستند و به[ شان یحبت کردم که درباره]این کارهایی . ، شما باید خودتان آنها را انجام دهیدعینیکارهای 

و خواهناد اساتاد بیایاد     کنند مای  ای برگزار می هرجا که مریدان دافا جلسه. معمول عادت دارم دربارۀ مسائل خاص یحبت نکنم
شاعور و   درخصوص نور افکنادن باه مسایری در حاوزۀ هنار بارای تزکیاه، نجاات موجاودات ذی         کمی یحبت کند، و این بار، 
کمی یحبت کنم تا به همگی شما کمک کناد در اهمیات کارهاایی کاه در     رو موافقت کردم که  اعتباربخشی به دافا است، ازاین

اید، اما باید کارها را در مقیااس   این دورۀ اخیر خیلی خوب عمل کرده واع ، دردر. تر باشید دهید روشن اعتباربخشی به فا انجام می
کنیاد   تان باید بیشتر شود  و محتوای کارهایی که خلق می نقاط عوتباید بتوانید با همدیگر بهتر کار کنید  . تری انجام دهیم وسی 

تان شروع شده بود،  عبل از اینکه بیایم، جلسه. کنم باید روی دهد میرو این چیزی است که فکر  ازاین. بتواند از هر نظر بهبود یابد
 (خندند استاد می . )پس بیایید آن را ادامه دهیم

 ؟بخواهم توانم درخصوص موضوعی راهنمایی استاد، آیا می: پرسد می مرید

 . بگویید :معلم

تاوانم   شناسم و می خوبی می او را به. کند ی نیز مینوازد و آهنگساز دوستی عدیمی دارم که اِرهو و پیانو می: پرسد مرید می
بیاید، و اولین کاری که پس از ترک آن مکان [ از چین]مایلم او را دعوت کنم که . اوضاع فعلی چین را دوست نداردبگویم که او 

 .دهم این است که حقیقت را برای او روشن کنم انجام می

توانناد   شاگردان در سرزمین ایلی چین مای . داشتمفکری  ،که مطرح کردید ای ایدهاین مدتی عبل دربارۀ درواع ،  :معلم

  حتی یاک ارکساتر سامفونی    نیستهایی بزرگ مشکلی  اندازی کنند و برای ایجاد گروه راهیشی هر تعداد که الزم باشد گروه نما
یک ایده یرفاً یک ایده است و اینکاه  بسیار خوب، . آن شرایط مهیا نیست اما خارج از چین. توانست شکل بگیرد  بسیار بزرگ می

نقشی که عادر خواهاد  و پس از آمدن به اینجا . خوبی فکر کنید چیزی است که باید دربارۀ آن به نید،او را دعوت ک که عملی باشد
کناد   مای البته وعتی حقیقت به او معرفی شود، موضعی کاه نسابت باه فاالون گوناگ اختیاار       . گرایانه باشد ایفا کند باید واع بود 

 .توانم بگویم سعی کنید و ببینید فقط می. ای نخواهد بود مسئله

 .کنم درخصوص آهنگسازی کمبود استعداد داریم فکر می: پرسد مرید می 

و ممکن است افاراد بیشاتری   [ توانند که می]توجهی درمیان شما هستند  درواع  تعداد عابلدرخصوص آهنگسازی،  :معلم

اینکه . درحال حاضر آهنگسازی درواع  مشکلی بزرگ نیست بینم، طور که می همان. امروز اینجا نیستندنیز وجود داشته باشند که 
 . آید حساب می و ترتیب داد چالش به کرد ریزی چگونه آن را برنامه

نیم تاوا  آیا مای . ای درخصوص آهنگسازی دارند در بین مردم عادی افراد زیادی هستند که استعداد برجسته: پرسد مرید می
 از آنها دعوت کنیم تا به ما کمک کنند؟

 .توانید سعی کنید و ببینید این یک ایده است و می :معلم

در کنفرانس فا مثل باران  زدیرو. کنم ام بسیار احساس شرمساری می امروز که اینجا در مقابل استاد نشسته: پرسد مرید می
عباًل در آهنگسازی و تنظیم موسیقی متخصاص باودم، اماا هناوز تحات ایان آزار و شاکنجه عادم پایش           ریختم، زیرا اشک می
از اساتاد طلاب بخشاش    . چمدان خود را رها کانم ام  عدم نبودم و در تمام این مدت عادر نبوده در تمام این مدت ثابت. ام نگذاشته

برای کنسرت بازرگ   (تشویق. )گذارم طور واععی عدم پیش می بعد به کنم، از امروز به از امروز به بعد در کارها شرکت می. کنم می
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بارای برخای   موسیقی تانگ باستان تخصص دارناد و  پژوهش در خصوص در انگلستان افرادی هستند که در . ای دارم تانگ ایده
ر اساس موسیقی تاناگ  هایی ب توانیم نت می[ کنسرت]کنم که برای بخش کالسیک  فکر می. اند هایی نوشته های تانگ نت آهنگ

 .بنویسیم

تاناگ فرهناگ   فرهناگ  . کانم  ممکن است تعجب کنید که چرا همیشه دربارۀ فرهنگ سلسلۀ تانگ یحبت مای  :معلم

چیزها بعد . خواه ینای  دستی باشد یا فرهنگی که مردم داشتند، همگی در نهایت بلندی بودند. واععی بشر است و نقطۀ اوج است
باه   های مینگ و چینگ نسابتاً خاوب بودناد، اماا درواعا       اید که برخی از چیزها در دوره البته، دیده. گذاشتنداز تانگ رو به افول 

 .اهمیات متمرکاز کارده بودناد     شان را بر جزئیات بای  ان و ینعتگران همگی توجهیبو اد پا افتاده تبدیل شده بودند چیزهای پیش
را  هاای ظریاف و زیباای دوران تاناگ     مهاارت و دیگر فضای وسای  و   -گرا بیش از حد جزئی -شده بودمحدود شان خیلی  ذهن

بایاد مطمائن   اما، . اعتباس کنید[ ها چیزها در آن دوره]از توانید  می تان د، در خلق هنرهای نمایشیاشای که ب اما هر دوره. نداشتند
به مسیر درستی که مریدان دافا شاروع   و کند تلفیق های فرهنگی که خود دافا عرار است به بشریت بدهد را  باشید که آن، ویژگی

. تنهایی را کپای کنیاد   گونه نیست که باید هر چیزی از دوران تانگ به این. کند گذارند نورافشانی  جای می کردند و برای بشریت به
حالات و  توانیاد   مای ای داشتند اعتباس کنید و در خصوص موسیقی،  گ یا هر سلسلهتوانید از فرهنگی که باستانیان سلسلۀ تان می

 .سازند های مردم چین را می اکثر ویژگیکه خلق کنید زمینۀ ایلی خود سازید و چیزهایی را  آن راایالت و سبک 

کنم  برای مثال،  زمینه احساس ریرعابل توضیحی را تجربه می هنگام یداگذاری موسیقی پس! درود استاد: پرسد مرید می
ایان کاار خاوب     دانم آیا ام که حس جاز دارند و نمی دو آهنگ نوشته. کنم دارم، ارلب حظ میبا موسیقی کودکان سر و کار وعتی 

 یا خیر؟ است که انجام دهم

عنوان مرید دافا، مسیر خود را  موسیقی معایر یا موسیقی باستان، هر موردی که باشد، باید بر مبنای درک خود به :معلم

بزرگ باشد، هر عدر هم کاه  هایش  تواناییهر عدر هم که کنم؟ زیرا هر فردی در این دنیا،  گونه بیان می و چرا آن را این. بپیمایید
یارفاً  . توانسات  خواستید که مسیری را بپیماید که خاالص و پااک باشاد، او نمای     اش بزرگ باشد، اگر از او می های طبیعی هدیه

سازی تزکیه خود و اعتباربخشی  مریدان دافا در روند پاک. دهد آن را انجام نمی ،مهارتماهر بودن در یک یا داشتن تکنیک عالی 
و به هماین دلیال   . است[ از مردم عادی]نگرند متفاوت  به مسائل می که شان یا روشی ذهن یاند و علمرو بسیار خالص شده به فا

طور واععی به مسایری هادایت کنیاد کاه واععااً بارای        را به« مدرن»مردم د آن را انجام دهید، و عادر هستی هستیداست که عادر 
نظار   به ام، طور که گفته همان. برای بشریت بنا نهید را و چنین بنیانی ایجاد کنید را توانید چنین تفاوتی ها است، بنابراین می انسان
هاای زیاادی روبارو     تان و ریره، همگی باا چاالش   رادیویی ایستگاهو  نامهزد، رویکن اداره میآن را  ایستگاه تلویزیونی که رسد می

باه بشاریت   مسئلۀ مهم این است که شکل خوبی از فرهنگ را . ها همگی به آرامی حل و فصل خواهند شد اما آن چالش. هستند
بعداً  و خواهید دید که مردم آینده، از هر جنبه، از هر کاری که مریدان دافا درحال انجام آن هستند پیروی خواهند کرد .ارائه دهیم

بنابراین آنچه حیاتی است این است که آیا امروز عادر هستید چیزهای خوبی تولید کنیاد  . فرهنگ ایلی نژاد آیندۀ بشر خواهد شد
دهیاد و   رو آنچه انجام مای  ازاینضروری را بنیان گذارید، مردمِ آینده آنها را مطالعه خواهند کرد و  اگر بتوانید این چیزهای. یا خیر

تاوانیم از آن   اگر آن چیزی باشد کاه نیااز داشاته باشایم، مای      -عادی، باستان، مدرن. نهایت مهم هستند بی ،کنید آنچه تولید می
( خندناد  استاد می. ) باید با حسی از مسئولیت نسبت به مردم رفتار کنید. کنیداما، عطعاً باید چیزهای درست را خلق . اعتباس کنیم
چیزهاایی کاه   درواعا ،  . دهید اوعات بسیار سختی داشاته باشاید   انجام میکارهایی که در باید گویم که  این را نمی -آسوده باشید

حساب بیااوریم آن   تان را به های هستند و اگر مهارتاکنون نیز از آن کارهای مردم عادی متفاوت  کنید هم طور طبیعی تولید می به
 . چیزها واععاً متوسط نیستند

خواه موسیقی تانگ باشد، موسیقی معایر یا هر چه باشد، اگار بتوانیاد از عهادۀ ایان     ای پیش گفتم،  طور که لحظه همان
از کارهاای ماردم عاادی     شاود  کنید، تضمین میکنید نقاط عوت این چیزها را تلفیق  وعتی کارهای خودتان را تولید میکه برآیید 
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کنید متفااوت   معنای درونی آهنگی که خلق میسازد که  مطمئن می ،تری که دارید ژرفمفهوم  و زیرا علمروی شما. متفاوت باشد
خاوبی   و آن را باه  بنیادین خود موسیقی را حتی بهتر سازید،[ مفاهیم]اگر بتوانید راهی پیدا کنید تا . اما یک نکته وجود دارد. باشد

 . اید انجام دهید، آنگاه واععاً مسیر درستی را برگزیده

ام، گرچه االن ارلاب باا موسایقی     های موسیقی رربی را دریافت کرده استاد، من کسی هستم که آموزش: پرسد مرید می
 کنید؟ دربارۀ تلفیق موسیقی رربی و موسیقی چینی چگونه فکر می. چینی سر و کار دارم

نکتاۀ کلیادی ایان    . توانید از هریک از آنها اعتباس کنید خودی خود مشکلی وجود ندارد و می در انجام این کار به: معلم

در چین باستان تنظایم موسایقی چیازی    . نظیم موسیقی را درنظر بگیریدبرای مثال، موضوع ت. به یک مسیر نور بتابانیداست که 
کاه  و اکثاراً آالت مختلفای داشاتند    اتخااذ کردناد    همناوازی را  ی ازایاوالً شاکل  در گذشته، . به آن پایبند باشندنبود که همگی 

مفهوم تنظیم موسیقی کاه  . داشتندتوجه زیادی نبه تنظیم موسیقی رو  ازاین. کردند نواختند یا تکنوازی می های ایلی را می عسمت
یکای از  . طور اساسی چیزی است کاه خادایان باه انساان ارائاه دادناد       آید و به امروزه داریم درواع  از فرهنگ موسیقی رربی می

 . آورد بهترین چیزهای این دورۀ تمدن بشری است و برای بشریت، خوبی به ارمغان می

چه ناوع تفااوتی باین    . نی و موسیقی کالسیک رربی عظیم استاستاد، تفاوت بین موسیقی کالسیک چی: پرسد مرید می
 ها وجود دارد؟ آنها در آسمان

تادریج   پس از رنسانس، موسیقی رربی به. عبل از رنسانس آالت موسیقی و خود موسیقی در ررب بسیار ساده بود :معلم

 تفااوت و تماایز باین آن دوره و   . اشتهنرهای فرهنگ بشری در هیظ زمانی چنین پیشرفت عظیمی ندبه اوج خود نزدیک شد و 
البتاه، تناوع   . ها را ذکر کردیاد  حاال، موسیقی در آسمان. های پیش داشت خیلی زیاد است ای که انسان در زمان هنرهای فرهنگی

. دهناد  را نشان میموجودات مختلف آنجا  هستیِ که حاالت گیرند شکل می های متفاوتی آنها از ویژگیموسیقی آنجا زیاد است و 
، به تئوری موسیقی کلی آن آن باشد، آالت  ظرفیتارت مهموسیقی رربی امروزه، خواه استفاده از تنظیم و آالت موسیقی باشد یا 

عنوان یاک موضاوع    ای که بشریت در ابتدا داشت به در مقایسه با موسیقیکه  است عی از موسیقی توسعه یافتهمشکل سیستم جا
عنوان یک سیساتم کامال دیاده     تواند به اینجا در سطح بشری، موسیقی رربی می. آید حساب می پیچیده و دشوار برای مطالعه به

وعی از فرهناگ طبیعای اسات کاه     نا  موسیقی آسایایی . شود، چیزی که خدایان هدفمندانه در دوران اخیر به انسان منتقل کردند
بنابراین این مغاایرت یارفاً   . کردند طور پیوسته به انسان منتقل می خدایان درطول بنیان نهادن تاریخ فرهنگی بزرگتر بشریت به

در ساایر  های کیهانی متعدد منتقل شدند و  ها چیزهایی هستند که از سیستم ، چراکه ایندو فرهنگ شرک و ررب نیستتفاوتی از 
نهایات   مناد، بای   نهایت نظام آنها بیفرد خود را دارند و  ها هر یک چیزهای منحصربه بسیار متعدد، آن سیستم های کیهانی ستمسی

که با استفاده از  است است که خدایان به انسان منتقل کردند، چیزیبنابراین آنچه اینجا داریم چیزی . مقدس و اسرارآمیز هستند
انسان فقط از نقاشی رناگ و روران، نقاشای    . شود و این شامل هنرهای نمایشی و نقاشی می. تواند بیان شود ابزارهای انسان می

هاای   تارین موجاودات سیساتم    های پایین های فرهنگ یرفاً ویژگی ها چینی سنتی و ریره آگاهی دارد، درحالی که درحقیقت این
 یک در سطوح مختلفِ خدایانینژاد زرد، متناظر با  دیگر،عبارت  به. های گوناگون منتقل کردند دایان سیستممتعددی هستند که خ

آن سیساتم در آن   خود های یژگیووجود دارد که  حالتی سیستمخدا، و در آن  باالترینتا  مسیرهستند، تمام  کیهانیبدن  سیستم
 یساتمی س یناز چن یکهر درو . متناظر خود را دارند یهانیک یستمآنها س: ندک ییدک م یزن یدهاسف یبرا ینهم. وجود داردحالت 

یاورت    به شود، می بیان بشری دنیایدر  یوجود دارد، که وعت یمشخص یهانک یکمختلف  موجودات یهست یها و راه ها یژگیو
شاان و   هاایی در آالت موسایقی   باه هماین دلیال، تفااوت    . شاود  مای  متجلای مختلف  نژادهایتلف مخ های فرهنگ های ویژگی

، شاامل آالت آن،  ای کاه در دوران اخیار در رارب وجاود دارد     اما، سیستم موسایقی . وجود داردشان  خصوییت و سبک موسیقی
موجودات بسیار  آن متعلق به سیستم کیهانی. درواع  چیزی نیست که در ایل در پادشاهان آسمانی خدایان نژاد سفید یافت شود
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زمانی طوالنی، بارای    رۀدر طول دوفرهنگ بشری . منحصراً به اجتماع رربی منتقل شد  آن برای فا اینجا آورده شددور است، و 
 . پرورش داد را نهایت رنی چیزی بی ، برای این سطح از موجودات،ایالح فا

دانام   گاهی اوعات نمی( خندند میآرام افراد . )جاز است ام ایلی  رشتۀ هستم کهدانشجویی من ! درود استاد: پرسد مرید می
 یا خیر؟ توانم انجام دهم آیا این کاری است که می

درمیاان اعتباربخشای باه فاا تزکیاه       ای است که مریدان دافا درحال حاضر، این یحنه. کنم گونه فکر می من این :معلم

عادی درحال تزکیاه هساتید،    بنابراین، از آنجا که در اجتماع بشریِ. کند کنند و زمانی نیست که فا، دنیای بشری را تزکیه می می
چاه   ماا درست است، مناسب نیستند،  کامالًها  برخی حرفه. مجبورید بخورید، که بدین معنی است که مجبورید شغلی داشته باشید

 رساد،  وعتی نوبت به پرداختن به کارتان مای  گویم این است که، برای شما اشکالی ندارد که توانید انجام دهید؟ آنچه می کاری می
بسیاری از چیزها در اجتماع بشری در حقیقت خوب نیستند، اماا  . مردم عادی باشید تا حد امکان مطابق با وضعیت امور در اجتماع

عبل از اینکاه  . گونه است اجتماع این. پذیرند گونه است و مردم دنیا همگی آن را می ع بشری عادی یرفاً ایندر این مرحله، اجتما
. گاذاریم باشاد   به همین یورتی که هست مای گونه خواهد بود، بنابراین درحال حاضر  اینبشریت  ،فا دنیای بشری را ایالح کند

پردازیاد بایاد درخصاوص اینکاه چاه چیزهاایی        طور که به تزکیه می اما، همان. توانید مثل سابق به کارتان بپردازید میاین رو  از
اینکه اید، بسیار خوب، حداعل  پس شاید بگویید که آن چیزها را مطالعه کرده. راستین هستند و چه چیزهایی نیستند، روشن باشید

عاالوه بار    بنابراین،. اید دارید، در آن دانش مهارت پیدا کردههایی در زمینه موسیقی و دستاورد دانشی درخصوص تئوری موسیقی
یاک  اید در شاکل   توانید برای اینکه امرار معاش کنید، آنچه را که یاد گرفته هایی که در زمینۀ موسیقی دارید، می بنیاناستفاده از 

تار تولیاد    و سانتی  اساتانداردتر توانید چیزهای  همزمان می. الی نداردتان را بکنید اشک سعینهایت کار ببرید و اگر  شغل و حرفه به
 توانید انتخاب کنید که چیزهاایی  موسیقی را بررسی کنید، می استانداردترهای دیگر  توانید شکل و اگر شرایط اجازه دهد، می کنید
کنیاد،   در حقیقت، هر چه که مطالعاه مای  . توانید انجام دهید این کاری است که می -گیرید  که راستین درنظر می مطالعه کنید را

شاود یکساان   درک یرفاً موضوعی از سبک است، درحالی که دانش تئوری موسیقی کاه بایاد   شوند  ها چگونه بیان می اینکه نت
 . است

در تمام مدت باا ماان    یا آهنگسازی،  از زمانی که تیم موسیقی شکل گرفت، خواه درخصوص تنظیم باشد: پرسد ید میمر
دهم، نقصاانی در   هایی که برای کمک به دیگران انجام می نویسم یا تنظیم بزرگی مواجه بودم، یعنی درخصوص چیزهایی که می

کاه یااد   رسد همۀ آنچاه را   نظر می اند و به هر چه در توان داشتند را ارائه دادهگی رسد هم نظر می اما به. کیفیت وجود داشته است
 (خندند افراد می. )توانم پی ببرم چگونه از این مان  بگذرم و بیشتر رشد کنم واععاً نمی. ام ام استفاده کرده گرفته

و اگر عرار باشد . ام که اجرا کردید شنیدهرا درواع ، آهنگی . مشکلی باشدالزاماً این کنم  اگر از من بپرسید، فکر نمی :معلم

آنچه حیاتی است این اسات کاه   . مشکلی درخصوص پایین بودن کیفیت وجود داشته باشد کنم نمی از کیفیت یحبت کنیم، فکر
گویناد   آیا مردم عادی نمی. که راستین استبتابانیم  نورما به مسیری کنیم سنتی و مورد پسند باشد و اینکه  کارهایی که خلق می

ن را بخوانید، افراد نزدیک شما باید بخواهند آن را یاد بگیرناد و  ای که آ جالب بوده و دیر فراموش شوند؟ لحظهها باید  که آهنگ
ماردم  سالیقۀ  عبارت دیگر، این موضوعی از این است که چگوناه آن را راساتین و نیاز مناساب      به. بتوانند همراه با آن نجوا کنند

کنند چگونه است، کیفیات   خیلی ساده بگوییم، درخصوص این پرسش که کارهایی که مریدان دافا خلق میدرحقیقت، . سازید می
 . به مسیرتان استتاباندن نور آنچه مهم است . یک مسئله نیست

کند تاا   ای که یک فرد متوسط دهانش را باز می ای نداشته است  لحظه ایوالً چین موسیقی 1۱4۱از سال : پرسد مرید می
شود آوازهای حزب و فرهنگ آن هستند و این شامل ماتن آواز و موسایقی    آید تضمین می آنچه از دهانش بیرون میبخواند،  آواز
طور واععی پیشگام این حوزۀ وسی  بارای   بهبا استفاده از عدرت دافا و این زمان مناسب،  که حاال ما این فریت را داریم،. شود می
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اند در کال گارایش دارناد کاه یاک زیباایی        شاگردان ما خلق کردهدرحال حاضر ای که  قیموسیکنم  احساس می. بشریت باشیم
  .عظمت باشند یا، اما شاید فاعد احساس شکوه متین باشند آرام و نهایت داشته باشند و بیمالیمی 

افاراد  . ) اسات « آرام و متاین » آناز کلمات توییفی که استفاده کردید، یکی هست که واععاً خوب گفتاه شاد، و    :معلم
چیازی  . انساان نیساتند   در ها حاالت طبیعی جو هستند و این طور شدیدی ستیزه پرشور هستند یا به در حد افراطمردم  (خندند می

رو وعتای یاک    هر دو در یک فارد وجاود دارناد، ازایان     نیکی و پلیدی. آید است که در واع  تحت تأثیر سرشت اهریمنی پدید می
، اکثاراً از آن چیزهاای موسایقی    رود های عقالنی می آید، یا وعتی کردارش فراتر از محدوده هیجان درمی بهطور خایی  شخص به
ت بدهد، درواعا   و منطق خود را از دس در گیر و دار چیزی باشد، وعتی وحشی شودعقالنی باشد و ریروعتی فردی . آید معایر می

، و در مقابل، وعتی فردی در حالتی آرام باشاد، او خاوب اسات   . اش باشد که بیدار شده است  از جنبۀ منفی یمرتبط با چیزهایباید 
آرام و وجاود دارد، اماا کاامالً عقالنای اسات و        ، باال و پایینشآرام درونِدر . این درواع  وضعیت واععی یک موجود بشری است

 (تشویق . )شکوه خودش را دارد، گرچه آن شکوه بر پایۀ آرام و متین بودن استمتین بودن 

درحاال حاضار   چیزی مقایسه کنید کاه  نیازی نیست خودتان را با . های بسیاری دارید بینم، شما توانایی طور که می همان
شاود، آن چیزهاای معایار     گرفتاه مای   ممتااز درنظار  در حقیقت، امروزه اکثر آنچه . شود درنظر گرفته می «ممتاز»استانداردهای 

موسایقی  »شایساته و عاالی بساازند؟ آنهاا همگای مسایر        عطعات موسیقی سنتی،توانند واععاً  در حال حاضر چند نفر می. هستند
طوری که چیزی باعی نمانده  همگی محصول فرهنگ حزب هستند، بهدر دورۀ اخیر، آوازها در چین . اند را در پیش گرفته« معایر
آهنگسازان رربی عبل از عرن اخیر خلق کردند تواند چیزی شبیه آنچه آن  اکنون هیظ کسی در چین نمی. ععاً عابل ارائه باشدکه وا

« معایار »اکنون اوج آن گذشته است و آن چیزهای  وجود بیاورد، چراکه هم تواند حاال آن را به البته، ررب نیز نمی. وجود بیاورد به
. اما ررب زمانی آن را داشات، دریاورتی کاه چاین نداشات     . تا ععر سرنگون کرده است[ را شموسیقی کالسیک] ،درهم و برهم

های ایلی آنها همگی چیزهایی هستند کاه   مبنا و ملودی. برخی چیزهای واععاً خوبی در موسیقی چینی اخیر و باستان بوده است
باا آن،   هماراه  توانسات   خلق کند، واععاً مای [ ای چنین موسیقی]ست خوا میکنند و اگر کسی  وضعیت واععی انسان را منعکس می

طور است که حاال کسی نیست کاه روی چناین چیزهاایی تالشای      ضبط کرده و بدست آورد  فقط اینو عظیم را عدهای وسی  ب
ر فرهنگ نیاز هماراه   البته، با تغییری در سلسله، تغییری د .سازد تر می حتی سختشکل یک سیستم را  به توسعه آنو  یرف کند

بارای ناپدیاد   ]آن نیاز دلیلای   . برد کند و ازبین می فرهنگ سلسلۀ جدید، چیزهای سلسلۀ عبلی را پاک می ناشی از تأثیرشود و  می
ساله بتواند تا امروز منتقل شود  هیظ  5۰۰۰بنابراین هیظ راهی نیست که عصارۀ موسیقی فرهنگ . است[ ای شدن چنین موسیقی
وجاود   نقاشی و موسیقی در ررب تا دو عارن اخیار باه    مدارسِ. از عهدۀ این بر نیامده که آن را نگه داردای  کسی در هیظ سلسله

دانناد چاه    کنند می آن افرادی که آنجا مطالعه میو . های درسی، استانداردها و معیارهایی دارند رشتهچنین مدارسی،  .نیامده بودند
بناابراین  . اند مندی گذشته های استاندارد و نظام شوند از میان آموزش التحصیل می یاد بگیرند و همۀ افرادی که از آن مدارس فارغ

تأسایس  البته پاس از  . های چین هرگز چیزی شبیه این وجود نداشته است در تاریخ سلسله. یک سیستم کامل شکل گرفته است
مطالعاه در  مادتی  پدیدار شدند که پس از تدریج شاگردانی  به. دندبرای این چیزها ارزش عائل شکم  کمدی در چین جمهوری، افرا

تادریج   بنابراین از اواخر سلسلۀ چینگ به بعد، باه . های موسیقی رربی ماهر شده بودند خارج به چین بازگشتند و در برخی از زمینه
ذوک مردم طور واععی فرهنگ، عمق یا  موسیقی بتواند به اینکه کسی از طریقاما درخصوص . افرادی با این استعدادها ظاهر شدند

حزب  .است  ام ندادهکسی آن کار را انج  مند کند یا آن را چیزی شایسته و بخشی از فرهنگ جریان ایلی سازد، هیظ چین را نظام
خااطر   اینهاا باه    اما هماۀ « ید گل بشکفد، بگذارید یک»عملیات   این همه سال هیاهو راه انداخته، با چیزهایی مانند سلسله شرور

رسانی  و در واع  واععاً هیظ کاری انجام نداده است، چراکه این فرهنگ حزب که هدفش خدمت. حکمرانی شیطانی خود بوده است
و باا حقیقات   . و هدفش را نابود کردن فرهنگ عاومی چاین عارار داده اسات    است  و بسیار سوزان آمیز خشونتبه استبداد است، 

چیزی شبیه عمق و ذوک تمدن کالسیک های آرام موجودات بشری تضاد دارد و هیظ حس انسانی ندارد، چه رسد به اینکه  ویژگی
 . وسیلۀ اتحاد جماهیر شوروی معرفی شده بودند آورده، به ین چیزهایی که حزب پلیدتر و بنیادی. سالۀ چین را داشته باشد 5۰۰۰
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هاا اسات، پاس باه آن      تاان ایان   هدفاگر . های سطح باالیی دارید های واال و ایده آرمان شما همگی ظاهراًکنم  فکر می
های مردمی کاه از عادیم تاا کناون در چاین منتقال شاده،         و آهنگ ها نیفتوانم بگویم، از تص از چیزی که می. بپردازید و ببینید

کنند نیز عنایری از  های گوناگون را دارند و چیزهایی که این روزها مردم چین خلق می گ و بوی سلسلهبسیاری از آن چیزها رن
م، آوازهای معروف بسیار زیادی در گذشته در زمان شانگهای عدی. و رنگ و بوی شوروی را نیز دارند های گوناگون را دارند سلسله

هماراه   اما در آن آوازها، گیرایی رنی و ماندگار چاین کالسایک باه   گرچه متن سرود برخی از آنها خیلی خوب نبود، . وجود داشت
اگار بتوانیاد،   . های چاین باساتان باود    سنت ها جذابیت ریتمیک بنابراین پایۀ آن آهنگ. نیز تلفیق شده بودمان  نیاکان ضمیر آگاه

اگار   -زیربناا آن باشاند  استفاده کنید و  های موسیقی رربی ها و شیوه تکنیک، از های موسیقی چین باستان ها و ریتم برپایۀ آهنگ
پرسام   مای ایان را  ؟ تان روشن است، نه گویم برای آنچه می .العاده خواهد بود خارک آن آنگاه -بتوانید این مسیر را نورافشانی کنید

 .رسد متخصص هستید چراکه وعتی به این چیزها می

معناای ضامنی پشات ایان     تواناد   کنم یک فرد می فکر می. آالت موسیقی رربی هارمونیک خود را دارد: پرسد مرید می 
 . دهای خاص خود را دارن های آالت رربی و آالت چینی هر یک مشخصات و ویژگی هارمونیک. هارمونیک را حس کند

فرهنگ بشری روند تاریخی مشخصی از آن حاال درخصوص معانی ضمنی، . خصوص شما است این یرفاً حس به :معلم

هر عطعه . های فرد در زندگی را دارد احساسهای خاص آن گروه عومی و نیز  شود معانی ضمنی ویژگی دارد و هر نتی که اجرا می
شود بایاد ارتبااطی باا بیاان معاانی       هایی که استفاده می البته نتموسیقی حاوی حالتی است که اجراگر عصد انتقال آن را دارد و 

 . زها استیرفاً حس خودتان از این چی[ آنچه توییف کردید. ]شود درونی داشته باشند و این شامل استفاده از هارمونیک می

من پیاانو  . ایم که متشکل از چهار نفر است ما در اتریش گروهی شکل داده. من شاگردی از اتریش هستم: پرسد مرید می
ای کاه تولیاد    گویند موسایقی  آنها می: حاال مشکلی داریم. کنند که سه نفر دیگر، جاز اجرا می کنم درحالی کالسیک را مطالعه می

 . جاز استه درواع  هنوز کنند خالص است درحالی ک می

ععااً هایظ فکار و تصاور     اگار وا . کنند آن خالص است اند که فکر می شاید این فکر و تصوری باشد که شکل داده :معلم

کنناد عطعااً متفااوت خواهاد      برخاسته از موسیقی معایر وجود نداشته باشد که آنها را تحت تأثیر عرار دهد، چیزهایی که خلق می
اما وعتی باه  . کنید تا امرار معاش کنید، آنگاه اشکالی ندارد اگر آن چیزها را اجرا می: گرچه باز هم مانند چیزی است که گفتم. بود

و در آن روند مسلماً موضاوعاتی درخصاوص درک   . نور بتابانیدمسیر خود به رسد، باید  تولید واععی موسیقی برای مریدان دافا می
 . خواهد بود

 در خیابان اجرا کنیم آیا اشکالی ندارد؟اگر ما . کنند آنها موسیقی جاز را در مدرسه اجرا می: پرسد مرید می

 -کناد  خاود جاذب مای    تان شنوندگان زیادی را به ، اجراهایبتابانید اگر بتوانید واععاً به مسیری که خوب است نور :معلم

تک اعمال مریدان دافا امروز تأثیری بر بشریت  گردد و تک بشریت پیرامون دافا می: چیزی را که گفتم به یاد داشته باشید. مطمئناً
ای با افرادی که در نقاشی متخصص بودند داشتم و با آنها در این باره یحبت کردم که چرا فرد باید در  چند روز پیش جلسه. دارد
ساختی   خواستند نمایشگاه هنار برگازار کنناد، باه     د و میعبالً، وعتی به دنبال محلی برای نمایش بودن. هنرهای سنتی برود مسیر
توانست حس کند کاه   پس از اینکه توضیح دادم که بشریت باید به مسیر هنر سنتی بازگردد، فرد می. یکی پیدا کنندتوانستند  می

خوبی  بهاگر درخصوص مسائل اما با این وجود، . راهی برای فا بسازندخواستند  نگرش مردم دنیا تغییر کرده بود، چراکه خدایان می
حقیقت این اسات   .جدا باشد  از تزکیه تواند نمی دهند ، زیرا هر کاری که مریدان دافا انجام میشوید با موان  مواجه میعمل نکنید، 

د و آن را نکن به آن گوش می مهه -خودتان نگاهی بیندازید -اگر واععاً آثار خودتان را خلق کنید. گردد که بشریت پیرامون دافا می
 . خواهند آن را یاد بگیرند د، و حتی افراد بسیاری مینبین می
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یکی اینکه، وعتی . مایلم از استاد درخواست کنم دربارۀ مسائل مرتبط با ایول خلق موسیقی یحبت کنند: پرسد مرید می
از بندها تلفیق کنم؟ پرسش دوم این است عنوان یکی  موسیقی دافا، یعنی پودو را به توانم نویسم، آیا می ای برای ارکستر می عطعه

رسد، ما کمبود نیروی انسانی داریم و گاهی تعداد کمی از افراد را داریم که روی یاحنه   به شکل دادن یک ارکستر میکه، وعتی 
ی آن اجارا کنناد؟   زمینه بسازم و سپس همراه با آن، افراد رو توانم موسیقی پس آیا می. کنند و تأثیر ارکستر کامل را ندارد اجرا می

 توانم از آن استفاده کنم؟ دانم آیا می شنیدم و نمی در گذشته موسیقی از سایر بعدها را میپرسش سوم اینکه، 

چراکه در بین شاما عارار   شود،  اش یحبت کردم دعیقاً شامل این می موضوع کار کردن با همدیگر که االن درباره :معلم

خوبی عمل کنیاد و چگوناه    موضوع این است که چگونه در کار کردن با همدیگر به. مؤلف باشد نیست تضادهایی درخصوص حق
در ایان دنیاا    هاا  هاا و شکسات   کنندگان نگران موفقیات  تزکیه. گذارد جای می که دافا برای مردم آینده بهتابانید به مسیری نور بی

دنبال  آنچه مریدان دافا به. گیرند ردم عادی هستند که موفقیت و شکست یا حتی شهرت و ثروت را خیلی جدی می  این منیستند
شود و درنتیجه ایاالً باه آن چیزهاای عاادی هایظ اهمیتای        واععی است که از طریق تزکیه حایل می  دستیابیمقام آن هستند 

درخصاوص  . جاای بماناد   کنند تا برای آینده باه  یان با دعت آن را ثبت میهرگاه کسی کاری برای دافا انجام دهد، خدا . دهند نمی
به همین دلیل است کاه شاما، اول درحاال    کنیم و  یک از آنها را جستجو نمی دنبال کسب آن هستند، ما هیظ آنچه اینجا مردم به

شعور هساتید و   نجات موجودات ذی شما درحال. شعور هستید خود هستید و دوم درحال انجام کارهایی برای موجودات ذی  تزکیۀ
خواهید  کنید می ای که خلق می در موسیقیاما اگر . شعور هستید شما درحال هموار کردن مسیر نژاد بشر آینده برای موجودات ذی

نکته ایلی این است که شاما معنای درونای پاودو را      -توانید این کار را انجام دهید طور نیست که نمی از پودو استفاده کنید، این
تواناد آن   کستری میار  آیا هیظ عطعۀ -استاد از ماعبل تاریخ تا ایالح فا گذر کرد عرار دارد که در آن، کل روندی. اید درک نکرده

 را دربر بگیرد؟

درحال حاضر، امکان ندارد که یک شابه یاک ارکساتر سامفونی     . درخصوص پرسش دوم، این در خصوص ارکستر است
درخصوص موسیقی برای اجراهای یحنه . اما درحال حاضر چند رویکرد متفاوت داریم. اجرا داشته باشدبزرگ درست کنیم و آن 

به این شکل، یک . سوار شود موسیقی روی یداهای آالتتوانید با استفاده از کامپیوتر آن را بسازید تا  مانند رعص و مانند آن، می
استفاده کنید که شبیه یک ارکستر  ای گونه چندین آالت موسیقی را به توانید تواند چند تا شود و با سوار کردن یدا می ویولون می
بناابراین  . دهناد  وعتی مردم بخواهند موسیقی فیلم تولید کنند معموالً برای کاهش هزینه این کار را انجام می. نظر برسد کامل به

این نیز . سازی کند ارکستر را شبیه یتا مستقیماً یک اجراتوانید از کامپیوتر استفاده کنید  دیگر این که، می. این یک رویکرد است
از آنجاا کاه   . توانید تشخیص دهید که این الکترونیکی اسات  فوراً میاما کیفیت برخی از چیزها خیلی خوب نیست و . خوب است

هساتید ایان را درک   نوازناده  همگی شاما کاه   . تان تا حد امکان شبیه واععی باشد سازی سازی است، مطمئن شوید که شبیه شبیه
سازی شابیه واععای    شبیه البته هر اندازه هم که .های آالت موسیقی داشته باشید د، چراکه همگی باید دانشی دربارۀ ویژگییکن می

 (خندناد  افراد می . )توانند آن را تشخیص دهند توانند تفاوت را تشخیص دهند، گرچه شنوندگان عادی نمی ای می افراد حرفهباشد، 
توانیاد آن را   اگار واععااً مای   . شده از بعدهای دیگر اسات  پرسش سوم دربارۀ موسیقی شنیده. توانید برگزینید رویکرد را می این دو

زیرا وعتی خودتان در بعدهای بااالتر نیساتید، آالت   . کنم کالً انجام آن سخت خواهد بود بسازید، پس به پیش بروید، اما فکر می
عالوه، خاود یادا انتقاال یاک      به. بوجود آوریدتوانید آن یوت را  تر را ندارید و درنتیجه نمی بینی شده از ماده ذره  موسیقی ساخته

  [که درآنجاا وجاود دارد  ]بعدهای باالتر، آن احساس مقدس بودن   ۀشده از ماد میدان مادی است و بدون یک میدان مادیِ ساخته
 . وجود نخواهد داشت

 مان ترکیب شوند؟ موسیقیتوانند در  شی می آیا پودو و جی: پرسد مرید می

مؤلاف   موضاوعی درخصاوص حاق   [ گفتم]اش یحبت کردم این بود و  اولین پرسشی که درباره... شی پودو و جی :معلم

ه شاوند، ساایر عطعاات    کنید و جای دیگری نبایاد اساتفاد   تان استفاده می های بجز دو عطعه موسیقی که برای تمرین. وجود ندارد
. هایی که نیااز هساتند اساتفاده شاوند، بناابراین مشاکلی نیسات        توانند استفاده شوند  و به این منظور هستند که در موععیت می
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تواند با  آن نمی. گیرد در معرض خطر عرار میبا تزکیه  ارتباطشتواند جای دیگری استفاده شود، چراکه  موسیقی تمرین مطلقاً نمی
. مریدان دافا آنها را ساختند، هر چه باشد برای مردم عاادی هساتند  ها، گرچه  درخصوص سایر آهنگ. ها تلفیق شود سیقیسایر مو

 .مرغ درست نیست جادادن کیهان در یک تخم. کشند تصویر می را به  شی، باید بدانید چه معانی درونی درخصوص پودو و جی

 توانیم در زمانی آن را دوباره ضبط کنیم؟ شود، آیا میاگر کیفیت موسیقی تمرین خراب : پرسد مرید می

 . مشکلی در بهبود کیفیت آن وجود ندارد. انجام آن اشکالی ندارد :معلم

ایان  . تر بدهد کنیم، بهتر است آن را طوری انجام دهیم که یدایی واععی سایز می موسیقی را سینتیوعتی : پرسد مرید می
 .یزات نسبتاً خوبی بخریم و بودجه خایی نیاز داریمبدین معنی است که نیاز داریم تجه

 . )را از چاین بخریاد   هاا توانیاد آن  افزارهای کامپیوتری ساده، ارزان هستند و می برخی از نرم. گونه نیست الزاماً این :معلم
 . عبول است اما ارزان است کیفیت آن عابل( خندند افراد می

کنیم، آیا درست است که یک وام بگیریم تا کامپیوتر بهتاری  فکر نسبت به مسائل بلندمدت اگر بخواهیم : پرسد مرید می
 خریداری کنیم؟

 ،که وعتی شارایط اینکه استاد هرگز به شما نگفته   اما یک نکته است،. توانید به رویکردهای خودتان فکر کنید می :معلم

وگرنه، با اینکاه  . عطعاً باید مطابق با ظرفیت خودتان کارها را انجام دهید. دهد، ایرار به انجام آن داشته باشید نمی را کاریاجازه 
تان سختی ایجااد کنیاد، اگار از هار      اگر برای زندگی روزانه. تان ممکن است خوب باشد، اما هنوز هم رفتن به افراط است انگیزه

. انجام دهیاد تر خواهد شد که کارهای مقرر شده برای مریدان دافا را  تان سخت د، آنگاه براینظر، کارها را برای خود سخت سازی
 .برای خودتان مسائل را مشکل نسازید

خریدیم متوجه شدیم که فروشاگاه   وعتی آنها را می. روآن و یک داروآن خریدیم یک جونگ ،برای کنسرت: پرسد مرید می
های استفاده شاده در آالت عبال از دوران    وعتی برای ما تشریح کرد متوجه شدیم که سیم .موسیقی یک پیپا از دورۀ چینگ دارد

حاال کمای  . متفاوت بودند های استیل دارند، درحالی که در دوران باستان امروزه آنها سیم. های امروزه متفاوت است مدرن از سیم
 .شان بلندتر است یدای

محیطای کاه انساان در    . کردناد  های تاندون گوسفند استفاده می های ابریشمی و سیم در دوران عدیم آنها از سیم :معلم

 کردیاد  های ابریشمی استفاده مای  گذشته داشت شلوغ و پر سر و یدا نبود، ذهن مردم خیلی ساکت بود و اگر در آن زمان از سیم
نداشتند، درحالی که امروزه وعتای  را زیرا در عدیم آالت مدرن موسیقی رربی  .رسید یدای آن برای مردم آهسته باشد نظر نمی به

های ابریشمی یاا تانادونی    های دور، همیشه سیم در زمان. با شرایط فعلی این کار را انجام دهندخواهند  سازند می مردم آهنگ می
آنچه . شد شتر به حال و هوای دوران عدیم مربوط میبیشده تکنولوژی مدرن نداشتند  بلکه  موضوع این نبود که ابزار ساختهبود و 

باساتان    ماان را باه شاکل     ناه اینکاه آالت موسایقی    ناور بتاباانیم،  خواهیم انجام دهیم این است که به مسیر خودمان  اکنون می
 .استفاده کنیمگونه است و انتخاب دیگری نداریم جز اینکه از ابزار امروزی  امروز شرایط و موععیت انسان این. برگردانیم

داشاته باشایم، درحاال حاضار احتمااالً      راساری  س زنادۀ  پخشاگر بخواهیم برای رویداد سال جدیدمان : پرسد مرید می 
 ...برای آماده کردن آنها اعدام کنیم طوری که سال جدید پخش زندۀ سراسریاما اگر االن بخواهیم . تجهیزات مورد نیاز را نداریم

هماه را باه ایااالت    و اگار  . پذیر نیست ما فاعد این شرایط هستیم و پخش زندۀ سراسری امکان: بینم گونه می این :معلم

برخی مجبورند کاار  زیرا . بود کردیم، انجام آن سخت می آوردیم و همه افراد با استعدادمان را برای یک رویداد جم  می متحده می
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هماه ناوع مشاکالتی     -از خانواده دور شوند یا اینکه مشکالت زیادی از نظر مالی وجاود دارد توانند  کنند یا به اداره بروند، یا نمی
دی درست کنید، تا همه را کناار   وی و یک دی ادههای هنری از هر منطقه را کنار هم عرار د توانستید برنامه اما اگر می. وجود دارد

ای درست کنیاد کاه    گونه را به توانید واععاً آن با استفاده از کامپیوتر میامروزه . بود هم بگذارید و همه را تلفیق کنید، آن عملی می
 .نظر برسد هگرایانه ب واع 

توانیم موسیقی یکدیگر را به اشتراک بگذاریم، اما وعتی به موضاوع دنیاای خاارج     می[ کنم که درک می]: پرسد مرید می 
یک برنامه فالون گونگ ساختم از پودو و م، چهار سال پیش وعتی مؤلف وجود دارد؟ برای روشن شدن منظور برسد، آیا مسئلۀ حق

از ما خواسات کاه   . یک کارگردان تلویزیون واععاً از این موسیقی خوشش آمد و گفت که باورنکردنی است. شی استفاده کردم جی
 .این کار را کردیمآن را به آن ایستگاه بدهیم و ما نیز 

مالحظه استفاده کند چاه؟ ماا    بیاگر آن را . همچنین، مردم عدر آن را نخواهند دانست. این کار خیلی مناسب نبود :معلم

دهند، اما این درست نیست کاه پاودو و    انجام می سازیم وعت نداریم مراعب کارهایی باشیم که مردم عادی با آنچه برای آنها می
ضاوعی درخصاوص   طور کلی بگوییم مو به. سایر چیزها اشکالی ندارد .عادی بدهیم به مردم طوری ۀ همینشی را برای استفاد جی

 . استثنای این دو عطعه سازند وجود ندارد، به هایی که مریدان دافا می آهنگ

دادیام؟ مجباور    دادم چگونه کارهاا را انجاام مای    هایی که فا را اشاعه می درطول سالدانید  مؤلف، آیا می درخصوص حق 
یک ناشر آن را چاپ کرد، اما پس گذشت مادتی  . طور عانونی چاپ کنیم را به جوآن فالونان سختی زیادی بگذریم تا شدیم از می

خواساتند   این کتاب واععاً سودآور است و نمیدانستند که  اما آنها می. از چاپ آن، ناشر تحت فشار عرار گرفت و آن را متوعف کرد
توانساتیم   و چه کاار مای  . که کتاب را نیاز داشتند و نگران شدندو شاگردان بسیاری بودند  .به عراردادی که با من داشتند برگردند

د، های تمرین درحال افزایش باو  انجام دهیم؟ شاگردان بسیار زیادی درحال یاد گرفتن این روش بودند و تعداد شاگردان در محل
 های بدون اجازۀ مؤلف در سراسر کشور شروع شد کردن نسخهآن زمان بود که چاپ در . کم بود عرضه کتابها. اما کتابی نداشتند

. دادم کردند، اهمیتی نمی دادند و کیفیت را تضمین می تا وعتی که حتی یک حرف من را تغییر نمی. کردند و همه جا این کار را می
دادند همادیگر را خنثای    خوبی و مشکالت درخصوص آنچه انجام میکنند که پول بدست بیاورند و  هر چه باشد مردم زندگی می

هر چه باشد بسیاری از کارهای مریدان دافای ما برای ایان   .دادم آوردند به آن اهمیتی نمی رو اگر از آن پول درمی ند، ازاینکرد می
اگار   .داد مورد استفاده عرار نخواهدتغییر یا مالحظه  تا وعتی که کسی بتواند عدر آن را بداند، آن را بی. است که به مردم داده شود

 . مؤلف پایبند هستیم هم به حق آن را تغییر دهد باید او را پیدا کنید، چراکه هنوز

 . از مردم تأثیر بگذارند و تا امروز نیز هنوز معروف هستند یهای توانند روی نسل های خوب می آهنگ: پرسد مرید می

و چگوناه اسات    های با کیفیتی بسازد؟ تواند چنین آهنگ می دان با استعداد یک موسیقیچگونه است که  دانید، می :معلم

یاک عطعاه    معاانی ضامنی  . هاا عاالی هساتند    ملودیطور نیست که  تواند چنین شهرت ماندگاری داشته باشد؟ یرفاً این که می
زنادگی  . این جنبۀ بشاریِ آن اسات  . آید اش می اش و استعداد مادرزادی موسیقی از شخصیت خوب یک فرد، تجارب رنی زندگی

مریدان دافا، وعتای عاادر باشاید    . رود کننده تغییر کرده است و بیشتر اینکه، او فراتر از سطح موجودات بشری عادی می یک تزکیه
دانان مشهور درمیان مردم عادی  مردم کارهای شما را حتی بیش از کارهای آن موسیقی، بتابانید مسیر خود را نوربه طور واععی  به

زیارا شاما مریادان دافاا     . گونه خواهد باود  آنها شهرتی ماندگار خواهند داشت و برای هزار نسل این. مورد تکریم عرار خواهند داد
کنید آن چیزی خواهد بود که بشریت بارای همیشاه از آن یااد خواهاد      هستید، و مسیرتان درست است، بنابراین آنچه درست می

  (تشویق . )واهد دادگرفت و آن را مورد استفاده عرار خ

 استاد، مایلم بپرسم که آیا سرشت خواندن پاپ اهریمنی است؟: پرسد مرید می
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. داشاته باشاد   شایوۀ رسامی  برای اجارای آواز  یرفاً آواز مردم معمولی است و نیاز ندارد پسند  عامهشیوۀ خواندن  :معلم

اما این روزها، . های عومی یحت دارد ها به این شکل منتقل شده است و برای همۀ گروه هر کشور در طول سالآوازهای مردمی 
ی و آن را باه چیاز    اند و رنگ و بوی مدرنیست به آن اضاافه کارده   مردم آنها را به شکل سیستم موسیقی معایر استاندارد کرده

. دی که چیزهای زشت و رکیک دارند که چیزی آشافته هساتند  حتی تا ح -تخلیه کردن سرشت اهریمنیاند،  بدطعم تبدیل کرده
از چیزهای خاوب در  توانید  بدون توجه به اینکه چه نوع آوازی باشد، همیشه می. دنبال این چیزها هستند بسیاری از افراد جوان به

 . اما مجبورید مسیر خود را بپیمایید. آن اعتباس کنید

یکی اینکه آنها چیزهاایی  . سازیم دو گرایش وجود دارد امروزه می[ که ما] کنم در آوازهایی  استاد، فکر می :پرسد مرید می
شانوند را درک کنناد، حتای     برای اینکه مردم عادی آنچه مای مان دارد و دیگری این است که،  خوانند که ارتباطی با تزکیه را می

 . کنم این درست باشد فکر نمی. د در آوازها ذکر شوندتوانن نمی« فالون دافا خوب است»چیزهایی مانند 

(. و چیز اشتباهی در این خصوص وجود ندارد)ان دافا عطعاً باید انجام دهند اعتباربخشی به فا چیزی است که مرید :معلم

خاود درنظار    شعور، روشنگری حقیقت و تحسین مریدان دافاا را هادف   باید نجات موجودات ذی سازید بنابراین وعتی موسیقی می
خواهید کمی موسیقی احساسی به داستان نماایش یاا نماایش     میکنیم، و  البته، اگر دربارۀ نمایش تلویزیونی یحبت می. بگیرید

کنناده هساتند و بارای     هاای سارگرم   های تلویزیونی برنامه هر چه باشد نمایش. روی یحنه اضافه کنید، پس آن مشکلی نیست
ترکیب موسایقی، برخای   البته، درخصوص محتوای . مخصویاً بینندگان عادی -د که نگاه کنندشون طیفی از مخاطبان ساخته می

باا   ارتبااطی هیظ ، [شود تصویر کشیده می به]خاطر اینکه ماجرای زندگی بسیاری از مردم عادی  خاطر الزام ماجرای داستان یا به به
آنها را بنویسید، هنوز بایاد آنهاا را تولیاد     بایدخواهید آنها را بنویسید؟ هنوز  آنگاه آیا بدین معنی است که نمی. مریدان دافا ندارند

وعتای آن  . اند و آنها متفاوت خواهند بود د که مریدان دافا تولید کردهو درواع ، هر موردی که باشد، آنها چیزهایی خواهند بو .کنید
چیزهای دافا هنوز هم باید تم آنهاا  کشد،  تصویر می شکل مستقیم و مثبتی به طور واععی دافا و مریدان دافا را به باشد که به چیزی
اگر شما، که مرید دافا هستید، دافا را در نظر نگیرید، و یرفاً بخواهید کارهای مردم عادی بسازید، پس شما یک فرد عادی . باشد

سخت نیست که این چیزهاا  . شعور را نجات دهند و به فا اعتبار ببخشند دافا این است که موجودات ذیمسئولیت مریدان . هستید
 . را مد نظر عرار دهید

رسد کاه از وعتای    نظر نمی طور به آیا این. معلم، مایلم چیزی بپرسم گرچه مطمئن نیستم که مناسب باشد: پرسد مرید می 
 های کمری استفاده کرده است؟ این حزب شیطانی ارلب از طبلچ عدرت در چین را بدست گرفته،  .ک .ح

توانم به شما بگویم که طبل کمری تاریخی تقریباً هزار ساله در چین دارد و آن شکلی از فرهنگ است کاه از   می :معلم

دانم کاه شاکل    های کمری یحبت کنیم، می درخصوص طبل. شی مرکزی منتقل شده است مناطقی از چین رربی و دشت شان
شی ناوعی طبال در ایان انادازه وجاود دارد، کاه عطار آن حادود          اید که در استان شان شما دیده. دیگری از طبل نیز وجود دارد

یاک از افارادی کاه    آیا هیچ. شود نوایی حقیقی دارد وعتی نواخته میکنند و  متر است، که فقط آعایان استفاده می پنج سانتی و چهل
دانیاد؟ وعتای در    مای . توانید آن را نیز استفاده کنید، آن نیز خوب است شما مید؟ ناینجا رعصنده هستند دربارۀ این نوع آگاهی دار

احساس کردند که اینها، ماردم چینای   « .اند ها آمده چینی»ابتدا در نیویورک از طبل کمری استفاده کردید، بسیاری از افراد گفتند، 
اماا آنهاا   . تا خاود را باشاکوه جلاوه دهاد     کند فرهنگ چین استفاده میمتعلق به حزب پلید از چیزهای . اند ععی هستند که آمدهوا

 (خندند استاد می . )شیطانی آن حزب، روحی از ررب است، یک روح. چ پلید نیستند .ک .مطمئناً چیزهایی متعلق به ح

خایی از موسیقی اِرهاو، آیاا     نواز منتشر کنیم، مانند مجموعۀ های گوش موسیقی خواهیم فرض کنید می: پرسد مرید می 
 مناسب است که هنگام تنظیم این موسیقی، چیزهای شرعی و رربی را ترکیب کنیم؟
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بنابراین شیوۀ تنظایم موسایقی کاه    . توانید از هرچه خوب است اعتباس کنید ای که بیان کردم این بود که می ایده :معلم

خواهید آن چیزهاا را در مقایسای کامال     اگر بگویید که می. شان برای استفاده اشکالی ندارد در ررب دارند یا تئوری موسیقیآنها 
فکار   .بتابانید مسیر خودتان نور به این در بارۀ این است که چگونه. خوب نیستبیاورید، مثالً، نیمی چینی، نیمی رربی، آنگاه این 

های این چرخه از ناژاد بشاری، هار دو چیزهاای خاوبی       شده در فرهنگ گذاری پایه کنم که موسیقی رربی و موسیقی آسیاییِ می
آمدند و وارد دنیای بشری شدند، در ابتادا در چاین متولاد      بدون توجه به اینکه چه نژادی باشد، وعتی هر یک اینجا پایین. هستند
رباوط باه چاین    پس چیزهای م. هایی در سراسر دنیا ترک کردند مکان[ به مقصد]لسله، چین را پس از گذشت یک سبعد،  .شدند
عبالً درباارۀ ایان   . های گوناگون، و از مردم کل دنیا های سلسله وسیلۀ خدایان، از فرهنگ وسیلۀ چه کسانی باعی گذاشته شد؟ به به

میراثی که تاریخ به ماا داده  ردن است، برگزیدن چیزهای خوب از انتخاب ک  آنچه درحال انجام آن هستید، .ام چیزها یحبت کرده
 .است

های مردمی چاین را   درید تمام آهنگ 8۰شی حدود  شی و شَن های شان های مردمی محلی استان آهنگ: پرسد مرید می
اناد، اماا    منحارف شاده  برخی از متن سارودها   1۱4۱از سال . طور خایی زیبا هستند های ایلی موسیقی آنجا به ملودی. سازد می

ممکن است استاد کمی [. کنم گونه فکر می که این]درست است  مطمئن نیستم که آیا. های ایلی عالی هستند موسیقی و ملودی
 ام آسوده شود؟ در این زمینه یحبت کنند تا ذهن

هاایی از چاین   هاا، چیز  شای، بسایاری از ملاودی    شی شمالی و شان شنهای مردمی از  درخصوص برخی از آهنگ :معلم

 . باستان هستند

طور کلی یاحبت   به. خلق هنرهای نمایشی نیز باید به پای آن برسد. مان تاکنون دربارۀ موسیقی بوده است اکثر یحبت
. رساد  نظر می کننده به شود و بدون آن، یکنواخت یا خسته شامل رعص گروهی می گاهی،امشسرگرمی کنیم، مجموعۀ یک برنامه 

. حسااب بیایاد   باه  گاهیشامتواند یک سرگرمی  نمی  ، شامل رعص نباشد، آنگاه واععاًروی یحنه گاهیامشاگر یک برنامه هنری 
هاای   در گذشاته برناماه  . م و راهای پیادا کنایم   توانیم این حوزه را بررسی کنی میپس نیاز داریم در این باره بیندیشیم که چگونه 

ماوارد از  کنناد و   آنجا چیزهایی از فرهنگ باستان را اجرا مای  ،ام دیدههای آواز و رعص در چین رربی  سرگرمی شامگاهی با گروه
مسایر متعلاق باه    باه   .، کامالً پیروی نکنیداما از نمونۀ کسی دیگر  توانید به آن چیزها نگاه کنید، می. فرهنگ تاریخی زیاد بودند

 . نور بتابانیدخودتان 

پرسم زیارا همگای در    باید چه کار کنیم تا درخصوص ایستگاه تلویزیونی بهتر هماهنگی کنیم؟ این را می: پرسد مرید می
 .اطراف دنیا پراکنده هستیم

توانید از کامپیوتر، فکس و  اما می. سخت است هماهنگی مسائل برای شما راحت نیست که کنار هم جم  شوید و :معلم

همگای از هام دور و در سراسار دنیاا     . از اینها اساتفاده کنیاد  . دربارۀ بسیاری از کارها گفتگو کنید توانید میتلفن استفاده کنید و 
اماور بپردازیاد و   دانید که چگونه به  چیز خوب این است که پس از جلسۀ امروز می. سخت است که همگی گردهم بیایید. هستید

 [.که باید کشف شود]ای دارید  های نهفته درواع  همگی تواناییو . ریزی کنید توانید مسیری برای برگزیدن طرح می

هاای ماا کاافی نباشاد آیاا       تعداد آهنگ اگر. خواهد در سراسر اتریش برنامه اجرا کند گروه موسیقی ما می: پرسد مرید می
های کالسیک مردم عادی را اجرا کنیم؟ برای مثال، درخصاوص آثاار ماوتزارت یاا شاوپن       عنوان مریدان دافا آهنگ به متوانی می

 چطور؟

توانید با احتیاط از آثار عبل از انقاالب   می. ام موسیقی کالسیک اشکالی ندارد هاست که گفته مدت. مشکلی نیست :معلم

ایوالً هر چیزی کاه عبال از دورۀ حازب پلیاد     . ها عاری از فرهنگ حزب باشندفقط مطمئن شوید که آن -فرهنگی استفاده کنید
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ر از پلیدی است  در طاول  چراکه درون آنها سرشامستبد استفاده نکنید، این هیظ چیزی از این دوران . تواند استفاده شود باشد می
 . این دوره، بشریت تحت کنترل اهریمنان بوده است

تر تحت کنترل آن مستبد استفاده کنیم، درخصوص  از موسیقی ساخته شده در دهۀ اخیر یا عبلاگر نتوانیم : پرسد مرید می
 های آن دوره چطور، آیا باید آنها را نیز استفاده نکنیم؟ های تلویزیونی یا فیلم برنامه

وجود دارد که  در پشت آنها عواملی از هر نوع اشباح فاسد. هیظ یک از چیزهای آن دوره خوب نیستکنم  فکر می :معلم

 .کنند مردم را کنترل می

برای ایجاد یک ارکستر یا یاک گاروه کوچاک، کادام آهناگ را بایاد       . اکنون برخی آوازها را داریم ما هم: پرسد مرید می
 عنوان تم موسیقی برگزینیم؟ به

 .اینها نباید مشکلی باشند. شان فکر کنید مانند این را خودتان باید درباره شوند چیزهایی که شامل جزئیات می :معلم

باه سابک   ویدئو ساخت، اما آنچه او ساخت موزیک مان چند  یک شاگرد رربی در ایستگاه تلویزیونیاخیراً : پرسد مرید می
 . موسیقی معایر بود که مناسب برای گیتار و گیتار برعی بود

 بنابراین آالت. برای مردم عادی معمولی استایستگاه تلویزیونی جای پایی در اجتماع عادی دارد و . اشکالی ندارد :معلم

خاوبی عملای کنناد و     گزینند، به ای که برمی مریدان دافا باید در مسیر تزکیه. الکترونیکی نیز برای استفاده خوب هستند موسیقی
هاای   برناماه . دهیاد معمول انجاام  رسد، یرفاً باید سخت تالش کنید تا کمی بهتر از  یالح باشند، اما وعتی به کارهای عادی می

ای  اکنون زمانی نیست که فا دنیای بشری را ایالح کند، بلکه مرحلاه . ما برای مخاطبینی است که مردم عادی هستند  تلویزیونی
درحال حاضار مشاکلی درخصاوص    . کنند می ءکنند، حقیقت را روشن و این آزار و شکنجه را افشا است که مریدان دافا تزکیه می

 . وجود ندارد[ دآنچه توییف کردی]

مخصویاً آنهایی که  -بسیار خوب، همه نگاهی بیندازید. تان را باال ببرید داند؟ دست اینجا چه کسی تنظیم موسیقی را می
داند  و هر کسی که می. د سراغ این افراد برویدتوانی شما به موسیقی نیاز داشت میهای  هرگاه نمایش. از ایستگاه تلویزیون هستند

 . تواند آهنگ نیز بنویسد کند، می چگونه تنظیم

دانم که افراد بیشتری هستند که اینجا نیستند اما خیلای مااهر هساتند و اجاازه      و می .دنتعداد کمی وجود دار -نگاه کنید
توانیاد   با نیت خوب مای . شان خوب عمل کنند، ایراد نگیرید اگر افراد نتوانند در اولین تالش. را اجرا کنند دهید آنها نیز سهم خود

باشاید    رسید  وعتی تازه شروع کرده بلوغ می تدریج در این مسیر به باهمدیگر رشد کنید و هر یک بهازطریق یحبت و تبادل نظر 
اساتاد   . )تنها باید آثار خود را تولید کنید، بلکه بعداً باید تولیدات را نیاز افازایش دهیاد    بنابراین نه. خوبی پیش نرود بهاحتمال دارد 

مان  » -و احساس رضایت داشته باشیدهمه چیز انجام شد که برای مثال، شاید چیزی را تولید کنید و سپس فکر کنید ( خندند می
این معنی است کاه کاار را انجاام داده      فر را نجات دهد، آیا بهاگر یک مرید دافا فقط یک ن. این خوب نیست« .آن را انجام دادم

 .باید تعداد زیادی را نجات دهید. گونه نیست این  است؟ خیر،

ازطریق تزکیه در یدها میلیاون ساال   بودا شاکیامونی . استاد، مایلم چیزی بپرسم که در ارتباط با فا است: پرسد مرید می
پاس آیاا   . میلیون سال طول کشایده اسات   1۰۰فقط دو چرخۀ زمین داشته است، که هر یک  پیش به دائو نائل شد، اما زمین ما

 ...بدین معنی است که

بودا شاکیامونی به این دنیا  (خندند افراد می. ) اش را انجام داد آن در روی زمین نبود که بودا شاکیامونی عبالً تزکیه :معلم

در آن زماان بارای   [ آمدن او]. ها او یک خدا است، و مدتهاست که دائو را کسب کرده است در آسمان. آمد تا مردم را نجات دهد
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هایی که باودا شااکیامونی گفات     بسیاری از داستان. اعتباربخشی به مقام دستیابی تاتاگاتا و ارائۀ فرهنگ بودیست به بشریت بود
کند که یک بودا آنجا نشسته  نگاه می ام که وعتی یک موجود بشری آیا نگفته. ها بود، نه امور روی این زمین ربارۀ امور در آسماند

 . اجتماع گروهیِ خدایان هستندآنها بخشی از . گونه نیست کند این بسیار مقدس است، اما وعتی یک بودا به یک بودا نگاه می

توانیاد   شما مریدان دافا هستید، بنابراین مطمئنم که مای . باید جلسۀ امروز را به اتمام برسانیم بنابراین  وعت محدود است،
 (تشویق . )منتظر شنیدم خبرهای خوبی از شما هستم. خوبی عمل کنید به

  .گردآوری شده استفقط این اندازه خاطر موارد مربوط به ضبط یدا،  به: یادداشت

 


