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 غرب آمریکا ۴۰۰۲آموزش فا در کنفرانس فای 

 ، لس آنجلس۸۰۰۲فوریه  ۸۲لی هنگجی، 

از این رو، هنگاایی کاه  اه یوااودای  لیاد ارتیاا   یادا        . ها طول کشیده است سالآزار و اذیت  (تشویق «!سالم استاد»)! سالم
شود و حیای  رای آن افراد  د که آزار و اذیت را در اهاان   تر یی تر و کوچک حیای کوچک ۀها  رای ادای کند، یحیط و فرصت یی

، اکنون هنگایی که  ه این آزار و اذیتی که اصالح فادر ارتیا   ا یوقعیت کلی . شود دهی کردند  یشتر و  یشتر یشکل یی سازیان
تر شدن هستند و یاردم سارزیین چاین،     کند، یردم دنیا درحال آگاه های نوع انسان و افراد رذل سازیان دادند ارتیا   یدا یی تفاله

توانیاد  گوییاد کاه     یی. را  دانند ت آناند تا دالیل  ش اند و آیده یردم، زشتی آزار و اذیت را دیده - ویژه، درحال  یدار شدن هستند 
حقایق، نجای یردم دنیاا و افشاا کاردن آزار و شاکنجه،  یشاتر و  یشاتر        روشنگریشرایط ااری  رای یریدان دافا در ارتیا   ا 

ل اینکه قاادر  اند آگاه شوند و  ه دلی اکنون،  ه دلیل اینکه اکثریت یردم دنیا  س از  رچیده شدن اهریمن توانسته. شود یطلوب یی
آییا    فالون گونگ را  ا تفکر ینطقی خود یورد  ررسی قرار دهند،  رای افراد  د ادایه دادن سرکوب شاراری  ۀاند آزار و شکنج شده
خواهند سارر   یردم دنیا دیگر نمی. از آنجایی که یردم دنیا درحال  یدار شدن هستند اهریمن کایالً ترسیده است. شود تر یی سخت

توانند آزار و اذیت شیطانی را  یش  یرند، ایا  عد از اینکه خودشان را  ه  شوند و عوایل اهریمنی و افراد  ست حقیقتاً نمی الی آن 
عقالنی هستند، آزار و آیی  و غیر هریمنی در حالتی انونهنگایی که یواودای ا. گرد سخت است  رند،  رایشان عقب ای یی گوشه

از . شاوند  تر یی گسیخته  نا راین  سیار عنان. رایی نداردچی  کا رسد که هیچ شود، ایا  ه نظر یی ییشکنجه یرحله  ه یرحله تشدید 
نشینی کنناد ایاا    توانند عقب نشینی کنند؛ نمی توانند عقب توانند گام دیگری  ردارند، ایا نمی نظر ین یثل این است که اکنون نمی

تارین   اند، ایا آسییی که این وحشایانه  از طریق سرکوب اهریمنی دقیقاً یشاهده کردهیردم دنیا . اند  ایگاه خودشان را از دست داده
آزار و اذیت  ه یریدان دافا وارد کرده است عظیم است و در سراسر تاریخ آزار و اذیتی  ه این حد وحشایانه هرگا  وااود نداشاته     

اند یعادل انجام آن  ا خودشان اسات، زیارا در آیناده     انجام دادهدافا و یریدان دافا  ۀنظری دیگر، آنچه که آنها در ار از نقطه. است
 .را  رردازند یجیورند  ه دفعای زیادی تاوان آن

ا ال را در  هاا ایجااد یتقا ال و  اازداری یتق     در کیهان فضیلت و  لیدی، ینفی و یثیت و خوب و  د واود دارد و تمام این
کنند، این حقیقات   آن فکر یی ۀنیستند و افراد  ست احتماالً حتی کمتر در ار حقیقت یردم قادر  ه دیدندر. شود کیهان یواب یی

شاان یوفاق    که، از خیلی از ا تدا آزار و اذیت یحکوم  ه شکست  ود، ایا روند آن یریدان دافا را قادر ساخته اسات کاه در ت کیاه   
عناوان    رای یریدان دافا تدارک دیاد تاا خودشاان را  اه      ه عیاری دیگر، نیت افراد شرور وقیحانه  ود، ایا دقیقاً یحیطی را. شوند

گیاریم، یریادان    خواستم این یوقعیت فراهم شود و در حالی که یورد آزار و اذیت قرار یی الیته، نمی. یریدان دافا  ه اثیای  رسانند
واوداتی کاه ورای نجاای دادن   آن ی. گذاریم یواودای علیه دافا گناه کنند دافا و ین درحال یتوقف کردن شیطان هستیم و نمی

آیاد   دهند، ایا این اصل را که یثیت و ینفی هم یان از هر کلمه و هر عملی  وااود یای   هستند  ه انجام اعمال شیطانی ادایه یی
اصل ایجاد یتقا ل و  ازداری یتقا ال و دو عایال یثیات و ینفای وااود دارد،       ،زیرا در این سطح از کیهان قدیم. کنند درک نمی

انساانی   ۀکاه در اایعا   اسات  شود و آن شایل هرچی ی دهد ایجاد یی ی یثیت و ینفی هر زیان که فرد کاری را انجام ییچی ها
دهد یا حتی  گوید، کاری انجام یی هنگایی که فرد چی ی یی. شود همه چی   ه  دید آیدن این دو عایل ینجر یی -شود انجام یی

شاما   ۀهما : آن دقیقاً همانند آزار و اذیات اسات  . شود  ه نمودی از دو عایل ینتهی ییاینها  ۀهم -شود فکری دارد شایل آن یی
آغازش واقعاً شیطانی است، ایا نتیجه این است که در روند انجام اعمال شیطانی، این ایکاان   ۀدانید که هدفش چیست و نقط یی

 لوغ آ دیده شاوند و هرچاه آزار و اذیات دشاوارتر      ۀذیت، تا نقطیخالفت  ا آزار و ا[ اریان]را  رای یریدان دافا ایجاد کرده تا در 
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عنوان استاد شاما، در   هاز دیدگاه ین،  . کنند افراد  لید کالً این اصل را درک نمی.  اشد،  یشتر قادر است یریدان دافا را  ا راا کند
این عقیده  دکنم و یریدان دافا نیای دان دافا قیول نمییطلقاً استفاده از این آزار و اذیت اهریمنی را  رای آزیودن یری اصالح فاطی 

دافاا و یریادانش  اا آزار و اذیات     .  االتر ت کیه کنند[ سطح]توانند  ا تحمل کردن آزار و شکنجه  ه  اشتیاه را داشته  اشند که یی
توانید فقاط  اا تحمال کاردن آزار و      نمیاگر خودتان را  راساس فا ت کیه نکنید، . یریدان دافا است ۀکنند و این وظیف یخالفت یی

را که نیروهای کهن  «یحیط»این  ه اصطالح .  ه استاندارد یک یرید دافا  رسید[  توانید]اذیت  ه  االتر ت کیه کنید، کمتر اینکه 
ندارد یریدان دافا  ا  در دافا اذب شوند و ل ویی اصالح فایواودای در طی  ۀام که هم اند تصدیق نکنید، زیرا گذاشته فراهم کرده

یریدانم  اا انجاام کارهاا    . یوفق خواهند شد[ حتماً]یوفق خواهد شد و یریدان دافا [ حتماً] اصالح فا. آن نوع شراری تعدیل شوند
طور است که اهریمن  ر انجاام   فقط این -شدند  دین طریق یوفق خواهند شد و یریدانم  دون انجام کارها  دین طریق یوفق یی

این یسئله آنهاا را  اه ارتکااب گناهاان در طای انجاام اعماال        . تداخل کرده است  افشاری کرد اصالح فااین کارها که  ا تمام 
در کیهاان ایان   . شان سوق داده است و این  اعث شد که یواودای و افراد زیادی، شایل خودشان،  ه دور ریخته شاوند  اهریمنی

 .فق در یقا ل یک یخالف دقیقاً یتجلی شده استعایلِ یک یثیت در یقا ل یک ینفی و یک یوا

خواهد کاری در اایعه انجام دهد، در واقع  هنگایی که یک فرد یعمولی یی. توانند این اصل را  ه وضوح  یینند یردم نمی
ای  گان گفتاه کنناد  در گذشته ت کیه. ، دو تأثیر دارددهد شود یا  ه یحض اینکه کاری را انجام یی  ه یجرد اینکه فکرش هویدا یی

دیگری از یفهویی که آن کلمای دارند این است که در روند انجاام   ۀالی «.شود خوب و  د از یک فکر حاصل یینتایج »داشتند، 
تواند درانتها یریدان دافا را یتعادل کناد، آن    ا آزار و اذیت یریدان دافا، فکر نکردند که آن یی. تواند دو تأثیر  اشد کاری، واقعاً یی

در گذشته اصل کیهانی در ارتیا   ا اینکه یک ینفی و یک یثیات در یاک زیاان یتجلای     . چی ی است که نتوانستند درک کنند
هرچاه کاه   . شود نی   ه قوی خود  ااقی  اود   در هر چی ی نمایان یی[ آن]انسانی که  ۀشود قطعی  ود و این در ارتیا   ا اایع یی

 ه عناوان یثاال،   . د، یک یثیت در ازای یک ینفی و یک خوب در ازای یک  د واود داردخواهند انجام دهند  اش یردم عادی یی
زناد و دشانام    دهد، درحالی کاه  اه او ضار ه یای     زند یا دشنام یی هنگایی که فردی  ه فردی دیگری که دوست ندارد ضر ه یی

کانم کاه    ای صحیت یای  حیطه ۀدر ار. ز  رردازددهد و  اید  عداً  ه طریقی یلموس  ه فرد دیگر  ا یی ادهد،  ه آن شخص تقو یی
 ه عنوان یثاال، یاردم اغلاب  اه     . کند توانند  یینند نی  صدق یی همین در ارتیا   ا چی هایی که یردم یی. توانند  یینند یردم نمی

شاان  یشاتر و  یشاتر از     کند که کودکان شان خطور نمی سطح  االیی  اشند، ایا  ه ذهن  دهند که افراد یوفق کودکان خود یاد یی
یاردم  . شاوند  شوند و  یشتر و  یشتر از خدایان دور یی شوند،  یشتر و  یشتر از سرشت کیهان دور یی  اک و یهر ان  ودن دور یی

دهند که چگونه دست  اه اقادام یتقا ال   نناد، ایاا  اه خاطرشاان         شان آسیب  یینند، از این رو  ه آنها یاد یی ترسند کودکان یی
گویید که آن طور عمل کنند، در سطحی  نیادی  ه اصول اخالقی انساانی و یهر اانی صادیه     شما  ه آنها یی وقتیرد که گذ نمی
 .آورد آن دو اثر را  واود یی[ کار]دهند آن  هراا که یردم کاری را انجام یی. زنید یی

چگوناه یاک رمیام سیاسای     . شاان داده اسات  طور کایل آن وضعیت را ن در چند سال گذشته آزار و اذیت یریدان دافا  ه
. ساا قه اسات   درحال انجاام آن اسات  ای   تواند آزادی فکر یردم را  گیرد؟ آنچه که  تواند اعتقادای یردم را  گیرد؟ چگونه یی یی

خریب طور کایل ت هه اران سال تمدن  استانی را  توانست یوفق شود؟  ه ینظور رسیدن  ه آن هدف حتی سعی کرده  چگونه یی
ور کایال  ط  ه  است  ه طور کایل انکار شده، چی هایی که استانداردهای اخالقی انسانی را  رای ه اران سال زنده نگه داشته. کند

اینکه آن  ه انجام رسیده اسات   «.هرگ  ااازه ندهد دو اره  رخی د»یکه ورط  ه «له کرده است  ازیر »فروریخته شده است و حتی 
هایی  نظر، چینی از آن نقطه. گذرد این چی ی است که  ه خاطرشان نمی -انجام شده است  از رداخت خواهد آورد رای آنچه   یا نه،

کنناد   چناین افارادی اارمی یای    . ینداناه را از دسات دادناد    شان را از دست دادند استاندارد رفتار شرافت های اعتقادی که سیستم
ای از اایعه فاسد است، دروغ یساتقیماً  ار روی ز اان     هر انیه. ی را انجام دهندتوانند هرنوع کار  د هرکاری را انجام دهند و یی

آید و آنها هرکاار  ادی را  ادون     چرخد و دروغ گفتن همچون صحیت یختصر و غیریهم، عادی  ه نظر یی های ایروزه یی چینی
رسانند؟ یاردم   ین چی ها را فراهم کرد ینفعت یی نا راین آیا این گروه از یردم  ه رمیم سیاسی که ا. شرم و حیا انجام خواهند داد

 . ینی نکردند یک از اینها را  یش هیچ
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طور تصنعی  اه اهادافی  رساد، کاایالً      عادی  ه ۀکند در اایع یوافق و یخالف  ا هم واود دارند و اینکه کسی که سعی 
واقاع  کند یا نوعی انیش وااود دارد، در  دگرگونی گذر ییانسانی از ییان انواعی از  ۀهراا که اایع. قا ل انجام است رای او غیر

کنناد و تحات تاأثیر خادایان،      فقط زیانی که خدایان یردم را  رای انجام کاری راهنمایی یی. شود همه توسط خدایان کنترل یی
عملی نخواهاد  اود و    تالش در انجام کاری از روی تمایل انسانی یحض،. انسانی فراهم شود ۀتواند در اایع شرایط یختلفی یی

تواند ایان آزار و   شعورترین چی  یی فقط  لیدترین و  ی .گونه عمل کنند توانند این تر نی  نمی شیاطین فاسد و خدایان  ُعدهای  ایین
 ای از تاریخ خواهند داشت، یخصوصااً تااریخ   در آینده یردم درک تازه. کنندگان را انجام دهد عقالنی یردم خوب، ت کیهاذیت غیر

 .صد سال گذشته یا  یشتر و آن دو اره ارزیا ی خواهد شد یک

اید که یریدان دافا درحال  الغ شادن هساتند و یاردم دنیاا  یشاتر و       دیده ،در هر یوردی، در روند یخالفت  ا آزار و اذیت
. کنناد  تر و  یشتر افاول یای  دهی کردند  یش شیاطین و افراد شروری که آزار و اذیت را در این اهان سازیان. شوند  یشتر  یدار یی

اناد، در طای آزار و اذیات     کار  ارده  هایی را که  رای سلطه داشتن  ه اند و تمام روش  رداری کرده تمام قدری سیاسی که آنها  هره
، در  س،  ه عنوان یریدان دافاا . قا ل ااتناب استاید که آن غیر شما دیده. اهد رفتگونگ، توسط تاریخ از  ین خو شاگردان فالون

کنیم و الوتر  اکنون یشاهده یی این وضعیتی است که یا هم. حقیقت  رای یردم دنیا سخت نیست روشنگریاین یوقعیت، اکنون 
تار و   آن  دین دلیل است که یاردم دنیاا درحاال روشان    . تر خواهد  ود که حقیقت را آشکار کنید رود حتی  رای شما آسان که یی
آیند تا یوقعیت حقیقی را  شنوند و خودشان  رای یادگیری تمریناای  اه نا د شاما      ن د شما ییتر شدن هستند و خودشان  روشن
. در شرف وقوع است و در سرزیین چین تمام امعیت  ه  یش خواهند رفت تا  ا آزار و اذیت یخالفت کنند[ وضعیت]این . آیند یی
حقیقات  اه ایان    در ،آزار و اذیت علیه یریادان دافاا  دهند و  نسیت  ه خودشان انجام یی  دهند، هرچه که یردم انجام یی (تشویق)

در ا تادا  . شاود  آن چی ی است که توسط سرشت کیهان تعیین یای . کنند گران خودشان را آزار و اذیت یی شکل است که شکنجه
نهایی  ۀاهی  ه نتیجفقط نگ -در آن یثیت و ینفی واود دارد. امعیت را  سیج کرد ۀآزار و اذیت فالون گونگ انیشی  ود که هم

کنند که آنها قدرتمند هستند، ایا هرقدر هم دستگاه  یردم فکر یی. توانستند انجام دهند ها یی این چی ی نیست که انسان.  یندازید
 هنگایی. حاصل است کنندگان،  ی آن دسته آدم رذل علیه ت کیه ۀدروغ و حیل. نتیجه است شود  از هم  ی تیلیغاتی شما وحشی یی
آیند و  دانند،  س از انجام دادن آن، خدایان یی دهید که خدایان اای  نمی شوید و عمداً کارهایی را انجام یی که  اعث انجالی یی

 .گونه است چگونگی عمل آن این. کنند قضیه را  ا شما تسویه یی

ن  روناد هناوز الزم اسات  ارای     طورکایال از  ای   هتر  اشید و قیل از اینکه شایاطین  ا    ه عنوان یریدان دافا  اید یعقول
کارهایی  ۀهم. خو ی عمل کنید حقیقت و نجای یردم دنیا تالش کنید و در کارهایی که یریدان دافا  اید انجام دهند  ه روشنگری

 رداشتن در  آن این است که شما درحال گام ۀ اشد، هم  خشی یریدان دافا  ه فا ییدهند اعتیار دافا ایروز انجام ییرا که یریدان 
خو ی انجام دادن آنچه را کاه  ایاد انجاام دهیاد ادایاه       توانید در این یراحل  ایانی سستی کنید؛  ه نمی. یک یسیر خدایی هستید

 .دهید

شود و کمتر و کمتر  کنم که اهریمن کوچکتر و کوچکتر یی هر زیان که اشاره یی:  رخی از شاگردان  اید اینجا تواه کنند
دیگری را رها خواهم کرد و فقط کار دافاا را انجاام   کار  آهان، هر»کنند،  یسیر دهد،  سیاری از شاگردان فکر یی ۀقادر است ادای

 ایاد یاک زنادگی عاادی را     . توانید  اه افارا   رویاد    عنوان یریدان دافا در هیچ چی ی نمی  ه این عملی نخواهد  ود،  «.دهم یی
درحال . ی که در همان زیان درحال انجام آنچه که یریدان دافا  اید انجام دهند هستیدطور عادی ت کیه کنید، درحال ه گذرانید و  

رسد،  عادی  ه نظر یی ۀدر شکل واود ندارد، در ظاهر همانند اایع[ نسیت  ه یردم عادی]گونه  اشد، هیج تفاوتی  اید اینحاضر  
ه ایروز درحال انجام آن هستید  نیان گذاشتن کارها را  رای آنچه را ک. این چگونگی آن است -کننده هستید فقط شما یک ت کیه
کننادگان آیناده  اه آن رااوع      ترین یسیر است و آنچه کاه ت کیاه   این درست. گونه  اید در یسیرتان گام  ردارید آینده است و آن

طاور   هکاه آن  ا   کشیده شوید، چارا   اطیگونه رفتار افراطی را  ه نمایش  گذارید یا  ه هیچ افر توانید هیچ خواهند کرد،  نا راین نمی
های تفکر افراطی و هر شکلی از آنها، از آنچه که ین  اه شاما    تمام شیوه. تصنعی یوانع و دردسر  رای خودتان ایجاد خواهد کرد

ا تجر اه  ر شوند؛ چی هاای زیاادی شاییه آن    ها  اشند و  نا راین  اعث دردسر یی هایی از وا ستگی توانند شکل ام نیستند و یی گفته
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توانیم  گوییم که  ه خیلی از چی هاا  سایار    اید، یی اا آیده کنم که  ه عنوان یریدان دافا درحالی که ایروز تا این فکر یی. ایم کرده
 ناا راین در ایان   . دانید چه  یش خواهد آید شوید یی شوید و وقتی  ا یشکالی یوااه یی آگاه هستید و  یشتر و  یشتر ینطقی یی

 .توانید توسط یسائل خاصی یورد تداخل قرار  گیرید فکر  اشید و اکنون نمی  ایستی  سیار خوش یها ی حوزه

نکته دیگر این است که هرکاری را که یریدان دافا درحال حاضر درحاال انجاام آن هساتند اعتیار خشای  اه فاا اسات،        
یریدان دافا  اید  ه فا اعتیار  یخشید که نیازی  ه گفتن   س الیته  ه عنوان. گیرد  نا راین ادراکای و رشد شما همه از فا نشأی یی

شود و یاک کاار هام  ارای یان انجاام        شود  رای خودتان انجام یی  خشی  ه فا انجام ییکه درحال اعتیارکاری ایا هر . نیست
ساوی   هعظیم خودش را در روند  ا که هر یرید دافا  اید تقوای از آنجا. ام که انجام دهید شود، شایل کارهایی که  ه شما گفته نمی

که توسط دافا ساخته و  رداخته شدید، اینها همه در اعتیار خشای  [ هستید]گذاری کند، یخصوصاً چون یواوداتی  کمال رفتن  ایه
 اه نظار   چیا    تارین  سااده آنچه کاه  . دهند  اشکوه است آنچه که یریدان دافا انجام یی ۀشما  ه فا  ه نمایش گذاشته شده و هم

هاا و   گاری  حقیقت  رای یردم دنیاا، فرساتادن افکاار درسات در کنساول      روشنگریشود، یثل دادن فالیر،  یینی  شایل رسد  یی
هماۀ   -های گروهی و غیاره  های یختلف  رای حکویت، اایعه و یردم و رسانه ها، اعتیار خشی یریدان دافا  ه فا  ه شیوه سفاری

کارهاایی کاه    ۀ ه عیاری دیگر، هم. شود راهی است که  ه کمال نهایی ختم یی د ونکن گذاری یی تقوای عظیمی  رایتان  ایهها آن
ر هام  ارای دافاا انجاام     شود و یک کا آنها  رای خودتان انجام یی ۀدرحال انجام آن هستید، شایل کارهای کوچک و ناچی ، هم

 (تشویق) .شود مینرای ین، استادتان انجام  نی  یک کار  شود و نمی

های فا گفتاه شاود، یعماوالً خیلای کام صاحیت        درآینده همگی خواهید دید که  ج  گفتن آنچه الزم است در کنفرانس
تقاوای   ،زیرا هرکسی الزم است یسیر خودش را طی کند و هر کسی  اید یسیر خودش را طی کناد و فقاط  اس از آن   . کنم یی

قیقه از هر روز و در هر یوردی همانطور که قیالً انجاام شاد شاما را  اه     توانم هر د  نا راین نمی. تواند  نیان نهاده شود عظیم یی
خود، گذشته است و زیان حال  رای  رای یریدان دافا است که آخارین   ۀزیانِ فقط یطالعه کردن فا و ت کی. سمت الو هل  دهم

دهیاد و   رها را  ارای دافاا انجاام یای    رسد که کا درظاهر  ه نظر یی. ی که الزم داریدهایچی همۀ  ه کمال  رسانند، یوارد خود را 
طور  حقیقت ایندر (دنخند استاد یی) «.دهم، زیرا استاد  ه ین گفت ین  رای استاد کارها را انجام یی»کنند،   رخی از یردم فکر یی

 .دهید را انجام یی گویم کاری را انجام دهید،  رای خودتان آن وقتی  ه شما یی. نیست

تواند  ه آن آسیب  رساند و آن از قیل آورده شد و چی ی که درحال حاضر واود دارد  ی نمیدافا چی ی است که هیچ فرد
توانناد   دهاد، ایاا چاه تعاداد از یوااودای یای       یواودای را نجای یی ۀشود و هم یواودای اشاعه داده یی ۀو آن دقیقاً  رای هم

توانند دیده شوند،  نا راین یحتاوای فاا    واقعاً یشکل است و نمی یا د  یینند؟ فا را که فا در آن تجلی یی ۀحقیقی و ویژ های لشک
است و  رای یواودای یعمولی سخت است که چرخی را کاه   گونگ  ینید فقط یک شکل از فالونی را که یی. تواند دیده شود نمی
 ناا راین  . تواند دیده شود نمی کسانی که در سطوح  اال هستند ۀواقعی درحال تثییت کردن فا است  یینند و آن حتی  وسیل طور  ه

 .تواند  ه آن آسیب  رساند کسی نمی تواند  ه فا حقیقتاً آسیب  رساند؟ هیچ چه کسی یی

صاوری   یوااودای  اه   ۀکه  رای اینکه  ه هما [ ام گفته]شعور  سیار سخت است و  ام که نجای یواودای ذی  ه شما گفته
ها، کاه   ود که فا را کسب کنند و نجای یا ند، آیوزش فا در این یکان انسانیک کل و یواودای در سطوح یختلف ایکان داده ش

 س  ا آیوزش . را  شنوند ترین سطح کیهان هستند، یجیور  ود انتخاب شود تا یواودای در هر سطحی  توانند آن یواودای  ایین
چنین یواوداتی  اشند و چنین  ایست  یوش کند؟ ی اشد تا  ه فا گ[  ایستی یی]فا در اینجا، چه کسی در  ین یردم این دنیا اینجا 

 -گیری  ایانی شکل ۀ اشد که وقتی کیهان  ه یرحل[ این طور]انتخاب یجیور  ود ( تشویق) .یواوداتی یریدان دافای ایروز هستند
یکاه یوااودای   طور  اه اتفااق  یفتاد،    اصاالح فاا   -ترین زیان رسید ری دیگر،  ه یشکل ه عیا -انهدام رسید -انحطا  -سکون
در  اصالح فاقلمرو در آن زیان، این  ود که  گذارد آن توسط  هدف از  واود آوردن سه. شعور و تمام افالک  توانند نجای یا ند ذی

 اشند، چه نوع یوااوداتی اینجاا   [  ایستی یی]قلمرو  شعور سه  نا راین چه کسانی یواودای ذی. این یرحله یورد استفاده قرارگیرد
تفکار یوااودای،    ۀهای هستی  رای یواودای الزم  ود در آینده  اشد، شایل شیو  اشند و چه نوع یواودای و شیوه[ ایستی  یی]

اصالح ایا وقتی در طی . در طول تاریخ رشد یا د[  ایستی یی]شان و غیره، تمام این چی ها  فرهنگ چگونه خودشان را اداره کنند، 
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طور است  این. ضعیفی نظم و ترتیب داده شدند و علت آن این است که نیروهای کهن ظاهر شدند طور  هکنیم،   ه آنها نگاه یی فا
دقیقااً  خااطر اینکاه آنهاا کاایالً یانظم       . های نوع انسان تصادفی نیست، آنها ینظم هستند که  گوییم، اینجا  سیاری از وضعیت

تواند زیانی که  یثل اینکه آیا یک یرید دافا یی ،کند رتیا   یدا ییایا وقتی  ه چی هایی ا. رسد که طییعی  اشند هستند،  ه نظر یی
آیاا    گذرد  ه ت کیه ادایه خواهد داد یا ناه،  دافا شود یا نه، آیا هنگایی که از ییان آزیایشی یی ۀشود وارد درواز فا آیوزش داده یی

دهد  های دیگری از تداخل روی یی زار و اذیت یا شکلتواند  ه سمت کمال  یشرفت کند یا نه، آیا یک یرید دافا هنگایی که آ یی
 ناا راین درحاالی کاه  اه فاا اعتیاار       . تواند در اعتیار خشی  ه فا  خو ی عمل کند یا نه، این چی ها  ه خود فرد  ساتگی دارد  یی
. افا تداخل کرده استو یریدان د اصالح فاادی  ا  طور  هاید که یک یشکل واود دارد، که ظهور نیروهای کهن   خشید، دیده یی

اند چقدر شیطانی است، هنگایی کاه  اه گذشاته نگااه      کنند و کارهایی را که انجام داده ایا یهم نیست که آنها چگونه یداخله یی
یهم نیست کاه  . طور است یطمئناً این (تشویق) «1.از دست تاتاگاتا  گری د»تواند  کنید خواهید دید که در واقع هیچ چی ی نمی یی

ی ین اصالح فاخواهند انجام دهند، در  ایان چی ها  رطیق شرایط  نیروهای کهن، شیاطین فاسد، یا یواودای انسانی  لید چه یی
هایی  و یوقعیت های یختلف رفتار که در طی یسیر روی داد یا شکل های اختالل است که آن، انواع شکل این. تکمیل خواهند شد

یافته توسط یوااودای کیهاان قادیم در آخارین      های تجلی نها چی ی  یشتر از حالتای  اند، که شاگردان خاصی  ه نمایش گذاشته
کسای   هایچ . نیساتند  اصالح فااختالالی خاص  رای [ چی هایی  یشتر از]انهدام نیست و  -انحطا  -سکون -گیری شکل ۀیرحل
کشاند، در نهایات  اه سامت خادا  اودن        و یهم نیست که یریدان دافا از چه دردی زار یی. تواند  ه خود دافا آسیب  رساند نمی
 .روند یی

کسی کاه    یخصوصاً. در این کیهان، هیچ یواودی از درد  یهوده رنج نخواهد  رد: اید همگی این اصل را از فا درک کرده
، یهم نیست چگونه  ه  اشدتا زیانی که هنوز در ییان فا  - اشد  اصالح فاکند و  یشتر اینکه او یرید دافای دوره  را ت کیه یی دافا

کناد،    ه عیاری دیگر یهم نیست که اهریمن چگونه یاا را شاکنجه یای   . کشد کمال است رسد، آنچه که انتظار او را یی  ایان یی
ایان چگاونگی آن   . شاود  هماهنگ یی اصالح فانا ذیر  ااتناب ۀ رساند و در  ایان، ایور  ر طیق نتیجتواند هدفش را  ه انجام  نمی
شاود کارهاا    درحالی که از وضعیتِ اختالل استفاده یی اصالح فااختالل واود دارد،  س در طی  اصالح فاکه  رای  هنگایی. است

 .طور است الزم است هنوز هم  ه انجام خواهد رسید و یطمئناً این اصالح فاانجام خواهد شد و در نهایت هدفی که  رای 

خواهیاد دیاد کاه آن حقیقات       قطعاً  آن  رآیدند و نگاه  ه هر چی ی  یندازید، ۀدر آینده،  س از اینکه یریدان دافا از عهد
 -گیاری   رین یرحلاه از شاکل  وقتی یک خدا در کیهان دید که کیهان در طی روند صعود و سقوطش درحال  یشروی  ه آخ. دارد

خواست خاودش را نجاای     نا راین یی خواهد که از  ین  رود،  کسی نمی هیچ. یافت را وحشتناک  انهدام  ود، آن -انحطا  -سکون
 ۀ ه خاطر اینکه خودشان را نجای دهند یجیور  ودند تمام کیهاان را نجاای دهناد و  اا ایان حاال،  اس از آزیاودن هما         . دهد
هایی که یواودای یطرح کردند  که ایده دلیل این  ویژه  ه شان  رسند،  ه یک از یواودای نتوانستند  ه هدف ، هنوز هیچهایشان ایده

که سطح یک یواود چقدر  اال   دون تواه  ه این. توانست خوب در نظر گرفته شود و چی هایی را که در آن زیان انجام دادند نمی
 ا . شان  رسند این دلیل آن است که چرا آنها نتوانستند  ه هدف. نقص درنظر گرفته شود ایالً  یخوب یا ک  توانست کایالً  ود، نمی
یواودای کیهان  یاید هولناک نهایی را دیدند و خواستند که در یورد آن کاری انجام دهناد و  ادین ترتیاب نیروهاای      ،این همه

 .کهن کیهان  دید آیدند

توانم  ا اساتفاده از ز اان    هان ایروز  ه این یرحله رسیده است، درحقیقت دیگر نمیدر کی اصالح فاکلی  طور  هاز آنجاکه 
کلی شارح   طور  هتوانم چی ها را  یی. تواند آن را شرح دهد یلموسی توصیف کنم، چراکه ز ان  شری دیگر نمی طور  هرا   شری آن

آنچاه کاه    (تشاویق ). خود یا کایل شده اسات درحقیقت کیهان . اند ری ی شد همگی تکمیل شده چی هایی که از قیل طرح. دهم
کنند تا  اه حیاای خاود     آسا این ایکان را فراهم یی های کیهانی غول  اقی یانده است فقط آن عوایل  ایانی هستند که  رای  دن

 .کنند سطحی  شری ادا یی ۀ نیادی چی ها را از الی طور  هادایه دهند و تمام آن عوایل، چی هایی هستند که 

تر  یسائل واضح. در کیهان است اصالح فاشود  سیار شییه یوقعیت  انسانی یتجلی یی ۀحاضر وضعیتی که در اایعدرحال 
ی دنیاای  شاری آغااز    اصاالح فاا  وقتی . تر تغییر کند کنم که این وضعیت یمکن است حتی سریع شوند و فکر یی تر یی و واضح
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قلمرو قایالً یحصاور    سه ۀ، این ینطقاصالح فادر آغازِ . دهد تحت تأثیر قرار ییشود، زیانی است که واقعاً یواودای انسانی را  یی
یواودای  اال دیگر نتوانستند  ا یواودای زیرین ارتیا   رقارار کنناد و     قلمرو از  دن کیهانی اصلی ادا شد،  نا راین سه. شده  ود

هاای اخیار،    در طای زیاان  . ه قلمرو است وا سته نخواهد  ودشود،  ه آنچه خارج س در آینده هنگایی که روی ایور  شری کار یی
 ناا راین  .  ه تعداد  سیار زیادی  ه این دنیا  ایین آیدند و  از  یدا شدند اصالح فاند و قیل از  اینها را دید ۀیواودای قلمرو  اال هم

های  شری درحال  در حقیقت اشخاص درون  وستههای انسانی  ه نظر یی آیند، ایا  در نظر یواودای انسانی، آنها  ا همان  وسته
 سیاری از یواودای سطح  اال آیدند تا فا را کسب کنند و همچاون یوااودای انساانی  ااز  یادا شادند و       . حاضر یتفاوی هستند

 خشند،  یی در حقیقت درحالی که یریدان دافا در این زیان  ه فا اعتیار. های کیهانی دورِ یختلفی هستند یواوداتی از  دن ، رخی
نیروهای کهن که  ه آنها ااازه ندادند فا را کساب   ۀیردم  سیار زیادی قرار  ود که فا را کسب کنند، ایا  ه دالیل یختلفی،  وسیل

آنقدر  -در طی این آزار و اذیت یواودای زیادی حتی کاریا ایجاد کردند و علیه یریدان دافا یرتکب گناه شدند. کنند ینفک شدند
و اکنون  ا انهدام یوااه هستند و یواودای زیادی هستند کاه علیاه یریادان دافاا      -را  رردازند توانند تاوان آن هرگ  نمیزیاد که 

 .اینها همه یوضوعای آینده هستند. ادید خواهند  ود ۀهایی در دور توانند ت کیه کنند، آنها انسان یرتکب گناه نشدند ایا نمی

تعدادی از آنها . اند هایی نوشته اخیراً  رخی از یریدان دافا کتاب. ای اشاره کنم ه تا  ه یسئلهحاال از این فرصت استفاده کرد
ت کیه، آزار و اذیت شدن، یخالفت  اا آزار   ۀها در ار اهداف آنها کایالً خوب است و  سیاری از کتاب. ام یختصر نگاه کرده طور  هرا 

ایان  در قالاب اساتفاده از   شما  -شود آغاز تائید یی ۀنقط. ن یریدان دافا  خش شوندتوانند در  ی  ا این واود، نمی. و اذیت هستند
ایاا  . دهیاد  دهید و آنچه را که یریدان دافا  اید انجام دهند انجام یی  خشید، یردم را در این دنیا نجای یی ها  ه فا اعتیار یی کتاب

،  نا راین هیچ چی ی نیاید  ا شکلی که یریدان دافای ایروز  ه فا دانید، یریدان دافا الزم است  ه کمال نائل شوند همانطور که یی
 ناا راین ا اداً   . فاا را اضاافه نکنیاد    ۀهیچ چی ی خارج از یطالع. نهایت حساس و یهم است این  ی -کند هاخلدی خشند  اعتیار یی

توانید  اعث  وااود آیادن هایچ اختاللای      نمی چی ی را که  خشی از خود دافا نیست  ین یریدان دافا  خش کنید، ا داًتوانید  نمی
 . رای یریدان دافا شوید

در یوقعیت ویژه و شرایط ینحصر  فرد ایروز و  ا رویدادِ وضعیت خاصِ یاورد  . ام این یوضوعای قیالً صحیت کرده ۀدر ار
توانناد  اا    دی تیلیغ شاوند، یریادان دافاا یای    عا ۀتوانند در اایع ها یی آن کتاب. را دو اره یطرح کردم آزار و اذیت قرار گرفتن، آن

توانید آنها را  ین ااتماع عادی  خش کنیاد،   شود  ه تیلیغ آنها کمک کنند و یی یریدان دافا  ر ا یی ۀها که  وسیل رسانهاستفاده از 
از . اعث هیچ اختاللی در  ین یریدان دافا شویدتوانید   اینها خوب است ایا نمی ۀتوانید در انجام آن کمک کنید و هم شما یی ۀهم

های فا هر اطالعاتی، یا هر چی  صوتی یا تصویری و غیره را که  خشی از خود دافاا   های دافا، در کنفرانس حاال  ه  عد،  ج  کتاب
توانیاد از   نمای . شاند های اولیه شاما  ا  های فا و شاگردان یا یشتری حتی کمتر اینکه کنفرانس. نیستند در یعرض فروش نگذارید

گوناه   آن ایان . حقیقت و ایثال آن،  اید ااتماع را هدف قرار دهاد  روشنگریفا،  ۀیریدان دافا  ول کسب کنید، یطالب  رای اشاع
 . اید انجام شود

ااازه  دهیاد  اه آن   . سؤال را  دهیدهای   رگهتوانید  یی (تشویق). حاال زیانی را صرف  اسخ  ه سؤاالی شما خواهم کرد
 . رردازیم

 کنیم؟ استفاده قانونی ا  ارهای از فرانسه  لیس رفتار  ه رسیدگی  رای توانیم یی آیا:  رسش

در اصال ایان   . کرد، شما  رای خوشایدگویی و دادخواهی  ه آنجا رفتید هنگایی که رهیر چین از فرانسه دیدار یی :معلم

یواب  ر ا کردن فتناه   ،کند الون گونگ را آزار و شکنجه ییای که ف دسته یتعلق  ه ایا تعدادی از آن افراد او اش. چی  خو ی  ود
  ۀکار آن دسات ، این حادثه یسلماً کار شیطان  ود. شاگردان را آزار دهد یودشدند و این  اعث شد  لیس فرانسه که از حقیقت آگاه ن

ی قانون در یک کشور دیوکراتیاک،  عایل اارا[  لیس فرانسه. ]دهد قرار ییآزار و شکنجه یورد تیهکاری  ود که فالون گونگ را 
کند، تیعیات   های یک کشور دیگر، که حکویتش  وسیله شیطان کنترل شده و حقوق  شر را نقض یی کایل از دستورالعمل طور  ه
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استفاده از ا  ارهاای  .  اعث افتخار  اشد کشوری که حایی دیوکراسی و حقوق  شر است،کنم که این یوضوع  رای  فکر نمی. کرد
 . رای حل این یسئله کایالً  جا و یناسب استقانونی 

 .رسانند یی استاد  ه را درودشان تایلند در دافا یریدان:  رسش

 (تشویق)یتشکرم  :معلم

 .کنند یی صحیت افراطی ای شیوه  ه و نیستند خونسرد و آرام شاگردان  رخی حقیقت، روشنگری هنگام:  رسش

چه آن روشنگری حقیقات  ارای   . خواهانه و آرام و خونسرد انجام دهند کار نیکیریدان دافا  اید هر چی ی را  ا اف :معلم

یطلقاً هیچ کااری  . ،  اید همیشه  اعث شوید که یردم خو ی و یهر انیِ یریدان دافا را  یینندیردم  اشد چه شرکت در یک فعالیت
ای افراطای صاحیت    اگر  ه شایوه کنید،  روشن ییزیانی که یواودای را نجای داده و حقیقت را . را  ه شکل افراطی انجام ندهید
 عناصر شیطانیِ[ قادر نیستید]آن  ه این خاطر است که وقتی نیکخواهی شما  ه حد کفایت نیاشد . کنید، اثر یثیتی نخواهد داشت

 .توانید  ه اثر یثیتی دست  یدا کنید اند را یتالشی کنید و نمی یواود در ذهن آن یردیی که یسموم شده

در آن را چی ی نیست که  توان  ه آن تظاهر کرد، همچناین حاالتی نیسات کاه      (شَن)  ه شما گفتم که نیکخواهی قیالً
وقتای شاما   . شاود  و فقط از طریق ت کیه نمایاان شاده و کساب یای    آید  نیکخواهی حقیقتاً از درون یی. ظاهر حفظ کردسطح و 

شود و  ه یحض اینکاه افکارتاان  دیادار     مای از دهانتان خارج ییگیرید،  ه یحض اینکه کل شعور قرار یی رو روی یواودای ذی
شوند، آنها قادرند عناصر  د و چی های  دی که یردم دنیا را یسموم کرده است و در ذهان یاردم یواودیات دارد را یتالشای      یی
 ردن قادری عظایم نیکخاواهی     کار ه دون  . رسند و شما خواهید توانست آنها را نجای دهید و آنگاه یردم  ه درک آن یی. ندنک

خااص،   طاور   اه آنهایی که . کنید میکسب ن[ ای نتیجه]و در روشنگری حقیقت هیچ . توانید آن چی ها را از  ین  یرید حقیقی، نمی
هایی که  چراکه توانایی. دهند،  گذارید  ه شما  گویم که یطلقاً هیچ اثر یثیتی نخواهد گذاشت انجام یی چی ها را  ه روش افراطی
 نا راین در زیان انجاام هار کااری،    . نیکخواهیِ شما آشکار نخواهد شد [همچنین] ، وآشکار نخواهد شد ،در ت کیه  دست آوردید
 .رویاد  ها یی ها و سفارتخانه  ه افرا  نروید، حتی وقتی  ه کنسولگری. اویانه نداشته  اشید، این اشتیاه است هیچ گونه افکار ییارزه
شیطانی که  فرستیم، یا وقتی افکار درست یی. یتفاوی است قضیه ،ایا در یوااهه  ا یواودای شیطانی.  اشید اید  ا یردم یهر ان 

 اه هار   . کنایم  اند را  اکسازی یی تهکه در آزار و شکنجه شرکت داشیواودای  لیدی ها، اشیاح و   ه نوع  شر تعلق ندارد، اهریمن
آیاا یاا   . ایا  اید  ا یردم نیکخواه  اشاید . خوب استرسیدگی کنید، ان تاریک های  ست و یاور آن اهریمن[ حساب] ه طریقی که 

توانیاد آنهاا را    ، چگونه  دون اینکه  ا آنها نیکخواه  اشید یای در حال نجای یردم دنیا هستیمه کدهیم؟ از آنجا یردم را نجای نمی
  نجای دهید؟

 یکی این آیا. کردند سقو  و دادند، رشد را خودخواهی اآنه از تعدادی شدند، خلق  یشتری یواودای که همینطور:  رسش
 داشت؟ خواهند واود یواودای از تعداد همین آینده در آیا است؟ کیهان انحطا  دالئل از

 -ثیاای  -گیاری  شاکل [ است که] اود این خصوصیت ه خاطر و.  نیادین کیهان قدیم است  ۀخودخواهی یشخص :معلم

. است[ خواهی]خود از  عاریفا تمایاً هماهنگ، کایل و  ،در آینده .نا ذیرند یرگ ااتناب -یماری  - یری -نا ودی و تولد -انحطا 
  ۀیشخصا  .شاود  یهان و خصوصایای یوااودای یای   فت کتغییر در این یشخصه  نیادین کیهان ینجر  ه تغییرای اساسی در  یشر

رو  اه   ساقو   حتای  و یوااودای  شادنِ  آلوده .است کرده تعیین را است[ حالت] آن در کیهان ه نیادینی ک حالت کیهان،  نیادین
نیا    ناا ودی  -انحطاا   -ثیاای  -گیاری  شکل و. است نا ودی -انحطا  -ثیای -گیری شکل علت  ه شدند،  د که آنهایی  ایین
  . اشد یر و ویژگی  نیادین  آن  ه یستقیماً رسد نمی نظر  ه ایا است، کیهان  نیادین ویژگی ۀنتیج خود  نو ه  ه
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تعداد یوااودای  . کنید نیست یانند چی ی که شما فکر یی. کنید فکر یی ا ذهنیتی  شری  ،یواودای الهیایور شما در اره 
 .شوند شوند یا نمی ییفاسد در کیهان ثا ت است، و هیچ ارتیاطی  ا این ندارد که یواوداتی 

طوریکاه    اه  ،دنا  سیار زیادی از آنهاا وااود دار  اا حضور دارند، و یواودای همه اا هستند، و تعداد  یواودای الهی همه
کنیم هر چی ی که  زیانی که چشم  از یی. در یورد هوا، آن از ذرای  سیاری تشکیل شده استدانید،  یی. غیرقا ل شمارش هستند

در هر الیه از . ستدهد، ساخته شده ا   رگتر  عدی را شکل یی ۀکه ذرای الیتری   ینی ذرهو حتی ذرای  ینی  ذره ینیم از ذرای  یی
عادهای   رخای از آنهاا در  ُ   . یکر واود دارند هایی از یواودای غول ذرای حتی گروهاز یواودای واود دارند، و در هر الیه  ،ذرای

اینگونه است که تعداد  .ایا آنها واود دارند های علمی یشاهده کرد، توان آن را  ا روش در حال حاضر نمی. شوند یختلف ظاهر یی
و ین اینجاا  اه  ااکتری اشااره      .واود داردغیار را  ردارید، یواودای  یشماری در آن  ۀاگر یک ذر -ماری از آنها واود دارندش  ی
روی آن  یوااود تعداد خواهید دید چه  ،نمایی کنید و  ه آن نگاهی  یندازید کره زیین   رگ ۀاگر شما یک ذره را  ه انداز. کنم نمی

وااود دارد، و  ااز هام حتای ذراتای کاه       تاری    ینای  ذره ذرای .نیست ینی  ذره ۀغیار کوچکترین ذر کوچک ۀو آن ذر. واود دارد
ذرای   رگتار    ایاا در ااره   .است ینی  ذرهاین در یورد چی های  .هستند ینی  ذره نهایت ی هایی که تقرییاً هستند، و آنتری   ینی ذره

 هاا   رگترناد، و هناوز     یکر کیهانی واود دارند که از یولکول های غول دن، چه تعداد یواودای در  کیهانیعظیم عالمِ در  چطور؟
غنی است و  کیهان از نظر تنوع !د؟ند داشته  اشیواودای  اید در آنجا واواز چه تعداد رفته  هم هم   رگتر، و  از هم   رگتر؟ روی

که همه اا  اودای  سیار زیادی واود دارندیو. است یواودیک هر چی ی زنده است و هر چی ی .  اورنکردنی عظیم است طور  ه
سرشات کیهاان     تمام یواودای زنده  وسایله  عمر طول. یواودای چه خوب  اشند یا نیاشند، این ر طی  ه تعداد آنها ندارد .هستند

ل خواهد هماهنگ و کای در آینده فا تمایاً. شدنا ودی یواب آن  -انحطا  -ثیای -گیری کهن تعیین شد؛ در گذشته قانون شکل
  . ود

 است؟ کمال  ه رسیدن از  عد ظاهریان و یا اصلی روح ظاهر همانند یا حاضر حال ظاهرِی چهره آیا:  رسش

همچنان شاییه  و رسید،  تر  ه نظر یی انگی تر و اوان هر چه  االتر  روید شگفت. ام قیالً در این یورد صحیت کرده :معلم

ایا همینطور کاه  ااالتر   . تان یمکن است آن طور نیاشد ر، ییانسال یا اوان  اشید روح ی خواه در حال حاضر. خودتان خواهید  ود
زییاایی را هام    انگی   اودن،  شگفت ، آناست انگی  شگفتازآنجا که آن  ، س. انگی تر خواهید  ود روید یطمئناً اوانتر و شگفت یی

خواهید دید کاه   انی که تا نقطه  خصوصی ت کیه کرده  اشید، نا راین وقتی  ه سطوح  سیار  اال  رسید، درواقع زی .شود شایل یی
 در آن تجلی قلمرویی اسات کاه  . روی زیین نداریدافراد نیستید، و اصالً شیاهتی  ه  تان اکنون[ چهره]آنقدر زییا هستید که شییه 

 .شود حاصل ییصعود  ه آنجا  ودن و  فراتر رفتن از  شرنتیجۀ 

 (حاضرینخنده )است؟  یخاص قو طور  ه ی دن انرم یدر کجا:  رسش

فقط اینطاور اسات کاه    . کند کجا  اشد، قدری همه اا یکسان است  فرقی نمی. ال یک شاگرد ادید استؤاین س :معلم

ثیر أست؟ تحت تا ا  خاص قوی طور  هخواهید  دانید کجا حساس است و کجا  شما یی .تان حساس هستند های یختلف  دن  خش
 .یکسان است، تغییرای در تمام  دن گونگ

  ود؟ خواهد چگونه آنها ۀآیند. گذارند نمی  یش قدم ترس خاطر  ه که هستند شاگردانی چین اصلی سرزیین در:  رسش

خاو ی آگااه    هایان یوضاوع  ا    ۀشما در اار  ۀدر واقع هم. این  اره  گویمقطعی در یخواهم چی  حال حاضر نمی در :معلم

 رای حفاظت از خود در ااره حقیقات   شود  وقتی دافا  ا یشکلی یوااه ییا این حال و    رد، وقتی شخصی از دافا سود یی: هستید
 یند شخص دیگاری در   فردی یی. ای توضیح دهم  گذارید  ا یثال ساده ایور چی ی نگوید، آیا این شخص یستحق نجای است؟

دردسر   رگی افتاده اسات، ایاا او را    یند که ناایِ او در  سرس شخص نجای  یدا کرده یی .دهد خطر است و اانش را نجای یی
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ست؟ شما یواودی هستید که توسط دافا خلق شده، و دافا زندگیِ ادیدی  ه شما  خشایده  ا آیا او شخص خو ی. گیرد نادیده یی
شاود، و   گیرند و دافا یورد صدیه واقع یای  شکنجه قرار ییتحت یریدان دافا  ،آید که طی آن است،  س وقتی شرایطی  واود یی

فاردی  شاما را  تاوان   ترین یعنا حتای نمای   در ا تدایی توانید از دافا حمایت کنید، آیا همچنان یرید دافا هستید؟ ما هنوز هم نمیش
حتای  ادتر از    هساتید، یوااود  اید، از نظر یواودای الهی، شاما  ادترین    سود  رده[ از دافا]از آن گذشته، شما حقیقتاً . خوب نایید

حتای    نا راین چنین شخصی. اند سود نیردهچراکه آن آزاردهندگان از فا . ندا یورد آزار و شکنجه قرار داده اآنهایی که یستقیماً فا ر
اینکاه  اا ایان افاراد     . و  یشتر اینکه، این قانون   رگ است که تمام زندگی در کیهان را خلق کرد .فرویایه استافراد  دتر از آن 

 .ودش را داردشود، فا استانداردهای خ چگونه  رخورد یی

 یفکار  ی ه کاریاا  «۸نیست سخت شدن  ودا تا ت کیه//  رفته  ین از افراطی افکار تمام» در «افراطی افکار» یاآ:  رسش
 کند؟ یاشاره ی

روی در تصاورای   خیاال یاا زیااده    یا د که فرد دچار  اروازِ  کاریای فکری  یشتر اینطور تجلی یی.  له درست است :معلم

 تمنای کسب آنچه ۀگسیخت لگامشتر اوقای، آنها همان افکار  ی. های  شری هستند ، که همگی آنها وا ستگیشود ییگسیخته  لگام
ناییاده   «افکار افراطای » است که  ه همین خاطر .تواند  دست  یاورد خواهد ایا نمی ییفرد چی هایی که کند هستند،  فرد آرزو یی

 .یعنایش این است( زنندیی لیخند استاد).  وچ و  یهوده هستندکه شوند، افکاری  یی

  کنیم؟ نگاه ید ا ای یهدو طرف تنگه از چه زاو ینینظور یشخص کردن تقا ل    ه یوان،گ ارش اخیار از تا ینح:  رسش

 «ای  اید نگاه کنیم؟ ، از چه زاویهطرف تنگهیشخص کردنِ تقا ل  ین هر دو حین گ ارش اخیار از تایوان،  رای » :معلم

هاای   گارش ندر را طه  ا فالون گوناگ  آنها خواهید  گویید این است که  واقع ییچی ی که در .نوشته نشده استاضح ال وؤاین س
 .کناد  یای ایجااد   خودی خود تماای  را   ه رند،داتنگه  هایی که هر دو طرفِ نگرش ؟نشان دهیما تمای  رچگونه این . یتفاوتی دارند

نیسات؟  تمای  ش یک آیا این خود. در اره دافا دارند این دو یکان دو نگرش یتفاویفرهنگ و تیارِ هر دو یکی است، ایا همچنان 
  .توانید آنها را  ا هم یقایسه کرده و کمک کنید تا یردم دنیا آن را  یینند در یقاالی روشنگری حقیقت یی

 کنیم؟ روشن را حقیقت   رگ های شرکت  رای چگونه:  رسش

یا  اید تماام  . یهم نیست چه  اشد. شوم ن کوچک و یا   رگ  ودن شرکت قائل نمیهیچ تمای ی  ییرحله در این  :معلم

تواناد   که الزم است انجام دهید، هار کسای کاه یای     را شما  اید هر کاری. نجای  یدا کنند را نجای دهیم ایست   آنهایی که یی
ای یر و   ه خاود   یردم  خواهند نجای یا ند یسئلهاینکه  .آید انجام دهید تان  ریی نجای یا د را نجای دهید، و هر کاری از دست

 .آنهاست

در قیاال   کاه  هاییدریسئولیت یکهطور  هدافا است  کارهایانجام  یشغول تمام یدی یا  ینطقه در دافا یرید یک:  رسش
 .کند یی کوتاهیانجام دهد،   اید اش خانواده

 ارای انتقااد از   ]از ز اان اساتاد   . د یاک وا ساتگی دارد  رسا   ه نظر یای نی  ال را  اال فرستاده ؤشاگردی که این س :معلم

کاه دیگاران     ام این است که هر اایی که هستید  اید فارد خاو ی  اشاید طاوری     چی ی که  ه شما گفته. استفاده نکنید[ دیگران
دان دافاا، اینکاه چقادر    عناوان یریا    اه . اداره کنیدخو ی   ه اید ایور خانواده و یحل کارتان را  .یرید دافا هستید یک گویند شما 

ین خوب ت کیه »: یمکن است  گویید. شود در الوی چشم یردم دنیا، ینعکس یی ها، اید کایالً در این یحیط خو ی ت کیه کرده  ه
آنگااه چگوناه    .ها رفتار خو ی نداشته  اشاید  ایا هنوز هم در  رخورد  ا یردم دنیا در آن یحیط «.ام، ین یک یرید دافا هستم کرده
خاو ی   یاان  اه   درست؟ الیته تعدادی از یریدان دافای( خندند یی آرایی  ه استاد) اید؟ خو ی ت کیه کرده توانید نشان دهید که  ه یی
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که  توان نماایش   چی ی نیست ،خو ی ت کیه کردن ایا حالتِ  ه. اند ر است که آن یسائل را نادیده گرفتهاند فقط اینطو ت کیه کرده
 .هست [آنطور]کننده  که یک ت کیه ستحالتی اآن صرفاً داد، 

 آیاا .  اشاد  داشته آوری شرم  گذشته یدکهن انتخاب شده است  ا یروهاین توسطکه  یندر چ یمناهر  سردسته آن:  رسش
  گویند؟ یا  ه آن ۀ یشین در اره توانند یی استاد

ای کاه   کاه توساط اساد تج یاه شاده      است یطانیش ییاز هوا (فوی) فیآن  .زیادی واود ندارد  ۀدر واقع  یشین :معلم

 ،یساتعد حساادی  اود    آن. که نیروهای کهن انتخا ش کردناد وزغی شد  ،  یرون وزید، و تیدیل  ه انینِشته اران سال عمر دا
اداری،  ا آسیب رساندن  ه دیگران راهاش را    که ریشه در تندخو و ناچی   ودن او داشت، و از طریق زد و  ند در چرخه[ حسادتی]
ای  شاریانه  های کایالً  یکرد، و کار گویی یی ی نداشت، تملقهای اصیل هایی شکل داد، آریان دستهی  یشرفت  ه الو  از کرد،  را

 -حتی  یشتر از حد یورد نیاز هام دارد  -، استاندارد الزم را دارد شریت  ودن   رای تفاله نیروهای کهن دیدند که آن. داد یی انجام
ئناً هنگایی دانستند که یطم یند شدند و یی هنکردنی  ه آن عالق اور طور  هنیروهای کهن . دارد[  ا خود]را  و انواع و اقسام شراری

[ شخصایتش را ]ای  شاده  حسااب  طور  هنیروهای کهن آن را انتخاب کردند و  . ه دردشان  خورد کایالً تواند یی که زیانش  رسد
 اه هماین   .  اشاد و احماق   ه دنیال چی ی  ودند که شیطانی  ودند شان  ابانتخرحال انجام در آن زیان وقتی آنها د .شکل دادند

 .کند کایالً  ه این شکل رفتار ییاست که آن  علت

یاا هار روز   . یید گو ها سفارتخانه و ها کنسولگری یقا ل در دادخواهی و درست افکار فرستادن اهمیت در اره لطفاً:  رسش
 .یمایا یا کایالً استوار هست یستخوب ن یطشرا ینکه ا ا. کنیم یی ینآنها تمر ی اران و آفتاب، الو یرز

توانناد  اه    خارج از کشور یی های هایی هستند که چینی ها در کشورهای یختلف یکان ها و سفارتخانه کنسولگری :معلم

توانناد نجاای  یادا     هستند که یای در آنجا هم افرادی . توانید  ه آنجا  روید الیته شما هم یی. شان را ا راز کنند آنجا رفته و نظرای
ایاا  ارای یریادان    . یردم دنیا دیده شود  تواند  وسیله یی دهید،  همچنین کارهایی که آنجا انجام یی.  س  سیار اهمیت دارد .کنند

کند،  نجمد ییاندازه سرد که تا یغ  استخوان را ی  ادهایی  یدر شمال زیستان  سیار سرد است،  ا . ستا فرسا دافا این واقعاً طاقت
هر کسی در اعتیار خشی  ه فاا یسایر   ! اند العاده اند، حقیقتاً فوق العاده آنها فوق. دهند شان ادایه یی های یریدان دافا هنوز  ه تالش

 . یمایند یییسیر خودشان را در اهت اعتیار دادن  ه فا نی  آن شاگردان . کند خودش را طی یی

 یمایا  ارا .  اور دارم گویید یالیته ین  ه هر چه که ی. کنید یدافا صحیت ی یدانیر یمعظ یشما اغلب در اره تقوا:  رسش
. خروشان هساتند  یا تنها چند قطره آب در رودخانه آنها. ینمرا  ی دهم یکه انجام ی یکوچک یکارها یمعظ یرویسخت است که ن

 .خواهد شدآشکار [  رایم] فا یقاز طر ی هایستمر فا را یطالعه خواهم کرد و چ طور  ه

کنناد، و یوااودای    شود چراکه اساساً تمام یواودای در اایعه  شری در توهم زندگی یای   له اینطور احساس یی :معلم

در حالیکاه در  آن  رای این است که  ه یوااودای  شاری   . ام هدف آن  ه شما گفته  در اره. اند فریب خورده انسانی  یشتر از همه
، هنوز هام  نددر حالیکه قادر  ه دیدن تصویر حقیقی چی ها نیست اگر انسانها .ت کیه  دهدو   رگشت فرصتی  رای، قرار دارند  توهم

اگار تماام    .شان اسات  کلید  ازگشت آن  توانند در ت کیه در ییان رنج  ایداری کنند، آنگاه ، توانند خوب عمل کنند و  االتر از آن
هیچ نیازی . دادند کارهای خوب انجام یی ،وقت همه  ودای الهی را  یینند، آنکیهان و واود یواِ  توانستند تصویر حقیقی یردم یی

کردند کارهاای   همه سعی یی.  ود دادنِ فرصت  ه یواودای  شری حرفی زده شود و نجای انسانها ضروری نمی ۀ ود تا در ار نمی
[ فقاط ]همگای   -گری نیاود کاه  خواهناد   خواست هیچ کار دیگری انجام دهد، و هیچ چی  دی آنگاه کسی نمی. خوب انجام دهند

کنم قطعاً   ودند، فکر یی آید؟ حتی اگر قادر  ه ت کیه یی صوری آیا آن ت کیه  ه حساب یی در آن. خواستند خود را ت کیه کنند یی
. نجاسات یقصدیان آ. یواودای الهی آنجا هستند» -رفت چراکه تصویر واقعی چی ها را دیده  ودند شان  سیار کند  یش یی ت کیه

توانیاد انتهاای آن را    ایا زیانی که در این توهم هساتید نمای  « . یایید  رویم، و تا زیانی که  ه آنجا نرسیدیم یتوقف نخواهیم شد
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دقیقااً در  . دهیاد را  یینیاد   توانید اثرای حقیقیِ کارهای  اشکوهی که انجام یی و حتی نمی. توانید یقصدتان را  یینید  ییینید، و نمی
فکار  . شاما را تأییاد خواهناد کارد     ،همگییوفق شوید و از آن  یرون  یایید، یواودای الهی  اگر  توانید در ت کیهیطی، چنین یح

واود  در آن ،  ودن در چنین توهمی و چنین یحیطی که انواع و اقسام یداخالیهایی خواهند کرد که  س از گذر از چنین سختی
های یادی یانند شهری، نفع شخصی، و احساسای، شما توانستید که از حالت  شار   سوسهدارد، و یقاویت در  را ر انواع و اقسام و

فهمند که  تنها آن هنگام آنها یی. تنها آن هنگام خواهد  ود که نظر آنها را  ه خود الب خواهید کرد . ودن ادا شده و خارج شوید
اگار تماام آن  اه ایان صاوری نیاود،       . است تقوای عظیماین  .شما  راسته هستید و ارزش این را دارید که یواودی الهی شوید

آنگااه  .  اود   رای هر یک از سطوح نمایان یای حقیقی  صویر ه حالتی که ت  ود، قلمرو و  شریت همانند سطوح دیگر کیهان یی سه
 یوااودای  نهاا آ کاه   گوییم توانستیم یی صوری آن در کم دست . ود اینجا دنیای یواودای الهی ییداشت و  نوع  شر واود نمی

 اه هام ارتیاا   یادا     یساائل  اینگوناه  .  اشند سطح ترین  ایین در  شری یواودای اینکه  جای هستند سطح ترین  ایین در الهی
های کمی که  ر  خو ی از عهده آنچه که  اید انجام دهند،  رآیند، و طی این سال وقتی که یریدان دافای ایروز  توانند  ه. کنند یی
! آن را گرایای  داریاد  .  داریاد گرایی آن را . انجام دهند، در آینده همه چی  را خواهید دیدآن را  وده است، شقای ها و ی سختیاز 

اید گرایی  دارید، و  رای آن یقداری که  یش رو  اقی دارید نیا   ایاد    شما  اید  خشی از سفرتان را که در حال حاضر کایل کرده
 (تشویق). عمل کنیدخو ی   ه

 کنیم؟ درک( رحمت و لطف یعنی ه ) « ِی سی» ۀرا در وام «ی ِ» ینیِحرف چ چگونه یا:  رسش

اهمیت هساتند، آنقادر ناچی ناد کاه      کنم تا کلمای را توضیح دهم، زیرا این چی ها  سیار  ی ین دافا را ینتقل نمی :معلم 

 یاحسااس  شار  یک اگر آن . است ی شر احساسِ آن یک، «یچه»  دونِ»: ااازه دهید دو امله  ه شما ارائه دهم. ارزشی ندارند
 3«.نیست( رحمت) ی اشد،  س  ِ

 ارای  .   رگ نمایشِ تاریخ  وده اسات   چین صحنه -همانطور که قیالً گفتم -در اایعه  شری، طی زیانی  سیار طوالنی
وقتی زیان کسب فاا  ور که  ه این ینظ ، یوسته اساس و  ایه هر چی ی  رای یواودای  شری  نا گذاشته شد طور  هه اران سال 

همچنین آن شایل این  .زندگی درست و قدری شناخت و درک فا را داشته  اشند  آنها فرهنگ، طرز فکر، رفتار، شیوه ،رسد فرا یی
، تاا  وضعیت حقیقی نیساتند، و هناوز در هماان حاال    ها قادر  ه دیدن  ثیر وا ستگیأاست که چگونه در ییان توهم، یردم تحت ت

این دقیقاً چنین یحیطی است که  .توانند از آن رها شوند دهند، یی شان را از طریق یطالعه فا گسترش یی افکار درستآنجایی که 
نیروهای کهن، شرایط اینجا   ۀعلت یداخل ایا  ه. واقعاً تالش  سیاری  رای آن  کار  رده شد، و انسانِ ایروزی  واود آید. خلق شد

ساایر   وسات و شااگردانی از    تعاداد زیاادی شااگرد سفید وسات، سایاه     .  رم یینه از آن  هره دیگر  هترین نیست، و ین خردیندا
ایروز شما در یکان سرزیین اصلی چین نیستید، ایا  گذارید  گویم، در طول تاریخ تقرییاً هر کسی در دنیاا   .ها واود دارند قوییت

 ایاه   ؛ایا زیانی در تاریخ گذشته. کند ایروز فرق یی های ینیطرز فکر شما  ا چ (تشویق). از سرزیین اصلی چین  یرون آیده است
 ه عیاری دیگر شما فایی که ایاروز اشااعه   . کنید درک یی[ آن را]در عمق واودتان شما . را  نانهادید فکرتو اساس آن نوع طرز 

توانیاد   شاما یای  . یکای اسات  یتفاوی است، ایا یحتوای درونای آنهاا   [ در هر ز انی] شکل ظاهری کلمای. فهمید دهم را یی یی
 .گیرد ثیر قرار نمیأتان تحت ت  ه همین علت ت کیه. آن را تجر ه و حس کنیدو یحتوای فا را  شناسید 

کند که در آن  حالتی را توصیف یی  ِی سی. زیانی که فرهنگ  رای  شر ساخته شد،  واود آید  ِی سی[ یفهوم] نا راین، 
 سیایِ  الیته این اصطالح دو وامه. رود یواودای  شری فراتر یی[ سطح] ، احساسی که ازشود یک احساس خدایی نمایش داده یی

 .شود، ایا قطعاً چی ی نیست که یواودای  شری  توانند  ه آن دست  یادا کنناد   اکنون در اایعه  شری عادی هم استفاده یی  ِی
. دانند که  اید ت کیاه کنناد   قادی ندارند، و دیگر نمییردم دیگر  ه یواودای الهی اعت. چراکه فرهنگ ایروزی یغشوش شده است

و اصطالحای ت کیه را در ییاان یاردم   کفرگویی کنند خدایان علیه فا، و علیه  وداها، علیه اند که  ها ارمی این را  یدا کرده انسان
ی نیستند، فقط اینطور اسات کاه یاردم    ایا آنها اصطالحای یردم عاد. اند ها تمام این کارها را انجام داده انسان.  یرندعادی  کار 
 . اند استفاده کردهو   رداشتهعادی آنها را 
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 دهید؟ شرح  یشتر را آن لطفاً« .ایستد ییرودرروی آن  یلت تمام»:  رسش

 و خندناد  یای  حاضرین( )زنند یی لیخند آرایی  ه استاد). تواند افشا شود یوعدش نمی رسیدن اسرار آسمان  یش از :معلم
از  یدرک صاحیح شده است کاه یاردم چاین    همانطور که قیالً  ه شما گفتم آزار و شکنجه فالون گونگ  اعث ( کنند یی تشویق

شارور را یحکاوم     آن سردساته  گای گرچه خیلی از یردم  ا فالون گونگ آشنا نیستند، ایا هم، ،  نا رایننداشته  اشندفالون گونگ 
  (تشویق)آیا االن چنین نیست؟ . ندنک یی

 دهم، ادایه ترتیب همین  ه نتوانم است یمکن کنم یی احساس. ام  وده قدرتمند عایلی  ا ییارزه حال در اخیراً ین:  رسش
 .ام نکرده یاحساس خستگ یو اسم یاندازه از لحاظ ذهن ینهرگ   ه ا[ تا  ه حال]و 

ان دافا  ه هنگام اعتیار خشی  ه فا در حال حاضر، هرگاه یرید. افکار درست  فرستید تا یاوران تاریک را  اک کنید :معلم

کنید، یطمئن شاوید   وقتی آنها را  اک یی.  س حتماً آن کار یاوران تاریک است شوند، ای سرسختانه و غیرطییعی یی دچار یداخله
ناد،  ا هش گذاشتاند یا شاگردانی که دیرتر قدم  ی ایا آن شاگردانی که دیرتر فا را کسب کرده. روند که کایالً یحو شده و از  ین یی

. روی شما حتی شدیدتر الاوه کناد   هم یان  ه هم گره خورده است و این یواب خواهد شد فشار ،تان  ه فا ت کیه و اعتیار خشی
هاا یسالم    واود سختی. الیته این ت کیه است، و تا وقتی افکار درست قوی داشته  اشید یطمئناً خواهید توانست  ر آنها غلیه کنید

در حال واودای  شری قیل از شروع ت کیه کاریا دارند، آنها  اید در طول ت کیه کاریا را از  ین  یرند، و وقتی که ی[ چراکه. ]است
تان  ااک   تواند تمام آن را  رای این کاریایی است که از قیل  دهکار هستید، و استاد نمی .کشند رنج ییاز ین  ردن کاریا هستند، 

 رداخت  دهی کاریایی یواودی الهی شوید، یوااودای الهای حضاورتان را اسایاب ی احمات        ود که  دون اگر اینگونه یی. کند
ای؟ تماام آنهاا توساط اساتادی  رداشاته شاده و        هایت را  رداخت کارده  توانی  ین یا  اشی؟ آیا آن  دهی چگونه یی»: دیدند یی

 ه همین خاطر شما  اید در ت کیه یقدار یعینای رناج را    شود، الیته اینگونه نمی «ه است؟اینگونه شداز چه زیانی . اند  رداخت شده
 .تحمل کنید

کنیاد   هاایی کاه تحمال یای     نسیی  خواهم  گویم،  رای شاگردان خارج از سرزیین اصلی چاین، رناج   طور  ه ا این حال 
ایاروز آنقادرها   ! در آن زیاان چقدرساخت  اود   . کردند فاصله دارد کنندگان در گذشته تحمل یی هایی که ت کیه ها از رنج فرسنگ

کشیدند، و ایروز شما فقط  هم ذهنی و هم اسمی زار یی ،ها کجا هستند؟ در گذشته یردم دانید ایروزه سختی یی. سخت نیست
 -آیاد  تاان یای   هاای  وا ستگی زارهای شما فقط از رها نکردنِ.  رید هایتان دست  کشید رنج یی توانید از وا ستگی زیانی که نمی

 از این  اردن  کنند؟ چرا  دنم همیشاه در حاال    همیشه  ا ین  درفتاری ییها  چرا  عضی! احساس  دی دارم اینقدررا چ! ای وای»
توانیاد رهاا کنیاد چیسات؟ آیاا افکارتاان        حداکثر چی ی که یای . توانند این چی ها را رها کنند یواودای  شری نمی« ؟کاریاست

درستکار،  اوقار و  ا اعتماد  اه نفاس  اشاید و خاود را      اقعیِ دافا  اشید؟توانید یانند یک یرید و شما یی آیا تواند درست  اشد و یی
تان دست  کشید، و  ا خود یانند یک یرید دافا  های واقعی از وا ستگی طور  هاگر تحت هر شرایطی . یک یرید دافا در نظر  گیرید

شاگردان قدیمی  ا گذر از تماام آنهاا، ایان را     .رد اور دارم که همه چی  تغییر خواهد کرفتار کنید که  ا یردم عادی یتفاوی است، 
و یشاوری  گیرناد، و زیاان    از شاگردان قدیمی  ررساند  اغلب در این زیینه  اید   نا راین شاگردان ادیدتر. اند عمیقاً تجر ه کرده

چی  دیگر ایان اسات کاه    . اند ها تا حدودی توضیح داده شده الؤاین س .یطالعه فایی که قیالً آیوزش دادم،  گذارند  یشتری  رای
در  یشاتر  . اناد  در آزار و شکنجه یریدان دافا شارکت کارده   اند نی  یستقیماً شده قلمرو سهکه وارد ( یاوران تاریک)اخیراً خدایان  د 

 .دفرستید، آنها را نا ود کرده و یداخالی را یحو کنی وقتی افکار درست یی. دهند انجام یی را آنها هستند که کارهایییواقع 

 و افکاار  اقساام  و اناواع  و هساتم،  یقروض شدیداً یالی نظر از ایا. دادند نجاتم که سراسگ ارم  سیار استاد از ین:  رسش
 .کنید کمکم لطفاً یحترم استاد. نگرانم  سیار. دارم را  شری های وا ستگی
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 حاضارین ). کماک کانم   اه شاما    تاوانم  نمیدالئلی که گفتید  آن درخصوص توانم شما را نجای دهم، ایا ین یی :معلم
توانم ذهنم را آرام کرده  اکنون  ول زیادی  دهکار هستم، نمی» اگر  گویید که. توانم  ه شما  گویم ت کیه کنید فقط یی (خندند یی

 ه شاما   گذارید ، «م را  رردازم که  توانم  دون نگرانی ت کیه کنما یعلم کمک کنید  ول  ه دست  یاورم و  دهکاری. و ت کیه کنم
هاایی  ارای  رداخات     تمام یواودای  شری قرضچراکه  .خواهم شما  دین صوری ت کیه کنید ین نمی.  گویم، این ت کیه نیست

و هرکسی رنجی دارد که  اید از آن  گذرد، و دقیقااً در ییاان چناین یشاکالتی     اینجا و آنجا  دهکار شدند، [ چی هایی که]دارند، 
تان  ایاد   ایا ت کیه .همه چی  یمکن است تغییر کندآنگاه  ،اگر  توانید .یا خیر توانید ت کیه کنید یی دهید آیا است که شما نشان یی

ایاا  ، «دهام  ها را انجام یی و هر روز تمرین. کنم ین ت کیه یی» اگر  گویید .استوار، واقعی و  رآیده از اراده و اشتیاق خودتان  اشد
« ، رداشته خواهد شد و تغییار خواهاد کارد    د که تمام آن یشکالتممرین کنم استاد گفتنتا وقتی ت»کنید  در اعماق واودتان فکر 

زیرا در این صوری شما یک شکافی دارید و  ار روی وا ساتگی خاود    . کنند  س اگر چنین افکاری داشته  اشید، چی ها تغییر نمی
واقعای یاک    طاور   اه وقتای کاه    .وانیاد گاول   نیاد   ت نمای  شاید خودتان را گول   نید، ایا یواودای الهی را. گذارید سر وش یی

 .کننده شوید، و آشکارا و شرافتمندانه یک یرید دافا شوید، هر چی ی تغییر خواهد کرد ت کیه

تان  اک  ادی یداخالی را  ا افکار درست طور  هشما  اید . کنند یواردی هستند که یاوران تاریک یداخله یی  ا این واود،
 .کنید

یحتریاناه  که تعداد کمی از شاگردان نسیت  ه استاد دیدند  اخیراً  سیاری از یریدان. کنم ییذکر گری را دی  نکتهدر ادایه 
یختلف نیروهای کهان و آن یوااودای در    عوایل:  خشم ایا دقت کنید را یی هاحقیقت این است که، ین تمام آن. کنند رفتار نمی

زیانی که در گذشته . کنند این را تقییح کرده و هر کاری  خواهند  ا شما یی آنها . خشند اند، نمی کیهان که توسط فا اصالح نشده
احترایای   وقتی یکیار کسی  ه اساتاد  ای  . افتاد تقرییاً اغلب اوقای اتفاق ییای  چنین یسئله ،دادم رزیین اصلی اشاعه ییفا را در س

آنهاایی کاه   . ناد ننقشی یثیت یا ینفی ایفا کتا ، اند فا آیده رای تمام یواودای . دهند کند، قطعاً آنها او را  ه سمت یقا ل هل یی
را  قطعاً آن شخص کند  ینند یک شاگرد آنگونه عمل یی  نا راین وقتی آنها یی .کنند در انتها نا ود خواهند شد نقش ینفی ایفا یی

 .انجام دهداز آن  ه  عد هر چقدر که  تواند کارهای  د [ شوند  اعث یی]و  کنند  ه سمت دیگر  ری یی

 س وقتی چنین چی ی اتفاق  یفتد، نیروهای کهن فوراً این کار را خواهند کارد زیارا آنهاا دلیال و     . خیلی خطرناک است
 دهکاریِ عظیم آن شخص توسط استادش  اک شده و استاد  ه خااطر او  آنها خواهند گفت  .اند ای  رای انجام آن  یدا کرده  هانه

نجای داده، و ااازه داده تا یواودی الهی شاود، و  اه او    -یستحق اهنم  ودکه  -کسی یثل او را آن را تحمل کرده است، استاد
آنهاا فکار    .اناد   یند، ایا تمام آنها واقعی هستند و حقیقتااً  اه او داده شاده    اگرچه او آن چی ها را نمی .است  چی های  سیاری داده

او و  ر او را  ه سمت دیگر  ری کردهو  نا راین  ا اصرا «؟ن شکل رفتار کندکند  ا استادش  ه ای او چگونه ارمی یی»خواهند کرد 
  .کنند تا اینکه عاقیت نا ود شود کارهای  د یی انجام یجیور  هرا 

و  اه  . دهم آن کارها را انجام دهناد  کنم، و  ه آنها ااازه نمی یید نمیأنیروهای کهن را ت های الیته، ین این نظم و ترتیب
یان  ه اینها تواه نکنند، خالص  ایا اگر شاگردان .خودشان این چی ها را دریا ند ،کنم که شاگردان ام را یی تمام سعیهمین خاطر 

هاای   راهتماام   - اید این را اادی  گیریاد  . این یسئله چند لحظه  یش  ه ذهنم رسید .شدن از این نوع یحنت سخت خواهد  ود
 .هستند یملو از خطر و تله ،ینحرف

 دنیای فا که زیانی آیا شوم؟ یی یحسوب فا اصالح دورۀ یرید یک آیا. ام کرده کسب را فا که است یاه هفت فقط:  رسش
  گشت؟  ازخواهم هم ین کند یی اصالح را  شری

چه شاگرد ادید یا قدیمی  اشید، یهام  . ایا آنجا شما یک وا ستگی دارید. تان اشتیاه است توانم  گویم  رسش نمی :معلم

 ه هایچ   -یدا هحقیقی شد ۀت کی رِحاال که وارد د -دافا وارد شدید ۀر کدام دسته از شاگردان قرار دارید، حاال که از در ت کینیست د
ای در   ه همین خاطر گفتاه . تان  اشد تواند تیدیل  ه یانعی در راه  یشرفت تنها یک فکر  شری یی. وا ستگی نداشته  اشیدچی ی 
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توانیاد وا ساته    توانید ت کیه کنیاد ایاا نمای    ییشما « .آرزوی ت کیه،  دون آرزوی  دست آوردن گونگداشتن »ت کیه واود دارد، 
سرعت   هرود،  تان سریع  یش یی وقتی که هیچ آرزوی  شری نداشته  اشید و  ه هیچ چی ی وا ستگی نداشته  اشید، ت کیه . اشید

 .تان کند خواهد  ود داشته  اشید ت کیه[  ه چی ی]هرگاه وا ستگی . های سختِ کمتری خواهید داشت ایتحانکنید، و   یشرفت یی

ایاد، هام    اکنون که راه ت کیه را در  یش گرفته. اید یریدان آینده وفا هستید یا ا  اصالح ۀنگران این نیاشید که یرید دور
یک یوااود هار   . ی گام  ردارید س در یسیرتان  خو . خورند اکنون یواودی هستید که یواودای  یشمار دیگر  ه شما غیطه یی

 رای انجام کارهای خوب و انجام کارهاای  اد  از رداخات وااود     . کند کاری که در کیهان انجام دهد،  ازخورد آن را دریافت یی
ن  از رداخات خاوب آ   ،ایاد  از آنجاکه  ه یقام دستیا یِ خاود اعتیاار  خشایده    - از رداختی واود داردنی  الیته در ازای ت کیه . دارد

فکار نکنیاد، و نگاران ایان نشاوید کاه       [  اه آن ]زیااد  . این یک حقیقت یطلق در کیهاان اسات  . رسیدن  ه یقام دستیا ی است
.ت کیه کنید،  س  یش رفته و ت کیه کنیدداده و  انجام که الزم است را توانید آنچه ر ییاگ. تان چگونه است وضعیت

 .دهید توضیح را« خواهانه نیک های حل راه» لطفاً یعلم:  رسش

فا در فا  طی اصالح ،یواودای در کیهان ،م راهی است که از طریق آنینظور« خواهانه های نیک حل راه» ا گفتنِ  :معلم

 ارای  . شاود  ، در اینصاوری آنچاه  ایاد، انجاام یای     نیساتند خواهانه  های نیک حل  عضی از یواودای یستحق راه. شوند اذب یی
 فاا  وقتای اصاالح   .هساتند  خواهاناه  نیاک  های حل راه شایسته کمتر حتی آنهااند،  کب گناه شدهیرتاصالح فا یواوداتی که علیه 

گیرند  ه  هترین شیوه در فا اذب  خواهانه یورد رسیدگی قرار یی نیک های حل یواوداتی که  ا راه .شوند  اکسازی ییآنها آید،  یی
کنناد، و  اه    کنند، زیرا یریدان دافا فعاالنه ت کیاه یای   اهانه دریافت ییخو نیک  حل و یریدان دافا چی ی حتی  هتر از راه .شوند یی

  .خواهانه حل و فصل شود تر از آن است که نیک ارزش خود هستند،  س این  ا  سوی آینده در حال ت کیه

 .فرستند یی استاد  ه را شان درودهای  هترین فرانسه در دافا یریدان تمام:  رسش

 (تشویق). یتشکرم :معلم

  اود  چینای  گردشاگران   ه فالیر دادن حال در که یکیار. دارد ذهنی یشکالی که هست دافایی یرید فرانسه در:  رسش
 درسات  افکار سفاری الوی وقتی. داشت ینفی اثری که کرد، فریاد و داد  ه شروع گردشگرها الوی و داد دست از را خود کنترل
 .نویسد یی چی هایی سفارتخانه دور دورتا و  ماند، آرام تواند نمی فرستد یی

آن شاگرد، اگر یاک یریاد دافاا    . را اداره کنید ها خو ی آن عنوان یریدان دافا  اید  ه رسد،  ه وقتی  ه این چی ها یی :معلم

اثرای  انجام کارها  ه شکل غیریعقول .توانیم یواودای را نجای دهیم یا تنها  ا رحمت یی. تواند آن کارها را انجام دهد  اشد، نمی
 .آورد ینفی  ه  ار یی

یریادان  . شان را کنترل کنند، شاگردان دیگر  اید آنها را یتوقف کنناد  توانند احساسای وقتی تعداد اندکی از شاگردان نمی
 ایش آیاد    این چی هاا وقتی  -اتفاق  یفتند دیگر چنین چی هایی دتند، و شما  اید  ا هم همکاری کنید و ااازه ندهیدافا یکی هس

را ترغیب کنایم در  آن شاگرد کنم  اید  شخص واقعاً یشکالی ذهنی دارد،  س فکر ییآن اگر . شان کنید یناسیی حل طور  هد  ای
اگار یسائله   . ااتمااع  ارود   و در از او یراقیت خواهد کرد و نیازی نیست کاه او  یارون  نی  خانه تمرین کند؛ استاد در آن صوری 

 .کنید یشکالی ذهنی نیاشد  س  اید  ه او کمک

 ایان  چیا ی  چه. هستند نا ودی  ه یحکوم یواودای  عضی. دارد خود  رای یشخصی تقدیر کیهان در چی ی هر:  رسش
 کند؟ یی تعیین یواود نوع آن  رای را تقدیر
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فاای   حقیقات   ارای یثاال  . کناد   ه کل کیهان اشاره یای « هر چی ی در کیهان تقدیر یشخصی  رای خود دارد» :معلم

ایان وساعتِ    .گاذرد  نا ودی یی -فساد -ایستایی -گیری قعیت را از قیل تعیین کرده است که کیهان از ییان شکلاین وا ،قدیمی
خاص، درون کیهاان،   ایآن یواود های اینکه ریشه تعیین شده است، و  ااگرچه تقدیر کیهان  ه این شکل . خردِ فای کهن است
دهد و یی ان کاریاایی   یشخص انجام یی طور  هکاری که یک یواود  ی هرهان  یوند خورده است، ایا  راکی ه لحاظ تاریخی  ه 

اینها یوضوعاتی هستند کاه  اه خاود آن     .که دارد، او  اید  رای تمام آن تاوان  دهد، و اگر کاریایش   رگتر شود نا ود خواهد شد
ایاا از طریاق   . ا ات و  ایادار نیسات   ، اساسااً ث گ یند چه اهتی را  ریی خودش و همچنین اینکه یک یواود. یواود  ستگی دارد

 .چه اتفاقی  رای او خواهد افتااد  ،اً و سرس  س از آن، و سرس  س از آن َعد، کیهان  ینند که در عملکرد یک یواود، دیگران یی
وضاعیت   و ادایاه  واهاد داد کارهاایی کاه او انجاام خ    ،ادا از ساختار زیانی این  ُعدِ یا، در سااختار زیاانیِ دیگار     ه عیارتی دیگر

 غییر خواهد کرد،  نا راین ایننی  ت َعدی یرحلۀ اگر حالت او در زیان حال ناگهان تغییر کند،  س حالتش در .  ینید را یی اش کنونی
  .فسادِ یقدرشده  رای کیهان ثا ت است -ثیای -گیری ایا کل شکل. چی ها ثا ت نیستند

 اصالی  علات   س. دارد شخص هر تقدیری  را طه  ه  ستگی ادیزی حد تا  اشد دافا یرید یک  تواند کسی اینکه:  رسش
  چیست؟ تقدیری روا ط

خااص در   طور  ه .ام های فا صحیت کرده سخنرانیدیگر از  سیاری روا ط تقدیری در اوآن فالون و در   ین در اره :معلم

کنم تکرار آن در اینجاا   فکر نمی. قرار دارند یریدان دافا در سه حالت سه نوع واود دارد،. ام دافا گفته یورد روا ط تقدیری یریدان
هاای   در آیاوزش . (خندناد  یی آرایی  ه استاد). شاید نرسم تمام سؤاالی را اواب دهم. ل ویی داشته  اشد زیرا وقت زیادی نداریم

 .قیلی فا  ه دنیال آن  گردید

 نظارای  کنایم،  ۲نقص  ی و کایل  شری سطح این در را فا  اید چگونه اینکه  در اره کنندگان ت کیه هم از  سیاری:  رسش
 .دارند یختلفی

انجاام ندهیاد، ایان    خاو ی    اه اگر کاری را . ای نادرست است نقص کردنِ این سطح  شری؟ این گفته کایل و  ی :معلم

 .نیست «نقص کردن کایل و  ی»ای یر و   ه ت کیه است، و یوضوعی از  یسئله

 کند؟ غلیه کند یی ایجاد  رایش آن که هایی یحدودیت و 5ودخ  نیانِ  ر تواند یی شخص چگونه:  رسش

وقتی یوااودی  . شما چیست  نیاننیاشید که نگران . آن نایر و  است. در ت کیه نیاید  ه این چی ها وا سته  اشید :معلم

ییلیارد نفار در اهاان زنادگی     7 یش از  - ه یردم دنیا نگاه کنید.  د نیست اش  نیانایروز از عهده آن  رآیده که واردِ دافا شود، 
  نا راین چرا هنوز  ایاد در یاورد   .یکی از آنها هستید  ا این حال شما واود دارد؟اصالح فا   ، و چه تعداد یرید دافای دورهکنند یی
 (تشویق)صحیت کنید؟ تان   نیان

 چگوناه  دارناد،  قاوی   شری رافکا ها  رومه از تعدادی کنندگانِ هماهنگ و هستیم، گروه یک از عضوی که زیانی:  رسش
 کنیم؟ کار هم  ا خو ی  ه توانیم یی

های  شاری   کند، و همه آنها هنوز وا ستگی یسیر خود را طی یی یهر یرید دافایی درحال ت کیه است، هر شخص :معلم

زیانی کاه ناساازگاری    .شوند یی انهای  شری نمای گیوا ست ،آنگاه. توانید ت کیه کنید دارند،  ه همین خاطر است که هنوز هم یی
گاذر  دارید که تمام شما در حاال  تان نگه  هناین را در ذ .ییل نشوید کاری  ا دیگر شاگردان  یمنظر واود دارد  رای ه یا اختالف

ا را درک کنید، و  ه  اید دیگران را  یخشید و آنه .ندنک در زیانهای یختلف آن وضعیت را تجر ه یی از آن وضعیت هستید، و همه
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خاو ی    اه  اید انجام دهاد را   ه فا تا  توانید  ا هم همکاری کرده و کارهایی که یک یرید دافا  رای اعتیار خشی  کمک کنیدهم 
 .انجام دهیدست که  اید ا کاری ایناکنون  -انجام دهید

 و داده اشااعه  دور ینااطق  آن در را فا  اید چگونه یا ندارند؟ دافایی یرید که افتد یی کشورهایی  رای اتفاقی چه:  رسش
 کنیم؟ روشن را حقیقت

را انجام ها  روید و آن کار ،توانید اگر یی. دهند انجام یی یقرر شدهیک یرید دافا   رای که را یریدان دافا کارهایی :معلم

رساد کاه    هاایی یای   ایا وقتی  ه یکان. توانید  روید و فا را در یناطقی که یرید دافایی در آنجا واود ندارد، اشاعه دهید یی .دهید
قارار  آزار و شاکنجه   یاورد  او اش در چین هستند که یریادان دافاا را   ۀای ن دیک  ا آن دست سخت است یا یناطقی که در را طه

 . عد انجام شوند  ۀهستند که  اید در یرحلکارهایی زیرا  .، در حال حاضر نیاید  ه آنجا  رویددهند یی

  ود؟ خواهد ضروری فا اصالح هم  از آیا شوند فساد دچار دو اره یواودای آینده در اگر:  رسش

 .دو اره اتفاق نخواهد افتاد ق نیفتاده است و احتماالً هرگ ست که قیالً هرگ  اتفاا این چی ی :معلم

 فا اتفاق افتاد، ایان  اصالح. توانست انجام شود فا نمی اگر یواودای در کیهان حتی  یشتر فاسد شده  ودند، آنگاه اصالح 
ن دیک  ود دور ریخته شوند، ایا  ه کار دقیقاً زیانی شروع شد که یواودای در کیهان و نوع  شر دیگر  ه حد کافی خوب نیودند و 

ای  د شوند که  ه اهنم  روند،  اگر حقیقتاً آنها  ه اندازه .آنگاه  ود که فا اشاعه یافت. ای نرسیده  ودند که قا ل نجای نیاشند  نقطه
توانستم آنهاا را   م و ییاری را انجام دهمه کار و هر کتوانم ه طمئناً ییگرچه ینقطه آنها دیگر ارزش نجای را ندارند،  آنگاه در آن
 .نجای دهم

 ؟رفته است  یرون قلمرو سه از آیا ،کند سفر سیاره9ۀ یحدود از خارج  ه یوشک یکوقتی  : رسش

واقعااً   قلمارو  ساه    رای تشاریح یحادوده   .کولی ساخته شده استذرای یول  ۀست که از الیا ای یحدودهصرفاً  ،آن :معلم

 و  صاری  ادراکاای  از کاه  از یفااهیمی  گاویم،  یای  ه شما  قلمرو سهوسعت  قتی در ارهاالن و .استفاده از ز ان  شری سخت است
و  ودای خادایی ی دیادِ یواا  ترین تفااوی  این چگاونگ    عمده. کنم یی استفاده هستند سطح همان در که ذراتی  شری و اسمانی

 طور  هآنها  .کنند مینالیه از ذرای  ه چی ها نگاه  یک ر اساس ساختارِ این ن است که یواودای خدایی  شری نسیت  ه کیهان ای
 های ذرای یختلفِ  ریینای ساختارهای ترکیییِ کیهان در الیهکنند،   عدی  ه چی ها نگاه یی هم یان از تمام اهای و  صوری سه

ساختاریِ کایلِ چی ها را در سطوح یختلاف  نمودِ توانند  آنها یی .کنند نگاه یی آن  االتر ازهای ذرای یختلفِ  الیهو  از آن تر  ایین
توانند این دنیاا   فقط یی دیگر، یواودای  شری از سوی .توانند  یینند آنها در سطحی  نیادین چه شکلی دارند کیهان  یینند، و یی
ایا . ندا الیه ذرای درست شده این از کهتوانند چی هایی را  یینند  ولکولی ساخته شده است؛ آنها تنها ییذرای ی  ۀرا  یینند که از الی

 فقاط یوااودای انساانی   یواودای انسانی قادر نیستند تصویر واقعی را  یینناد؛   .ذرای تشکیل نشده است کیهان فقط از این الیه
 ۀ، و در نتیجا داردخاطر عوایل یختلفای وااود    ست که  هااداسازی و یحدودیتی   ۀاین در نتیج. یینند این یک الیه را  توانند یی

 .دنا که این تصویر دروغین را  رای  شر  واود  یاورهستند تمام اینها  ه این ینظور که های ساختار چشم انسان است،  یحدودیت
نیا   ذرای درسات شاده     الیاه  اینیورد چی هایی که از  ه  یان دیگر، حتی در  .درواقع انسانها ااازه ندارند تصویر واقعی را  یینند

، شان را از کیهان یحدود کند این نوع چشم داده شد تا درک یواودای انسانی ه دقیقاً انسانها ااازه ندارند تصویر کایلی  یینند، و 
 .ی خلق شده استخاص هر چی ی  ا هدف.  رای این فرهنگ اینجا ساخته شد که

نیستند و صداهایی که قا ل رؤیت انواع دیگری از نورها هستند که قا ل  ،یاوراء  نفش و قری  یادون ورن از فراتر دانید، یی
تواند آنها را کشف کند و فهمیده است که آنها واود دارند ایا  وسایل و ا  ار علمی ایروزه یی .ایا قطعاً واود دارند ،شنیدن نیستند
ر این سطح دنیای انساانی  د یی کهچی ها مچشمان  شر حتی ااازه ندارد که تما ،ری دیگر ه عیا .تواند آنها را  ییند چشم  شر نمی
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این نوع دنیایی که انسان ااازه دارد  ییند عمداً طوری طراحی شده که ادراک یواودای  شری در این حالت ثا ت  .را  ییندهستند 
ایا اینکه شخص تا چه  .تواند  ر آن غلیه کند ق ت کیه فرد ییاز طری -یطلق ثا ت و غیرقا ل نفوذ نیست طور  هایا در واقع  . ماند

هار چاه شاخص     ارعکس،   .کنناده دارد   ستگی  ه سطح ت کیاه  ،ییند تواند  ر آن غلیه کند و چقدر از حقایق کیهان را  اندازه یی
هاایش  یشاتر در دامِ ایان     فکاار و درک اگراتار  اشاد،    هار چاه یاادی   . افتد گیر ییسردرگمی این گراتر  اشد  یشتر در دام  یادی
 .گیرد ییقرار « واقعیت»افتد و  یشتر در ییانِ این  یی[ این  عد] «واقعیت»

، یعنای   ینای  ذرهدر عالَم  قلمرو سهطو  یرزی در حقیقت خ. کوچک است  ه اندازه اهانِ ،قلمرو سه  رگتر خطو  یرزیِ 
ذرایِ   ینای  ذرهدانیاد، ذرای   یای  .ام ییالغه کرده[ دارد]« اینچ فاصله چند»کنید، اگر  گویم   ه آن نگاه یی ینی  ذرهوقتی در سطح 

 .اند تشکیل شده[ آن] س  ه عیاری دیگر، ذرای در سطوح یختلف از ذرای کوچکترِ یک سطح زیر  .اند یک سطح  االتر را ساخته
ای کاه    ه شیوه .همه چی   ینیِ ذرهالم درست همین اا قرار دارد، درست در ییان همه چی ، در ع قلمرو سهتوان گفت یرزهای  یی

ایاا ذرای  . توانید این فاصاله را انادازه  گیریاد    تقرییاً نمی -ای واود ندارد فهمند هیچ فاصله یی کنند و آن را یردم یدرن فکر یی
تلف  ه آنها های یخ یعنی وقتی از صفحه. دهند یرزهای خود را در سطوح یختلف دارند تشکیل یی را قلمرو سهسطوح یختلف که 

اش  یی که یا در ارهقلمرو سه. ای دارد کیهان یواودیتِ  سیار  یچیده .یرزها و فواصل خود را دارند ،کنید، سطوح گوناگون نگاه یی
هاای   ایاا ذرای یشاا هی در حالات    .فایی که قرار  ود اتفاق  یفتد، انتخاب شد ست که  رای اصالحا ای یحدوده کنیم صحیت یی
و  سیاری از یواودای الهای  . تری یتصل هستند حتی گسترده  حوزه واود دارند و  ه قلمرو سهکه هم راستا  ا رند واود دایکسانی 

 ،گاوییم  یی که یا ییقلمرو سه ه هر اهت  .کنند یی اشاره« ترین سطح  ایین»عنوان  هنی   کلی  ه آن  طور  هدر سطوح  سیار  اال 
تشاکیل   قلمارو  سهسطح  ا  آن  ُعدهای دیگری که از ذرای همۀ حدودی. ده استص انتخاب شاخ طور  هست که ا ای این یحدوده

 .هستند اورنکردنی  یکران  طور  هاند  شده

 آیدید؟ دورتری و  االتر یکان از شما که است اینطور چرا نایند؟ یی  وداها لرد را شما دافا یریدان چرا:  رسش

رحماتِ لاردِ   »هاایم آوردم   فقط چون در یکای از نوشاته  . نوانی ندارمدرواقع ین هیچ ع (خندند یی آرایی  ه استاد) :معلم

نادرسات   ،ست؟ حقیقت این است که یردم هر چه یرا صادا   نناد  ا هاآیا استاد لرد  ودا: شاگردان اینطور  رداشت کردند «... وداها
و ایان شاایل    دارد، تری دیرینه و دورتر عوایلای دارد و آن یکانی در کیهان است و هم یان  سرچشمه زندگی هر شخص .است

هاای تااریخی    در دوره. دارناد  دورتاری  عوایلهای روی زیین سرچشمه و  حتی علف -شود ترین سطح نی  یی ی در  ایینیواودا
 یچیده و طوالنی تاریخ کیهان، سیارای و ذرای یدام از هم  اشایده و سارس     تلف گیاهان گوناگونی واود داشتند، و طی دورهیخ

غیار در کیهان احتمااالً   یو یقدار زیاد .اند شده یستمر نو یی طور  ه آیدند، ییدنیا   هآیدند، یتالشی شده، دو اره   ییه دنیا دو اره  
تواناد   نشیند یی خاک و غیار که روی زیین ییزیادی یقدار  .شدندیتالشی یواوداتی هستند که در زیان خیلی خیلی قیل  ایلوع

 عوایال ، و شاید آن علاف نیا    کنند ها یواد داخل آن خاک و غیار را اذب یی علفسرس . ر دور  اشد سیار  سیا  ۀیوادی از گذشت
هار چیا ی زناده     .سطحِ ظاهریِ یواد استکردن درخصوص آن از نظر  صحیت ،این. را  ا خود دارد های دور گوناگونی از گذشته

 .زنده استشته  اشد، تا وقتی چی ی واود دا -است

در حقیقت، چی ی که یهوه خلق کرد یاک گوناه از   . آفرید رس خاک از را انسان یهوه گوید یی انجیل ،دیگر دیدگاهی از
آنها توسط خدایان یتعددی  وااود   -تمام سفید وستان  ه یک گونه تعلق ندارند .های سفید وست  ود، نه تمام سفید وستان انسان
توساط   ها، یصریان  استان و غیره همگای  یردیان دیگر، یثالً هندی و .توسط خدایان یختلف  واود آیدندنی  زرد وستان . آیدند

یردم یعتقدند خدا انسان را شییه خودش خلق کرد، درحالیکه در حقیقت این چگونگیِ عملکرد تواناییِ  .خدایان یختلف خلق شدند
. او یحصور اسات، اینگوناه اسات   ن سطح ذرای تری ترین قسمت خود او و در  ایین انسانی که او خلق کرد در  ایین -یک خداست

ام کاه   هاای فاا گفتاه    قایالً در ساخنرانی  . توانید آن را یک سلول  نایید  ای آن خداست؛ شما یی کف ای در ساده  گویم، آن ذره
 . ه شکل  دن اصلی است -و غیره ان، گیاهای، حیوانها انسان -های یک یواود تک سلول تک
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از دهاد،   ری خلق شد، شایل تمام چی هایی که روح و اوهر آنها را تشکیل یییواودای  ش زیانی که در گذشته هر ا ء
 .کردند الیته خدایانی که یردم یختلف را خلق کرده  ودند از یردیان خودشان یراقیت یی . واود آید قلمرو سهیواد و عناصر درون 

هاای  شاری از    هاای درون  وساته    سیاری از روح یرحلهکه زیان اشاعه فا ن دیک  ود، که در آن  این ادایه داشت تا زیان اخیر
چی  دیگری که  اید روشان شاود ایان    . ندهای قیل شد های انسان و اایگ ین روح ودند که از سطوح  اال آیده  ودند، یواوداتی 

هاا،   و آن شاایل اساتخوان   .شاود   شری ناییده یای    وسته ،است که هر چی ی که از الیه ذرای سطح ظاهری انسان ساخته شده
در  ییرد، ایا خیلی از چی هایی که ایان الیاه   ظاهری  شری  عد از  یری یی  این  وسته .شود های داخلی و  وست شخص یی اندام

در حاال  هاا   های سال، نسلی  عد از نسل دیگر، انسان الدر طی س. شود طول عمر خود دریافت کرده است  ه نسل  عد ینتقل یی
 هاا  شاناختی، یوااودای  شاری دریاورد ایان      سطحِ در. که خدایان  رای انسان خلق کردندند  ودیحتوای فرهنگی ینتقل کردن 
درحالیکه خیلی از یواودای که  ارای فاا   ، رسد وقتی  ه زیان اخیر یی. ستا ها دانند ایا آنها دروناً ا ئی از واود انسان چی ی نمی

ط خدایان خلق شده  ودند در اهان یردگان یاندند، و یوااودای  هایی که توس های انسان آیدند  ه شکل انسان  از یدا شدند، روح
 س  ه  یانی . را  وشیدند[  وسته  شری] ه عنوان انسان  از یدا شدند و آن لیاس  آیدند قلمرو سهالهی که از سطوح  اال و فراتر از 

 .شدکرده و  وشیده تن  ر دیگری   شری که در گذشته توسط آن یواود خدایی خلق شده  ود توسط یواود خدایی  دیگر،  وسته

را یواود انسانی که خدایی تر از آن  یمکن است  ایین، یتفاوی یواود خداییآن : گری اینجا  اید روشن شود س چی  دی
یوااودی   شری را  دسات آورد کاه   [  وسته]او آید و . یا در یک سطح  اشد ،تر الیته  ایینیا خلق کرد نیاشد؛ یمکن است  االتر، 

 در ا تدا کهای  یواود خداییآن یرزهای حد و وارد  ،دیگرست که یک یواود خدایی ا ی خلقش کرده  ود، و آن  ه این یعنییخدا
 روحیکسی  اشد که  دنیا یردماز  اگر -قا ل تواه دارندای  زیینه  یشگویم که یردم ایروز  اغلب یی . شر را خلق کرد، شده است

چه کسی  اشد، وقتی وارد ایان دنیاای    دون تواه  ه اینکه  .است اندک تعدادشان  اشند، داشته را کردند خلق ا تدا در خدایان که
ای که از شاکم یاادر     ه همین شکل است، از لحظه ،ش  ییندهای شود،  ا هر چه که تماس داشته  اشد و هر چه  ا چشم توهم یی
 یشاتر اینکاه،   . واهاد آورد کاریا  واود خ یدیگرفرد یانند هر نی  او  ،اتماع توهمو در این ا.  یند شود اینگونه دنیا را یی یتولد یی

شود یردم حتی  یشتر در این اایعه گم شوند، تا  توانند خاود را در ایان    نوع  شر ایروزه فرهنگی درست کرده است که  اعث یی
 ارای یاک    -کناد  صاعود شاان  نهایت سخت است که طارز فکر   رای یواودای  شری اینجا  ی. گرایی  اال  کشند فرهنگ یاده

  .آید ست، فقط از طریق ت کیه  دست ییا چی هایی فراتر از همه اینها اینکه چه شخص فهمیدنِ

ادیاان   ،خدایان یختلف یردیان گوناگونی را خلق کردند، ایا طی چناد ها ار ساال گذشاته     .دیگری نی  واود دارد  ه دید
و  .در نتیجه  رخی از یردم  ه خدایانِ دیگری ایمان  یدا کردناد  .اند  یدا کرده روه قویی خود اشاعهیختلف در خارج از ینطقه یا گ

 ،دارد ه آن اعتقااد  اکنون  همفرد که آن یواود خدایی و  یشتر اینکه،  .این  اعث ناراحتیِ خدایانی شد که آنها را خلق کرده  ودند
دانناد خادای    دیگار نمای   ،هاای قاویی  سایاری    و گاروه  .اناد  را نجای دهد که توسط خدای دیگری خلق شاده  یتواند یردی نمی

هاا را   ای  رای آن یواود خدایی کاه آن انساان   در نتیجه چاره ،این وضعیت اغلب در تاریخ اتفاق افتاده است. شان کیست حقیقی
هاای   خیلی از گاروه  اتفاق  یفتد، یکیار که این .هایی که خلق کرده است را رها کند گذارد ا  اینکه آن انسان خلق کرد  اقی نمی

چی هایی یثل آشفتگی  .ندنک خدایی از آنها یراقیت نمییواودای یک از ای ندارند و هیچ شوند که ریشه قویی تیدیل  ه یردیی یی
 هاای قاویی   ایان افاراد و گاروه    .زند از این یردم سر ییاکثراً  ،یواودای خداییحریتی  ه  ااتماعی، از دست دادنِ عقالنیت و  ی

.و ناتوان هستندف ضعیهمگی 

از  نیا   در یورد اینکه چرا استاد از یکانی دورتر و  االتر آیده است، درواقع شاید خیلی از یریدان دافاای حاضار در اینجاا   
فقط اینطور است که یان از یکاانی    (گیرد یی اوج سرس و شود یی شروع آرایی  ه تشویق). هایی  االتر و دورتر آیده  اشند یکان

آیدم،  رای یوااودای   در این یورد که از کجا .توانم همه را نجای دهم فا یی دم، و  ه همین خاطر در طول اصالحکمی دورتر آی
این است کاه  اه سامت     یوضوعِ  سیار یهمتر -ر ط است یوضوعی  ی اکنون از سطحی  ایین یا  اال آیده  اشم در کیهان، اینکه

.آن آیدمگسترش ای شما این کافی است که  دانید ین  رای اشاعه این دافا و  ر. روم ترین است یی چی ی که  االترین و نهایی
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  اا  قانون یادگیری وکال،  رای حقیقتروشنگری  شده ری ی  رنایه طور  ه که  اورند این  ر دافا شاگردان از  رخی:  رسش
 گویند؟  ای کلمه چند استاد  اره ندراییمکن است . احترایی  ه وکال است دنیال کسب نتایج دلخواه  ودن،  ی  ه و ا ئیای،

رد انساان یحادود اسات، و    خِا  .توسط خود او در چهارچوبِ فضایی تنگ یحصور شاده اسات   ایروزه  شر ااتماع :معلم

حل کردنِ  سیاری از یسائل واقعاً سخت است، و نجای یردم یشکل . های زیادی  شر را در قالب خود اسیر کرده است یحدودیت
 رطیاق  . در این یورد که چه کار  اید کرد، الیته این یوضوعی از روشنگری حقیقت نیسات  .رد اداره کنیدا  ا خِاین چی ها ر .است

خورید یکسان نیستند،  س  ارای   هیچ یک از چی هایی که در اریانِ اعتیار خشی  ه فا  ه آنها  ریی .عمل کنید تان شرایط خاص
شاما  یا در اره این یوارد خاص در اینجا صحیت کانم،  ناا راین     وشش دهماایع همه چی  را  طور  هین غیریمکن است  توانم 

انجام دهید  خشی خو ی   هفهمیدن اینکه چگونه کارها را  .شوید را اداره کنید هنوز هم خودتان  اید چی هایی که  ا آنها رو رو یی
 .یسیر خودتان است یمودن از اعتیار خشی شما  ه فا و 

 شود؟ یی یحسوب حقیقتروشنگری  چینی، های توریست  رای امله از یردم،  رای ها تمرین نمایش آیا:  رسش

ثیرِ یثیات یعینای   أدهیاد  اه تا    هر کاری که انجام یای . تواند اثر یشخصی داشته  اشد ها یی نمایش دادن تمرین :معلم

ام دهیاد،  اس در حاال حاضار نخواهیاد      ها را انج نشوید و فقط تمرین ا ئیای ایا اگر در اره حقایق صحیت نکنید، وارد. رسد یی
 . ذهن یردم است را حل کنیدحال حاضر در  سیاری که در   توانست یسائل  یچیده

 هِیِئی، استان گانسو، استان در ایایوگوآن  کن، در چینگهوآ دانشگاه ان،ن یون استان  انا شیشوآنگ از دافا یریدان:  رسش
 لشاانِ  هاار ین،  شاهر  یاناگ،  شِان  شهر  کن، چون، چانگ شهر کانادا، یونترال این، نتیا شهر  رو، نیوزلند، دونگ، گوآنگ استان
 .فرستند یی استاد  ه را درودشان ایانگ یودیان و اِنگجو شهر گوآنگجو، اِیِی، کوه سیچوآن، استان

 (تشویق). از همه سراسگ ارم :معلم

  کند؟  اید چه شخص آن دکنن قلمداد ااسوس را کسی اشتیاه  ه کنندگان ت کیه هم اگر: رسش

آیاا   (خندناد  یای  حاضارین ( )خندناد  یای  آرایای   ه استاد). ااسوسان صحیت کنم  ااازه دهید کمی در اره یسئله :معلم 

یطمئناً آن چی هایی که نیروهای کهن درسات کردناد   کند؟  دانید درواقع استاد چگونه  ه این یسائل از یَنظری دیگر نگاه یی یی
، آنهاا یوااب   هساتند  گویم که آنهاا تاوهین  اه فاا     ه یریدان دافا را هدف قرار داده است، ایا در حقیقت ییآزیایشاتی هستند ک

ایا دقیقاً  اه  . افتادند هستند، و نیاید اتفاق ییاصالح فا گران در  کنند، آنها یداخله احترایی یی ، آنها  ه فا  یهستند شریساریِ  شر
. ها  دید آید  ه رغم همه اینها، چنین شغلی در  ین انسان .ضروری شداصالح فا  ار نیودنددیگر در حد انتظ ،دلیل اینکه یواودای

کاری که یک شاخص انجاام   . ؟ خیرشدند ترین و  دترین یردم  رای ااسوس  ودن انتخاب است که فقط  ستگونه  این س آیا 
ستند که  ه اکراه و  ر اسااس اقتضاای شارایط یاک     ایا کسانی هم هشود،  ترایح خود او تعیین یی  دهد تا حد زیادی  وسیله یی

انتخااب   های خاصی هستند، قلمداد شده و قادر  ه انجام شغل ی هستند که  ه دلیل اینکه  اهوشو کسان دهند، شغل را انجام یی
 این   آیاا افاراد خاوب در    .شاود   ه عیاری دیگر انتخاب شغل یک فرد توسط خوب یا  د  ودن سرشات او تعیاین نمای    .شوند یی

یوااود  آن آیا  اینکه گویند که شخصی خوب یا  د است، یا  شری  ه یا نمی  های یختلف در اایعه شغل. ااسوسان هستند؟ قطعاً
 .یا خیر تواند نجای یا د یی

 -ام این کار را انجام داده[ تا  ه اینجا]و  راساس همان  -ام ین این یسئله را دیدم،  نا راین از زیان شروع آیوزش فا گفته
 طاور   اه در  ایان  .شما را نجای خاواهم داد  چیست تان دون تواه  ه اینکه کار اندازم؛ هیچ شغل یا اایگاه ااتماعی را از قلم نمی

توانیاد   تا زیانی که  خواهید ت کیه کنید، یای  -که در حقیقت دیگر دری واود ندارد، کایالً  از است، آنقدر  از ای  از است گسترده
ایا اینکه شخص وارد شود یا نشاود  اه خاودش  ساتگی     . تان چه  اشد دهم، یهم نیست شغل را نجای ییهر کسی  .داخل شوید
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 رای یردم ایروزی سخت است کاری را انجام دهند که  ااب   .ای یر و   ه خود اوست ه، و اینکه  تواند فا را کسب کند یسئلدارد
قادر سااده    تواند ایان  چگونه ییاش انجام دهد؟  در زندگیخواهد  چطور یمکن است شخص  رود و هر کاری یی -شان است ییل

. انتخاب کناد را خواهد  که یی تواند هر شغلی کند نمی  ه عیاری دیگر، شخص که در این دنیا زندگی یی.  اشد؟ واقعاً یشکل است
تاان   دهیاد و شاغل   انجام یی میتی ندارد چه کاریاند،  س اه تمام یواودای  شری  رای فا آیده عالوه  ر آن،را دیدم، و ین این 
اینکاه  خواهیاد ت کیاه کنیاد یاا      همچنین  ایدار  اشید، و خو ی   هایا اینکه  توانید در ت کیه . توانم شما را نجای دهم ، ییچیست

 .نکنید  ه خودتان  ستگی دارد

ان هنوز حقیقتاً یقصودِ  شات  ی ایا طی این سالها  سیاری از شاگردان. ام ام و آن را عملی کرده ین دراین  اره صریح  وده
 اس   .و ااازه دادم یردم از هر شغل و هر  خش اایعه داخل شوندام،  این در را گشوده ین کایالً .کنند مینکلمای استاد را درک 

دلیل است کاه یوااودای    دین این  (تشویق)ورزید؟  کردن اصرار ییایجاد کشی و تمای   غیرضروری  ر خط طور  ههنوز  شماچرا 
کنند، افکار  شری دارند و این افکار  شری شاایل   ها ت کیه یی  زیانی که انسان .ال ت کیه هستند، نه یواودای خداییدر ح  شری

وقتای فارد    .گذارناد  را یای ثیر خاود  أشان است و ناآگاهانه ت شغل  شود که نتیجه ای هم یی ها و تمایالیِ حرفه عادای و وا ستگی
  ناا راین یطمئنااً   .شاوند  نمایاان یای  ، اناد  که در شغلش شکل گرفته های عادی و همیشگیِ او یکند، وا ستگ ه نمیت کیخو ی   ه

 ،تواند یک آزیایش را  گذراناد  مینزیانی که آن فرد ، و شوند نمایان ییویژه نی  ااسوس یا یأیور عنوان   ه شخصگرایشای یک 
، انی که یریدان دافاا در حاال آزار و شاکنجه شادن هساتند     در این زی یخصوصاً .کارهایی را اشتیاه انجام دهدیمکن است حتی 

ایاا در   .اطالعااتی را گا ارش خواهاد کارد     ی،و سردرگم یگیجاز  ای لحظهدر  ؛زیانی که او نتواند یک ایتحان خاص را  گذراند
ه دهید اشاتیاه کناد و    اید  ه او اااز. شود یا قا ل نجای است فقط در آن یک لحظه تعیین نمی ی، اینکه او فردی  دسطحی  نیاد

 (تشویق).  ه همین خاطر این فای یا شکوهمند است - ه او فرصت دهید اعمالش را تصحیح کند

کنناد  اه دافاا     خو ی عمل نمی فقط هنگایی که یریدان دافا  ه تواند  ه دافا آسیب   ند، و نمی یام که هیچ کس قیالً گفته
 یریدان دافا استفاده کنند تا  ه دافا آسایب   نناد،   خواهند از ل ییذارا  جه، آن دسته نا راین در طی این آزار و شکن .زنند آسیب یی

 درحاال  حقیقای  طاور   هیک یرید دافا  ر این اساس است که، چی ی که گفتم  .توانند صدیه   نند نمیهم ایا در حقیقت یک ذره 
رود، و اثری  مین یش خو ی   هکند، و در یسیرش  میاش اصول فا را آنقدرها عمیق و کایل درک ن ، ایا در طول ت کیهاست ت کیه
دافاا   یاهیات ثیری  ار ااوهر و   أتواند تا  نمی یهیچ کس -ها اثری  گذارد تواند اینجا در  ین انسان درواقع او فقط یی .گذارد  د یی

فاا نیساتند، ایاا آنهاایی کاه      اند، آنها دیگر یریدان دا در یورد آنهایی که در طول آزار و شکنجه  ه سمت یقا ل رفته .داشته  اشد
گاران   شاکنجه  اهریمنیِۀ وقتی که آنها دیگر یرید دافا نیاشند، در اصل ا ئی از آن دست. گردند، این یوضوعی یتفاوی است  ریی
 دهناد، و دروغ را  اه ااای    کنند، حقیقت را وارونه الاوه یای   دهند، دانسته چی ها را خراب یی عمداً کارهای  د انجام یی ،اند  شده

شاوند، و   ینطقای کناد کاه  یشاتر و  یشاتر      تواند  ه دافا صدیه   ند، و تنها  ه یریدان دافا کمک یای  آن نمی .زنند راست اا یی
آزار و شکنجه نیسات؟    ۀنتیج همان آیا این .شوند تر و هشیارتر  آنها آگاهشود که   اعث ییو افکارشان  یشتر و  یشتر درست شود، 

کنند اثر  خو ی عمل نمی خودشان  ه ایریدان دافوقتی فقط گویم این است که  چی ی که یی اید؟ یل نشدهآیا همگیِ شما  الغ و کا
خاو ی عمال نکناد، یاا قایالً       اگر یک یرید دافا ذهنیت یک  شر عادی را داشته  اشد و  ه .ای  د در دنیا خواهند گذاشت و نتیجه

و  ه این ترتیاب هماه او را    ،انجام دهد یاشتیاهکار ایتحانی را  گذراند  تسته اسشاگرد نتوان یکدلیل اینکه   هااسوس  وده، یا 
شود او  ه سامت   او از  ین  رود، و سیب   ۀشود فرصت تقدیریِ ه اران سال   اعث  یرون کنند یا اور دیگری  ا او رفتار کنند، واقعاً

  (تشویق). کاری  د استحقیقتاً انجام دادنِ  اینوقت  گذارید  ه شما  گویم،  یقا ل  رود، آن

گوناه فکار    توانست این اگر هر کدام از یریدان دافا یی .توانیم یردم را نجای دهیم  یخشیم، یی که فقط وقتی قادر  اشیم
حاال کاه  اه     یاناد؟   رای واود عوایل  د  اقی ییآیا هیچ فضایی   یندیشید،  ا آن قدری  رآیده از رحمت،در این  اره کند،  س 
[ دافاا ]شااگردان  [ ااسوسانی که ییاان یاا هساتند   . ]توانند وارد شوند ای نمی  گذارید  ه شما  گویم، ااسوسان حرفه اینجا رسید

تسالیم  از روی تارس  ای  یرحلاه خو ی ت کیه نکردند، یا شااگردانی کاه در    غل  ودند و  هدر آن ش 1999هستند که سا قاً  یش از 
طور اسات   صرفاً این .کنند آنها  گویید که واقعاً  ه فا آسیب   نند، آنها این کار را نمیاگر  ه  .خو ی عمل نکردند شیطان شدند و  ه
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 .دندیسیر اشتیاهی را  رگ ییرحله گذرانند، و در آن  ایتحان را نتوانستند و  کردندخوب عمل ندند، ش سردرگم  یدر زیان خاصکه 
تا حادی کااری انجاام    خواستند  یی رخی فقط اند، و  ا ستهدارند وچی های کمی که  همچنین تعدادی از یریدان دافا هستند که  ه

 ه دافا آسیب [  تواند]یمکن است کسی واقعاً حقیقت این است که غیر .ااسوس دست از سرشان  ردارند آن عوایل رذلِدهند که 
  .  ند

هاا   در  عضای انیاه  هنوز ی دارند و های  شر افتد که  رخی از شاگردان هنوز وا ستگی  نا راین دقیقاً این اتفاق زیانی یی
گاویم، ایان     ه شاما یای   کنند، دریورد این نظر که ااسوسان واقعاً در  ین یا  نهانی وارد شده و نفوذ یی .کنند خو ی عمل نمی  ه

طالح اصا   اه  تا  اه آنهاا   خواهند از شاگردان استفاده کنند آنها یی .ت کیه استدهیم  انجام ییکاری که یا  چونغیریمکن است، 
آن  .دهناد  فریاب یای  فایده است، و آنهاا خودشاان را     ی ها ایا تمام این .شان را  یدا کنند ها  توانند اهداف دهند و آن« اطالعای»

دانند فالون گوناگ گروهای از    ، و خیلی خوب ییهیچ رازی نداردهرگ  دانند که فالون گونگ  خو ی یی عوایل ااسوسی کایالً  ه
  رناد  کار یای  ههای نادرستی که   از روش یکی .دانند آنها خودشان این را یی .اند ط یخالف آزار و شکنجهیردم خوب هستند که فق

کردناد تاا ایان     چین از آنهاا اساتفاده یای   در  -تحریک کندآنها را کنند که  ه یردم فشار  یاورد و  این است که اَوی درست یی
کنناد تاا    نمایی یای  ، و چی های خاصی را   رگدانند یی  رای انجام ایورآنها این تمام چی ی است که . ها را  واود  یاورند کمرین

چندین سال گذشته است، و آیاا یریادان دافاا  ا راااتر و      کند؟ کنندگان کار یی این روی ت کیهآیا . ثیر قرار دهندأدم را تحت تیر
یک از یریادان دافاا در سارزیین اصالی      آیا هیچ. نترسیده یآیا کسی از این ترسیده است؟ هیچ کس (تشویق) اند؟ تر نشده ینطقی

 ورودِ الیته کسانی هستند که نتوانستند آن را  شت سار  گذرانناد، ایاا    ای ترسیده است؟ شرورانه  چنین آزار و شکنجهچین، تحت 
 ارای  هماه آنهاا   اند، ایا  دهام که تمام یواودای  رای فا آی گفته .شد ری ی      رنایه کهن نیروهای توسط عمداً ،نتوانستند که آنهایی

ایفا کند تا یریدان دافا  توانند آ دیده را نقشی ینفی یواود ین  ود که این نوع هدف نیروهای کهن ا .اند ایفای نقشی یثیت نیایده
 طاور   ها را این چی هتوانند  ها نمی انسان . ه این صوری است؛ اینگونه نیست که افراد فرویایه  توانند هر کاری انجام دهند .شوند

دهناد  ایاد    ها انجاام یای   ایا هر کاری که انسان .اند  ه کارهایی که دوست دارند انجام دهند وا ستهها فقط  انسانواضح  یینند، و 
 (تشویق) .این قطعی است . رایش  رردازند

آن  .اناد  استفاده  ارده  ،دهایی دارن های شاگردانی که وا ستگی ای هستند که از شکاف دانم واقعاً یأیورانِ ویژه همچنین یی
شاگردانی که هشیار نیستند  اید  ه این توااه   اندکِآن تعداد . اند عمل نکرده و  سیار وا ستهخو ی   هست که ا   ه خاطر شاگردانی

 .کنند

 ااره  دوفرصات  و  ارهاا   دانم که وقتای اساتاد  ارهاا    ایا این را نی  یی. ای یثیت آیوزش دادم اکنون این فا را از زاویه هم
گیرناد و  اه کاار کثیاف      کنند و  خشندگیِ یاداوم اساتاد را اادی نمای     دهد هنوز هم تعداد کمی هستند که آن را درک نمی یی

« اطالعاای » اصطالح  ه ،آنها یکرراً  رای شیطان. کنند ،  ه وادان خودشان و  ه یریدان دافا خیانت ییهستند ااسوسی یشغول
ایان   .اثرای ینفی که اعمال آنها  رای دافا در ردارد اکنون فراتر از آن است که  توانند  رردازندکنند، و در چشم خدایان،  یین ییأت

  اا ای آن دساته   در حقیقت یستقیماً شرکت در آزار و شکنجه است، و  یایدهایش هماننداصالح فا نوع یداخله و ی احمت  رای 
، و چی ی که کمی  یشتر از این حرفی  رای گفتن  ه این افراد ندارم .کنند شکنجه یی که یریدان دافا را ل در چین خواهد  ودذارا

تنهاا  رساد    ه نظار یای  »: که  ه این نقطه رسیدم، یک یواود خدایی گفت همین. یصداق ندارد  یش گفتم  رای چنین شخصی
 «.ری ی کنند شان  رنایه که  رای یراسم تدفین شان  اقی یانده این است فرصتی که  رای

 تماام  کاه  اسات  یعناا   ادان  ایان  آیا. شد خواهد در رگرفته چی  همه ر،کا سهدادن  انجامخوب   ا که گفتید اشم : رسش
 یارا  کانم  درخواسات یای   اساتاد صمیمانه از  شد؟ خواهد فصل و حل نیکخواهی  ا داشته، که تضادهایی و شخص های وا ستگی
 .کنند آگاه  اره دراین

توانیاد    اس نمای  اش حل کند،  اساسی را در ت کیهشکالی یک شخص نتواند آن ی اگر (خندند یی آرایی  ه استاد) :معلم

. آن  رای این است که از یردم عاادی فراتار رویاد   ؟ هدف نهایی ت کیه چیست؟ چیستت کیه .  گویید که او در حال ت کیه است
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 د؟نا ثیری  ر شاما دار أیردم عادی هنوز ت های گوناگون و عوایل یختلفِ ، آیا تضادها، وا ستگییاشیدوقتی که دیگر یکی از آنها ن
 روید، در ت کیاه    یش یرون  یایید و  ه سوی خارج از آن ت کیه کنید، اینکه  توانید  ا  شتکار  ه  ایا اینکه  توانید از آن. خیرقطعاً 
. قیال شما یسائول هساتم   قطعاً در عنوان استادتان ین  ه. مام آن  ه خودِ شما  ستگی داردت -کندی  یشرفت کنید سرعت یا  ه  ه
از تواناد  اا هار ناوع      آیاا یاک یوااود خادایی یای     . حرکت کنید هنوز  ه شما  ساتگی دارد الو  رو  ه شتکار اینکه  توانید  ا ایا 

فقاط اینکاه  اه چگاونگیِ     .  نایراین هر چی ی قا ل حل و فصل اسات . ا داً، یمکن نیست های  شری  ه نوسان درآید؟ وا ستگی
حقیقای   طاور   اه  ا ذهنی که  ر حل این یسئله یتمرک  است در حال ت کیه هساتید،  اس    صرفاً اگر .تگی داردت کیه خودتان  س

 .ت کیه  اید کایالً  دون قید و شر   اشد .کنید ت کیه نمی

 ار ایان  دارد ایکان اگر لطفاً استاد. آورد نمی دوام زیاد آید یی  واود دافا یرید یک توسط که کیهان از سطحی آن:  رسش
  کنید؟ روشن

 آرایای   اه  اساتاد ). کنیاد   ا ذهنیت  شری فکر ییها  انساندر حال حاضر شما . ین  ه شما نگفتم که دوایی ندارد :معلم
سات، ریا    ا حیاا ی از هاوا   یثل فرستند چی ی که  یرون یی ها هیچ قدرتی ندارند، از آنجاییکه انسان... یک فکر  شری (خندند یی

خی د نیرویند است، و هار چاه ساطح یریاد      ایا چی هایی که از افکار یک یرید دافا  ریی.  اشد ز هم ییاست، و در زیانی اندک ا
  ارای یاک یوااود خادایی    . تر اسات، و دوام  یشاتری دارد   آید   رگتر و قوی  یرون یی االتر  اشد، آن چی هایی که از افکارش 

فاا تمایااً    .درواقع، عوایل  نیادینِ  یشاتری دخیال هساتند    .لق کندهای کیهانی را خ و  دن تواند عوالم  یکر، یک فکرش یی غول
 اس  . اناد  حل شده اصالح فاو تمام عوایل ناکایل در کیهان کهن اکنون  ه شکلی عالی در  کننده است، تمایاً کایلدر رگیرنده و 
تغییار   فسااد  -ثیای -گیری شکلهان یعنی ، حتی سرشت  نیادینِ کیاست کننده در رگیرنده و تمایاً کایل تمایاً آن فاییازآنجا که 
 .تواند توسط ذهنی  شری درک شود یفهوم زیانِ آن نمیو  کرده است،

 فاا  یطالعاه  و شاان  یها درک گذاشتنِ اشتراک  ه  رای الکترونیکی اف ارهای نرم از اغلب کنندگان هت کی هم اخیراً:  رسش
 و افکاار  گذاشتنِ اشتراک  ه کمتری  رای فرصت افراد نتیجه در. کنند یی یتحما آن  ردنِ  کار از شدیداً حتی و کنند، یی استفاده
 .دارندصوری حضوری   ه فا  یطالعه

ایا ایان  اه یعنایِ یمناوع کاردنِ      . شما نیاید این کار را  کنید ، ج  عده کمی از یریدان. آن درست نیست اًحقیقت :معلم

ایان چیا ی نیسات کاه  خاواهم       .نیست، فقط  ه آن عادی نکنید هستید شغولهایی که خیلی ی گاه  ه گاهِ آن در زیان  استفاده
 .اشکالی ندارد که خودتان  ه شکل یک گروه، فا را یطالعه کنید، و شخصاً فا را یطالعه کنید و تیادل اندیشه کنیاد .  گذارم یاا ه 

توانیاد از آن   نمای  یکارر  طاور   اه توانیاد، و   ما نمیش   یرید، ایا همه هره [ چنین نرم اف اری]توانید از  وقتی که یشغول هستید یی
 .استفاده کنید

 یمکان اسات   اساتاد  کنم، نمی درک را اند شده ینحرف که چی هایی و هستند نا اک که چی هایی  ین تفاوی ین:  رسش
 کنید؟  تشریح را آن لطفاً

. سرشات کیهاان قادیم اسات     و آن  اه خااطر   چی ها دلیل اصلیِ ساقو  کیهاان قادیم اسات،     نا اکی و انحرافِ :معلم

،  ود خاصِ یختلفقلمروهای ایِ  دوره و آن راهی  رای  اکسازیِ،  ودگذشته  در نا ودی نهایت خردِ فا -فساد-ثیای -گیری شکل
نیاۀ  ا از اگر ،شود یر و  یی یواد انحراف و نا اکیتا اایی که  ه .  ه انتهایش رسیده استهمه چی   ه آن یرحله رسید،  ایا وقتی

 تواناد  نمای دیگار   شایمیایی  عناصار  و آب فل ، خاک، هوا،در نا اکی  واود آیده توسط علم نوین  کنید، نگاه آن  ه شری  اتماعا
 .یکه آنها دیگر  شار نیساتند  طور  ه، تفکر نوع  شر  سیار ینحرف شده است دید یواودای خداییاز . شود فصل و حل  شر توسط

 یارون کشایده   اساتخراج و  وقتی آن چی ها توسط یواودای سطوح  ااالتر   ین،  نا راستا ای چرخه صوری  ه همه چی  در کیهان
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 اه  .  یاان آن  اه شاکلی سااده اینگوناه اسات       .عناصر و یواودای در  ُعادهای  ااالتر آلاوده شاوند     خواهند شد،  اعث شوند یی
 .هایم در چند سخنرانی فا در گذشته نظری  یندازید صحیت

 و کارده  کاار  هم  ا  اید چگونه کشور از خارج شاگردان حقیقت،روشنگری  در یینگهویی یتسا وب نقش دریورد:  رسش
 کنند؟ کمک

سات کاه از   ا ای نجرهآن یهمترین   .نیست شدن حقیقت قا ل اایگ ینروشنگری سایت یینگهویی در  نقش وب :معلم

وقتی  اه یوضاوعای    .یا یم یی در را فا در یورد آزار و شکنجه و وضعیت کلیِ دافا و اعتیار خشیِ یریدان دافا  ه آن طریق حقیقت
 .خو ی کار کنید  ه همیشه  اید  ا هم همکاری کرده و رسد، یر و   ه یریدان دافا یی

 ت کیاه  دیگاری  روش در تواناد  یی اکنون و است رسیده کمال  ه کند یی ادعا که کردم  رخورد شاگردی  ا اخیراً:  رسش
 شوند؟ گسیخته  لگام تصوراتش داده ااازه فقط یا شده  ین روشن طانیشی راهی در او آیا  ررسم توانم یی. کند

هر کسی که  درواقع، .و آن تب او را گیج و آشفته کرده است (خندند یی حاضرین)گویم او دچار تب شده است،  یی :معلم

یوااودای خادایی   هستند کاه   یار نیستند کسانید نیستند، افکار درست ندارند و هشکه خردین افرادی .آن را  گوید در خطر است
 .شمرند  یشتر از همه آنها را حقیر یی

 کنند؟ ینتشر را استاد عکس که است یناسب ها رسانه  رای آیا:  رسش

 (تشویق( )خندند یی آرایی  ه استاد). های خود را دارم ین روشچراکه کنم خوب است و یشکلی ندارد،  فکر یی :معلم

 را این« .هستم کسی چه دانم نمی هم خودم نی»، کردند  یان فا آیوزش  رای شمالی آیریکای  ه سفر در استاد:  رسش
 .کنم نمی درک خوب

، درکِ چه چی  آن سخت است؟ چی ی که گذشته است گذشته، و اکنون ین  رای تمام یواودای یک یعما هستم :معلم

هار چاه کاه    یرا . تواند یانع ین شود هیچ چی ی نمیقادر هستم، و تمایاً ین . و در آینده کسی نخواهد فهمید که ین کجا هستم
، و  ا این  دید آیدهمه چی  توسط ین  .در آینده یواودای یختلف یرا در تصویرِ گروهِ قوییِ خود خواهند دید. نیست نایید دقیق 

 (کنند یی تشویق و خندند یی حاضرین). یعنایش این است -حال ین در ییان هیچ چی ی نیستم

 سراسار  در تاازگی   ه گاوی انون و یرغی آنفلوآن ای یانند شوند یی ینتقل انسان  ه حیوانای از که هایی  یماری:  رسش
 است؟ یر و  فا اصالح  یشرویِ  ه چگونه  دیده این  ررسم، یحترم استاد از توانم یی. اند شده ظاهر دنیا

 اه اایگااهِ   ودای  شری هم اکنون از هار نظار   آن  ه این خاطر است که یوا. نوع  شر کاریای  سیار زیادی دارد :معلم

خاود    آن  وسایله   یشاترِ  ...طرز نگرش آنها  ه دافا ،شود، و فراتر از آن ، کاریای آنها   رگتر و   رگتر ییاند خطرناکی سقو  کرده
چرخاد، و هایچ چیا      ایا همه چی  حول یحور دافا ییر طی ندارد، اصالح فا یستقیم  ه  طور  هاین ظاهراً . انسان ایجاد شده است
  .شود ار داده ییهشدیردم چی ها  ه   ا این. افتد تصادفی اتفاق نمی

 در درسات  را آنهاا  هویات  اگار  اناد؟  نشاده   یادار  هناوز  اند یشغول شاگردان  ین ااسوسی کار  ه که آنهایی چرا:  رسش
 است؟ خواهی نیک  رخالف آن آیا کنیم، آشکار شان یقا ل
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یاا   ،نکنیاد  یدار و هشیار  س چرا آنها را  .خواهی تلقی شود تواند  ر خالف نیک افظت از فا نمیانجام آن  رای یح :معلم

توانیم آنها را نجای دهیم، ایاا اگار قا ال نجاای نیساتند ایان         هتر این است اگر یی .کنید ءتوانید آنها را افشا یی ،خواهید اگر یی
 .انتخاب خودِ آنهاست

 تعدادی تا شده  اعث این و اند، گذاشته دافا  ه یر و  یعج ایِ  در اره اینترنت در را االتییق دافا یریدان از  عضی:  رسش 
 .نکنند درک درست را دافا اینترنتی، خوانندگان از

نیاشید، ایا چی ها را  ه شکلی عجیب و ها  تفاهموءسنگران . یسئوالنه یشکلی ندارد طور  ه حث حولِ این یوضوع  :معلم

در نهایات،   .انجام دهید، یشاکلی وااود نخواهاد داشات    اگر اعتیار خشی  ه فا را   رگوارانه و خریندانه . م ندهیددور از فهم انجا
کننادگان هساتیم، و    یا ا ئی از گروه سیاسیِ یردم عادی در اایعه نیستیم، یا گروهی از ت کیاه  کننده هستند؛ یریدان دافا ت کیه

 (تشویق) .دهند ته که یعج ای حقیقتاً رخ ییالی ،  نا راینکنیم هیت ت کیه ییو سوی ال

.  رساد  کماال   اه  یطلقااً  تواند نمی کند، ترک را انسی های ااذ ه و تمایالی نتواند شخص اگر که اید گفته شما:  رسش
 سانجش  واحاد   گوییاد  یان   ه لطفاً. اند نکشیده دست انسی های ااذ ه و تمایالی از که هستند یریدان از خیلی هم هنوز اخیراً
 شود؟ یی  رآورد ذرای توسط سنجش واحد این آیا چیست؟ کمال

ام  نگفته چنینهرگ   ه شما  د؟یآ شما گسیخته  لگامآیا این از افکار  -است  حال چنین چی ی نگفته ه  تا یهیچ کس :معلم

ها و تمایالی  فتم که ااذ هخیلی وقت  یش  ه شما گ: یریدان دافا .واود دارد سنجشای  ین کمال و چی ی یانندِ واحد  که را طه
توساط احساساای و    یش از حد [ افرادآن ] .کننده حتماً  اید  ر آنها غلیه کند انسی یوانعی یهلک در یسیر هستند که یک ت کیه

در کاه  د رسا   اه نظار یای     کشند، اگر حتی نتوانند خودشان را از چی ی  ه این کوچکی  یرون. شوند هدایت ییهیجانای انسانی 
در سارزیین اصالی   زنادان  دیوارهاای   شت را آنها داده  اشند که نظم و ترتیب  انش زیان نیروهای کهن  اید  رایدر آن  گذشته
چگوناه   ،ساختی یحایط  ن اچندر دانم  نمی ؟کردند، یگرنه یی حل را یشکلآن  اوضاعی انچن تحت فقطچراکه ، قرار دهندچین 

کسانی کاه ایان وا ساتگی را از  این     تمام  ؟ ه این شکل درآیدید است راحت  سیار تان زندگی اینکه خاطر  ه آیا .کردید رفتار یی
  ه ایان شاکل   -فریب دهندکنند دیگران را  سعی ییو دهند  فریب ییتراشند خودشان را  اند و  رای این رفتارشان  هانه یی نیرده

  . اشمری ی کرده   رنایهتان  نیست که ین نظم و ترتیب خاصی  رای

  فرستیم؟ درست افکار شده تعیین های زیان در نیست نیازی که دارد حقیقت این آیا:  رسش

هاای   عناوان یاک گاروه در زیاان     سایت یینگهویی اعالم نکرد که تمام یریدان دافا در سراسر دنیا  اید  ه آیا وب :معلم

ساایر  در یاورد  . کنید ما این کار را نمیست،  نا راین چرا شا خیلی خو ی  کنم که این ایده فکر یی یشخص افکار درست  فرستند؟
 .را  ر طیق شرایط یختلف در یناطق یختلف انجام دهیدکارها توانید  ، ییخاصیوضوعای 

 چیا ی  هایچ  اینجاا،  در فاا  و اینجاا،  در یعلم واود  ا. شود یی نا دید هایم سؤال تمام  ینم یی را استاد که هرگاه:  رسش
  . دانیم را زیان این قدر  اید واقعاً یا. نشود حل که نیست

وقتای  . شاود  و  ا افکار درست قوی، هر چی ی شفاف یای . شود  ا افکار درست قوی، در حقیقت هر چی ی حل یی :معلم

وقتای درونااً احسااس راحتای نادارد       .ها کناد تواند ر میهایی دارد که ن ست که وا ستگیا زیانیهمیشه کسی افکار خالص ندارد، 
 .کند فکر نمی و خالص شفاف
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 یادان یر یهاا  در کنساری  اادویی های نمایش یا ه فا آ یان یدر را طه  ا اعتیار  خش یید گو ه یا  توانید یلطفاً ی:  رسش
 دافا یناسب است؟

هاای ااراهاای هناری،     از نظار یان شاکل   . کنم چی  اشتیاهی در آن یورد وااود داشاته  اشاد    در واقع فکر نمی :معلم

 رند و دوست دارناد، و رناگ و  اوی  ادی      ش لذی یییشااگر آن چی ی است که یردم از تما .های ااراهای هنری هستند شکل
 .کنم خوب است ندارد،  س فکر یی

 عاد   یرشد ندهند حت یخودخواه یا یوا ستگ یندهکه یواودای در آسازد  طمئن ییی هایش یکانی م یقدافا از طر:  رسش
 ناا ود  هرگا   و  اود  خواهاد  هماهناگ  و کایال  کیهان  نا راینو  کنند، عیور  طوالنی  سیار یزیان  ورهاز د یهاندر کآنها  ینکهاز ا

 .نخواهد شد

دافا کایل و هماهنگ است، و سرشت  نیاادین  . این درک درست نیست، و یقصود این نیست. اینگونه نیست خیر :معلم

 هستی ،فا .ه آن صوری خواهد شد نی  او ، رسد  کیه کرده و  ه آن قلمرو ییوقتی یک یواود ت. استعاری از خودخواهی  کیهان
فاا تماام   ، و آفریاده  ای در کیهاان  و تنوع غنای  کیهان های یکانی م ،فراهم کرده، فا  رای تمام یواودای تمام یواودای را  رای

ایاا اینکاه    .را خلق کرده استخدایی  یواودای، انسانها، و ها آسمان و زیینشمار،  یواودای را خلق کرده است، تمام چی های  ی
 .کنند تا حدود یشخصی انتخاب خود آنهاست یواودای چگونه خودشان رفتار یی

 هاییاان،  اساتان  یلیاورن،  گردناه،  ساه  ی،استان هاو ِ  در و گجو ا ییچانگدافا در  یدانیر یسو از استاد  ه درود:  رسش
یعید آسامان از   یشمال  دروازه  یهناح یلونگجیانگ،هاستان  شاندونگ، استان از هِ  ایلین، استان از ایلین شهر و کایان، گان، نون

 .از شهر چنگدو یانگو ز یچوآن کن، استان س

 (تشویق)! از همگی یتشکرم :معلم

 ه خااطر آن   یدو  ا دهند ی ه شما تقوا ی کنند، ی ا شما رفتار ی ی د طور  ه یگراند یکه وقت یدا تان گفته در کتاب:  رسش
 هستیم؟ نیکخواه کافی اندازه  ه آیا یم،طر آن خوشحال  اشایا اگر  ه خا. یدخوشحال  اش

زیانی که  ای احساسای و نفع شخصی در ییاان اسات تنهاا    . نیکخواهی نیستنداشتن این  (خندند یی ینحاضر) :معلم

خاورده   ر هکننده  ه شاخص ضا   در یورد اینکه شخص حمله . مانند  اقی نخورده تکان قادرندکنندگان حقیقی و یریدان دافا  ت کیه
وقتای کسای کاه ضار ه     . سرشت کیهان است؛ آن چی ی نیست که فقط  ا خوشحال  ودن  توانید  گیرید  دهد، آن نتیجه تقوا یی

کند هیچ خشم و نفرتی نداشته  اشد و آن را  ا لیخند اواب دهد، آیا این نیکخواهی نیسات؟   خورده در حالی که درد را تجر ه یی
زند، او  ا لیخند اواب داده و هایچ   وقتی کسی  ه او ضر ه یی -نخواهد گفت او نیکخواه نیوده است یاز دیدگاه انسانی، هیچ کس

؛ (خندناد  ییا  ینحاضار )یانند یک فرد عادی که چی ی  دست آورده لیخند زده یا  خندد  نده نیایدنک الیته یک ت کیه. تنفری ندارد
توانیاد  اه او    کناد، یای   وقتی کسی  ه شما  دی یی .خو ی هستید فرد  اید احساس راحتی داشته  اشید، و همه خواهند گفت شما

و هناوز   کناد اگار او گاوش ن   .توصیه کنید کارهای خوب انجام دهد تا تقوا از دست ندهد، و این نیکخواهیِ شما نسیت  ه اوست
هاای   اد  د در اردوگاهیه و افرهای فرویا درست همانند آن  لیس .خواهد دید ا ا زشتشعملِ    خواهد  دانسی کند،  س درنتیجه
از شانیدن   ،کنید دست  ردارند ترغیب ییرا خواهند کارهای شیطانی انجام دهند و وقتی آنها  کار در چین، این آنها هستند که یی

دسات  ورزند و هر چه هم  شود  توانیم انجام دهیم؛ آنها  ر کتک زدن یردم اصرار یی ی یا کاری نمیدر این صور .کنند ایتناع یی
 .این عدم نیکخواهیِ یریدان دافا نیست. روند ، وقتی زیانش  رسد  ه اهنم ییها ضرب و شتم عد از انجام آنگاه  .دارند  رنمی

شاوند، در هار  ُعاد یعاین، اگار یاک        تر یی عالی ،اگرچه حقایق در سطوح  االتر.  ُعد را دارد همانفای  هر  عدی حقیقت
اگر  توانید از آن حقایق فراتر روید، از یوااودای   .عد یواود خو ی استروی کند،  س او در آن  ُ ی عد ُیواود  تواند از حقایق آن 
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 -کشاند خوشاحال نیساتند    شود، یواودای انسانی وقتی رنج یی خوشحال نمی خوردن ضر هاز  یهیچ کس .روید عد  االتر ییآن  ُ
یهم نیست کسی  ا ین  درفتاری کند،  ه هار  »گوید،  نمیهیچ شخص عادی  . ه این صوری هستند عد ُیواودای انسانی در این 
 .یردم عاادی اسات   االتر از ی یقلمرو،  ودن در توانند آن را انجام دهند، و آن کنندگان یی فقط ت کیه« .حال خوشحال خواهم  ود

در . کنناده اسات   ت کیاه  خود را حفظ کنید، نیکخواهیِ یاک  ینگش شینکنید قادر  اشید  درد فی یکی را تحمل یی که وقتیاینکه 
اینطاور نیسات کاه یاردم هرگااه       گیرناد،  دهند، اینطور نیست که یریدان دافا آن را از دیگران یای  یورد اینکه  قیه  ه یا تقوا یی

ت کاه ایان   این یکاانی م کیهاان اسا   . ، و اینطور نیست که هرگاه کسی  خواهد  تواند آن را  گیرد دهندتوانند آن را   خواهند یی
ام  کاری که ین  اه عناوان اساتادتان انجاام داده     .در حال عمل کردن استدهد، این سرشت کیهان است که  را انجام یی انتقال

 .فا  ه تمام یواودای است آیوزش حقایق

 کنند؟ ت کیه را شان دن توانند یی چگونه ندارند،  شری  دن اوهر  اردار یریدان آنجاییکه از:  رسش

کاایالً  . تواند  ا ت کیه دافاا یداخلاه کناد    هیچ چی  نمییدان  اردار اوهر  دن  شری ندارند؟ گوید یر چه کسی یی :معلم

 . رعکس،  رای  چه هم خوب است

کاه یان    یداو فهم. است ینچ یاصل ینهنوز در سرزی یآزاد شده، ول ی،  ه تازگ[شده است حذفاسم ]شوهر ین :  رسش
 .است ارامند استاد دلتنگ  سیار یمشما  گو  هام و از ین خواست تا  کنفرانس فا آیده ین ه ا

ت سار ااا   ان دافا در سارزیین اصالی چاین را  شا     ه عنوان استادشان، حتی یک نفر از یرید (تشویق). یتشکرم :معلم

 .کنم  ه همگی آنها فکر یی (تشویق). اند و دیگر قا ل نجای نیستند گذارم،  ه ا  آنهایی که  ه طرف یقا ل رفته نمی

 است؟ کرده تغییر اکنون قلمرو سه در زیان آیا. گذرد یی سریعتر  سیار زیان که ام کرده حس خیراًا:  رسش

فای دنیای  شری  ه این  ُعدِ یردم عادی  رسد، زیان در این  قیل از اینکه اصالح. گذرد یی له، زیان  سیار سریع  :معلم

 .کایل آهسته نخواهد شد طور  هیکان  شری 

 انحاراف   اه  شاماری   ی یواودای شود یی یواب  اال سطوح در یواودی اشتیاه فکر یک کهن، انکیه نظامِ در:  رسش
 کایلتر است؟ یداد یهانک یکانی ماست که  یلدل ین ه ا یاآ. نخواهد افتاد هرگ اتفاق  ینا یداد یهانایا در ک.  روند

و هم اصالح فا گویم که هم  چرا ین یی . یفتد اتفاقنی  تواند در کیهان ادید  این درک درست نیست، زیرا آن یی :معلم

توسط فاا اصاالح   اصالح فا در طول  چه آنهایی کهد یا نا دهاذب ش چه آنهایی که هر دو  اید در حد استاندارد  اشد؟[ شما]ت کیه 
ن کیهاانی ساطح  ااالیی    یریدان دافا، اگر  ه سطوح  اال ت کیه کنیاد و  ار  اد    . اید کایالً در حد استاندارد  اشند مگید، هنا دهش

 اه ایان خااطر اسات کاه      . این قطعی است .ر شما در  دن کیهانی خودتان تمایاً قدرتمند خواهد  ودحکمرانی کنید، تنها یک فک
عالوه  ار آن در  . الیته ت کیه خودتان فقط  خشی از آن است. درستکار شوندت کیه کنند و  وسیله ت کیه خو ی   هیریدان دافا  اید 

 ناا راین در   .کنید حل هستند،  نیادین سطح در که را تان ناخالص  کوچک چی های تاکند  ما کمک ییشاستاد  ه ح فا اصالطول 
 .قطعاً  سیار صالح خواهید شدآینده 

ها ه ار سال هم  اشد، وقتای کاه  ازشادن گوناگ      ید، حتی اگر دها هاهمیتی ندارد که چه یدی را در دنیای  شری گذراند
رساد، و  اه    یا  ه نظر ییؤآنقدر ییهم خواهد  ود که شییه ر .یا خواهد  ودؤافتد تمام آن در حقیقت  رای شما یثل یک ر یی اتفاق

دیگر ساختار فکری  شری نخواهید داشت یا  ا ذهنیت  شاری  اه ناوع     .اید تدریج یانند این خواهد  ود که انگار فرایوشش کرده
قیالً گفتم کاه یاک   . خدایی خواهد  ودیک یواود تان یانند  نی نخواهید داشت، و ساختار ذهنیافکارِ این چنی کنید،  شر فکر نمی

 .کند داند، ایا هرگ  از روش آنها  رای فکر کردن استفاده نمی و گاوها را یی ها تاتاگاتا حتی افکار اسب
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  ایاد  آیاا  تاوانم،  یی اگر  گویم؟  لند را اآنه توانم یی آیا. کند یی خطور ذهنم  ه استاد اشعاراز  هایی قسمت گهگاه:  رسش
 کنم؟ اضافه را استاد نام و کرده ذکر را ینیع حتماً  اید  خوانم خط دو فقط اگر  خوانم؟ را شعر کل

نویسید یا  صوری ویدئو یا صاوتی ضایط    ایا اگر آنها را یی. خوانید، الزم نیست ، زیانی که فقط آنها را  لند ییخیر :معلم

 ه این یعنی که آنها نیا    ،ام در واقع  ه ت کیه دافا یر و  است  سیاری از شعرهایی که نوشته. اه قضیه یتفاوی استکنید، آنگ یی
زیانی کاه آنهاا را  ارای     .دیگری  ه عنوان شعر خود او استفاده شود شخصتواند  ه دلخواه توسط   س نمی.  خشی از فا هستند
 .کنید، این را در نظر داشته  اشید ول ییکنید یا در یقاله نقل ق دیگران ذکر یی

 یوایااویر،  کاناادا،  ونکاوور  در دافاا  یریادان  اهاان،  در ز ان روسی دافای یریدان تمام و روسیه، در دافا یریدان:  رسش
 تاناسا  در نشاان آ اوان ونکوور کاناادا،  یدانیر ی،شانگها یکا،سو، تگ اس آیر یانگاستان ا اینگِ نان شهر ما ن، کره، تایوان،

 .فرستند یی استاد  ه را درودشان لیائونینگ استان در چائویانگ و لیائونینگ،

 (تشویق)! از همگی یتشکرم :معلم

  اه  واقعاً هستند، سرشناس عادی یردم ییان در که آنهایی خصوص  ه دارند، فنی های یهاری که دافایی یریدان:  رسش
 .کنید راهنمایی ییورد کم یندر ا استاد، لطفاً. یغرورند  سیار و کرده حسادی همدیگر

اگار خودتاان را    .دانام  را غیریحتمال نمای   های  ااک نشاده   ظهور وا ستگی ، هست؟ ایا ینآنقدرها ادی نیست :معلم

ای داریاد   یهم نیست چه یهاری ویژه .ها را داشته  اشید،  اید از دست آنها خالص شوید ت کیه نکرده و آن نوع وا ستگیخو ی   ه
الم و تمام نوع  شر را توضیح تواند کل ع کایل یی طور  هدانید که ین، لی هنگجی، تنها کسی هستم که  آیا یی. ور شویدنیاید یغر

 نا راین یریدان دافا، شما نیاید  اه  . ام ایا هرگ   ه شما فخر نفروخته (تشویق). دهد؟ هیچ یواود دیگری ایکان انجام آن را ندارد
حقیقات  . چی ی  رای غرور داشتن وااود نادارد   .کنید  ه خود یغرور شوید ک  شری کسب ییهای کوچ خاطر اینکه کمی یهاری

آن خواسته را داشتید و  ر طیق آن در گذشته  ارای شاما نظام و    چراکه گرفتید  این است که چی ی که یاد گرفتید را  اید یاد یی
 .مین است خشی  ه فا  ه آن نیاز  ود، تمایش هچیده شد و در اعتیار هایی ترتیب

 یوقاع   ه نیودم قادر که هستند چی ها خیلی و گذرد یی سرعت  ا روز هر زیان اینکه یثل اکنون کنم یی احساس:  رسش
 تواناد  یای  اسات  خو ی  سیار وضعیتدر  یشاگرد گفته  ود که وقت یک یینگهویی، در تجر ه تیادل یک در. دهم انجامخو ی   ه و

 کنند؟ صحیت زیان یسئله در اره استاد است یمکن آیا. دهد جامان اندک زیانی درخو ی   ه را کاری

های  شری دارند، ایا  این صحیح است که یریدان دافای یا وا ستگی: کنم این چی ی است که هنوز  ه آن فکر یی :معلم

ا قوی  اشد و در هر اگر افکار درست شم .سازیدنا افکار درست خود را   کهشوید  یوفق ییچگونه آنچه کلیدی است این است که 
 ،خوریاد   ریای چی هاای خاصای     اه ااازه دهید  گوییم وقتی ، «هر لحظه»یا  ه اای گفتن  -کننده  اشید لحظه یانند یک ت کیه

، فوق عادی  ودن را دنرخ ده ایشوید یعج  اداره کنید،  اعث یییسائل را دانید  آنگاه یی - توانید یانند یک یرید دافا عمل کنید
 .انجاام دهیاد  خاو ی    اه و خواهید توانست هر کااری را  شوید درست را از اشتیاه تشخیص دهید،  نمایش خواهید آورد، قادر یی ه 
ایان   کنیاد و  اگرچه همگی در تاوهم ت کیاه یای   . دارید تفاوی ا یردم عادی . کننده هستید  عد از همه اینها، شما ت کیه (تشویق)

تاان   درست اگر افکار. دانید را نمی قعاً  ه این یعنا نیست که چی یاو، آشکار شونددان دافا سخت است که  سیاری از چی های یری
 .شوند طییعی حتماً نشان داده یی قوی  اشد چی های فوق

فهمند شاما    ینند ایا نمی  ا اینکه شما را یی. ام آورده ا خودم  ه اینجا شان  مراه کودکانه را  ه دوستانمچند تن از :  رسش
 های خود  ازگردند؟ توانند  ه خانه آیا آنها یی آیا روح اصلی آنها در حال شنیدن است؟. گویید یی چه
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اگر ایروز یاک فارد    (خندند استاد  ه آرایی یی) . اید این را  دانید که ین در حال آیوزش فا  ه یریدان دافا هستم :معلم

ایاا تماام یوااودای     .تار اسات   کنم، و  رای کودکان حتی ساخت  ینخواهد فهمید ین در اره چه چی ی صحیت یاو عادی  یاید، 
. ایا خیلی روی این چی ها تمرکا  نکنیاد  . آنها خواهد فهمید و از آن سود خواهد  رد ۀانیدارند که آگاه است؛ آن  ای انیهانسانی 

 .است دیگرش آگاه  انیهای ندارد حتی  ا اینکه آن  نجای است، آن فایده   رای شخصی که غیرقا ل

از شااگردان  ااور دارناد     ی رخ شود، ییطرح ی یندر چ یعوس یدر سطح یقتحق یروشنگر یطالب یوضوعِ وقتی:  رسش
 . نیست یهم یحتوا انتخاب  نا راین ،«گونگ را استاد کنیم، یی اداره یارا  ت کیه»که 

و انجام  هتر کارهاا،  نحوه انتخاب . دیند  اشیدفا شما  اید خر  خشی  هدر اعتیار. اند دیگر رفته س آنها  ه افراطی  :معلم

شد، شما تیادیل  اه    اگر هرکاری توسط ین انجام یی .صحیح است طور  هو روشن کردنِ راه خودتان  اعتیار دادن شما  ه فا است
 از یدا  ریاشین تحری ن یک ود  ه عنوا ؟ شاید خوب ییکردم یی دافا یریدانشما را  وقت چرا  اید شدید، آن یک یاشین تحریر یی

 (خندند حاضرین یی)شدید، درست؟  یی

دافا که در طاول   یدانیر یاآ  گویید یا  ه لطفاً کنند، یی یهت ک و آورند یی  دست را فا آینده در کههستند  ییردی:  رسش
 اند ا و آنها خواهند  ود؟  عمل نکردهخو ی   هفا  اصالحدوره 

 ینگوناه ا -گاروه  یان دسته، ا ینا ی را.  ه شما  دهم یقطع یاوا  توانم ییورد ی یندر ا. دنه ا و آنها نخواهند  و :معلم

 .خواهد  ود

شان را  گذارند تا یقاالیِ  آیا الزم است یریدانی وقت .یشغول هستند شان  سیار یدافا کارهای اکنون یریدان،  ا:  رسش
یاان را  کنایم تاا از     شود،  کار رود؟ یا  ایاد  هتارین تاالش    ا اداره ییان دافتوسط یرید که ای یردم عادی  نویسند تا در روزنایه

 یقاالتی استفاده کنیم که در حال حاضر توسط یردم عادی نوشته شده است؟

یاردم   هاای  ن یقالاه فکر نکنیاد نوشات  . هر گونه آن را اداره کنید خوب است. کنم  ستگی  ه نیازتان دارد فکر یی :معلم

رسانه است، حتی  های امعیِ همه در آن تالش  شما در نجای یواودای سهم دارید که نتیجه .دهد نمی عادی یواودای را نجای
کارهاای   نخواهیاد نوشات،   یاردم عاادی   الیته شما همیشه یقاالی (تشویق). ستا نویسید یقاالی یردم عادی  ا اینکه آنچه یی

 ؟یگرنه. دهید م ییهم که یک یرید دافا  اید انجام دهد، انجا را دیگری

 قادیمی  شاگردان از  رخی یحترم، استاد. فرستند یی استاد  ه را درودشان کالیفرنیا انوب و شمال در دافا یریدان:  رسش
 ها یننفر هست که یوقع انجام تمر یکو . کنند خودنمایی دارند دوست وهستند،  غیره و انرمی طییعی، فوق های توانایی دنیال  ه

 او  اا  دانیم نمی. شد یی عصیانی کردیم ییخوب  ه او گوش د  یت ا ن یحال وقت ینع در رود، ییافکار درست  ه خواب و فرستادن 
 .کنیم چه

اش واود  شود  ه این یعنی است که یشکلی در ت کیه اگر عصیانی یی . س  گذارید  شود شود، عصیانی ییاو  اگر :معلم

دهد، هنوز هم  اید  ه او گوش د  اده  اید عصیانی شود؟ حتی اگر  ه عصیانی شدن ادایه یییاه انجام دچرا وقتی کاری را اشت. دارد
 (تشویق. )شود ل هستید، در این صوری، نگران نیاشید که عصیانی ییوکنید  ا این نیت که در یقا ل او یسئ

چرا آنهاا  خودنمایی واود دارد؟  ؟ چه چی ی  رایطییعی  ه یریدان دافا  ه چه ینظور است های فوق رخ کشیدن توانایی  ه
کنیاد  اه    ها  رای اینکه در دافا ت کیه یای  تمام این توانایی در واقع یاآ ؟ آیا آن  هتر نیست؟کشید نمیشرور  تاریکِ یاوران رخ را  ه

 ه هار   -نا هستیدراضی نشوید و فکرنکنید خیلی تواازخود ، کشیدشاگردان سایر  رخ نروید این چی ها را  ه است؟  شما داده نشده
 -شاما را سارزنش کناد   دو ااره  استاد را وادار نکنید که در ایان یاوارد   توانند  کنند؟  های کوچک شما چه کار یی حال آن توانایی
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 ه اا  تعاداد   . کنید درک نمیاید که دیگر درست  شده ها کنترل آنقدر توسط وا ستگی. دداشته  اشیناعت طیع حداقل  اید کمی ی
دانید شاگردان دیگر چگوناه شاما را    کنند، یی گوش ییکنید  ه شما  ییخودنمایی هنگایی که  ،از روی وا ستگی کمی از افراد که

  ینند؟ یی

هاای    اا وا ساتگی  چه رسد  ه اینکه  ه این چی ها وا سته نیاشید، . شوند دهید، هیچ یی  ه یحض اینکه آنها را نمایش یی
تاوان  این    در حقیقت، اینطاور نیسات کاه در یاورد ایان چی هاا نمای       . ان  خش کنیدی اید  ین شاگردان  شری آنچه را که دیده

نکته کلیدی این است کاه   .طییعی داشته  اشید های فوق توانید توانایی شما نمی کنندگان صحیت کرد، و این طور نیست که ت کیه
،  اا   اشدخواهد رساند؛ اگر  رای خودنمایی   ه یریدان دافا سود اگر آن  ه روشی یثیت استفاده شود. قصد و نیت  شت آن چیست

 .آنها یداخله خواهید کرد

و و شاکوه  غیرقا ال قیااس    ه کمال رساندنِ افتخاار  لناد     خشند در حال ی که  ه فا اعتیار ییایروز یریدان دافا در حال
کند یرتکب گناه شده و این یطلقاً  هر کسی در این راه یداخله -یانع شودتواند  هیچ چی  نمی .یقام دستیا ی خود هستندهمچنین 

 ه دیگران ایتناع کنید، و  رای یدی طاوالنی ادایاه دهیاد،  اس      نافتد از گوش داد اگر وقتی یکی دو  ار اتفاق یی. یمنوع است
 نقشی اسات کاه شاما    آن -هند شما را  ه سمت دیگر هل دهندخوا دهید که نیروهای کهن یی حتماً  ه این دلیل آن را انجام یی

تأییاد   نیروهای کهن را های ین نظم و ترتیب. غیرقا ل نجای درنظر گرفته خواهید شد اگر واقعاً  ه آن نقطه  رسید،. کنید ایفا یی
اگار وقتای    .نیاشاید  صاوری  این  هطور یکرر  ه  .دهد استاد در حال نجای و رهایی شماست و  ه شما فرصت دو اره یی .کنم نمی

درساتی  اه    های الهای خاود را  اه    قدری ،کنید یییقا له  ا آزار و شکنجه دهید و  کنید، یواودای را نجای یی حقایق را آشکار یی
  تمام یریدان دافا شما را تمجید خواهیم کرد، آیا اینطور نیست؟ ین و روشی عالی نشان دهید، آنگاه

چی ی که شاما  . گویم ند که  ه شما نمیخیلی چی ها هست. است دن کیهانی  سیار  یکران است طوری که ورای توصیف 
 یناد، شاوکه    ی  سیار سطح  اال وسعت و عظمت  دن کیهانی   رگتاری را یای  یخدایواود وقتی یک . استناچی  دانید  سیار  یی

 نا راین وقتی یک یواود  شری چی هاای خیلای کمای    . یواود خدایی اینطور است دانید، حتی یک ییآید؛  شده و ز انش  ند یی
 .ایا یریدان دافا  اید خردیند  اشند. ری د هم یی الیته که  ه گیرد، اره یک  ُعد   رگتر یاد ییدر 

یرحله از اصاالح   ینآخر یندر ا. هستند یؤثر و قدرتمند خارج در شوند یدافا اداره ی یدانکه توسط یرهایی  رسانه:  رسش
 وارد غیاره  و  سات،  اینترنات،  نناد ، یاااری روشانگری حقیقات   های کانال طریق ازو  وسیعیقیاسی  در  اید ها رسانه این آیا فا،

 در کنناد،  یای  قیاول  و درک را چی ها چین اصلی سرزیین یردم ،آن در که حیسط  اید آیا همچنین، شوند؟ چین اصلی سرزیین
یساموم   دروغ  اا  شادی  اه  آنهاا . دهساتن  یتفااوی  خارج یردم  ا چین اصلی سرزیین در یردم زیرا  رسم یی را این  گیریم؟ نظر
 .اند شده

چاه   .ای ینطقی در حاال انجاام اسات    دهیم تا حد زیادی  ه شیوه ام که کارهایی که در حال حاضر انجام یی گفته :معلم

ای کاه یراکا     کانم شایوه   فکر یای  .فهمند های خارج از سرزیین اصلی آن را یی یردم در داخل سرزیین اصلی چین و چه چینی
 ه لحاظ چگونگی گ ارش چی ها و نوشتن یقاالتی  رای روشنگری حقیقت، یردم در سرزیین  .شوند خوب است ی اداره ییا رسانه

 .اصلی چین کایالً قادر  ه درک و قیولِ آن هستند

 هایی که توسط یریدان دافاا  در آینده روزنایه. اکنون کایالً ایکان  ذیر نیست که سرزیین اصلی چین را هدف قرار دهیم
یی که دروغ  خش کردند یرتکب گنااه  ها زیرا تمام آن رسانه (تشویق)های کل اهان خواهد  ود،  د   رگترین روزنایهنشو اداره یی
 .دهند شان هم تاوان یی های ، همانطور که رسانهن افراد  اید  رای آن  رردازندشدند، و آ

ییلیون سااله   1۰۰اایعه  شری از ییان روندی  (تشویق). تان را  اسخ دادم های  از هم تمام سؤال[ رسد خوب  ه نظر یی]
و  رای فا شکل اند   رای فا خلق شدهاند،   رای فا آیده قلمرو سهتمام یواودای در  -اند دای  رای فا آیدهوو همه یوا. گذشته است

یردم عادی آن را حس کنناد  چه چرخد،  و هر چی ی در دنیای  شری حول دافا یی. شماری است آن شایل چی های  ی .اند گرفته
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آن شایل تمام یردم در دنیاای ایاروزی    .گردد یا نه؛ همه چی  حول دافا یی هستند و چه نکنند؛ چه شما فکر کنید آنها از آن آگاه
 آنهاا حاول دافاا    -دهناد  آیند یا  ه آن اهمیات یای   تفاوی  ه نظر یی شود،  دون تواه  ه اینکه آنها در یورد آزار و شکنجه  ی یی
داشته شوند تا گروه  عدی  نیاز دارد که تعدادی از افراد در وضعیت خاصی  اشند، یهر و یوم شوند و آنجا نگهاصالح فا . چرخند یی

 اه  آید، در حقیقت ینظم اسات، و هماه چیا      یینظر   هنظم و ترتیب  عیاری دیگر اگرچه همه چی   ی  ه .افراد  توانند ت کیه کنند
 .د دارد یوناصالح فا دقت  ه 

و هر کاری که . دهند نجای یواودای است انجام یی اکه یریدان دافکاری هر . دهیم  اشکوه است هر کاری که انجام یی
کاه دافاا ایان گاروه از ت کیاه       اشکوه اسات چرا  از دافا است،چراکه  اشکوه است . نظیر است دهند واقعاً  ی یریدان دافا انجام یی

در عین حال این زیین یا د و  و در دنیای  شری اشاعه یی قلمرو سهو همچنین  ه این دلیل که دافا در کنندگان را  نا نهاده است، 
آیند، و انگار خیلای تفااوتی  اا ایاور      چی ها  ه نظر یعمولی یی. گذارد های کیهانی  سیار   رگ یی  دن  رحقیقت اثری کوچک در

 . دن کیهانی است  رگترین ، ینطیق  ا یردم عادی ندارند، ایا تقوای عظیم

خو ی   هکنم که همه شما آخرین قدم سفرتان را  آرزو یی. اند یریدان دافا هم اکنون از ییان چنین زیان سختی عیور کرده
 .دتاان را نشاان خواهاد دا    ، آینده خشی شما  ه فااعتیار  نحوه. گرایی  دارید ،اید  ردارید و این سفر را که در حال حاضر تمام کرده

 (کنند دقیقه تشویق یی کی تقرییاً حاضرین)

                                                           
یل دارد،  ادون توااه  اه اینکاه     این عیارتی است که  طور یعمول حاکی از آن است که شخص چی ی را در کنترل کا: ادداشت یترامی  1
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