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  اي اقيانوسيه -با شاگردان آسياجلسه  آموزش فا در

 )، در نيويورك2004آوريل  12لي هنگجي، (

 
  

اند كه بين مردم  اي شده شبيه مأمورين اداري. دهندگوش  نظرات مختلف به كنندگان قادر نيستند بعضي از هماهنگ :پرسش
 .شوند عادي يافت مي

كننـدگان فكـر    ي هماهنـگ  اما اگر درباره. وانند به نظرات مختلف گوش دهندكنندگان بايد مايل باشند و بت هماهنگ: معلم
تر از همه اسـت   باهوشچرا كسي را كه "، برايشان سوال است كهبعضي شاگردان . و كامل نيستند اند كننده هم تزكيه ها كنيد، آن

خـود  و چرا . نيست شكلبه اين ) خندند مي ارحض(؟ "كننده كنيم هماهنگيه كرده است برنداريم بهتر تزكاز همه مان  و در منطقه
 .بگذارمجا  بهفرصت كمال و تكوين تقواي عظيم شما خواهم براي  دهم؟ من مي آيم و كارها را انجام نمي مستقيماً بيرون نميمن 

ه رار مـن  پشـت سـ  خـاص را چطـور اداره كنيـد و شـما فقـط       امـر گفتم كه هر  دادم، يا به شما مي ي كارها را انجام مي اگر همه
. امـا و اگـري نـدارد   . اين چيزي است كه استاد به ما گفـت "] كرديد، فكر مي[ كه ، چونشد ميهماهنگي خوب  مسلماً، افتاديد مي

هـا   ؟ آيا در مواجهه با چالشداده بوديدتكوين چيزي چه داشتيد؟  ميآيا هيچ تقواي عظيمي آنگاه  ولي. "فقط استاد را دنبال كنيم
هـايي   راه شـويد  ها روبرو مي بخشيد و با چالش مياعتبار به فا  در حالي كه ؟ فقط وقتيبوديدپيموده  تان راخود مسير ،سختيو يا 
 .العاده است خارق آن فقط –يد آ هاي خودتان مي تان از تالش موفقيتانجام دهيد، و وقتي  يخوب بهكنيد كه امور را  ميپيدا 

كننده هستند، نقاط تماس و ارتباط، و افرادي كـه اطالعـات را    فقط هماهنگ كنندگان در بين مريدان دافا در اصل هماهنگ
كنيد بـه آنهـا    طور كه تزكيه مي نظارات بااليي نداشته باشيد كه هميشان مثل استاد فكر نكنيد، و چنين انت درباره. دهند انتقال مي

كننده واقعاً مثل اسـتاد بـود، يـا     اگر هماهنگ. طور نيست اين. درست اداره كنندديگر داشته باشيد همه چيز را  انتظارو  كردهتكيه 
تند بـا موفقيـت   توانسـ  آن منطقـه نمـي   آنگاه خيلي از افرادموقع اشتباه نكند،  در نظر بگيرد و هيچ امور را از تمام زواياتوانست  مي

اگـر او  . اش فكـر كنيـد   د كه شـما دربـاره  مان چيز نمي هيچگيرد،  امور را در نظر ميقدر خوب  آنكه او با وجود  تزكيه كنند، چراكه
متوجه مطلـب هسـتيد، درسـت    . تان را نشان دهيد هاي عظيم داشتيد كه كيفيت ميداد فرصتي ن ست انجام ميري كارها را د همه

 است؟
جـز   هب كنند، و اينكه، مديريتگفتم كه امور را به صورت آزاد  ]محليو [اي  منطقهكنندگان  ها قبل به هماهنگ در واقع، مدت

 عنوان يك فرد منفـردي  نبايد مسيري را كه هر مريد دافا به رسد، كه هماهنگي الزم دارند، هاي گروهي مي هنگامي كه به تالش
كه چيز بـدي بـراي   ي است از اينبنابراين غير از مواقعي كه مورد. گيرد محدود كنند پيش مي در حال اعتباربخشي به فا استكه 

الزم است متوقفش كند، هر مريد دافا بايد به طور كامل نقش خود را ايفا كند و فعاالنه آنچه را كه به  كننده دافا است و هماهنگ
كنيـد،   كه به آن فكر ميرا هر چه پردازيد،  طور كه به اعتباربخشي به فا مي مانه. انجام دهد انجام دهد بايدعنوان يك مريد دافا 

مسـير   پيمـودن برويد و انجامش دهيد، و فقط آن موقع در حال  به آن پي ببريد، توانيد ميشويد، يا  يبينيد، با آن روبرو م ميآن را 
 )تشويق(  آيا به همين صورت نيست؟. خودتان و تكوين تقواي عظيم خودتان هستيد

 ايـن آخـر  "كننـد،   ، و فكـر مـي  كنندگان دوخته است به هماهنگ شان كه هنوز چشم يابم درميدر رابطه با بعضي شاگردان، 
توانسـت جلـوتر فكـر     كننده جداً واقعاً خوب بود و مي اگر هماهنگ) خندد استاد مي( ؟ "حد استاندارد نيست دركننده چرا  هماهنگ

هايشان را به كـار   ها و توانايي آن منطقه واقعاً هيچ راهي نداشتند كه مهارت ديگر در وقت به نظرم شاگردانِ همه چيز را بكند، آن
صـرفاً  كننـدگان   هماهنـگ : وقت مسلماً چيـزي اسـت شـبيه بـه ايـن      كند، آن عمل مي يخوببه ي خاص  قهاگر يك منط. بگيرند

هـا غلبـه    هم بـه چـالش  با كنند و  هماهنگي مي ديگرقدمانه، با هم انجام شود، و مريدان دافا، پيش الزم استچيزي كه گويند  مي
حتـي وقتـي   . تـر انجـام دهنـد    آل و بـه شـكلي ايـده    يخوب بهتا آن را  گيرند، كنند، خرد مريدان دافا را به طور كامل به كار مي مي

انـد، مريـدان دافـا طـي راه آن را      از نظر انداختـه گيرند يا حتي بعضي چيزها را  را در نظر نمي خيلي خوب امور ،كنندگان هماهنگ
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د، و فكر نكنيـد الزم اسـت افـراد    نشوي رنجيدهاند  وقتي امور سخت. تقواي عظيم شماست اينو  – خواهند كردنقص  و بي كامل
وقتـي  . طـور  ند، و تمام خدايان هم هميندهيد ببي انجام ميكه را  چههر تواند  استاد مي. هستيدچه كاري  در حال انجام ببينيد كه

 .جاويدان خود شماست ، اين تقواي عظيمكه خوب عمل كرده باشيد
وقتي مشكلي . ، و خودتان را تزكيه كنيدنگاه كنيدم است به خودتان الز. به ديگران نگاه كنيدشود هميشه  تان نمي در تزكيه

بينيد چيزي كم و كسـر اسـت، ببينيـد     وقتي مي. هست، خودتان را بررسي كنيد و سعي كنيد مشكل شخص خودتان را پيدا كنيد
كار درست و اعمال درسـت يـك   ، و افداده، فكرتان را طي مسير درست نگه داشتهتوانيد هر كار را به خوبي انجام  مي شماچطور 

 تـان  اعتباربخشي اينو به عنوان يك مريد دافا، . العاده است است كه خارق اين – متجلي كنيدها  مريد دافا را در مواجهه با چالش
 .ست است، و فقط اين هنگام واقعاً سزاوار يك مريد دافا بودن هستيدربه فا با افكار د

 
لكـرد مـا در نجـات    نزديكي با شيطان دارنـد، و اخـتالف عم   هاياقيانوسيه پيوند -ياي آس برخي كشورها در منطقه :پرسش

  .عظيم است ]با مناطق ديگر[شعور  موجودات ذي
. هستند و در جايي كه شرايط مهيا باشد تان كه در توانانجام دهيد اموري را و توانيد انجام دهيد،  فقط هرقدر كه مي :معلم

البتـه، هـر   . اين اشكالي ندارد و تقصير شاگردان مـا نيسـت   –داريد  گسيخته است دست نگه ن لگامتوانيد در مناطقي كه شيطا مي
ها در آينده با مشكل مواجه خواهد شد؛ از آنجا كه شما مريد دافا هسـتيد   جايي كه مريدان دافايي وجود نداشته باشد، نجات حيات

رسـد كـه    توانيد انجام دهيد، و وقتي به امـوري مـي   د، هر قدر كه ميبر طبق وضعيت امور را انجام دهي. به اين فكر خواهيد كرد
 .توانيم كنيم كار ميبعداً چه كه توانيد انجام دهيد، خواهيم ديد  نمي

 
اي نداريم، تأثير اعتباربخشي به فا عالي است، و  از پيش تنظيم شدهيا طرح ] شده پيش تصوراز [ وقتي هيچ پنداشت :پرسش

  .باشد تأثير ضعيف است وقتي عكس اين حالت

 خودتـان هاي  وابستگي هستيدهاي بشري  از پنداشتآزاد دهيد، وقتي  كه انجام مي اموريبسياري از با بله، در رابطه  :معلم
، و خودتاناي نداشته باشيد، هيچ كدام از چيزهاي  مسئول بودن نسبت به فا، هيچ وابستگي بشري وراياگر، . مخلوط نخواهد شد

در صورتي كه وقتي عوامـل  . وقت حتماً آن كار را خوب انجام خواهيد داد ، آننشده باشندتان مخلوط  از عوامل شخصيهيچ كدام 
 .توانيد آن كار را خوب انجام دهيد وقت نمي خودتان را مخلوط كرده باشيد، آن

مسئوليت يك . بخشي به خودتانشما در حال اعتباربخشي به فا هستيد، نه اعتبار: توجه كنيدبه آن موضوعي هست كه بايد 
كنيد هـيچ چيـز غيـر از     اعتباربخشي به فا تزكيه است، و چيزي كه در روند تزكيه خارج مي. به فا است دنبخشي مريد دافا اعتبار

 ايـن كارتـان ندانسـته   شي به خود را بدتر كنيد، حتي اگر توانيد به جاي اين برويد و مشكل اعتباربخ وابستگي به خود نيست؛ نمي
را انجـام   ، و فقط زماني كه ايـن كـار  "خود"كنيد، اين روندي است از خارج كردن  بخشيد و تزكيه مي وقتي به فا اعتبار مي. باشد
تان را رها كنيد، و فقـط بعـد از    تمام چيزهاي بشري نهايتاً مجبوريدزيرا . بخشيد تان اعتبار ميداريد به خودطور واقعي  بهدهيد  مي

 .قدم بيرون گذاريدمردم عادي ي  همهمهتوانيد از  تان را رها كرده باشيد مي هاي بشري ياينكه تمام وابستگ
و  "خـود "آيد؟ آيا از رها كردن  تان از كجا مي و تقواي عظيم. ايد، پس الزم است تقواي عظيم داشته باشيد كننده شما تزكيه

آيا ايـن،  آيد؟  نميبه عنوان يك مريد دافا، ودن نسبت به فا مسئول ب طور كامل بهفرسا، و  طاقتدر اين محيط  خودگذشته بودن از
تقـدم   "خـود "براي بيشتر هرقدر . انجام داديد فرسا طاقتمحيط  يكرا در  اين، شما بيشتر اينكهو خودش، تقواي عظيم نيست؟ 

تـان در   احتمال موفق شدنرا مخلوط كنيد، تقواي عظيم كمتري داريد، و براي همين است كه  "خود"] عواملي از[يا ل شويد ئقا
هـاي   پنداشـت از باشند، و براي همين است كه هر قدر كمتـر   ينتر امور دافا بايد مقدس. شان كمتر است دادن امور يا خوب انجام

 .توانيد آنها را اداره كنيد و احتمال بيشتري هست كه موفق شويد خودتان داشته باشيد و عوامل خودتان را درگير كنيد، بهتر مي
 

اسـتاد را   ي ازكنيم، تصـاوير  دافا استفاده مي مربوط بهحقيقت  نشان دادنكه براي  يتوانيم در تابلوهاي بزرگ آيا مي :رسشپ
 كه در حين انجام تمرينات هستند شامل كنيم؟
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 حضـار (ايـد؟   ايـن كـار را نكـرده   قبل از اين، و آيا  –باشد  اي مسئلهفكر نكنم اگر به منظور روشنگري حقيقت باشد  :معلم
 )خندند مي

 
 توسـط كـه  اي  ي تلويزيـوني  رسـانه  )خـوانم، باشـد؟   ها را بلند نمي آميز قبل از پرسش ي كلمات احترام همه: معلم( :پرسش

از آنجايي كـه مـن يـك مريـد     و . نيازمند نيروي انساني، منابع مادي، و پول براي كار در بلندمدت استآمد مريدان دافا به وجود 
هـزار نفـر در تـايوان دافـا را تزكيـه       500تا  300"گويند،  كنندگان در ايستگاه تلويزيوني اغلب به من مي زكيهت همتايواني هستم 

اسـتاد، آيـا تـايوان    . "يافتن نفرات مشكل داشته باشـيم  نبايد هميشه برايكنند، پس وقتي ايستگاه تلويزيوني كمك نياز دارد  مي
 ؟بيشتر تمركز كنديزيون تواند براي روشنگري حقيقت روي ابزار تلو مي

هاي بخصوص را دارند، خواه از تايوان باشند يا هر جاي ديگـر،   وارد هستند يا مهارت] الزم[كساني كه به تكنولوژي  :معلم
 . شود استقبال مي آنهااز  ، حتماًمعموالً

 
  كند، آيا به خاطر مداخله است؟ وقتي پيشرفت يك ترجمه جايي گير مي :پرسش
مرتبط ، در عين حالاست، و در ارتباط  ي خودشان دهند با تزكيه مي كارهاي بخصوصي كه مريدان دافا انجام معموالً :معلم
آنهـا را  بايـد  و ببينيد چطور كنيد گفتگو بحث و خاصي مثل اين، باز الزم است كه با هم  چيزهاي در رابطه با. است شانبا شرايط

خندد،  استاد مي( نشده است من ترجمه  توسطدافا  زبان خارجيهاي  هيچ يك از كتاب. را بپيماييدخودتان مسير بهتر اداره كنيد و 
] بـه آنهـا  [كسـي   توسطكار ترجمه . كشد هاي مختلفي به دوش مي ، و هر مريد دافايي كه درگير است مسئوليت)خندند حضار مي

كننـد   فعاالنه بحث و گفتگو مي] شان ترجمه براي رسيدن به بهترين[كه شود  انجام ميتوسط افرادي  ي آن همه. شود محول نمي
كنيـد، در حـال اعتبـار     در هـر كـاري كـه مـي    . پس صرفاً ببينيد چطور بايد بهتر انجامش دهيـد . كنند هماهنگي مي ديگرو با هم

 .اند كه بايد انجام دهيد همگي كارهايي آنهاي خودتان هستيد، و  بخشيدن به فا و تزكيه
 

) خندنـد  مـي  حضـار (انتخابي عمل كنـيم؟  بايد گزينشي و هويي  ي مينگ مدرسه در يكآموز  شآيا براي پذيرش دان :پرسش
 .استاد، لطفاً در اين موضوع قدري ما را راهنمايي كنيد

عمـل   گزينشيكنيد، بنابراين نبايد براي پذيرش،  اي را اداره مي كنم اين است كه شما حاال مدرسه چيزي كه فكر مي :معلم
اي كه مريـدان   و هرچند امروز مسير تزكيه. چيز جز تزكيه ندارد دافا هيچ –تزكيه است  ي دربارهدانيد، دافا فقط  يدر اصل، م. كنيد

ي بيشـتري از مـردم دنيـا،     عـده  بـه منظـور روشـنگري حقيقـت، نجـات     بعضـي شـاگردان    – متفاوت اسـت گيرند  دافا پيش مي
و آن كـار را انجـام   كـار  يا اين  اند اندازي كرده راههايي  اند و رسانه ع شدهشكنجه، و غيره، با هم جمآزار و  داشتن نگه كنترل تحت
مسـير  بخشـند   اعتبار ميبه فا حالي كه از اينكه شاگردان در  اند اينها مواردي. از آنها بخشي از خود دافا نيست يكهيچ  –اند  داده

دهـد، و   را تكـوين مـي   شماتقواي عظيم  نيزبنابراين اين . اند ايجاد شده خود شاگردانتوسط اند كه  ، و چيزهاييپيمايند را ميخود 
 .ستودني است

. باشـد راسـتا   بايد هـم عادي  ي جامعهي عادي باشد، و بنابراين با  از آنجا كه بخشي از دافا نيست، پس بايد بخشي از جامعه
 تر زم است كه به اجتماع عادي نزديكحتي بيشتر هم ال پسهايي در اجتماع عادي هستند،  حياتدهيد  شان مي كساني كه نجات

توانيـد   فقط به اين شكل مـي . شان باشند هايتان چيزي شوند كه عموم مردم عالقمند به ديدن و شنيدن شويد و كاري كنيد رسانه
 .برسيد تأثير بهتريبه 

جـات موجـودات   خود دافا مدرسـه نـدارد، ولـي مريـدان دافـا در حـال ن      . كند هويي صدق مي همين هم براي مدارس مينگ
جا گذاشتن بهترين چيزها براي مردم آينده، موجودات آينده، هستند، و مريدان  در حال بهو شعور و روشنگري حقيقت هستند،  يذ

چيزهـاي خـوبي    همگـي دهيـد   كند اين است كه آنچه انجام مي بنابراين چيزي كه اين بيان مي. انندرپرو دافا را مي جوانجديد و 
و  شـوند  تواننـد وارد  بين كساني كه ميتوانيد  دهيد، نمي شعور انجام مي كارهاي خوبي براي موجودات ذيكه  پس از آنجا. هستند

 بگوييم، اگر بخواهيد يبود؟ طور ديگر از اجتماع عادي بهتر نمي يآيا پذيرش افراد بيشتر. قائل شويدفرق توانند،  كساني كه نمي
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 –ي آن را تهيـه كننـد    فرساست كه هميشـه مريـدان دافـا سـرمايه     تواناين  –حركت كنيد  ي مثبت سمت داشتن يك چرخه به
 .راهش استاين  .ي مثبتي شويد باشيد و وارد چرخه ريشه كردهوقت بايد در جامعه  آن

 
  كنيم؟ دايرهويي  يك كالس مينگ ،ي موجود توانيم در درون نظام آموزشي و در يك مدرسه آيا مي :پرسش
وقتي بـه انجـام   . نبايد اشكالي داشته باشدتان انجامش دهيد و به هر صورتي كه انجامش دهيد يطشرا طبقصرفاً بر : معلم

ي  خواه دايـر كـردن يـك مدرسـه    . اي وجود ندارد شده تعيين ي ويهر يا و ممانعت رسد، شعور مي موجودات ذيكارهاي خوب براي 
 مطابق بـا آموزان  و در كالس به دانش هستيدا شايد معلم هويي توسط خودتان، ي هاي مينگ هويي باشد يا برگزاري كالس مينگ
كـاري  صـرفاً   هـويي  ي مينـگ  كردن يك مدرسه دايرو البته، . ندارد اي مسئلهدهيد، هيچ يك از اينها  رن آموزش مي -شن -جن

، و تعداد بيشتر و بيشـتري از  يدسازتر  شان كنيد، آنها را بزرگ و بزرگ اند، اميدوارم بهتر و بهتر اداره شده دايرحاال كه . عالي است
 .كند پاكسازي ميآنها را ، موجودات شيطانيدر خصوص ، و موهبت هستندآنها، براي تمام موجودات، . كنيد دايرآنها را 

 
ايـن مسـائل را   . آيند فالون گونگ را ياد بگيرند تا براي پناهنـدگي اقـدام كننـد    ها افرادي هستند كه مي خيلي وقت :پرسش
 اداره كنيم؟ چطور بايد

مردم كشورهاي ديگر براي پناهنـدگي  چطور . ي آبروريزي است ت چين مايهدر اصل، واقعاً براي دول) خندد معلم مي(: معلم
 "قـوي "كنـد كـه    دعا نمـي كنند؟ آيا چين ا چرا اين همه افراد از چين درخواست پناهندگي مي) خندند مي حضار(كنند؟  اقدام نمي

آن  كه آيد نظر مي بهشوند؟ پناهنده كه كنند  مياز آنجا فرار را داشته باشد كه اين همه افراد يد ملتي قوي ا حال شنيدهاست؟ تا به 
 جعلي باشداش  "قوي"جزء. 

ي  يافتـه  توسـعه  ها به كنار، اگر افراد خواستار فرصتي باشند تا در اياالت متحده يا كشـور  طوري ديگر نگاه كنيم، تمام انگيزه
ام  شـنيده . اقـدام كننـد   پناهنـدگي  برايگيري نام فالون گونگ كار ر حال حاضر اين است كه با بهترين راه د آسانديگري بمانند، 

آنجـا بـه طـور    ) خندنـد  مي حضار(، و هست پناهندگيدرخواست براي ي  هاي شهر نيويورك درباره ي چيني سمينارهايي در محله
بـه  . البته، آنها واقعاً در حال آموزش فالون گونگ بـه مـردم نيسـتند   . تدهند كه چطور فالون گونگ را ياد گرف خاص آموزش مي

هايي هست، به همراه اينكـه   چه كتابدر فالون گونگ گويند كه در فالون گونگ چند حركت وجود دارد، چند تمرين، و  مردم مي
 .دهند اين كاري است كه انجام مي .پرسد چه مي )خندند مي حضار( مأمور امور مهاجرت در آزمونش

زيرا او . را به فالون گونگ داده است ي خود كند، آيندهالون گونگ براي پناهندگي اقدام به هر جهت، وقتي كسي تحت نام ف
اش  اين بيان بشري عادي. خواه از اين مطلع باشد خواه نباشد –دهد  دارد سرنوشت خود را با استفاده از نام فالون گونگ تغيير مي

چيز مهمي نيست كـه از  كه وقت البته  كه هر كسي براي دافا به اينجا آمد، و اگر كل دنيا براي دافا آمد، آن واقعيت اين است. بود
 .كرد، ما هم نخواهيم نكند تا وقتي دولت محلي مخالفت) دخند معلم مي. (]انجامش دهيد[پس، بفرماييد . كمي نفع ببرنددافا 

شـود   نـگ مـديون مـي   گونگ پناهندگي سياسي گرفته است، او به فـالون گو  به هر حال، وقتي كسي با استفاده از نام فالون
 انحـالل در غير اين صورت در حـال  تواند مخالف فالون گونگ باشد،  آن فرد مطلقاً نمي آنگاه. را تغيير داد او چراكه آن سرنوشت

بيايند تمرين آنها او، اشكالي ندارد كه  مثلادي بنابراين در رابطه با افر. تر از اين نيست هيچ چيز خطرناك. ي خود خواهد بود آينده
كـه   يدمطمـئن باشـ  ": ي موجود بگوييـد  ي مخاطره بايد به آنها درباره امتداد مسير،را ياد بگيرند يا تمرينات را انجام دهند، اما در 

بـه   فقط براي ايـن اين را . تتان اساين به خاطر خود. نكنيد، حتي فكر اين كار را هم دي فالون گونگ نشوي شكنجهآزار و درگير 
 . "گفتم چيز نمي ؛ وگرنه هيچداز فالون گونگ استفاده كني دخواهي ميگويم كه  ميشما 

 
مايلم از اسـتاد بپرسـم،   . شكل شعر استفاده كنم به نوشتن فا از مايلم كه براي ياري استاد در اصالح من، يك مريد، :پرسش
 ؟بهبود دهمرا  خود نوشتنهاي  مهارتتوانم خالقيت و  چگونه مي

كنيد تا اعتباربخشي به فا  غنيتوانيد خردتان را  خواهيد بپرسيد اين است كه چطور مي دانم چيزي كه مي ، ميواقعدر  :معلم
 خواهيد توانست قطعات خوبي بسراييد، در حالي كه اگر كامالًمطمئناً ي الزم را داشته باشيد،  اگر بنيه. خوبي به انجام برسانيد را به
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 تانـگ بگوييـد آنگـاه    كسب براي مثال، اگر بخواهيد اشعار. تتا حد معيني مشكل خواهيد داشفاقد اين بنيه باشيد در ابتداي امر 
تصنيف سونگ  ]يا به طور مشابه،[چه صورت است،  در مورد مسائلي نظير اين آموزش ببينيد كه شعر تانگ بهكه ابتدا الزم است 

از آنجا كه يك . چيزي بسراييدكه توانيد سعي كنيد  وقت مي صنيف يوآن به چه صورت است، و آنبه چه صورت است يا درام و ت
، و ]بتوانيـد انجـامش دهيـد   [خـوبي   بـه ، و انجامش دهيد دهيد بتوانيدرا انجام  كه آناقعاً بخواهيد مريد دافا هستيد، شايد وقتي و

هستند كه خيلـي   مريد دافاچندين . خواهيد شدورزيده تر  سريعو  يد كردشروع به كار خواهتر  سريعاز ديگران مطمئناً  قطع طور به
ولـي در رابطـه   . آن را انجام دهند توانند خواهند چيزي بسرايند همان وقت مي ؛ وقتي ميسرايند سريع و بدون تالشِ زياد شعر مي

به اين يـا  ] براي سرودن،[ درستي باشند والت وضع و حدر و آنها بايد زيادي دارد، سرودن براي آنها زحمت  چيزيبا افراد عادي، 
دست حتي بيشتر  "خود"از وقتي . ولي در مورد مريدان دافا امور بايد سريع پيش برود، هر چه هم كه باشد. آن رويكرد فكر كنند

 .نمايان خواهد شدبه طور طبيعي  ،فاتان براي اعتباربخشي به ، خردبكشيد
 

توانيم مستقيماً كلمات صـحيح   آيا مي. هايتان نياز به بازنگري دارند در نوشته لمات معينيتازگي اشاره كرديد كه ك به :پرسش
 را با خراشيدن پاك كنيم؟ كلمات قبليجاي اينكه  را روي كلمات قبلي بچسبانيم، به

اين كار را چين ابزار  اصلي شاگردان سرزمين. درستشان كنيد كه در اصل هر طور انجامش دهيد خوب است، تا وقتي :معلم
كردنـد، و   مـي كاغذ روزنامه اسـتفاده  از شدند  ميچين چاپ  اصلي سرزمين هايي كه در ، بيشتر كتابدر گذشتهدانم كه  مي. ندارند

اي بـه شـما    فقط دارم ايـده . بيند نمي صدمهآنها را بخراشيد  آرامي به باريك، بنابراين اگر با يك تيغ خيلي ضخيم بود] كاغذ آنها[
 )خندند مي حضار( .طور انجامش دهيد ايننيست كه بار اج. دهم مي

 
در چـين در حـال   شـكنجه و آزاري را كـه   كنند كه  اقتصادي، وانمود مي هاي آسيايي، به خاطر عاليق بعضي دولت :پرسش

 ؟دبيننرا ب اقتصاد چينمربوط به واقعيت بايد تالش بيشتري صرف اين نماييم كه به آنها كمك كنيم آيا . ينندب وقوع است نمي

طـور متفـاوتي    ي چيزها به دربارهمردم . توانيد انجامش دهيد ، مينفع برساندشعور  موجودات ذي بهتا وقتي هر كاري  :معلم
قـدر مهـم در نظـر     بعضي افراد ممكن است نفع مادي را آن. كنند ، و در زندگي خود هنجارهاي مختلفي را دنبال ميكنند فكر مي

توسـط  كـه   گرايش دارندها  دانم كه انسان ولي مي. نتايج خوبي خواهيد گرفتمطلع شوند ها  واقعيت از آنها نگيرند، و بعد از اينكه
 .شوند فريفتهعاليق مادي 

هـاي گذشـته    حيـات  ي آورنـده  حركت بهعاليق مادي ضرورتاً نيروي . اين دنيا صحبت كنم ممرد در موردپس بگذاريد كمي 
ي  و عالقـه . آينـد  كنند و توسط آن به حركت در مي ي شخصي زندگي مي ا فقط براي عالقهمردم دني. است، كه خودخواه هستند

كند، اما حتي اگر كسـي آرزوهـاي    خوشحالياحساس يا بكشد  دردفرد  باعث شود كه تواند مي يشخصي بيشتر از هر چيز ديگر
ها هر  گذشته از اين، انسان. نيست عيني و واقعييزي چ، يا پايا و ماندگاري چيزبرايش آورد  به دست مي آنچه، خود را برآورده كند

 هـا  ندگي يك فرد در اين دنيا، مدتواقعاً دست آنها نيست، چراكه كل ز] چيزها[ اين قدر هم سخت براي چنين چيزهايي بجنگند
بـه  آن بخواهـد،  مهم نيسـت فـرد چـه    . كنند دارد كنترل مي تعيين شده است، و خدايان هر قدمي را كه يك انسان برميتر  پيش

ي شخصي انجام  مردم دنيا بالاستثنا كارها را از روي عالقه. تواند وابستگي شود هاي فرد مي بودن گرچه در طلباآيد،  حساب نمي
ها بتوانند چيزي  نظر از اينكه انسان صرف. طور هستند ها اين انسان. برسند خواهند آنچه كه ميتوانند به  دهند، هرچند واقعاً نمي مي
نشسـتند و منتظـر    جـا مـي   شـد همـين   و نمـي . كار خواهند كرد، و اين رفتارِ بشري اسـت آن  آورند يا نتوانند، بر رويا به دست ر

سـت، بايـد   كه متعلق به شخص اباشد وقتي چيزي  .كار انجام دهندها بايد  انسان –ماندند چيزهاي خوب جلوي پايشان بيفتد  مي
زحمـت   آن بـراي گـرفتن  به همان شكل ها  از روي وابستگي، كه متعلق به او نيست باشدزي و وقتي چي كار كند تا آن را بگيرد؛

كننـد   هـا در ايـن دنيـا زنـدگي مـي      واقعيت اين است كه، گذشته از وابسته بودن، هنگامي كه انسان. طورند ها اين انسان. كشد مي
بـراي اينكـه   . بگيرنـد  خواهنـد  ميبتوانند هر چه را كه  هيچ راهي نيست كه. توانند سرنوشت خود را در دست بگيرند گاه نمي هيچ

باشـد   نشـده مقـرر  بـرايش  آن شده باشد؛ اگـر  مقرر اش  كسي به چيزي برسد، آن بايد چيزي باشد كه به عنوان بخشي از زندگي
ست، و ديگـري ايـن   يكي تزكيه ا. انسان را تغيير دهديك تواند زندگي  ام كه دو چيز مي تر گفته پيش. هرگز آن را نخواهد داشت
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نيسـت  براي فرد غير از آنها راه ديگري . توانند زندگي فرد را تغيير دهند اين چيزها مي. كندبه انحطاط  شروعاست كه آن موجود 
 .خود را تغيير دهدزندگي كه 

بـه  ي ي شخصـ  پس بنابراين براي يك انسان معني زندگي چيست؟ تجربه كردن آن احساسي كه از وابسته بودن به عالقـه 
واقعاً اين بار است، و  فكر كنيد كه اين چقدر رقت. و لذت بردن از جريان يك زندگي بشريِ غرقه در احساسات دهد شما دست مي

كـه  وقتـي  ؛ انـد  دهنـد ناراحـت   مي آن را از دست كه ال هستند و وقتيرسند خوشح به چيزي ميكه وقتي . احساسي است نوع چه
اما در دنياي بشري چيزهاي ... يابند ميشيرين  آن راخورند  شكالت ميكه آيد، و وقتي  مي خورند به نظرشان خوشمزه گوشت مي

آن  همچنـين آيـد، و   هـاي احساسـي مـي    ها دارنـد كـه از وابسـتگي    تلخ، گزنده، و دردآور نيز وجود دارد، آن احساساتي كه جوان
 يـا آورند،  ، به دست ميكنند ميدنبال چيزهايي را خود طور كه در جريان زندگي  همان احساساتي كه مردم طبقات مختلف اجتماع

است كه   طوري ن اي. ها چيزي نيست كه واقعاً از تالش بيايد دادن  ها و از دست آوردن دست هرچند آن به –دارند  دهند از دست مي
را  "واقعيت"  مثالً  اين توانند پشت  ميحال مردم صرفاً ن اين و با! انگيزند رقتمردم خيلي . هستندزندگي در اين دنيا هنگام  مردم به

 .هم ببينند خواهند ببينند، و نمي
سـري عوامـل    ، بايد يـك شدت دهندها در اين دنيا دارند  بنابراين براي خدايان، اگر بخواهند تمام آن احساساتي را كه انسان

توانـد تصـوير واقعـي     كه نمـي دادند ك جفت چشم ها احساسات را خلق كردند؛ به آنان ي براي مثال، آنها براي انسان. درگير باشد
توانند مردم را به لذت  موقع مي فقط اين. دالبته خيلي عوامل ديگري وجود دار؛ و ]را دادند[ كيهان را ببيند، و توهم چيزهاي مادي

. را تشـديد كننـد   و چنـين احساسـاتي   – دهنـد  به بشر مـي تنها احساساتي كه خدايان اين  –ردن از اين احساسات وابسته كنند ب
ـ  نيز چنان احساسات شديدي را تجربه كنند، اين  مردم كه بنابراين براي اينكه كاري كرد ود كـه مـردم را آرزومنـد آن    ضـروري ب

گذراننـد واقعـاً    هـا مـي   اي كه انسان ساده بگوييم، زندگي. دارد رسد، خواهد مي ي كه به چيزي كه ميهنگام ،ي كرد كه فرداحساس
از روي . دارد دادن وامـي  ي شخصي اسـت كـه فـرد را بـه ادامـه      عالقه –شود حركت واداشته مي به ي شخصي قهعال توسطصرفاً 
ي  ؛ و از روي عالقـه خواهنـد جنگيـد  بـا هـم   ي شخصي دو ملت  ؛ از روي عالقهخواهند كرد نزاعبا هم ي شخصي دو نفر  عالقه

و . ي شخصي را دارنـد  عالقه ها اين وابستگي، اين ميلِ انعلتش اين است كه انس. تواند سر بگيرد ميشخصي يك جنگ جهاني 
 .دقيقاً چون اين عوامل وجود دارند، براي خدايان آسان است كه امور را كنترل كنند

كننـده   بـه عنـوان تزكيـه    –انـد   كنند؟ مريدان دافا ديـده  آيا اين روزها مردم صحبت از حقوق بشر، آزادي عقيده و اينها نمي
ميـان   بهي شخصي  نيست، و وقتي عالقهاطمينان  قابل بشرياينجا در دنياي چيزي  هيچكه  –ببينيد  روشني يد بهتوان تان مي همه
زادي عقيده، و حقـوق بشـر مشـغول كـار     آدر غرب آيا خيلي از كشورها براي دموكراسي، . شوند كنار انداخته ميآن چيزها  آيد مي

، چند دولت عليـه  شوند ي شخصي وسوسه مي عالقهتوسط ت باشد، اما بعد وقتي پيشرفت مدرنيرسد نشاني از  نيستند؟ به نظر مي
ايـم ايـن اسـت كـه      ؟ چيزي كه ديدهگويند چيزي ميكنند  در چين كه شاگردان فالون گونگ را شكنجه مي فرومايهكاران آن تبه

 –شـوند  در نظر گرفته مي "پيشرفت" گر هايي كه هميشه نشان د كه خيلي از قسمتكنند با موضوع روبرو شوند، هرچن جرئت نمي
بسـيار ضـعيف و    آيـد  ميان مي بهي شخصي  وقتي عالقه. در حال نقض شدن هستند –حقوق بشر، آزادي عقيده و غيره  همچون

ي  هـا دربـاره   ي آن صـحبت  همـه . چيـزي بگوينـد   كنند گيرند، و جرئت نمي ديده ميابينند را ن شوند، چيزهايي كه مي رمق مي بي
وقتـي   مدافع آنها هستند،قدر شديد  و آن ارندگز آنها را ارج ميقدر  آني آن چيزهايي كه مردم  همه... آزادي عقيده، و  دموكراسي،

 .دنشو معني مي در يك آن بيآيد  كه پاي نفع مادي به ميان مي

ما در حالي كـه  . يا وابسته باشيمتوانيم به هيچ چيز در اين دن ما نمي: تر باشد روشن براي شمابايد اين به عنوان مريدان دافا، 
چيزهايي چـون حقـوق بشـر و آزادي    كنيم، و حتي وقتي كه حاال از طريق  مي تزكيه مطابقت داريمعادي  اجتماعتا حد ممكن با 

هـا كـه كمونيسـم     آن قبل. شعور است، همين موجودات ذي دادن ، باز هم براي نجاتهستيمحقيقت در حال روشن كردن عقيده 
ها فكر نكردند كه اين پيشرفت جامعه است؟ كافي نيست كه شما، يك  ي آن نبودند، و آيا خيلي ، آيا مردم مدتي شيفتهپديدار شد

 . باشيدنيز آنها هشيار  ي كه دربارهالزم است  –وابسته نباشيد چيزهاي بشريِ اينجا  بهكننده، فقط  تزكيه

كنم اين است كـه   كاري كه دارم مي. دافا روشن باشد يك مريدبراي  اين بايد. گويم كه بايد با اين چيزها مخالفت كنيد نمي
، اينكه بتواند معقوالنه رنـج مـردم را كـاهش    براي بشر، اينكه امروز به اين نقطه برسد. يك حقيقت فا را به شما برسانم و بگويم
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؟ در اصـل،  اننـد بـه انجـام برسـانند    تو مردم چـه چيـزي را واقعـاً مـي    اما . نيستدر اين كار اشتباهي هيچ در خصوص بشر  دهد،
و براي همـين اسـت كـه وقتـي     . ي شخصي نيز چيزي تحت كنترل خدايان است عالقهميان آمدن  بهبه هنگام  بودنغيرمنطقي 

كه مردم حتماً عاليق عملـي خودشـان را    پيدا خواهيد كردكنيد، اين احساس را  براي دولت يا بخش تجارت حقيقت را روشن مي
خواهند كرد، چراكه براي آنهـا ايـن چيزهـا از    را مالي شركت خودشان  وضعيتحتماً فكر  كار و درگير كسبند، افراد گير مقدم مي
ي شخصـي   عالقـه كنيد، زماني كه موضوع مورد بحـث روي   رويد و براي آنها حقيقت را روشن مي وقتي مي. هستندتر  همه مهم

طوري كه گفـتم،   ولي مردم با هم فرق دارند، و همان. ام من هم اين را ديده. ندخواهند گوش كن نميآنها د راگذ حياتي آنها اثر مي
شكل از روشنگري [توانيد برويد و اين  مي. است صورتبه اين . كنند دنبال ميكه در زندگي خود اصول ديگري را  هستندكساني 
 . استچگونه ، و الزم است بدانيد كه بشر ديروشن باش اموري  را انجام دهيد، اما الزم است به طور كامل درباره] حقيقت

 
 اصـلي  سرزمين كنگ و ماكائو در به عنوان مريد شما، مايلم بپرسم كه چرا در تاريخ نظم و ترتيب داده شد كه هنگ :پرسش

 ها كجاست؟ ي تاريخي اين مكان وجود داشته باشند؟ سرچشمه "يك كشور، دو نظام"شكل  تحتچين 

. توانيد بگوييد كه خاك كشور ديگري هسـتند  ، نميمقطعدر اين . اند شان، بخشي از خاك چين ياز نظر منشاء تاريخ :معلم
كـه  نـد  ندا خودشان هم مـي حتي آن حزب اصالً خوب نيست، و كه ند دان ، از آنجا كه همه مي"دو نظام يك كشور،"در خصوص 

ي  سـلطه  كـاري كننـد كـه تحـت    و  پس بگيرندا را خواستند اين قلمروه كنند، خوب، در حالي كه مي همه به اين صورت فكر مي
 ، بنابرايننخواهد كرد ت، و دنيا هم موافقنخواهند كردموافقت  آنكنگ و ماكائو با  دانستند كه هنگ ، اين را هم ميدربيايندحزب 
قلمروشـان  ا چطـور وقتـي سـاير كشـوره    . اسـت  يآور شرم چيزواقعاً ) خندند مي حضار(. "يك كشور، دو نظام"به شد منجر  اين

 آن چيزهاي شما را دوست ندارند؟ ،دو نظام نگه نداشتند؟ آيا علتش اين نيست كه مردمبازگشت، 

 
مطلـع  وضـعيت واقعـي   از ، دادن فرصتي به مردم چين اسـت كـه   "يك كشور، دو نظام"آيا هدف واقعي از داشتن  :پرسش

 ؟شوند

وقتي خدايان چيـزي  . افتد خاطر يك دليل اتفاق نمي چيز صرفاً به هيچ، و افتد طور تصادفي اتفاق نمي بهچيز  البته، هيچ :معلم
تمامـاً  دهنـد، موضـوعات درگيـر عظـيم و      وقتي چيزي را نظم و ترتيب مي. كنند ها فكر نمي دهند مثل انسان را نظم و ترتيب مي

بـراي مثـال، ايـن    . دهنـد  از ذرات انجام مـي  اليه يك ميان، اين كار را از كنند به دنيا نگاه ميها  وقتي انسان. هستند دربرگيرنده
شـده از   ايـن دنيـا از ميـان ذراتـي كـه سـاخته      به و آنها  –مولكول و سياره  –بينند بين دو نوع ذره است  ها مي دنيايي كه انسان

هاي خـود، بـه    ي توانايي سر و كار داشتن با موضوعي، در محدوده به هنگاميك خدا . كنند خدايان فرق مي. نگرند اند مي مولكول
 منظرهـا و از تمـام  آنها به مسائل به صورت چندبعـدي  . كند پيامدهاي آنچه كه براي تمام ذرات در كيهان رخ خواهد داد نگاه مي

 . شوند هاي متعددي حاصل مي دهند هدف چيزهايي كه نظم و ترتيب مي توسطكنند، و براي همين است كه  نگاه مي

اين سـطح  توسط اين دنيا را كه  ي چيزها در ها حتي اجازه ندارند همه ، انسانه هستكهم به همين صورتي همچنين، حتي 
ها همـه چيـز را ببيننـد، خيلـي چيزهـا بـود كـه علـم          گذاشتند انسان دليلش اين است كه اگر مي. ببيننداند  از ذرات شكل گرفته

بنابراين براي اينكـه مـانع از   . آوردند خدايان باور مي داديد به وقت حتي اگر به مردم اجازه هم نمي توانست توضيح دهد، و آن نمي
از آنجـا  . درست كنندمانند اين ها يك جفت چشم  بودند براي انسانها اين دنيا را با وضوح كامل ببينند، مجبور  اين شد كه انسان

ي چيزهايي كه از ذرات مولكولي بعضد نتوان نمي باز طور است كه ها از ذرات مولكولي ساخته شده است، چرا اين انسان انكه چشم
قعـي از دو نظـام،   هـدف وا . كردنـد بر پـا   ببينند؟ چون آنها براي بشر موانع بسياريرا اند و درون اين محدوده هستند  ساخته شده

 .ام قبالً در مورد اين مسائل صحبت كرده. استي تاريخي  طراحي دنيا در اين دوره برآوردن نيازهاي
 

كـنم، و   هـاي دافـا اسـتفاده مـي     سايت مقاالت روشنگري حقيقت براي وبادبي شعر براي نوشتن  من اغلب از فرم :پرسش
كالسيك را به طـور اكيـد دنبـال     بندي شعريِ تركيب هاي فرمو  قواعد، براي بيان معناي دروني اعتباربخشي به فا، بعضي مواقع
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و  قواعـد  بـه  پايبنـد  ضروري نيست كـه ، انجام شودمعناي دروني براي بيان دقيق آن آيا اين كار اشتباه بوده است؟ اگر . ام نكرده
 آيا اين درك درست است؟ –بندي شعري كالسيك بود و يا قراردادها را رعايت كرد  تركيب هاي فرم

بعـد از   نـوين  تان همين است؟ در واقع، اين دقيقاً ذهنيت بشـر  آيا صحبت –كنيد  نقض را شانقواعدخواهيد كه  مي :معلم
را  ايـن . نيسـتم شـما   ي در حـال صـحبت دربـاره    اينجـا . يعني مخالفت با سنت و آنچه كه اصيل است –القياتش است نزول اخ

در حال سـر خـوردن بـه پـايين و جاهـل       واقعيت اين است كه بشر. هستاكنون جايي است كه بشر گويم كه از نظر فا، اين  مي
خـواه شـعر تانـگ     – آن دادند، و فرهنگ هر سلسله، شامل شعرِ فرهنگ چين چيزي است كه خدايان به بشر انتقال. شدن است

هاي كيهاني مختلف، هنگامي كه  هايي از فرهنگ هستند كه بدن تمامشان شكل –باشد، تصنيف سونگ، يا درام و تصنيف يوآن 
د آن چيزهـا را بسـراييد   بنابراين، اگر بخواهيـ . به همراه آوردند موجودات بشري كارمايي آمدند، براي پيوندهايبراي شكل دادن 

سـازي را دوسـت    ، خـوب، اگـر قافيـه   "آيد سازي خوشم نمي از قافيه"گوييد،  اگر مي. بهتر اين است كه از قواعدشان پيروي كنيد
آنها چندان چيزي كـه نيازمنـد پيـروي باشـد ندارنـد، و      . بگوييدآزاد  شعرتوانيد  دارد، بنابراين مينداريد اين روزها شعر آزاد وجود 

از . تـري ندارنـد   ي عميـق او هـيچ معنـ   هستند جاذبه كمبه نظر من آن اشعار خيلي ولي در اصل، . هاي مدرن هستند قالبطابق م
 .نشيند اند كه به دل مي شوند چيزي هاي كهن سروده مي قالبطرف ديگر، اشعاري كه با 

 
آنها از مـن خواسـتند    .آنها را به شما برسانم و افكار چينگ به شما درود بفرستم مايلم از طرف مريدان دافاي چونگ :پرسش

 .حتماً آنها را به شما انتقال دهم

 .به آنها بگوييد استاد كامالً مطلع است. استاد كامالً مطلع است) تشويق. ( از همه ممنونم: معلم

 
گيرنـد، و مريـدان    مـي  پيش ي اشتباه رامسيرها ، بعضيكار اجباري ان بعد از زنداني شدن در اردوگاهاز مريدبعضي  :پرسش

 چگونه بايد به آنها كمك كنيم؟. ديگر بسيار دلواپس و نگران وضعيت آنان هستند

بـه كجـا    "ندامت"؟ آن "ندامت"كدام . شود افشا كرد دروغ را راحت مي. كنيد شان، كمكشودكمك بايد اگر به آنها  :معلم
ت به اجتماع و تفكر آرام در مورد مسائل، همه چيز روشن خواهد اش فريب و حيله نيست؟ با برگش هدايت كند؟ آيا همهخواهد  مي
مورد مسائل روشن نشدند؟  شدنشان در بعد از خارج مدت كوتاهي آنها شدند، آيا "تبديل" فرضاًي آنهايي كه  همهبا در رابطه . شد

بـه حـد نصـاب برسـند،     اند  ت نتوانستهاند؟ در خصوص آنهايي كه در تمام اين مد آنها تمام اين مدت سردرگم باقي مانده چند نفر
انـد، و از روبـرو شـدن بـا      كه اشـتباه كـرده   دانند اند، مي كنند كارهاي بد بسيار زيادي انجام داده علتش اين است كه احساس مي

 .دليلش اين است. اند هستند، و حاال به آن شرم وابسته شده شرمسار از حد بيش] دافا[شاگردان  ]هم[

 
 ؟نمايندكنند تا مكاني براي كار روشنگري حقيقت اجاره  صرف اشكالي ندارد كه پولمان  شاگردانبراي آيا  :پرسش

انداز و حقوق خودشـان بـراي انجـام كارهـا      رسد، مريدان دافا هميشه از پس اصل، وقتي به روشنگري حقيقت ميدر  :معلم
تان را در نظر بگيريد، بلكـه   زندگينه تنها بايد چگونگي : ريددر نظر بگيرا تان  زندگيچگونگي  الزم است كهاما . اند استفاده كرده

ي خود يا زندگي  اگر نتوانيد زندگي خانواده. مورد مالحظه قرار دهيدتان را نيز بايد در نظر بگيريد، و ديگران را  طرز زندگي خانواده
باشد و حتي نثبات باتان  گاهي ديگر، اگر زندگييا از ن. خواهد كردخودتان را خوب اداره كنيد، روشنگري حقيقت را برايتان سخت 

روشـنگري   ، و آيا كـار را به آن معطوف كنيدتان  توجهشد كه  خواهيدمجبور  ه باشيد، آنگاهي خوراك خود مشكل داشت براي تهيه
از دسـتتان  آنچـه   فقـط . قلبتـان را ببيـنم  توانم  من مي. شود؟ پس بايد شرايطتان را در نظر بگيريد نمي تان در واقع مختل حقيقت
 .آيد انجام دهيد برمي

 
 ي كيهان و بشر صحبت كنند؟ ي آينده ممكن است استاد كمي بيشتر درباره :پرسش
آور خواهد بـود و   بشر شگفت ي نوع آينده. ندارد شما براياي  واقعيي آينده در اين زمان، معني  دربارهكردن صحبت : معلم

شـود، و موجـوداتي    زيرا دافا در اينجا ارائه شد و بنابراين اين مكان نگه داشته مي. شد ندخواه سعادتمندمانند  مردمي كه باقي مي
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، يافـت به اين دليل كه دافا در اينجا ارائه شـد و اشـاعه   . كه در اين دوره عليه دافا مرتكب گناه نشده باشند سعادتمند خواهند شد
شايد غالت در آينده به شكل درخت ميوه باشند، و هر . جا زندگي كنندكه در اينبنا كرد براي موجودات آينده شرايط مطلوبي اين 
اما، نسـبتاً  . فقط يك شوخي كوچك بود). دنكن با دست چيزي شبيه توپ فوتبال آمريكايي ترسيم مي( ي برنج به اين بزرگي  دانه

هـا،   ؛ آن چيزهـاي سـمي، حشـرات، پشـه    خواهند بود تميزد بود؛ هوا و آب هبگوييم، ميزان مشقتي كه وجود دارد بسيار كمتر خوا
تواننـد شـگفتي كيهـان جديـد را      خدايان كهن نمي. خواهد بود انگيز ند رفت؛ و دنيا واقعاً شگفتاز ميان خواه] و غيره،[ها،  مگس

نيـان  روي ب تمامـاً  –توانند تصور كننـد بـه چـه شـكل اسـت       كنند و نمي توانند آن را ببينند، و جرئت نمي تصور كنند چراكه نمي
شـود، و   خودخـواهي بنيـان گذاشـته نمـي      ي پايـه  موجودات قديم خودخواه بودند، اما كيهان آينده بـر . شده است متفاوتي ساخته

 .چيز بهتر خواهد بود همه

 
مـان را   هاي تمـرين  كه فا را به دست آورند، پس آيا ما بايد محل آيند خودشان مي ،نزديك خيلي از افراد ي دهنيدر آ :پرسش

 رش دهيم؟گست
وقتي براي يك محـل  ) خندند مي حضار(. ايد بودهانجامش در حال دهيد، و  كه اين كاري است كه بايد انجامش البته: معلم

 .طور انجامش داد بله، بايد اين. هستند، صرفاً يك محل تمرين جديد را راه بيندازيدبيشتر افراد از حد ظرفيت ] تمرين[
 

 سـخت  مـان بـه فـا را    كارهـاي اعتباربخشـي   بسياري ازاپن به هم اعتماد ندارند، كه انجام اي از شاگردان در ژ عده :پرسش
  .، و واقعاً اميدوارم بتوانيم خيلي زود به صورت گروهي رشد كنيمغمگينممن از اين بابت . سازد مي

ديـروز  . گردانمان اسـت گيرند، علتش مشكل داشـتن شـا   نظر از موقعيت، وقتي عوامل بد پا مي در اصل، صرف. واقعاً: معلم
تان داده است، پس  شما موجودي هستيد كه دافا تكوين: پرسم ميهاي جعلي را پيش كشيد، و من اين را  ي نوشته شاگردي مسئله

خـاطر   يد؟ پـس آيـا شـيطان بـه    سنج را با استانداردهاي فا نمي چيزهاتوانيد فريب آن چيزهاي جعلي را بخوريد؟ و چرا  چطور مي
هنـوز منطقـي نيسـتند، و افكـار درستشـان       بعضي افـراد هايتان جايگاه به دست نياورد؟ در اصل،  ي بودن وابستگيحد قو از بيش
 . قوي نيستكافي  ي اندازه به

 
يك مذهب عنوان  به، و مردم ژاپن هميشه فالون گونگ را هستند در ژاپن بيشتر از هزار مذهب در حال پخش شدن :پرسش
 .كنند توصيف مي
فـالون گونـگ مـذهب اسـت،     كـه  گويـد   ، وقتي كسي ميپساز اين . كنم چيزي است كه در مورد اين فكر مياين  :معلم

خواهند بيشـتر   توانيد به آنها بگوييد كه چگونه فالون گونگ مذهب نيست؛ و اگر نمي اگر بخواهند بيشتر بدانند مي. اهميت ندهيد
، بنامـد ] خـوب [، بنامدخواهد آن را يك مذهب  اگر كسي مي. ت يا نهي اين صحبت كنيد كه مذهب اس بدانند، الزم نيست درباره

گيرنـد، چراكـه آداب و    مريدان دافا هنگام تزكيه، شكل مذهب را برنمـي . هيچ مفهوم بدي ندارد "مذهب"عبارت  ،زيرا در اجتماع
اي در فا  گويم يك اصل پايه ه شما ميچيزي كه ب. آداب و رسوم با شما مداخله كنند كه آن خواهيد كنيد و نمي رسومي را برپا نمي

. ها پيش به شما گفتم كه افراد عادي به ما مذهب خواهند گفـت  در اصل، مدت... افراد عادي هر اندازه بتوانند آن را بفهمند. است
 .صحبت كردمدادم  ميفا را آموزش هنگامي كه  قبالًدر اين مورد 

 
 "地"به كار رفته نيز بايد بـه حـرف    "目的"كه براي مثال در  "的"حرف  ،ي ژاپني جوآن فالون آيا در نسخه :پرسش

 1تغيير پيدا كند؟
بهتـر اسـت بـه     كـنم  فكر مـي . كند هايش با حروف چينيِ هان فرق مي ، چراكه معنياست داستاني ديگر ،ژاپنيزبان  :معلم

 .ي ژاپني دست نزنيد نسخه

                                                 
كند  نوشتار ژاپني از حروف بسياري استفاده مي. اند متن چيني پيشنهاد كرده اين سوال در اشاره به تغييراتي است كه معلم اخيراً براي: يادداشت مترجم 1

  .گيرند كه از چين سرچشمه مي
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كه شاگردان ديگر انجام كاري را  ره فالون دافا هستند نبايدكه شاگرداني كه بخشي از انجمن اين صحت ندارد آيا  :پرسش

 )خندند مي حضار(؟ فرونشانند دهند مي
ي روشنگري حقيقت انجام  وسيله موجودات بهتمام در رابطه با كارهايي كه شاگردان براي اعتباربخشي به فا و نجات : معلم

 گرايش دارند كـه اما بعضي شاگردان . كند كار را انجام دهد اشتباه مي نبايد آنها را متوقف كنند، و هر كسي كه اينآنان دهند،  مي
. متوقـف كـرد   راكـه آنهـا   در اين حالت الزم است . تواند تأثير منفي بگذارد راحتي مي ، و اين بهبه طور افراطي عمل كننددر امور 

به جز زماني كه : بايد به خاطر داشته باشيد رايد، و يك چيز هست ي مناطق مختلفها كننده هماهنگخيلي از شمايي كه اينجاييد 
را آبديده كنند، و بياييد  ل بدهيم و بگذاريم شاگردان خودآزادي عم بياييد، براي به انجام رساندن كاري الزم استهماهنگي كلي 

بايـد  . ور را انجام دهندام آنهابايد به شاگردان فرصت بدهيد و بگذاريد . فرصتي به آنها بدهيم كه تقواي عظيم خودشان را بسازند
وقتـي  . را بپيماينـد مسير خـود   انگذارم شاگردانم گذارم و مي امور را آزاد مي نيزحتي من، استادتان، . را به خاطر داشته باشيداين 

ت تمام بـا  وقت بايد با جدي است، آنداشته واقعاً تأثير بدي  او و اگر. شاگردي كار اشتباهي انجام داده است بايد به او متذكر شويد
سـخت اسـت در   . ولي نگوييد او اهريمن اسـت . او صحبت كنيد، و ببينيد چطور بايد آن را درست كنيد و آن اثر بد را جبران كنيد

 .، برخي بزرگ خواهند بود و برخي كوچكتابين اشتباهتزكيه مرتكب اشتباه نشد، و در 

توانيـد   هستيد، پس نمـي  شما مريد دافا. بيندازيدخودتان به  اي نگاه جديبايد  ]شاگردان[ ، شمانماخصوص شاگرداندر  ،بعد
شما، هر چه باشد، موجودي هستيد كـه دافـا تكـوين داده اسـت، و تقـواي      . مسئوليتي رفتار كنيد دافا با بي نسبت به خودتان و يا

بياييـد  ؟ پـس،  ي نپيمـاييم خـوب  را بهتوانيم مسير خود  پس چگونه مي. درخششي فروزان خواهد داشتعظيم شما در كيهان آينده 
اش را تمام  نقص شد، او تزكيه بيو  عاليكننده  هماهنگ كه فرض كنيد. دازيمنكنندگان ني را به گردن هماهنگ تقصير حد زا بيش
يـك   هنـوز وقـت آيـا    آن –داخـل برويـد خودتـان را تزكيـه كنيـد       بيرون بود، بجاي اينكه به متوجهنگاه شما هميشه  وليكرد، 
وقت به آرامـي   كننده مشكلي دارد، آن اگر واقعاً هماهنگ. هستيد خودتانكنيد  اش مي ؟ كسي كه داريد تزكيهبوديد ميه كنند تزكيه

هاي بشـري دارنـد كـه هنـوز برداشـته       كنندگان هنوز وابستگي ايد، و تزكيه كننده شما همه تزكيه. به او متذكر شويدنيتي  با خوش
شـوند معمـوالً نقشـي منفـي ايفـا       پذيرند، و وقتي تحريـك مـي   در برابر تحريك شدن آسيب هاي بشري واقعاً اند، وابستگي نشده
د، و يباش] داشته[انه و صميمي دوست] رفتاري[حل و فصل كنيد، بايد  مهربانانه روشي بهپس بايد مهربان باشيد و امور را . كنند مي

اي حتـي نتوانـد بـه     كننـده  اما، اگـر هماهنـگ  . شوند حل مير و آن موقع امو. نيت حسن توضيح دهيد، از روي روشني بهمسائل را 
 . استشده مشكل  دچار ، به اين معني است كهگوش دهداند  نيتي ارائه شده كه با خوشمختلف  نظرات

چيزهـايي كـه   انـد، ولـي    در ظاهر با ديگران مهربان: به اين شكل هستنداز طرف ديگر، يك تعداد خيلي كم از شاگردان ما 
 بسـيار هايشـان   حـرف  ،در ظـاهر  اما. آزارد ميرا از عوامل خود آنها را همراه خود دارد، حتي عواملي كه ديگران بسياري  دگوين مي

 .است، و ابداً وضعيتي نيست كه مريد دافا بايد داشته باشد مردمو گول زدن  رياكارياين ) خندند مي حضار(. ماليم و مؤدبانه است
در حـال  ، و يا مريدان دافاي آنجـا سختكوشـانه   در حال تزكيه نباشندي فا  اي خاص بر پايه منطقهدر كنندگان  اگر هماهنگ

ولي تمام مريـدان دافـا و   . شوند كنيم پديدار مي مي شان صحبت اي كه درباره اين نوع مسائل پيچيدهوقت  ، آني فا نباشند مطالعه
نشده باشـند بيـرون خواهنـد     تزكيهكه هنوز بشري يك فرد  هاي وابستگي: كنندگان بايد موضوعي برايشان روشن باشد هماهنگ

ي او نمايش داده نخواهند شد، چراكه هر  شده تزكيه هاي خوب كه او خوب نيست؛ و بسياري از جنبه دهد اين معني را نمي اماآمد، 
ديگـر   امـا افراد عادي است  اي بين كننده تزكيه وقتيواقعيت اين است كه . هاي بشري را تزكيه كرده است چه باشد آن وابستگي
تزكيـه   نقطهاست كه وقتي واقعاً تا آن  مسلماي ندارد، او واقعاً هيچ چيزي ندارد كه بتواند تجلي پيدا كند، و  هيچ وابستگي بشري

ين معني ا امارا نشان خواهند داد،  آنها خودبشري دارد  يها بنابراين تا زماني كه كسي وابستگي. به كمال خواهد رسيد باشدكرده 
سـمت  خاص يا ق طور است كه در رابطه با موضوع اينفقط . كه او تزكيه نكرده است يا اينكه خوب تزكيه نكرده است دهد نميرا 

 .بايد به اين موضوع توجه كنيد همه. خاصي خيلي خوب عمل نكرد
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ي  نكتـه . نـيم بيـرون بياينـد   ك هاي بشري در حيني كه خودمان را تزكيـه مـي   مهمي نيست كه وابستگي چيزديگر،  بيانبه 
اگـر  . نگاه كنيد به درون شوند مشكالت پديدار ميكنند، و وقتي  برخوردكننده  كليدي اين است كه همه با او به عنوان يك تزكيه

 .كم خواهند بود مطمئناًعالي خواهد بود و تضادها  مطمئناً ي آن منطقه همه بتوانند اين كار را كنند، وضعيت تزكيه
 

هاي ديگـر جامعـه و بـا     مان با گروه وقتي اعضا يا رؤساي انجمن. ر تزكيه رهبري وجود ندارد، و دافا سازماني نداردد :پرسش
 است؟ مناسب "عضو انجمن"يا  "رئيس"تعاملي دارند، آيا به كار بردن عنوان  يدولت دفاتر

؟ پـس چـرا از ايـن روش    داشته باشيدبقت خته نشد تا با اجتماع عادي مطاآيا انجمن سا –مناسب است كه گويم  مي :معلم
ولـي  . دهـد  ي ثبـت مـي   هاشكال است، و دولت به شـما اجـاز   ؟ البته كه بينكردبراي روشنگري حقيقت در اجتماع عادي استفاده 

 .بخشيد، نه به خودتان ي داشته باشيد، چون شما داريد به فا اعتبار مينمايبه خودوابستگي توانيد  نمي
خواسـتم ايـن    د، واقعـاً حتـي نمـي   واگر اجتماع امروز به اين صورتي كه هست نبـ . كنندگان حقيقي هستند مريدان دافا تزكيه

كننده داشـتيم، و بعـد    اي هماهنگ هاي تمريني همراه با عده هاي مختلف، محل كنيد، و فقط در قسمت دايررا ] دافا[هاي  انجمن
كند، و  دور هم جمع ميبه كننده كسي است كه افراد را  يك هماهنگدر اصل، . و بس ، همينمنطقهكننده براي  اي هماهنگ عده

 .گذارد كند و از خودش بيشتر مايه مي ي عادي است؛ او كسي است كه به ديگران خدمت مي كننده او هم يك تزكيه
 

انجـام  ايـن كـار را    تـوانيم  آيا مـي . برويم به آنها تمرين را ياد دهيمكه خواهند  از ما مي گروهي از بيماران سرطاني :پرسش
و رقص نداريم، ولي اگر جداً دل به يـادگيري و تمـرين    براي خواندناي  هاي پايه ما مهارت] گر اين است كهو سوالي دي[؟ دهيم
 يك اجراي بزرگ فراهم كنيم؟ يكوتاه زمان توانيم در مدت دهيم، آيا ميآنها ب

ولي اگـر  . هايتان انجام دهيد ه است را مطابق شرايط و تواناييتان ساخت ، كاري كه از دست]دوم[مورد اين مطلب در : معلم
وقت تماشـاچيان بـه شـما     اجرا داشته باشيد، آن] برپايي اين[مقدمات الزم براي يك اجراي بزرگ را نداريد، با اين حال اصرار به 

وقت به نظرم تأثير عكس  سخره بگيرند، آنباشند و شما را به م بين باريك سرگرم كردن مردم ايراد ندارد، اما اگر مردم. خندند مي
 . باشدو اوضاع  شرايطكنيد بايد مطابق  پس كاري كه مي. گذارد مي

خواهند فـا را بـه    وقتي كه مردم دنيا مي. خواهند تمرين را ياد بگيرند، بستگي به انگيزه دارد در مورد بيماران سرطاني كه مي
ي  ي آينـده  ها به فا و انتخاب فعاالنـه  ي انسان افا عالي است، اين اعتباربخشي فعاالنهدست بياورند، تزكيه كنند، و بگويند فالون د

دي انجام دهيـد،  شفادرماني استفاده كنيد، و اين كار را بين مردم عا براي ولي اگر شما از دافا به عنوان نوعي ابزار. خودشان است
 .احترامي نسبت به دافا است يآن موقع اين كار در واقع ب

مـا ايـن   . تا آن را به بيماران ياد دهيد برويد ها توانيد به بيمارستان ، و ميها برويد تا تمرين را معرفي كنيد توانيد به زندان مي
رويـد، و   مـي  شد كه براي آموزش تمرين به جاهاي ديگروقتي باتفكرتان بايد مثل . دهيم جام ميكار را براي اعتباربخشي به فا ان

بـه  و رهـايي  كسب كننـد   كاري كنيد مردم فا راشعور را نجات دهيد و  دهيد كه موجودات ذي ر را انجام ميدر اصل داريد اين كا
كنيد، يا به آن به عنـوان راهـي   تبديل شان هاي ي بيماري اشتباهات مردم يا معالجه اصالحرا به ابزاري براي اگر دافا  .دست آورند

هدف  منحصراً بهدافا . است اين يك مشكلوقت  ، آنفكر كنيد ]د در ذخيره دارندبراي خو[هايي كه افراد عادي  براي تغيير محنت
فـالون گونـگ در   "گوينـد،   ها مـي  بعضي. اين موضوع بايد برايتان روشن باشد. استاجتماع بشري در حال اشاعه در نجات مردم 

شود،  ثر واقع نميسلماً مؤكه در اين صورت م "تان بايد بياييد تمرينش كنيد، همه. كند خوب عمل مي العاده فوقي سرطان  معالجه
در  شـان  هـدف نجـات دادن   براي مردم بـه مشكالت را . دافا اينجا نيست كه مردم را شفا دهد. چراكه فكرتان خارج از مسير است

بـه بعضـي   وابسـتگي  يك اما اگر با . مطمئناً خوب خواهد بودي شروع است نتيجه  اگر اين نقطه. كند برطرف مي ،سطحي بنيادي
 .خوب نخواهد بود وقت تأثير آنمسائل عادي به آن بپردازيد، 

تان كند مردم را شفا دهيد، و چه برسـد بـه بعضـي مسـائل      لي هنگجي ابداً اينجا نيامد كه هدايت. است باوقارچيزي  تزكيه
و از ختن اين به شما كه تزكيه كنيـد  آموبراي . تان كند نوعي مذهب در جامعه شروع كنيد بشري، و ابداً براي اين نبود كه هدايت

 .تان آمدم به نجات زندگينسبت روي احساس مسئوليت 
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آيا اين آزمايشي . اي از شاگردان برانگيخته شد هاي بشري عده در مدت انتخابات رياست جمهوري تايوان، وابستگي :پرسش

  ع براي ما چيست؟ي اين موضو ي درست اداره بود كه نيروهاي كهن ترتيب داده بودند؟ طريقه
سـتودني  اين تزكيه است، و اين  –ماند  مينخورده  تكانكننده  افكار درست يك تزكيه ريخت، مان هم فرو مياگر آس: معلم

را پـيش   متفـاوتي ي مريـدان دافـا شـكل     امـروز تزكيـه  . اين دنيا وابسته نيست در كننده به هيچ چيز يك تزكيه) تشويق. ( است
كنيد كه با اجتماع عادي مطابقـت داشـته باشـيد، در اجتمـاع عـادي       تان را در دنياي بيرون مي تمام سعيشما در تزكيه . گيرد مي

در خصـوص انتخابـات تـايوان،    . نزديكي با جامعـه داريـد   پيوند –داريد، و خانواده و شغل و تمام اينها را داريد  معموليهاي  شغل
اي  است و بنابراين خواستند به او رأي بدهند، در صورتي كـه عـده   اي از شاگردان فكر كردند كه شخص خاصي خيلي خوب عده

مردم نظرهاي مختلف و مختص خود را دارنـد،  . ديگر فكر كردند فرد ديگري خيلي خوب است و خواستند به آن يكي رأي بدهند
طور كـه مـردم عـادي     آنچيزها  به آنتوانيد  اما نمي. يك نفر در جامعه معرف دافا نيست اعمال فرديِ. و اين هيچ اشكالي ندارد

 .وابسته باشيداند  وابسته

كنيـد، و در ايـن چيزهـا درگيـر هـم       توانم بگويم اشتباه مـي  دهيد، من، به عنوان استاد شما، نمي هر كسي كه به او رأي مي
كننـدگان فقـط    كيـه تز. خواهد در اجتماع عادي تزكيـه كنيـد   خواهم پيش بگيريد از شما مي زيرا مسيري كه از شما مي. شوم نمي
 .رانيد نميسمت  اين يا آنكنيد ولي اجتماع بشري را به  شما در اجتماع عادي تزكيه مي. توانند به يك اجتماع سود برسانند مي

توانيـد   فقط اينكه نمي. رأي بدهيدمنفرد به هر كسي ندارد كه به عنوان يك فرد  ياشكالبراي شما ، در مورد هر شاگردپس 
بـا  چيزي  ]واقعيت[ چين، مريدان دافا از اصلي دان دافا در سرزمينيولي از طريق شكنجه و آزار عليه مر. ته باشيدبيش از حد وابس

كنـد نزديـك باشـد، بـه او رأي      هر كسي كه به شـيطاني كـه مـا را شـكنجه مـي     "كنند،  اي فكر مي اند، و بنابراين عده شده خبر
اينها افكار خود شاگردان ) كنند مي خندند، تشويق مي حضار(. ندارم نيزلفتي با اين و به عنوان استاد شما مخا) تشويق. ( "دهم نمي

هـيچ  دسـت بـه   طور است كه به شما بگـويم   حتي كمتر اين. ام به چه كسي رأي دهيد است، و به عنوان استادتان، به شما نگفته
 )خندند مي حضار(. مجاز نيست چنين چيزيبزنيد، و  اي عملكرد گروهي

و  كنندگان خـود،  تزكيه آنها، همراه هم ، اين كاري است كهمسائلي معينطه با بحث و صحبت شاگردان با هم در مورد در راب
ديگـر   فـردي كنيد كه بـه چـه كسـي رأي خواهيـد داد و      و وقتي در مورد اين صحبت مي. دهند انجام مي، افراد منفردبه صورت 

يـك  . خـود دافـا يـا انجمـن دافـا نـدارد       ارتبـاطي بـا  افراد منفرد هسـتند و   خواهد به چه كسي رأي دهد، اينها همگي اعمال مي
اين را به ايـن  . خاصي حمايت كند، و اين عملكرد شخصِ اوست حزبتواند از  كننده در انجمن دافا، به همين شكل، مي هماهنگ
در حين تزكيـه بـه طـور    كه او بخواهيد توانيد از  آيا مي. عضوي از جامعه در عين حالكه او در حال تزكيه است و  گويم علت مي

ي بنابراين در حين. اش به كمال رسيده باشد بيفتد كه تزكيهاتفاق تواند  فقط هنگامي مياين كامل از تمام امور بشري كنار بكشد؟ 
يدگاه خودش را او د. كند، با اجتماع در تعامل خواهد بود، و به هر كسي كه بخواهد رأي خواهد داد كه در اجتماع عادي تزكيه مي

 .ندارد وجود در مورد آندارد، و هيچ اشكالي 
به عنوان يـك  . خطرناك استبسيار اين  –اختالف در اجتماع شود برخورد و ي انتخابات هر چه باشد، نبايد منجر به  نتيجه

تـأثير   توانيـد تحـت    گـويم كـه نمـي    سختگيرتر باشيد، و براي همين اسـت كـه بـه شـاگردانمان مـي     كننده بايد با خودتان  تزكيه
دلـيلش ايـن   . ديباشـ  انديشي پيشي آني و بدون  از روي انگيزه] داراي عملكردي[هاي بشري باشيد يا مثل افراد عادي  وابستگي

را بـه حركـت در    بـزرگ دهيـد عوامـل بسـيار     انجام مي آنچههايي هستيد،  است كه شما همراه خود انرژي داريد و داراي توانايي
اي  ديدم كه عـده . توانيد جمعيت افراد عادي را دنبال كنيد پس نمي. بود گذاشتيد عظيم مي ري كه روي اجتماع ميآورد، و تأثي مي

از شاگردان تا آن حد تحت تأثير افراد عادي قرار گرفتند كه عصباني و پر از احساسات شدند، و افكار درستشان قوي نبـود؛ در آن  
 25در آن سـال طـي دادخـواهي    . طور عمل كنيـد  توانيد اين نمي. ندگي شما را ببيندكن توانست تصوير تزكيه لحظه هيچ كس نمي

 .ما براي اجتماع سودمنديم. جو و كامالً معقول بوديم مان، ما صلح آوريل
 



 13

نيروهاي كهنِ زيادي باقي نمانده است، مـوقعي كـه شـاگردان خـوب      خادمان تاريك موجودات شيطاني وحاال كه  :پرسش
 ؟استمداخله در حال  چه با آنها كنند عمل نمي
، و هر از بندند قرار مي با همچين اصلي  سرزميندر اطراف آنها اند،  نيروهاي كهن از بين رفته خيلي از خادمان تاريك: معلم

ي خواهم دور ريخته شود آن موجودات خدايي بد و چيزي كه مي) دنخند مي حضار(. كار بدي انجام دهندآيند كه  گاهي بيرون مي
ولـي بـه   . دهند كارها را انجام ميخودشان حتي  برخي اند، و آنها در حال هدايت موجودات شيطاني. هستند كه بيرون سه قلمرواند

او را دور اگر مـن   يحت وقت شركت كند، آن يي جرئت كند مستقيماً در آن چيزهاهر صورت، حاال كه در اين مقطع است، اگر خدا
 .امور اكنون به سرعت در حال تغييرند. را خواهند كردها اين كار  نريزم آن بااليي

 
 چيست؟ "به خاطر زمان است همه –ماندگار يا گذرا "معني  :پرسش
نمايـان  آن زمـان  طـول  ي چيزهـايي كـه در    و همـه دارد دراز و طوالني  ساليانبه گذشتن از ميان اشاره  "ماندگار": معلم

بيننـد، طـول    ايان ميچه ماندگار باشد چه گذرا، طوري كه خد. از زمانكوتاه  اي برههبه اشاره دارد صرفاً  "گذرا"قسمت . اند شده
و بـه  . هاي اينجـا شـود   هاي دراز و طوالني براي حيات در آنجا منجر به سالاي از زمان  و شايد لحظه. است يكسانزمان  مفهوم

ضـمناً،  . ماندگار در يك ميدان زماني ديگر باشـد  و طوالنياي  تواند دوره چشم ما چيزي كه فقط يك لحظه است، اين لحظه مي
زمان است كه باعث . اي كوتاه است فقط لحظهمعيني خدايان بسيار عظيم  برايي طوالني و ماندگار در دنياي ماست ا دوره آنچه

 .اش اين است معني. زند شود، و زمان است كه ترفند مي تمام اينها مي
 

، و آشنايي پيدا كردم اقشار مختلف جامعهاز  افراد زيادي شوراي شهر را داشتم، و بامن فرصت نامزدي در انتخابات  :پرسش
 بـراي نبـودم مجبـور بـودم زمـاني را      واردشوراي شهر  سمت بهچون . اين بنيان خوبي براي روشنگري حقيقت در آينده گذاشت

بعضـي  . كـنم صـرف  شورا باشم يك عضو  نهكه چگو يادگيري موضوعات شورا، شركت در امور خدمات عمومي، و يادگيري اين
هاي تلويزيوني يا  توليد برنامه بايد برايوقتم را كه كنم  ، چراكه فكر ميكنم خيلي احساس تعارض مياين موضوع  ي درباره اوقات
 . كنمصرف ديگر كار روشنگري حقيقت  هاي شكل

كنيد، بـه عنـوان    قتي در اجتماع عادي تزكيه ميو و. ي تزكيه در اجتماع عادي است دهم درباره فايي كه آموزش مي :معلم
بـا اجتمـاع    ]شما كهدهد  مياين معني را [شغلهاي مختلفي كه داريد ذاتاً . يك مريد دافا همه نوع تعاملي با اجتماع خواهيد داشت

 .در اينجا وجود ندارد تعارضي. در تعامل خواهيد بود
 فقـط موضـوعي از ايـن   . كنند كارشان حقيقت را روشن مي در كنارد و هاي مختلفي دارن در اصل، خيلي از شاگردانمان شغل

من  .كنيدكه چگونه بهتر عمل است  ، موضوعي از اينكنيداستفاده ريزي كرده و از آن  را برنامهزمانتان به خوبي  چگونه كهاست 
ه بزرگ باشد و مقامتان هر قدر هم كسب و كارتان هر قدر هم ك. داشته باشيدي معيني  برگزيده هاي شغلكه  مخالف اين نيستم

 جامعـه  افـراد هـر قشـري از    خواهم تأييد كـنم كـه   مي. ندارد] دهيم با آنچه كه انجام مي[كه باال باشد، هيچ كدام اينها مغايرتي 
نجـات يـافتن    از در تاريخ مـوارد خيلـي كمـي   . گذارم اي به جا مي دارم نمونهواقعاً ] اين اجازه دادن بهبا [توانند تزكيه كنند، و  مي
. كـنم  نگاه مـي  افرادشوم، فقط به قلب  ولي من بر آن اساس تبعيض قائل نمي. داشتمنصبان رده باال وجود  يا صاحب مندانتوثر

ه مريدان دافاي است، بلكپذير  انجامنه تنها  –درست بوده استزنده ثابت كرده كه اين ي  تجربه) تشويق. ( دهم همه را نجات مي
بخشيدند و بـه آنهـا روشـن     در گذشته، چون قانونِ بزرگ نبود، حقايقي كه خدايان مختلف اعتبار مي. اند فق شدهومن در تزكيه م

 .تواند انجام شود است، بنابراين هر كاري مي منتقل شدن امروز قانون بزرگ در حال. شدند حقيقت بنيادي كيهان نبودند مي
 

به انجام برسانم همه چيز را  اينكهتضمين براي من وقت . بخشي به فا داريمهاي زيادي براي اعتبار ما كار و فعاليت :پرسش
  .ي فا دارم ، و هر روز زمان كمي براي انجام تمرينات و مطالعهندارم

تـر   تمرينـات را آسـان   اندكيتوانيد  واقعي معيني مشغول هستيد، ميدافاي  اگر واقعاً با كار .استيك مشكل  بله، اين :معلم
توانيد وقتي وقـت داريـد    زيرا، در خصوص اين تمرينات، مي. ندارداين اشكال  .كنيد شداً وقت كنار بگذاريد كه جبرانبگيريد و بع
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با ايـن حـال، وقتـي بـه     . استاد در اين مورد به شما گفته است. بيشتر انجامشان دهيد، و وقتي وقت نداريد كمتر انجامشان دهيد
خيلـي   زمـان  مـدت  بـه معنـي  فقط اين الزم است براي مطالعه زمان باز كنيد، حتي اگر  زبا كنم كه فكر ميرسد،  ي فا مي مطالعه
توانيـد   نمـي ذهنتـان را  : كنيد مشكلي وجود دارد كه احتمال پيش آمدنش هست اما وقتي براي مطالعه زمان باز مي. باشد يكوتاه

مطالعـه   قصد داريد كـه اگر . كنيد كنيد و وقتتان را تلف مي مي بيهوده مطالعه ، در واقعآرام كنيد، و اگر نتوانيد ذهنتان را آرام كنيد
نگه داريـد، ذهنتـان را آرام كنيـد، و واقعـاً      استواررا كه در ذهنتان است كنار بگذاريد، ذهنتان را  يديگر هر چيزكنيد، الزم است 

وقتي . قرار است بي يك ذهنكل كتاب با ن خوانداز بهتر  ،مطالعه كنيد] به اين صورت[اگر فقط چند پاراگراف حتي . مطالعه كنيد
 .كنيد بايد جذبش كنيد فا را مطالعه مي

 
هدف قرار دادن اصالح دافـا   گذرند توسط اكنون از ميان آنها ميهايي كه مريدان  ي محنت آيا درست است كه همه :پرسش

 ؟اند نيروهاي كهن ايجاد شده توسط
ي فقط تعداد كمي از شما را  ي نيروهاي كهن تزكيه تان هستند، و مداخله هاي شما همگي بخشي از تزكيه نه، محنت :معلم
اند،  شناسم، زيرا مريدان دافا مريدان من ي نيروهاي كهن با مريدان دافا را به رسميت نمي گويم كه من مداخله مي. گيرد هدف مي

شـان بـراي اسـتفاده از     اجازه دهيم در نقشهوانيم طور است كه بت حتي كمتر اينو . ي آنها را ندارد ادارهلياقت و هيچ كس ديگري 
انـد   دليلي كه توانسـته . را تباه كنندممريدان و ن دافا براي رسيدن به اهدافشان موفق شوند، امريدان دافا و تحميل چيزها به مريد

تـان بـاقي    هست كـه از گذشـته  طور كارمايتان  اند، و همين استفاده برده هايتان كاستيها و  مداخله كنند اين است كه از وابستگي
 مسـتقيمي بـا شـما    چنـدان وراي سه قلمرو ارتباط  اصالح فا در. شود ناشي مياز اين عوامل همچنين شكنجه و آزار . مانده است

فـا   حي اصـال  مريـدان دافـا در دوره   شما د و موقعي كه استاد اينجا هست اينجاييد، وفا اينجايي ي اصالح ندارد، اما شما طي دوره
 .يدهست

 
خانه بمانند و افكار درست بفرستند، و از تلفـن زدن بـراي روشـنگري    در كنند كه اگر فقط  بعضي شاگردان فكر مي :پرسش

آيـا ايـن اشـكالي    . بيرون بياينـد ندارند كه و الزم  آيند به حساب ميفا  ي اصالح ه عنوان مريد دافاي دورهحقيقت استفاده كنند، ب
 ندارد؟

هـاي گروهـي بـه منظـور      درسـت نيسـت كـه بـراي فعاليـت     وقت كـامالً   امور دافا مشغول نباشند، آن اگر آنقدرها با :معلم
يـك   گروهـي فـا  ي  مطالعـه . ، بيرون نيايندگروهي فاي  هاي ديگر نظير مطالعه اعتباربخشي به فا و روشنگري حقيقت، يا فعاليت

. هنوز بايـد شـركت كنيـد    كنم كه فكر مي. ام ه جا گذاشتهشكلي است كه برايتان بيك و  وجود آوردم بهمحيطي است كه برايتان 
دهد كه به سـريعترين شـكل    به شاگردانمان اجازه مياين صورت  بهزيرا از آزمون تجربه سربلند بيرون آمده است، و تزكيه كردن 

و آيا شمايي . هيدد ز دست ميارشد كنيد كنند  كمك ميبه شما كنيد، عواملي را كه  خودتان تزكيه مي] تنهايي به[وقتي . رشد كنند
مريد دافـا بايـد   يك مسيري كه بايد ايد كه  كنيد؟ آيا نگفته عمل مي هر طور كه استادتان بگويدايد كه  نگفته كه مريد دافا هستيد

 مستقيم بپيماييد؟را پيش بگيرد 
گـويم،   چنـين چيـزي مـي    ندرت به. يدچنين و چنان كن "بايد"خواهم بگويم كه  هايتان را ببينم، بنابراين نمي توانم چالش مي
نم، امـا  كـ  من اصول فا را تشريح مي. به درك امور برسيداز اين گذشته، در تزكيه بايد خودتان . دانم برايتان سخت است چون مي

يد، اي داشـت  كوتـاهي  چيـزي چنين و چنان كنيد، ولي در  "بايد"گفتم كه  اگر به شما مي. بپيماييدرا الزم است كه خودتان مسير 
نگذاشـته بـود   خودتان از آن چيز برسـيد يـا    ]هاي[ به دركبود؛ استاد نگذاشته بود  ميتقصير استاد در اصل وقت اين كوتاهي  آن

. كـنم  طور بيـان مـي   را آن چيزها ندرت بهبراي همين است كه . شما تزكيه نشده بوداز اش كنيد، بنابراين آن قسمت  خودتان اداره
 .تشخيص دهدانجام دهد به عنوان يك مريد دافا بايد و آنچه را كه  شهاي ليتمسئو يك مريد دافا بايد

 
بزرگـي   كارام كه وقتي سعي داريم  ام، و پي برده هاي مهم براي اعتباربخشي به فا شركت كرده من بارها در فعاليت :پرسش

 .جود داردبردن كارما، و غيره و ، از بينرا به انجام برسانيم، غالباً مقدار زيادي مداخله
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. بـزرگ و هـم كوچـك   د، هم نآي پيش ميها بعضي مواقع  اللاخالل وجود داشته است، بنابراين از همان روز اول، اخ :معلم
. توانند آن را بشنوند دهم مي كه فا را آموزش مي بارهر . نخواهند كشيدصرفاً كنار  ي نيروهاي كهن و آن چيزهاي بدها مانده باقي

قدر عظيم اسـت   آنگناهانشان . كنند زمان با شما، اما صرفاً به انجام آن كارها پافشاري مي شنوند، و هم يدرست مثل شما آن را م
، و بـا ايـن   پرداخـت تاوان گناهانشان را خواهنـد   پايان بيدر آينده به طور . سنجيدآنان  زندگي بر حسبآنها را د وش نميديگر كه 

ي نيروهـاي  هـا  مانـده  و وقتي به باقي. عظيم است گناهانشان اين طور – بپردازندآن را  ي همهوجود هم نخواهند توانست تاوان 
در حال قرباني كردن آنها و واداشتن نهايي كهن عوامل آن رسد،  مي و انواع گوناگون عوامل فاسد در كيهان،كهن در سه قلمرو، 
به خاكستر آنها را توانست  عظيم است كه گناهانشان ميقدر  آنگناهان آن چيزها . ادامه دهند پايان تا خودكه آنها به اين هستند 

  .آن صورت درآورده استبد است كه آنها را به  رحمي آن عواملِ بي. كندتبديل 
 

 آيا بهتر است كه ذهني ساده داشت يا پيچيده؟ و به چه دليل؟ :پرسش
ذهـن كسـي    اگـر  و. گيرنـد  در نظـر مـي   به چشم خدايان، اگر ذهن كسي ساده و پاك باشد، خدايان او را فرد خوبي :معلم

 هـاي  بيننـد، آيـا آن بـه خـاطر وابسـتگي      مـي  خدايان طوري كه بهگيرند، چراكه  وقت خدايان او را بد در نظر مي پيچيده باشد، آن
 ايـن  بنـابراين ي وابسته بودن به دنياي بشـري نيسـت؟    شده است؟ آيا پيچيده بودن نتيجهنپيچيده بشري، در دنياي گرفته  شكل

 .حقيقتي در تزكيه است

. هستيد مندخردكه نيست اش اين  معنيپيچيده ذهني داشتن ، و خرد كمي داريداش اين نيست كه  معنيساده ذهني داشتن 
دهند يا هيچ يـك از چيزهـايي كـه امـروز      اي كه مريدان دافا اينجا در محيط افراد عادي انجام مي و اين مغايرتي با شكل تزكيه

آيد، و ايـن نـوع    مي –افكار خدايي  –خرد يك مريد دافا از افكار درست . ندارد در حال انجامشان هستيدبه فا  براي اعتباربخشي
ي  ي عالقه اش درباره آن چيز همه. كند كه بين افراد عادي و در جامعه شكل گرفته باشد فرق مي يك ذهن پيچيدهخرد با مفهوم 

 طـرف از . است كه با نقشه كشيدن عليه افراد ديگر توسعه پيدا كـرده اسـت   گري شكلي از حيلهشخصي است، خودخواه است، و 
بنابراين به طـور بنيـادي   . وجود نداردبودن چيزي براي خود  پيي شروع يك مريد دافا اعتباربخشي به فا است، و در  ديگر، نقطه

هايشـان بـا هـم فـرق      مطمئناً هـم تجلـي   و. دومي خرد بزرگ است، در صورتي كه به اولي بايد افكار پيچيده گفت. كند فرق مي
 .كند مي

 
فا گروهي  ي  كه براي مدتي به مطالعهداشته  ي بسياري طوالني است كه شاگردان باسابقهي ما اكنون مدتي  منطقه :پرسش

، فـا  گروهـي  ي العـه مط بـه توانند بدون آمدن  كنند كه مي فكر مي آنها .دهند با ما انجام نميدر بيرون نيز اند، و تمرينات را  نيامده
انجـام   يخـوب  بـه تمرينات را هـم   ،به همان شكلتوانند  خوبي مطالعه كنند، و اينكه در خانه مي طور در خانه فا را به درست همان

 . شود طور پرداختن به امور مانع رشد ما به صورت كل نمي به نظرشان اين. دهند
اگر . شان است هاي بشري ي وابستگي باشند، اين نتيجهوجود داشته ن كه اگر واقعاً افرادي شبيه اي گويم ميدر اصل،  :معلم
. ، تنبـل هسـتيد  گيرانه بگوييم آسان. كنيد ها را پيدا مي و حتماً وابستگيكاو قرار دهيد  و را مورد كندذهنتان  هاي ، ريشهباور نداريد

 . كند فرق مي آن، و بند شده استت و بالشان دس مشخصكاري با  ،باسابقهالبته، بعضي شاگردان . ترسيد تر بگوييم، مي جدي
 

اي كـه   هاي رسانه تواند در پروژه روي كرده باشد، آيا هنوز مي كنگ دنباله اگر كسي زماني از آن فرد ننگين در هنگ :پرسش
 اكنون در حال انجامشان هستيم شركت كند؟

اند، اما تـا زمـاني كـه     ب اشتباه شدهكتاگردان ما مربعضي ش. ن را نپرسيدنظير اي ياز استاد سوال خاصكه بهتر است  :معلم
، وقتـي  ]كـه بگـوييم  [نظر شاگرد  نكرده است؟ بنابراين از نقطه يچه كسي هرگز اشتباه – آنها را اصالح كرده باشند خوب است

ن موضوع دوري كنيد، اين فكر بدي نيست كه كمي از آ. كنند، سرسختانه با آنها مخالفت نكنيد ديگر به شما اعتماد نمي شاگردانِ
 .فشار رواني كمتري روي خود دارند ،چراكه به اين طريق هر دو طرف
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توانيد صرفاً به خيابان برويد تا فاليـر پخـش كنيـد، كـه بـه همـان شـكل         ، ميانجام دهيدرا  آن كارها گذارند نمياگر افراد 
برويد تا افكار درست فرسـتاده يـا كارهـاي ديگـر      تخانهگري يا سفار به كنسولتوانيد  يا مي. دهد شعور را نجات مي موجودات ذي
وابسته باشيد؟ هر چه بيشتر وابسته شويد،  ]خاصي[ توانيد هر يك از اينها را انجام دهيد، پس چرا بايد به يك كار مي. انجام دهيد

طـور   يروهـاي كهـن از ايـن   كنيد، درست است؟ پس چرا روي آن پافشاري كرد؟ و آيـا ن  به شاگردان ديگر منتقل ميتأثير بدتري 
دهيد، اگر آن بتوانـد از   م ميبراي ايجاد آشوب و اغتشاش استفاده نخواهند كرد؟ بنابراين در خصوص هر كاري كه انجا تان بودن
 كنم پيشنهاد مي. كنم امور متفاوت خواهند بود و وضعيت تغيير خواهد كرد ، آنگاه فكر ميگيريد ناشي شود را در نظر مي دافاكه اين

ها و به خيابـان برونـد تـا اطالعـات را      ها يا سفارتخانه گري به كنسولشود،  به آنها نگريسته ميسوءظن  باكه تمام شاگرداني كه 
طور مستقيم و رودررو براي مردم حقيقت را روشن كنيد،  ، و بهدارندنياز از همه به شما هايي برويد كه بيشتر  پخش كنند، به مكان
 .آيا در حد استاندارد هستيدكه به همه نشان دهيد كه آيا واقعي هستيد، . ها نشويد ي داخلي پروژهو فعالً درگير كارها

بين مريدان دافا هستند اما در فا نيستند، و افراد آن . دار هستند، الزم نيست نگران آنها باشيد در مورد آنهايي كه واقعاً مسئله
هـايي كـه   دانـم كـه بعضـي از آن    در حقيقت، مـي . شان به پايان خواهد رسيد گيوقتي نيروهاي كهن كارشان با آنها تمام شود زند

 كـه انـد   آوري را كه قبالً انجام داده شرم كارهايترسند دفاتر جاسوسي  دانند كه دافا خوب است، اما چون مي مي دار هستند مسئله
كه به انجام كارهـاي بـد ادامـه دهنـد در      اندهآنها را به اين كشافراد شده است پيش همه آشكار كنند، ترسشان به باعث صدمه 

؟ تزكيـه خيلـي   تواننـد  ميچگونه آنها اما . تر كند كنند امور را بر آنها آسان هاي قانون استاد التماس مي حالي كه تمام مدت از بدن
التمـاس  به اين شكل ي دارند از روي وابستگ آنها با اين حال! چه تقواي عظيمي – ي يك مريد دافا باوقار است، مخصوصاً تزكيه

هـاي   مانـده  اما بـاقي . دريافت نخواهند كرد، امكانش نيست موافقتيآنها هيچ . كنند، و عالوه بر آن، ترسي كثيف و زننده دارند مي
شـما  زنند و  جاي استاد جا مي هاي آن افراد را ببينند، و بنابراين خود را به توانند وابستگي هاي پوسيده مي نيروهاي كهن و اهريمن

تـا سـرحد مـرگ    كه  كنند با اين كار دارند سعي مي. گويند كه انجام كارهاي خاصي اشكال ندارد كنند يا به شما مي را هدايت مي
 .شكنجه كنندشما را 

 
 :معلـم (. فرسـتند  مـي درود هويي تـايوان بـه اسـتاد     تمام مريدان دافاي تايوان و مريدان كوچك در مدارس مينگ :پرسش

طـي  . فرسـتند  هويي تـايوان بـه اسـتاد درود مـي     هاي مينگ تمام مريدان كوچك در كودكستان) كنند شويق ميهمه ت(.) متشكرم
 استفاده كنيم؟بهتر باربخشي به دافا تتوانيم از رويكرد آموزش، براي اع ي اصالح فا، چگونه مي دوره

مريـدان   ،هـويي  آموزان مـدارس مينـگ   دانش. در اصل، كاري كه در حال انجامش هستيد اعتباربخشي به دافا است: معلم
. آموزشـي تـأثير گذاشـته اسـت     دوايـر اند، و اين روي جامعه تأثير داشته است، روي مدارس تأثير گذاشته است و روي  جوان شده

. انجـامش دهيـد  اين هسـتم كـه   اميد به در واقع چيزي است كه  اين ،عمق بيشتر و با وسعت بيشتر امور در شدنانجام بنابراين 
به ها  مام حياتتر بگويم، چيزي است كه ت ، اما اگر دقيقام آناميد به كه من است اين چيزي كه گفتم ) تشويق) ( خندد لم ميمع(

 )تشويق ) (خندد معلم مي. (آن هستنداميد 
 

و اظهـار كردنـد كـه مريـد دافـا هسـتند، بعضـي از        رسـيده  از چـين  تـازه   اي بعـد از اينكـه عـده   در يـك منطقـه،    :پرسش
آيا قبل از اينكه به آنهـا كمـك كنـيم پناهنـدگي     . اقدام كنندپناهندگي كنندگان بالفاصله به آنها كمك كردند كه براي  تزكيه هم

 زماني را بگذاريم تا بيشتر آنها را بشناسيم؟الزم است بگيرند 
. دهنـد  ميد كه چه انجام تصميم بگيرنخودشان  ،بر طبق شرايط توانند رسد، شاگردان مي وقتي به اين موضوعات مي: معلم

سواالت بسـيار  . سختي دارد از كمك كردن خودداري كنيداو توانيد وقتي  وقت نمي اگر آن شخص يك مريد واقعي دافا باشد، آن
 زيادي از فا از او بپرسيد و موضوع روشن خواهد شد، نه؟

 
 .اند ثير بدي روي دافا داشتهكنند و تأ افراطي عمل مي دهند وقتي كارهايي انجام مي بعضي شاگردان :پرسش
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توانند خود را پيدا كنند و هـر وقـت كـه     اند كه نمي ياند آنهاي متر برايشان احترام قائلموجوداتي كه خدايان از همه ك :معلم
تـي  وق، اگـر  چـه منظـوري دارد  اگر كسي نتواند خود را پيدا كند، اگر نگويد كه . دارند افكار درست فقدان دهند ي انجام ميهايكار

وقت به من بگوييد، مـن در حـال    واقعي كنترل را در دست نداشته باشد، آن اويافراطي عمل كند، و اگر  دهد كارهايي انجام مي
گرچه آن افراد به . اند كمترين احترام را قائلمثل اين نجات چه كسي خواهم بود؟ كدام يك شما هستيد؟ خدايان براي موجوداتي 

 .ندارند يآنها افكار درست. انگيز است واقعاً غم. اند، در اصل قسمتي از دافا نيستند ي مريدان دافا پيوسته رده
 

ها در  فرستند، حيات كنند كه، هنگامي كه افكار درست مي عادي دارند فكر مي هاي فوق بعضي شاگرداني كه توانايي :پرسش
  ... كن كرد خواهي است كه آنها را ريشه بعدهاي ديگر بايد نجات پيدا كنند، و اين كمي عدم نيك

يك روش در حال راهنمـايي شـاگرد خـود بـود،      استاد صرفاًاگر اصالح فا وجود نداشت، يا اگر وقتي اين اتفاق افتاد : معلم
صحيح افكار از نظر كرد كه  اشتباه است، اگرچه استادش فكر مي اين درك،شد بگوييد كه براي مريد او داشتن  وقت واقعاً نمي آن
گر آنچه را كه استاد شما شد، زيرا ا داشت، آن مريد دير يا زود مرخص مي شبيه اين يهر استادي كه باشد، اگر مريد. بود داريدكم

 نمايـان اصالح فا در حال . افتد متفاوت است مياتفاق  داردگويد انجام ندهيد، چه نوع مريدي هستيد؟ امروز چيزي كه  به شما مي
كند، آن موجود بايد  دافا مداخله ميبا وقتي يك موجود با شما و . رود ي شخصي يك موجود مي شدن است و بسيار فراتر از تزكيه

اكسازي شود، و اين ديگر موضوعي از اين نيست كه آيا شما به عنوان يك فرد منفرد بارحمت هستيد يا نه؛ بلكـه موضـوعي از   پ
 .اين است كه نسبت به دافا مسئول هستيد يا نه

طور  اين. پس فكر نكنيد كه هدف از نجات مردم فقط اين است كه خود شما تا كمال تزكيه كنيدشما يك مريد دافا هستيد، 
زماني كه دافا در حال صدمه ديدن آيا ؟ بخشيد نميآيا حتي به فا اعتبار . مسئوليت يك مريد دافا اعتباربخشيدن به فا است. نيست

آيا اين ارتباطي  – تفاوت هستيد؟ مريدان دافا در سرزمين چين توسط شكنجه و آزار از سوي آن چيزها كشته شدند است، شما بي
اما از آنجا كـه  . نيست هيچ چيزي از شمانيازمند ايد، در حالي كه دافا در ازايش  چيزي به دست آورده فا همه به شما ندارد؟ شما از

رفت، آيا امكان داشت كه شـما وجـود داشـته باشـيد؟ آيـا محافظـت از دافـا         دافا هستيد، اگر دافا از ميان مي انمريد ي ازشما يك
من خواندن آنچه را كه . است رفته از سردرگميِ صرففراتر مشكل اين شاگرد  كنم محافظت از خودتان نيست؟ در اصل، فكر مي

 ...است تمام نكردم پرسشي  روي برگه
 

خـاص   2يو و اضافه كـردن مودراهـاي   خواندن لوناز حفظ مجموعه چيزهايي اختراع كرد كه شامل يك تعداد بار   ... :پرسش
و ) خندنـد  مـي  حضـار () ؟رفته نگفتم مشكل او از سردرگميِ صرف فراتر يديد،د :معلم(. كه تأثير قدرتمندي دارد شود، و گفت مي

 .كه به شاگردان ديگر آموزش دهد به راه افتادآرام 
پـس در  . جديت نيسـت هاست، فقط اينكه هنوز به آن  اكنون در حال استفاده شدن توسط اهريمن. اين مداخله است :معلم

كرده است، و در مقايسه با مريدان دافايي كه به طريق درسـت و بـا ابهـت در    يدا پمورد اين شاگرد، سطحش به طور بدي تنزل 
واقعيت ايـن اسـت   . و بسيار عقب است) كشد معلم آه مي(آيد،  به چشم مي ارزش حال اعتباربخشي به فا هستند، خيلي ناچيز و بي

انند تشخيص دهند كه او درست نيست، و فقط يـك  تو ديگر مداخله كند، چراكه بسياري از شاگردان مي تواند با شاگردانِ كه نمي
 .هاي قوي دارند تحت تأثير قرار خواهند گرفت اقليت كم كه وابستگي

 
خواهنـد مـا را    هاي بحراني را نظم و ترتيب دادند و مـي  كنم كه نيروهاي كهن براي ما بعضي زمان من احساس مي :پرسش

هـاي   ها چيره شويم قادر خـواهيم بـود كـه وابسـتگي     را بگذرانيم و به آن سختي ها پايين نگه دارند، اما تا وقتي كه ما آن آزمون
  .اين ترتيب بهتر عمل كنيم مان را رها كرده و به بنيادي

                                                 
  .ترجمه شده است "هاي دست وضعيت"يا  "هاي دست حالت"اين عبارت در جايي ديگر به صورت : يادداشت مترجم 2
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شما انجـام  به توانستند كاري نسبت  داشتند و نمي اي نمي چيز وابسته نبوديد نيروهاي كهن بهانه بله، اگر شما به هيچ :معلم
 .دهند

 
 و بعد از اينكه فا دنياي بشري را اصالح كند چه خواهد بود؟ ي اصالح فا چيست يوان در دورهتا نقش :پرسش
توانم به شما بگويم  در خصوص نقش تايوان، فقط مي. اصالح دنياي بشري توسط فا موضوعي مربوط به آينده است :معلم

قومي تعلق دارند، اما طرز برخورد نسبت به دافا در دو نياكان يكساني دارند و به يك گروه ] ،اصلي آن و سرزمين[كه در حالي كه 
 .شديد است تفاوتيك آن متفاوت است، و  تنگه،طرف 

 
 يابد؟ ي اصالح فا پايان مي روزي است كه دورهخواهند دانست كه  چگونهمشخصاً مريدان دافا  :پرسش
. خواهد رسيد، و مريدان دافا به كمال خواهند رسيد وقتي آن روز بيايد، تاريخ اين كيهان كهن به پايان. وابسته نباشيد: معلم

شعور، آن فقط موضـوعي از حركـت از    رسيد براي يك موجود ذي مي] گونگ[رسيد و به باز شدن  آن لحظه كه شما به كمال مي
ن انسـان و  بـي  ي از يك لحظه به لحظه بعد، و از خط جداكننده – و حتي يك ثانيه هم نيست – ي بعدي است يك ثانيه به ثانيه

رود، و براي همين است كه بخشي كه در ريزكيهان بـه   ي يك مريد دافا از ريزكيهان به سطح مي تزكيه. شود خدا بودن عبور مي
دانـد   چيـز را مـي   بدن اصلي در حال كنترل آن نيست كاري انجام نخواهد داد، اما آن همـه كه طور كامل تزكيه شده است وقتي 

در هـر   ايـد و  كه به آن تزكيـه كـرده   قلمروييكه در باالترين  هستبخشي از شما . ا تمام كرده استچراكه هر چه باشد تزكيه ر
. دانيـد  و شما وضعيت امور در تمـام قلمروهـايي كـه در آن هسـتيد را مـي      وجود دارد پايين، تاقلمروي منفرد پايين آن، تمام راه 

و در آن لحظه همه چيز را خواهيد . رود خدا بودن مييك بشر بودن به يك  ي بعد، فرد بالفاصله از بنابراين بين يك ثانيه و ثانيه
 .عظمت خواهيد شدتواناي مطلق و بادانست، و در آن لحظه يك خداي 

 
  هاي مريدان دافا به وجود آمد؟ نيروهاي كهن است، يا توسط وابستگي آيا وضعيت سياسي كنوني در تايوان، طراحي :پرسش
ند؛ آن چيزها ارتباطي بـه مريـدان   دوجود نياور مريدان دافا آن وضع را به .اين هستند دلواپسما واقعاً شاگردان  ظاهراً :معلم

اما با قضاوت توسط امور در حال . وجود آمد جا گذاشتند به شان توسط عواملي كه نيروهاي كهن در گذشته به همه. دافاي ما ندارد
 .توانند آرزوهاي خود را به انجام برسانند ي كهن، ديگر نميهاي نيروها مانده رسد كه باقي نظر مي حاضر، به

 
اما بعـد از آن  . شاگردي هست كه بعد از اينكه شيطان شكنجه و آزار خود را آغاز كرد براي دادخواهي به پكن رفت :پرسش

ايم، به اين اميـد كـه    ر ميان گذاشتهما بارها افكارمان را با او د. خواند ميهاي جديدتر را ن خواند و نوشته ميرا  جوآن فالوناو فقط 
بايـد   "پتكـي "چه نـوع  از براي بيدار كردن او ممكن است بپرسم كه . بيرون بيايد، اما هيچ موثر نبوده است نادرستآن درك   از

 )خندند مي حضار() خندد معلم مي(؟ استفاده شود

يك مانع ذهنـي دارد،   اي او به سبب وابستگي. ندهايش چه هست با نيت خوب با او صحبت كنيد و ببينيد كه وابستگي :معلم
غير از اين  – ها و تبليغات شيطان را باور كرد او دروغ. اند چيزهايي هستند كه آن وضعيت را به بار آورده او ترس دارد، و اينها آنو 
بـه حـد   اگر واقعـاً نتوانـد   . ا كندره] بعضي چيزها را[تواند  است، و نمي كشمكشداند كه فا خوب است، بنابراين در  ؟ اما او ميچه

 .بايد به او كمك كنيدپس اما اگر هنوز به نجات او اميد هست، . به خود اوست طوقت اين مربو ، آننصاب برسد
 

بعضـي  . انـد  ايم، و نتايج عـالي بـوده   كرده اخيراً از فرم اجراهاي هنري براي روشنگري حقيقت به اجتماع استفاده مي :پرسش
اند تا تمرينات را به نمايش بگذاريم و تمرين را آموزش دهيم، كه يك گروه منحصراً از بيماران سرطاني  دعوت كردهها از ما  گروه

ريزي ايـن هسـتيم كـه اجرايـي در مقيـاس       در حال طرحمايلم بپرسم ما چطور بايد آن را اداره كنيم؟ همچنين، . شود تشكيل مي
 هاي ديگر پول جمع كنيم؟  توانيم براي گروه بگيريم؟ آيا مي وديهورتوانيم  آيا مي. دهي كنيم بزرگ را سازمان
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حائز اهميت نيست  آوري كنيد، و نبايد كارهايي كه براي مريدان دافا هاي ديگر پول جمع توانيد براي گروه مطلقاً نمي: معلم
شعور، و نفـي كـردن شـكنجه و آزار     براي مريدان دافا، اعتباربخشي به فا، روشنگري حقيقت، نجات موجودات ذي. انجام دهيد را

آوريـد   دافا ندارد، آنچه به دست مـي  انجام دهيد كه ارتباطي با كارهايياگر . اولين اولويت هستند، و هيچ چيزي نبايد مداخله كند
 .ارزش آن كوشش را نخواهد داشت

آن افـراد نسـبت بـه     كـه  مكن استآوري كنم، م اگر براي آنها مقداري پول جمع"كنند،  افراد فكر مياز بعضي  ممكن است
ام  ام، و هرگز به اين فكر نكـرده  ت كه فا را آموزش دادهاس سيار زياديبسالهاي . به اين صورت نيست. "فالون گونگ خوب شوند
قـت  و اگـر او بـراي فـا نيايـد آن    . كه مردم فا را كسب كنند يا نفوذ شخصي استفاده كنمو ، و قدرت اعتباركه از ابزار مالي، نوعي 

 .فايده است بي
 

 را براي قضات روشن كنند؟ آيا اين يكپـارچگيِ توانند حقيقت  اند، آيا شاگردان ما مي ها در جريان در حالي كه دعوي :پرسش
 اندازد؟ روند قضايي را به خطر مي

بايـد اشـكالي   ناز دعـوي نيسـتند    بخشـي براي شاگرداني كه اي باشد، و  ي شكنجه و آزار نبايد مسئله صحبت درباره :معلم
اند، اما اگر امور را بـا   ها مهر و موم كرده بازداريدر دنياي بشري، مردم خود را با انبوهي از . را روشن كنند حقيقت داشته باشد كه

 .اي باشد خرد انجام دهيد، در حال انجام كار بدي نخواهيد بود، و نبايد مسئله
 

كرده است موفـق شـده   را روشن كنگ حقيقت  خصوص در هنگ هب توريستيِ مكانكننده كه در يك  يك هماهنگ: پرسش
بعضي شـاگردان در مـورد او بـه صـورت يـك خـدا فكـر        . برانگيز است كه آن مكان را بسيار خوب اصالح كند، آن واقعاً تحسين

كـردن در   كيـه سـال تمـام تز  بهتر از يك  ،جا براي روشنگري حقيقتهفته رفتن به آن اند كه يك و بعضي شاگردان گفته. كنند مي
 ...روند تحسين به آنجا مي سراز شاگردان از  يبه خاطر اينكه بسيار.) اين افراط است: معلم( )خندند حضار مي. (تايوان است

اند، اما او هنوز در حال تزكيـه   خوبي عمل كرده بعضي از شاگردان ما به – اين را به خاطر داشته باشيد – شاگردان ما: معلم
هاي جديد شكل دهند؟ و آيا شاگردان  ر آن كارها را انجام دهيم، آيا شاگردان را هدايت نخواهد كرد كه وابستگيبنابراين اگ. است

شـاگردي در   وقتـي بله، . كنم كه هنوز الزم است كه مراقب باشيد حد از خود راضي نخواهد كرد؟ بنابراين فكر مي از را كمي بيش
اي  هـاي بشـري   وابسـتگي  بـاز اما آن شاگرد هنوز در حال تزكيه است و . ز او ياد بگيريمخوبي تزكيه كرده باشد، بايد ا اي به زمينه
 .عنوان استاندارد خود استفاده كنيد اند، بنابراين الزم است كه از فا به هنوز برداشته نشده كه دارد

 
اي را  دقيقـه  هـاي پـنج   خشرتيب باو ت. كار درست را تغيير دهداخيراً اين خانم اصرار داشته كه روش فرستادن اف : ...پرسش

و شاگردان ديگـر  . كن كردن خادمان تاريك تغيير داد ي اول را از زدودن تمام افكار بد در ذهن خود به ريشه تغيير داد، پنج دقيقه
 .هاي او پيروي كنند دارد كه از فرمول را وامي

هدايتش كرديد  ؟اتفاقي افتادچه  دديديحاال  –دهد هايي شكل  باعث شد وابستگي) خندند مي حضار(. بفرماييد ديديد، :معلم
گويم الزم است فا را بسيار مطالعه كنيد و از فا به عنـوان   براي همين است كه به شما مي. كه امور را به روش خودش انجام دهد

خوبي تزكيه كرده  در فا به كند، به خاطر اين است كه خوبي تزكيه مي اي به هر زمان شخصي در زمينه. استاندارد خود استفاده كنيد
... پيـروي كنيـد   يـك شـخص  ي  از نمونـه به جاي اينكه از فا يـاد بگيريـد   پس اگر شما . است، نه به خاطر اينكه از فا بهتر است

هايي دارد، و وقتي در يـك زمينـه خـوب     اش را تمام كرده باشد هنوز نقص قبل از اينكه شخص تزكيه] خاطر داشته باشيد كه به[
. يـد ا هحاال واقعاً اتفاق افتاده است، شما وابستگي آن شاگرد را برانگيخت. ها خوب است اش اين نيست كه در تمام زمينه ياست معن

 .باشيد چيزمراقب اين نوع 
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با اسـتفاده از  توانيم به روشي ظريف و هوشمندانه  كه چگونه ميصحبت كنيد  ي اين استاد، ممكن است لطفاً درباره: پرسش
يستي بـه چـه صـورت    هاي دائوي دهيم؟ و موجودات در بهشترن كيهان را به افراد مختلف اشاعه  -شن -وصيت جنخص ،رسانه

 هستند؟
به افـراد مختلـف   ... به روشي ظريف و هوشمندانه با استفاده از رسانه... ") خندند حضار مي(زنيد؟  درباره چه حرف مي: معلم

روش . باشد جديده اين چيزي نيست كه يك مريد دافا بگويد؟ شايد اين شاگردي رسد ك طور به نظرم مي چرا اين "اشاعه دهيم؟
ي موجـودات   فا هستند؛ آنها بـراي همـه  بر طبق مريدان دافا همگي در حال انجام امور . در كار نيست "اي ظريف و هوشمندانه"

ي آنچه كه  بر پايهآنها اين كار را . است بدانندانگيز  شعور آنچه را كه شگفت موجودات ذي گذارند كه دارند مي خواهي دارند و نيك
 . دهند ، انجام ميي رغبت خودشان به انجام آن مناسب شرايط مربوطه باشد و بر پايه

ام، سيسـتم دائوييسـتي در گذشـته     طـور كـه قـبالً گفتـه     اند؟ سيستم دائوييستي، همان هاي دائوييستي به چه صورت بهشت
و دائوهـا  . مانند مي ها در غار كنند، و حتي در آسمان يطور انفرادي و در انزواي كامل تزكيه م بهها  دائوييست. هايي نداشت بهشت

هـاي اخيـر، بـا ظهـور مـذهب       در زمـان . ، و فقط در تعداد كمي از موارد معبد دائوييستي دارنـد سرگردان هستندها نيز  در آسمان
براي همين است كه مذهب دائوييستي بنـا گذاشـته شـد، و    . است هپيش آمد دائوييستي -هاي بوديستي دائوييستي، نوعي منازعه

 .اند ي اين چيزها حل و فصل شده همه. ساتواها كرد مذهب دائوييستي نيز شروع به داشتن بوداها و بودي
 

د، آيـا  نند حـل و فصـل شـو   نتوا وقتي يك زن و شوهر هر دو مريد دافا هستند و تضادها و مشكالتي دارند كه نمي: پرسش
 آيا اين هيچ ارتباطي به تزكيه دارد؟) خندند حضار مي(توانند طالق بگيرند؟  يم

بگويند كه كامالً خـوب در   ممكن است بعضي شاگردانكه تان كوتاهي داريد، هرچند  گويم كه در تزكيه در اصل مي: معلم
دسـت   "خـود "توانسـتيد از   تـان مـي   آيا بيش از حد به آن چيزهاي بشري وابسته نيستيد؟ اگر هر دوي. حال عمل كردن هستيد

شد كه آن چيزها را خوب اداره نكنيـد،   وقت آيا مي نداشته باشيد، آن "خود"اي از  قوي حسخوبي تزكيه كنيد و چنان  بكشيد و به
 اينكه هر دوي زن و شوهر مريد دافا هستند؟در نظر گرفتن با 

با اجتماع عادي باشيد؛ امروز، چه طـالق گـرفتن باشـد يـا ازدواج     ام كه تا حد امكان مطابق  در رابطه با طالق، به شما گفته
گـويم، آن چيزهـا در آينـده مجـاز      اما به شما مي. كنم ي امور از نظر اصول فا صحبت مي درباره. كردن، من چيزي نخواهم گفت

يزها را بـه روش معينـي انجـام    توانم مجبورتان كنم كه چ من نمي. شوند آنها از وضع كنوني اجتماع مدرن ناشي مي. نخواهند بود
 .كردند هم اين كار را نمي] نستندتوا اگر مي[هاي آينده مجاز به انجام اين كار نخواهند بود، و  دهيد، اما حيات

گيرند، با  اين روزها مردم احساسات را واقعاً مهم در نظر مي. ي موجودات بشري صحبت كنيم همچنين، بگذاريد كمي درباره
وقتي با من خوبي خوشحالم، و وقتي كه ديگر با من خـوب نباشـي   ". ت يكي از غيرقابل اعتمادترين چيزهاستاين حال احساسا

تواننـد يـك ازدواج را حفـظ     توانيد روي اين چيز حساب كنيد؟ آيا پيوندهاي احساسي مي پس چطور مي. "آن احساس رفته است
رح است، بلكه همچنين، بين مرد و زن، شـما بـه همـديگر    كنند؟ در خصوص موجودات بشري، فقط تعهد اخالقي نيست كه مط

ايـن  "بنابراين در رابطه با زن، وقتي كه او تمام زندگي خود را در دستان شما گذاشته است، مرد بايد متوجه باشد كه، . دين داريد
ن و شوهر نسبت بـه هـم   داشتني كه يك ز  حس دين. "نسبت به او مسئول باشم بايد. اش را به من سپرده است زن تمام زندگي

آنچـه كـه   [البته، اكنـون وضـع اجتمـاع شـبيه     . گذارند به آن ارزش نميدهند و  مردم تشخيص نمي هدارند چيزي است كه امروز
به عنوان مريدان دافا بايد خودتـان را بـه خـوبي اداره كنيـد و بهتـرين      . نيست، بنابراين آن را از شما انتظار ندارم] توصيف كردم

 .اجتناب كنيد] چون طالق[كنيد كه از چنان چيزهايي  تان را سعي

خـوب،  ) خندنـد  حضار مـي . (ها صحبت كنم ي زن حاال الزم است كمي درباره. ي مردها صحبت كردم البته، االن فقط درباره
خواهيد  تان مي همه: ها خانم. به عنوان يك زن، شما نيز الزم است مرد خود را درك كنيد) خندند حضار مي. (كنم مي شراحت بيان

داريد، او را تحـت   كه مردتان، شوهرتان، فردي قوي، درست، و با ابهت و مردانه باشد، اما در اعمالتان هميشه او را پايين نگه مي
تواند مردوار باشـد؟ وقتـي    پس چگونه مي). خندند حضار مي(داريد كه او شبيه يك زن است  چنان كنترل سفت و سختي نگه مي

هـا   زني  همهو ) خندند حضار مي(اند،  شده "سركار آقا"اش فكر كنيد، مردان جامعه همگي  اين وضع است، درباره تمام جامعه در
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است كه جامعه هست، و من اصرار   طوري البته، اين . است يانگ و ييناين برعكسيِ  – )خندند حضار مي(اند،  شده "جناب خانم"
هـا هسـتند كـه واقعـاً      ي شاگردان خانم را داريم كه واقعـاً بااسـتعدادند، و بعضـي   ما بعض. نخواهم كرد كه شما طور خاصي باشيد

اما به طور مشابه، بسـياري از  . گذارند سر مي ها آقايان را پشت ها از نظر توانايي و بعضي وقت) خندد استاد مي( العاده هستند،  خارق
فرد خـوبي باشـيد، و بايـد    كننده، بايد هر كجا كه هستيد  تزكيه به عنوان يك. ها واقعاً الزم است كه مرد خود را درك كنيد زمان

را كرده و او را درك كنيـد؟ آيـا قـرار     تاني شوهر خود توانيد مالحظه پس در خانه چرا نمي – نسبت به ديگران با مالحظه باشيد
ه هسـتيد بايـد نسـبت بـه يكـديگر      كنند بهترين چيزها را به جا بگذاريم؟ وقتي هر دوي شما تزكيه ،نيست كه براي بشريت آينده

حضـار  . (باشـد  ناگسسـتني ي طالق صحبت كنيد؟ ازدواج بايد چيزي  توانيد درباره طور بودن چگونه مي باشيد، و با آن گر مالحظه
 ) كشد استاد آه مي) ( خندند مي

 
 .صحبت كنيد را روشن كنيم درگير تجارت حقيقت افراد گونه برايي اينكه چ مايلم از شما بخواهم كه لطفاً درباره: پرسش

ي چيزهـاي ديگـر    ي شخصـي بـاالتر از همـه    براي افراد عادي، عالقه. ي شخصي وابسته هستند ها به عالقه انسان: معلم
اوه، شـما افـراد   "كنند،  گوييد، آنها درك مي ي حقيقت مي وقتي به آنها درباره. ها هستند است، و اين صرفاً طوري است كه انسان

به اين خـاطر كـه كشـورهاي    . "اما من هنوز هم الزم دارم كه بروم پول به دست بياورم .شويد داريد شكنجه ميو خوبي هستيد 
دهند، اين بـه شـيطان    گذاري پول در آنجا ادامه مي مختلف در اين زماني كه فالون گونگ در حال شكنجه شدن است به سرمايه

گذاري كردنـد وابسـته بـه آن     ه است، و آن كشورهايي را كه پول را سرمايهي شكنجه كردن فالون گونگ را داد سرمايهتوانايي و 
اين صرفاً طوري . اتخاذ كنندكنند كه هيچ چيزي را افشا كنند يا عليه شكنجه و آزار موضعي  بازار كرده است، بنابراين جرئت نمي

توانيم براي رساندن مطلـب   يت چيزي است كه ميها هستند، مگر آنكه تزكيه را در پيش بگيرند، بنابراين اين نها است كه انسان
 .توانيد به همان اكتفا كنيد شود، مي تا جايي كه به افراد درگير تجارت مربوط مي. به آنها پيش برويم

 
بين شد، بنابراين درحالي كه ما در  اعتبار بخشيد و روشن "احكام، تمركز، خرد"مايلم از استاد بپرسم، شاكياموني به : پرسش

بـين شـويم، آيـا ايـن      شويم ما نيز بايد، در درون دافا، به اصول خودمان كه جذب در فا است اعتبار بخشيده و روشن ذب ميفا ج
 درست است؟

ام،  بـين شـويد تمـام نكـرده     كه قرار است به آنها اعتبـار ببخشـيد و روشـن   را سازي آن چيزهايي  بله، اما من خالصه: معلم
ي مـا   بين شده باشيد نخواهيد دانست، چراكـه روش تزكيـه   تا زماني كه روشن – ه آنها چه هستنددانيد ك بنابراين شما هنوز نمي

اگر از مسير خارج شده و فردا نوعي عبارت جديـد اختـراع كنيـد، و    . چيزي بسازيد ،نرويد و فقط براي متفاوت بودن. كند فرق مي
 .ايد وقت به انحراف رفته ن، آ"ي آن هستم اين چيزي است كه در حال تزكيه"اظهار كنيد كه 

 
اسـتراليا، ژاپـن، مـالزي، انـدونزي،     .) بخـوانم ايـن را   كنم كه ميفكر : استاد(مريدان دافا از استراليا، ژاپن، مالزي، : پرسش

اند،  شدهسنگاپور، ماكائو، كره، تايوان، نيوزلند، مريدان دافايي كه به صورت غيرقانوني در اردوگاه كار اجباري زنان در پكن زنداني 
 هـوييِ  سو، سـيدني، مـدارس مينـگ    جو در استان جيانگ جن، يانگ ، شندونگ جو در استان گوان شي، مي جو در استان گوانگ ليو

 ووهـان،  بيان، يان هاي، شانگ يانگ، هاي دونگ، شان استان در دائو چينگ جو، هانگ هاي، جيانگ، جو بو در استان جه ژاپن، نينگ
آن،  ژو، شـي  يو در استان گوانگ هاي، فان جيانگ، وي لنگ چنگ در استان هي ، شهر شوانلين ر استان جيلين د سي، شهر جي انش

  .رسانند باالترين درودهاي خود را مي ،دونگ به استاد باعظمت و گرامي من در استان گوان پكن، و شهر جيانگ
دانم  طور است، مي چين اين اصلي ردان در سرزمينو اين مخصوصاً براي آن شاگ. دانم مي) تشويق. ( از همه متشكرم: معلم

شـيطان از بـين   . خبرم، و در واقع من هم نسبت به شما همـين احسـاس را دارم   شان براي استاد با چه احساسي دارند، از دلتنگي
 .تواند آسمان را بپوشاند خواهد رفت؛ ابر سياه نمي
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بـه آنهـا گفـتم،    . كننـده جـواب تلفـن را داد    تمـرين  يك هم وقتي براي روشن كردن حقيقت با پكن تماس گرفتم،: پرسش
تحلمش سخت اسـت، امـا   . لطفاً به طور استوار به استاد و دافا باور داشته باشيد. كنند فكر مي شما بهدنيا  اطرافمريدان دافا در "

 ديدمن خواست كه وقتي شما را كننده از م تمرينآن . "توانيد انجامش دهيد انجامش سخت است، اما مي. توانيد تحملش كنيد مي
 .همه دلتنگ شما هستند. ه استاد برسانمش را بدرود

  )تشويق. ( كنم از همه تشكر مي: معلم
 

قسمتي از : معلم(اكنون تعداد  هم. برسانم درود دونگ به استاد افسران امنيت عمومي در استان گوان از سويمايلم : پرسش
 .بينند كه واقعيت شكنجه و آزار را مي هستند) شوم د ميگويد ر را مي آنها كه در اينجا تعداد

تر در حال تغيير است تـا   سريعاصلي چين  وضعيت روشنگري حقيقت و نجات موجودات براي مريدان دافاي سرزمين: معلم
ميليون مريد دافا در  100المللي، و علتش اين است كه هر چه باشد تعداد بسياري از مريدان دافا آنجا هستند؛ تقريباً  بينصورت  به

دنيا و نجـات موجـودات در خـارج از     سراسرروشنگري حقيقت در . حال اعمال تأثيري بسيار عظيم در نفي شكنجه و آزار هستند
شيطان را و كمك كرده است كه از حقيقت آگاه شوند و شكنجه و آزار را محكوم كنند،  هاجا ي اصلي چين به مردم همه سرزمين

اينكه شـكنجه   اما در رابطه با. سراسر دنيا استمريدان دافا در  جمعيهاي  ي اصالح فا و تالش اين نتيجه. تسازي كرده اس پاك
اصلي را ايفا  بايد نقشاصلي چين باز  اصالح فا متوقف شود، مريدان دافا در سرزمين رسيدن اصلي چين پيش از و آزار در سرزمين

، و فقط عمـوم مـردم نيسـت، در    اند به تنگ آمده يادي از عموم مردم در چين از آني ز در مورد شكنجه و آزار كنوني، عده. كنند
هـاي شـكنجه و آزارِ    ي واقعيـت  اند تا دربـاره  طبقات باالتر جامعه نيز و حتي در ركن بااليي حكومت، افراد زيادي پا پيش گذاشته

 .كنجه و آزار را محكوم خواهند كردبه زودي مردم برخواسته و اين ش. عليه فالون گونگ، مستقيماً صحبت كنند

 
ما به  پايين آمدنآيا اين به . تري در آينده در انتظار ما است هاي بزرگ ايد كه مسئوليت كرده ذكرهاي اخير  در نوشته: پرسش

 ؟كرد اشاره مي مان شعور نجات موجودات ذي منظور به ،دنياي فاني بعد از كمال

. توانيد بـه بـاال برويـد و بعـد برگرديـد      نمي. شعور است دهيد نجات موجودات ذي مي آنچه در حال حاضر داريد انجام: معلم
كنيد اين مكان بسيار خوب است، اما دليلش اين اسـت   خواهد كه برگردد؟ شما اينجاييد و فكر مي چه كسي مي) خندند حضار مي(

 برسيد و نگاهي به عقب بيندازيد، اينجا در اين دنيـاي  وقتي به آن باال. تواند واقعيت چيزها در اينجا را ببيند كه چشمان شما نمي
گـويم آن   و براي همين است كه مـي . خواستيد برگرديد شد هم نمي يابيد، و حتي اگر از شما خواسته مي بشري را صرفاً كثيف مي
كنجه و آزار توسط نيروهـاي  اما ش. را دارند نهادن ارج به اينجا بيايند و فا را كسب كنند همگي ارزش دموجوداتي كه جرئت كردن

شـكنجه و آزار  شعور عليه دافا مرتكب گناه شوند، و اعمال موجودات بشري در طي اين  كه موجودات ذياست كهن موجب شده 
 .را تباه كرده است هاي بسيار زيادي تباه كرده است، و حياترا  واقعاً افراد بسيار زيادي

 
پرسم چون دست راسـت مـن    يد فرستادن افكار درست را اداره كنند؟ اين را ميچگونه با دارندمريداني كه معلوليت : پرسش

 .فلج است

اسـتفاده  حتـي  فرسـتيد   اهميتي ندارد، چراكه وقتي افكار درست مـي . تان استفاده كنيد توانيد از دست چپ وقت مي آن: معلم
ستفاده كنيد تا بـه شـما كمـك كـنم كـه حـس       اهاي دست  حالتاز شما خواستم از . نيز اشكال نداردحالت دست نكردن از هيچ 

 .مين، هدبده فرمان دادناز  بيشتري، تا به شما حس فرستيد داريد افكار درست ميتري از اين داشته باشيد كه  قوي

 
كنندگان را ترغيب كنيم كه از منفعل بودن در اعتباربخشي به فا به فعال بودن  تزكيه همتوانيم  در تايوان، چگونه مي: پرسش

 ي زماني پاياني در اصالح فا را بدانند؟ ، و قدر اندوختهيابندغيير ت

به خاطر طرز برخورد دولت نسبت به دافا . ي شاگردان در تايوان از همه كمتر نگرانم دربارهمن در مورد اين، در اصل، : معلم
 گـاهي . انـد  در آنجا خيلي خوب عمل كـرده  و به اين خاطر كه با در دسترس بودن فا، شاگردان. كند نمي منگرانزياد  آندر آنجا، 
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. ( كنم كه آنچه آنها در حال انجامش هستند مشابه چيزي است كه آن موقع كه من در چـين بـودم روي داد   احساس مي طور اين
ه اي از ايـن رونـد اسـت كـ     كنند، اين تجلي در مناطقي معين خوب عمل نميدر رابطه با يك تعداد خيلي كم از افراد كه ) تشويق

رفتـه بهتـر    به بلوغ برسند، و تمـامي آن رفتـه   اين روند كه شاگردان جديد] اي از تجلي[يك شاگرد درك بهتري به دست آورد و 
شوند مثل شكنجه و آزار در سـرزمين چـين نيسـت، امـا      شان با آن روبرو مي ي شخصي هايي كه آنها در تزكيه اخالل. خواهد شد

كننده، شـما بايـد آن را بـه طـور      بنابراين به عنوان تزكيه. راي افراد منفرد وجود خواهد داشتهايي ب مسلم است كه غالباً آزمايش
اگـر تمـام روزهايتـان را در آسـايش و خوشـي كامـل       . هـا در تـرس باشـيد    ها و آزمـايش  توانيد از آزمون نمي. صحيح درك كنيد

 بوديد؟ گذرانديد آيا در حال تزكيه مي مي

 
بـه   را خـوانيم و بعـد يـك پـاراگراف     كنيم، يك پاراگراف را به چيني مي شاگردان چيني مطالعه ميوقتي ما فا را با : پرسش

خواندن به صورت يـك   ي اندازهي فا به اين شكل، خيلي آهسته است و به  كنند كه مطالعه بعضي شاگردان چيني فكر مي. ژاپني
 .نيستمؤثر  ،]زباني[گروه 

زبـان بـا هـم بخواننـد و شـاگردان       وب است، اشكالي ندارد كـه شـاگردان ژاپنـي   كنم كه هر دو روش خ من فكر مي: معلم
رشد كه كند  صرفاً هر چه را كه به افراد كمك مي. قانون مطلقي وجود ندارد. تر است هر چه كه براي شما آسان. زبان با هم چيني

 .كنند انجام دهيد

 
بيـنم،   هايي مـي  شان از من بيشتر است وابستگي اني كه سنكنندگ تزكيه وقتي در بعضي هم. سن من نسبتاً كم است :پرسش
 يك وابستگي؟ – اين ترس استآيا . كنم آنها را مطرح كنم جرئت نمي

سـن   حتي مريدان خيلي خيلي كـم . اش صحبت كنيد توانيد درباره بينيد كه نادرست است مي وقتي چيزي مي. نترسيد: معلم
 .صحبت كنند بينند ي آنچه كه مي توانند درباره هم مي

 
حـاال  . داشتشد و واقعاً تأثيري منفي روي دافا  عظيميشناسم كه چندين سال پيش مرتكب اشتباه  شاگردي را مي: پرسش
 آيا بايد به او كمك كنم؟. است دشواريواقعاً  او در وضعيت

در . يد بـه او شـاگرد بگوييـد   توان وقت نمي را متوقف كرد، آن] تزكيه[اگر آن شخص كارهاي بدي انجام داد و تمرين : معلم
وقـت  ارزد كـه   مـي خودتان قضاوت كنيد كه آيا براي توانيد  تان با روشنگري حقيقت مشغول هستيد، بنابراين مي حال حاضر همه

، اينكه سبك و سـنگين كنيـد   كه در حال حاضر داريد ]كارهايي[با در نظر گرفتن . خيلي زيادي را براي كمك به او بگذاريد يا نه
بايد بر اسـاس شـرايط   شما اند كه  تواند هنوز نجات يابد، اينها چيزهايي اينكه آيا آن فرد ميرا انجام دهيد و كاري مثل آن يا كه آ

 .تصميم بگيريد

 
اسـتاد،  . شـوند  خوانـده مـي  در آن از همه جـا بيشـتر    زبان هاي چيني روزنامه در خارج از چين، تايوان جايي است كه: پرسش

 . راهنمايي كنيد قدري ي انتشار يك روزنامه در تايوان ا را در رابطه با آيندهممكن است لطفاً م

از استاد نخواهيد كه چيزي را . بگيريد تصميم هاي شاگردان خودتان بر اساس شرايط و توانايي: گويم باز همان را مي: معلم
كـه آيـا آن شـدني اسـت، آيـا      كنيـد   اعتنا نمي، و "استاد آن را گفت"يكبار كه استاد چيزي بگويد، شما خواهيد گفت، . تأييد كند

براي همين است كـه  . ورزيد وجود دارد، و آيا شرايط مهيا هست، و همه چيز را ناديده گرفته و به انجام آن اصرار مي هايي چالش
 .ريزي كنيد گويم بايد امور را بر حسب شرايطتان طرح مي

 
 را درك كنيم؟ "شود ديده مي شانهاي ، و تمام واقعيتزدايم غبار پوشاننده را مي"چگونه بايد : پرسش

. ناپذيري از زمـان گذشـته اسـت    از آغاز زمان در كيهان تا حال حاضر، ميزان سنجش... "زدايم غبار پوشاننده را مي": معلم
ره شـكل  شـوند و سـپس دوبـا    آنهـا فاسـد مـي   . شوند، درست مثل متابوليسم اي هستند كه متالشي مي هاي كيهاني هميشه بدن
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بـزرگ   يبه اين خاطر، علم بشر در اصل بر اين بـاور اسـت كـه انفجـار    . شوند گيرند، و شكل گرفته و سپس دوباره فاسد مي مي
از . ، پيوسته در حال پايين رفتن هستندافتاده است، و عناصر بد غبار كيهان به پايين فرو مي. چيزي است كه جهان را پديد آورد آن

هـاي   و مخصوصاً سه قلمرو، بـدتر و بـدتر شـده اسـت؛ مـدت     . طحي به آن خالصي كه در گذشته بود نيستباال تا پايين، هيچ س
وقتي قبالً ماه به باال فرستاده شد، بـه بزرگـي امـروز    . شود تر مي طوالني است كه با غبار پوشانده شده است، و غبار مدام ضخيم

زدايـم، و تمـام    غبار پوشاننده را مـي " بنابراين در خصوصِ. يافته است ها كيلومتر افزايش نبود؛ حاال ضخامت سطح بيروني آن ده
اند، و خيلي از عناصر بـد حتـي خـود     شعور توسط برخي عوامل خارجي پوشانده شده ، موجودات ذي"شود هايشان ديده مي واقعيت

بنابراين بعد . وني كنترل شده استاند، و مخصوصاً بشريت در طي شكنجه و آزار دافا توسط شيطان بير موجودات را ناخالص كرده
 ( .اش اين اسـت  معني. ديگري خواهيم انداخت و خواهيم ديد كه آن موجودات چگونه هستند نگاهپاك شوند از اينكه اين چيزها 

 )تشويق

 
همـاهنگي  بـه  طـور اسـت كـه     چرا اين. ريزي كلي و هماهنگي هر دو در رابطه با هر موضوعي مطرح هستند طرح: پرسش

 ؟نماييد تشويق نميريزي كلي  به طرحولي  نموده تشويق

در . اصالح فا پيشروي خـود را دارد . گفتگو كنيد كه چگونه امور را انجام دهيدكه با هم جمع شده و داريد  نيازصرفاً : معلم
ي  قطـه بـا ن . معـين شـده اسـت    پـيش از ايـن   اسـاس  و بنيـاد كـار اسـت؛    اصل، آنچه كه شما در حال انجامش هستيد صرفاً سه

خوبي تزكيه كرده و موجـودات   زمان خودتان را به خوبي انجام دهيد و هم كه چگونه آنها را به يابيد درميكار، شما  بودن سه كانوني
 انجام خوب امور در واقع موضـوعي از همـاهنگي  . شعور است ترين قسمت، نجات موجودات ذي سخت – شعور را نجات دهيد ذي
اعتباربخشـي بـه فـا نيـز     . ي با هم به خوبي همكاري و كار كردن هستم ، در حال صحبت دربارهگويم هماهنگي وقتي مي. است

. است، و چيز ديگـري وجـود نـدارد    تزكيهدافا . خوبي همكاري كنيد توانيد به تان به درون نگاه كنيد مي تزكيه است، و اگر همگي
ا، اوالً، تمام موجودات را نجات دهند، و ثانياً، شكنجه و آزار را مريدان دافا در حال انجام كارهايي براي روشنگري حقيقت هستند ت

هايي كه مريـدان   بنابراين در مورد فعاليت. ما هدف ديگري نداريم. نمايند، و با آن مخالفت مهار كنند، شكنجه و آزار را افشا كنند
كنيـد، و   ريـزي مـي   شويد و چيزها را طرح ميكنند و روشنگري حقيقت از طريق شكل رسانه، شما با هم جمع  دافا سازماندهي مي

 .دهند آنها چيزهايي هستند كه شاگردان ما به عنوان افراد منفرد انجام مي

 
 حيات و ساكن هستند؟ آبِ بي مثل همان آيا عوامل بيرون كيهان، چيزي: پرسش

قدر پيچيده اسـت   هان آنكي. است از كيهان ي معينحياتي كه در موردش صحبت كردم فقط شكلي در سطح آب بي: معلم
العـاده عظـيم    كيهان فـوق  .ي معيني حتي آب هم وجود ندارد، آن ديگر آب نيست در نقطه. كه با زبان انسان قابل توصيف نيست

ترين دليل  ، اما هيچ يك از آنها آن بنياديوجود دارداست، و در هر قلمروي بسيار بزرگ يك دليل بنيادي پشت خلقت آن كيهان 
ايـن  . دليـل بنيـادي اسـت    ،كننـد كـه آن   بينند فكر مي براي موجودات در قلمرويي مفروض، وقتي آنها تمام آن را مي اما. نيست
 .ي خيلي متداولي است پديده

 
ي توانند خود را باالتر از شاگردان قرار دهند؟ شاگردان قـادر نيسـتند انتقـاد    كنندگان در انجمن دافا مي آيا هماهنگ: پرسش
 .هايي است بندي ها و دسته ي اصلي در حال شكل دادن گروه كننده ماهنگ، و همطرح كنند

چـرا  . وقت او واقعاً الزم دارد كه به آن توجه كند اي در واقع آن مشكل را دارد، آن كننده كنم كه اگر هماهنگ فكر مي: معلم
كه ما مشكالت بسيار زيادي داريـم؟   است موردي كنند؟ شايد اين آن طور فكر مي كننده، آن ي شما، يك هماهنگ شاگردان درباره

كننـدگان، يـا افـراد بـا      گـويم هماهنـگ   كنندگان، خـوب در اصـل، وقتـي كـه مـي      هماهنگ. روي آن فكر كنيدواقعاً بايد اكنون 
انيـد  تو توانيد مسئول دافا باشيد؟ آيا واقعاً مـي  چه هستند؟ آيا مي "مسئول"آنها . هاي مسئوليتي، اين فقط يك اسم است موقعيت

 همـه را . قدرت يا اختياري نداريد شماو كنند،  آن را اداره كنيد؟ در اصل شما صرفاً رابط هستيد، افرادي كه به ديگران خدمت مي
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داشته در اين سطح ظاهري بشري  ،به استادكردن توانيد در كمك  است كه مي كاركرديبه خوبي هماهنگي كنيد، و اين بهترين 
 .باشيد

براي شكل دادن يـك گـروه هسـتند مناسـب      طرفداران كنندگان در حال گرد آوردن اينكه هماهنگفتن رسد گ به نظر نمي
ي شاگردان نيستند؟ شايد بعضي اوقات او به آنهايي  كنندگان در اصل در حال مراقبت و سرپرستي همه ي هماهنگ آيا همه. باشد

اگـر شـاگردان   . ن برداشتي به وجود بيـاورد ه اين در شاگردان چناحتمال دارد كتر به نظر برسد، و ا كه در اطراف او هستند نزديك
وقـت   شـاگردان پخـش كننـد، آن   اي از  بين عدهدر كننده را  هاي هماهنگ كاستي كننده داشته باشند و با هماهنگ مسائليمعيني 

درون نيستيد؟ شـما داريـد در   ، پس چرا در حال نگاه به كنيد ميتزكيه  داريدشما . شود كننده نمي مشكل فقط مربوط به هماهنگ
ورزي بـا   كنيـد، داريـد گروهـي از افـراد را بـه مخالفـت       مـي ايجـاد  خصـومت  مخالفـت و  كننده  بين شاگردان نسبت به هماهنگ

مـن بـه هـر دو جنبـه نگـاه      . مسئوليتي هم نسبت به خودتان و هم نسبت به دافا است كنيد، و اين، بي كننده هدايت مي هماهنگ
 .كنم مي

توانيـد هميشـه    كننده، شما الزم است كه خوب عمل كنيد؛ و در خصوص شاگردان، شما نمـي  ن در خصوص هماهنگبنابراي
در حال چه كاري  شماي خودش است، اما  شما يك مريد دافا هستيد، و هر فرد در حال تزكيه. ركز باشيدمكننده مت روي هماهنگ

كنيد؟ آيا مشكل اين نيست؟ امـا   تزكيه نميرا تزكيه كند؟ آيا خودتان ه كنيد ك كمك ميكننده  هماهنگبه  داريدهستيد؟ آيا فقط 
ي خودتان  كننده، آيا شما حقيقتاً مشكلي جدي داريد؟ اگر نتوانيد به استاد كمك كنيد كه شاگردان در ناحيه در خصوص هماهنگ

از مريـدان   كدامتوانم هيچ  كنم؟ من نمي ميدانيد من چه فكر  وقت آيا خودتان مشكالتي نداريد؟ مي را به خوبي هدايت كنيد، آن
طور متفاوت رفتار كنيـد؟   ي من به توانيد با اعضاي مختلف خانواده ي من است، پس چطور مي هر فردي خانواده. دافا را جا بگذارم

محلي واقعاً كمـك   نِشاگردا كردنِ راهنمايي يخوب و بهكنم،  كنندگان، حمايت مي رسد قطعاً از شما، هماهنگ وقتي به كار دافا مي
برانگيز را به كار نگير؛ اگر فردي را به كار گرفتـي از او سـوال    يك فرد سوال": اي هست كه افراد عادي دارند گفته. بزرگي است

ي  دافا در حال تكوين شما است، اما به عنوان مريدان دافاي ما، شما بايـد همـه  . گويند اين چيزي است كه افراد عادي مي. "نكن
فقـط  . كننـده اسـت   هر كسي يك تزكيه. كننده يا يك رهبر بودن ، شامل وابستگي به يك هماهنگكنيدهايتان را خارج  گيوابست
كنندگان، اين چيـزي   پس هماهنگ .بخشيد ميزان بيشتري از خودتان ميبه طور است كه شما كسي هستيد كه براي ديگران  اين

 .انمد است كه به عنوان استاد شما براي شما الزم مي

بـودن   هاي كاري در اجتماع عادي به اينكه چگونه به يك هماهنگ انجام كار دافا نيز تزكيه كردن است، و هيچ يك از شيوه
تر وجود نداشت، كه فـرد هـم مسـئوليت دارد و     پيش ،به بيان ديگر، اين شكل يا روش كار. پردازيد هيچ ارتباطي ندارد در دافا مي

ي دافا در حـال آبديـده    كننده شما در حال اكتشاف مسيرهاي خودتان هستيد، و هر هماهنگ. ستي عادي ا كننده هم يك تزكيه
هايي  و در طي آن روند مطمئناً كاستي. بايد به بلوغ برسد تدريج خيلي خوب عمل نكرد، اما به در ابتدا شايد او. كردن خودش است

. كـنم  است كه من به عنوان استاد شما به آن نگاه مي طوري  اين. ستهايي خواهد كرد، و اين، روند آبديده شدن ا داشته و اشتباه
ديگر جايگزين كنم و از اول شروع به آبديده كردن آن فـرد جديـد    يتوانم او را قبل از اينكه تا بلوغ آبديده شده باشد با فرد نمي

ت بسـيار زيـادي خواهنـد داشـت، و ايـن      اكنم، چراكه در آن روند، اشتباهات بسيار زيادي وجود خواهد داشت و شـاگردان شـكاي  
 .شوداعتباربخشي مريدان دافا به فا به صورت يك بدن  مخل وآورده صدمه وارد  وضع كلي دافابه تواند حتي  مي

گوشـزد  او  بـه آن را شوند، و حتي بـه صـورت جـدي     متذكراي مشكلي دارد، شاگردان بايد آن را به او  كننده وقتي هماهنگ
رد، شما بايد براي دافا تقدم قائل شويد، به جاي اينكه هميشه براي نظـرات خودتـان تقـدم قائـل شـده و      در خصوص شاگ. كنند

داشـتن   ي خاصي در انجمن دافـا واقعـاً در حـال عقـب نگـه      كننده اگر هماهنگ. متذكر شويد كه چگونه ديگران در اشتباه هستند
ي مداخله با اين است كه هر مريـد دافـا مسـير     چراكه اين به منزلهوقت او مشكلي جدي دارد،  شاگردان از انجام كارها است، آن

ي اينكه آيا آن فـرد مناسـب اسـت     وقت الزم است درباره طور است، آن اگر آن فرد حقيقتاً اين. فاي خود را بپيمايد به اعتباربخشي
كـرده   امور را آشفتهگر بعضي شاگردان در واقع اما اگر غير از اين است، يا ا. طور ادامه دهد نخواهد بود كه او آن يفكر كنيم؛ عمل
كننده گوش كنند و آن را برگردانند و اظهار كنند كه او در حال مداخله بـا   هماهنگ ديد اندرز و صالحكه به  نباشندباشند، و مايل 
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نظر دافا  نند به امور از نقطهتوا در اين حالت، چرا مريدان دافا نمي. خوب نيستاصالً وقت اين  اعتباربخشي شاگردان به فا است، آن
 .خواهم كه هر فرد تا بلوغ آبديده شود نگاه كنند؟ من مي

الزم داريـد در رونـد رشـد، آنهـا را      كـه  هايي هستند ي ديگري كه به آن نگاه كنيم، تضادهاي شما در واقع آزمايش از زاويه
كننده، وقتي  در طرف هماهنگ. درون به خودش نگاه كندرو به شما همگي در حال رشد خودتان هستيد، و هر فرد بايد . بگذرانيد

وقتي هـدايت  . آن را به دوش بكشيدبايد مسئوليت  – توانيم بگوييم كه شما مسئول نيستيد شوند نمي آن مشكالت پديدار ميكه 
عنـوان اسـتادتان،   بـه  . ايد مسئوليت بزرگ اسـت، و بايـد متوجـه ايـن باشـيد      چنان گروه بزرگي از شاگردان را خوب انجام نداده

از مريدان مرا توانيد يك عدد  كننده، شما نمي گويم كه به عنوان يك هماهنگ مريد را هم جا بگذارم، و به شما مي يكتوانم  نمي
شـما گـوش   دهيـد، و وقتـي كسـي بـه      ، امور را با او انجام ميخوب استبا شما اش  رابطهوقتي شاگردي ) تشويق(  .جا بگذاريد

الزم . خـواهم  كننده نمـي  نوع هماهنگ  شيد، و به عنوان استادتان من اينطور با توانيد اين داريد؟ نمي ه ميبيرون نگ دهد، او را نمي
ي فا رشد كنيـد و محيطـي    است به طريقي هماهنگي كنيد كه به افراد اجازه دهد با هم كار كنند، و الزم است كه پيوسته بر پايه

ان دافا بتوانند امور اعتباربخشي بـه فـا همچـون روشـنگري حقيقـت، نجـات موجـودات        صالح را شكل دهيد، به طوري كه مريد
 .انجام دهند يخوب بهشعور، و مهار شكنجه و آزار را  ذي

 
اند كه بـراي   كرده خرجاصلي چين پول بسيار زيادي  در چهار سال گذشته، بعضي شاگردان فالون گونگ از سرزمين: پرسش

قادر نيستند كـه  . شان هفت تا ده هزار يوآن است عيت مهاجرت آنان غيرقانوني است، و درآمد ماهانهوض. به كره بيايندكردن كار 
اند كه صرفاً پول جمع كنند و پول بـه   ي اصالح فا دارد تشخيص دهند، و اينجا آمده مسئوليتي را كه يك مريد دافا، در طي دوره

توانيم اين شاگردان را  مايلم بپرسم كه چگونه مي. ترتيب داده شده است گويند كه اين توسط استاد نظم و حتي مي. خانه بفرستند
 به فا اعتبار ببخشند؟ كهمتقاعد سازيم كه به چين برگشته 

است، اينكه هنوز مريدان دافاي بيشتري هستند سخت و ترسناك بيند كه وضعيت در چين  مريد دافايي مي زماني كه: معلم
نكه خيلي از مردم دنيا در حال مسموم شدن هستند، اگر يك مريد دافا چيزهايي را كه يك مريد اند، و اي كه در حال شكنجه شدن

وقت آيا او هنوز مريد دافا است؟ اشكال ندارد كه براي انجام امور دافا چين را ترك كـرد، امـا    دافا بايد انجام دهد انجام ندهد، آن
اصلي چين باشند يـا در خـارج،    ند اليق مريد دافا بودن باشد؟ خواه در سرزمينتوا دهد، چگونه مي مياگر فردي امور دافا را انجام ن
بنابراين در خصوص اين شاگردان، بايد به آنها . هستنديكبار كه همانند افراد عادي شوند افراد عادي . بايد هنوز مريدان دافا باشند

 .چه را كه يك مريد دافا بايد انجام دهد انجام دهندهند آنجا بمانند الزم دارند كه آنروشني توضيح دهيد كه اگر بخوا به

 
مايلم از استاد بپرسم كـه آيـا   . كنندگان نسبتاً بزرگ بوده است تزكيه ها در بين هم اخيراً، اختالف نظرها و عدم درك: پرسش

 يا شود؟ تر مي گان بزرگكنند تزكيه رويم، اختالف بين سطح هم تر مي اين به اين خاطر است كه هر چه در مراحل آخر تزكيه پيش
 اند؟ نيروهاي كهن هستند كه در حال مداخلهاينكه 

گـاه   ي نيروهاي كهـن نيـز هـيچ    ها بين سطح شاگردان در حال بزرگ شدن است، اما مداخله راست است كه اختالف: معلم
بـرداري قـرار خواهـد     د بهره، آن مورداشته باشندعوامل شخصي وجود  يبنابراين هر زمان كه در نظر شاگرد. متوقف نشده است

كننـده يـك    شاگردان تزكيـه . ام ي چنين چيزي بارها صحبت كرده در اصل، درباره. دهد اين پديده ديگر آنقدرها روي نمي. گرفت
اگر نخواهيد كه به درون نگـاه كنيـد و خودتـان را تزكيـه     . نشده متجلي خواهند شد خارج جمعي هستند، و انواع افكارِ هنوز وجود
ور است كه ط اين مطمئناًشود،  اي پديدار مي پس وقتي اين مشكالت در ناحيه. وقت وضعيتي پيچيده شكل خواهد گرفت د، آنكني

خـوب  را مسئول هسـتند و خودشـان   ] اي تا اندازه[تمام آنهايي كه درگيرند . فاي آن ناحيه وجود دارد  مشكلي در خصوص مطالعه
 .يك موضوع آنكم در خصوص  اند، يا دست تزكيه نكرده

 
 چگونه با يك مذهب، متفاوت هستيم؟ما : پرسش
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بـه كنـار   را ما هر چيزِ بـا شـكل   . ترين است كنم خالص مسيري كه امروز شما را در آن روانه مي! شكل است دافا بي: معلم
ـ . كنيم ، و فقط به قلب نگاه ميانداختيم ي شـكل خـارجي    ارهتزكيه اساس تعالي يك موجود است، در حالي كه هر چيزي كه درب

يان پيـروي  ، يـا خـدا  هـا ، دائوياننگاه كنيد كه چند فرد مذهبي امروز وجود دارد كه از بودا .خواهد انگيختبرها را  است وابستگي
چيزي كه آنها به آن اعتقاد دارند خدايان نيسـت، بلكـه شـكل مـذهب     . كنند هاي مذهب پيروي مي بلكه درعوض از شكل نكرده

مـذاهب  . اينها از هم بسـيار دورنـد   – اعتقاد به خدايان و اعتقاد به مذاهب. هست تفاوت يك دنيا – ذاهباست و علت ساختن م
. انـد  طور جدي ايمان صالح مردم به خدايان را تحت تـأثير قـرار داده   ، و آنها بهكند بيدار ميها را  هاي افراد به خود شكل وابستگي

 .دهد قرار ميتأثير را تحت كننده  هها وجود دارد كه رشد يك تزكي عواملي در شكل
 

هـاي   اي از كارماي خـودم اسـت يـا نظـم و ترتيـب      دانم نتيجه شوم نمي روبرو ميها  بعضي از اوقات وقتي با آزمون: پرسش
 .نيروهاي كهن

حتـي   .از همه خودمان را بررسـي كنـيم  اول هاي نيروهاي كهن است يا كارما، بايد  نظر از اينكه نظم و ترتيب صرف: معلم
اول به خودتان نگاه كنيد، و اگر پـي برديـد   . خواهم كه ابتدا خودتان را پاك كنيد فرستيد از شما مي كه افكار درست ميهم وقتي 

تواننـد چيـزي    با اين كار، نيروهاي كهن قادر نخواهند هيچ كاري انجام دهند؛ وقتي نمي. به آن رسيدگي كنيدكه مشكلي داريد، 
البته، در زمان حاضر حتي اگر نيروهاي كهن بخواهند كه عقب بكشـند ايـن   . ه كار ببرند عقب خواهند كشيدكه عليه شما ب بيابند
نشينيد بعد از اينكـه خودتـان را پـاك     وقتي براي فرستادن افكار درست مي. شان كنيد سازي پاك طور كامل به – كند نمي شتمام
 )تشويق(  .كنيد، آنها را پاكسازي كنيد مي

 
تـأثير   ،هاي كمري ، به اين درك رسيدم كه صف طبل"2يين  هنگ"در  "هاي كمري ي طبل دسته"د از خواندن بع: پرسش

 .از بين بردن شيطان و اصالح كردن فا را دارد
هاي مريـدان دافـا متجلـي     كنند، و در آن صداها توانايي رن را حمل مي -شن -در خود، جن هايتان ضربهي بله، صدا: معلم

 .شوند مي
 

ي  كنم كـه بايـد يـك دسـته     من فكر مي. اند سبك غربي شكل داده هاي ي طبل مريدان جوان در تايوان يك دسته: شپرس
 )خندند حضار مي( .كمري شكل دهند هاي طبل

. دهند قـدرت دارد  هر چيزي كه مريدان دافا در حال اعتباربخشي به فا انجام مي. شما را محدود كند ها نگذاريد شكل: معلم
هـاي اجتمـاع عـادي     مـا غالبـاً در رژه  . به آن رسيدند ياي بود كه شاگردان نيويورك كمري صرفاً ايده هاي ي طبل دستهدر اصل، 

اي بودنـد   هر بار كه آنها در رژه. ي عادي زندگي يك مريد دافا را نشان دهيم ايم كه به مردم دنيا جنبه كنيم، و خواسته شركت مي
توانيم چيز ديگري ايجـاد   آيا مي"ماني، و غيره را داشتند، بنابراين آنها به فكر افتادند كه، ي تانگ، دختران آس سبك لباس سلسله

هـاي گونـاگوني اسـتفاده كنـيم،      تـوانيم از شـكل   ما مي. كمري پديدار شد هاي ي طبل ي يك دسته ؟ و به اين ترتيب ايده"كنيم
 .است اشكال بي، آن هم پذير است كنيد كه انجام اي داريد و فكر مي بنابراين اگر ايده

 
شرايط هر چه هم كه باشد، ما همگي در دافا پابرجا خواهيم بود، و هميشه استاد را دنبال خواهيم كرد، در هر قدم از : پرسش

 .مان به فا را كامل كنيم ربخشيراه، تا مأموريت اعتبا
اين فكر را داشته باشيد، و براي همين اسـت  ي شمايي كه اينجا هستيد ممكن است  بله، به عنوان مريدان دافا، همه: معلم

يافته  كاهشاست، براي همين است كه امروز شيطان  تغييرات عظيمي وجود داشتهدنيا اين كه در وضعيت اعتباربخشي به فا در 
 )تشويق. ( شعور را نجات دهيم توانيم موجودات ذي است، و براي همين است كه مي
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ن در استراليا در حال پيروي از فا نيستند بلكه در حال پيروي از افراد و صرفاً همراهي كنم كه بعضي شاگردا فكر مي: پرسش
و شاگرداني هسـتند كـه دوسـت دارنـد     . مان براي نجات مردم دنيا هستند فا و تالش اصالح در جمعيت هستند، و در حال اخالل

همـه مطـرح    بـا  امـور را . گوينـد  سانند آشكارا به همه نمـي امور را تحت انحصار درآورند و وقتي قادر نيستند چيزي را به انجام بر
اي  العـاده  كنند كـه آنهـا در حـال انجـام كارهـاي واال و خـارق       ديگران فكر مي. دهند كنند و امور را به طور شفاف انجام نمي نمي

آنها . اند زمان باارزش را تلف كرده گويند كه اند، و به همه نمي اي را به انجام نرسانده چيز اساسي هيچهستند، در حالي كه در واقع 
 .كنند از گود خارج مي دهند آن شاگرداني را كه واقعاً كار انجام مي

راه است  به استاد چشم. هاي بشري بعضي شاگردان هنوز كامالً قوي است وابستگي. دانم ي وضعيت استراليا مي درباره: معلم
 .بگذاريد به بيرون قدم "خود"توانيد از  همگي مي وقت چهكه 

 
توانيم از نام ديگري استفاده  اگر سازمان يك فرد عادي نگذارد كه ما تحت نام دافا در يك رژه شركت كنيم، آيا مي: پرسش

 كنيم يا صرفاً بايد اصالً شركت نكنيم؟
شوند؟ مريدان دافـا   آيا مريدان دافا براي تفريح به آنها ملحق مي. توانيم شركت كنيم اگر مورد اين است البته كه نمي: معلم

و بگذاريم كـه  تا دافا را به مردم دنيا نشان دهيم ] شويم ها محلق مي به رژه[شعور را نجات دهند، بنابراين  آمدند كه موجودات ذي
حل  ن يك راهاما شركت نكرد. وقت البته كه شركت نخواهيم كرد گذارند اين كار را انجام دهيم، آن اگر نمي. ستبدانند دافا اينجا

اگـر  . توانيد حقيقت را روشـن كنيـد   ؟ بايد برويد با آنها صحبت كنيد، و مي]از نام دافا استفاده كنيم[گذارند  چرا آنها نمي – نيست
توانيم آن را از طريق ابزار قانوني حل و فصل نمـاييم؛ مهـم نيسـت چقـدر      وقت ما نيز مي ي سياسي در پشت آن دارند، آن انگيزه

 .كه در سطحي بنيادي حل و فصل شود الزم است آن طول بكشد،
 

شود، در بسياري از مناطق آسـيا آنهـا بـه سـرعت آمريكـاي       هايي كه توسط مريدان دافا اداره مي در رابطه با رسانه: پرسش
 توانيم اين نوع كار را بهتر انجام دهيم؟ چگونه مي. اند شمالي توسعه پيدا نكرده

استاد شما را بـه انجـام   . تان انجام دهيد در دسترس داريد و محيط و وضعيت كنونيصرفاً امور را بر طبق منابعي كه : معلم
در حال شما در خصوص اعتباربخشي به فا، . كند دهي جهتاندازه به طور خاص شما را  تواند آن كند و نمي هيچ كاري مجبور نمي

ايد به چيزهاي معيني دست پيدا كنيد، چراكـه هـر   توانم اينجا بنشينم و بگويم كه ب پيمودن مسيرهاي خودتان هستيد، و من نمي
 . طور محلي انجام دهيد تان به امور را بر اساس وضعيت. وضعيت متفاوت است

 
آيـا درسـت   . انـد  آمده مي در طول دو سال گذشته، فقط تعداد كمي از شاگردان براي انجام تمرينات به محل تمرين: پرسش

 تمرينات را در خانه انجام دهند؟ ندتوان همگي مي در خارج،است كه شاگردان 
ترين دليل اين است كه شاگردان ما كار واقعـي بسـيار زيـادي بـراي روشـنگري       دانم بزرگ در اصل، مي. كه نه البته: معلم

. اند، و به خاطر اينكه خيلي مشغول هستند وقت كمتري دارند كه بيرون بيايند و تمرينـات را انجـام دهنـد    حقيقت بر عهده گرفته
 .شويد جوياآيند بيشتر  از آن شاگرداني كه بيرون نمي. وقت غيرطبيعي است اما اگر نيست، آن. كه طبيعي استاگر مورد اين است 

 
 بايد چه كار كنيم؟. اند هاي اخيرشان مورد مداخله قرار گرفته مريدان ژاپني در طي فعاليت: پرسش
ي ژاپني  روحيه. جايي است كه بايد برويد كه حقيقت را روشن كنيد آيد، آنجا خوب، هرجا كه مشكلي پيش مي... ژاپن: معلم

براي مردم خوب است، و هر جـا كـه    به هر شكليدافا . دارد گونه است كه تا زماني كه چيزي حاصل نشده باشد دست برنمي اين
كنـيم، و   پاكسـازي مـي   ر آنجاد كنيم، عوامل بد را را پخش مي) شن( رويم، در اصل داريم بذر خوبي  براي روشنگري حقيقت مي

ي افراد  در خصوص بسياري از امور، وقتي همه. مردم سمتي دارند كه آگاه است. آوريم هاي آنجا سعادت به همراه مي براي حيات
چـه  اميدوارم كه بتوانيد توجه و انرژي كمتري را روي اين صرف كنيد كه . آنها بهتر پيش خواهند رفت ،همكاري كنند همديگربا 
آن شـخص   وايـن   بـد اسـت، يـا   چه كسـي  خوب است و  چه كسيخوب عمل نكرده است، چه كسي خوب عمل كرده و  يكس
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تان بتوانيـد بـا    وقتي همه) تشويق. ( معطوف و صرف اعتباربخشي به فا كنيدتمام توجه خود و تمام انرژي خود را  – چگونه است
تـان را بنـا    فا خوب عمل كنيد، اين زمـاني اسـت كـه تقـواي عظـيم      همكاري كنيد و در امور مربوط به اعتباربخشي به ديگرهم
درسـتي  نگاه حتي به شما خدايان  ،چه كسي خوب است و چه كسي بداين هستيد كه  ي دربارهدر حال اظهار نظر وقتي . كنيد مي

 .انداخت نخواهند
را از روي حس مسئوليتي نسـبت بـه فـا حـل و     بايد مشكل . البته، بعضي افراد مشكالتي دارند و بايد مورد انتقاد قرار گيرند

اجتنـاب  مطلقاً نيت انجام دهيم، فا را اولين اولويت قرار دهيم، و بايد از رويكرد يك انسان عادي  فصل كنيم و اين كار را با حسن
 .كنيم

 
 از بعضـي ايـن مناسـب اسـت كـه      خواهنـد بداننـد كـه آيـا     كنندگان مي تزكيه بعضي هم. من مريدي از كره هستم: پرسش

 .حقوق دريافت كنندكنند  اي را اداره مي رسانه ي كهكنندگان تزكيه هم
ها خوب عمل كردند، و اينكـه   گفتم كه مريدان دافا در داير كردن رسانه: اين چيزي است كه در شروع به افراد گفتم: معلم

كه شويد هاي معمولي  ل شويد، درست مثل رسانهي مثبتي شويد، از نظر مالي مستق راه يابيد، وارد چرخهجامعه الزم است به شما 
 – وقت براي آن كـار كننـد   به طوري كه بتوانند به طور تمامسازيد  نيازهاي زندگي آنان را برآوردهو  پرداخت كردهقادريد حقوق 

داشـته  ق سـرمايه  و بـراي حقـو   رسـيده به آن نقطه  كه اما تا زماني. هاي جريان اصلي شويد و رسانه – كه البته عالي خواهد بود
از خـود مايـه   در حالي كه ديگران دارند براي دافا . مان مطلقاً مجاز نيست شده توسط شاگردان باشيد، پرداخت حقوق با پول كمك

ر كـار  توانيد د صرفاً آنچه كه ميبايد ؟ به عنوان يك مريد دافا براي آن در حال دريافت چيزي باشيدتوانيد  ، آيا شما ميگذارند مي
در جامعه عمل كنيـد، و سـودآور   ] هاي ديگر مثل رسانه[اگر واقعاً بتوانيد . ي باشد، تالش، يا هر چيز ديگرپولآن خواه  – دگذاري

تواند سهمي را دريافت كند، و وقتي پول بيشتري وجود دارد  وقت حتي اگر زياد هم نباشد، هر كسي مي شده و حقوق بپردازيد، آن
توانيد به سـطح حقـوق رايـج برسـيد، آنگـاه      بو  داشته باشيداگر آنگاه سودهاي بيشتري . هيم كنيدتوانيد مقدار بيشتري را تس مي

 ها از كمكتوانيد با استفاده  پس، شرط اين است كه قبل از اينكه به آن نقطه برسيد نمي. خوشحال خواهد بود تان براي شمااستاد
 .مان حقوق بپردازيد از سوي شاگردان

 
ريـزي   بهتر برنامـه  ]مان را منابع[توانيم  چگونه مي. است داده اختصاصبه خود امه بيش از پنجاه نفر را ي روزن هپروژ: پرسش

 .هاي ديگر تأثير گذاشته است كنيم؟ اين روي پروژه
ي خود است، بنابراين به كمـك از سـوي    روزنامه در مراحل اوليه. الزم است كه اين امور را به خوبي هماهنگي كنيد: معلم

بيش از پنجاه نفر بسيار زياد است، چراكه بايد اين امـر را  . د زيادي از افراد نياز دارد، اما سعي كنيد منابع انساني را تلف نكنيدتعدا
ي يـك روزنامـه،    ادارهآغازينِ  ي در مرحله. كه هر فرد الزم است مسير خود را بپيمايد و امور ديگري را انجام دهد در نظر بگيريد

بايـد ايـن چيزهـا را بـه     . افرادي را طلب كند، اما تعداد بيش از حدي را درگير نكنيد نسبتاً سخت باشند، و تعدادامور ممكن است 
 .هاي ديگر نيز مهم است خوبي هماهنگي كنيد، چراكه روشنگري حقيقت در محيط

توانيد فقـط روي يـك    ينم. كنند روشنگري حقيقت به طور مستقيم و روشنگري حقيقت از طريق رسانه يكديگر را كامل مي
رويكردهاي زيـادي  به شما وجود دارد،  متنوعيهاي  ايد، در حال حاضر راه طور كه ديده همان. روش روشنگري حقيقت تكيه كنيد

بـه طـور   شخصاً حقيقت را دي، تماس تلفني، نامه، فكس، توزيع كارهاي ادبي،  سي اينترنت، تلويزيون، راديو، توزيع وي: ايد رسيده
 ،هاي گونـاگون  هايي در حال انجام هستند كه به روش چسبانند، و البته پروژه شاگردان در چين پوستر مي، و روشن كردنمستقيم 

 . هستيدهمراه هم  هاي متعددي در حال استفاده از شكلشما . اندازند به لرزه ميشيطان را 
 

اند، و هيچ اصلي وجـود   لي مكرري عوض شدههاي گوناگون در كره به طور خي كنندگان مكان دستياران و هماهنگ: پرسش
نـد و در  هد ي اصالح فا را انجام مـي  فعاالنه تزكيه به طور بسياري از مريداني كه. ندارد كه در انتصاب و عزل يك نفر دنبال شود

بعضـي از  . اند اكنون دوبار نصب و عزل شده هم بعضي افراد .اند در حال گام برداشتن هستند برداشته و جايگزين شدهصفوف جلو 
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 اسـتاد، . ي امور بشري هستند فا را كسب كردند، و تمام طول روز مشغول اداره پيشآنهايي كه اخيراً منصوب شدند فقط چند ماه 
هاي انجمن دافا وجود دارد؟ آيا براي رييس انجمـن   گوييد كه آيا استانداردي عمومي براي نصب و عزلبلطفاً به من  ممكن است

 ؟گيري كند تصميم هر طور كه مايل استفاً مناسب است كه صر
مـان بتواننـد    براي اينكه شاگردان: مان در كره پيشنهادي ارائه كنم كنندگان كنم كه به هماهنگ در مورد اين، فكر مي: معلم

 ،چراكـه در اصـل  شان به بلوغ برسند، آن همه تغيير ايجاد نكنيـد،   خوبي تزكيه كنند، و به منظور اينكه تمام شاگردان در تزكيه به
چيز ديگر اين است كه اگر پيوسته به آن صورت در حال تعويض افـراد باشـيد، قبـل از    . برد شور و اشتياق شاگردان را از بين مي

كار دافا به بلوغ رسيده باشند در حال جايگزين كردن آنها هستيد، و سپس فرد بعدي كردن  آبديده] تأثير[از طريق شاگردان اينكه 
شما در حال . كند كار دافا با هر نوع كار بشري فرق مي. شود شود دوباره پيش از اينكه به بلوغ برسد جايگزين مي يكه منصوب م

كنندگان مريدان دافا در مناطق مختلف چگونه  كه دستياران و هماهنگ دريابيد. نشده هستيد هاي كشف يافتن راه خود از ميان آب
مـأمور  رهبر يـا  هاي هيچ  روش. كنيد كه به بلوغ برسند تا بلوغ آبديده كنند، و به آنها كمك خود رابايد كار خود را انجام دهند و 

 .ي دافا نيست، بنابراين بايد روش خودمان را پيدا كنيم و به همه اجازه دهيم كه آبديده شوند مناسب تزكيهدنيوي، اداري 
كنند كه  دهند، و سعي مي و اين كار را بر اساس فا انجام ميكنندگان واقعاً به فكر صالح شاگردان هستند  البته، اگر هماهنگ

 نيسـت، اما اگر مورد اين . اش به يك رهبر بودن را خارج كند، من با آن مخالفت نخواهم كرد به آن فرد كمك كنند كه وابستگي
من هر كسي را "كنيد،  ريد فكر ميكننده، اگر شما دا در طرف هماهنگ. دهيد انجام دهيد جام ميطور كه ان وقت نبايد آن را اين آن

مسـئوليتي نسـبت بـه     وقت اين، بي ، آن"كنم، و اگر كسي اين كار را نكند او را برخواهيم داشت كه به من گوش كند منصوب مي
ان ا بـه عنـو  كننده بايد غالباً با شاگردان تبادل افكار كنـد، خـودش ر   يك هماهنگ. دافا است، و اين رويكرد درخور كار دافا نيست

خـوبي شـما را    وقتـي شـاگردان بـه   . داشته باشد "خوبي انجام دهيم بياييد با هم امور را به"، و يك رويكرد يكي از شاگردان ببيند
 .تر به انجام خواهد رسيد تر و سريع بشناسند، كار دافا سريع
پـس در خصـوص   . و كنيـد بـا ديگـران بحـث و گفتگـ     چيزهـا ي  كـنم كـه دربـاره    فقط دارم پيشنهاد مـي . اين انتقاد نيست

بـا  را بايـد ارتبـاط خـود    واقعـاً  مان،  كنندگان و در خصوص هماهنگ. كنيد را بيشتر ياريمان  كنندگان مان، بايد هماهنگ شاگردان
بـه  رهبـر   ينـوع  ي قيافـه  كه مطمئن باشيد. تري از شاگردان ي وسيع اگرداني بيشتر و محدودهبا ش – مان افزايش دهيد شاگردان

 )تشويق. ( آموزم صرفاً دارم كمي فوت و فن به شما مي. اين انتقاد نيست .يريدنگ تانخود
ايد، و بسياري از مريدان دافـا در آنجـا    ها شما در اصل عالي عمل كرده پس در خصوص مريدان دافاي كره، بسياري از زمان

ـ   قت كـه  هر وكنيد، و مخصوصاً،  بينم كه خوب عمل مي هر وقت مي. اند خوبي تزكيه كرده به بـا هـم همكـاري     يبـه صـورت كل
و شما نقـش مهمـي در روشـنگري حقيقـت و مخالفـت بـا       . كنند مي عظيمي داريد، انبوه خدايان شما را تحسينكنيد و تأثير  مي

. نيـد گيريد، و حتي بهتـر عمـل ك  تان استفاده ببريد و افكار درست مريدان دافا را به كار ب از نقاط قوت. ايد شكنجه و آزار ايفا كرده
شاگردان را به خـوبي   ي همه ،كنندگان كه هماهنگ وار استاستاد اميد. ترساند كردن شما به خودي خود شيطان را مي عمل خوب

 .تر به بلوغ برسند كه مريدان دافا كامل وار استهدايت كنند، و اميد
 

ـ  خواهم كه تماماً و كامالً در دافا جذب شوم، به طور محكم و كوشا مي: پرسش پيشـرفت كـنم، بهتـرين    وص و پـاكي  با خل
 .تالشم را در سه كار ارائه دهم، و استاد را، كه با رحمت و رنج ما را نجات داده است، مأيوس نكنم

اشـاره كرديـد كـه    . خوبي انجام دهـيم  مان را به اگر تمام شما اين درك را داشته باشيد، موفق خواهيم شد كه وظايف معلم
ايد، شما كـه تـا    العاده گويم شما هستيد كه خارق ما را نجات داده است، ولي اگر از من بپرسيد، ميچگونه استاد با رحمت و رنج ش
 )تشويق. ( ايد اينجايي كه امروز هستيد آمده

اصلي چين  دانيد در ابتدا با چه نوع شاگرداني روبرو بودم؟ خواه در سرزمين آيا مي: ي چيزي صحبت كردم همين ديروز درباره
كردم و آنهـا   شدند، به حضار نگاه مي ميوارد سالن سخنراني  بهطق ديگر، شاگردان بسيار زيادي بودند كه، بار اولي كه بود يا منا

زحمت هيچ كدام از آنهـا افكـار خـودش را     بودند، به دادهديدم كه در بين افراد عادي شكل  مي هايي بيني جهانرا با انواع و اقسام 
گفتند دافا عالي اسـت از   خيلي از افراد متزلزل بودند، و حتي وقتي كه مي. ا ذهني شفاف نگاه كندتوانست به چيزها ب داشت يا مي
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يـاد گرفتـه   را هـا   گونـگ  چيهايي كه داشتند را اضافه كنيد، و بعضي افراد انواع و اقسام  ي آن پنداشت همه ،به اين. قلبشان نبود
توانيـد تصـور كنيـد،     ور كه ميط توانستند به خدايان تزكيه كنند؟ همان افراد مي آيا آن .قدر زياد كه اعتيادآور شده بود آن – بودند

، اين واقعاً ايد رساندهايد، اينكه امروز اين اندازه به انجام  اما اينكه امروز به اينجايي كه هستيد آن را رسانده. ها دورتر بودند فرسنگ
 .باعظمت است

: بيننـد  طـور مـي   افرادي باالترين احترام را قائلم؟ در اصل، خدايان هم آن را همـين البته، به عنوان استاد شما، براي چه نوع 
كـنم، منظـور مـن آن     گر يا زرنگ هستند اشـاره نمـي   حيلهشكل ناچيزي  و من به افرادي كه به – كسي كه فكرش شفاف است

كنـد، و   ارد، با ذهن خودش فكـر مـي  كه افكار درست خودش را دارد، فكر خودش را د] كنم صحبت مي[كسي ] ي درباره[نيست، 
گوينـد   نيست كه وقتي ديگـران مـي  ] مثل بعضي افرادي[تار و مبهم نيست، و ذهنش . توسط هيچ پيام خارجي تحت نفوذ نيست

. گويند كه بد است، انگار كه هويتي ندارنـد  گويند آن خوب است، و اگر ديگران بگويند چيزي بد است، مي چيزي خوب است، مي
حقيقتش، شـما  . دهيد بينم اين است كه همگي معقول و آرام هستيد، و امور را به روشي متعادل انجام مي ز، چيزي كه مياما امرو

تفـاوت بـين شـما و    ) تشويق. ( توانيد توانيد كه برگرديد، واقعاً نمي نميحتي موجودات بشري عادي نيستيد، و ديگر از ديگر يكي 
 .زرگ شده استببسيار افراد عادي 

 
 دانند؟ ي قانون ايجاد متقابل و بازداري متقابل مي آيا نيروهاي كهن درباره: رسشپ

 لوهيت نيستند؟اي از ا آيا نيروهاي كهن جلوه. دانند مسلم است كه مي: معلم
 

خواستند كه به صورت انسان بازپيدا شـوند   ي اين صحبت كرديد كه چگونه بسياري از خدايان مي استاد، شما درباره: پرسش
توانند فا را  از آنجا كه حيوانات نمي. كافي وجود نداشت، بنابراين بسياري از گياهان و حيوانات، آنها هستند هاي بشريِ لي پوستو

 توانند در فا جذب شوند؟ درست است كه آنها فقط مي اين كسب كنند، آيا
در گذشته هنگامي كه فا . فا بايد مثبت باشداين است كه نگرش آنها نسبت به دا اساسش  و  پايهبله، درست است، اما : معلم

شـود، مجبـور بـودم مسـير      پژمـرده نمـي  يـا   نـاتوان كردم، براي مطمئن ساختن اينكه در كيهان آينده اين فا هرگـز   را پخش مي
بـود   صورت اينبه ها قبل نيز  مدت. توانند فا را كسب كنند را بپيمايم، و بنابراين اين قانون را گذاشتم كه حيوانات نمي ييممستق
ـ   بعدو . حيوانات مجاز نبودند فا را كسب كنندكه  ي  اجـازه  اتدر طول ساليان، رفته رفته همه چيز شروع به انحراف كـرد، و حيوان

ايـن را  و  در حال پخش كردن فـا بـودم  بنابراين در گذشته كه . تزكيه يافتند، و رفته رفته حيوانات بيشتر و بيشتري تزكيه كردند
. اما باز، قانون قانون است .پا كردند قلمروهاي بسيار، آشوب به تماميحيوانات قرار نيست در دافا تزكيه كنند، واي،  وضع كردم كه

، صورتدر هر . دهم توانيد به صورت يك انسان بازپيدا شويد و من به شما فرصتش را مي اگر حيواني بخواهد فا را كسب كند، مي
نظر از اينكه آيا يك حيوان هستيد، يك گياه، يا هر نوع چيزي، صـرفاً بـه طـرز     ر اصالح فا، صرفايد، و د امروز به اين دنيا رسيده

. توانم همه چيز را حـل و فصـل كـنم    براي آنهايي كه نسبت به دافا مثبت هستند، من مي. كنم برخوردتان نسبت به دافا نگاه مي
تـوانم   مـي . به هر جايي كه از آن آمـده اسـت بـازگردد    كنم ميكاري شود  ترين حالت اين است كه بعد از اينكه جذب مي معمول

 .بود احترامي نسبت به دافا مي حيوانات مجاز نيستند كه مستقيماً در دافا تزكيه كنند، چراكه اين، بي. موضوع را حل و فصل كنم
 

كـه او نيـز يـك    (اش  دهاي داريـم كـه يكـي از اعضـاي خـانوا      كننـده  تزكيـه  ي پاياني اصالح فا، هـم  در اين مرحله: پرسش
در نتيجـه، آنهـا   . قـدر شـديد كـه نيازمنـد تزريقـات اسـت       آن ،بردن كارما اسـت  بين ميان از در حال گذر از) كننده است تزكيه هم
قـدر   مايلم از استاد گران. گذارند براي اعتباربخشي به فا كار انجام دهند، و روي همديگر تأثير ميطور صاف و هموار  بهتوانند  نمي

 از مداخله؟ناشي يا  استاز مشكل خود آنان ناشي پرسم كه آيا اين ب
يـك شـاگرد   آن اگـر  . كننده مرتبط است معموالً اين به روند رشد تزكيه. كنندگان، هيچ چيز اتفاقي نيست براي تزكيه: معلم

امـا اگـر در   . د پيش خواهد آمدگذران جديد يا فردي است كه كوشا نيست، آنگاه آن وضعيت وقتي كه او آزمايشي را به خوبي نمي
اي جدي مثل ايـن اتفـاق بيفتـد، آنگـاه بايـد خادمـان تاريـك يـا          حالي كه مريدان دافا در حال اعتباربخشي به فا هستند مداخله
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رداني شاگردان جديد يا شاگ. افكار درست بفرستيد كه آنها را از بين ببريد. كنند پوسيده باشند كه ما را شكنجه و آزار مي اهريمنان
 .ي كافي كوشا نيستند، شما بايد خودتان را در اين رابطه بيشتر مورد مشاهده و بررسي قرار دهيد كه به اندازه

 
ي وضعيت جاري حقوق بشـر در چـين و    در زمينهنشستي را در توكيو ائتالفي براي آزادي بيان و حقوق بشر،  اخيراً،: پرسش

اي در كنفـرانس ايـراد كـرد، و     فردي از انجمن فالون گونگ ژاپن سخنراني. كرد برپا ش جهاني براي دادگاهي كردن جيانگتال
بعضـي  . بودنـد  و ائـتالف جهـاني بـراي دادگـاهي كـردن جيانـگ       ،آزادسـازي جهـاني  ديگر شامل كساني از تـالش   سخنرانان

 . كنند كه اين روش انجام كار كامالً مناسب نبود كنندگان احساس مي تزكيه هم
بايد اين امر را كه افراد عادي براي حمايت از ما آمدند به رسميت بشناسـيم،  . نيد به آن شكل به آن نگاه كنيدتوا نمي: معلم

بود كه مردم دنيا بخواهند به فا اعتبار ببخشند ولي مـا آن را تصـديق    نشد كه شركت كرديم؟ آن مثل اين مي بهترآيا  بنابراين و
اش اين نيسـت كـه در    ار و افشاي آن هستيم، و وقتي افرادي عادي درگير هستند معنيآز و ما در حال مهار كردن شكنجه. يمنكن
هـا نگـاه    كـردم، و بـه فـرم    زماني كه در حال پخش كردن فا بودم، به سـازمان نگـاه نمـي   . شدن در سياست هستيم درگير حال
ي تبهكـاران يـا يكـي از آن     ي كـه جامعـه  اهميتي ندارد چه سازماني است، تـا زمـان  . كردم كردم، فقط به قلب مردم نگه مي نمي

رصتي ، بايد به افراد فبيايد نمانزدبراي حمايت از دافا آن نباشد، اگر فاسد هستند يا  وحشتناكي فرومايه  به طور كه] يهاي سازمان[
هـاي واقعـاً    از آن گروهآيا اينجا نيامديم كه تمام موجودات را نجات دهيم؟ حتي اگر افراد منفرد  –براي اعتباربخشي به فا بدهيم 

وقت هنوز بايد فرصتي براي ايـن كـار بـه آنهـا      د، آنند به دافا اعتبار ببخشند كه بياينبدي كه ذكر كردم باشد كه قلب اين را دار
 بدهيد، درست است؟

عـادي گـرد   د كه افرا] سياسي[توانند بروند و در نوعي چيز  مريدان دافا مطلقاً نمي: ولي چيزي هست كه بايد در ذهن داشت
امـا اگـر افـراد در حـال     . توانيـد در آن شـركت كنيـد    تا آنجا كه ربطي به فالون گونـگ نـدارد، نمـي    – نداند شركت كن هم آورده

 .بود رفتيم درست نمي وقت اگر نمي سازماندهي چيزي براي حمايت از فالون گونگ هستند، آن
 

. ز يا سياه، اما آنچه كه در بعضي مطالب، چاپ شده سـفيد اسـت  جي يا آبي است يا قرم ي تاي نقطه جوآن فالوندر : پرسش
 آيا اين اشتباه است؟

. كننـد  آنها تغييـر مـي   – قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي، و بنفش – ها در بعدهاي كيهان دانيد، رنگ در اصل، مي: معلم
توانيم بگوييم كـه نمـادي اسـت كـه      براين فقط ميو بنادهد،  جي نمادي است كه نگرش دائوييستي به كيهان را انعكاس مي تاي

ام فـرم سيسـتم    شـان صـحبت كـرده    قرمزي كه درباره -نيلي و قرمز -هاي سياه مدلبراي مثال، . معرف سيستم دائوييستي است
 – يعنـي سـفيد  جي، آن را بيشتر مورد بررسي قرار دادم، و آن بايد شـفاف باشـد،    هاي تاي در رابطه با جاخالي. دائوييستي را دارند

 .ي خود شده تجليمدر اصل، آن فقط نشاني است در شكل . جي، سفيد هستند هاي هر دو نوع تاي جاخالي
 

گويد، و حقيقت را روشـن   ي فا مي نامد، و فا را دوست دارد، به ديگران درباره فرزند من خودش را يك مريد دافا مي: پرسش
 است؟ ينامناسب عملاگر او را ملزم به اين كار كنم، آيا . گيرد نميجدي خود  برايا ي فا يا انجام تمرينات ر اما مطالعه. كند مي

ترهـا   سن است از آنچـه كـه بـزرگ    اي خيلي كم وقتي بچه. توانيد او را مجبور كنيد سن است نمي خيلي كم اگر فرزند: معلم
وقت خـودش   ها فا را مطالعه كند، آن واندن كتابخودش با ختواند  ميو  شود ميوقتي سنش بيشتر . كند دهند پيروي مي انجام مي

 .در حال تزكيه خواهد بود] به تنهايي[
 

هاي بشـري   ي دافا با پنداشت كنندگان در سنگاپور هستند كه اغلب درباره تزكيه بعضي هم هنوزكنم كه  احساس مي: پرسش
 كنيم؟رفع توانيم اين مسئله را  چگونه مي )بله: معلم(. كنند فكر مي
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بر ي چيزها  ي فا انجام دهند و درباره دهند، آنها بايد آن را بر پايه بله، در خصوص هر چيزي كه مريدان دافا انجام مي: معلم
سر افراد ند كه پشت اي هست قوي است، و عده حد از بيششان  هاي بشري واقعاً شاگرداني هستند كه وابستگي. فا فكر كنند حسب

 .كنم تمام اينها را تماشا ميم دار. اند كارهاي بدي انجام داده
 

تـوانم بـه    كنم، آيـا مـي   براي از بين بردن شيطان، خودم را پاكسازي مي "ميه"ي  وقتي قبل از فكر كردن به كلمه: پرسش
 فكر كنم؟  3"چو"ي  كلمه

م انجـام دهيـد   خـواه  ، آنچه از شما مـي به فكرتان برسدهم  هر چه. دهيد گويم انجام طور كه به شما مي همانصرفاً : معلم
به فكر افتد  افكار درست بعضي شاگردان هميشه كمبود دارد، و هر وقت كه باد در سرشان مي) تشويق. ( است ينقطعاً قدرتمندتر
رفتـه و مشـكل خواهيـد     بيراههها استفاده خواهيد شد، و شما به  است كه توسط اهريمن هنگاميآن . رسند ي مييك چيز متفاوت

 .به آن شكل به آهستگي شروع كردند. شبه اشتباه نرفتند را اشتباه رفتند يك آنهايي كه راه. داشت
 

هايي را اداره كنند كه توسـط   مريدان دافا چگونه بايد فعاليت. فرستند ي شاگردان هنگ كنگ به استاد درود مي همه: پرسش
 دهي شده است كه مقاصد كاري سياسي يا مقاصدي ديگر دارند؟ افرادي عادي سازمان

 سط مخالفت با شـكنجه و آزار فـالون  اما وقتي افراد عادي تو. دهند ارتباطي با ما ندارد آنچه كه افراد عادي انجام مي: علمم
توانيد بگوييد كه ارتباطي به فالون  كنند، نمي كنند، يا وقتي با سركوب حقوق بشر توسط چين مخالفت مي گونگ از ما حمايت مي

ي از اموري باشيم كـه مربـوط بـه مـا     كنند كه بخش دعوت ميما از ين زمان، وقتي افراد عادي در هنگ كنگ، در ا. گونگ ندارد
توانـد شـركت    مـي هنگ كنـگ  گويم كه  فقط دارم مي. توانيم شركت كنيم وقت مي آميز و معقول باشد، آن هستند، و اگر آن صلح

 . اين بايد برايتان روشن باشد. توانيم شركت كنيم وقت نمي اگر ارتباطي با ما ندارد و اصالً به ما مرتبط نيست، آن. كند
بودند، وقتي آن رويداد بزرگ و پويا وجود داشت، آيا آنهـا آن   23ي  ي قبل كه آنها در حال مخالفت با ماده براي مثال، دفعه

هـاي اجتمـاعي    از گـروه و بعد از آنكـه روي داد، فعـاالن دموكراسـي، افـراد     ) خندد معلم مي(براي فالون گونگ انجام ندادند؟ را 
و . بيندازنـد نظـر  گونـگ  فـالون  به دقت  گوناگون، افراد در دواير سياسي، و افراد زيادي از جريان اصلي جامعه شروع كردند كه به

طور كه در ايـن   البته، همان. از فالون گونگ دارند يروشن ردم هنگ كنگ اكنون درككنم عموم م براي همين است كه فكر مي
مطمئنـاً   هنـوز ، بنـابراين  "سواد را مطلع كند تواند فرد بي ديوار زده شده باشد هنوز نمي اي كه همه جا به آگهي"ست، گفته آمده ا

دانند، و براي همين است كه الزم اسـت بـه انجـام     افرادي هستند كه حقيقت را نميهنوز مطمئناً  اند، افرادي هستند كه جا مانده
 .يدامور براي روشنگري حقيقت ادامه ده

 
 ايفا كند؟نقش بهتري اعتباربخشي به فا براي استفاده از رسانه  درتواند  هنگ كنگ چگونه مي: پرسش
ي كـه  ا رسـانه . اصـلي شـود   ي جريـان  ي مثبتي شود و يك رسانه تدريج در جامعه وارد چرخه روزنامه نياز دارد كه به: معلم

شود، بلكـه در   ي جريان اصلي مي نه تنها رسانه) تشويق. ( د شدلي خواهي جريان اص قطعاً رسانه شود افا اداره ميتوسط مريدان د
تـرين   كنيد همين حـاال نيـز بـزرگ    اي كه اداره مي در واقع، چارچوب روزنامه) تشويق. ( ي دنيا خواهد بود ترين رسانه آينده بزرگ

هر قدر هم آن كشور بزرگ . دده وشش ميكشورهاي آن منطقه را پ فقط ر كشوري را در نظر بگيريد، و آنيك رسانه در ه. است
و هيچ يـك از آنهـا آن   . توانند در كشورهاي ديگر توزيع شوند ها مي ي ملي است، هر چند كه روزنامه باشد، هنوز فقط يك رسانه

 .دندار و نفوذ اثر اندازه
عدها تطميـع شـدند، و اكنـون حـس     اي داشتند، اما بسياري از آنها ب زبان، توزيع گسترده هاي چيني در گذشته، بعضي روزنامه

ناچار است هايي صادقانه ببيند،  اگر كسي بخواهد گزارش. كنندكنند حقيقت را گزارش  اند و جرئت نمي عدالت خود را از دست داده
 .كنيد اي را بخواند كه شما اداره مي رسانه
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