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   ۲۰۰۴  شیکاگو یفا  فا در کنفرانسآموزش

  )۲۰۰۴ ی م۲۳،ی هنگجیل(

  

  )"!استادعصر بخیر "، دهند مردم جواب می (!ریعصر بخ

 دیـ نک ی م کمکمردم  به  ه  ک یبرد و وقت   ین م یمن را از ب   یرود و اهر   ی فا به جلو م    -ه اصالح ک یام وقت   قباًل گفته 

ه کـ  اسـت  یمـوقع   د، آنیـ نک یار مـ کآشـ ق را یحقـا ه یکطور ن ما آگاه شوند و همای شتر دربارهیشتر و بیتا ب 

ـ یهن دک یروهایه ن ک نیبا وجود ا  . شوند یمتر م کمتر و   کها    منیاهر ه در کـ  را ییزهـا ی چیگر وجود ندارند ول

 یه بـاق کـ  ییهـا  منیاهراگرچه گر ی دعبارتن به ی بنابرا. داردی هنوز هم اثراند، ب دادهینظم و ترت   سه قلمرو 

من هنوز هم   ی، اهر درحال آگاه شدن هستند   ع  ی سر یلیا در مجموع خ   ی مردم دن  ه و امروز  ندستهم  کاند    مانده

ده ن بر یت از ب  یاماًل و درنها  کها   منیه اهر ک نیمدت، قبل از ا    نی ا ین در ط  یبنابرا. ندک ی رها نم  ین سادگ یبه ا 

و کاسـته شـده     شان   قدرته  طور است ک    نیامن هستند، فقط    ینند و هنوز اهر   ک ی م فای را ا  ینقش، هنوز   شوند

  . را انجام دهندیطانیش یارهاکتوانند  یه مک وجود دارد یمک یها محلدرحال حاضر 

 یبـرا  را   ییارهاک یادیه مقدار ز  کد  یداراز  ین، شما   ان دافا مرید خود   ی شخص ی هکیتزبر   حاضر، عالوه    درحال

 یارسـاز کننـدگان، آش  ک  هیـ زکتشـما    یه امـروز بـرا    کنم  ک یر م کن ف یبنابرا. دیانجام ده قت  یق ح یآشکارساز

تـوان   ی و م  .فتاده است یهرگز در گذشته اتفاق ن    وقت    چیهن  یا. ه شده است  کی تز فرد  منحصربه راه   یک قیحقا

شـما  . دیـ  فـا نام   - اصـالح  ی به فا و نجات موجودات درطـ       یان دافا در اعتباربخش   مریدپرشکوه  ار  ک  شاه  را نیا

ـ  .دن خودشـان بودنـد    یمـال رسـ   کردند فقـط دنبـال بـه        ک یه م کیه مردم در گذشته تز    ک ید وقت یدان یم  ی ول

ک از  یـ  چیهـ ه  کـ ام     گفتـه  بارها ،دیدان یمشما   .است بزرگار  یبسش رو دارند    یدر پ دافا  ان  مریده  ک ییزهایچ

 یافراد پس   شته باشند  ند ی معمول ی نهیها زم  دام از آن  ک چی اگر ه  . ندارند ی معمول ی نهی زم ی امروز یها انسان

د، یـ ده  یه شـما نجـات مـ      ک یشعور  یموجودات ذ د و   یده یه نجات م  ک ید و موجودات  یده یجات م ه شما ن  ک

فقـط  .  بتوانـد انجـام دهـد   ی معمـول ی ننـده که کیـ  تزیکه کست ی نیزیآن چ ستند و  ی ن ی معمول یموجودات

را کـار   آنه کـ  قـادر هـستند     بخـشند  یعتبار م افا  به  ه  کطور    همان ، امروز ی فا - اصالح ی  دوره ی دافا انمرید

را انجـام   آن کـار    ه  کـ شـود     یو فقط به آنها اجازه داده م        آن هستند     انجام ی ستهیشاها   ، فقط آن  دانجام دهن 

 و  اسـت ار مهم   ید بس یه بر دوش دار   ک یا  یخیت تار یه، مسئول کن است   یم ا یگو  یه م ک یزین، چ یبنابرا. دهند

  .دیهستنده ی آیربنایزآوردن وجود  هبدرحال شما 

د در  وشـ  یمـ در عالم انجـام داده       ]موجود [یزهای تمام چ  ی فا رو  - اصالح ی لهیوس هه ب ک یارک،  دیدان  یمشما  

 وجـود دارنـد و       هنـوز  یی نهـا  یبـاال    سـطح ار  یار بس یبسموجودات   قلمرو    سهن  یادر  اما  . ن مرحله است  یآخر

 یطانی شیکارهاا ینه در دک ندهنوز قادر یطانی ش]موجودات[ن ی و بنابرا ددار یا  جداکنندهاثر  ک  یوجودشان  

ـ  است،   کوچکم، سه قلمرو    یهان عظ یسه با ک  یاگرچه در مقا  . انجام دهند  ـ  یول ه ی، شـب  دارد یخـوان   ا آن هـم   ب

 هـا    کـه مـا بـا آن       یکسان اگرچه است و    کوچکن  ی زم اگرچه.  دارد یخوان  هان هم ی ک یکانون ی نقطهکه    یطور

ان دارند و ظاهر یه شباهت به خداک ییها انسان -هستندهان یکن سطح یتر نیی در پای موجوداتمیار دارک سرو

ه در کیـ تزروش ن یتـر  نیی پـا ازه کـ  اسـت  یراهـ د، ینک یه مکیه تزک یاه ریحت  و-دارندان را   یخدا یخارج

  .دیدار یمی عظیها تیأمور میل ود،ینک یمشروع هان یک
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داده شـوند   نجـات   بـود   رار  ه قـ  ک را   یادیشما موجودات ز  اند    کردهار  کآشق را   یحقادان دافا   یمرکه  طور   همان

 هنـوز هـم محـدود    دیا به انجام رساندهه کچه را   نون آن کقت، تا یدر حق . ستی ن یافکن  ی ا ی، ول دیا   داده نجات

ت را ین مسئولیبزرگتر، نیدان دافا در چیمرژه یو به.  استوچکک یلیخهنوز از نظر اعداد، آن نسبت   است و   

از ننـد،   ک بهتـر عمـل      ید حتـ  یجا با  دان دافا در آن   ین مر یبنابرا ،ن است یدان دافا در چ   ی مر یبدن اصل . دارند

انجـام   یدرسـت  شتر بهیبارها را ک شوند و تررکف خوش تر و ید منطقیاد گرفتند بایه  ک یادی ز یها   درس قیطر

دان دافـا را    یـ  مر ید اثر بدن اصـل    ی و با  ؛نندکدا  ی نجات پ  یشتریبشعور    یذد اجازه دهند موجودات     ی با ؛دهند

ن ی دافـا در چـ     ی بـدن اصـل    رامـون یپدهند    یگر انجام م  یدمناطق  دان دافا در    ی مر که یارکهر  . اشندداشته ب 

 کـردن بـه   کمـ کن و یدان دافـا در چـ  یـ مر یبـرا فشار کاهش طان، یشت  یمهار کردن آزار و اذ    چرخد و     یم

 در  دافـا دانیـ مرت یـ بـه موقع  نگـاه بـا  رفتـه،   هم یرو. ق است یکردن حقا ار  کآش یبران  یدان دافا در چ   یمر

فـا  یان دافـا را ا    مریـد ان دافـا اصـواًل نقـش        مریـد  فـا    - اصالح ی ک کل، در دوره   یصورت     به فا به   یاعتباربخش

  . اند کرده

 کوشـا ه  کـ  انـد    وجود داشته  یافرادشه  یو هم  هستند   ءاستثناه  ک از مردم هستند     یمک تعداد    هم البته، هنوز 

ـ  .دان دافا وجود دارد   یت مختلف از مر   ین همه، سه موقع   ی ا را با یز،  ستندین  هکـ  هـستند    یسانکـ هـا    ن آن یاول

ارتبـاط   کیـ  خیه در طـول تـار     کـ  هستند   ییها آن ند و دوم،  یایجا ب  نیه به ا  کمان بستند   ی با استاد پ   تر  شیپ

 و  .شکل دادند   را ییرماک ارتباط کا  یبا من    یخیمختلف تار  یها  دورهه در   ک ی افراد -شکل دادند    را   ییرماکا

ـ     ردم و در  ک یفا را معرف  ن زمان   ی در ا  یوقته  کستند   ه یسانکگروه سوم    گذاشـتم بـه داخـل      از  ب را کـاماًل ب

کـه    نیـ مثـل ا  و  هـستند   خـوب   کـاماًل   ه  کـ د  مـ آ  ینظـر مـ    ه داشتند و ب   یخوب یت مادرزاد یفیکها    آن آمدند؛

 یفـراد ا امروز   یحت.  است  ت بخش نبوده  یاند رضا   ردهکه عمل   ک ی طور آن اما عماًل    .د موفق شوند  نستنتوا  یم

، مهـم   یافرادن  ین چ ی برا ؛ستیننده ن ک هکیتزک  یدر کل رفتار    شان   یشخص یر زندگ فتارشان د ه ر کهستند  

ار ک آشـ  ق را یحقـا ] دان دافـا  یـ مر[ه  کـ  یدرحال .دیمال برس کد به   یتوان  ی نم د،ی اندازه کار انجام ده     ست چه ین

انـداز     درست کردن مطالب و لوازم پس      یا و بر   کم خرج کرده  دان دافا   یه مر ک یپولاز   ] افراد یبرخ[نند،  ک یم

ر کـ د اول بـه ف    یـ ده  یانجام مـ  که   یارککه در هر    ام    دادهآموزش  شه به شما    ی هم .کنند  ی م یاند ولخرج   کرده

تـان     آن به ذهن   یا حت ید آ یکن  یاستفاده م دان دافا   یمر یها  ییا دارا ی که از پول     یدر زمان  یول،  دیگران باش ید

 یزیآم دیطور تهد ا به مکند و به هر کلمه و عمل ش         ین شکاف استفاده م   یتر  کوچک از   طانیش کند؟  یخطور م 

 و  ت خواهـد کـرد    یـ طان تقو یشـ ه  کـ  اسـت    یزیـ  آن چ  ،دیه شما وابسته باش   ک یزی به هر چ   .ره دارد ینگاه خ 

ن یـ کند و بـا ا      تالش می دافا  برای   یسکهر  . ندنک ی م یرمنطقی شما را غ   ها  رتان منحرف است آن   که ف ک یوقت

کـردن  ه کیـ تزدرحال ا شما یآ. نندک یگر درخواست غرامت می از مردم بدون شرم از شاگردان د یا  ده ع وجود

 ؟ و دیباشـ ننـده   ک هکی تز یککند که مثل      یتان خطور نم    به ذهن د؟ چرا   ینک ی معامله م  یسانکد؟ با چه    یهست

 یبرخـ  شـما را بـه       ، اسـتاد  دیـ نک یر مـ  کـ فا  یآ؟  د نهاد یان خواه یه کننده را بن   یک تزک یم  ی عظ یگونه تقوا چ

هـا   اند، آن   ه روشن و آرام نشده    ک هستند یافرادن  یند؟ همچن ک ی م یی راهنما ی مردم معمول  یاسیس یزهایچ

در . ندگـر هـست   ید  افـراد  تیـ امندر فکـر    متر  ک ی و حت  دهند  ی را مد نظر قرار نم     تیامنمربوط به    وضوعاتم

 را  هـا   آزمـون  یوقتـ که  ود  معلوم ب وستند،  یافا پ دان د یمر ی ردهبه  شاگردان   ]سوم[ن گروه   یه ا ک یگذشته وقت 

ن بـرده   یمتر و از ب   کها   م آن ی عظ یارماکه  ک رطو ردند و همان  ک یدردسرها را تجربه م    یردند، وقت ک یتجربه م 

ند موفق  ستتوان  یها م  آنا  یآه  کنبود  در آن زمان معلوم      یول؛   خواهد شد  ی جد یلیشان خ یها شد، امتحان   یم

  .م هستندک، یر منطقی غافراد  گروهآنالبته . شوند
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ه خـوب  ک هستند  ی هنوز تعداد  ی ول ،بًا خوب هستند  یها تقر  ثر آن کنم ا ک یر م ک، ف یت جار یموقع به   یظربا ن 

 انـسان  یـک د یـ  از دان دافـا مریـد ت یـ ، بـه آزار و اذ ننـد ک ی نگاه می انسان معمولیکد یستند و به فا از د   ین

 نگـاه   ی انـسان معمـول    یـک د  یـ د انجـام دهنـد از د      یـ دان دافا با  یه مر ک یکارنند و به سه     ک ی نگاه م  یمعمول

بـه آن  ه کـ  هـستند  یادیـ افـراد ز  هنـوز   رسد،  ی م قیااز حق  مردمبه مطلع کردن     یو مخصوصًا وقت  . نندک یم

 از  یرخـ بافکار درسـت    . نمک ین صحبت م  یچن  یسرزم شاگردان در    ی دربارهعمدتًا  جا   نیا. دهند  یت نم یاولو

و در  . ت قـرار دهنـد    یـ ق را در اولو   یمطلع کردن مردم از حقا    ه  کستند  یها قادر ن    و آن  است یافراد هنوز ناکاف  

 یجمع هستند اما پـس از مـدت    اوقات حواسی؛ گاهاند  داشتهی بدیلی اثر خیها حت   یبعضت  یآزار و اذ  طول  

نـوع   ست چـه یـ د و مهـم ن ییآ یست از کجا میمهم ن ... یموجودات بشر. شوند یذهن م رهیدوباره سردرگم و ت 

 شـخص   ید و واقعًا برا   یا   توهم شده  یاید وارد دن  ییای ب ین مکان بشر  یبار که به ا     کید،  ی دار یت مادرزاد یفیک

 یروهـا ین ساخته شده توسـط ن     ین فرهنگ دروغ  ین و ا  ی دروغ یت اجتماع بشر  ین وضع یسخت است که از ا    

 از  یا  کـه هنـوز جنبـه       یطـور   ست، به ی ن  در توهم    کامالً ین وجود، هر موجود   یاما با ا  . رون گذارد یکهن قدم ب  

 ی هیـ  سرشـت اول   ی هیـ  از وجـودش را دارد کـه بـر پا          ینیادیـ خودش را دارد که آگاه است و هنوز اسـاِس بن          

 یلـ یر خ ی تـأث  یستیـ  داشته باشـند و با     یر مثبت یتوانند تأث   یزها م ین چ یتمام ا . شود  ی خودش بنا م   یمادرزاد

ت مردم  یکه در واقع    نیدر خصوص ا  . دید افکار درست داشته باش    یاگر شما ب  یبه عبارت د  .  داشته باشند  یخوب

 ید، اسـتاد بـرا    یدان  یاما شما م  . اند  ف عمل کرده  ی ضع یلی از مردم خ   ینم که برخ  یب  یاند، م   چگونه عمل کرده  

که تمـام موجـودات را نجـات          نیست جز ا  ی ن یزی فا، مقصود من چ    -جا آمده است؟ درخصوص اصالح      نیچه ا 

توانند  ی را که مییها ن مجبورم که آنیبنابرا) قیتشو. (شود ین م ی زم یا، مردم رو  یل مردم دن  ن شام یدهم و ا  

زهـا  یا بـه چ   یا مردم دن  ی که شما    یکنم با طور    یزها نگاه م  ی که من به چ    یطور. نجات داده شوند نجات دهم    

ر قابـل   یـ بـًا او را غ    ی کرده، تقر  ی اشتباه یند که کس  یب  ی م یک موجود بشر  ی یوقت. د تفاوت دارد  یکن  ینگاه م 

کنم و    یک موجود درمجموع نگاه م    یمن به کل    . کنم  یزها به آن شکل نگاه نم     یاما من به چ   . ابدی یبخشش م 

  ) قیتشو. ( خواهم دادیدید هم وجود داشته باشد به او امی امی ک رشتهی فقط ی وقتیحت

؟ "کنـد  ین و چنـان نمـ  یرد؟ چرا او چن ندای بزرگیها ییمگر استادتان توانا "ند،  یگو  ی م ی از مردم عاد   یبرخ

ـ  یکند کـه چـه کـس     ین م یی مردم تع  یافکار واقع . ستیشند ن یاند  یها م   طور که آن    زها آن یچ ن ی از آنـان از ب

ام؟ چـرا     جـا آمـده     نیـ  چـه ا   یاما من بـرا   . ک دست منهدم شوند   یتوانند با چرخش      یها م   روند، و بله، آن     یم

هـا را بـه     آنی ا همـه یـ آ] دادم، یاگر کارها را به آن شکل انجام م[م؟ ا خاطر موجودات تحمل کرده  قدر به   نیا

 عمـده مطابقـت     یزهـا یهان مطابقت دارد و با چ     ین با ک  ی زم یک موجود در رو   یام؟    داده  ی انجام نم  یهودگیب

شـود فقـط موضـوع ارتکـاب          ی مرتکب م  ی گناه ی شخص ی است و وقت   ی کانون ی ک نقطه ین  ین ا یدارد، بنابرا 

آسا را در بر       غول یهانیستم ک یک س یتواند    ی خوب م  یلید، خ یشیندین ب ی ا ی  درباره -ست  یص ن ک شخ یگناه  

آسـا منهـدم       غـول  یهانیستم ک یک س ید  یشود شا   یک موجود منهدم م   ی یطور باشد، پس وقت     نیاگر ا . ردیبگ

پـس  ن مرتکـب گنـاه شـود،        ی زمـ  یک موجـود رو   یـ را اگـر    یـ رود، ز   ین م ی ا یها ورا    حالت یو در بعض  . شود

 کـه او را     ییهـا   ب دادنـد، آن   یـ را نظـم و ترت       کـه آن   ییها   که از او استفاده کردند چه، آن       ییها  آن] ی درباره[

 که در بر   یزیچ...  بود ی نقش یفایشان درحال ا    ک کردند چه، که عوامل    یرا تحر    که آن  ییها  کنترل کردند، آن  

 اسـت کـه     ییآسـا    غول یهانی ک یها  ه بدن ست، بلک ی ن یهانیا دو بدن ک   ی یهانیک بدن ک  یشود فقط     یگرفته م 

 اسـت کـه توسـط آن،        ینیادیـ ن اسـتاندارد بن   یـ و ا ! هان اسـت  ین قانون ک  یا.  آن مسئول هستند   ی برا یهمگ

 ی کارهـا  ین محـل بـشر    یـ  در ا  ی کس یوقت. کند  ین م ییتمام موجودات را تع   ] تیموقع[هان  ی ک ی فا -اصالح
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ت یطور کامل مسئول    تواند به   ی نم ید، موجود انسان  ی برو یساندنبال موجود ان     انجام داده باشد، اگر فقط به      یبد

ت کامـل را بـه دوش       یتوانـد مـسئول     ید او نمـ   یـ ست تا چه حد او را منهدم کن       یرا به دوش بکشد و مهم ن        آن

ر بودن  ی از درگ  یا  جهین نت ی ا –ست  ی ن یک موجود بشر  ی ارتکاب گناه    ی ن فقط موضوع ساده   یبکشد، چراکه ا  

  . باال استعوامل موجودات سطح

 بخواهد یگاه وقت فکر شود، آن د و او خوشیایرون بی بیطور واقع  اگر افکار درست شخص به    گر،ی د یاما از سو  

 یطور واقعـ     به یاگر شخص . ز نگاه خواهند کرد   ی شخص ن  ی  انجام دهد موجودات سطح باال به آن جنبه        یکار

ا ندارد که او را وادار کند که مرتکب گناه شود            ر  نی حق ا  یکس  چیگاه ه    انجام دهد، آن   ی خوب یبخواهد کارها 

 داشته باشـد    ی بتواند اثر مثبت   ی موجود ی بدن اصل  یوقت. را انجام دهد سرنگون خواهد شد        که آن  یو هر کس  

 ی فا برا  -ار اصالح یرا مع یتواند کاسته شود، ز     یخ بد شده باشد، گناهانش م     ی اگر آن موجود در تار     یگاه حت   آن

 موجـودات  یت کلـ یوضع.  فا نگاه کند-که به موضع و طرز برخورد فرد نسبت به اصالح  ن است   یهان ا یکل ک 

] بیـ به ترت [،  یکرد موجودات انسان  ین رو یشود، بنابرا   ی باالتر کنترل م   ین توسط قلمروها  ی زم ی در رو  یانسان

  . سطوح باالتر استی باالتر و حتی آن قلمروهایدرحال اثر گذاشتن رو

د یـ قت بگذار ینند، اما درحق  یها را بب    تیها و وضع     از صحنه  ین را دارند که برخ    ی ا ییا از شاگردان توان   یاریبس

م یهـان عظـ   ی در سـطوح مختلـف در ک       یات مشخص موجـودات بخـصوص     یها تجل   م که تمام آن   یبه شما بگو  

 مختلف  یها  یزندگ] موجودات منفردِ [ان مختلف و    یات آن موجودات منفرِد خدا    ی تجل یها همگ    آن -هستند  

ت یشتر وضـع  یـ شان است که معمواًل ب      »یپادشاهان بدن اصل  «ات  ین است، تجل  یچه که مهمتر    اما آن . دهستن

ن یـ ا. شان متفـاوت اسـت      موجودات بخصوص ] اِتیتجل[شان از آن      اتی که تجل  ییها  دانند و آن    ی را م  یقیحق

 ین برا یبنابرا. ستین» ی اصل یها  بدن«ات  ینند تجل یب  ی از شاگردان م   یچه که برخ    ن است که چرا آن    یل ا یدل

 ی هیـ تزک. رود یتـان مـ   ی شخـص ی هیـ ار فراتـر از تزک   یقـت درواقـع بـس     ی حق یمان آشکار سـاز     یان دافا مرید

شـعور    ی که شما در نجـات موجـودات ذ        یک موجود است، اما نقش    یان رساندن   ی به پا  یتان فقط برا    یشخص

ـ    ]باشـند   یمـ  [یاصلبدن  ]  که ی[ از موجودات  یادیان رساندن انبوه ز   ی به پا  ید برا یدار  از  یشـمار   ی، تعـداد ب

  ! قدر بزرگ است نیچه که به دوش شما است ا  آن- بزرگتر است یهانی کیها  بدنیموجودات و حت

عنـوان     مـن بـه    -م  یکنـ   یق نمـ  یب دادند تـصد   ی کهن نظم و ترت    یروهای را که ن   ییزهایک از چ  ی چیالبته ما ه  

امـا بعـد از   ) قیتـشو . (کننـد  یق نمـ یها را تصد   ز البته آن  یا ن ان داف مریدکنم و     یق نم یها را تصد    استادتان آن 

ان دافا مرید وجود دارد که یشتریل بین دلیچه را که خواستند انجام دهند، انجام دادند، بنابرا  ها آن   همه، آن 

 کـه در طـول      یزمان. ه کنند ی تزک یخوب   بهتر عمل کنند و خودشان را به       ین نجات تمام موجودات حت    یدر ح 

آن  -د ید و به خودتان نگاه کنیه کنید خودتان را تزک ید، مجبور یشو  ی سخت مواجه م   یها  ان با آزمون  ت  هیتزک

 در خـوب عمـل      ی کهـن و سـع     یروهـا یب داده شده توسط ن    ی سخِت نظم و ترت    یها  ق آزمون ی تصد یبه معن 

ق یتـصد  وجودشـان را  یست؛ مـا حتـ  یـ انـد ن  ب داده یـ ها نظـم و ترت       که آن  ی سخت یها  ن آزمون یکردن در ب  

کـه    ی کـه درحـال    م، و تمام کارهـایی    یشان هست   یزهای کردن تمام چ   ی درحال نف  یادیطور بن   ما به . میکن  ینم

. م اسـت  ی عظـ  ی تقـوا  ، و فقط آن کارهـا،     دیده  ید انجام م  یشو  یها رها م    د و از دست آن    یکن  ی م یها را نف    آن

بلکـه  . دیها خلق کردند هـست       آن  که ی سخت یها  ان آزمون یه کردن در م   یست که شما درحال تزک    یطور ن   نیا

شـان را      سخت یها  ات آزمون ین بردن تجل  ی ازب ید، حت یکن  یق نم یها را تصد    که آن   یشما قرار است که درحال    

چه که    ه، آن ین زاو ین با نگاه به آن از ا      یبنابرا) قیتشو. (دی گام بردار  یخوب  ر خود به  ید، در مس  یکن  یق نم یتصد
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ات ی تجلیان دافا و من حت مرید. می کن ی کهن را نف   یروهایطور کامل ن    که به ن است   یم ا یم انجام ده  یاز دار ین

  .میکن یق نمیشان را تصدیها ن تالشیآخر

ن است که تمام موجودات مجبورند ید و آن ایدان ی آن می  درباره یهان وجود دارد که شما همگ     ی در ک  یقانون

در . خ موجـب شـدند تحمـل کننـد        یل تـار   را که درطو   ی بد یامدهای خوب و پ   یها  امدیت تمام پ  یکه مسئول 

ان دافـا   مریـد  کهن، به هر اندازه کـه        یروهایب داده شده توسط ن    یت نظم و ترت   ی آزار و اذ   ین بردن تمام  یازب

 متوسـط، پـس تحمـل کـردن         یک موجـود معمـول    یـ  یحتـ . آورنـد   یدست م   صرف کنند، به همان اندازه به     

 یتمـام . شـود   ی مـ  ی کرد تالف  یآور   که جمع  یزیهر چ  ینده برا ی بد، در آ   ی خوب و کارها   یت کارها یمسئول

 ی بزرگتـر یاند بـه شـکوهمند   ت موضوع آن بوده ین آزار و اذ   یان دافا در طول ا    مرید که   یت و درد  یآزار و اذ  

 اسـت کـه   یزیـ  چیا ین شکوهمندیچن. شود منتج خواهد شد    یخ اعطا م  ی تار ی ندهیان دافا در آ   مریدکه به   

ان مریـد ان دافـا    مریـد را  یـ هان از هنگام شروع زمان وجود نداشته اسـت، ز         یکک از موجودات در     ی چی ه یبرا

ن امـور بـه     یـ ا.  فا هـستند   - از اصالح  یها قسمت    فا بوده و آن    - اصالح ی افته توسط دافا در طول دوره     ین  یتکو

 هـستند  ییان دافـا مریـد ها  که آن  نیشتر ا یب. ع داده است  ی ترف ییار باال یت بس یان دافا را تا موقع    مرید ییتنها

  .شوند یمًا توسط استاد نجات داده میکه مستق

ن یاز دارنـد کـه ارزش چنـ   یـ ان دافـا ن مریـد ن یآورد، بنابرا ی را به ارمغان میادیار زین امر افتخار بس   ی خود ا 

 را  یزیـ د که انگار دوبـاره چ     ی رفتار کن  ید و طور  یرا گفت، نرو    اما حاال که استاد آن    .  را داشته باشند   یافتخار

 دافـا   ی کارهـا  ی را متوقـف کنـد و فقـط رو         یگری از شما ممکن است هر کار د       یگاه برخ   د و آن  یدمتوجه ش 

 کهن مـورد    یروهایدر آن حالت ممکن است توسط ن      . جز آن انجام ندهد      را به  یگریچ کار د  یتمرکز کند و ه   

امروز . ستفاده کنند  شما ا  یها  ن است که از شکاف    یدهند ا   یها انجام م     که آن  یرا کار ید، ز یریاستفاده قرار بگ  

 مطابقت  ی که تا حد امکان با مردم عاد       ین است که به روش    یم که انجام دهند ا    یگو  یان دافا م  مریدچه به     آن

ن یچن  طور استوار آن    فقط به . دیط برو ید به افراط و تفر    یتوان  ینم. دیه کن ی تزک ین مردم عاد  یداشته باشد در ب   

. دیـ فـا کن ی دافـا را ا مریـد ک یطور کامل نقش  د بهیبخش یعتبار مطور که به فا ا  د و همان  یمشغول کارها باش  

ز بـه   یـ ا ن یـ ن دن ی، در ا  یخوب   به فا به   ی اعتبار بخش  ید؛ عالوه بر انجام کارها    ی دار یادیار ز ی بس یها  شما چالش 

آن آن سخت است، اما . استآن سخت . دیاز داریتان و در اجتماع ن گر، با خانوادهینگه داشتن روابط با افراد د

  .ندید برگزی دافا بامریدک ی است که یریمس

ک مرحلـه کامـل   یـ ن را در یـ اگـر ا . ن در دو مرحلـه هـستم      یـ ش به شما گفتم که درحال انجام ا       یها پ   مدت

ز ی ن یاریآورد، اما بس    یدست م   بود که فا را به      ی دافا م  مریداردها  یلیم. شد  ی م ین رنج جهان  یگاه ا   کردم، آن   یم

. سـاخت   ی م ین رنج را جهان   یبود و آن، ا     یون م یلیکردند؛ حداقل صدها م     یفا م ی را ا  ی منف یبودند که نقش    یم

. توانست از آن فـرار کنـد   ی نمیکس چیافتاد و ه  یر م یا در آن گ   یگاه تمام دن    شد، آن   یاگر به آن شکل انجام م     

 کـه   ییهـا    آن –ن کنـد    ییک دوره تع  یگاه خود را در آن      یت و جا  ی مجبور بود موقع   ی، هر موجود  یهر شخص 

 ییهـا  کنند، آن ی که با آن مخالفت م    ییها  ش گذارند، آن  یتوانند قدم پ    ی که م  ییها  ه کنند، آن  یتوانند تزک   یم

اردهـا نفـر    یلیآن موقـع اگـر م     . کردند  ین م ییگاه خود را تع   یت و جا  ی موقع یهمگ...  دارند یکه نگرش متفاوت  

ه کردن استفاده ی تزکیکرد براین رویه کنند، اگر ایآمدند که در دافا تزک یباره م کی به ید که همگیداشت یم

کردنـد تـا خودشـان را         ی را ترک مـ    یوید که جهان دن   یداشت  یاردها نفر م  یلیکه م   یشد، آن موقع هنگام     ینم

ت و ین مسئول نبودن نسبت بـه بـشر  یشد و ا ی می بشر ی  جامعه ی برا یا  ه کردن کنند، آن فاجعه    یوقف تزک 
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ا در یـ فتـاد، امـا آ  یزها اتفـاق ن  یرا به دو مرحله جدا کردم و آن چ          اگرچه آن . بود  ین سطح م  ینسبت به فا در ا    

ه ممکـن  ی تزکیکرد براین رویه کنند وجود نخواهند داشت؟ خوب، ای از مردم که دافا را تزک     ییها  نده توده یآ

   . بماندیجا نده بهیکنندگان آ هی تزکی  تودهی باشد که برایریاست فقط مس

 یشتریـ  ب  از است بـا عمـق     ی وجود دارد که ن    یادی ز یان دافا، هنوز هم کارها    مرید یها  تیدر خصوص مسئول  

صـورت   قـت بـه  ی حقی انجام بهتر کاِر مطلـع کـردن مـردم دربـاره    . قی حقا یانجام شود، مخصوصًا آشکارساز   

دا یـ  موجـودات نجـات پ     یکه تمـام    نینده فا را کسب کنند گره خورده است، به ا         یکه مردم آ    نیتر، به ا    قیعم

ت یـ ن آزار و اذ   یـ طان و ا  ین بردن شـ   ی کهن گره خورده است، به از ب       یروهای ن یکنند گره خورده است، به نف     

ن مـدت واقعـًا     یـ  از شاگردان در تمـام ا      یقت، برخ یدرحق. گره خورده است و به کمال شما گره خورده است         

 یا ن هر نوع عـذر و بهانـه    ن هنوز درحال ساخت   ین چ ی از شاگردان سرزم   یاریاند؛ بس    خوب عمل نکرده   یلیخ

ن شـرمنده   یـ هـا از ا     انـد، آن    شده" اصالح" از افراد وجود دارند که       یش نگذاشتن هستند؛ و برخ    ی قدم پ  یبرا

وس یش گذارنـد و مـأ     یتوانند سرشان را بلند کنند و قدم پ         یشوند و نم    یزده م   هستند، اما پس از آن خجلت     

ش ین مـدت قـدم پـ   یـ ز در تمـام ا یها ن   آن: ن هستند یه ا یه شب ز وجود دارند ک   ی از افراد ن   یو تعداد . شوند  یم

 ییهـا   انجام آن عذر و بهانه     ی برا یخوانند و حت    یرا م ] دافا [یها  اند و کتاب    نگذاشتند اما در خانه پنهان شده     

 گـرِ یدوارم کـه د یـ ام. شان است که مـشغول کـار اسـت    ن ترسین است که ا یقت ا یکه حق   یسازند، درحال   یم

ش گذارنـد و  یها درخواست کنند کـه قـدم پـ       ن افراد کمک کنند و از آن      ین به ا  ین چ یدر سرزم ان دافا   مرید

 هـر   ین بـرا  ین امر هنوز تمام نشده است، بنابرا      یا.  انجام دهد انجام دهند    یستی دافا با  مریدک  یچه را که      آن

  . دهد یت ارائه میک فرصت و موقعی هنوز یموجود

انجام [ه ی شبیست که به روشی نیزیشعور مطلقًا چ    ی نجات موجودات ذ   نند،یب  یرا م   ان آن ی که خدا  یبه شکل 

 یو حی تـصح  ی اشتباهات شد، برا   ی مرتکب برخ  یکه کس   نی انجام شود که پس از ا      یدر اجتماع بشر  ] یکار

هـا    ت گذشـت را دارنـد و آن       یـ ن ظرف یان خطابخش هستند و بـاالتر     یخدا.  استفاده شود  ی انسان یها  وهیاز ش 

ک زمـان  یـ ک شـخص در  یـ کـه بـر اعمـال     نیـ  ایجـا  سبت به موجودات مسئول هستند، بـه   ن یطور واقع   به

کننـد و    یدار مـ ین بیادی بنیک موجود را در سطحیان، ین علت است که خدا  یآن بد .  تمرکز کنند  یبخصوص

ن یـ زهـا از ا   ین بـا نگـاه بـه چ       یبنـابرا . دمنـد   یک موجود روح تازه مـ     ی یین به سرشت بودا   یادی بن یدر سطح 

را بـا   د که آنیاز دارید و هنوز نیش دهی افزایتان را مقدار قتی حقید که آشکار سازیاز دارینظر، هنوز ن   نقطه

 ید فقـط از رو یتوان ید؛ مطلقًا نمیرا استوارتر انجام ده   د و آن  یرا بهتر انجام ده     د، آن ی انجام ده  یشتریعمق ب 

اد یـ د آن افراد ز یتوان  ید م ی با پشتکار انجام ده    ت و یرا با خلوص ن      آن یفقط وقت . دیرا انجام ده    ف آن یرفع تکل 

 در  ی نهـان  یهـا   زهیـ  از افـراد بـا انگ      ی از افراد و برخـ     ینکه شمار کم  ین بدون توجه به ا    یبنابرا. دیرا نجات ده  

 ی را از مطلـع کـردن مـردم دربـاره         ] دافـا [کنند تا شاگردان      ی استفاده م  یا  ن از چه عذر و بهانه     ین چ یسرزم

 اسـتفاده   یطان از موجـودات انـسان     یطور است که ش     نیها درحال تداخل هستند و ا       د، آن ق متوقف کنن  یحقا

ا توسـط   یـ  دارنـد    یا درک و فهم کجـ     یدهند،    یرا انجام م     که آن  یافراد. جاد کند یکند تا با شما تداخل ا       یم

 ی نقشیفای درحال ای نهانیها زهی از افراد با انگ   ی است که برخ   یا حالت یاند،    طان مورد استفاده قرار گرفته    یش

ن یا. دیرا تا انتها انجام ده      د آن ید و با  ی انجام ده  دیبا است که شما     یقت کار ی حق یآشکار ساز .  هستند یمنف

 یروهـا ی از نیزیـ م؛ مـا کـاماًل هـر چ   ی کهن انجام دهیروهای نیها بیست که ما برطبق نظم و ترت  ی ن یزیچ

  .میکن ی میکهن را نف
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ان دافـا   مریدطور که     د، همان یدان  یطور که م    همان.  آن صحبت کنم   ی خواهم درباره   ی است که م   یگریز د یچ

ـ    یادی بد ز  یزهایکنند، چ   یه م یبخشند خودشان را تزک     یکه به فا اعتبار م      یوسته درحال یطور پ   به ن ی که در ب

هـا کـاهش   زی از چیانـد، امـا بعـض      ج برداشته شـده   یتدر  تان به   هی شکل گرفتند در طول روند تزک      یمردم عاد 

انـد   افتـه ی که کـاهش  ییزهاین چیبنابرا. اند  برداشته شدهیطور واقع  زها به ی از چ  یاریکه بس   یاند، درحال   افتهی

هـا    طـور کامـل از دسـت آن         د هنوز بـه   یتوان  ینم] چرا[ وجود دارد که     یلیدل. شوند  یطور کامل برداشته نم     به

 ید در اجتمـاع عـاد     یکه بـه کمـال برسـ        قبل از آن  ن است که اجازه دهد شما افراد،        ی ا ید، و برا  یخالص شو 

 را کـه  ییکه کارها نی اید و برایشعور را نجات ده   ی، موجودات ذ  یکه در اجتماع عاد     نی ا ید، برا ی کن یزندگ

 و  یهـا اغلـب در زنـدگ        ین وابـستگ  یـ که ا   ییجا  اما از آن  . دی انجام دهد انجام ده    یستی دافا با  مریدک  یامروز  

 یشـوند و حتـ      یان مـ  یـ  مختلـف نما   یها  تان در مناسبت   ها در کلمات و اعمال      شوند، آن  یان م یتان نما   هیتزک

 تحـت  ی بشریک وابستگیکه توسط  یزمان. ان شوندیتان نما  روزانهیتوانند در هر فکر شما در طول زندگ   یم

ما مثـل رفتـار     ا در رابطه با آن موضوع، رفتار شـ        ی آن مدت کوتاه،     یا برا ید، در آن لحظه،     یریگ  یر قرار م  یتأث

ا یـ د، پـس آ   یـ ه کننده را دنبال کن    یک تزک ی دافا،   مریدک  یط  ید شرا یاگر اغلب نتوان  .  است یک شخص عاد  ی

  د؟یستی نیک فرد عادی

ها را مهـار      تان آن  د که در اعمال   ی قادر باش  ی وقت -د  ی را داشته باش   ی انسان یزهایست که آن چ   ی ن ین مشکل یا

د، یـ  اداره کن  یخوب  د و خودتان را به    یتان را مستحکم کن     د، افکار درست  ی کن ی خود را قو   ی د، عزم و اراده   یکن

که آن    نیخاطر ا   قًا به یدق. دیآ  یه به حساب نم   یزها، آن به عنوان تزک    یبدون آن چ  . ه کردن است  ی، تزک آنپس  

 یقـو ن روند   ی خود را در ا    ی د و عزم و اراده    یه کن ید خودتان را تزک   ید است که قادر هست    ی کم را دار   یزهایچ

 ید، حتـ یـ ه کنیت تزکین آزار و اذین ایده و در بیچیط پ ین مح ید که خودتان را در ا     ی قادر باش  ید و وقت  یکن

د، یاما اگر مراقب نباش. کنند یگونه عمل م نیزها این چیا. دیده ی دافا را نشان ممریدک ی از  یشتریعظمت ب 

  .  برسیدشوند که به صورت خیلی وابسته به نظر ی باعث میادیدر دفعات ز

 ی که در مطلع کردن مـردم دربـاره         نیخاطر ا    به  بخشند،  یان دافا به فا اعتبار م     مریدطور که     درحقیقت همان 

د یا  دهیشما د . کنند  ین خودشان جر و بحث م     ی عمل کنند، ب   یخوب  ان دافا به  مریدگر  ی د یقت و در کارها   یحق

 از شـاگردان    ی است و برخـ    ی قو یلیشان خ   ی بشر یها  یاند، وابستگ    از شاگردان عمل کرده    یکه چگونه برخ  

 یتیها است که متوجه وضع من مدت. رندیگ یر قرار میشان تحت تأث ی بشریها ی وابستگی لهیوس  بهیراحت به

ق انجـام   ی حقـا  ی  مطلع کـردن مـردم دربـاره       ی که برا  ییرا کارها یان نگذاشتم ز  یرا با شما درم     ام، اما آن    شده

ن ی بنـابرا    مهـم هـستند،    ید همگـ  یـ ده  ی بـه فـا انجـام مـ        ی اعتبار بخش  یبرا که   یگری د ید و کارها  یده  یم

را بـا     ن مـدت آن   ین است که چرا در تمام ا      یل ا ین دل یها کاسته شود، و ا      ن از شدت آن   یخواستم توسط ا    ینم

 رنـد؟ بـه   یگـران را بپذ   یتوانند انتقـاد د     ی از شاگردان نم   یارید که بس  یا  ا متوجه شده  یآ. ان نگذاشتم یشما درم 

زها درحال ین چیا. رندیرا بپذ ستند آنیشوند و قادر ن یحال م شانیرند پریگ یکه مورد انتقاد قرار م نیمحض ا

د انتقـاد مـن،     یـ توان  ی نمـ  یشما حت . دیشیندیدقت ب    آن به  ی درباره. رون زده است  ی ب یار بد یطور بس   حاضر به 

 خاطر شما است و بـا شـما         یل انجام کارها برا   د که استاد واقعًا درحا    یدان  ی م یامروز همگ . دیریاستادتان بپذ 

کردم،  یدادم و با شما ُرک صحبت م یر مییاگر رفتار خود را تغ    .  صحبت کرده است   یخواه  کیدر مورد فا با ن    

که استاد چگونه     نیبدون توجه به ا   "ند،  یگو  ی از افراد م   یبرخ. دیریرا بپذ   د که آن  یبود  یبالفاصله واقعًا قادر نم   

. دیـ کن ی فکـر مـ    شما است که    یزین چ یا". رمیرا بپذ   کند، من قادر خواهم بود که آن        یان م ین ب  م یرا برا   آن
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د، چـرا   یـ دان  یشما مـ  . دی به استاندارد برس   یطور واقع   د به ین با ید محکم و استوار باشد، بنابرا     ی شما با  ی هیتزک

ر برداشـته شـوند؟ چـرا آن        طـو   توانند درسـت آن     یها نم   ی از وابستگ  یلیزها، خ ی از چ  یلیطور است که خ     نیا

، سـطح بـه     ی سـطح  ی ر تا مـاده   ی، تمام مس  ینیب  ام که از عالم ذره      شه به شما گفته   یقدر سخت است؟ هم     نیا

  چه ذهن شـما بـه       که از آن   یا   به ماده  ینیب  ِت عالم ذره  یاگر در نها  . سازند  یرا م ] یگرید[، ذرات   یسطح، ذرات 

م، ی عظـ یی هـستند، کوهـا  ییهـا  هـا کـوه   آن] د کهید دیخواه[د، یندازی بیآن وابسته است شکل گرفته نظر     

 یچ راهـ  ی هـ  ی موجـودات انـسان    یرند برا یبار که شکل بگ     کیت و   یه گران ی سخت شب  یها  ساخته شده صخره  

ن یکنندگان در زمان گذشته، ا      هی از تزک  یارید، در موارد بس   یدان  یشما م . ها را جابجا کنند     وجود ندارد که آن   

زهـا  ی آن چ  ی  دربـاره  یچ کـار  یتوانـستند هـ     یشان کاًل نم    ه بود، استادان  یه درحال تزک  شان بود ک    یروح کمک 

ن بـدن را نگـه      ی وجود نداشت که بتوانند ا     یچ راه یشان ه   هیل آن است که چرا در تزک      ین دل یانجام دهند و ا   

ند آن  توانـست   ی بزرگ خـالص شـوند، نمـ       یها  توانستند از دست آن کوه      ین خاطر است که نم    ین بد یا. دارند

کـه در تمرکـز    ی درحـال -ها را مهار کننـد    کنند که آنیتوانستند سع یفقط م.  بزرگ را َپست کنند  یها  کوه

  ی زنـدگ  ی هـا در طـول دوره        نگذارنـد کـه آن     -ها را مهـار کننـد         ت بدون فکر آن   یا در وضع  یبودند  ) نگید(

 بـود   یزیـ ن تمام آن چ   یا. ن ظاهر شوند  شا  هی داشته باشند و نگذارند آن افکار در طول تزک         یریشان تأث   یفعل

 از  یا  ر قـرار گـرفتن جنبـه      یکردند که از تحت تأث      یشان را م    ین سع یها بهتر   آن. توانستند انجام دهند    یکه م 

قدر بد شوند     که آن   نیاز ا ] کردند  ی م یسع[ کنند،   یرین شود جلوگ  یب  ه روشن یق تزک یتواند از طر    یخود که م  

شان را منجـر بـه        هیتوانست تزک   یرات بد م  ی کنند، چراکه آن تأث    یریشود جلوگ خته  یها برانگ   یکه آن وابستگ  

 یریقدر بد شود جلـوگ      زها آن یکه چ   نیکردند از ا    ی م ی سع - ن سقوط کنند  ییشکست کند و باعث شود به پا      

ن بـدن را    یـ  که قادر بودند به کمال برسند با عجلـه ا          ی بخصوص ی ل آن است که چرا در لحظه      ین دل یا. کنند

  .ر کنندیه هم تأخیک ثانی یتوانستند حت یها نم آن. انداختند یر مدو

ن یـ اش ا   ها عذر و بهانه     شتر وقت یش خالص شود، ب   یها  یخواهد از دست وابستگ     یه کننده نم  یک تزک ی ی وقت

د یـ  به من بگو   یزیرا بشنوم، اما اگر استاد چ       خواهم آن   یکنند نم   یگر از من انتقاد م    ی افراد د  یوقت"است که،   

از [خود  ا آن کوه بزرگ شما خود به     یگفت، آ   ی م یزیاما اگر استاد به شما چ     ". را بشنوم   واهم خواست که آن   خ

 شـما انجـام     ی کـار را بـرا      شـد؟ اگـر مـن آن        ی م یه متالش ی سخت بدون تزک   ی ا آن صخره  یرفت؟ آ   یم] نیب

کـار   تـوانم آن  ین من نمید، بنابراآم ید به حساب نمیکن یه میکه شما تزک نیعنوان ا    به  نیدادم، آن موقع ا     یم

 وجود دارد که شما یادی زیزهایچ. دیببر] نیو از ب[د یه کن یرا تزک   د که آن  یرا انجام دهم و خود شما مجبور      

ست که بـه  یطور ن نیدهد؟ ا یها را انجام م    و چگونه استاد آن   . تواند  ی استاد م  ید ول یرا انجام ده    د آن یتوان  ینم

د ی بتوان یکه افکار درست شما مستحکم باشد و وقت         یزمان. ها را بردارم    م، آن یرد کرد که با آن برخو     نیمحض ا 

انجـام  ] آن کـار را [د یـ دارم؛ به هـر انـدازه کـه بتوان    ی شما برم یها را ذره ذره برا      د، آن یزها را پس بزن   یآن چ 

ک یـ جـا کـه شـما     ز آناما ا) قیتشو. (دهم ی شما کاهش م   یدارم و برا    ی شما برم  ید، به همان اندازه برا    یده

 ی اگرچـه گـاه    یحتـ . دیـ ه کننده نگـه دار    یک تزک یط  ید خود را مطابق با شرا     ید، مجبور یه کننده هست  یتزک

د و  ید کـه حـداقل آن افکـار درسـت را داشـته باشـ              ی مجبور ید ول یموفق شو ] درآن[د  یتوان  یاوقات هنوز نم  

  .دیه کنید که خودتان را تزکیمجبور

ن نـوع   یـ  که استاد به ا    یدرحال. دهند  یص نم یکاًل تشخ ] ن مشکالت را  یا[ردان   از شاگ  یاریدرحال حاضر بس  

. کننـد  یل خود رفتار مـ   یزها واقعًا به م   ین چ یا] در[ از افراد    یاری اشاره نکرده است، بس    ی مدت یموضوعات برا 
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ه یـ ک تزک یـ  هـستند کـه      ییزهـا یها چ    صحبت کردم و آن    شوآن فالون زها در   ین چ ی ا ی ش درباره یها پ   مدت

د و  ی نکن ید تالف یریگ  ی مورد حمله قرار م    یوقت. "ها باشد   از دارد که درست در همان ابتدا مراقب آن        یکننده ن 

ر قـرار   ید کـاماًل تحـت تـأث      ید، بلکه، با  ییست که فقط بگو   ی ن یزیچ" دید جوابش را نده   یشو  ین م ی توه یوقت

د، فـا را  یـ اد مطالعـه کن یـ ام که فا را ز هبه شما گفت. دیا دهی است که شما از فا فهم  یزین چ ید و ا  ینگرفته باش 

د، مسلم است که    یده  یت نم ی فا اهم  ی  به مطالعه  یوقت... دید، فا را مطالعه کن    ید، فا را مطالعه کن    یمطالعه کن 

 یزهـا ید چ یـ خواه  ید، فقط م  یند بشنو ی ناخوشا یزهاید که چ  یخواه  یشما نم .  گرفته نشوند  یزها جد یآن چ 

توانم  یکنند، نم یخته میگر مرا برانگی افراد دیوقت"، ]دیکن یا رفتار مید ییگو یطور م نیا[د و یند بشنو یخوشا

کنند،   ی م  ی زندگ ی عاد یایستند که در دن   ی ن ین افراد عاد  یا ا ید، آ یشیندین ب ی ا ی  درباره یهمگ". اورمیتاب ب 

د لـذت  نیدن کلمـات خوشـا  یکـه از شـن   یدهنـد و کـسان   یت مـ یند اهمی خوشایزهایبه لذت بردن از آن چ    

م، از  ید به شما بگو   ید؟ بگذار یخواه  ی را م  ی عاد یزهایا آن چ  ید، پس آ  یه کننده هست  یک تزک یبرند؟ شما     یم

ند گـوش   ید که بـه آن کلمـات ناخوشـا        ید، مجبور ی هست ین مردم عاد  ید و در ب   ی هست هکنند  هیجا که تزک    آن

ن یـ  ا ی حتـ  یوگرنـه وقتـ   ) قیوتـش . (دیـ ند گـوش کن   ید به آن کلمات ناخوشا    ید که قادر باش   ید و مجبور  یکن

  د؟ی دافا بناممریدک ید خود را یتوان ید، چگونه میا ه را حل نکردهین موضوع تزکیتر ییابتدا

د کـه از    یـ  دار ی طوالن یها   اوقات جر و بحث    یطور است که گاه     نید، پس چرا ا   یه کننده هست  یک تزک یشما  

گـر اسـت؟ چـرا      یخاطر طـرز برخـورد افـراد د         ن به ید که ا  ییگو  یشه م ید؟ چرا هم  یکن  یکوتاه آمدن امتناع م   

 یست حتـ  یـ ا قـرار ن   یـ د؟ آ یـ ریگ  یر قرار مـ   ید تحت تأث  یگو  ی م یزی چ یگریطور است که هرگاه شخص د       نیا

 کـه در  ی از عواملیارید؟ بسیر قرار نگرفته بمانیکند تحت تأث ی به شما حمله میطور شفاه  بهیکه کس   یوقت

ز بزند ی بر آن چیهرگاه کس. شود یز که مشغول کار است سبب می آن چی لهیوس ل هستند به  یک تضاد دخ  ی

کنـد و در آن لحظـه بـه      یتان شـروع بـه تـپش مـ           قلب ید، حت یشو  یخته م ید و برانگ  یشو  یزده م   شما شتاب 

 یبرخـ . دیرا فراموش کن    د آن یتوان  ید و نم  یشو  ی م ید بلکه فقط عصبان   یکن  یمسئول بودن نسبت به فا فکر نم      

 دارد؟ چـرا او بـا همـه         ین طرز برخورد  یشه چن یعجب، چرا آن شخص هم    "کنند،    یاصرار م شه  یاز افراد هم  

اما اگـر از  ". کند ید نمییاد تأ ی او را ز   یکس  چیخوب، ه "ند،  یگو  ی وجود دارند که م    ی؟ و افراد  " است یطور  نیا

ند ی خوشـا  یهازیدن چ یگر به شن  یکدام از شما د     چی ه یوقت. دی در اشتباه هست   ید همگ یمن، استادتان، بپرس  

ا او  یـ د کـه آ   ینید، بب یریر قرار نگ  ید تحت تأث  یشو  ین م یکه توه   یک از شما هنگام   ی چی ه ید، وقت یوابسته نباش 

 وجود دارند کـه  ید، عواملیها را دار یکه شما افراد آن وابستگ نیخاطر ا قًا بهیدق. گونه خواهد بود  هنوز هم آن  

ختـه  یشـود، برانگ  یک مـ یـ  شـما تحر یهـا  یکه آن وابستگ طر آنخا  قًا به یزنند؛ و دق    ی شما م  یها  یبه وابستگ 

 کـه   ی توسط آن شخص   یت که در آن هر کس     ین وضع ید، ا یها را دار    ی شما آن وابستگ   ی همگ ید؛ وقت یشو  یم

د یکـه بـا کلمـات شـد     ید درحالی بتوانیاگر همگ. شود یشود ظاهر م یخته میزند برانگ یش م یها  یبه وابستگ 

د ینید، پس بب  یریر قرار نگ  ید و در کل تحت تأث     ی را حفظ کن   یداری آرام و پا   ی ذهن ک حالت ید  یشو  ین م یتوه

  .ا آن عوامل هنوز وجود دارندیکه آ

ا بارها بـه شـما   یست؟ آی نیافتد تصادف   یه کننده اتفاق م   یک تزک ی ی که برا  یزیچ چ یا به شما نگفتم که ه     یآ

 یک بدن انـسان   ی بماند؟ امروز استاد ظاهر      یته باق ر قرار نگرف  ی تحت تأث  یستیه کننده با  یک تزک یام که     نگفته

ـ   یها   دارد و بدن   یادیار ز ی بس یها  یی استاد توانا  ی دارد، ول  ی بشر یایدر دن   ی دارم و همگـ    یشـمار   ی قانون ب

 فا امور مرتبط با -ها در طول اصالح کنند، آن یان دافا حل شوند حل ممرید ی برایستی را که بایها مسائل آن
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. شـوند  ی نمـ یجا متجل نی کدام ا چیاما ه. دهند ی را انجام میادیار زی بسیکنند و کارها یل م  فا را ح   -اصالح

ن بزرگ را خلـق     یب   که موجودات روشن   ییهان و فا  ی ک یق فا ین، حقا یگفتم اصول راست    یچه که به شما م      آن

 یستیـ  را با  یزیـ د و چه چ   ی باش یزیدنبال چه چ     به یستید، پس با  ی دافا هست  مریدک  یشما  . کند هستند   یم

  د؟یا زها را فراموش کردهین چیتر ن و سادهیتر یین ابتدای ایا حتید؟ آیه کنیتزک

 ی بـرا یادیـ  زید و کارهای مشغول هستیادی زید، با انجام کارها یق هست ی حقا یبله شما درحال آشکار ساز    

د کـه   یاما فراموش نکن  . اردگذ  یش م یان دافا را به نما    مرید ی العاده   خارق ی انجام دادن وجود دارد؛ آن، جنبه     

 ی کـاف  ی  به انـدازه   یدر لحظات بحران  "ست که،   یطور ن   نیا! دین ببر ید و از ب   یه کن یزها را تزک  ین چ یتر  ییابتدا

د، یـ را ندار   شـود کـه انتظـار آن        ی وارد مـ   یشه وقت یک تضاد هم  ی. ستی درست ن    ضرورتاً -" خوب خواهم بود  

 کـه فکـر     یزیـ ه آن چ  ین شـب  یرا ا ید، ز ی خوب نباش  ی کاف ی دازه ممکن است به ان    ین در لحظات بحران   یبنابرا

ه یـ کـه بـودا شـدن را تزک         یدرسـت مثـل وقتـ     . دییـ د بگو یست که فقط بتوان   ی هم ن  یزیست و چ  ید ن یکن  یم

 خـوب  ی کـاف ی کنم که به انـدازه  ین م ی که واقعًا به آن باال برسم تضم       یزمان"د،  یید، ممکن است بگو   یکن  یم

 آن عوامـل شـما    ید بود وقت ی خوب خواه  ی کاف ی اما چگونه به اندازه   ". ته نخواهم بود  گر وابس یخواهم بود و د   

ک سنگ، ی. شود یگونه ساخته م    نیک موجود ا  یل است که    ین دل ین بد ید بود و ا   یجا هستند؟ نخواه    هنوز آن 

 توجه  ک قطعه طال است بدون    یک قطعه طال،    ید و   یرا کجا قرار ده     که آن   نیک سنگ است بدون توجه به ا      ی

  .دیرا کجا قرار ده که آن نیبه ا

د، افکـار بـد     یـ کن  ی فکر نم  یزی چ ی طور مشخص درباره     به ی وقت یتان حت   هید که در طول تزک    یدان  ی م یهمگ

کـه    یز وجود دارد؟ زمـان    یست که آن چ   ین خاطر ن  یا به ا  یطور است؟ آ    نیو چرا ا  . شوند  یخود به خود ظاهر م    

 کـه در تـضاد قـرار دارنـد          یام که نه تنها دو طرف       افتد، به شما گفته     ی م یا هر اتفاق  یکند    ی بروز م  یهر تضاد 

 در مورد خودش    یستی هم با  ی هر شخص سوم   یل بگردند بلکه حت   ی در سمت خودشان به دنبال دال      یستیبا

ک تـضاد   یـ م در   یکـه شـما طـرف مـستق         ید؟ زمان یرا مشاهده کرد    د که آن  ی هست یچرا شما کس   -شد  یندیب

  د؟یکن یه نمیطور است، اما چرا شما خودتان را تزک نی اشتری بید، حتیهست

ن فکر کردم کـه از      یرا احساس کردم که زمان آن بود که به آن اشاره کنم، بنابرا            ین را مطرح کردم ز    یامروز ا 

د و  یـ را مـد نظـر قـرار ده         د کـه آن   یـ از دار یام، ن    آن صحبت کرده   ی حاال که درباره  . ن فرصت استفاده کنم   یا

د و  یتـر سـاز     بخشند مقـدس    یان دافا که به فا اعتبار م      مریدعنوان    تان را به    اعمال. دیری بگ یا جد ر   آن یستیبا

 یآور  دهـد فقـط برکـت جمـع         ی دافا را انجام مـ     ی کارها یک فرد عاد  ی یوقت. دی رفتار نکن  یمانند مردم عاد  

ش است،  ی درخور ستا  یها  دهند کمک   ی به فا انجام م    ی اعتبار بخش  یان دافا برا  مرید که   ییکند، اما کارها    یم

  .دی به کمال برسانیخوب  خودتان را بهیستین بایبنابرا

 یجـا   نـده بـه   ی آ یان دافا بـرا   مرید یزهای از چ  یلید، خ یدان  یم.  صحبت خواهم کرد   یگریدر مورد موضوع د   

.  بمانند یجا  هان به ی در ک  یید جا ی نخواهند ماند، شا   یجا   به ی موجودات انسان  یها ضرورتًا برا    خواهد ماند؛ آن  

 ید کارهـا یـ توان  یا مـ  یـ د که آ  ین هست ید، درحال کشف ا   ی به فا هست   یکه شما درحال اعتبار بخش      ییجا  از آن 

اگرچـه  . دینده هـست  ی آ ی برا یرید و درحال روشن کردن مس     ی انجام ده  ی بخصوص یها   را به روش   یبخصوص

د یـ خواه[د  یـ ها را بـزرگ کن      آن اگر   یشوند، ول   ی م ی متجل ین مکان بشر  ین، در ا  ی زم یجا رو   نیزها ا ین چ یا

ر ی مجبور است که مـس  یی دافا مریدهر  . شوند  ی م ی متجل یگری د یها   مختلف به شکل   یدر قلمروها ] د که ید

 ی هیـ ر تزک یگر، مس ی متفاوت هستند؛ به عبارت د     یه همگ یر شما در تزک   یخودش را بسازد و کامل کند و مس       
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هـان  ی کـه در سـطوح مختلـف ک   یع گوناگون موجودات انوای ندهی آیها  تمام حالت .  متفاوت است  یهر شخص 

ا یـ  دارد کـه آ ین بـستگ یـ ن تمامًا بـه ا ین ای شود، بنابرای در شما متجل  یهستند ممکن است تا حد بخصوص     

 یعـوامل . ا کار خواهد کرد   یم و خوب است و آ     ید مستق ییمایپ  ی به فا م   ی که خود شما در اعتبار بخش      یریمس

  .ر هستندین عظمت درگیبه ا

 را ییزهـا یتواننـد چ  ی از افراد مید؛ برخی داریعیطب  فوقیها یید توانایکن یه میکه تزک ی از شما درحال یبرخ

طور که گفتم، هر      همان.  استفاده کنند  ی بخصوص یعیطب   فوق یها  ییتوانند از توانا    ی از افراد م   ینند و برخ  یبب

د یساز  ی که شما م   ییرهای است و مس   دیمای بپ یستی دافا با  مریدک  ی که   یر متفاوت یمودن مس ی درحال پ  یکس

 مریدک  ین که   ی اجازه دادن به ا    ید برا ین با یبنابرا. هان خواهد داشت  ی ک ی ندهی در آ  یرید تأث یکن  یو کامل م  

منظـور    د بـه  یـ  باشد؛ با  یلی داشته باشد، دل   یعیطب   فوق یها  ییکند توانا   یه م ی که تزک  ی بخصوص درحال  یدافا

 یعنـ یم هـستند،    یقـدر عظـ     نیـ ان دافا ا  مرید یها  تیمسئول. نده باشد یآ موجودات   ی برا یزیان نهادن چ  یبن

ا یـ ها با شما صحبت نکـردم          آن ی  هست که درباره   یادی ز یزهایچ!  به دوش شما است    یف مهم ین وظا یچن

  .دیها را رشد ده یطور کامل به شما نگفتم مبادا انواع و اقسام وابستگ به

نـد،  یمای نپ یخـوب   رشان را به  ی دارند مس  یعیطب   فوق یها  یینند توانا ک  یه م یکه تزک   ی که درحال  ین افراد یاگر ا 

ها را     آن یزیفردا چ   دهند و پس     نادرست را رشد     یرند، فردا درک و فهم    یاگر امروز با آن مورد تداخل قرار بگ       

ص دهند، پـس بـه شـما خـواهم گفـت کـه              ین تشخ ییدهد و نتوانند باال را از پا        ز قرار   یآم  جنون]  یحالت[در  

 شـما نظـم و      ی برا یرین مس یچن. دیا  مودهی نپ یخوب  ب داده شده است به    ی شما نظم و ترت    ی را که برا    یریسم

هان وجود دارند، که به شما داده شده اسـت و بـه             ی در ک  یکه چنان عوامل    نیخاطر ا   ب داده شده است به    یترت

ن حـال،   یبا ا ) قیتشو(د؟  یکن  یا منظور مرا درک م    یآ. دییمایر را بپ  ینان کرده شده است که آن مس      یشما اطم 

 یشان زندگ   می عظ یها  تی دارند نتوانستند مطابق با مأمور     یعیطب   فوق یها  یی از شاگردان که توانا    یشمار کم 

 یشـان حتـ    هستند و مـشکل  ی که دارند ازخودراض   ی کم یها  ییها از توانا    آن. اند   عمل نکرده  یخوب  کنند و به  

 یهـا   درک و فهـم یهـا حتـ    از آنیانـد، برخـ      رفتـه  یا  ی طوالن ی راهه ی به ب  یرود، حت   ی م ییفراتر از خودنما  

هـان بـه    ی که ک  یمید بر طبق اعتماد عظ    یشما نتوانست ! اند  را متوجه نشده    اند و هنوز آن      را رشد داده   ینادرست

د کـه   یـ از دار ید ن ی دافا هست  مریدک  ی که   ین، درحال یبنابرا. ستی ن ی جزئ یزید و آن چ   ی کن یشما کرد زندگ  

 یانـد نظـر     دهیـ  کـه برگز   یریان دافا برگشته و به مس     مرید یوقت. دیزها را مد نظر قرار ده     ی از چ  یا  بههر جن 

که،  نیر خودش بوده و ایمودن مسی درحال پ  ی مختلف هر شخص   یها  تیدر موقع ] د که یخواهند د [ندازند،  یب

 وجـود داشـته     یلیلره د ید و غ  ی که داشت  یا  ید، سبک زندگ  ی داشت ی بشر یای که در دن   ی پشت نوع شغل   یحت

  .است

 کـه در    ییهـا   شـود و آن شـامل آن        ی شاگردان مربوط مـ    ی که امروز مشغول آموزش آن هستم به تمام        ییفا

 هـستند کـه     یهـا مـشکالت     نیا. شود  ین هستند م  ین چ ی که خارج از سرزم    ییها  ن هستند و آن   ین چ یسرزم

 یلیبخشند واقعًا خ ین زمان به فا اعتبار م    ی که در طول ا    یان دافا درحال  مرید. اند   در کل بدن بروز کرده     یحت

را یـ ها صـحبت کـنم، ز   خواهم در مورد آن ی وجود دارد که نم    یادی مشخص ز  یزهایاند و چ    خوب عمل کرده  

ن زمـان، تـا     یـ در ا . دینیز و مقدس را بب    یانگ  ، شگفت ی عال یزهایگذارم خودتان آن چ     یمنتظر خواهم بود و م    

د، قـادر   یـ  انجـام ده   یخوب  ان دافا قرار است انجام دهند به      مرید را که    یه کار دار س یطور پا   د به یکه بتوان   ییجا

  )قیتشو. (دیان برسانیرا به پا د بود که آنی قطعًا قادر خواه-د یان برسانیرا به پا د بود که آنیخواه
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ل آن اسـت کـه چـرا        ین دل یا. ک شخص را هم پشت سر رها کنم       ی یخواهم حت   ینم: میگو  ین را مجددًا م   یا

 نـامعلوم   ید کـه افـراد بخـصوص      یـ کن  ی اوقات شما فکر م    یگاه. کند  یفکر استاد معمواًل با تفکر شما فرق م       ت

اما تفکر من با تفکر شما ... ا آن هستندین ی ایر قابل نجات هستند، افراد بخصوص  ی غ یهستند، افراد بخصوص  

زهـا در  ی کـه چ یام؛ روشـ  اور باز کردهقدر پهن نی نجات مردم ای امروز درب را برا د،یدان یشما م. کند یفرق م 

ن است که مردم درحال     یچن  نی دارند، هستند ا   یشعور در اجتماع انسان     ی که موجودات ذ   ییها  خصوص شغل 

اد گرفته ی فا را  یکه کس   ییتا جا .  را نجات دهم   یخواهم هر شخص    یانجام انواع و اقسام کارها هستند و من م        

 یان دافـا حتـ    مریـد  شـما    یوقت) قیتشو. (خواهم آن افراد را رها کنم      یخواهم او را نجات دهم، نم       یاست، م 

با شـروع از هـر      . ن است یتر   خواهد بود که پرشکوه    یزید، آن، چ  ین خود رشد ده   ی را ب  یتر  یافکار درست قو  

 عوامـل نادرسـت     یم و سـپس تمـام     یار درست ساز  ی بس یطیمان را مح    طی مح یطور واقع   د به یشخص، بگذار 

 دارنـد و    ید که کجا کوتاه   یاند خواهند د     که مواظب رفتار خود نبوده     ی شاگردان ی تمام  خواهد شد و   یمتالش

  .کند که بهتر عمل کنند یها را وادار م آن

ست ی ن ی عاد یزین چ یخ فا را کسب کند، ا     یک موجود بتواند امروز در تار     ی یوقت... یدر مورد موجودات انسان   

 مواجـه   یزیـ د بـا چـه چ     یـ دان  یا مـ  یو فا را از دست بدهد، آ      که ا   نیاما به محض ا   ! ار خوشبخت است  ی او بس  -

 کـه   یمی عظ یها  تی بزرگ و مأمور   یها  تی او در تعهد به مسئول     یرا وقت یز است، ز  یانگ  شود؟ واقعًا وحشت   یم

ک شخص است و او واقعًا      یگاه، بر طبق آن، مثل معکوس کمال           او گذاشته شد شکست بخورد، آن      ی عهده  به

ک یـ د و   یـ د فقـط برو   یـ توان  یشـما افـراد نمـ     . شود] یستیا ن ی [ی بدون زندگ  ی رد دروازه مجبور خواهد بود وا   

 چـه  یکـه کـس   نیبدون توجه به ا. دید رها کنی کرده باشی سخت سعی کافی اندازه که به نیشخص را بدون ا   

ه، بـا   البت.  بدهم یخواهم به او فرصت     ی است، هنوز م   یا او چه نوع شخص    ی را مرتکب شده است،      ینوع اشتباه 

ن یستند، بنـابرا  یـ  خـوب ن   ی کـاف  ی گـر بـه انـدازه     ی از افراد هستند که د     ی شمار ین همه، در اجتماع انسان    یا

از دارند کـه بهتـر عمـل        یمان ن   یان دافا مریدن هستم که    یطور عمده درحال گفتن ا      امروز به . د باشند یبگذار

  .میز شماریاند عز  را که فا را کسب کردهییها د آنیکنند و ما با

شند و مطمئن باشند کـه رحمـت        یندیزها ب ین چ یدقت در مورد ا      به یستیاند با    که خوب عمل نکرده    ییها  آن

امـا مکـررًا    . دید به روش خودتان مـشغول باشـ       یتوان  ید؛ م ید مرا باور کن   یستیمجبور ن . رندیاستاد را سبک نگ   

 یادیار زین تعداد بس یکه چن   نی آمده است، ا   ی در اجتماع انسان   یز بزرگ ین چ یقت که چن  ین حق یام که ا    گفته

ـ       یقت که ا  ین حق یاند و ا    را که در اجتماع دارند انجام داده      ] چه  آن[از مردم تمام     ، ی هنگجـ  ین فا کـه مـن، ل

خواسـتند   ی آن بدانند و مـ ی خواستند درباره یشه می است که مردم در طول اعصار همیزیام چ آموزش داده 

 آن بـا آرامـش      ی دربـاره . ستیـ  ن یزهـا تـصادف   ین چ یـ ک از ا  یـ  چیه) قیتشو(توانستند،    یکسب کنند اما نم   

 یر منطقـ یـ خـاطر غ  تان را بـه  ندهی آی ابدید زندگیاند، مطمئن باش  که خوب عمل نکردهییها  آن. دیشیندیب

  .دی نابود نکنی انسانیها یتان و وابستگ بودن

  ) یق پرشور طوالنیتشو. (متشکرم.  است که امروز خواهم گفتیزین تمام آن چیا

 


