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  در نيويورك 2004المللي  فاي بين آموزش فا در كنفرانس

 

 )2004نوامبر  21لي هنگجي، ( 
  ]بخش پرسش و پاسخ[

 
 

 اصلي چين برگردم؟ توانم براي كار به سرزمين يا مياگر شرايط اجازه دهد، آ: پرسد مريد مي
اگر بخواهيد براي كار به  اشد، آنگاهاگر شكنجه و آزار تمام شود و اصالح دنياي بشري توسط فا هنوز نرسيده ب :معلم
بهتر اين است كه  ،توانيد اكنون برگرديد؟ در حال حاضر پرسيد كه مي آيا داريد مي .توانيد برويد اصلي چين برگرديد، مي سرزمين

مقامات ي سودانم كه تعداد كمي از شاگردان منفرد ممكن است از  مي. در حال ادامه استبرنگرديد چراكه شكنجه و آزار هنوز 
 گفتندآنها به شما . دريافت كرده باشندهايي  هاي تلفني يا پيام تماساصلي چين يا افراد داراي مناصب معيني  در سرزمين معيني

ي  همه درباره. ديگر چيزهايبعضي كنجه و آزار نخواهيد شد و كه شدادند ، قول كردندكه برگرديد و چيزهاي خاصي را تضمين 
توانند  ؟ پس آيا همين امر ساده كه ميوضع كردندبودند كه سياست شكنجه و آزار را  كساني آنن مقامات اين فكر كنيد، آيا آ

چگونه است كه ) تشويق(  آنهاست؟ هدايت حال در صحنه پشت در كسي چه پس نيست؟ برانگيز چيزي را تضمين دهند شك
كل دادن ش"منظور از ، شكلبه هر آيا مشكوك نيست؟  دهد؟ را مي تضمينتوانند ضمانت كنند؟ چه كسي دارد به آنها آن  مي

اي متحد براي  شكل دادن جبهه"شان ديگر كارساز نيست، شروع به  چيست؟ وقتي ترفندهاي فرومايه "اي متحد براي نبرد جبهه
قدرت ما خطري براي هيچ . مراقب باشيدشان هستند، و الزم است كه  قديميدوباره در صدد ترفندهاي . كنند مي "نبرد

كنند و  مردم را شكنجه مي) تشويق. ( كنند شكنجه و آزار را متوقف آنها خواهيم كه صرفاً مي. شويم اي محسوب نمي سياسي
حضار . (اند كار برده به را ترفند كثيفي كه بود و نبود آنها هر. خودشان بياورند به سمتكنند كه آن مردم را  زمان سعي مي هم
 )خندند مي

 
كه در  دهيم استاد، قول مي) تشويق( !) متشكرم :معلم( .فرستند چينگ به استاد درود مي دافا در شهر چونگمريدان : مريد

 .خوبي انجام دهيم چيزهايي را كه بايد انجام دهيم به ر لحظهه
 )تشويق! ( العاده است فوق: معلم

 
 .فرستند هوآيِ پكن به استاد درود مي مريدان دافا در دانشگاه زينگ: مريد
 )تشويق! ( متشكرماز همه  :معلم

 
به استاد  برند در توقيف به سر مي كاراجباري زنان در پكن) هاي( اردوگاه دربه صورت غيرقانوني مريدان دافايي كه : مريد
 .فرستند درود مي

 )تشويق! ( متشكرم :معلم
 

 .فرستند به استاد درود مي هستند در پكن يي)ها(در زندان در حال توقيف شدن صورت غيرقانوني بهمريدان دافايي كه : مريد
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داريد، چون شما گه ، بايد افكار درست خود را محكم نباشيدمهم نيست در چه نوع محيطي ) تشويق ! (متشكرم: معلم
 .خاص هستيد يموجوداتشما ان دافا هستيد و مريد

 
ود، ما را مورد ه آرزومنديم كه استاد با حضور خكنفرانس فاي اروپايي سال بعد در لندن برگزار خواهد شد، و ما مشتاقان: مريد

تغيير  "شش بودا"به  "هفت بودا"استاد، لطفاً به ما بگوييد كه چرا ) كنند زنند و تشويق مي لبخند مي حضار. (لطف قرار دهند
 . يافته است
ه دنياي بشري پايين يكي اينكه در طول جريان تاريخ، بودايان كمي ب. كنم اش صحبت مي زاويه درباره دواز : معلم

ي بودايان كه  فقط درباره. اند البته، خدايان ديگري نيز بوده. تا است تاست، و در واقع بيشتر از هفت بيشتر از شش. اند نيامده
رسد كه  مردم را نجات دهند، با اين حال وقتي به بوداياني مثل شاكياموني ميكه اند  زيادي پايين آمدهنسبتاً بگوييم، تعداد 

ام، بودا  ي آنها صحبت كرده وقتي كه من درباره. تا از آنها بود خصوص داشتند، پيش از شاكياموني شش هايي به موريتمأ
تا صحبت  ي شش اما بوديسم هميشه درباره. وجود داشتند ام، بنابراين هفت نفر حساب آورده يكي از آنها به عنوان به شاكياموني را
شمار  نابراين آنها بودا شاكياموني را به، بكردند ميي به آن بودايان به صورت مريدان او فكر زيرا مريدان شاكيامونكرده است، 

. شدتا  ام، بنابراين هفت آورده شمار بهداخل ام بودا شاكياموني را  ي آنها صحبت كرده وقتي من درباره. اند و به شش رسيدند نياورده
. ا البته كه الزم است بر طبق توانايي افراد براي پذيرش چيزها آن را انجام دهيدي ف ، به هنگام ارائهاين را گفتماما با اينكه 

گويند همراه شديم و  ، با آنچه كه آنها ميدهيممان را براي نجات دادن پيروان بوديسم انجام  بنابراين، براي اينكه بهترين سعي
  )تشويق. ( تعداد را به شش تغيير داديم

 
 .مايلم از طرف شاگردان در روماني به استاد درود بفرستم! نددرود به استاد ارجم: مريد
 )تشويق! ( متشكرم :معلم

 
 اًاحترام. مگي بسيار كوشا هستنداند، اما ه نوع چالشي برخورد داشته آنها با همه. بيشتر شاگردان در روماني جديد هستند: مريد

توانند در شركت در اعتباربخشي به فا بهتر  روماني چگونه مي ي اين صحبت كنند كه شاگردان در خواهم كه درباره از استاد مي
 تواند در اعتباربخشي به فا نقش بهتري ايفا كند؟ عمل كنند، و همچنين اينكه چگونه روماني مي

ي مردم دنيا، تعداد مريدان دافا در حال حاضر بسيار كم است، اما شما مأموريت  نسبت عده ام كه به تر گفته پيش: معلم
اميد موجودات آن  اساساًاي، شما  بنابراين در خصوص مريدان دافا در هر منطقه. يمي داريد كه تاريخ به شما محول كرده استعظ

بشنوند ، و نياز دارند را بشنوند خبر خوشا نياز دارند كه جموجودات آن. واقع، تنها اميدشان در—منطقه براي نجات يافتن هستيد
هاي  براي همين است كه مسئوليت. دافا چيستكه ك كنند بتوانند دراينكه  تاكنيد  روشن مين برايشاها را  واقعيتكه شما 

كنم كه براي شما، مريدان دافا،  توانيد بهتر عمل كنيد؟ فكر مي بعد ممكن است بپرسيد، چگونه مي. مريدان دافا سنگين هستند
. رسيم ي آنها نمي وقت به همه استفاده كنيد، آناز دهان خود  صرفاًها به مردم هر منطقه  از شما براي گفتن واقعيت يكاگر هر 
طور  و همين ،كنند حمل ميآنها اي كه  انرژي، مانند ميافكار و اعمال درست  همراه با وكه مريدان دافا تزكيه كرده طور  همان

 .دارند ضافها يشان، تأثير تقواي عظيم از تزكيه
اند  ها گفته هرچيزي كه مريدان دافا هنگام روشن كردن واقعيت اند و نجام دادهاز طرف ديگر، هرچيزي كه مريدان دافا ا

. شود ميارتباط بين مردم موجب كه  سازد ميو محيطي  به گردش دربيايندها در اجتماع بشري عادي  شود كه واقعيت باعث مي
چيز . كه نجات يابند، يك راه غيرمستقيماست وقت با آن محيط، گفتگوهايي كه مردم دارند راه ديگري براي آن موجودات  آن

از سوي  ياند، و در ذهنشان تبليغات بسيار ديگر اين است كه بسياري از موجودات توسط موجودات شيطاني مسموم شده
ه ، چراككنيد ها پاك روشنگري واقعيت طريقدر اين حالت، بهتر است كه بتوانيد آن را از . وجود دارد چ ك حهاي افتراآميز  رسانه

اي كه مريدان دافا را شكنجه و آزار  موجودات شيطانيآن وسط تواند ت ي دافا دارند مي اي كه موجودات بشري درباره افكار منفي
توانند به هنگام فرستادن افكار درست و از طريق  بنابراين مريدان دافا مي. داستفاده شوكنند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و  مي
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واقعيت اين است كه اگر افكار شما بسيار درست و صالح باشند، وقتي . درست خود، آنها را از ميان بردارندافكار درست و اعمال 
پاك خواهد  تان محيط پيرامونرويد، تمام  زندگي خود مي] امور[كنيد به دنبال  زنيد و در شهري كه زندگي مي در خيابان قدم مي

تان  ي شخصي هاي بزرگتان، براي نفع تزكيه رغم توانايياما، علي. ور را داردشع جودات ذيصرف بودنِ شما تأثير نجات مو. شد
در عين حال، نيروهاي كهن . را انجام دهددارد كه بايد در تزكيه آن  سفري راهنوز با مشقت روبرو خواهيد شد، چراكه هر كسي 

در شرايط عادي كافي قوي نباشند  حد به ،ار درستاگر افك. اند تان به فا ساخته هاي زيادي از مداخله را براي اعتباربخشي شكل
 .آن مداخله را پاك كرد ار سخت است كهبسي

كاري كه مريدان دافا بايد انجام دهند خوب عمل  در مورد اينكه چگونه امور را خوب انجام داد، معني آن اين است كه در سه
بعضي افراد . استشود متفاوت  زان تالشي كه گذاشته مياما مي) تشويق. ( انجام دادن امور به بهترين صورت است ،اين—كرد

كه در بيند  اين را ميالبته، استاد . كنند كنند درحالي كه شاگردان ديگر كوشاترند و بيشتر صرف مي نميصرف تالش خيلي زيادي 
اجتماع، بنابراين زمان خيلي علت پيوندهايتان با  جامعه هر فردي خانواده و شغلي دارد، چه برسد به تعهدهاي اجتماعي مختلف به

ي دافا اين  ي تزكيه واقعيت امر اين است كه شيوه. كند و درك مي داند ي تمام اينها مي استاد درباره. ماند كمي برايتان باقي مي
 .آورد و باعث اختالل امور در اين قسمت نخواهد شد موضوع را در نظر مي

 
 Pureسايت  وب عمل فعلي براي راستاياستاد، لطفاً ) تشويق. ( ستندفر مريدان در تايوان به استاد درود مي: مريد

Awakening را به ما بگوييد اقيانوسيه - آسياي  منطقه.  
اي براي روشنگري حقيقت هستند و در حال ايفاي  اداره شوند، چراكه وسيله خوبهاي مريدان دافا بايد  سايت وب: معلم

مشخص چه كار كرد، آن با در مورد اينكه به طور . ابراين بايد خوب اداره شوندبن. هستند شعور نقش در نجات موجودات ذي
كند؟ استاد فقط  صورت خيلي مشخص صحبت نمي ي امور به چرا اينطور است كه استاد درباره) زند معلم لبخند مي. (شماست

ها در  ها، و اختالف درك ، بحثمشكالتاما در مورد . آيد امور پيش نمي اي در طرح كلي كند كه هيچ مسئله اطمينان حاصل مي
رسد كه چگونه  بنابراين وقتي به اين مي. كنند ي شما را منعكس مي ميان شاگردان، آنها چيزهايي هستند كه وضعيت تزكيه

واي عظيم اند كه خود شما بايد به عنوان بخشي از بنا كردن تق مسيرتان را بپيماييد و چگونه هر چيزي را اداره كنيد، آنها چيزهايي
ام، و هيچ  شود كه من انجامش داده وقت چيزي مي اگر به شما بگويم چگونه هر چيزي را اداره كنيد، آن. خود به آنها بپردازيد

بنابراين مجبورم آن چيزها را براي شما ) تشويق) ( زند معلم لبخند مي. (يدا هكرد كه شما آن را انجام دادخدايي تصديق نخواهد 
  .محروم كنم تان كردن تزكيهانم شما را از فرصت تو نمي. بگذارم
 

 . فرستند درود مي ارجمندو به استاد ژ مريدان دافا در شهر گوانگ: مريد
 )تشويق! ( متشكرم: معلم

 
اصلي چين اشكالي ندارد كه پولي را  آيا براي مريدان دافا در سرزمين ، ممكن است لطفاً به ما بگوييد كهارجمنداستاد : مريد

هاي روشنگري حقيقت در شهر  بفرستند، تا براي پروژه] براي خارج از چين[اند  جويي در زندگي ذخيره كرده صرفه ز طريقاكه 
 نيويورك استفاده شود؟

اينجا در اما . ندارد اي وقت مسئله ، آنخوبي داشته باشيد وضع خيلياگر از نظر مالي —ندارد اشكالي طور اصولي به :معلم
كه آن فرد  دهد مياين معني را جويي در زندگي ذخيره شده است، پس  صرفه از طريق كه ي پولي هستيم حال صحبت درباره

اريد، چراكه اصلي چين نگه د ، بهتر اين است كه پول را براي روشنگري حقيقت در سرزمينحالتدر اين . خوبي ندارد قدر وضع آن
 )تشويق. ( اصلي هنوز بسيار بهتر از داخل است محيط خارج از سرزمين

 
رسد ادامه  هاي روشنگري حقيقت در منهتن تا زماني كه اصالح فا به آخر مي استاد، لطفاً به ما بگوييد كه آيا فعاليت: مريد

 )خندند حضار مي(خواهد يافت؟ 
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 ،ذاشتنداي گ شاگرداني كه در حال روشنگري حقيقت در منهتن هستند جلسه زماني كه ،قبالً. نه، ادامه نخواهد يافت :معلم
عمالً مركز : فرد است منحصربهكامالً منهتن . دهيد اي از زمان انجام مي شما آن را فقط براي دوره. صحبت كردمي اين  درباره

ي  به بيان ديگر، يك نقطه. دارند اينجاهايي در  هاي بزرگ سراسر دنيا دفاتر يا شعبه مالي دنيا است، و بسياري از شركت
شوند، به  و افرادي كه در منهتن جمع مي. استدر ارتباط  دنياتمام  باي است و به طور نزديكي همگرايي براي دنياي مال

، به اند در اينجا متمركز شده ي زيادي كرده افراد تحصيل. نيز منحصر به فرد هستند شاني منحصر به فرد بودنِ آن، خود واسطه
كنند چيز  هايي كه آنها در جامعه ايفا مي به بيان ديگر، نقش. معهقدرت و ابزار مالي در جااز معيني  ميزان باهمراه افرادي 

 .اي نيستند عادي
اما هستند، ي پيرامون نيوجرسي،  ، شامل منطقهي نيويورك در منطقه شاگردان بسيار زيادي ،طور نسبي بگوييم با اينكه به

تفاوت  ي بسيار زيادي از افراد در منهتن بي عدهه كرسد  سال اخير روي داده است هنوز به نظر مي چندبعد از آنچه كه در طول 
از انجام كارها براي روشنگري حقيقت، افراد بسيار زيادي هنوز در تماس با مريدان دافا  اي طوالنيي  دورهچنان از بعد . هستند

منجر به اين شده  اين، و ندتا فالون گونگ را شكنجه و آزار ك صرف كردهدر اينجا  را شرارت خيلي زيادي چ ك ح. اند قرار نگرفته
 .است كه بعضي افراد اينجا در اين محيط هميشه براي درك دافا موانعي داشته باشند

ها  ، و حتي در برخي شركتهاي بزرگ منهتن در خيلي از شركت. ام و عالوه بر اين، مشكل ديگري هست كه به آن پي برده
كه توسط دستگاه تبليغاتي افتراآميز  اكاذيبيثريت آن افراد چيني توسط و اك، كارمندان چيني وجود دارندهاي كوچك،  و موسسه

بنابراين آنها . در تمام اين مدت پاكسازي نشده است ستدر سر آنهايي كه اند، و آن چيزها فريب خوردهاست  پخش شده چ ك ح
اما واقعاً، در حالي كه . هستند شيطانياً اينطور نيست كه آن افراد ذات. كنند پخش مي زهراند كه در اجتماع آمريكا  افرادي شده

در حال پخش چيزهاي افتراآميز از سوي در مكاني ديگر مريدان دافا در حال روشنگري حقيقت در يك مكان هستند، آنها آنجا 
: كندش آن را گزار كه رسانهيا بگذاريد  نوشتهتابلوهاي نمايش  ندارد كه اين مطالب را روي فاليرها ياضرري  .هستند چ ك ح
، پس شما خودتان )تشويق( را پخش كند  زهرشهستند تا  چ ك حو در حال كمك به اند  افراد چيني در شركت شما گمراه شده"

 )تشويق. ( "ها را ارزيابي كنيد واقعيتبايد 
  

 عمل كنم؟ بهترتوانم در اعتباربخشي به فا  چگونه مينداشته باشم، هيچ مهارتي كه افراد عادي دارند چنانچه : مريد
كنند و رودررو براي  خيلي از شاگردان در خيابان فالير و روزنامه پخش مي. ايرادي نداردهاي عادي  نداشتن مهارت :معلم

خيلي از شاگردان در تمام سال در . توانيد انجام دهيد اينها همگي چيزهايي هستند كه مي. كنند افراد عادي حقيقت را روشن مي
توانيد  چيزهاي خيلي زيادي هست كه مي. شوند، و اين نيز واقعاً قابل تحسين است ها جمع مي خانه ارتها و وز جلوي كنسولگري

 .انجام دهيد
 

تر پشت آن  معني عميق. اند هاي ديگر دافا اخيراً تغيير يافته زيادي در جوآن فالون و كتاب حروف. ارجمندسالم، استاد : مريد
 چيست؟

بگذاريد . ي آن صحبت خواهم كرد صرفاً در سطح و ظاهر درباره. ي پشت آن صحبت كنمي معن قصد ندارم درباره :معلم
اگر شكنجه و آزار مريدان دافا . در نظر بگيريم يرا به عنوان مثال "تمرين تزكيه"] ايِ عبارت دوكلمه[از  "تمرين"] چيني[ حرف

هاي گونگ چي، آن اما بعد از اينكه شكنجه و آزار شروع شد. گرفتيد دادم كه بايد پيش مي اتفاق نيفتاده بود، به شما مسيري را مي
. و انواع و اقسام چيزهاي آشفته شروع به شركت در شكنجه و آزار كردند، و حتي براي حمله به دافا به تلويزيون رفتند قالبي

افراد  شامل—گيري دافا بودندقدر افراد زيادي در حال ياد البته، دليل اينكه آنها آن كارها را انجام دادند اين بود كه آن
كه بعضي شاگردان اين  بودبراي همين . بنابراين حسادت و تنفر پيدا كردند. پول دربياورندتوانستند  كه آنها ديگر نمي—خودشان

 كنيم، آيا استفاده مي گونگ چيهاي  ، وقتي از آن براي توصيف ساير تمرين"تمرين" حرفاستاد، در "سوال را مطرح كردند كه، 
دهد تغيير  مي "ابريشم"كه معني  ]شكلي[دهد به آن  مي "آتش"كه معني ] شكلي[را از آن حرف توانيم آن يك قسمت از  مي

 ."كنند ي واقعي تمرين نمي تزكيه از اول همدهيم؟ آنها 
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وجود يافته  از فرهنگ تحريفناشي  هاي زيادي حاصل از انحرافجاهاي ديگر، عوامل  در انواع. يك مثال استصرفاً اين 
 ي است كهزبان شبيه گفتاريو چينيِ . هاست زبان نوشتاري در آسمان شبيهخصوص است، و  چيني يك زبان نوشتاري به .داشت

همچنين، ازآنجا كه . يماً براي بشر خلق كردندقاست كه خدايان مست يشكلي از فرهنگآن ، چراكه شود صحبت ميها  در آسمان
نوشتاري  هاي با زبان. پيوند است خدايي بود، شكل و صداي حروف چيني با كيهان در نيمه آنچه در چين بنا شد يك فرهنگ

هاي  هاي نوشتاري فرهنگ علتش اين است كه از ديدگاه خاصي، زبان. هاي ديگر متفاوت است هاي نوشتاري قوميت غرب و زبان
 ،تا آنها بتوانند بعد از شكل دادن پيوندهاي تقديري ها خلق كردند ديگر در واقع مجموعه عالئمي هستند كه خدايان براي انسان

اي را بگذرانند  معمولي توانستند زندگي منتظر فا بودند ميها  به اين صورت مردمي كه در آن مكان. بمانندفا منتظر در آن مناطق 
چيني با كيهان در پيوند است، اما اگر صدا و شكل حروف . و موقتاً مجموعه عالئمي داشته باشند كه با هم ارتباط برقرار كنند

اند و در اين سطح  اش فكر كنيد، آنها براي بشر، براي اعتباربخشي به فا توسط مريدان دافايي كه فا را كسب كرده وقت درباره آن
 آناز  داشته باشد؟ طوري ديگر بيان كنيم، نيروهاي كهنتوانستند  اي مي چه نوع مداخله ،اند، و حتي براي اصالح فا تزكيه كرده

را به عنوان مثال ) "مقصد"مو دي يا ( "目的"ي  بگذاريد كلمه. برداري كنند عوامل استفاده كردند تا در اصالح فا از امور بهره
استفاده براي توصيف رسيدن به مكاني معين كه يا كلماتي ديگر  "مقصد"ي  هاي باستان وقتي كلمه در زمان. مدر نظر بگيري

هاي  در زمان. بود) "زمين"تو دي يا  ( "土地"در حرف چينيِ  "دي"هميشه همان  "دي"رف شدند، ح نوشته ميشود  مي
مثل طوري كه در  دي،(  "地"ترسازي تبحر يافتن در گرامر براي مردم، آن  اخير، با توجيه ظاهري استانداردسازي گرامر و آسان

 "مقصد"بنابراين حتي بعد از اينكه فرضاً به . ستنوشته شده ا) دي، يك حرف گرامري(  "的"به صورت ) كار رفته به "زمين"
 )كنند خندند، تشويق مي حضار مي. (ايد نرسيده "مكان"رسيده باشيد، هنوز به 

اند و  وارد آورده آسيبهاي اخير، نيروهاي كهن به فرهنگ چين  در زمان. در خصوص خيلي از عوامل وجود دارد اشكاالتي
زاي بسيار زيادي در  عوامل آسيب. كار داشته باشم و فا با آن سر ي ارائه هنگام به تاند ا آشفتگي بزرگي را براي من گذاشته

كار نبود، بنابراين  ايناما فرصتي براي . درست شوندكه الزم است  چيزهاهاي بيشماري وجود دارد، بنابراين بسياري از  قسمت
جوآن كتاب . شوند نميتحت تأثير واقع  فا معاني درون اش اين است كه خوبي. پرداختند هاييچيز به معدودتصحيحات صرفاً 

روي زمين فرق دارد،  جوآن فالونها كامالً با  در آسمان جوآن فالونشود، و  متجلي مي يعد به صورت متفاوتدر هر ب فالون
 .بنابراين آن تحت تأثير قرار نگرفته است

 
آيا اين در آينده . ن با افراد عادي مطابقت دارم تزكيه كنمبيشترين حد ممكتا ام كه در حالي كه  من قادر نبوده: مريد

 باقي خواهد گذاشت؟برايم پشيماني زيادي 
تا بيشترين حد "ايد در حالي كه تا بيشترين حد ممكن با افراد عادي مطابقت داريد تزكيه كنيد، خوب،  نتوانسته كه :معلم

يافت، هر سطحي كه به آن تعلق داشتيد ثابت  اين اگر امروز خاتمه ميبنابر .يعني برآورده ساختن الزامات به طور كامل "ممكن
ايد يا  رسد كه به آنها رسيده ، از آنجا كه تمام نشده است، وقتي به استانداردهايي ميامروز به آن شكل تمام نشده است. بود مي

هايي از روند در حال پيشرفت هستند،  بخش وز فقطنايد، آنها ه ايد، و چيزهايي كه در آنها خوب تزكيه كرده يا نكرده نرسيده
نم كه ايد، و مطمئ تان شده متوجه كوتاهياگر . چيزي است كه هستيدديگر گيري كند كه اين  تواند نتيجه بنابراين هيچ كسي نمي

 )تشويق(  .وقت اصالحش كنيد و بهتر عمل كنيد را فرستاديد، آن پرسش ي بايد شده باشيد چراكه اين برگه
 

دو يا  چنگ( "成度" هاي پيشين جوآن فالون به از نسخه) "درجه"دو يا  چنگ( "程度" ي ، كلمهارجمندمعلم  :مريد
هويي اين تغيير را منتشر نكرده است،  سايت مينگ كنندگانم گفت كه وب تمرين اما يكي از هم. تغيير يافته است) "ي انجام درجه"

 د؟اوليه تغيير ياب] ي كلمه[بنابراين، آيا بايد به 
وقتي به يك . چيزهاي بسيار زيادي بودند كه تغيير كنندصرفاً روف وجود داشته است؛ ح يراتيتغ چندين نوبت :معلم

يابد و تغيير ديگري  بنابراين از اين زمان، تغييرات حروف پايان ميد، نافت اتفاق مي يشود، چيزهاي بسيار مي رسيدگيموضوع 
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كه به زودي منتشر خواهد  جوآن فالوناي از  توانيد به نسخه ند، ميا رفتهاتي كه صورت گبراي اطالع از تغيير. انجام نخواهد شد
هويي فقط گاهي اوقات  مينگ افتاد كهاين اتفاق آن براي . تان را اعمال كنيد شد رجوع كنيد و سپس بر اساس آن نسخه تغييرات

 .گرفت، بنابراين وضعيت اين است در جريان تغييرات حروف قرار مي
 

 ؟كند اشاره ميايد به ساختار كيهان جديد  ي آن صحبت كرده آيا ساختار كيهان كه درباره: مريد
وضعيتي كه در طي . ي ساختار كيهان كهن بود ام همگي درباره اش با شما صحبت كرده دربارهقبالً ساختاري كه  :معلم
توان صحبت  در مورد كيهان جديد نمي. كهن استنمايش درآمده توسط موجودات كيهان  است نيز وضعيت به مشهوداصالح فا 

خندند،  حضار مي) (زند معلم لبخند مي. (توان آشكار كرد را نمي، بلكه اسرار آسمان توان صحبت كرد در مورد آن نمينه فقط . كرد
تغيير خواهند كرد،  توان اسرار آسمان گفت، چراكه آن چيزها ديگر نمي خيلي از اسرار آسمان در كيهان كهنبه ) كنند تشويق مي

اما كيهان كهن موجودات و عوامل خوب بسيار بسيار زيادي دارد، شامل ساختارهايي كه خوب . دستخوش تغيير خواهند شد
ي ساختار كيهان كهن نگه  بنابراين، تعداد بسيار زيادي از موجودات و اكثريت عمده. هستند، بنابراين آنها نگه داشته خواهند شد

 .داشته شده است
 

 سماجت اينطوري من  ، چرا افكار خودخواهانهبسيار تنگ استشعور  براي نجات موجودات ذي اينكه وقتبا وجود : مريد
 .كنند؟ من نگران خودم هستم مي

توانيد  ميوقتي . است طبيعياين در واقع خيلي . است تزكيههاي خودتان  كاستيكنم كه قادر بودن به ديدن  فكر مي :معلم
انجام  به خوبيصورت روزانه به آنها توجه كنيد و كم كم آنها را  اگر بتوانيد به. است رشد كردنويد، اين اولين قدمِ شآن ي  متوجه

بينيد، تغيير  مي مشكالتيوقتي . منجر به وابستگي خواهد شدنشويد، چراكه اين كار  نگران. هستيدرشد وقت در حال  دهيد، آن
، و من نباشيدانجامشان  قادر بهبسياري از چيزها هستند كه ممكن است . بر آنها چيره شويدبينيد،  هايي مي كنيد، و وقتي كاستي

به بيان ديگر، آنچه كه من . كردم ميآن را بيني  پيش كردم ام، و هنگامي كه فا را منتشر مي اين را از هر حيث در نظر گرفته
چقدر توانايي دارد؟ اگر فردي بتواند متوجه اشتباهات خود يك فرد . خواهم نجات دهم عمدتاً روح اصلي است، خود آن فرد مي

سازند منحرف شوند چه  وقت او در حال تزكيه است، اما اگر عناصري كه هستي يك فرد را مي شود و به آنها غلبه كند، آن
يان بسيار زيادي، براي سال: يك مورد مرتبط؟ شود ميتر، وقتي روش تفكر يك فرد منحرف باشد چه  مشخصطور  بهيا ؟ شود مي
اند كه حزب خوب نيست،  افراد زيادي ديده. كند را تحكيم شتربيت كرده است كه چيزهاي خود به نحويعمداً مردم را  چ ك ح

طور  به. توانند بگويند كه حزب خوب نيست اما آنها فقط از درون فرهنگي كه توسط تعليم و تربيت حزب پرورانده شده است مي
در چنين حالتي . چيست كه ماهيت آنتوانند ببينند  شده است نميالقا آنها  دراند و خارج از فرهنگ حزب كه  تهواقعي آن را نشناخ

توانيد انجام دهيد، و اگر چيزهايي را كه در  گويم چيزهاي خاصي هستند كه شما مي كرد؟ براي همين است كه مي توان ميچه 
را برايتان انجام  آن چيزهاكه نتوانيد انجام دهيد، دافا مطمئناً را چه اما هر . كننده نيستيد هيد تزكيهتوانتان هستند انجام ند

 )تشويق. ( هايي براي انجام آنها دارد دهد، و استاد قطعاً راه مي
توانيد  توانيد تزكيه كنيد، و نمي در مورد چيزهايي كه نمي. تزكيه كنيدرا به بيان ديگر، بايد بخشي كه قرار است تزكيه كنيد 

استاد به آنها —شان شويد متوجه كه يا به آنها رسيدگي كنيد حتي اگر توانستيد—شويد شان يا متوجه دادهشان  تشخيص
توانيد از  توانيد از آنها خالص شويد مي بينيد كه نمي هايي مي اش اين نيست كه وقتي وابستگي البته، معني. رسيدگي خواهد كرد

حضار . (و بنابراين از زير مسئوليت خود شانه خالي كنيد "انجام دهم اش توانم كاري درباره من نمي"اين بهانه استفاده كنيد كه 
تان و روش تفكرتان  كنم اين است كه وقتي به ساختارهاي هستي اش صحبت مي چيزي كه درباره. اين عملي نيست) خندند مي
استاد قطعاً به آن چيزها —آنها رسيدگي كنيد بهتوانيد  نميدهيد و  شان توانيد تشخيص اصالً نمي كهچيزهايي —رسد مي

 .رسيدگي خواهد كرد
 

 يابد زماني است كه فا دنياي بشري را اصالح خواهد كرد؟ استاد، آيا زماني كه شكنجه و آزار خاتمه مي: مريد
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شان  رهكه دربابه محض اين. ي آن چيزها صحبت نكنم بهتر است كه درباره ولي) تشويق. ( كامالً محتمل است :معلم
 .گذارم كه خودتان شخصاً ببينيد حيرت و عظمت آن را مي. خواهد شد ناآرامصحبت كنم، ذهن همه 

 
 ؟صحبت كنيد كند اي كه مريدان دافا را شكنجه و آزار مي هاي حزب شيطاني ي سرچشمه دربارهممكن است آيا استاد، : مريد

 )خندند حضار مي(
به نظرم بهتر است كه در يك  ،آمد پديدچگونه  آن چيز در سطحي بنياديكه شود  تا آنجا كه مربوط به اين مي :معلم

، اين چيزي است آمد ود كه در دنياي بشري چگونه پديدش به اين ميمربوط تا آنجا كه . صحبت نكنم ي آن كنفرانس فا درباره
يك حزب سياسي فاسد صحبت كنيد يا  ي در واقع، چه بخواهيد درباره. دانند مي پيشاپيشهمه بدون اينكه من چيزي بگويم كه 

مهم نيست يك . مما مطلقاً كاري به آن نداري ،كنندگان يا هر نوع حزب سياسي ديگري، به عنوان تزكيه پليديك حزب سياسي 
يك . ، و مهم نيست چقدر خوب باشد هنوز چيزي از دنياي بشري استاست باشد، آن چيزي از دنياي بشري پليدحزب چقدر 

درگير كنندگان  رسد، تزكيه از دنياي بشري، و وقتي به تزكيه در دنياي بشري ميقدم بيرون گذاشتن يعني بودن ه كنند تزكيه
در وجود دارد، و داليلي  براي هستي آنهاهستند، خوب،  پليدچيزهايي كه . شوند آن تضادها و موضوعات دنيوي نميتمامي 

شود، و  بشري تعيين مي اجتماعآن توسط وضعيت . اليلي هستبراي هستي آنها دنيز چيزهايي كه خوب هستند خصوص 
ي شيطان شروع به  آن سردستهدر گذشته كه كه وضوح ديدند  بهاما همه . كنند آن چيزها نمينگران را  مريدان دافا اصالً خود

 ***كه حزب كنم  يباور نم"و  "بايد فالون گونگ را شكست دهد"اش  زد كه حزب سياسي ما كرد، فرياد مي و آزار  شكنجه
دانم  حسادت و رنجش انجام داد، اما اين را هم مي سردانم كه آن، آن كارها را از  من مي. "نتواند فالون گونگ را شكست دهد

ما را شكنجه و آزار آنكه آنها بيان كنيم، ما فقط بعد از  يديگر طور. اش پشت كلمات آن بودند ياسيكه عناصري از حزب س
خواهيم  به مردم دنياما وند روشنگري حقيقت، در ر. شناسيم ما اين شكنجه و آزار را به رسميت نمي .فشا كرديماآنها را كردند 

كه باشد كسي  هر. گفت كه چرا فالون گونگ در حال شكنجه شدن است، فالون گونگ چيست، و آن حزب سياسي چيست
اي كه در بين اذهان مردم دنيا پخش شده است بايد  بدخواهانه اثرمريدان دافا را شكنجه و آزار كرده است، بايد افشا شود و 

 .پاكسازي شود
فكر  امافالون گونگ خيلي خوب است، "گويند،  بعضي افراد بعد از گوش كردن به روشنگري حقيقت شاگردان هنوز مي

تواند اشتباه  گويد نمي مي چ ك حكنند آنچه  و بسياري از افراد هستند كه فكر مي. "راي خود داليلي داردب ***حزب كه كنم  مي
بعضي . است از پايه شيطانياند كه آن  اين را متوجه نشدهآن افراد . زنند سر باز ميباشد، و بنابراين از گوش كردن به حقيقت 

ي شيطان  تقصير آن سردسته. فالون گونگ خيلي خوب است، ولي حزب هيچ كار غلطي انجام نداده است"گويند،  افراد مي
كند و وقتي شروع به شكنجه و آزار  در اين حالت، ما بايد به مردم دنيا بگوييم كه چرا آن فالون گونگ را شكنجه مي. "است

و ماهيت  استي شيطاني  فرقهواقعاً چيزي چه اي داشت؛ بايد به مردم كمك كنيم كه ببينند  انگيزهنوع فالون گونگ كرد چه 
 .آن را افشا كنند ننگيني  و آزار شدن هستند بايد گذشته دان دافايي كه در حال شكنجهيمر. حزب چيست

. ( دانم ي تمام چنان اموري مي ، اما من، لي هنگجي، دربارهنداند، نيست كننده امور دنيوي مورد توجه مريدان دافا، كه تزكيه
با اين حال شكنجه و آزار ادامه  ام، و در حال توضيح اين چيزها بوده ،شكنجه و آزاراخير چند سال مدت در طول در تمام ) تشويق

ارتكاب  ي ازآيا اين فقط موضوع. براي دو سال در قدرت بوده است، و شكنجه و آزار ادامه دارد كنونتاچ  ك حرهبري جديد . دارد
 ي شرارت بنيادي آن حزب سياسي بگوييم؟ اگر ما را منفرد است؟ پس چرا نبايد به دنيا درباره ياعمال شيطاني توسط افراد
مريدان جان . تان بگوييم خواستيم هيچ چيزي درباره خواستيم هيچ كاري به شما داشته باشيم، و نمي شكنجه نكرده بوديد، نمي

جانبه براي پخش  هاي يك همچنين، حزب از رسانه! چقدر شريرانه. ، و شكنجه ادامه داردگرفته شده استدافاي بسيار زيادي 
در حال هدف قرار . مين استفاده كرده است، و حتي بدتر از مورد مشابه در انقالب فرهنگي استي ز تبليغات افتراآميز به هر گوشه

يبايي و مدارا كنم، هيچ يك از خدايان آن را تحمل حتي اگر من با آن شك. افراد خوب و مهرباني است چنيندادن گروهي از 
 )تشويق! ( نخواهند كرد
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. خورم و افسوس مي مسيري كه پيش گرفتم پشيمانم از. ام اشتباهاتي شده به خاطر وابستگيِ احساساتم، مرتكب: مريد
  چگونه بايد آن را جبران كنم؟

كننده،  براي يك تزكيه. چيزهايي هستند كه بيشتر از همه براي استاد دردآورندآن اينها در واقع ) كشد معلم آه مي( :معلم
توانيد اين را  كننده هستيد، پس چگونه مي آور است، اما شما تزكيه رمحتي براي يك فرد عادي هم ش. آور است صرفاً بسيار شرم
ي زمان قديم، همين كه يك  دانستيد كه در تزكيه آيا مي. آور است آزاد حتي مطرح كنيد؟ صرفاً بسيار شرمبراي صحبت 

 . اين اندازه جدي است. تزكيه كند هدوباربود كه  ميكرد، تا آخر عمرش قادر ن كننده قانون مربوط به اين مسئله را نقض مي تزكيه
كند، و پيش از آنكه اصالح دنياي  پس، چه بايد كرد؟ دافا با رحمت است، و استاد به هستي شما در تماميت خود نگاه مي

. يدتوان صرفاً نمي. توانيد مرتكب آن اشتباهات شويد اما دوباره نمي. هايي خواهيد داشت بشري توسط فا وارد شود شما هنوز فرصت
تا شكنجه و آزار شما را بدتر كند و باعث خواهد  خواهد بردو مخصوصاً طي اين دوره از زمان، شيطان از احساسات شما استفاده 

توانيد خودتان را به خوبي اداره كنيد و مسيري  اي كه نمي هايتان به طور خاصي قوي شوند، تا نقطه شد كه اميال و وابستگي
اگر بتوانيد مسيرتان را به خوبي بپيماييد و به خوبي تزكيه كنيد، آن . استاد اين را ديده است. گرفترا در پيش خواهيد  يشيطان

البته، شيطاني كه . اما اگر هنوز مسيرتان را به خوبي نپيماييد، آن گناه مال شما خواهد بود. گناه به شيطان تعلق پيدا خواهد كرد
 .دهيد مال شما خواهد بود ميكه انجام  چهو پس از آن هر در حال مداخله با شماست از بين خواهد رفت، 

دانيد استاد چگونه دارد آن را انجام  ي اصالح فا، زماني كه فا در حال اصالح كردن كل كيهان است، آيا مي طي دوره
حتي آنهايي —تندتر از اين دنيا هس دهد؟ در خصوص تمام موجودات در تمام كيهان، شامل مردم دنيا، و موجوداتي كه پايين مي

مهم : ام در حال انجام امور بر طبق يك اصل بوده—و جهنم دنياي زيرينتر هستند، شامل موجودات در  كه بسيار بسيار پايين
توانم براي شما  ميمن گيرم؛  را ناديده مي آن مرتكب شد، تمام ي خود در گذشتهچه گناهان يا اشتباهاتي يك موجود كه نيست 

شعور به اين شكل رفتار نكرده  هرگز قبالً با موجودات ذي يكسهيچ . كنم خالص شوم و همه چيز را خوباز تمام آن چيزها 
اگر مكان . شد شد و سپس از نو خلق مي اگر مكان خاصي در كيهان ديگر در حد نصاب نبود، از طريق انفجار نابود مي. است

حد نصاب نباشد از ميان  در بود، كه اگر يك سلول ديگرخاصي ديگر در حد نصاب نبود، درست مثل متابوليسم بدن بشري 
چيزي است كه براي تمام مدتي كه كيهان  ،رفتار كردنبا تمام موجودات با چنين رحمتي . شود رود و سلولي جديد ساخته مي مي

. ام انجام رساندهبه را و اين ام،  در تمام مدت در حال انجام اين بوده) تشويق. ( هرگز اتفاق نيفتاده است گاه هيچ وجود داشته است
مداخله كرده باشد، آنگاه آن فا عليه دافا صورت گرفته باشد، با اصالح ي اصالح فا  در طي دورهگناهي اگر . اما يك چيز هست

اگر حتي اين شرط هم وجود نداشت، فاي كيهان ديگر وجود . وجود دارد و الزام فقط اين يك شرط .تواند بخشيده شود گناه نمي
بود كه كيهان فايي نداشته باشد،  داشتند، و همانند اين مي موجودات كيهان فايي براي پيروي از آن و ماندن با آن نمي. داشت مين

بود، بنابراين  اين همانند صدمه زدن به كيهان مي! چنين اتفاقي بيفتد شود نمي. كرد آن را يك دنياي در هم ريخته و آشفته مي
توسط يك فكر نابجا فقط تواند  براي يك موجود، آن مي. صالح فا به معني ارتكاب چنان گناهي استداشتن تأثيري منفي در ا

 .موجب شده باشد، اما پيامدهاي آن ويرانگر هستند
 

لطفاً اجازه دهيد از طرف تمام مريدان دافا . جيانگ هستم لنگ اي از استان هي من يك مريد كره. ارجمنددرود به استاد : مريد
 .هاي روشنگري حقيقت مختلف در كره، به استاد درود بگويم جيانگ و تيم لنگ از هي

نيز در اي  با اصليت كرهمريدان دافاي زيادي  .اند مريدان دافا در كره كامالً خوب عمل كرده) تشويق. ( متشكرم: معلم
 .دانم اينها مي ي همهي  درباره. اند شديد مورد شكنجه و آزار قرار گرفتهآنها خيلي و  وجود دارنداصلي چين  سرزمين

 
آنجا در تالشمان را از  %80كند،  ي پكن تمركز مي بر روشنگري حقيقت براي ناحيهتيم روشنگري حقيقت ما : مريد

ها براي روشنگري  وقتي تالش. شاگردان رهاييكنيم، شامل تالش براي  مياستفاده ديگر امور  در ديگر %20 از ، وگذاريم مي
 است كاهش خواهد يافت؟ متمركز شدهسازيم، آيا شيطاني كه در منهتن  تر مي ي پكن را قوي هحقيقت به ناحي
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خوب در حال عمل كردن  خيليهاي مختلف همگي  وقتي مريدان دافا از مكان: بيان درست آن به اين صورت است :معلم
منهتن آمد در روند از بين  به شيطاني كه. شود ميها پاكسازي  تواند تمام آنها را اداره كند و در تمام مكان هستند، شيطان نمي

توانيد ببينيد كه وضعيت كنوني در  مي. در حال حاضر، شيطان در سه قلمرو در مقادير زياد از بين رفته است. رفتن كامل است
دانند كه  اند مي شستهمريدان دافايي كه در مقابل كنسولگري نيويورك ن. كند حال تغيير است، و حتي آب و هوا نيز دارد تغيير مي

، مريدان جاريبا نگاه به وضعيت . اند ها واقعاً سختي بسياري كشيده آن سردترين جا بود، و مريدان دافاي ما در طول اين سال
كارهايي براي اعتباربخشي به دافا  گيرند تا طور كامل به كار مي را به ها و استعدادهاي خود دارند مهارتهاي مختلف  مكان يدافا
و  كردهواقعاً برايش مشكل است كه خود را متمركز . كه اين شيطان كمتر و كمتر شود شود دارد موجب مي ، بنابرايننجام دهندا

 .كاري از پيش ببرد
 

و  كردهبه طوري كه بتوانيم به موضوعات با ديدي باز نگاه  توانيم با هم كار كنيم ي چگونه ميمن و هر فرد ديگر: مريد
 ؟قائل شويمتقدم دافا براي 

ي  چه بايد كرد، فقط با مطالعه در خصوص اينكه. اش فكر كنند اين سوالي است كه تمام مريدان دافا بايد درباره :معلم
 .توانيد اين مسير را به شكل صالحي بپيماييد گويد مي خوب فا و عمل كردن بر طبق آنچه كه استاد به شما مي

 
اينكه و هاي فا به اياالت متحده بياييم،  آسان نيست كه براي شركت در كنفرانساصلي چين  براي ما مريدان سرزمين: مريد

اصلي چين  مايليم صادقانه از استاد درخواست كنيم كه به مريداني از سرزمين. آيد شخصاً استاد را ببينيم خيلي سخت به دست مي
توانيم آنچه را كه بايد انجام دهيم به  بگوييد كه چگونه مي لطفاً به ما. به كره رفتندبه استاد در اصالح فا براي كمك بپردازند كه 

 .هايي را كه پيش از تاريخ بستيم به انجام برسانيم خوبي انجام دهيم و پيمان
خواه در خارج باشيد يا در محيطي كه . مانند هم هستند، و هر جا هم كه باشيد بايد به خوبي عمل كنيدمريدان دافا  :معلم

، چراكه شويد، بايد افكار درست و اعمال درست مريدان دافا را به نمايش بگذاريد سط شيطان شكنجه و آزار ميبه طور مستقيم تو
توانيد دروناً  شما مريدان دافا هستيد، و نمي. ترسد شيطان در ظاهر خشن است، اما در درون مي. ي وحشت شيطان است مايه اين

بسيار دور  شماوقت آن مرگ براي هميشه از  مرگ را رها كند، آن] ترس از[بتواند  اي حقيقتاً كننده اگر تزكيه. ترس داشته باشيد
كنيد،  تزكيه مينقطه است كه در فا به آن يك اين —اما اين چيزي نيست كه بتوانيد اراده كنيد كه صورت بگيرد. خواهد بود

چين شروع شد، اگر تمام مريدان دافا توانسته  اصلي وقتي شكنجه و آزار در سرزمين. شويد چنان موجودي مي اي كه در آن نقطه
، و آن چيزهاي شيطاني آناً نابود شده نيفتاده بود راهعمل كنند، شكنجه و آزار هرگز  ينسبتاً صالحطور  بهبودند كه مثل حاال 

 .دنياي بشري جايي براي آنها نيست كه شرارت را به نمايش بگذارند. بودند
شود گفت كه بسياري از  دانيد بايد چه كار كنيد، و مي ايد، و مي تر شده تر، و معقول ر، آرامت به تدريج متوجه هااكنون شما

هاي  ، در خصوص بعضي شاگردان، اينطور نيست كه وابستگيحقيقتخوب، در . تان تزكيه شده است هاي بشري وابستگي
اند كه هيچ كار نابجايي انجام دهند، و اگر  سيدهتر شان تزكيه شده باشد بلكه اينطور است كه آن شاگردان بيش از حد مي بشري

وقت  اگر فردي نتواند در فا تزكيه كند، آن. اين خوب نيست. تر شود دوباره جرئت انجام آن كارها را خواهند كرد محيط كمي آسان
ير را به طور صالح تواند مس مي كرده باشد دركفقط وقتي يك شخص به طور واقعي فا را . دمكه واقعاً فا را بفه قادر نيست
ترين  در خطرناك آن نوع موجودوگرنه . از سرانجامي خوب اطمينان حاصل كندتواند  اش مي هستي] وقت فقط آن[بپيمايد و 

اگر او يك فرد عادي بود، اهميتي . هايش استفاده كند تواند از شكاف ، چراكه شيطان در هر زماني ميماند ميوضعيت باقي 
خواهد تزكيه كند، شيطان سعي خواهد كرد كه او  چون او مي ولي. كرد توجهي به او نمي هيچ بود، شيطاننداشت كه او چقدر بد 

 .شويد ي شيطان مي  كنيد هدفي براي آزار و شكنجه محكم تزكيه نمي كه و وقتي. را از تزكيه كردن متوقف كند
 

اند كه به وراي  دارند، اما هرگز قادر نبودهدي زياي روشنگري حقيقت شور و شوق  تعداد كمي از شاگردان درباره: مريد
تر اينكه، روي برخي  اند، و جدي در همكاري و هماهنگي كلي به خوبي عمل نكرده. ي ناچيز وابستگي به خود بروند محدوده
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اد بپرسم، آن به خوبي عمل كنند، مايلم از استهنوز نتوانند كنندگان  تمرين اگر با كمك هم. اند شاگردان ديگر تأثير گذاشته
 شاگردان در آينده با چه نوع پيامدهايي روبرو خواهند شد؟

گيري كنيد، چراكه در  شان نتيجه توانيد بگوييد كه شاگردان چگونه هستند يا درباره به نظر من، در حال حاضر نمي :معلم
تا زماني كه يك  .نشان داده خواهند شدهاي افراد عادي  وجود دارد، و تمام وابستگيمختلف  يها تجلينوعي از  همهروند تزكيه 

وجود  جا هيچآن است،  كردهدر خصوص بخشي كه به خوبي تزكيه . كننده آنها را خارج نكند قطعاً نشان داده خواهند شد تمرين
زكيه و بخشي كه به خوبي ت. تواند نشان داده شود ، چراكه آن بخش از او كه به خوبي تزكيه كرده است نميديده شودندارد كه 

به آن چگونه او چيزي كه كليدي است اين است كه . نشده است هرگاه كه به سطح بيايد توسط ديگران ديده خواهد شد
آيند آيا  هايش در تضادها بيرون مي كنند يا وقتي كه وابستگي و اينكه وقتي ديگران آن بخش را خاطرنشان مي كند رسيدگي مي

كه به آن الزم است شويد  وقتي متوجه چيزي مي. اين چيزي است كه حياتي است—هايش را تشخيص دهد تواند كاستي او مي
 .از كوشا بودن است اين موضوعيگويم كه  ها، مي تمام اين حرفبعد از . ، و فقط اين تزكيه استچيره شويد

أثير قرار دهد، و باعث اگر فردي به خوبي تزكيه نكند و مريد دافاي ديگري يا تعداد زيادي از مريدان دافاي ديگر را تحت ت
ي مريدان دافا است، گناهي كه حتي بعد از اينكه  مداخله با تزكيه ي آنها به شكست بينجامد، اين گناه شديد شود كه تزكيه

را  شان كهنههاي  بعضي شاگردان قادر نيستند كه وابستگي. تواند آمرزيده شود كند نمي نزولموجودي به هجدهمين سطح جهنم 
كنيد كه اين افراد كارشان  تمام شما داريد فكر مي. گيرندبتوسط شيطان مورد مداخله قرار انجامد كه  به اين ميكه  خارج كنند،

بعضي شاگردان در واقع از خيلي . توانيد اينطور به آن نگاه كنيد در حال حاضر نمي. توانند موفق شوند تمام است و نمي
هايي  اند و خود را نشان نخواهند داد، اما آن وابستگي ها از ميان رفته از وابستگياند، و بسياري  هاي ديگر خالص شده وابستگي

استاد قطعاً كاري خواهد كرد كه آنها بيرون آمده و در تضادها تحت تأثير . آيند به نمايش در مي اند هنوز كه آنها را تزكيه نكرده
وقتي . دناز آنها خالص شو دف اين خواهد بود كه كاري كرد كهو هقرار بگيرند، و حتماً كاري خواهد كرد كه همه آن را ببينند، 

اگر آن را خاطرنشان نكنيد علتش اين است كه . بينيد، نياز داريد كه آن را به او خاطرنشان كنيد را مي] از آنها[شما يكي 
با شما اصطكاك و تضاد داشته  خواهند شد كه واداشتهدر اين صورت، آنها . اي به ترسيدن از رنجاندن ديگران داريد وابستگي

اما وقتي به . استهاي بشري  آن وابستگيو هدف، تزكيه كردن . ها را تشخيص دهيد وابستگيباشند تا هم شما و هم او آن 
بنابراين عدم . توانيد فكر كنيد كه آنها خوب نيستند شود، نمي هايي دارند كه نشان داده مي كنيد كه وابستگي شاگرداني نگاه مي

هاي  توانيد تضادها و اصطكاك ي كليدي اين است كه شما نمي نكته. ناپذير است ها و اشتباهات در ميان مريدان دافا اجتناب كدر
 .اعتماد شويد واقعي بين خودتان داشته باشيد يا شروع كنيد كه به يكديگر بي

هاي بدتان خارج شده  چه آن وابستگي. ام هخوبي همكاري و هماهنگي كردن با يكديگر تأكيد كرد اخيراً، اغلب به موضوع به
، آيد بينيد كه زياد بحث پيش مي گاهاً ميچرا اينطور است كه . كاري كنيدمبا همديگر به خوبي هبايد  هنوزباشند چه نشده باشند، 

اتفاق نظر و دوباره  دوباره تبار بخشيدن به فا، مريدانكنند؟ چرا اينطور است كه در اع طور ادامه پيدا مي همينها  بحثو گاهي 
—مشكل واقعي چيست؟ خيلي ساده است. اصلي چين كامالً برجسته بوده است ؟ اين چيزي است كه اخيراً در سرزمينندارند

بخشيد، فرد ديگر  اگر داريد به فا اعتبار مي. بخشيد بخشيد يا به خودتان اعتبار مي كه داريد به فا اعتبار مياست  موضوعي از اين
شويد و  آشفتهكند و شما  مقابلهاگر فردي با نظر شما . گيريد ي شما بگويد، دروناً تحت تأثير قرار نمي كه درباره هر چيزي هم

و  موافقت نكنندد يا با نظر شما نشما مطرح كن نظر مخالفمشكلي كه داريد نظري  اساسديگر بر  افراد، اگر وقتي تان نيايدوشخ
نجامد كه از ا ميبحث بپردازيد، و وقتي اين به اين   دفاع از خودتان به بها آن مخالفت كنيد و ، و بلند شويد تا بنيايد خوشتانشما 

از  كردن با بهترين مقاصد در حال دفاعاگر حتي —شما] در تمام چنين مواردي[موضوع خارج شويد و به ديگران گوش نكنيد، 
براي دافا تقدم قائل  زيرا) تشويق . (ه خودتان هستيدحال اعتباربخشي ب درهنوز فقط —تان باشيدو توضيح دادن خود خود

 .بود "خود"توانستيد رهايش كنيد  نشديد، و در آن زمان چيزي كه بيشتر از همه نمي
بعضي افراد واقعاً به فكر فا هستند، واقعاً احساس . گفتن اين سخت استاما افكار مردم پيچيده است، و بعضي اوقات 

اي  عده. ايستند ميخود سر حرف  به آن شكل صرفاً دارند. ابسته نيستنداست، و به خودشان و روش درست كنند كه فالن مي
ها بايد آرام باشيد و خودتان  ؟ پس در آن زمان"بخشي خيلي مصر هستي، آيا داري به خودت اعتبار نمي"ممكن است كه بگويند، 
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ما بايد هر جا كه هستيم افراد . شود مي محو نكردن همكاري در واقع، وقتي همه به فكر فا باشند، مشكلِ. جور كنيد و را جمع
ي ديگران فكر كنيم؟ چرا اينطور است كه وقتي  دهيم اول درباره وقتي كارهايي انجام ميكه آيا قرار نيست —خوبي باشيم

كننده هستيم  ما همه تزكيه"، كنيد كنند؟ شما داريد فكر مي ي ديگران فكر نمي مريدان دافا با همديگر سر و كار دارند اول درباره
ي اين فكر كنيم كه چگونه با يكديگر  و هر كسي در حال تزكيه است، پس وقتي با مريدان ديگر هستيم نيازي نيست درباره

شما : اين نكته را از ياد نبريد. كنيد؟ خوب، اين درست نيست آيا اين چيزي نيست كه داريد فكر مي. "كنيم ميصحبت 
 .، پس بايد نسبت به ديگران با مالحظه باشيددكني زكيه ميتايد، خداياني نيستيد كه   روند تزكيهدر د كه هايي هستي انسان

 
را مردم  حقيقت به انواع مختلفها هستند تا تالش براي روشنگري  شاگردان در كره در حال استفاده از انواع راه: مريد

را حاصل آورده نتايج بهتر و بهتري  ،روشنگري حقيقت. مردم هستندتوجه و حمايت  جلبرفته در حال  تسريع بخشند، و رفته
اما اخيراً، تعداد كمي از . از شاگردان جديد در حال وارد شدن هستند شمار زيادياست، و در عين حال، در همه جاي كشور 

ام واژگون شدن اتوبوسي كه در يك نفر به هنگ. اند مردهاند و به طور ناگواري  شاگردان، يكي پس از ديگري، دچار سوانحي شده
يكي از آن شاگردان در روشنگري . در يك سانحه در محل كار درگذشت يغرق شد، و ديگر يكيآن نشسته بود در گذشت، 

 .شاگردان جديدتر دچار تزلزل شوندرويدادهايي باعث شد كه بعضي از چندين مورد از چنين  وقوع. حقيقت بسيار فعال بود
بنابراين چرا نيروهاي پس . ي نيروهاي كهن با اصالح فا و مريدان دافا صحبت كردم ي مداخله رهدربا كمي قبل: معلم

ايد كه تزكيه كنيد و فكر  ي شما اينجا آمده همه"كنند،  دهند؟ هدفشان چيست؟ فكر مي را انجام مينظير اين كهن چيزهايي 
گويند كه  بر مبناي حقايق فا است؟ يا در عوض، وقتي ديگران مي آيا دركتان از خوب بودن دافا واقعاً. كنيد كه دافا خوب است مي

؟ "خوب است فاگوييد  ايد مي فايده برده فاكنيد كه از  ؟ يا اينطور است كه وقتي احساس ميكنيد آن خوب است صرفاً همراهي مي
خواهند  كهن تحمل اين را ندارند، بنابراين مينيروهاي . ها را به خدايان تبديل كنند توانند انسان تزكيه و دافا باوقار هستند، و مي

اند در گذرند آيا هنوز  افرادي كه به آخر عمر خود رسيدهكه كنند  وقتي كاري ميكه خواهند ببينند  مي. كه شما را آزمايش كنند
اين وقتي شاگردي با اند، بنابر نيروهاي كهن اين كار را انجام داده. كنيد مانيد و تزكيه مي خواهيد گفت دافا خوب است و مي

آن در . توانيد بگوييد كه او خوب نيست يا او مشكالتي جدي دارد كند، شما نمي اش را تهديد مي شود كه زندگي خطري مواجه مي
بعضي براي يك مورد اين است كه . هاي بشري است ي سوءاستفاده از وابستگي وسيله نيروهاي كهن به اختالل ايجادواقع، 

شوند، و اگر آن نوع شاگردان همگي خيلي خوب و محكم تزكيه كرده بودند، آن مشكالت تزلزل  دچار كه شاگردان آسان است
آزار و  و توانند مورد شكنجه در درونشان خالص شوند، ميكهنه هاي  اگر شاگردان معيني نتوانند از وابستگي .اتفاق نيفتاده بودند

خيلي  احساس. اند هايم خوب شده ام، و بيماري من در حال انجام تمرينات بوده"، ]آنها ممكن است فكر كنند. [گيرندبمداخله قرار 
توانند فا را بر مبناي فا بفهمند، و  و نمي ماند ميشان هميشه در آن سطح باقي  درك. "تر شده است ام آسان زندگي. ي دارمخوب

ي نيروهاي كهن مدت. شود نوع مشكل ناشي نميالبته، اين چيزها هميشه از اين . كند آمدنِ مشكالت را آسان مي اين، پيش
از . اصلي چين نيز اتفاق افتاد ي شاگردان در سرزمين اند، و اين نوع چيزها قبالً در تزكيه در حال انجام اين بوده طوالني

ترينِ  روشني تشخيص داد كه تزكيه جدي با افكار درست نگاه كرد و به چيزهااست كه به   الزامي ر تزكيهروست كه د اين
 .موضوعات است

ي  را بر پايه چيزهااند، قادرند كه  روشن و متوجه شده تقريباًشاگردان در مناطق مختلف . اند البته، چيزهاي معيني اتفاق افتاده
گفتند،  كه اغلب ميوجود داشتند  يشاگردانقبالً . توانند آن چيزها را به طور صحيح اداره كنند فا درك كنند، و بنابراين مي

بگذاريد به شما . "دهيم هر كاري كه او انجام دهد انجام مي! شخص در محل تمرين ما خيلي خوب عمل كرده است النف"
هاي ديگر را به  توانند انسان كنندگان نمي تزكيه. بگويم كه مطلقاً نبايد چنين كاري كنيد و مطلقاً نبايد به اين صورت فكر كنيد

به [به محض اينكه شروع كنيد كه كارها را ) تشويق! ( د فا را به عنوان معلم در نظر بگيرندباي. عنوان الگوي خود در نظر بگيرند
احتماالً آن يكي اين است كه . انجام دهيد و به آن صورت فكر كنيد، دو مشكل ظاهر خواهد شد] صورتي كه توصيف كردم

و احتماالً نيروهاي كهن او را هدايت خواهند كرد كه . شاگرد را به جايي هل خواهيد داد كه هيچ راه خروجي برايش وجود ندارد
فكر خواهند . [مشكل داشته باشد و حتي او را وادار خواهند كرد كه ما را پيش از موعد ترك كند تا شاگردان ديگر را امتحان كنند
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ه كنيد، و آيا هنوز قصد داريد تزكيه حاال كه اينطور شده است، آيا هنوز قصد داريد مطالع. كنيد تان داريد به او نگاه مي همه"] كرد،
اگر حتي او نتوانست موفق شود، آيا من "كنند،  ؟ تحت شرايطي مثل اين، واقعاً بعضي شاگردان هستند كه فكر مي"كنيد
حتي ] در آن وضعيت[ها هستند؟  نيروهاي كهن نيستند كه در حال سوءاستفاده از شكافاين آيا . شوند ميتزلزل  دچار؟ "توانم مي

؟ كار ما به چه انجاميدديدي اين امتحان . نگاهي كن"گويند،  نيروهاي كهن مي! توانم هيچ چيزي بگويم من، استاد شما، نمي
 مطلقاً بايد در برابر اين. شود دچار تزلزل مي افراد؟ پس وقتي افكار درست قوي نباشند، ذهن "اينطور نيستدرست بود ، 

ه كرده توانيد به اين نگاه كنيد كه فردي معين چگونه خوب تزكي نمي. وان معلم در نظر بگيريدبايد فا را به عن! باشدجمع  حواستان
 .ياد بگيريد آن فرداز  است و در نتيجه به جاي فا

در حال اصلي چين در ابتدا آغاز شد چنان شاگرداني وجود نداشتند؟ خيلي از شاگردان  آيا وقتي شكنجه و آزار در سرزمين
روي كردند  وقتي دستياران تسليم شدند، آنها هم دنباله. دادند بودند انجام ميدستياران چه كه ستياران و انجام هر ه كردن به دنگا

از . اند البته، شاگردان هر چه باشد شاگردان دافا هستند، بنابراين وقتي بعداً آرام شدند، متوجه شدند كه اشتباه كرده. و تسيلم شدند
اما، با نگاه به . اند اشتباه بود انجام دادهكه ردند، و متوجه شدند كه آن دركشان اشتباه بوده است و آنچه ي فا ك نو شروع به مطالعه

كننده، آيا  انجام دادند، پس براي يك تزكيه مقطعيدر آن كار را بخش از آن، آيا آن براي آنها ننگ به همراه نياورد؟ آنها  آن يك
مطلقاً بايد . زل در ذهن افراد براي محيط تزكيه دردسر به همراه خواهد داشتي ننگ نيست؟ پس، ايجاد تزل آن يك لكه

 .تان به اين باشد حواس
اينكه شروع بعد از  چنين و چنان افرادي بعضي افراد ديدند كه. نوع چيزي ممكن است در طي تزكيه اتفاق بيفتد همه

واي، "يا، . "اند اي خوب شده هاي جدي حتي چنان بيماريواي، "فكر كردند، . است خوب شده انهايش بيماري تمرين كردند به
ولي آن فرد نهايتاً براي چه آمد؟ به خاطر . "كنم من هم تمرين مي". "سرطان آن فرد بعد از اينكه تمرين را شروع كرد خوب شد

در درك فا بايد از جايي كنم كه هر كسي  اما من درك مي. اينجا نيامد تا واقعاً تزكيه كند. سرطان و به قصد سالم شدن آمد
وارد اما وقتي فردي . اي ديگر نقطه شروع به درك فا كند و شخص ديگري از نقطه يكيك شخص ممكن است از . شروع كند

كه توانيد ب، وقتي واقعاً آن حالتدر . وقت آن تزكيه است فقط آن—اولويت در نظر بگيرد اوليني فا را  مطالعهبايد  شود ميتمرين 
ام، و از  من فا را كسب كرده"فكر خواهيد كرد، . اي خالص شويد ه فا را بفهميد، قادر خواهيد بود كه از هر وابستگيدر طي تزكي

بعد از اينكه مردم چه قرار است براي من اتفاق . ام حتي اگر بميرم، فا را كسب كرده. اگر مردم هم مردم. ترسم هيچ چيز نمي
اش را به خطر  اين با هيچ چيزي كه زندگي نظيرفردي . "ام ر چه باشد فا را كسب كردهه. بيفتد؟ سرانجامم جهنم نخواهد بود

گذارد  اي كه او به نمايش مي زيرا وضعيت ذهني). تشويق( اي نخواهد داشت  و هيچ ناخوشي يا بيماري شد بيندازد مواجه نخواهد
و واقعاً خودش را تعالي بخشيده است، و ] تزكيه چيست كه[او واقعاً فهميده است . ي واقعي است كننده وضعيت ذهني يك تزكيه

در اين يك زمينه از بشر بودن فراتر رفته است، او به وراي قلمروي بشر بودن  كم دست. هايش را رها كرده است وابستگي ي همه
ش از هاي ها كند بيماريررا اش به شفا يافتن  يكبار كه او وابستگي. دارند هاي عادي ناخوشي و بيماري فقط انسان. رفته است

 . ميان خواهد رفت
يك بيماري  ازوقتي فردي در شرايط عادي . شان به شفا يافتن را رها كنند اند وابستگي هاست كه نتوانسته افراد معيني مدت

اش قرار  و زندگياست  مهلكيك بيماري در حال رنج بردن از او . او در حقيقت به پايان عمر خود رسيده استبرد  رنج مي مهلك
آيد كه شفا پيدا كند، اما هنوز مجاز است  هرچند او به اين منظور مي. است كه خاتمه يابد، اما اكنون او دافا را مطالعه كرده است

تواند فا  بيند، اما هنوز نمي مي مردمزندگي در ] فا[تأثير هايي از  نمونه همچنين او. ي فا ادامه دهد تا فا را درك كند كه به مطالعه
در انجام تمرينات ديگران را  فقط. ي فا بفهمد پايهرا بر  چيزها تواند نمي خواند، بنابراين ها را نمي كتاب او .فا درك كند ي پايها بر ر

چرا شفا پيدا . دهم به انجام تمرينات ادامه مي. ام من يك شاگرد فالون گونگ شده"كند،  هنوز دارد فكر مي. كند دنبال مي
هر چه بيشتر وابسته باشيد، . است "همه يا هيچ" يك موضوعِذهن فرد،  آن آزمايشِ. است ي جديموضوع ؟ تزكيه"ام نكرده

با اين . تان بدتر شده است رويد وادار خواهيد شد كه ببينيد بيماري وقتي براي آزمايش به بيمارستان مي. حالتان بدتر خواهد شد
توانيد از  و در آخر واقعاً نميشود،  تر مي تر و جدي جديآن شويد،  روشن نمياز آنجا كه به آن . شويد حال هنوز به آن روشن نمي

تان  توانيد وابستگي كنيد، و نمي فا را مطالعه نميافتد كه شما يك شاگرد واقعي نيستيد،  اين اتفاق براي اين مي. اش بر بياييد عهده
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هدف از اينكه دافا را منتشر كردم اين . اش خوب شود يماريخواهد ب فقط فردي عادي هستيد كه مي. را رها كنيد تان به بيماري
اگر واقعاً بتوانيد تزكيه . شان نجات دهم، نه اينكه به افراد عادي كمك كنم شفا پيدا كنند است كه افراد را در سطح بنياديِ هستي

و نه اينكه فقط آنطور نقش بازي كنيد تا —تان از مرگ را رها كنيد زندگي كردن يا ترس تان به كنيد، وقتي واقعاً بتوانيد وابستگي
خوب خواهد آن اي داشته باشيد،  وقت مهم نيست چه بيماري آن—دائماً در فكر آن باشيد د در حالي كه در دروننيگران ببيند

رسد، اما  اين تفاوت يك فكر، آسان به نظر مي. فكر است يكدر تزكيه، تفاوت بين انسان بودن و خدا بودن صرفاً تفاوتي از . شد
ي فا كنيد، قادر  اگر واقعاً بتوانيد تالش بسيار زيادي را وقف مطالعه. تواند حاصل شود فقط با بنياني عميق و محكم در تزكيه مي

 .خواهيد بود كه به آن دست يابيد
فرصت ديگر در  اي طوالني از زمان، به فرد فرصتي پس از آيد، معموالً در طول دوره البته، هر وقت كه آن وضعيت پيش مي

ميرد، و پي در پي  شود و او نمي هايي داده مي پيوسته به او فرصت. شود، چراكه او هر چه باشد فا را كسب كرده است دافا داده مي
هنوز نتواند آن را متوجه شود، حتي اگر زماني طوالني،  براي مدتگرفتن  فرصتاما اگر آن فرد بعد از . شود به او فرصت داده مي

در سطحي اش به شفا يافتن را  وابستگيتزكيه كرده و در انجام كار دافا ديگران را دنبال كرده باشد، اگر او هنوز نتواند  ها سال
افراد عادي . وقت در سطحي بنيادي هنوز يك شاگرد نيست، و وقتي به پايان عمرش برسد جدا خواهد شد ، آنكندبنيادي رها 

دهند،  كنندگان كار دافا انجام مي وقتي تزكيه. گيرند موهبت و بركت است و چيزي كه آنها ميتوانند كار دافا انجام دهند،  هم مي
. تر است باال بردن سطحشان است از همه مهم] براي آنها[چيزي كه هاي عادي يا يك زندگي خوب نيستند؛  در پي بركت

ها  نيست؟ بعضي ي بشريچيزي در دنيا طلبِ تان ريآيا وابسته بودن به بيما. كنندگان در پي چيزهاي اين دنيا نيستند تزكيه
؟ "ام درمان نشده چرا هنوز! توانم كارهاي خوب بسيار زيادي براي دافا انجام دهم مي شفا يابدام  وقتي بيماري"گويند،  مي

تزكيه كرده و  تان خوب شود فقط وقتي بيماري. خواهند شد تان همگي مشروط تان، و مريد دافا شدن كردن تان، تزكيه شدن خوب
شود، و چيزها به طور طبيعي به دست  قيد و شرط انجام مي ولي تزكيه بي. خواهيد شناخت] خودتان را به عنوان يك مريد دافا[

 .طلببدون آيند،  مي
وضعيت افراد متفاوت است، و صرفاً . كردم حقايق فا بودند شان صحبت مي آنچه كه درباره. هيچ چيز البته مطلق نيست

هايش  اما وقتي فردي نتواند وابستگي. د رفتهاگر همه درك خوبي داشته باشند امور به طور نرم و هموار پيش خوا. زدم مي مثالي
 .شود واقعاً سخت مي ،را رها كند

 
يا ي فا  من براي مدتي طوالني، در اشاعه. درود بفرستم ارجمندبه استاد كه من مريد دافايي از ايرلند هستند، و مايلم : مريد
 آيا هنوز براي من زمان هست كه آن را جبران كنم؟. ام ي شخصي به خوبي انجام نداده در تزكيه

همه لبخند زده و . (از آنجا كه هنوز به پايان نرسيده است، بله، هنوز زمان باقيست. وقت برويد و آن را انجام دهيد آن :معلم
. تان را جا بگذاردهيچ كدامكه خواهد  نمي باز همهم كه باشد، استاد حتي اگر خوب عمل نكرده باشيد، هر طور ) كنند تشويق مي

  )تشويق( 

معني آن اين . ي ديگري است فاي كيهان يك مرحله است و اصالح دنياي بشري توسط فا مرحله ام كه اصالح قبالً گفته
به شما فاي كيهان را فقط ام،  آموزش نداده به شمابنابراين فاي سه قلمرو را . است كه استاد در حال انجام اين در دو مرحله است

تاريخ دنيا، يا ، حياتساختار ي حيات،  ي مختلف در سه قلمرو، سرچشمه ي ساختارهاي چيزهاي زنده درباره. ام آموزش داده
داليل پشت آن چيزها از كجا آمدند، هدفشان چيست، نظير اينكه ام،  از مذهب گرفته تا علم، صحبت نكرده دنيا ها در اين تئوري

 اجراموضعيت ساختار سه قلمرو و  رابطه باو در . در تاريخ خوب، همه چيز—دهد تضادهاي مختلفي كه در دنياي بشري روي مي
سه . هستند و غيرمهم ام چراكه آنها در كيهان بسيار ناچيز ي آن چيزها با شما صحبت نكرده قلمرو، درباره در سهمختلف آسماني 

 ،آموزم وقتي قانون بزرگ را به شما مي. بسيار پايين هستندآنها ندارد كه در دافا آموزش داده شود، چراكه  قلمرو شايستگي اين را
ي چيزهاي سه  در آينده، شما همه چيز را خواهيد دانست، و نيازي نخواهد بود كه من به شما درباره. گيرد سه قلمرو را در برمي

ي فاي سه قلمرو  كند را اداره خواهم كرد، و در آن هنگام درباره ها ارتباط پيدا مي ندر آينده چيزهايي كه به انسا. قلمرو بگويم
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وقتي در آينده زمان انجام امور در سه قلمرو باشد، آن زماني خواهد بود كه فا دنياي بشري را اصالح . صحبت خواهم كرد
 .كند مي

اي؟ اينكه  چه نوع پديده. اصي در كيهان اتفاق افتاده استي خ كه امور در دو گام در حال انجام هستند، پديده به اين دليل
سه قلمرو  خارج ازتوانند بيرون بروند و موجودات  موجودات داخل سه قلمرو نمي—سه قلمرو در تمام اين مدت مسدود شده است

آغاز توسط نيروهاي كهن عناصري كه در . مهر و موم كردممسدود و آغاز چيزها را من كسي بودم كه از . توانند وارد شوند نمي
ظاهر دنياي بشري  سطح و اند، و پيش از اينكه امور در ساخته شدند آنجا بودند و هنوز آنجا هستند و به طور كامل پاكسازي نشده
كه اصالح فا و اصالح دنياي  به اين خاطر، نبنابراي. دنانجام شوند، آن قسمت از عناصر نيروهاي كهن هنوز تأثيري منفي دار

 فاي از ابتداي اصالح. توسط فا در دو گام مختلف در حال انجام هستند، سه قلمرو نياز داشت كه از كيهان جدا شود بشري
اند كه اجرام  اخترشناسان ديده. ه طور پيوسته در حال دور شدن از كيهان بوده استآن ب—ايِ آخر خرده و سالمدت ده  در—من

اي نخست نيستند، و موقعيت راه شيري ديگر هماني نيست كه در آغاز بود، و آسماني در كيهان، ديگر اجرام آسماني روزه
اين اتفاق براي . ها نيستند اي ديگري كه پيرامون جايي بودند كه راه شيري در آغاز وجود داشت ديگر همان هاي ستاره سيستم

در فرآيند جابجا شدن بود آن ا هنگامي كه دانشمندان اين امر ر. اين افتاده است كه سه قلمرو در حال جدا شدن از كيهان است
واقعيت امر اينطور است كه اجرام آسماني در حال جدا كردن . گويند كه كيهان در حال توسعه يافتن است اند، و مي كشف كرده

اي  ردهدر طي ده سال و خ. اش است سه قلمرو در حال دور و دورتر شدن از مكان اوليه ودشان از سه قلمرو هستند، و همچنينخ
اند  افتاده است، دانشمندان پي برده طور كه اين اتفاق مي همين. كيهان بوده استانتقال يافتن از وقفه در حال  ، سه قلمرو بياخير

اي كه قبالً وجود  اند، اجرام آسماني ستارگاني كه قبالً وجود نداشت ظاهر شده. اند كه اجرام آسماني دستخوش تغيير عظيمي شده
اي كه  هاي ستاره بنابراين ستارگان و سيستم. اند تر وجود نداشت ظاهر شده كه پيشاي  هاي ستاره اند، و سيستم شدهنداشت ظاهر 

كجا رفتند؟ چرا كيهان دستخوش چنين تغييرات بسيار عظيمي شده است؟ آن چيزها در واقع به عنوان به در ابتدا آنجا بودند 
 .اند پديدار شدهشود،  يهان جدا ميطور كه از ك بخشي از حركت سه قلمرو، همين

 ها دوردستتر از سرعت نور در حال ناپديد شدن در  ، سريعكيهاناين را گزارش نكرده است؟  PureInsightسايت  آيا وب
توانند اين مرحله را  ها مي اي رسيده است كه حتي انسان از آنجا كه به نقطه. ست، و راه شيري در حال جدا شدن از كيهان استا
از خدايان  برخيدر آغاز كه در حال شروع اين بودم، . ترين سطح رسيده است اي دهد كه جداسازي به رويه بينند، اين معني را ميب

در انتها متوجه خواهند شد كه تو  و ها همگي قادر به ديدن چيزهايي كه انجام دادي خواهند بود، در آينده، انسان"به من گفتند، 
معين به تدريج در جايي كه من هستم به هم  هايي ست چراكه تجليبه اين صورت ا. "انجام داد را هاآن كسي بودي كه آن

 .خواهند رسيد
تهيگي را وحشتناك ] آن[ها  انسان. يكبار كه جداسازي كامل شود، بعدهاي بيرون از راه شيري حتي وجود نخواهند داشت

 پراكندهجاي بيرون راه شيري  اي كه در همه تمامي اجرام آسماني د وستارگاني كه خارج از راه شيري وجود داشتن. خواهند يافت
. كيهان خواهد شد "ي روح تنها و شبح آواره"گزارش كرد كه راه شيري ما،  PureInsightسايت  وب. محو خواهند شدبودند 

—شامل دانشمندان—دمرسد كه مر ؟ به نظر مي"تواند باشد علت اين پديده چه مي"سوال باشد كه،  براي شما ممكن است
اگر چنان چيزي در گذشته در كيهان اتفاق . كنند ، اما فقط به خاطر اين است كه آن را درك نميباشندتفاوت  نسبت به آن بي
و  باشدبود وجود داشته  شد، قادر نمي از كيهان جدا مي] راه شيري[اگر . داشت وقت راه شيري ديگر وجود نمي افتاده بود، آن
و اصالح دنياي بشري توسط فا در دو گام در حال انجام شدن هستند، بنابراين سه قلمرو بايد  كيهان فاي اصالح. شد متالشي مي

سه قلمرو هنوز بسيار كثيف بود، اما —چيز جديد و پاك بود وهمه—كامل شده بود كيهان فاي اگر اصالح. از كيهان جدا شود
انگيزي داشت، بنابراين الزم است كه انتقال  را در داخل چنان كيهان شگفتشد چنان جاي كثيفي  نمي. كرد كيهان را آلوده مي

دانشمندان اكنون به آنچه كه ) تشويق. ( د شدنبراي همين است كه جدا خواه. گيردبقرار  رسيدگيداده شود و جداگانه مورد 
 .اند توصيف كردم پي برده
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اند  كنندگان بر ديوار خود آويزان كرده كه بعضي تمرين "يو لون/  ي فاي بودا درباره"ي تصحيح حروف چيني در  درباره: مريد
 ؟...كاري انجام دهيمچه 

صرفاً تصحيحات را با . تصحيح كنيدرا ايد  كه بر ديوارتان آويزان كرده "ي فاي بودا درباره"ي  توانيد نوشته بله، مي :معلم
 .ده شودتواند استفا ميخوب در اصل، هر روشي . رنگ مناسب انجام دهيد

 
 گذارند؟بتوانيم به شاگردان جديدتر در چين كمك كنيم كه قدم پيش  چگونه مي: مريد
چراكه آنها نياز دارند كه از ميان  عجول باشيدتوانيد در رابطه با آنها خيلي  رسد، نمي وقتي به شاگردان جديدتر مي :معلم
اما . وقت به آنها اجازه دهيد كنند كه كاري را انجام دهند، آن د ميپيشنها داوطلبانهاگر . عبور كنند درك خود رشد دادنروندي از 

كنم كه ما بتوانيم آنها را به انجام كاري وادار كنيم، چراكه آنها  انجام دهند، فكر نمي را كاريخواهند  نميصورت داوطلبانه  بهاگر 
 .هر چه باشد هنوز شاگردان جديدتر هستند

 
نگاه كنيم، و چگونه كردن در چين هستند گذاري  سرمايه ي آماده بزرگ خارج از چين كههاي  چگونه بايد به شركت: مريد

 خواهند به چين برگردند نگاه كنيم؟ مان مي اعضاي خانوادهاين موضوع كه  بايد به
كننده  تزكيهاگر . وقت اين اشكالي ندارد ، آندخواهند كه به چين برگردن كنند و مي تان تزكيه نمي اگر اعضاي خانواده :معلم

دهيد؟ به عنوان يك مريد دافا، شما  قرار نمي شدن آيا خودتان را در معرض شكنجه و آزار—هستيد بهتر اين است كه برنگرديد
داديد  بوديد كه آنچه را كه مريدان دافا قرار است انجام دهند انجام ندهيد، اما اگر آن چيزها را انجام مي قادر به تحمل اين نمي

 .اينجا چيزهايي وجود دارد كه بايد انجام دهيددر و همچنين، . شديد ر ميشكنجه و آزا
ي آن انجام  گذاري كنند، در حال حاضر كاري درباره هايي كه در نظر دارند در چين سرمايه بسياري از شركتدر خصوص 

شود  چيست و چرا دارد شكنجه و آزار ميي اينكه دافا در رابطه با  ها را روشن كنيد و به مردم درباره بايد واقعيتصرفاً . ندهيد
و افترا زدن مبادرت  پردازي به دروغ هاشده توسط حكومت را كه در آن و تمام اعمال پست مرتكب هاي فرومايه لودگي. بگوييد

 تمام اينها ي اين چيزها بگوييد و به آنها كمك كنيد كه گري شيطان را افشا كنيد، به مردم دنيا درباره كردند برمال كنيد، سركوب
ي امور صحبت  سطح درباره آنكنيد صرفاً در  وقتي حقيقت را روشن مي. ايد وقت به هدف خود رسيده آن—طور واضح ببينند به را

گذاري كنند، اگر  خواهند در جايي سرمايه شود كه مي هايي مربوط مي تا آنجا كه به بعضي شركت. نرويد آنكنيد و باالتر از 
ست كه گروه گذاري از سوي شماها مايهفقط به خاطر سر": توانيد بگوييد اين است يد، تمام چيزي كه ميفرصتي به دست بياور

شان را به نمايش  كه وقتي آنها پليدي درك كنيدتوانيد  مي. دارندرا براي تأمين مالي شكنجه و آزار ] الزم[پليدكاران در چين پول 
؟ در اين امر كه "قرار نگرفته است تهديد و فشارشركت شما توسط آن مورد  ترسناك است، درست است؟ آيا آن گذارند چقدر مي

توانيم انجام دهيم اين است كه با استفاده از  كه مي كاريتمام . درگير نخواهيم شديا نه گذاري خواهند كرد  آيا در آنجا سرمايه
 .اصولي در يك سطح بسيار سطحي، با آنها صحبت كنيم

، برخي نيستندو هستند افراد مايل به گوش كردن  برخي، ستدر مقابل آنها كه درستفع مادي كنم كه با ن اما فكر مي
شدن شكنجه و آزار در حال كه چرا فالون گونگ بگوييم به افراد  بر اين است كهتمركز . اين موضوع نيستتمركز، بر  بنابراين

ببينند،  وضوح افراد بتوانند آن چيزهاي شريرانه را به ر كهيكبا. شرور هستند، و اين كافي خواهد بودچگونه گران  و شكنجهاست 
اين يعني . خواهد زدوداز ذهنشان هاي افتراآميز حكومت كمونيستي چين را  توسط رسانه گرفته صورتتبليغات  يِاين، عناصر سم

وگرنه هنگامي . شوند يرحله بعدبه م راه يافتن ايد، و همين يك عمل آنها را قادر ساخت كه موفق به كه آن افراد را نجات داده
اصالح فا استانداردهايي دارد، و در آن نقطه آنها . ..آيد قدرتمند مي گونگشود و آن  صالح دنياي بشري توسط فا وارد ميكه ا

ر ترين مكان در كيهان برقرا استانداردها از باالترين تا پايين .نخواهند داشت] حقيقت[قطعاً هيچ فرصت ديگري براي فهميدن 
. گيرد ترين زمان مورد رسيدگي قرار مي همه چيز در سريعهر طور كه باشد، همان خواهد بود، و  لحظهيك موجود در آن . هستند

، آنهايي كه بايد ترفيع يابند ترفيع خواهند ماند، آنهايي كه بايد بمانند خواهند شددور ريخته شوند دور ريخته آنهايي كه بايد 
تعيين است چه كه در ذهن يك موجود هر . در يك آن تمام است. خواهند يافتل يابند تنزل زكه بايد تن، و آنهايي يافت خواهند
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فرومايه و  ي دستهاگر فردي سم آن  .چيست، بنابراين در آن نقطه هيچ فرصت ديگري نخواهد بود] يا موقعيت او[او كه كند  مي
بنابراين حداقلش اين است كه قادر خواهد بود شاهد تغييراتي كه . ذراندوقت او آن مرحله را خواهد گ را پاك كرده باشد، آن پليد

 .باشد افتد در آينده اتفاق مي
 

استاد . (از طرف مريدان كوچك تايوان، مايلم به استاد يك گل لوتوس هديه كنم. من مريد كوچكي از تايوان هستم: مريد
 .كنيم تشكر مي مان استاد باعظمتما از ) كنند حضار لبخند زده و تشويق مي) (زند لبخند مي
و تفكري است كه  مالحظهاز  نوعياين ) تشويق . (اين گل لوتوس كوچك واقعاً زيبا درست شده است. متشكرم :معلم

. ايد هاي بسيار زيادي براي نجات مردم رسيده ايد و به ايده واقعاً سخت كار كرده. اند گذاشتهروشنگري حقيقت در مريدان دافا 
هايشان باشد  ايدهراستا با  گوييد هم فقط اگر آنچه كه به آنها مي] رسد كه انگار به نظر مي. [دم امروز واقعاً سخت استنجات مر

 به بياني، اگر بخواهيد. گوش خواهند كرد، و فقط اگر با آنها به طريقي كه دوست داشته باشند صحبت كنيد گوش خواهند كرد
 )زند معلم لبخند مي( .دارندهايي را كنيد شرطار ك كه اينشان دهيد، براي ايننجات كه

 
فرستد و حقيقت را  او افكار درست نمي. گويد كه خاص است كند، و مي ي من تمرين مي استاد، يكي از اعضاي خانواده: مريد
ها مشغول  با انواع پروژه ي اصالح فا، ما در حال حاضر در دوره. كند مطالعه ميرا فا  ،ندرت غير از جوآن فالون كند، و به آشكار نمي

 .بگذارمزمان كافي چيزهاي ديگر  برايشود كه  اگر من وقت زيادي را صرف كمك به او كنم، برايم سخت مي. هستيم
اگر او يك شاگرد باسابقه است، . وقت بايد او را كمي درك كنيد و يك شاگرد جديدتر است، آناگر ا. درست است :معلم

. ستياي براي اين كار ن شود كه چگونه به او كمك كنيد، روش ويژه تا آنجا كه مربوط به اين مي. توقت قطعاً در اشتباه اس آن
در ذهن او را  موجود مانع. پيش بگيريدبه آن پرداختن مناسب را براي  كار راهببينيد در كجا خارج از مسير است و  كهنگاهي كنيد 

 .اش را بيابيد خارج كنيد و وابستگي
 

در هم بشكنيم، به وراي خودخواهي حركت كنيم، و مريدان هاي نيروهاي كهن را  به طور واقعي نظم و ترتيبچگونه : مريد
 واقعي اصالح فا شويم؟

واقعاً د يرس وقتي به لحظات حياتي مي: براي مثال بشر را در نظر بگيريم. بودخودخواهي مبناي كيهان در گذشته بر  :معلم
د را كه خو تو تنها كسي هستي"وقتي من اصالح فا را شروع كردم، بعضي خدايان به من گفتند، . نبودند مهمبقيه اصالً برايش 

دافا  شده توسط خلق دوستي چون شما موجودات نوعيابيد،  دانم، شما باور اين را سخت مي مي. "كني در امور ديگران درگير مي
ها  كردم، با پايان تاريخ، تمام حيات نميرا اگر من آن كار . ايد هشد و آگاه داريد و واقعاً روشن هايي هستيد كه در اصالح فا نقش

، علتش دهد نشان ميوقتي موجودي در انجام كارها نسبت به ديگران بامالحظه است و در آن روند، شكيبايي . يافتند خاتمه مي
 .خود است از ي شروعش عاري اين است كه نقطه
آگاه شدن به آن به اين . براي غلبه به آن كار كننديابند، بايد به تدريج  هي ميكنندگان دافا در خودشان خودخوا وقتي تزكيه

آن آگاه شود و به ذهنش خطور  بهتواند  كننده نمي ايد، چراكه يك غيرتمرين معني است كه در تزكيه قدم ديگري به جلو برداشته
بررسي كردن خود و نگاه به درون را به  ،كنندگان فقط تزكيه. اين فكر كند كه خودخواه هست يا نيست ي دربارهكند كه  نمي

 . گذارند تمرين مي
 

به طور . كاري دارم من شخصيت آرام.) "متشكرم"گويد  استاد مي. (فرستند مريدان دافا از فوشون به شما درود مي: مريد
رم كه وقتي در حال انجام كار هستم آيا نياز دا. گيرم هستم و غالباً براي آن مورد انتقاد قرار مي كندكنم  عادي وقتي كار مي

  هايم را تغيير دهم؟ روش
دانم كه من شخصيت تندكاري دارم، هر كاري را بسيار بسيار  مي. كار دارند آرام يواقعاً افرادي هستند كه شخصيت :معلم

. خواهم بود در  ند من بيروناگر بگوييد كه چيزي الزم است انجام شود، قبل از اينكه ديگران حتي آماده باش. دهم سريع انجام مي
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دهم  در هر چيزي كه انجام ميو ام،  طور ديگري بيان كنيم، من اين تندكاري را پرورش داده) تشويق ) (خندد مي آراماستاد ( 
ا كه كارها ر اند كرده عادت بعضي افراد صرفاً. كار خوب نيست گويم كه يك شخصيت آرام البته، اين را نمي. كنم عجله و عجله مي

استاد لبخند . ( تر باشيم سريعرسد بتوانيم كمي  وقتي به نجات مردم مي باشد كهبهتر كنم  اما فكر مي. به آن صورت انجام دهند
 .اما اينطور نيست كه مجبوريد شخصيت خود را تغيير دهيد) كنند خندند و تشويق مي حضار مي) (زند مي

، و اند در حالي كه ديگران سريع اند برخي آهسته: سي متفاوت استهر ك. ست كه موجودات در كيهان هستندا طوري  ناي
كار  دهند آرام ها، آنها صرفاً در رابطه با هر كاري كه انجام مي در رابطه با بعضي. اند متعادل در حالي كه ديگران اند دلواپسبرخي 

دم و چيزهايي كه مريدان دافا بايد انجام دهند به هر حال، در موضوعات نجات مر. توان يك وابستگي ناميد هستند، و اين را نمي
باشد بايد بدانيد كه  كندتان  هر قدر هم كه شخصيت. به شخصيت شما داشته باشد كاريكنم كه اين  فكر نمي . كنيدبايد شتاب 

 .چيست "عجله كردن"معني 
 

ستم، اما مطمئن نيستم، آيا اين خوبي پيمودن مسير اصالح فا ه من خيلي دلواپس به. من يك مريد جديدتر هستم: مريد
 يك وابستگي است؟ چگونه تشخيص دهم؟

در خصوص بسياري از . ايد، بنابراين بيش از حد دلواپس نباشيد شما شاگردي هستيد كه اخيراً فا را به دست آورده :معلم
خوب در  جداًاگردان جديدتر هستند كه اما واقعاً برخي ش. توان همان الزامات شاگردان باسابقه را از شما انتظار داشت چيزها نمي

هستند كه مريدان دافا الزم  يكارهايانجام دافا هستند و در حال براي  ييآنها عميقاً درگير انجام كارها. اند حال عمل كردن بوده
عظيمي  يبيداررفيت ظ اند كه ديرتر وارد شده اين افرادكنم كه  گاهي واقعاً فكر مي. العاده هستند واقعاً خارق. است انجام دهند

دفعه به يك سطح باال پرواز كنيد و مثل  بينانه نيست كه انتظار داشت يك ، و واقعشود تشكيل ميتزكيه از رشد قدم به قدم . دارند
حاال كه فا را به دست . ندبه قدم به جايي كه هستند رسيد شاگردان باسابقه باشيد، چراكه آنها نيز از طريق تزكيه و رشد قدم

طور سيستماتيك آنچه را كه الزم است انجام شود انجام دهيد، و آنچه را  فقط برويد و به. ي نداريدنگران برايايد هيچ چيزي  هآورد
 اينهاهيچ يك از . برد برويد در خصوص چيزها تا آنجايي كه دركتان شما را مي—كه مريدان دافا بايد انجام دهند انجام دهيد

 .اشكالي ندارد
 

ي عمل كنند چه تأثيري شان به خوب كن است استاد توضيح دهند كه اگر مريدان دافا در هماهنگي و همكاريآيا مم: مريد
 خيلي خوب انجام ندهيم نتيجه چه خواهد بود؟ را ان خواهد داشت، و اگر آنهابر روي كارم
در خصوص بسياري از . دشو هماهنگي و همكاري نكنيد شيطان سوءاستفاده كرده و باعث دردسر مي خوبي به اگر :معلم

هر قدر هم كه آن سخت باشد مسيري براي شما وجود . چيزهاي اصالح فا، اينطور نيست كه هيچ راهي براي انجام آنها نيست
به طور صحيح در آن مسير عازم شويد، و عملي شما بايد . دارد كه آن را در پيش بگيريد، اگرچه مسيري نسبتاً باريك است

به بيان . ، مسيري براي شما وجود داردبه هر جهت. اندكي كوتاهي داشته باشيد يا اندكي منحرف شويدنخواهد بود كه حتي 
حاضر وجود دارد از آن حال اگر اينطور عمل نكنيد، شيطاني كه در . ديگر، نياز داريد كه به طور صحيحي در آن عازم شويد

خود در كردم موضوع اعتباربخشيدن به  اش صحبت مي ه االن دربارهدر واقع آنچه ك. خواهد كرد دردسرايجاد سوءاستفاده كرده و 
 .موضوع اين است—كنيد كار ميبا هم بر روي چيزي در زماني است كه  مقابل اعتباربخشيدن به فا

كند به  اينكه فردي با نظر شما مخالفتي مطرح مي به خاطري چيزي هستند، ممكن است  وقتي همه در حال گفتگو درباره
ي نسبتاً خوبي است، و آن يكي هم بد  اين ايده"زيد، اما اگر هيچ كسي مخالفتي مطرح نكند و هر كسي بگويد كه، هم بري
آنها . ي خودشان خيلي مسئول نيستند گويم كه اين شاگردان نسبت به دافا يا تزكيه مي—نرنجد يتا اينكه هيچ كس—"نيست

كنند وقتي  ، و جرئت نميبپردازندندارند كه به طور مستقيم به چيزها  جرئت روبرو شدن با تضادي را ندارند و جرئت اين را
اي  اگر شما به مسئله. است، و اين خودخواهي استبودن  وابسته "خود"به  زيادياين . اش صحبت كنند بينند درباره مشكلي را مي

كنم  اختن به مسئله پيش بكشيد، فكر نميپرد ي چگونگي خوب طور آرام نظراتي را درباره بدون وابستگي به خود بپردازيد و به
 .اين يك نكته. دهيد ديگران موقع شنيدن آن احساس ناراحتي داشته باشند، چراكه داريد آن را براي فا انجام مي
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 .دوقت او واقعاً مشكل دار گي كند، آنريخت هم ي ديگر اين است كه اگر پيشنهاد فردي رد شود و آن فرد احساس به نكته
يك وابستگي به  است كه زماني شوند مي خارج مسير از دافا به اعتباربخشي موضوعات ي درباره گفتگوها كه زماني نهامعموالً ت

رويد به  كنيد و به خانه مي كنيد، وقتي اينجا را ترك مي اگر باور نمي—برويد و به دقت تماشا كنيد. خود برانگيخته شده است
صحبت بر روي چيزي هستيد، نگاه كنيد كه چه كسي دارد بحث را از مسير خارج  وقتي در حال. تان به آن باشد دقت حواس

آن فردي كه از موضوع ) كنند خندند و تشويق مي حضار مي. (مطمئناً مشكل دارداست آن  در حال انجامكه  يكند، و آن فرد مي
شده توسط يك ذهنيت بشري، به  اداشتهوشود،  وقتي كه نظراتش به چالش كشيده مييا وابسته است،  "خود"شود به  خارج مي
طور كه  همان—ها او توسط شيطان مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت در آن زمان. گذارد ريزد و كارهاي دافا را كنار مي هم مي

يشتر و در آن نقطه او ب. خواهد شد، و شيطان از او سوءاستفاده خواهد كرد منحرف بيشتر و بيشتركند از موضوع اوليه  بحث مي
شود و او كمتر در  اش در واقع بيشتر توسط شيطان تشديد مي ريزد، و هر چه بيشتر به هم بريزد، ذهنيت بشري بيشتر به هم مي

در  "بيني روشن"كنيد يك درك پليد، يا  فكر مي .سوءاستفاده خواهد كرد حتي بيشتر وضعيت تزكيه است، بنابراين شيطانيك 
هاي او سوءاستفاده كرده و  آيند؟ شيطان از وابستگي آيد؟ آيا اين جايي نيست كه از آن مي كجا ميامتداد يك مسير شيطاني، از 

مستدل كند كه آنها كامالً  گيرد و فكر مي در ذهن او نمايان شوند، اما او آنها را واقعي در نظر ميدروغين كند كه افكار  كاري مي
به بااليي من ي شما  ها، سطح تزكيه اين حرف تمام، و بعد از فهميد نميرا ا مهيچ كدام از شم"كند،  او فكر مي. تندمعقول هسو 

 .شود مياين آخرش ) خندد مي آراماستاد  . ("فهميد نميفا را به خوبي من  نيست، و هيچ كدام از شما
 

كه در  آنچهعادي توسط مريدان دافا در شهر نيويورك وضعيت را بسيار تغيير داده است، و بسياري از افراد  هاي تالش: مريد
اند كه در حال ديدن  هاي بيشتر و بيشتري به ما گفته اما غربي. اند اند تحت تأثير قرار گرفته ي ما ديده شكنجههاي ضد نمايش

ممكن است لطفاً آيا . شان با ما را از دست بدهند هستند، و باعث شده است كه همدردي هولناكتعداد خيلي زيادي از آن تصاوير 
 ستاد ما را در اين خصوص روشن كنند؟اكه 

 كننده هكنيد بيش از حد شوك اي كه براي روشنگري حقيقت برگزار مي هاي ضدشكنجه شايد آنها بگويند كه نمايش :معلم
خواهانه است، بنابراين  توانم به شما بگويم اين است كه اعمال شما مثبت است، و انرژي، صالح و نيك هستند، اما چيزي كه مي

كنند بايد توسط افكار  اي كه بعضي افراد احساس مي در عوض، ناراحتي. اي شوكه نخواهد كرد قاً مردم را به هيچ طريق منفيمطل
كنند،  مصلوب شدن عيسي را همه جا آويزان نمي گرافيكيآن تصوير  ،آيا مردم. بدي كه در ذهن آن افراد است سبب شده باشد

آن  ي در حال مشاهده هزاران سال ياصدها براي آيد؟ آيا مردم  خون مياز آنها و  اند شدهها و پاهاي او با ميخ سوراخ  كه دست
هاي مشابهي  محنت تحت ا مريدان دافا در شكنجه و آزارآي. ؟ بنابراين مسئله در آنچه كه ارائه شده است نيستاند نبودهتصوير 

بايد . يدن اعمال شيطاني نيستيد، شما در حال نجات مردم هستيداند؟ شما در حال استفاده از هنر براي به تصوير كش قرار نگرفته
شان وجود داشته  هاي منفي دارند، بايد مشكالتي در خصوص وضعيت ذهني دليلي وجود داشته باشد كه چرا بعضي افراد واكنش

حتي . شان درست نيستهاي وقت اينطور است كه پنداشت شايد شيطان در حال كنترل كردن ذهن آنهاست، يا اگر نه، آن. باشد
ممكن آنها ، و از لحاظ درك، است هايي دارند كه از اجتماع عادي بيرون آمده كنند پنداشت افرادي كه با مريدان دافا همدردي مي

 . تر حل و فصل كرد توان با كمي توضيح عمقي ميولي نگران نباشيد، اين را . راحتي نداشته باشنداحساس  ،به خاطر آناست 
ها فكر  كنند غذاي تند خوب است، بعضي بعضي افراد فكر مي. دهدهاي مختلفي در دنيا شكل  پنداشت تواند مييك انسان 

هايي  آنها همه گرايش. پسندند را مي ماليمها  بعضيو ها غذاي شيرين را دوست دارند،  كنند غذاي شور خوب است، بعضي مي
شان نيامده  جرا شود، هنوز انبوهي از افراد خواهند بود كه از آن خوشن اتحتي اگر يك كمدي در منه. د فرد هستندوي خ ساخته

ها صرفاً  در هر دو طرف وجود دارند، مثبت و منفي، و انسان يافراد. ها هستند ست كه انسانا اين طوري. و انتقاد خواهند كرد
در بيرون وجود بيشتري شايد افراد . باشند طور يك گيتوانند هم نمي. كنند درون اصل توليد متقابل و بازداري متقابل زندگي مي

توانيم به قيمت  ديگر نمي. هاي ضدشكنجه خوب هستند، فقط اينكه آن را بيان نكرده باشند كنند نمايش داشته باشند كه فكر مي
حال نجات ما در . ادامه دهيمكاري  سازشبه آنهايي كه موانع بسياري در ذهن خود دارند  باهمسازي  نجات افراد خوب، براي
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توانند، و تحت تأثير قرار  توانند ديدن اين چيزها را تحمل كنند، اما افراد بيشتري هستند كه مي ها نمي بعضي. مردم دنيا هستيم
 )تشويق. ( يابند نجات مي و، شوند مي، بيدار گيرند مي

با چنان ميدان صالحي و با افشا . يماش فكر كن درباره بياييدتواند آن را تحمل كند، خوب،  كند كه نمي اگر فردي فكر مي
شود در واقع در زندگي واقعي در حال اتفاق افتادن است، با  اينكه تمام آنچه كه نشان داده ميشدن شيطان به آن صريحي، و 

قدر هر . وقت آيا آن فرد مشكل ندارد؟ مطمئناً دارد كند، آن حال شخصي وجود دارد كه هنوز موضوعات نظير آن را مطرح مي اين
صرف كنيد، بگذاريد به شما بگويم، هميشه افرادي در اين دنيا  ]تالش[كه سخت كار كنيد و هر قدر كه در روشنگري حقيقت 

توانيم به خاطر آن افراد  نمي. ندتواند نجات پيدا ك ميشه قسمتي خواهد بود كه نميه. توانيد نجاتشان دهيد ند بود كه نميهخوا
توانيم تحت تأثير هر چيزي كه بعضي افراد ممكن است بگويند قرار گرفته و  ما چگونه مي. را ببازيمي خود  دلسرد شويم يا روحيه

 )تشويق. ( ؟ اينجا هستيم كه مردم را تغيير دهيم، نه اينكه آنها ما را تغيير دهندشويمآن همراه  با در نتيجه
 همسازي باتوانيم براي  نمي. دهيم را نجات ميانگيز است، و داريم مردم  دهيم شگفت كه داريم به مردم مي چيزيهر 

افراد خوب نجات كه شويم  منجر به اينكنيم،  كاري سازش كنند ايجاد مانع مينجات مردم  برايآنهايي كه ديگر خوب نيستند و 
ند، و شايد آن توسط كنيم كه ديگر خوب نيستند، آنها لزوماً به طور كامل بد نيست ي آنهايي صحبت مي البته، وقتي درباره. نيابند

توسط آن تعداد كم از افراد به نوسان در . رسد متوجه و معقول بمانيد اما بايد وقتي به اين مي. شده باشد سببهايشان  پنداشت
در حال نجات شما : دهيد بسيار روشن باشيد انجام مي اينكه چهي  بايد در ذهنتان درباره. قرار نگيريد مردمنياييد و تحت تأثير 

هاي  فراهم آوردن نمايش درشاگردان ما ) تشويق! ( هستيدترين كار  ترين و باعظمت صالحدرحال انجام ، م هستيدمرد
كار كوچكي اين . اند بسيار زيادي غلبه كرده اند و به مشقت و سختي خود هموار كرده بربزرگي را  هاي رنجچنان  ،ضدشكنجه

 .نيست
عمل كنيم، نه با ترسويي يا  سازي ما بايد با قدرت مجاب. هشيار و متوجه باشيمكليدي در اصل اين است كه خود ما  ي نكته

 پس شما) تشويق. ( پيماييد ي خدا شدن را مي توانيد اين واقعيت را ببينيد كه موجوداتي هستيد كه جاده شما نمي. ودليد و ترديد
دهيد  ن انجام ميتبراي آنچه كه در منه خدايان همگي. يريدتحت تأثير قرار بگآنها توسط توانيد  با افراد عادي فرق داريد و نمي

خواه خداياني باشند كه در حال ايفاي نقشي مثبت هستند يا . كنند كنند، به طور واقعي شما را تحسين مي تحسين ميشما را 
در هاي جهاني  ارزش. ندمردم دنيا هم همينطور. كنند آنهايي كه در حال ايفاي نقش منفي هستند، همگي آنها شما را تحسين مي

 .پليد تغيير نكرده است چيزي و چه استخوب چيزي اينكه چه خصوص 
 

به دهيم موضوع اولويت مطرح است؟ اگر بعضي شاگردان  رسد كه در اصالح فا انجام مي وقتي به كار دافايي ميآيا : مريد
آيا آنها نبايد در حال  ،خاصي مرتبط است انجام دهندبخواهند كار دافايي كه به مليت يا زبان شان  خاطر مليت يا زبان مادري

 حاضر آن را كنار گذاشته و بر روي كار دافاي در دست انجام تمركز كنند؟
هاي  پاسخ به شما تواند استاد نمي. خود را انجام دهندكار دافاي مرتبط با مليت يا زبان اشتباه نيست كه بخواهند  :معلم
ا بدهد، چراكه هر شاگرد در حال انجام اموري براي روشنگري حقيقت و نجات موجودات ه اين پرسش در رابطه بامشخصي 

به صورت گروهي بر روي چيزي كه اما وقتي الزم است . شايد آن افراد كارهايي داشته باشند كه بايد انجام دهند. شعور است ذي
 .كه به خوبي همكاري كنند نياز دارندكار كنيد، مريدان دافا 

 
مايلم بپرسم آيا افراد . چيز ثابت خواهد بود كه وقتي شكنجه و آزار تمام شود همه يدكمي قبل گفت. الي دارمسو: مريد

 اند فرصت ديگري خواهند داشت؟ اي كه هنوز فريب خورده عادي
باشد خواهد بود، و هم براي موجودي كه بايد از بين برده شود و هم حاوي آن يك موجود هر چيزي كه سرش  :معلم

بعضي افراد ممكن است بگويند . شدخواهد  تماموجودي كه بايد چيزها براي او به خوبي خاتمه يابند، آن در يك گذر بالفاصله م
اگر قانون كيهان آن حزب را . خواهند براي آن حزب كار كنند كه صرفاً به حزب سياسي معيني اعتقاد دارند يا اينكه صرفاً مي

آيد نگه داشته خواهند شد؛ اگر قانون كيهان آن حزب را پليد در نظر  مي ي آني وقتي آن لحظه وقت آنها خوب در نظر بگيرد، آن
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ها ديگر وجود نخواهد داشت و دادن  در آن نقطه، روشنگري واقعيت. وقت وقتي آن لحظه بيايد پاكسازي خواهند شد بگيرد، آن
ن چيزهايي وجود نخواهد در آن نقطه ديگر چنا. هد داشتنخواهايي برسند ديگر وجود  به درك كه هاي اضافه به افراد فرصت

يك شخص بخشي از . داشت، و مردم عضوي از هر آنچه كه در بردارند خواهند بود و به عنوان عنصري از آن ديده خواهند شد
 .هر آنچه كه سرش حاوي آن است خواهد بود، و همه چيز در يك چشم به هم زدن تمام خواهد شد

 
ها مورد استقبال قرار  كنيم و به خوبي توسط بسياري از گروه در اياالت متحده شركت مي عموميهاي  در رژهما اغلب : مريد

توانيم در حالي كه تا بيشترين حد با روش افراد عادي مطابقت  آيا ممكن است كه استاد به ما بگويند كه چگونه مي. ايم گرفته
كنار هايي داريم، آيا بايد آنها را براي گفتگوي خودمان  فا بدانند؟ وقتي ما اختالفي دا داريم به مردم كمك كنيم كه بيايند درباره

 )خندند حضار مي(استاد گزارش كنيم؟  يا به بگذاريم
تواند  نمي. در حال تزكيه هستيدشويد بايد با هم روي آنها صحبت كنيد چراكه شما  وقتي با مشكالت روبرو مي :معلم

آيا درست ) كنند خندند و تشويق مي حضار مي. (اد بخواهيد كه برود تزكيه كندكلي داريد، از استاينطور باشد كه هر وقت مش
يا  كردهها غلبه  خواه به آن چالشو ، بپردازيدشويد بايد دريابيد كه چگونه بايد به آنها  نيست؟ پس وقتي با مشكالت روبرو مي

آن روند در واقع . هايي براي شما هستند كه تقواي عظيم بنا كنيد فرصتحلي حل و فصل كنيد، آنها  با توافق بر سر راهآنها را 
. ( داريد ي خدا شدن برمي هايي است كه در جاده و روندي از قدم از حركت به سمت آينده است،] وندير[پخته شدن،  ي ازروند

 )خندند حضار مي. (بگذاريد كنار قطعاً نبايد چيزهاي خاص را براي استاد) تشويق
ها را روشن كرده باشيد و واقعاً به  ونه بايد به تمام موجودات كمك كنيد كه بيايند دافا را بشناسند؟ وقتي واقعيتچگ پس

اگر . ي كافي خوب است د كه شكنجه و آزار را درك كرده و بدانند كه دافا چيز مثبتي است، همين به اندازهيافراد كمك كرده باش
توانيد در  وقت مي تمايل كند، آن ابرازي فالون گونگ  خوب است و به دانستن بيشتر درباره فردي فكر كند كه فالون گونگ واقعاً

ا هخواهد كه خوب باشند، و در انت كنندگان خود مي اي به او توضيح دهيد كه فالون گونگ از تمرين نهايت پايه يك سطح بي
اين تمام چيزي است كه . شويم و به كمال معنوي برسيمكه افراد بهتر و بهتري داريم تالش  ماتوانيد به او بگوييد كه  مي
او را كرديد  به او شروع به گفتن چيزها در سطوح باالتر مياگر . توانيد از اين فراتر برويد توانيد به او بگوييد، و نمي مي
 .ترسانديد مي

از رفتن به  او داديد، را مي درس دانشگاه ي كالس اول براي مثال، اگر به يك بچه. افراد متفاوت است فكرو قلمروي 
تان  فعلي يق تزكيه، قدم به قدم به قلمروها و سطوحشما از طر) تشويق. ( رفت زد و ديگر به كالس نمي مدرسه سر باز مي

از يك فرد در يك آن به او بگوييد، درست مثل اين است كه بخواهيد او را  دفعه يكهيد كه همه چيز را ايد، و اگر بخوا رسيده
) خندند حضار مي. (دهم انجام نميحتي من، استادتان، اين كار را ) خندد مي آراماستاد . ( باال ببريدبودن به جايي كه هستيد عادي 
شود، به سطحي با هر ارتفاعي برسد، و  مي رهاكاري كنم كه يك موجود، بعد از اينكه از تمام عوامل سطح پايين توانم  من مي

چيزها در چنان سطوح بااليي را اما اگر بخواهيد يك موجود سطح پايين، . فاعي را به وجود بياورمتوانم موجوداتي در هر ارت مي
خواهم كه  چرا از شما مي. بنابراين افراد بايد قدم به قدم درك كنند. تواند آن را اداره كند د، در شرايط عادي آن موجود نميبفهم
. ها را روشن كنيد؟ علتش اين است واقعيت خواهم كه معقوالنه شما مي چرا ازي چيزها در سطوح باال صحبت نكنيد؟  درباره

ي چيزها در سطوح خيلي  كنند فوراً درباره ها را روشن مي بنابراين وقتي بعضي از شاگردان كامالً معقول نبوده و وقتي كه واقعيت
اند و به آنها  اند و چنان ند كه خدايان چنينكن ي اين صحبت مي با مأموران حكومت دربارهحتي كنند، و وقتي كه  باال صحبت مي

اين طرز ) خندند حضار مي. (گوييد ند كه پرت و پال مينك ، مردم فكر مي)خندند حضار مي(كس است  گويند كه استادشان فالن مي
ر بخواهيد است، و به طور كلي اگحاصل شده كننده قدم به قدم از طريق تزكيه  درك يك تزكيه. ها نيست روشن كردن واقعيت

اگر نتوانند آن را درك كنند، . ح بااليي درك كنند آنها فهم آن را بسيار سخت خواهند يافتوفوراً چيزها را در چنان سط كه افراد
 .باري خواهد داشت تأثير زيان ،وقت تأثير عكس گذاشته و در اصل آن
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اند، و  اند و فا را كسب كرده جديد وارد راه شده بعضي از شاگردانكاليفرنيا  يِديگو در طول دو سال گذشته در سن :مريد
بعضي از آن شاگردان جديد كامالً توانا هستند و شرايط الزم اين را دارند كه . آيند افراد مقدر هر هفته براي يادگيري تمرين مي

ه كار ببريم يا از آنها بخواهيم كه بايد آنها را مستقيماً به انجام س آيا مي. هاي مربوط به اعتباربخشي به فا درگير شوند در پروژه
 هاي مربوط به اعتباربخشي به فا درگير كنيم؟ فقط فا را مطالعه كرده و تمرينات را انجام دهند، و بعدها آنها را در پروژه

ر اما هنوز فك. را درگير كنيد ييشاگردان جديد توانانگرانيد كه تنها هستيد و  خيلي دستتوانم ببينم كه شما  مي :معلم
كنند و در آن  ي چيزها صحبت مي چرا اينطور است؟ زيرا وقتي شاگردان باسابقه با هم درباره. كنم كه بهتر است شتاب نكرد مي

انرژي شما، هر چند ] به خاطر. [، شاگردان جديد را خواهد ترساندآيند دقت ندارند كه چطور به نظر ميخيلي وضعيتي هستند كه 
نبرده باشيد، براي آنها مثل  باالو گرچه ممكن است صدايتان را . آنها قوي هستند به نظرشند، تان ممكن است قوي نبا كلمات

بايد منتظر بمانيد و تا زماني كه سطح معيني از  پس. شود واقعاً برايشان اينطور احساس مي )خندند حضار مي. (رسد رعد به نظر مي
دست كم —اشند كه تدريجاً رشد كنند، شاگردان جديد را درگير نكنيدرا به دست آورده باشند، و فرصتي داشته ب شناختدرك و 

به اين صورت، منجر به اين نخواهد شد كه به علت عدم درك چيزي، از . تري نسبت به دافا داشته باشند تا زماني كه ديد عميق
 .تزكيه دست بكشند

 
چ و زمان براي هيگرفته شده است ام  من تحقيقاتيهاي انج با دوره وقتم از همان زماني كه شكنجه و آزار شروع شد: مريد

آيا به سطحي كه قرار . ام نكردهكار دافا  وقفوقتم را  %100مطمئناً ام و  براي كار دافا نداشته يدزمان زيا. ام چيز ديگري نداشته
 است خواهم رسيد؟

دهيد،  ر كه شغلتان را به خوبي انجام ميطو همين. اگر شغلتان واقعاً دست و بال شما را بند كرده است مشكلي نيست :معلم
آوريد براي انجام كارهايي كه مريدان دافا بايد انجام دهند  و از هر فرصتي كه به دست مي گذاشتهي فا زمان  براي مطالعه

تواند  يچندان پرمشغله وجود خواهد داشت، و نم هاي نه ه و زمانلهاي پرمشغ هميشه زمان. روشنگري حقيقت نظيراستفاده كنيد، 
اي سرشان  اي مشغول هستند عده در همان حال كه عده. اينطور باشد كه همه با هم مشغول باشند يا همه با هم مشغول نباشند

خواه در اين لحظه مشغول باشيد يا نه، صرفاً . نيست براي هميشه ثابتچيز  كننده هيچ به هر حال، براي يك تزكيه. شلوغ نيست
بنابراين اين چيزي است . شود همه چيز ممكن است تغيير كند طور كه زمان سپري مي جام دهيد، و همينآنچه را كه قرار است، ان

و . كاري كنيد ي فا كم كاري انجام نداده يا در مطالعه اي براي خودتان قرار ندهيد كه هيچ مشغول بودن را بهانه: كنم كه فكر مي
تان  آنچه را كه بر مبناي وضعيت. شوند، و اين هم عملي نيست ان ميكه وقتي سرشان شلوغ است واقعاً نگر هستندافرادي 

 .توانيد، انجام دهيد مي
آنهايي كه توانايي آن را دارند و شرايطشان به آنها . كند صدق مينيز ها در منهتن  آنچه اكنون گفتم براي روشنگري واقعيت

اينطور نيست كه تمام . دهد نبايد بيايند ي آمدن نمي شان به آنها اجازهتوانند بيايند، و آنهايي كه شرايط دهد كه بيايند مي اجازه مي
. وقت آن واقعي است از قلبتان باشيد، آنامور وقتي تمام شما در حال انجام . را به يك صورت انجام دهيد اموركه  يدشما مجبور

چه بايد ام گفتن اين به شماست كه  انجام داده كه كاريتمام . انجام دهيد را هرگز به شما دستور نداده است كه هيچ كاري داستا
تان و  وضعيتاساس بر را  كه يك مريد دافا بايد انجام دهدصرفاً آنچه . دهند روند و آن را انجام مي ، و بعضي از شاگردان ميكنيد

اگر اين كار . زور انجام دهيددهد چيزها را به  تان اجازه نمي عملي نيست كه وقتي وضعيت. انجام دهيد تان براي انجام آن توانايي
 .خواهيد آورد، و اين خوب نيست بارتان مشكل به  تان و هم در تزكيه را كنيد، هم در زندگي روزانه

 
ي  ؟ دربارهباشيدمايل به ديدار از تركيه  هنگام ممكن است كهچه . فرستند مريدان دافا در تركيه به شما درود مي: مريد

 كنيد؟ تركيه چه فكر مي
يابد هيچ  طور كه دافا اشاعه مي خواهم كه همان ها براي دافا آمدند، بنابراين نمي هر يك از ملتجمعيت بخش اصلي  :معلم

مريدان دافا در مناطق مختلف . ها را روشن كنيد خواهم كه برويد واقعيت و براي همين است كه از شما مي. ملتي را جا بگذارم
 .هستندشما شعور منتظر  موجودات ذي. به خوبي انجام دهندرا د نوبايد چيزهايي كه بايد انجام شواقعاً 
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در آينده به هر ) تشويق. ( خواهم رفت پيش بيايدخواهم كرد، قطعاً وقتي فرصت  ناز تركيه ديد چه وقتدر مورد اينكه 
 شحقيقت نجات بايد از هر شخصي كه شما به هنگام روشن كردنچراكه ، )تشويق پرشور (ي جهان سفر خواهم كرد  گوشه
 .ايد مراقبت كنم داده

 
به  هاي ضدشكنجه هاي پليد در نمايش ام كه، بعد از بازي كردن نقش پليس كنندگان را ديده تمرين از هم بعضي: مريد
 )خندند حضار مي(آيا ارتباطي وجود دارد؟ . ذارندگ ، نسبت به قبل سرشت اهريمني بيشتري را به نمايش ميدفعات زياد
روند، فا را مطالعه كنند، و بخانه  به وقتي )زند استاد لبخند مي. ( صرفاً در ذهن خودتان است. وجود نداردنه،  :معلم

 .خواهد بود اشكال و بي تنظيم كنند خوبكمي خود را  هاي يتذهن
 

 توصيه و نظرم مايل. اند، كه براي عموم آزاد است را شروع كرده ي هنر مركز و مدرسهيك برخي مريدان دافا اخيراً : مريد
بپردازيم، با در به ايفاي نقشمان كند  ميل از اينكه فا دنياي بشري را اصالح بقكه چگونه بايد  جويا شوم در اين خصوصرا استاد 

 .و سرمايه محدود استهستند هاي دافاي بسيار زيادي در جريان  كه پروژهامر  نظر گرفتن اين
اي  هاي معمولي كنم كه اينها فعاليت مدارس توسط مريدان دافا باشد، فكر ميها يا باز كردن  ي شركت خواه اداره :معلم

هستند و در عين حال ممكن است براي  تأمين معاشآنها ابزاري براي . دهند هستند كه آنها به عنوان اعضاي اجتماع انجام مي
بعضي از افراد توان با  مي ،از اين راه اعممان با اجت همچنين، از طريق تعامل. هاي شغلي ايجاد كند كنندگان فرصت تمرين هم

 .و آنها ممكن است كه بيايند تا از آن نفع ببرند تماس برقرار كرد،عادي 
توانيد آن را مطابق   مي. بپردازيدتان  به ايفاي نقشكند  پرسيديد كه چگونه بايد پيش از آنكه فا دنياي بشري را اصالح مي

هنرجويان  بهتواند  ي هنر مي يك مدرسه. كند فرق ميهاي ديگر  ي هنر با حرفه ك مدرسهي ي اداره. تان انجام دهيد توانايي
تواند در اجراهايي كه توسط مريدان دافا حمايت  مدرسه مي اينو . شوندپيروي از جن، شن، رن افراد خوبي  ي وسيله بياموزد كه به

خودشان تفاوت بين شرارت آن حزب ببينند و  را دافاز مريدان اي ديگري  شود شركت كند، به مردم كمك كند كه جنبه مي
گاالي سال نوي چيني كه . پس اين بايد چيز واقعاً خوبي باشد. ي اهريمن و خوبي مريدان دافا را ببينند سياسي و آن سردسته
تماس آنها و با  درگير نموده را چيني بيشتري افرادشود اين هدف را دارد كه  ي تانگ جديد حمايت مي توسط تلويزيون سلسله

وقت هيچ كسي  اگر اجراها ضعيف بودند، آن. دهد آنها را نجاتو  كردهها را روشن  واقعيتبراي آنها  به طوري كه برقرار نمايد
در  م، يا دست كآن هدف را برآورده خواهند كرد ،اجراهاي خوب. رسيديم نمي مان نجات موجودات هدفكرد، و به  تماشا نمي

خوب  هااين بنابراين تمام. تواند در اجراهايمان شركت كند مي آميز باشد ر مدرسه واقعاً موفقيتاگ. اهند كردنقش يك پل عمل خو
 .است

 
رسد كه اهميت اعتباربخشي به فا را درك  اند و به نظر مي بعضي شاگردان براي مدتي طوالني در حال تزكيه بوده: مريد

 گونه به آنها كمك كنيم؟چ. اند كنند، با اين حال خيلي كوشا نبوده مي
خود را محكم تزكيه بايد به سطوح باالتر صعود كند بتواند هر كسي قبل از اينكه . واري وجود ندارد هيچ عالج معجزه :معلم

بايد براي درك  .ستدر كجاافكار آنها گير شود كه كوشا نيستند، نگاهي بيندازيد كه ببينيد  تا آنجا كه به آنهايي مربوط مي. كند
دريابيد آنها در حال حاضر براي چه كه سعي كنيد —وجود داشته باشددليلي كافي آنها از آنچه كه مريدان دافا بايد انجام دهند نا

اند؟ از آنجا كه آنها شاگردان ما هستند، بايد نسبت به آنها مسئوليت قبول كنيم و با آنها صحبت  چيزي بيشتر از همه اهميت قائل
. كنيم شان نميخواهند تزكيه كنند، پس اذيت نمي آنها. اش نگران باشيم كه درباره نداشتيمعادي بودند نيازي  ياگر آنها افراد. كنيم

ي شيطان در خطر خواهد بود، بنابراين بايد  پا شود در ميان شكنجهتزكيه كند، آن فرد اگر نتواند همولي وقتي فردي شروع به 
 .براي او مسئوليت به عهده بگيريد
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 آمد ي تحرير در رشتهبه  كنند اي كه مريدان دافا اداره مي كه توسط روزنامه " ***ي حزب  ه شرح و تفسير دربارهن": مريد
 .شدن هستيم كنند بگويند ما در حال سياسي اي كه ما را درك نمي عالي است، اما من نگرانم كه افراد عادي

كه  كاريتمام . اسي در حال شكنجه و آزار فالون گونگ استدانند كه آن حزب سي همه مي. اين اتفاق نخواهد افتاد :معلم
فالون گونگ است، و در عين  حزب سياسي در حال شكنجه و آزار در حال انجام آن هستيم اين است كه به افراد بگوييم چرا آن

چ در حال شكنجه و آزار  ك ، چرا حپيدا كندبه چه دست كه حال، به آنها بگوييم كه آن حزب از طريق شكنجه و آزارش اميد دارد 
ي اينكه آن حزب سياسي  بنابراين صرفاً درباره. چ وجود دارد ك هاي بنيادي بين فالون گونگ و ح چه تفاوتو فالون گونگ است، 

، يكي از اصول كند ربط پيدا مياما تا آنجا كه به تزكيه . چه هست و چرا با جن، شن، رن مخالف است صحبت خواهيم كرد
ارتباط مهمي بين . شويم درگير نمي] كه در سوال ذكر شد[در آن چيزها ما اين است كه ما ي و روشنگري حقيقت ي شخص تزكيه

شكنجه و آزار . و نجات تمام موجودات وجود دارد چ ك ه و آزار مريدان دافا توسط حشكنج افشاسازي رسانه در رابطه با] اين[
در جريان شكنجه و آزارش افراد ] اي كه حزب سياسي[درآمده است،  به اجرا معينفالون گونگ تحت نام آن حزب سياسي 

 .را ببينندماهيت آن حزب  تا مهم است كه به آنها كمك كرداين به منظور نجات آن افراد، . بسياري را مسموم كرده است
تر است، آن موضوعي  ي دافا نزديك ي اين گزارش نداده است زيرا، از ديدگاهي كه به تزكيه هويي درباره سايت مينگ وب

 .ها روش ديگري از نجات تمام موجودات هستند هاي رسانه گزارش. كليدي نيست
آن . خواهد باشد، باشد شود كه چه كسي در آينده به چين حكومت خواهد كرد، هر كسي كه مي تا آنجا كه به اين مربوط مي

اگر شما ما را شكنجه . كننده هستيم ست، و ما تزكيهخواه او خوب باشد يا بد، يك موضوع بشري ا. ارتباطي به ما ندارد
اين  شهامتانجام آن كارهاي وحشتناك را داريد، پس چرا  گستاخيشما . وقت نيازي نداشتيم كه شما را افشا كنيم كرديد، آن نمي

 ؟شويدروبرو  كه با آنرا نداريد 
 

چراكه با دهند  آنها را انجام نميديگر  بودنددرگير  FGMهاي تلويزيوني  بسياري از شاگرداني كه در ساخت برنامه: مريد
 .هستند گرفتار و مشغولگاالي نيويورك  تداركاتهاي اخير روشنگري حقيقت در منهتن و  تالش

آنها همگي . آنها را دريابيدخودتان كه شما ا چيزهايي هستند ي آن بگويد چراكه آنه تواند چيزي درباره استاد نمي :معلم
مهم  آنها همهبنابراين ) تشويق. ( تك تك آنها را—كنم نگاه مي را FGMتوسط  شده تهيههاي  ي برنامه همه من. مهم هستند

ي شما واقعاً مشغول هستيد، و هر شخص در حال كار  بينم كه همه در واقع، مي. نبايد هيچ يك از آنها را از نظر بيندازيدو هستند، 
 .را بگويد مشخصيتواند هيچ چيز  نمياد دتان هماهنگي كنيد، استدر ميان خو. كردن بر روي چندين پروژه است

 
تواند امروز در چنين وضعيت نامناسبي  از آنجا كه افالك عظيم توسط دافا خلق شد، چگونه مي )شده ترجمه پرسشِ(: مريد
  .رستندف ؟ مريدان از هميلتون، نيوزلند، به استاد درود ميبراي اصالح آن نياز به استاد باشدباشد كه 

پس، اين . تعيين كردرا گذشت كه از ميان آن ي هاي دوره ،هاي پيشين كيهان مشخصه) تشويق. ( متشكرم :معلم
كيهان بسيار . بودند، و كيهان كهن به اين صورت است "تهيگي -نابودي -فساد -سكون -گيري شكل"ها چه بودند؟  مشخصه

داد، آن ناحيه در انفجاري منفجر  روي مي اي منطقهي  يا در يك ناحيه عظيم است، و وقتي فساد و نابودي در يك مقياس كوچك
ي مرده  شد، ماده هنوز وجود داشت، بنابراين خدايان از آن ماده خأل ميآن بعد از اينكه . آمد شد، و سپس خأليي به دنبال مي مي

چنانچه . يلي شبيه متابوليسم انساني استاين روند خ. كردند ي جديدي در كيهان استفاده مي براي از ابتدا خلق كردن اليه
شد و بعد از آن موجودات جديدي خلق  تر بايد منفجر مي ي بزرگ وقت آن ناحيه شد، آن تري پديدار مي ي بزرگ مشكالت در ناحيه

ر كيهان به خوب، خدايان سطح باال د. نهبه رحمت دارد يا ربطي اش  سميكند كه متابول اين فكر نمي ي دربارههيچ كس . شدند مي
ي  آنها تصوري درباره—كنند ها به متابوليسم نگاه مي كنند كه انسان نابودي به طريقي نگاه مي -فساد -سكون -گيري روند شكل

ديگر در حد نصاب  ،ها در بخشي از اين بدن ارگانيك كيهان زنده است، و اگر سلول. آميز است يا نه ندارند اينكه آن مرحمت
ها روي  براي همين است كه روند مشابهي در انسان. خش الزم بود كه دور ريخته شده و جايگزين شودوقت آن ب نبودند، آن

 .مرگ -بيماري -شدن پير -تولد: دهد مي
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طوري كه  بهشود  ي فساد برسد، سالم و نوسازي مي يكبار كه چيزي به مرحله. از اين نظر متفاوت خواهد بودآينده كيهان 
 )تشويق. ( ين اين با كيهان كهن متفاوت استبنابرا. دوباره خوب شود

بعضي از موجودات ) تشويق. ( ، در حالي كه موجودات گذشته خودخواه بودندخواهند بودنفس  از عاريتمام موجودات آينده 
نمايش در كنند اعتنايي به ديگران ندارند، و اين به طور كامل در اين دنيا به  خواهند طلب مي طور كه چيزهايي را كه مي همان

به ديگران صدمه بزنند و تا  كنند هر كار ممكني ميي خود  بعضي افراد در دنيا به خاطر اثبات حرف يا حفظ وجهه. آمده است
بعضي از —شود اي ظاهر مي افراد به طريق خيلي شريرانهاز خودخواهي بعضي . گيرند ديگران را در نظر نمي و رفاه خيرهرگز 

چه كسي به آنها . كنند نگاه ميي حقارت  و هميشه به ديگران به ديدهروند تا به آنها تحكم كنند  مي يافراد سراغآنها عمداً به 
 .كند نبايد اينطور باشد كسي كه در دافا تزكيه مي نبايد اينطور باشيد، هيچشما . كس ي اين كار را داده است؟ هيچ اجازه

 
هايي را كه  لطفاً به ما كمك كنيد كه درك كنيم چگونه مهارت. شكرمتان مت خواهانه ، براي نجات نيكگرانقدراستاد : مريد

 .گيريمبايم در روشنگري حقيقت به كار  در اجتماع به دست آورده
هاي خود براي نجات تمام موجودات و  ها و توانايي مهارتقرار دادن استفاده مورد كنم هر مريد دافا در حال  فكر مي :معلم

هاي  هاي راديو و ايستگاه اي نظير ايستگاه ها، و ابزارهاي رسانه سايت مريدان دافا در حال گرداندن وب .اعتباربخشي به دافا است
ي  حكومت كمونيست چين و آن دسته ،در اين مقطع. استها  براي هدف منفرد روشنگري واقعيت آنتلويزيون هستند، و تمام 

. هاي جامعه را در دست خود دارند اند به طوري كه اكنون رسانه ه كردهي اهريمن از اهرم مالي استفاد سردستهي  و فرومايهشرور 
ي ديگري، مريدان  نيست، بنابراين با نبودن هيچ راه چاره مورد آن واقع هستيمهيچ كسي در حال گزارش شكنجه و آزاري كه 

، و استاد در ايد دار انجام اين كارها شده دهمنظور من اين است كه خودتان عه. اند تا اين كارها را انجام دهند دافا با هم كار كرده
ايد تأييد كرده  حقيقت دارد كه استاد آنچه را كه انجام داده. هدايت را در دست نگرفتطور مشخص  چيزها بههيچ يك از اين 

اينكه هر اما، در خصوص . توانم بگويم همان مقدار ميمن —كنم چه بايد انجام دهيد است يا به شما گفته است كه احساس مي
گفت، ديگران  زيرا يكبار كه استاد چيزي مي. تواند بيش از حد به طور مشخص به شما بگويد فرد چه بايد انجام دهد، استاد نمي

استاد از من خواسته است كه "كرديد،  ، و خود شما هم فكر مي"استاد از او خواسته است كه آن كار را انجام دهد"كردند،  فكر مي
و وقتي در چيزهاي ديگر . يدددا قرار نميرسيدگي مورد يا  نداده وقت هيچ چيز ديگري را انجام ، بنابراين آن"دهم را انجامكار آن 

به شما يك وابستگي ) خندد مي آراممعلم . ("را انجام دهماين استاد از من خواست كه ": اي داشتيد به شما نياز بود، بهانه
بايد تقواي عظيم خودتان را بنا كنيد، . يدهرا خودتان انجام د چيزهاداريد كه بسياري از  بنابراين نياز. دادم، و اين خوب نيست مي
 .چيزي است كه واقعاً باعظمت استآن اين و 

 
مورد دافا  غلط است اما كنند كه شكنجه و آزار كنيم، اگر بعضي افراد تصديق ها را روشن مي طور كه واقعيت همان: مريد

كمك نداشته باشيم، چه بايد كنيم؟ آيا بايد وقت  ،تر روشنگري حقيقت به صورت جامع برايآن هنگام  ، و ما درپسندشان نباشد
 و آن را در مقياسي وسيع انجام دهيم؟ دادهي شكنجه و آزار بدانند را اولين اولويت قرار  به افراد كه درباره

اي از  به دافا داشته باشند، اين نتيجهنسبت منفي  نگرشيگر اما ا. يا نه مورد پسند آنها واقع شوداهميتي ندارد كه دافا  :معلم
به طور كلي وقتي به روشنگري . مسموم شدن توسط شيطان است، و برايتان ضروري است كه امور را براي آنها روشن كنيد

ي دافا  تزكيهه ي چيزهاي مرتبط ب درباره نيازي نداريد—ي شكنجه و آزار است رسد، به معني صحبت درباره ها مي واقعيت
بايد به آنها بگوييد كه ما گروهي از مردم خوب هستيم، و دافايمان . ندارد كه افراد نخواهند تزكيه كنند اشكالاين . صحبت كنيد

مورد آن مهم نيست كه "] ممكن است بخواهيد رويكردي نظير اين داشته باشيد كه،. [دهد كه خوب باشند به مردم آموزش مي
صرفاً سعي دارم به شما بگويم كه شكنجه و آزار، . ه، من سعي ندارم شما را متقاعد كنم كه دافا را ياد بگيريديا ن پسند شما هست

آنهايي كه براي يادگيري فا . و اين كافي خواهد بود. "است زهرآلوداكاذيب  حقيقتدانيد در  ميشما كه  آنچهاينكه پليد است و 
مطلقاً بايد اين را به خاطر . كشانده باشندبه اين كار آنها را دهند، نه به خاطر اينكه  م ميآيند اين كار را بنا به ميل خود انجا مي

 .هيچ چيزي را تحميل كنيمكس  به هيچخواهيم  ما نمي: داشته باشيد
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ژي و هاي عظيمي روبرو بوده است، هم از نظر تكنولو تيم ايميل با چالش. ايم به چين فرستاده يهاي بسيار ما ايميل: مريد

مان است يا به خاطر اين است  شينگ در خصوص افراد باقيمانده در تيم آيا اين به خاطر مشكالت شين. هم از نظر نيروي انساني
  شوند؟ كه نيروهاي كهن سد راه ما مي

 ،اينكه اول: كنم كه در پشت آنچه كه مطرح كرديد دو دليل وجود دارد فكر مي. هر يك از شما مسير خودتان را داريد :معلم
ي  ممكن است شما در تزكيه ،وم اينكه؛ و ددتنها هستي صرفاً چيزهاي بسيار زيادي براي انجام دادن هست و در نتيجه شما دست

دارند كه الزم ها سوءاستفاده كرده است، چراكه مريدان دافا  تان امور را از نظر انداخته باشيد، بنابراين شيطان از شكاف شخصي
كه  ام دريافته، 1999جوالي  20هاي اخير، مخصوصاً بعد از  استاد، در سال"اند،  بعضي افراد گفته. ا انجام دهندسه كار ر يك از هر

پيشرفت كردن و رشد يافتن واقعاً هر روز  مثل قبل نيست، كه آن حس واقعاً خوبِ. رشدم از طريق خواندن كتاب كند شده است
نون از خواندن كتاب احساسي به خوبي قبل نداريد؟ اينطور نيست كه فا ديگر چرا اينطور است كه اك. "داشتم را سريع دركم

 ي همهشاهد رشد و بهبودي باشند بايد اينطور است كه الزامات باالتر هستند، و اينكه مريدان دافا قبل از اينكه . قدرتمند نيست
 )تشويق. ( به خوبي انجام دهندسه كار را 

به بيرون اينكه خوانند و  گويند كه كتاب را در خانه مي ي فا را شروع كردند مي ن مطالعهآغازي ي دورهبعضي افرادي كه در 
 فاصلهخيلي  كنم كه آن افراد از داشتن دركي پليد ميفكر . كه مريدان دافا بايد انجام دهندرا انجام دهند و چيزهايي  روند نمي

 در طول چند سال گذشته، مريدان دافا در حال اعتبار. ر بوده استبخت با آنها يا ، و اگر شروع به انحراف نكرده باشندندارند
آن افراد اصالً رشد نخواهند . اند موجودات از طريق روشنگري حقيقت بوده دادن به فا در ميان شكنجه و آزار، و نجات دنبخشي

انجام دهند انجام ندهيد، نه تنها رشد اگر كارهايي را كه مريدان دافا بايد . كرد، مهم نيست كه در خانه چقدر كتاب را بخوانند
بودن  "ي اصالح فا مريد دافاي دوره"، معني يك "مريد دافا"... "مريد دافا". نخواهيد كرد، بلكه فقط به پايين خواهيد لغزيد

ي است؟ به رهايي خودتان اهميت بدهيد، آيا اين عملاگر فقط . ترين موجود در كيهان است چيست؟ اين برترين عنوان و باعظمت
چيست؟ آيا شما به فا اعتبار  "ي اصالح فا مريد دافاي دوره"بودن ناميده شود؟ يك  "مريد دافا"تواند يك  چگونه آن مي

براي نكرديد و جرئت شديد مخفي شد با خطر مواجه آن ايد؟ وقتي كه دافا به شما نفع رساند آمديد، با اين حال وقتي كه  بخشيده
؟ تمام دهد مي چه معني "ي فا در خانه مطالعه"س تر از يك فرد عادي هستيد، پ ايد كه نااليق هنشان داد. دافا صحبت كنيد

با پنهان بودن احساس راحتي داشته باشيد؟ چرا مريدان توانيد  مي چگونهشوند، پس  موجودات دارند در شكنجه و آزار مسموم مي
اين آن نوع . دارندمريدان دافا است كه ي ا چون اين وظيفهد؟ نموجودات هستدادن دافا در حال روشن كردن حقيقت و نجات 

  .كننده است تزكيهاز  نوع خواهم، و يك مريد دافا اين موجودي است كه من، لي هنگجي، مي
 

كنند،  ي به غلبه بر شكنجه و آزار اقتصادي شيطان نميزياد كنندگان به صورت كل توجه تمرين رسد كه هم به نظر مي: مريد
در اعتباربخشي به فا توسط نحو ، و به اين اند بودهدرآمد  هاي كم هاست كه در شغل كنندگان مدت بسياري از تمرينبنابراين 
 .اند هاي زماني و مالي محدود شده محدوديت
چيز است كه  نگرفتن همه نظر درخودمان در  هي اوقات عملكرد خودمان يا كاستياين مسئله واقعاً وجود دارد، اما گا :معلم

مريدان دافا در حال پيمودن مسير صالحي در اعتباربخشي به فا هستند و در حال نجات تمام . شود آن چيزها اتفاق بيفتد اعث ميب
هاي خاصي خوب عمل  اگر در زمينه. بيايندمالي، بايد كنار هم  اوضاعهاي آن مسير، شامل  موجودات هستند، بنابراين تمام جنبه

در رابطه با هر چيزي، تا زماني كه آن را به خوبي انجام دهيد، هر چيزي تغيير . فاده خواهد كردنكنيد شيطان از شكاف سوءاست
 .خواهد كرد

 
چند كلمه به مريداني بگوييد كه در ساخت موسيقي درگير هستند؟ ما به خوبي مريداني كه هنرمند  ممكن استآيا : مريد

 .ايم هستند عمل نكرده
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. كه چه كسي بهتر از چه كسي است نيستيمدان و اين قييمريدان هنرمند و مريدان موسي بين  نگران مقايسهما  :معلم
سازند  مريدان دافايي كه موسيقي مي. ها در سطوح هستند و اختالف فرديآنها صرفاً موضوعاتي از رشد ) خندند حضار مي(

براي نجات تمام موجودات، مريدان دافا . ستت اقدارند، و اين عالوه بر روشنگري حقيكار انجام اين براي  اي ويژه ي وظيفه
ها توسط خود مريدان دافا ساخته شدند، و خيلي قابل  آهنگآن . شوند اند، شامل آنهايي كه در گاال اجرا مي هايي ساخته آهنگ

 روزي كه به مريدان دافاي هنرمند فا را آموزش دادم، در جلسات مريدان مسئول ساخت موسيقي و هنرهاي. تحسين است
در اين پيش بيايد در آينده وقتي فرصت . ولي در آن زمان ضبط نشد. نمايشي نيز شركت كردم، و در آنجا فا را آموزش دادم

 )تشويق. ( خصوص بيشتر خواهم گفت
 

كنند، و رفتار  آيند، صحبت مي ، نظير طوري كه به نظر ميشان رفتار ظاهريمريدان زيادي هستند كه به ظاهر خود و : مريد
 .كنند كنند توجه نمي مي

 نسبت بهمختلفي  هاي نگرشخدايان مختلف  طور سنتي، به .صحبت كنمي يك مطلب اضافه  بگذاريد اينجا درباره :معلم
اينكه چگونه به نظر  كردند زياد بهدي كه در گذشته دائو را تزكيه ممكن است بدانيد كه بعضي افرا. ندا هداشتشخص يك ظاهر 
تر  كه پايين يهايچنين بودند، و مخصوصاً آن هايي كه در اين دنيا تزكيه كردند اين كم دائوييست دست. ادندد اهميت نمي آمدند مي

تعداد كمي از آنها . آراستند خود را نميآنها خيلي نامرتب و ژوليده بودند و . دادند ظواهر بيروني اهميت ميبه ، كه حتي كمتر بودند
خرج  زياد دقت بهكننده،  احساس كردند كه براي يك تزكيهآنها چرا اينطور بود؟ . كردند ميحتي تعمداً در محيطي كثيف تزكيه 

ي  و چه پديده. قيد باشند انگار و بي سهلدر اين باره كه طرز لباس پوشيدن يك وابستگي بود و اينكه بهتر بود ي  درباره دادن
ي خود به چيزي پي  كردند، بنابراين آنها در تزكيه مي هاي كمكي را تزكيه هاي تزكيه در گذشته روح ديگري را ديدند؟ شكل

آن . كرد شروع به داشتن انرژي بر روي خود ميبر روي بدن او بود  كه چيزهر كرد،  بردند، اينكه، به مرور كه يك فرد تزكيه مي
كامل كرده بودند، آن چيزها  اي كه در سمت ديگر تزكيه را هاي كمكي رسيدند، اما به چشم روح بد به نظر مي ،افراد در اين سمت

كند، و  كند تغيير مي طور كه فرد تزكيه مي همان افتاد كه ماده در اين بعد مياين اتفاق براي اين . رسيدند همگي خوب به نظر مي
هاي  شود گنجينه آنچه كه در سمت ديگر نشان داده مييابد،  طور كه انرژي افزايش مي بنابراين همان. آورد انرژي به دست مي

رسد  به نظر ميهايي  جاي بدن فرد، مثل گنجينه ل در همهشده از انرژي است، از آن سمت ديگر، كثيفي و گ ساخته طبيعيِ فوق
اين بود كه كثافت سر و تمام  شد ديده ميآنچه —دنياي بشري—اما در اين سمت. كننده و خيره درخشان، اند كه بدن را پوشانده

شد كه  تمرين مداوم منجر به اين مي. كثيفي و گل بر روي بدن مقدار زيادياز سر تا پا كثيف بود، با  بدن فرد را پوشانده است، او
هاي كمكي با خود  گل و چيزهاي كثيف توسط انرژي به دست آمده از طريق تزكيه تقويت شوند، بنابراين چيزهايي كه روح

 .كردند از تميز ساختن خود خودداري مي اًاين عمدآنها اين را ديدند، بنابر. بردند همگي چيزهاي خوب بودند مي
دانيد، مردم در اجتماع غرب به ظاهر و طرز رفتارشان بسيار  طور كه مي همان. ي ديگري به آن نگاه كنيم حاال بياييد از زاويه

آموزد كه هر  ر بوديسم ميتزكيه د. از آنجا كه آنها آن فرهنگ تزكيه را ندارند، مفهومي از اين موضوعات ندارند. دهند اهميت مي
اي كه بودا به او بدهد خواهد گرفت، و او هر  او هر مقام دستيابي—شد بخشيدهكننده دارد توسط بودا به او  چيزي كه يك تزكيه

 ،اما. همين براي خدايان در غرب مصداق دارد. گيرد گيرد و هر چيزي را كه قرار نباشد بگيرد نمي چيزي را كه قرار باشد بگيرد مي
 .متفاوت است پيشين تزكيههاي  ي شكل با همهدافا  ،البته

 متمدن ، ومبادي آدابنجيب،  ن است به ياد داشته باشند، مردانطور كه شاگردان غربي ممك ، همان1960قبل از دهه 
 حتماالً فكر كرده بودنداها  انسان. دادند اهميت بسيار زيادي ميو بافرهنگ بودن  آموختگي ادببه  و بودند بانزاكتها  خانم. بودند
با آساني  ها به اما اين منجر به اين شد كه انسان. كردند كه آنقدرها بد باشد ، و در اصل خدايان هم فكر نمياستخوب اين كه 
يك . شد ميبه جايي رسيد كه ارزش يك شخص توسط طرز صحبت و رفتارش قضاوت . دنكن پيدا] مفرط[يت فكري مشغول ،آن

ها به اينجا  تمام انسانكه بعدها، از آنجا . شد پنداشته مي—يا نانجيب—اساس نجيب اش، بر آن عوضِ منش بنيادي بهشخص، 
شدند، و بنابراين نيروهاي  گرفتند بايد خارج مي هايي كه بر سر راه تزكيه قرار مي آمدند تا فا را كسب كنند، تمام اعمال و گرايش

دانيد چرا، وقتي  آيا مي. با رويكرد استفاده از يك چيز بد براي مبارزه با يك چيز بد انجام دادند رااين كار شدند و  وارد عمل كهن
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 برخالفو داشته باشند ظاهري نامرتب كردند كه ها و هنرمندان خياباني ظاهر شدند، مردم شروع  آغاز شد، هيپي 1960دهه 
 افرادي بيروني لباس  تر بود، بيشتر مد روز بود؟ اليهقيد آن بيرسيد، هرچه  مي، و وقتي به پوشاك عمل كنندهاي سنتي  ارزش
شد، كمر  شان نمايان گذاشته مي پوشاند و فقط سر انگشتان شان را مي هايشان دست شان بود، آستين دروني  تر از اليه كوتاه

تر بود، بهتر  ، هر چه آن شلختهاساساً—شد روي هم جمع ميي شلوارشان در باالي پايشان  تر آمد، و پاچه شلوارهايشان پايين
ي استفاده از چيزي بد براي  كهن آن را، به وسيله ينيروها. قطعاً صرفاً روندي از مد نبوداين توانم به شما بگويم كه  مي. بود

پوشيدن در مورد لباسي مرتب  حقيقتدر . انجام دادند ،خاطر بشري به ظاهر مبارزه با يك چيز بد، به منظور خارج كردن آن تعلق
سازي شده باشد،  يكبار كه چيزي ثابت. شود] يا تعلق خاطر مفرط[سازي  ثابتچيز اشتباهي وجود ندارد، اما هيچ چيز نبايد اصالً 

 .ها در رابطه با آن افراط كنند شود كه آن انسان ذهن بشري منحرف شده است و اين منجر به اين مي
دانيد  مي. خود عقبمرتب، تميز، و متمدن بودند، با پنج هزار سال تمدن در  ها كامالً قبل از انقالب فرهنگي در چين، چيني

ها هر روز  يافتگي نبود، ژاپني ؟ چند قرن پيش كه چيزها به اين توسعهدرست استاند،  ها هميشه بسيار تميز و مرتب بوده كه ژاپني
كه  هايي دورهحتي در طي را آنها اين كار . دكردن ي چوبي حمام مي آمد در يك خمره با آبي كه در يك ديگ بزرگ جوش مي

—كردند ي تانگ نيز زندگي مي بود كه مردم در سلسله دانيد؟ اين طوري اين را ميآيا و . دادند نيافته بود انجام مي بينهايت توسعه
اينطور . ميز نبودندهاي باستان ت اينطور نيست كه مردم در زمان. بود طور نيز دقيقاً هميني تانگ  مردم در سلسله در خصوص

هاي مختلف همگي به  هاي مختلف و دوره مردم در سلسله. كردند ميدانند پيشينيان چگونه زندگي  است كه مردم امروز نمي
پيشينيان را به صورت  ،مردم امروز. پوشيدند تنها فرق در خصوص طوري بود كه لباس مي. همان صورت بودند، آنها تغيير نكردند

چهار "انقالب فرهنگي، . تج شده استي تكامل من بر اساس نظريهكردن كنند، اما اين در اصل از استدالل  م ميافتاده ترسي عقب
براي اينكه كلمات پوچ حزب سياسي —در نظر گرفت "ذهنيت بورژوا"را منسوخ كرد و تميزي و آراستگي را به صورت  1"كهن
دار در  ديدند كسي با كفش پاشنه بريدند، اگر مي ها را مي آنها گيس زن. بود "ذهنيت بورژوا"را نقل كرده باشيم، آن يك  يمعين

هر لباس  پاره كردن شكستند، و از قيچي براي هايش را مي آوردند و پاشنه رود كفش را از پاهاي او در مي خيابان راه مي
كند كه  را مطرح ميشعار اين  حزب سياسي در چين،آن . كردند استفاده مي ممكن بود به تن داشته باشيدكه  اي جلوه خوش

"زندگي  "حشرات انقالبي"، و با بدني سراسر از روي زمين غلت بزن ل شويدستي پر از پينه بساز، تا وقتي كه پوشيده از گ
 .فقط چند سال زمان برد تا تمدن چين را به طور كامل نابود كنند) خندند حضار مي. ("كن

] آن نوع ظاهر. [رود هايشان در هم مي اخمبا ديدن ظاهر بعضي از شاگردان چيني دانم كه بعضي از شاگردان سفيدپوست  مي
اند و برايشان عادت شده است، و از ناشايسته بودن اعمال  در آن اجتماع است، و به مرور زمان به آن خو گرفته بودنمحصولي از 

راين تا حد ممكن به روش موجودات بشري ادامه دهيد، و هيچ چيز البته نبايد به افراط برده شود، بناب. و رفتارشان آگاه نيستند
 .توجه به آداب، يا غيررسمي باشيد ، بيقيد بيتوانيد خيلي شلخته،  نمي. ابهت عمل كنيد مثل يك فرد طبيعي و با

داريد يا نه و  آييد توجه كند كه آيا به طوري كه به چشم مي اي، با اينكه اين تفاوتي ايجاد نمي در واقع، از يك ديدگاه تزكيه
ها  چيني. توانيد وابسته باشيد ي كليدي اين است كه شما از هر دو نظر نمي تان را تحت تأثير قرار نخواهد داد، اما نكته تزكيه
گويم كه  مي. "تر است كه شلخته و نامرتب بود خيلي آسان. تر بهترقيد بيهر چه . باشم قيد بيمن فقط دوست دارم "، گويند مي

وقتي كه در حال . به نظر برسدابهت  الگو و سرمشق ديگران باشد و مثل يك انسانِ بايك مريد دافا بايد . يستاين خوب ن
براي پوشيدم، و براي اين بود كه مثالي  طور رسمي لباس مي اصلي چين بودم، هميشه به ي كالس در سرزمين آموزش فا و ارائه

خواه حق با . هستند از كلمات رساتركنند كه اعمال  بعضي افراد احساس مي و علتش اين است كه) تشويق. ( به جا بگذارمشما 
من هر طور استاد "—كپي كنندرا دهد  استاد انجام ميكه چه آنخواهند  كنندگان صرفاً مي آن افراد باشد يا نه، بعضي از تمرين

ي شما هم بايد  كنم و همه آيم توجه مي ميكه چطور به نظر  بنابراين به اين) خندند حضار مي. ("پوشم لباس بپوشد لباس مي
وحشتناكي ويران كرد، پنج هزار سال تمدن را ظرف چند سال  خيليانقالب فرهنگي واقعاً فرهنگ چين را به طرز ]. توجه كنيد[

مردم بر اساس رفتارشان توجه كنند، شاگردان غربي بايد از قضاوت كردن  طرز ها بايد بيشتر به ظاهر و بنابراين چيني. نابود كرد

                                                 
  ."هاي كهن هاي كهن، فرهنگ كهن، رسوم كهن، و عادت ايده"ف شده به صورت تعري  1
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هيچ ) كنند حضار تشويق مي. (ظاهر خودداري كنند، و شاگردان آسيايي در مجموع، بايد بيشتر به رفتارشان توجه داشته باشند
 .كس نبايد افراط كند

 
 ي اصالح فا تأثيري منفي بر مردم عادي داشته است؟ چگونه بايد به چيزهايي نگاه كنيم كه در دوره: مريد
آييد و بشنوند كه از  به چشم ميبد روشن كنيد، اما اگر مردم ببينند كه خيلي خيلي خوب ها را  يد واقعيتنتوا بله، مي :معلم
اگر در روشنگري حقيقت به خوبي عمل نكنيد . هستيد كنيد، فكر نخواهند كرد كه شما قابل اعتماد اي استفاده مي زبان ناپخته

 .ا در ذهن داشته باشيدبايد تمام اينها ر. تأثيري منفي خواهيد داشت
 

 ما به عنوان مريدان چگونه بايد به رويدادي كه در آرژانتين اتفاق افتاد نگاه كنيم؟: مريد
بايد آنها را پاسخگو در كند كنم اگر هر كسي مريدان دافا را شكنجه و آزار  شود، فكر مي تا آنجا كه به آن مربوط مي: معلم
خواهيم داد اگر اين چيزي است كه نياز است، و وقتي كسي صدمه ديده است، اگر الزم باشد ها را توضيح  ما واقعيت. نظر بگيريم

 .انجام دهيد نياز داريدتوانيد هر آنچه را كه  وجود دارد، و ميي براي تمام اين چيزها سوابق. بريم را به دادگاه مي آن
 

ي پيش از  توانم آنطور كه به هنگام پنج دقيقه اشد، آيا ميدهم ذهنم شفاف يا آرام نب اگر وقتي كه تمرينات را انجام مي: مريد
 دهيم، خودم را پاك كنم؟ فرستادن افكار درست انجام مي

اگر . آيد افكار درست بفرستيد توانيد هر وقت كه ذهنتان شفاف و آرام نيست يا ذهنتان تحت مداخله درمي مي :معلم
توانيد آن را در هر  مي. زمان باشيدمقيد به بفرستيد، مجبور نيستيد كه ن بيروخواهيد تنظيمي انجام دهيد يا افكار درست  مي

صرفاً تان قوي است  پاك و شفاف است و افكار درست تانسركه كنيد  كه احساس مي هنگامي توانيد زماني انجام دهيد و مي
 .متوقف كنيد

 
 همانند مريدان بالغ است؟  كودكانبراي  ،دهند آيا الزامات براي انجام سه كاري كه مريدان دافا انجام مي: مريد
 دريافتتوانند از اجتماع  هاي ارتباطي، و توجهي كه مي ها، مهارت مريدان كوچك از نظر توانايي. كنند نه، فرق مي :معلم

ي  درباره. دها بچه هستن بچه—ترها يكسان نيستند و بزرگ ها بچه. توانند يكسان باشند بنابراين الزامات نمي. كنند متفاوت هستند
 .ام اين قبالً بارها صحبت كرده

 
كه  مايل هستندخيلي از مريدان . كنند استاد خيلي سخت كار مي. ايد بودهصحبت مشغول شما نزديك به سه ساعت : مريد

 )تشويق. ( استاد كمي آب بنوشند
 به آنها ه آنهايي كه پيش از اينخيلي زيادي وجود دارند، ب پرسشهاي  كنم چون هنوز برگه ميفكر . ايرادي ندارد :معلم

 .شده است نخواهم پرداخت اشاره
 

تر بگيريم چراكه منهتن  ها را آسان خانه ها و سفارت توانيم رفتن به كنسولگري ميفعالً ما گويند كه  بعضي شاگردان مي: مريد
 .تر است مهم

 )تشويق. ( ي آنها مهم هستند، و هيچ مكاني نبايد از نظر بيفتد همه: معلم

 
حضور داشته هويي  ي مينگ او سه سال در مدرسه. ما زوجي هستيم كه هر دو مريد هستيم، و يك پسر ده ساله داريم: مريد

 .دهند گويد، و رفتارهاي بد نشان مي جنگد، دروغ مي ، اما هنوز غالباً با افراد مياست
اشته باشد، و افرادي كه او با آنها در تماس ها را د هاي بچه او هنوز ممكن است كه ويژگي گاهي، خوب، بچهيك  :معلم
داشت كه توسط اين ي بزرگ رنگ است، و اگر فردي وجود  بشريت يك خمره. نقشي ايفا خواهند كرد در آن گيرد نيز قرار مي
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غالباً حتي مريدان دافايي كه در حال تزكيه هستند نياز دارند كه . بود وقت او يك خدا مي نخورده بود، آن ي رنگ دست خمره
 .حتي بيشتر اينطور است بچهخودشان را پاك كنند، و اين براي يك 

به مريدان  قصد ازآنها . ها مشكالتي داشته باشند، كودك آنها را انعكاس خواهد داد و همچنين، اگر والدين در برخي زمينه
 .چه باشد بچه استاو هر . بگذاريد خيلي اين را ادامه ندهيم. دافا و به والدين نشان داده خواهند شد

 
اي استفاده  اخير عموماً فقط از كرههاي  اي سابقاً حروف چيني زيادي را در خود داشت، اما از شروع زمان زبان كره: مريد
 .لطفاً اندكي اين را روشن سازيد. شود فالون گونگ مي ي گسترده ت، و اين تا حد معيني مخل اشاعه يافتنكرده اس

ي آسيا، و من در حال اشاره به كشورهاي خاورميانه يا هند نيستم، از حروف  شته، كل منطقهيادم است كه در گذ: معلم
ها در آنجا در  چيني. كردند، چراكه افراد چيني بسياري آنجا بودند كردند يا دست كم تا حدي از آنها استفاده مي چيني استفاده مي

 ،در گذشته، زبان چيني. مدارس چيني نسبتاً زيادي نيز وجود داشتحال تجارت بودند يا حتي مأموران حكومتي شدند، بنابراين 
اما نيروهاي . كردآسان را كامالً  امور ،اين. شد ي آسيا استفاده مي ي در منطقهبه طور وسيعخواه در مبادالت تجاري يا فرهنگي، 

انجام اصالح فا توسط ر عين حال براي كنند و دمانع ايجاد مردم دنيا براي كسب فا توسط بودند كه به اين كهن صرفاً مصمم 
 .سياسي خواست كه كار وحشتناكي را انجام دهد حزببنابراين از آن . به وجود بياورندسختي  ،من

خيلي آسان خواهد بود كه مردم  براياستفاده شود، ] ي اين كشورها توسط همه[اگر زبان چيني "نيروهاي كهن فكر كردند، 
 ،نيروهاي كهنوقت  آن. "خيلي آسان خواهد بود كه در اطراف دنيا پخش شودن گونگ شما فالوبراي فا را كسب كنند و 

به منظور اينكه آنچه را كه . داشتند كنترل را در دست نمي ،خواهند انجام دهند شد كه آنچه را كه مي زمان اين مي هنگامي كه
، دادهفرهنگ بومي خود را ترويج تا كاري كنند كه آنها  اده كردندگرايي مردم سوءاستف انجام دهند، از مفهوم ملي خواستند مي

يك كنفرانس ملل كمونيستي در جماهير  يك بار در. بينند بسازند كه خدايان آنها را به عنوان كلمه نمي] براي زبان[نمادهايي 
فقط با . يك تعداد عظيمتيم، شرقي هس ها در آسياي جنوب تعداد بسيار زيادي از ما چيني"، چ آشكارا بيان كرد ك روي سابق، حشو

نگاران بسيار  دانيد، روزنامه و مي. "هاي حزب سياسي ما خواهند شد ها تبديل به ملت آرايي از سوي ما، آن مكان صف يك فرياد
كنفرانس حتي تمام نشده بود كه . سرعت آن خبر را در تمام دنيا پخش كردند زيادي در آن كنفرانس حضور داشتند، و آنها به

چگونه شروع  "ها چيني طرد"آن  كه دانستيد آيا مي. ها كرد ي بزرگي عليه چيني شرقي شروع به مبارزه ي آسياي جنوب قهمنط
بسته شدند، افراد  اجبار شد به ها اداره مي مخصوصاً در جنوب آسيا، مدارسي كه توسط چيني. شد؟ اين جايي است كه از آن آمد

. شد، و استفاده از زبان چيني ممنوع شد هوادگي محلي انتخاب كنند و نامي به آنها دادچيني در آنجا مجبور شدند كه نام خان
به تصويب رساندند كه استفاده از زبان چيني را  شان اساسي قانونبراي  هايي اصالحيه، خيلي از كشورها قوانين و از اين گذشته
در مناطقي معين  افرادبراي  هاي بسيار زيادي چالشرسد، آن  وقتي كه به مطالعه و كسب فا در امروز ميبنابراين . كرد منع مي

 .ايجاد كرد
توانند قانون  مردمِ نه فقط آسيا، بلكه همه جاي دنيا، مي. بيني كنند توانستند قدرت دافا را پيش البته، نيروهاي كهن نمي

. ماند تغيير باقي مي روني قانون بزرگ بيبه چه زباني باشد معناي دآن هاي مختلف ترجمه كنند، و مهم نيست  بزرگ را به زبان
فا را در آغاز مداخله عليه آنهايي كه . ي اصالح فا پيوستند، عظيم بودند ، كه در طي دورهاولين گروه از مريدان دافااما موانع براي 

 .كسب كردند كامالً شديد باقي مانده است
 

ساكت طور آرام و  ندين داستان با اين زمينه است كه بهچ حاوي كنند مي پخشكه مريدان در هنگ كنگ  هايي متن: مريد
"افا هائود"تكرار "ه ب

هاي  اين منجر به اين شده كه برخي از توريست. هايتان خوب خواهند شد بپردازيد و بيماري "  2
نيست از دارو  زمالاشتباه فكر كنند كه در حال مطرح كردن اين ايده هستيم كه اگر مردم بيماري دارند  اصلي چين به سرزمين

 .استفاده كنند و صرفاً با گفتن اين به خودشان كه دافا عالي است خوب خواهند شد

                                                 
  "دافا عالي است"   2
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نه تنها براي مردم عادي مؤثر است، بلكه براي مريدان دافا نيز مؤثر است چراكه چيزهاي بد در  "ائودافا ه"گفتن : معلم
باشد كه دافا عالي است، درخواهيد يافت كه كل بدنتان طنين وقتي هر سلول بدنتان در حال گفتن اين . كند ذهن را پاك مي

بسيار  است كه چرا شخواند، بنابراين اين دليل مي ا است كه ذهنتان دارد آن را فرااين، ف) تشويق. ( كند ميرا احساس  ]آن[
اصلي چين نياز نداريد كه  زميندر خارج از سر. كنم كه بهتر اين است كه حقيقت را با خرد روشن كنيد اما فكر مي. قدرتمند است

منطق  اساس دليل وبر چيزها را توانيد  تر است و شما مي محيط راحت. را انجام دهيد يا حقيقت را به آن شكل روشن كنيد كار آن
هم  اند با كند، ميزاني كه مردم توسط تبليغات افتراآميز مسموم شده اصلي چين محيط فرق مي در سرزمين. براي مردم روشن كنيد

معيني  ي اصلي چين درجه ي فالون گونگ دارند، و مردم از سرزمين هاي متفاوتي درباره و از اين جهت آنها ديدگاههستند  تفاوتم
 آن را در ميان جمعيتاصلي چين  توانيد در سرزمين ميدارند، بنابراين  گونگ چيزمينه در رابطه با  ي فرهنگي و پيش از زمينه
اصلي چين هستيد به  اما نيازي نداريد كه آن را در نواحي شهري يا اگر در خارج از سرزمين. انجام دهيدبه اين صورت  تر وسيع

 ابهت صرفاً به صورت آشكارا و با. در هنگ كنگ نيز نيازي نداريد كه آن را به اين صورت انجام دهيد. اين شكل انجام دهيد
 .ها را به آنها بگوييد، و اين خوب خواهد بود واقعيت

 
اند و  ايم، بعضي از مردم عادي غرب تحت تأثير قرار گرفته ي فا و روشنگري حقيقت بوده طور كه در حال اشاعه همين: مريد

ما اين را چند باري به . مايليم بپرسيم كه آيا مناسب است كه آنها را قبول كنيم. اند براي ما كلوچه، ميوه، و چيزهاي ديگر آورده
 .اند ان نظرات مختلفي داشتهايم و شاگرد بحث گذاشته
اگر مردم از روي صميميت و شوق و عالقه چيزي به شما بدهند اما شما آن را رد كنيد، اين . بستگي به وضعيت دارد :معلم

كنيد آنها را  آن چيزها خيلي گران نيستند، بنابراين اشكالي ندارد كه بعد از اينكه از فرد تشكر مي. واقعاً كمي نامودبانه است
وقت قبول  بدهد، آن غذابه شما مقدار زيادي كه اگر كسي بخواهد . اما الزم است كه آن را مورد به مورد اداره كنيد. پذيريدب

توانيد براي آن به آنها پول  آن را به صورت مورد به مورد اداره كنيد، و به عنوان يك گزينه مي. بود كردن آن واقعاً مناسب نمي
اي  بينند شما سردتان است، و براي شما قهوه يا خوراكي مي. دهند اقعاً آن را از روي مهرباني انجام ميولي بعضي افراد و. بدهيد
اشكال است كه بخواهيد به آنها پول  اين هم خوب و بي. توانيد به پيش برويد و براي آن از آنها تشكر كنيد مي پسآورند،  مي

 .با اين چيزها بر اساس وضعيت برخورد كنيد. تشكر كنيدخيلي فاً از آنها وقت صر خواهند آن را بپذيرند، آن اگر نمي. بدهيد
 

ي دافا بسازند،  هايي درباره خواهند برنامه ايِ افراد عادي هستند كه اكنون مي كنندگان تلويزيوني و رسانه بعضي از تهيه :مريد
 .ايد اين را اداره كنيممايليم از استاد بپرسيم كه چگونه ب. خواهند و مقداري از فوتيج ما را مي

ي ما  هاي ضدشكنجه ها و نمايش خواهند از رژه اگر مي. خواهند بسازند هايي مي بستگي به اين دارد كه چه نوع برنامه :معلم
ي  اما اگر بخواهند درباره. فيلم تهيه كنند، آزادند كه اين كار را انجام دهند، چراكه آنها از اول هم رويدادهاي عمومي هستند

گويم كه آنها  وقت مي كنيد، برنامه بسازند، آن كنيد و تزكيه مي ي اينكه چگونه فا را مطالعه مي زندگي شما، درباره خاص هاي بهجن
دانيد كه آنها به دنبال چه چيزي هستند و در خصوص آن تا كجا پيش خواهند  چرا آنها را رد كنيد؟ چون شما نمي. را رد كنيد

و  اظهار نظرها ميانفا و تزكيه كردن چيز بسيار باوقاري هستند، و اين باوقار نيست كه آنها را در  بعالوه، مطالعه كردن. رفت
به طور براي مردم سخت است كه  د آنها را رد كنيد، و نيز، واقعاًبراي همين است كه باي. يك فرد عادي قرار داد هايتفسير

 . ما را بفهمندحقيقي 
خواهم دوباره تأكيد  مي. كنندگان در گذشته شلخته و نامرتب بودند كه چگونه تزكيه صحبت كردم ني اي كمي قبل درباره

توانند به چيزهاي  واي، آن چيزهاي نامرتب و كثيف مي"كنيد  بعضي از شما داريد فكر مي. كنم كه شما نبايد به آن وابسته شويد
آن وقتي است كه : اهم اين را برايتان روشن كنمخو مي) خندند حضار مي. ("كثيف خواهم بود همپس من . خوب تبديل شوند

ن چيزها واقعاً آ حتي اگر. پس شما نبايد آن چيزها را كپي كنيد! هاي كمكي باشند كه در حال گرفتن چيزها هستند روح
. كنيم مي توانست آنها را بگيرد، آن راهي نيست كه ما در دافا تزكيه توانستند به چيزهاي خوب تبديل شوند و روح اصلي مي مي

 )تشويق(  .چيز خواهيد داشت به شما بگويم، در آينده شما همه دمريدان دافا، بگذاري



  31

 
ام و بنابراين چيزهايي كه در  ام خوب عمل نكرده من در روشنگري حقيقت براي خانواده) شده ترجمه پرسش( :مريد

خواهم كه آنها درك كنند فالون دافا خوب است و  مي. ما واضح توضيح نداده طوربه را اعتباربخشي به فا در حال انجامشان هستم 
مان توضيح دهيم كه در حال انجام  مايلم از استاد بپرسم، چگونه بايد به خانواده. نيستم مفرطي چيزاينكه من در حال انجام هيچ 

 !بگويمزبان به استاد درود  چه هستيم؟ همچنين، مايلم از طرف شاگردان كشورهاي اسپانيايي
وقتي . كنند كامالً ناآشنا است ها تمرين مي تزكيه كه چينياز  نوع آنبا  حقيقتاجتماع غرب در ) تشويق! ( متشكرم :معلم

آنها به چه سطحي از درك قادر خواهند بود برسند؟ و عموم "شروع به آموزش فا كردم، در حال فكر كردن به اين بودم كه، 
كه افكار ] اي چيني[روش ها در فرهنگ باعث شده است كه آنها  اگرچه تفاوت؟ در اصل، "مردم چگونه آن را خواهند نگريست

دهند و  كنندگان نشان مي اي كه تزكيه شوند و مفهوم يك خدا شدنِ يك انسان را غريب بيابند، اما خوبي و مهرباني مي ابراز
، درست مثل روشنگري حقيقت. است خوب آن فكر كندكه  بر آن داردتواند هر كسي را  كند مي انرژي مثبتي كه دافا ساطع مي

ي چيست و سپس  اول به آنها بگوييد كه دافا دربارهبايد . صحبت كنيدتان  با خانوادهبه طور افزايشي ي تزكيه در دافا  دربارهبايد 
از مواقع، بسياري —كنم اين موضوع بزرگي باشد در اصل فكر نمي. آهستگي بگذاريد بدانند كه در حال يادگرفتن آن هستيد به

 .صرفاً افكار بشري خود شماست
ممكن است آنها . كنيد با آنها آشكارا و سرراست صحبت كنيد، اما مطمئن باشيد كه در سطح خيلي بااليي صحبت نمي

به آنها  دانم ميهر چيزي را كه  بنابراينرا مخفي كنم،  چيز خواهم هيچ من نمي"گوييد كه،  تان باشند، اما اگر مي خانواده
چيزها در  ي بارهدر حال گفتن اين هستم كه نبايد در. گويد كه دروغ بگوييد استاد به شما نمي) خندند حضار مي... ("گويم مي

ي چيزها در  گيرد، اگر درجا درباره از آنجا كه فهم فا قدم به قدم صورت مي. سطوح باال صحبت كنيد، وگرنه آنها را خواهد ترساند
اين تمرين واقعاً خوب است و براي سالمتي "توانيد بگوييد اين است كه،  چيزي كه مي. سندتر سطحي باال صحبت كنيد مي

خواهيد  آيا مي. اين كتاب خيلي خوب است. برد براي ذهن و بدن خوب است و استانداردهاي اخالقي مردم را باال مي. عالي است
اش صحبت كنيد، و  ترين سطح درباره اي ؟ صرفاً با شروع از پايه"دبدانيبيشتر  در اين بارهمند هستيد كه  آيا عالقهآن را بخوانيد؟ 

  از حقيقت در سطح جوآن فالوناز آنجا كه . ي آن بيشتر كشف كنند و خودشان آن را بخوانند بگذاريد كه خودشان درباره
اگر در سطحي . فا را درك كنند جوآن فالون خواندني  وسيله توانند به كند، مردم مي بشري، شروع مي موجودات، سطح ترين پايين

اگر . دانند با آن مخالفت نخواهند كرد ي آن نمي تان كه زياد درباره ي آن شروع به صحبت كنيد، اعضاي خانواده پايين درباره
تر نام ببريد، متعجب خواهند شد كه  هاي بزرگ ي چيزها در سطوح باال صحبت كنيد و از همان اول از بودايان و جهان درباره

. گوييد بپذيرند توانند آنچه را كه مي و علتش اين است كه آنها واقعاً نمي) خندند حضار مي. (كند مشكلي برايتان پيش آمده باشدن
آموزند كه فقط يك موجود خدايي وجود دارد؛ درك آنها اين است كه فقط يك موجود خدايي در كيهان  بعالوه، مذاهب غرب مي

 . درك بايد ذره ذره حاصل شود. استنوع چيز واقعاً برايشان سخت  بنابراين پذيرش آن. وجود دارد
 

 .متشكرم. حروف چيني بر طبق سبك سنتي استانداردسازي خواهند شدآينده  در مايلم بپرسم كه آيا! سالم، استاد: مريد
كنند خودش چيزي است  ياي كه اين روزها مردم استفاده م در واقع، سبك سنتي. ام ي آن فكر نكرده در اصل، درباره: معلم

مردم . اكنون هست برسد كه تا به اينجاييافزايشي گذر كرد ترين حروف تكامل پيدا كرده است، و از ميان تغييرات  كه از باستاني
از آنجا به . ها آغاز كردند ها و پوسته بر روي استخوان خطي هاي وشتهني كنوني تمدن بشر با استفاده از  در چرخه

بعد از . آمد "نوشتار متداول"شد، كه به دنبال آن  "رسمينوشتار "تر توسعه يافت، و سپس  تر و كوچك اي بزرگه "مهرنوشته"
هاي گوناگوني از خط زينتي ظاهر شده  هاي اخير، شكل عد البته در زمانب. ر بزرگ ديگري وجود نداشته استنوشتار متداول، تغيي

شده مربوط  تا آنجا كه به نوشتار سنتي در مقابل نوشتار ساده. و غيرهحروف ضخيم، سبك حروف سونگ، است، همچون سبك 
نگران آن نباشيد، . اشكال هستند درك كنند همگي خوب و بيفا را شود، تا زماني كه مريدان دافا بتوانند آن را بخوانند و  مي

د كه استاد در آينده انجام خواهد داد، چيزي باش] آنچه كه توصيف كرديد[حتي اگر . مردم آينده است ي برايچراكه اين موضوع
اي نخواهد  يابد؟ معني بعد از كمال، چرا نگران چيزهايي باشيد كه اينجا در دنياي بشري ادامه مي. ارتباطي با مريدان دافا ندارد
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آنچه كه . شود ري ميي آن بيش از حد فكر كنيد وابستگي ديگ اگر درباره. ي اين چيزها را تمام كنيم بياييد نگراني درباره. داشت
 .براي آينده بگذاريدرا به آينده تعلق دارد 

 
تعادل برقرار  و تا حد امكان با اجتماع مطابقت داشته باشيم دهيمهمه چيز را به طور صالح انجام  بين اينكهچگونه : مريد

هاي  هرمي چطور، چيزي كه بحث هاي طرحي  كنيد؟ درباره ي رسانه چه فكر مي براي توسعه دريافت وامي  ؟ شما دربارهكنيم
 كنندگان داخل و خارج از چين به وجود آورده است؟ تمرين زيادي در بين هر دوي هم

عيناً فريب . شوند هرمي ديگر در اجتماع غرب استفاده نمي هاي طرح. تواند كارهاي بد انجام دهند مريدان دافا نمي :معلم
قرار  برداري بهرهاز همه بيشتر مورد  ، و آنهايي كه ديرتر آمده باشندكند يغارت مرا مردم  ،رديف به رديف. دادن مردم است

 . گيرند مي
دست  بهپول فكر  در دائم؟ آيا اين درست است كه ]پرسيد مي[هرمي  هاي طرحدرگير شدن مريدان دافا در ] ي درباره داريد[ 

براي هر . نخواهيد بودمشروعي  كار و كسبر حال انجام اگر آن كار را كنيد، د. ؟ نه، درست نيستبود چپاول ديگرانآوردن با 
 سختدر حال انجام چه كاري هستيد؟  شماد، اما نرد و بدل شو كاالهاييدادني وجود داشته باشد،  دست آوردني بايد از دست به
 هاي طرحتوانيد در  نمي. مها قبل آن را به شما گفت مدت !توانيد چنان كاري كنيد نمي. ردمغارت مبراي  مغزتانكار انداختن  به

 هاي طرحدر ميان مريدان دافا در چين، هر كسي كه وارد . هرمي وارد شويد، و هر كسي كه اين كار را انجام دهد در اشتباه است
آن را  عواقببعدها مجبور خواهند بود كه تمام . دهند اي است كه مريدان دافا انجام مي هرمي شود در حال اخالل در شكل تزكيه

 )تشويق. ( شوندمل حمت
علتش اين است كه وقتي به مريدان دافا . كنم رسانه، از آن حمايت نمي ي يك در خصوص دريافت وام بانكي براي توسعه

توانند آن را  صفوف جلو را، آنها مي] هاي[هايي بنويسند، اين كار اي انجام دهند يا مقاله رسد، اگر از آنها بخواهيد كه كار رسانه مي
داشتن تعامل  بهاما واقعاً براي شما سخت است كه بتوانيد نوعي داد و ستد انجام دهيد يا آگهي بگيريد، چراكه شما . هندانجام د

پس خواهيد داد؟ دست يافتن به تبليغات براي را  هاآنچگونه دريافت كرديد  وام وقتيبنابراين . كمي ناآشنا هستيدبا افراد عادي 
خواستيد آن  خواهيد كه وام دريافت كنيد؟ اگر مي توانيد براي رسانه تبليغات بگيريد مي ي كه نميشما سخت است، با اين حال وقت

هيچ —كنم من از وام گرفتن شما حمايت نمي. ه آن را بپردازيدبا عوايد تبليغات و سودهاي روزنامبوديد  را بازبپردازيد، مجبور مي
 .نبايد زير قرض برويد. گاه زير قرض نرويد

 
اصلي چين كنيم، اغلب  را صرف كمك به شاگردان در سرزمين بيشترياز همان زمان كه استاد به ما گفتند كه تالش : مريد

. گذارند آنها قدم پيش نمي هم اما باز. ام مانند كه تزكيه كنند، تماس تلفني گرفته كنندگان در چين كه در خانه مي تمرين با هم
شود از استاد بپرسم كه  آيا مي. گيري وارد شده است ي نتيجه آنجا كه اصالح فا به مرحلهاً از واقعاً براي آنها نگرانم، مخصوص
 براي كمك به آنها چه بايد كنم؟

كنندگان چيزي است كه بايد انجام شود، و هيچ اشكالي در خصوص اينكه نخواهيم هيچ كسي را  تمرين كمك به هم :معلم
توانيد سعي  در اصل مي. ايد را كردهتان  سعي بهترينوانند قدم پيش بگذارند، خوب، شما اما اگر واقعاً نت. جا بگذاريم وجود ندارد

وقت  وقتي تعيين كرديد سدها و موانع آنها چه هستند، آن. كنيد كه ببينيد سدهاي ذهني آنها چيست و موانعشان در كجا قرار دارد
براي يك خدا يا يك . ترسند كنم آنها صرفاً مي راد، فكر مياما براي خيلي از اف. توانند حل و فصل شوند آنها احتماالً مي

از بنابراين آنچه را كه . كه آن خارج نشود شود، و واقعاً عملي نيست كننده، ترس يك وابستگي اصلي در نظر گرفته مي تزكيه
بعضي . نيست كه بتوانيد انجام دهيدآيد بر اساس وضعيت آنها انجام دهيد، گرچه اگر آنها واقعاً امتناع بورزند كاري  دستتان بر مي
هيچ چيزي نظير . را دارند و نبودن در حد انتظارات، واقعاً شما را مأيوس خواهند گذاشت ي آن م ندادن آنچه كه بنيهافراد با انجا

اگر نتواني . دهد چه كسي به تو اهميت مي"كردند،  كنندگان گذشته وجود نداشت، چراكه آنها صرفاً فكر مي اين در مورد تزكيه
ميرم  دارم ميام و  افتادهاينطور نيست كه اينجا  برو خانه، همين؛فقط . موفق شوي يا نتواني در حد انتظار باشي كارت تمام است

 )تشويق. ( دهيم دهند كه ما انجام مي كارهايي را انجام ميفقط مريدان دافا . "كه تو را نجات دهم
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جامعه در نيويورك فاليرهاي ما را  يمياني يا پايين هاي قسمتاز افراد از  يكه بسيار ايم در طول دو ماه گذشته، ديده: مريد
چگونه از اين سد بگذريم؟ اگر لباس . اند ما را نگرفته هاي متناز مردم بخش اصلي جامعه  %70كه  صورتياند، در  قبول كرده
 رد؟ك تفاوتي ايجاد مي پوشيديم، مثل طوري كه امروز هستيم، آيا رسمي مي
كنند  هاي اينجا كار مي هايي كه در شركت چيني: تر توضيح دادم مشكل چيزي است كه پيش. مشكل اين نيست: معلم

اند، و آن افراد، كه حقيقت را  كند مسموم شده كه دافا را شكنجه و آزار ميپليدي  ي فرومايهگروه افتراآميز توسط تبليغات 
خواهيد  اگر مي. هستند] مشكل[آنها علت اصلي . را پخش كندزهر كنند كه  مي كمكبه شيطان دارند دانند، هستند كه  نمي

 آنهابا هستند چراكه  قابل اعتمادكنند كه آن افراد  ها فكر مي ييآمريكا. مشكل را حل و فصل كنيد بايد از آنجا شروع كنيد
 .ني هستنددانند كه آن افراد نيز قربا كنند و نمي همكارند، و بنابراين به آنها گوش مي

 
بپرسم،  ارجمندمايلم از استاد . اند به مقدار بسيار زيادي مورد مداخله بوده ي نزديك به چين،يبسياري از كشورهاي آسيا: مريد

 توانند به آنجا بروند كه به بهبود وضعيت كمك كنند؟ آيا مريدان غربي مي
اما چندي از كشورها واقعاً از رژيم كمونيستي چين  .هستند كار ها اساساً در حال انجام آن شاگردان در آن ملت :معلم

اگر شما با كار ديگري مشغول هستيد، فعالً مجبور نيستيد روي . اند ها واقعاً خيلي بد عمل كرده ترسند، بنابراين بعضي دولت مي
تمام چيزي كه . ري انجام دهيدتوانيد كا توانيد سعي كنيد كه ببينيد آيا مي اما اگر وقت آن را داريد، مي. اين موضوع كار كنيد

با آن به هنگام نگاه كردن به رفتار آن كشورها، . رود سعي كنيد و ببينيد چطور پيش مي دتواني توانم بگويم اين است كه مي مي
 .كرديد كه نتوانسته است در حد انتظار باشد طوري رفتار كنيد كه با فردي رفتار مي

 
 .فرستند ستاد درود ميمريدان دافا از استراليا به ا: مريد
 )تشويق . (متشكرم :معلم

 
بين روشنگري حقيقت در كشورهاي مختلف و مناطق محلي، و  تعادلآيا ممكن است از استاد بپرسم كه چگونه بايد : مريد

 روشنگري حقيقت در نيويورك و پكن را اداره كنيم؟ 
 .دهد انجام دهيد بهترين اجازه را مي بايد آن را در هر جا كه شرايطتان. ي آنها مهم هستند همه :معلم

 
مريدان دافاي اندونزيايي نيز از من خواستند تا وقتي شما را ديدم . تمام مريدان دافا در سنگاپور سويدرود به استاد از : مريد

 .درودشان را به استاد برسانم
 )تشويق. ( متشكرم :معلم

 
رسد كه حل و  مي مكنندگان است؟ چرا اينطور به نظر تزكيهميان  ياتضادهمثل همان مردم  ميان ياستاد، آيا تضادها: مريد

از هم در حالي كه در واقع ، آيند ميبا هم كنار  آنهاظاهر  در سخت است؟هميشه كنندگان  تزكيهميان تضادهاي  شدن فصل
 )خندند مي آرام حضار(اش چه بايد كنيم؟  طوالني ادامه پيدا كند، درباره ياگر اين براي مدت. آيد شان نمي خوش

كننده هستيد، پس  اش چه بايد كنيد؟ شما تزكيه واقعاً هم، درباره) خندند مي آرامحضار (اش چه بايد كنيد؟  درباره: معلم
در رابطه با بعضي افراد  معينياگرچه مشكالت : زنم دانم، و دوباره همان حرف را به شما مي توانيد آنطور باشيد؟ اما مي چگونه مي

. اند شود خيلي خوب تزكيه كرده بعضي چيزهايي كه نشان داده نمي خصوصچشمگير باشد، اما آنها در واقع در  ممكن است
توانيد آنها را با افراد عادي مقايسه كنيد، و حتي كمتر اينطور است كه بايد فكر كنيد تضادهايي كه آنها دارند صرفاً تضاد  نمي

 .خود را رشد دهندهايي براي آنان است كه  آنها فرصت. هستند

آرام و صرفاً خوب و  واقعاً ي شما همه چيز همهبا بوديد، در رابطه  سازگار و هماهنگي شما يك گروه بزرگ  اگر همه
حضار (، بودبد  اين وقت كردند، آن ، و همه ديگران را خوشحال ميكرد ناراحت نمياشكال بود، هيچ كس هيچ كسي را  بي
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آمد و  كس به سطح نمي هيچو خصومت ستيزي  اگر هم. توانستيد تزكيه كنيد اكه آن موقع نمي، چربود بدواقعاً ) خندند مي
چيزي كه بيشتر از همه ما را از افراد عادي . بود نمي وقت اين يك گروه تزكيه كنيد، آن كمك كنيد كه رشد همتوانستيد به  نمي

مطلقاً اينطور ) تشويق. ( كه خودمان را بررسي كنيم يمند، ما قادرآور ها سر برمي كند اين است كه، وقتي تضادها و تنش متمايز مي
آيند،  از ما كه به خوبي تزكيه نكرده باشيم بيرون مي معينيهاي  وقتي جنبه. نيست كه ما تضادهايي كه ظاهر شوند نداريم

ت در كجا مشكالببينيد كه وقت نگاه كنيد  آن. نظر وجود خواهد داشت ي و اختالفراصطكاك وجود خواهد داشت، و ناسازگا
آيا من چيزي را به طور ضعيفي انجام دادم، و اين ": هر فردي بايد خودش را براي داليل مورد بررسي قرار دهد. نهفته است

آيا طوري كه من موضوع را ": ؟ و طرف ديگر نيز بايد قدري فكر كند"ناموافق باشندچيزي است كه باعث شده افراد با من 
؟ اگر هر فرد بتواند خودش را بررسي كند، "لي داشت، و اين چيزي است كه باعث شده افراد آن را نپذيرندمطرح كردم مشك

 .يك موضوع آنايد، يا دست كم در خصوص  وقت تزكيه نكرده اگر خودتان را بررسي نكرده باشيد آن. وقت اين تزكيه است آن
كه مجبور خواهند بود ببينند ، اما دير يا زود آنها انجامند ميطول به  زيادي كامالً كه تضادها مدت دارندمواردي وجود 

هيچ كس نبايد انتظار داشته باشد به كمال برسد . بهتر است كه زودتر از آنها خالص شد تا ديرتر. در كجا قرار داردشان  تمشكال
 )تشويق . (هاست وقتي كه هنوز در دام تضادها و وابستگي

 
هاي مختلف زيادي وجود  ها و زبان اين روزها در هند فرهنگ. ، اما بعدها از هند ناپديد شدبوديسم در هند آغاز شد: مريد

، ارجمندهاي نيروهاي كهن است؟ معلم  آيا اين به خاطر نظم و ترتيب. سازد سخت ميدر آنجا را دافا اشاعه يافتن دارد، و اين 
 .لطفاً قدري ما را در اين خصوص راهنمايي كنيد

هاي خيلي از مناطق براي مردم مناطق ديگر  ي وسيعي است، و گويش چين چنان ناحيه. نظر مثل چين استاز اين  :معلم
در واقع هم در هند . توانند همديگر را بفهمند كنند، و بنابراين مردم مي صحبت ميرا اما همه مندرين، زبان ملي، . نامفهوم است

ها براي مدت  بريتانيايي. كنند انگليسي صحبت ميبه زبان ها  از هندي هند نيز يك زبان رسمي دارد، و خيلي. طور است همين
قابل مساحت  هند جمعيت وسيع و. كنند انگليسي صحبت مي به زبان ترها آنجا بودند، بنابراين خيلي از مسن زياديخيلي 

. حال بازداشتن آنها از كسب فا باشد كنم كه اين در فكر نمي. هايي خواهد بود ، بنابراين مطمئناً در زبان تفاوتدارد اي مالحظه
را حل كنند، و مريدان دافا  موضوعمريدان دافا در چين توانستند اين . شوند نيروهاي كهن هستند كه سد راه آنها مي مطمئناً اين

 .توانند در هند نيز مي
در گذشته، هنديان . اند ي زيادي كردهتغيير خيل به كار گرفتندرا  باورها  اي از مجموعهمردم هند از زماني كه مذاهب ديگر و 

 .مردمي از سادگي اوليه بودند؛ نژاد هندي توسط يك بودا خلق شد
كيهان در اينجا، سه  در ي برخي خدايانهاكه پا استمثل اين . هاي روي زمين توسط خدايان مختلف خلق شدند انسان

ترين  ذرات در پايين—در كف پاي آنان. خدايان وجود داردپاهاي بودايان، پاهاي دائوها، و پاهاي انواع —گرفتقلمرو، قرار 
هاي خدايان مختلف  هستند، كه افراد مختلف با سيستم دنياسه قلمرو و زمين هستند، كه بر روي آنها مردم مختلف اين —سطح

. شري در سطح پاييني استاو اين بود كه اين مكان ب در واقع منظور. پاها كثيف هستند گفت كه شاكياموني غالباً مي. در تناظرند
شد، و براي همين است كه خدايان  كرد، آن فرد قسمتي از سيستم آن خدا مي به بيان ديگر، وقتي خدايي يك شخص را خلق مي

اما بعدها، چون اصالح فا شروع شد، خداياني كه بشر را خلق كردند سه قلمرو و بشريت را ترك . به مراقبت از مردم پرداختند
 و فرم شكلاين . شد و منزوي افتاده اني كه بشر را خلق كردند همگي از سه قلمرو جدا شدند، بنابراين بشر جداكردند؛ خداي

گيرد، اما ديگر  هاي قومي مختلف را به خود مي گروه ]و شكل[ تصويرشود، هنوز  بشري ظاهري، كه پوست بشري نيز ناميده مي
از سطوح آيا خدايان . ر، ديگر پيوندهايي با خداياني كه قبالً بشر را خلق كردند نداردبه بيان ديگ. هيچ پيوندي با خدايان باال ندارد

اي ه ، شكلي بشري را براي كسب فا نگرفتند؟ طور ديگري بيان كنيم، بيشتر بدنهباال در كيهان يكي پس از ديگري پايين نيامد
اين لباس . باالتر پايين آمدند تا در اينجا انسان شوند توسط موجوداتي است كه از قلمروهاي نبشري امروز در حال استفاده شد

توانيد به  رسند ديگر نمي يكبار كه آنها به اين مكان بشري مي. پوشيده شده است توسط موجوداتي كه از قلمروهاي باالتر آمدند
ند بازگردند؛ يكبار كه فردي به توانست آنها خدا بگوييد، زيرا در گذشته موجوداتي كه به اين مكان بشري پايين آمدند هرگز نمي
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شد، تنها با اين تفاوت كه او از سطوح باال  بنابراين به بيان ديگر، او انسان مي. شد رسيد موجودي از اين قلمرو مي اين قلمرو مي
قانون  توانند وقتي كه خوب، در اين نقطه از صحبت، چيزي كه در حال گفتن آن هستم اين است كه خدايان پيشيني كه نمي. آمد

قدر بد نباشند كه بايد دور ريخته شوند، براي هميشه  بزرگ من به طور گسترده در اشاعه است نجات يابند، مشروط بر اينكه آن
. ي آنهايي هستيم كه عليه دافا مرتكب گناه نشده و بيش از حد بد نيستند و ما در حال صحبت درباره. در اينجا انسان خواهند بود

 .شود خواهند بود، زماني كه بشريت آينده واقعاً شروع مي ي بعد در دوره موجودات بشريآنها 
سه قلمرو براي اصالح فا خلق شد، و مهم . يك سطح هميشگي در كيهان باشدكه  در نظر گرفته نشده بودبشريت امروز 

. اند در نظر گرفته شدهصالح فا ادر كنار نيست تاريخش چقدر طوالني باشد، موجودات اينجا به منظور اصالح فا و وجود داشتن 
هدايت دهي و  جهتيت را ، بشريتتركيب زيستي بشر هاي تفكر، و نيز ها، رفتار، و روش ي شكل دادن فرهنگ وسليه خدايان به

د براي اصالح فا به وقوع پيوست، و براي اصالح فا بو آن بود، فا بود كه به منظور تسهيل اصالح آن روند، بخشي از تاريخ. كردند
به اين سطح  حقيقتاًها در واقع موجوداتي نيستند كه  به بيان ديگر، انسان. هاي مختلف بشر به طور پيوسته تغيير كردند كه سلسله

اگر در طي اين اصالح فا . اين سطح از موجودات كه انسان هستند و اين اجتماع با هدفي خلق شد. از كيهان تعلق داشته باشند
يابد، تاريخ  به خاطر اينكه قانون بزرگ در اينجا اشاعه مي. خواهد شدرستگار و سعادتمند ، بشريت نندكها به خوبي عمل  انسان

بشري را براي اين  هاي موجودات واقعاً در آينده آغاز خواهد شد، و قانون بزرگ حيات—ها انسان—واقعي اين سطح از موجودات
آينده بشر واقعاً وجود خواهد داشت، و اين سطح براي هميشه بخشي از طور ديگري بيان كنيم، در . سطح آينده بنا خواهد كرد

 افرادي] آن[بنابراين در آينده ) تشويق. ( ساخت و تركيب كيهان خواهد شد، اين سطح براي هميشه سطحي از كيهان خواهد بود
 .واهند بودكنند براي هميشه در اينجا انسان خ كنند اما در دافا تزكيه نمي كه عليه دافا گناه نمي

رسيدند وارد  يكبار كه به اينجا مي. كرد به اينجا بيايد تر هيچ كس جرئت نمي دنياي بشريِ امروز واقعاً ترسناك است، و پيش
رسيد هيچ چيز  توهم شده بودند، و با ذهنشان كه پاك شده بود، مهم نبود يك خدا از چه سطح بااليي بود، يكبار كه به اينجا مي

اين دنيا، مردم قادر  چينگي شخصي و  توسط عالقه شده واداشتهاز فرو رفتن در اصول معكوس در اين دنيا، و  بعد. دانست نمي
، و پايين برودي تباهي  جادهدر تواند در اينجا انجام دهد اين است كه  كاري كه يك موجود مي متما. به انجام هر كاري هستند

تر از ذرات آبي است كه مردم  يابد؛ كوچك مثل آب تجلي مي چينگسطح بشري، در اين . برايش سخت است كه خود را آزاد كند
خدايي است كه به . شود ناميده مي "چينگ"شكل است، و  آن يك خداست، اما بي. توانند ببينند و بسيار غليظ و پرتراكم است مي

از ذرات درون سه  متشكل جا، هر موجودي كهاين. كند كند ايفا مي هنگام خلق سه قلمرو خلق شد، و صرفاً نقشي را كه ايفا مي
هاي بزرگي هستند،  ها در بدن بشري گلوله شود، مولكول يك سطح ريزكيهاني به آن نگاه مي وقتي از. ور است قلمرو باشد غوطه
 بدنها در  كولبين مول فضاهاي، و ور هستند ها در اينجا غوطه ور كه انسانط بنابراين همان. ها شكاف وجود دارد و بين آن گلوله

چه كسي . ندور در آب غوطهآنها  ، مثل اين است كه انگارور هستند غوطه چينگدر —ها داخل مولكولفضاهاي و حتي —بشري
خوشحال ) تشويق. ( ست خدايي، آن شخص خارج شود چينگنيست؟ اگر كسي بتواند از  چينگتواند بگويد كه تحت تأثير  مي

هر پاسخ احساسي از —تان ، عصباني بودنتان نداشتن دوستچيزي را ، تان داشتن دوسترا  چيزيتان،  تان، ناراحت بودن بودن
... بخوريدهاي معيني را غذاكه بخواهيد  اين ،را دوست داشتن يمعين كار، را دوست داشتن اشياي فيزيكي معيني—سوي شما

 .است چينگاز  تمام اين چيزها
بدن ظاهري انسان از غذاهاي مختلف در اين بعد تشكيل —وح باال آمدبه رغم اينكه آن موجود از سط—بشر ظاهري بدن

البته، اين فا . (دارند "بدن حقيقي"ها يك  انسان. بينيد كامالً پيچيده است ظاهري كه شما ميسطح و شود، اما در عين حال،  مي
ي فردي متولد وقت. بشري پيچيده است تركيب بدن.) بايد در آينده آموزش داده شود، چراكه فايي است كه درون سه قلمرو است

آن پوست بشري در آن زمان . ها بايد به آن فرد يك پوست بشري بدهند مسئول بازپيدايي انسان تر پايين شود، خدايان سطح مي
ي اين بعد كه  ماده يك جنين است،آن با شروع از زماني كه . اش در آن بعد كامالً كوچك است بسيار كوچك است؛ تجلي

اين روند پر كردن و . كند تر مي ر و بزرگپيوسته آن را پ—نامند مي "تغذيه"چيزي كه مردم آن را —دهند نش به آن ميوالدي
، كه پيوسته شود تقويت ميي اين بعد  مادهتوسط  پيوستهشود چراكه  تر مي آن پر و بزرگ. تر كردن آن، روند رشد است بزرگ

هر غذاي بشري كه بخوريد، : كند ن نيز در مورد روند رشد فرد بعد از تولد صدق ميهمي. كند تر مي پوست حقيقي را پر و بزرگ
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ي  گرفته در نتيجه هاي شكل تان توسط سلول حقيقي پوستتر شدن  تان رشد خواهد كرد، و آن رشد در واقع پر و بزرگ بدن
اش بيرون كشيده شده و  پوست حقيقي ميرد، معموالً فردي مي بعد، زماني كه. كنيد غذايي است كه بعد از تولد مصرف مي

. توانند آن را بردارند ي ميتهيچ زحم تر از ماده در سطح و ظاهر بيروني است، بنابراين خدايان بي آن ريزكيهاني .شود برداشته مي
آن ه از آنجايي ك. كند و پوسيدن مياز هم به محض اينكه پوست حقيقي برداشته شود، بدن در سطح و ظاهر شروع به گسستن 

 .بپوسددر اينجا بايد شد، الزم است كه به زمين برگردد، بنابراين  ساختهي زمين در اين بعد  از ماده
تان  ظاهر بشري) كنند خندند، تشويق مي مي آرامحضار ) (زند استاد لبخند مي. ( كنم ي فا در سه قلمرو صحبت مي دارم درباره

تر گفتم،  طور كه كمي پيش به بيان ديگر، همان. كند اال نقشي ايفا نميي سطح ب شنيدن آن را دوست دارد، اما در تزكيه
 ييعني اين پوست بشري، اين بدن بشر—اند اين دست لباس را پوشيده اصل اكنونموجوداتي كه از قلمروهاي باالتر آمدند در 

گذشته آنها هميشه به آن خدايان تر توسط خدايان خلق شد، در  ها پيش از آنجايي كه ظاهر سطحي انسان. در سطح و ظاهر را
هر فرد ممكن است كه . هايي جزئي ، صرفاً با تفاوتعمدتاً مشابه بودند. متصل بودند، بنابراين اساساً به شكل آن خدايان بودند

را خلق  هاي مختلف بنابراين خدايان مختلف انسان. اي آن خدا را دارد رفته او شكل پايه هم ظاهر خودش را داشته باشد، اما روي
گويند كه از فالن قوميت  بعضي افراد مي. ي اصالح فا، آنها همگي بشريت را ترك كردند اما، به علت شروع شدن دوره. كردند

ظاهر آن  شان در سطح، هنوز صرفاً اينطور است كه بدن. ر اصل به هيچ قوميتي تعلق ندارندهستند، اما به چشم خدايان، آنها د
هاي قومي ديگر بازپيدا شده  خيلي احتمال دارد كه آنها از گروه. نيست ]قوميت[ حقيقي بخشي از آن "آنهاي"قوميت را دارد؛ 

 .ها آمدند باشند، و موجودات زيادي از آسمان
ي روي  يعني، از ماده. ها انجام ندادند، آن را روي زمين انجام دادند وقتي خدايان بشر را خلق كردند اين كار را در آسمان

در . از خاك خلق كردرا كه يهوه بشر  استگفته شده  كتاب عهد عتيقدر  چنان كه پيداست،. خلق بشر استفاده كردند زمين براي
طور ديگري بيان كنيم، به چشم . ترين سطح كيهان هستند پايين ي سطح و رويه ها يك نوع از ذره هستند كه در واقع، مولكول

ي آنها بهترين ماده در كيهان  زيرا ماده] بينند آنها آن را به آن صورت مي. []ستا[خدايان اين اليه از ذرات، زمين است، خاك 
شوند، كه يعني چيزها بدتر  تر مي تر و خشن تر هستند و ذرات بزرگ رويد، چيزها پست تر مي است، و هر چه در كيهان پايين

ها آنها را  م آنها متفاوت با طوري است كه انسانبنابراين آسمان و زمين در چش. تر هستند هستند، و به چشم آنها چيزها كثيف
ها بيشتر  و در ميان مولكول ها رفته، او در واقع فقط به باالتر رفته است گويند كه فردي به آسمان وقتي افراد مي. كنند درك مي

هايي كه  آسمان. نيست ها ها را ترك نكرده است، بنابراين به طور واقعي در آسمان او هنوز اين بعد مولكول. سفر كرده است
 .اند هاي واقعي آنها آسمان—شود مي تشكيلكنند از ذرات ريزكيهاني  خدايان به آنها اشاره مي

خدايان كجا —ايم ها را ديده هايمان آسمان توانيد پيدا كنيد؟ ما با تلسكوپ كجا ميخدايان را "پرسند،  دانشمندان مي
اين، . است كنند شان فكر مي ها درباره به آن صورت كه انسان ها ن صرفاً آسمانايهاي واقعي نيست، بلكه  ؟ اين آسمان"هستند

طور  بهشناسيم  آنطور كه آن را مي "زمين"و . نيست است شدهواقعي كه توسط موجودات در كيهان از آن صحبت  "هاي آسمان"
ما روي . اوه، اين زمين، اين زمين ماست"كنند،  ها به زمين نگاه كرده و فكر مي انسان. گيرد تصور واقعي زمين را در برنميكامل 

چطور گرد نيست؟ ما "] مردم ممكن است فكر كنند كه،. [گويند كه آن گرد نيست خدايان مي. "زمين گرد است. ايم زمين ايستاده
روي  خاككثيفي و رت ها به صو ي مولكول اش فكر كنيد، خدايان درباره اما درباره. "تر از خدايان آن را ببينيم توانيم واضح مي

تواند آن را ببيند،  مان نمي هاي بشري يا هوا، كه چشمآها نيست؟  شده از مولكول ي اين بعد ساخته آيا مادهكنند، و  فكر مي 3زمين
كه در سرتاسر سه قلمرو  تعداد صدها ميليون، ، بهشتههوا وجود دا مثلها ساخته نشده است؟ و در هوا موادي درست  از مولكول

 انباشته و ،چيز در اين بعد تر را ببينند، اگرچه همه ها و ذرات كوچك توانند مولكول ها نمي اينطور است كه چشم فقط. ش هستندپخ
هري در دنياي ظا هاي ها و شكل فرم. تر دفن شده است و ذرات كوچك ها مولكول ي ازهاي بشريت در توده. ستمملو از آنها

ها توسط خدايان  فرم برخي از. باشد ها مي اي هستند كه متشكل از مولكول ي ظاهري ز مادهشده ا ساخته هاي مختلف فرم ،بشري
: ي خدايان اينها هستند هاي ساخته فرم. ي بشر چيزهاي نظير اين ساختمان هستند هاي ساخته فرم. توسط بشربرخي ساخته شد، 

                                                 
3  Ground  
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و صرفاً در حال درك ها  انسان. و زمين ،آسمان هاي تارهها، و نيز س ات، گياهان، حيوانات، و انسانآب، سنگ، خاك، هوا، فلز
اين بعد بسيار باريك  داخلكيهان از و دريافت شده از اين اليه از ذرات هستند، و در حال درك  دنيا از درون بعد ساختهدريافت 
شده است،  تشكيلها  مولكولزمين، مثل هوا، از . هاست آسمان و زمين واقعي نيستند آسمان و زميني كه در ذهن انسان. هستند

در واقع ذرات  از شده از اين سطح سطح ريزكيهاني، بعد ساخته] با نگاه به آن از. [چشم خدايان، تمام آن، زمين است دربنابراين 
 .استهاي واقعي  تر آسمان زمين است، در حالي كه قلمروي ساخته شده از ذرات ميكروسكوپي

در . شبيه يك بوداست بسيارآنها  ظاهري طرز صحبت و رفتار. خلق شدند يك بوداي پيش گفتم كه هنديان توسط ا لحظه
اعراب و . ندا هشد درهم و برهما به خاطر موضوعات نژادي، كمي هزدر اجتماع امروزي چي. تر بود قويگذشته شباهت حتي 

در گذشته نژاد هنديان . هستندمختلط د هاي اخير از نژا ها به هند نزديك هستند، بنابراين قسمت زيادي از هنديان زمان چيني
شباهت شان  هاي دست و حركات حالت. نيديهنديان بب قوميتوانيد آنچه را كه توصيف كردم در رقص  مي. خيلي خالص بود

  )تشويق. ( يابم من آنها را بسيار بسيار شبيه مي. داردهاي يك بودا  و وضعيت مودراهابه  نزديكي
 

خواهند  است، بنابراين بسياري از افراد نمي وجود داشتهها  دين رويداد حمالت تروريستي به توريستدر روسيه اخيراً چن: مريد
 .بشنوندافتد  اصلي چين اتفاق مي اي كه در سرزمين گونه ي شكنجه و آزار تروريست درباره

كرديد حقيقت را  وشن ميطور كه به طور معمولي حقيقت را ر همان—اهميتي ندارد. اين نيز شكلي از مداخله است :معلم
با شما مداخله كند، و صرفاً به انجام آنچه كه  آن ولي نگذاريد. استمصمم ما شتالش براي مداخله با  به] شيطان. [روشن كنيد

 .بودسخت نخواهد  براي مدت زياديسخت است، اما  در حال حاضر. داديد ادامه دهيد به طور معمولي انجام مي
 

 ...هاي دافا انجام شود؟ از آنجا كه كار رسانه با كتاب كه حروف چيني، آيا فقط قرار است در خصوص تصحيحات: مريد
 هااگر افراد عادي نتوانند آن. تغيير ندهيدرا حروف در آنها نويسيد،  رسد كه براي افراد عادي مي هايي مي وقتي به مقاله :معلم

 .امور عادي وارد نكنيم درحال حاضر اين چيزها را در  بگذاريدرا درك كنند، يك مشكل خواهد بود، درست است؟ 
 

اما . ام كه از آن خالص شوم ام و سعي كرده در تمام مدت از تصديق آن امتناع كرده. من كارماي فكري بدي دارم: مريد
 .من قادر هستم كه تشخيص دهم آن من نيستم. از آن خالص شوم ام مدت زيادي گذشته است و هنوز موفق نشده

و گاهي اوقات رويكرد ديگري وجود دارد كه نتايج خوبي دارد، و . از بين ببريد آن را وقت اگر چيز واقعاً بدي است، آن :معلم
توانم براي آنهايي  در طي اصالح فاي كيهان، مي": توانيد اين فكر را داشته باشيد مي. ي آن نيست افراطي براي اداره يلزوماً روش

. توانم كاري كنم كه موجوداتي در آينده شويد بدهم؛ مينظم و ترتيبي منطقي به فا مداخله نكنيد از شما كه با اعتباربخشي من 
اگر واقعاً . منتظر بمانيد محيط اطرافمهستيد بايد من را ترك كنيد و در  اي خواهانه نيك آنهايي از شما كه در پي راه حل

برسم، و به شما در آينده قادر خواهم بود به كمال . من نداشته باشيدوقت هيچ نقشي در مداخله با  توانيد مرا ترك كنيد، آن نمي
، كه هنوز با من مداخله كنند و نتوانند باقي بمانند، بر طبق باشندآنهايي كه كامالً بد . عرضه خواهم كرد اي خواهانه نيك راه حل

نبرم، قانون كيهان به شما اجازه نخواهد داد كه باقي  حتي اگر من شما را از بين. برونداز بين  مجبور خواهند بود كهاستانداردها، 
خواهانه است، و از  به طور عظيمي نيك نهايت سطح پايين ز آن موجودات بياگر آن فكر را داشته باشيد، براي بعضي ا. "بمانيد

 .كند آسان ميرا كنند  بين بردن آنهايي كه هنوز مداخله مي
براي به چالش كشيدن  مبنا و دليليآن را به آن صورت انجام دهيد هيچ كسي اگر . فاي كيهان استانداردهايي دارد اصالح

و بله، وقتي به خيلي از . آنهايي كه قرار است از بين بروند بايد از بين بروند اند، به طوري كه اصول واضح. شما نخواهد داشت
اما وقتي . ر اصول هيچ مشكلي در خصوص آن نيستاز نظ—توانيد كامالً آنها را از بين ببريد رسد مي چيزهاي سطح پايين مي

آنهايي كه به انجام . تواند در مقام مخالفت چيزي بگويد كنيد، هيچ موجودي نمي توصيف كردم اداره مياالن آن را به صورتي كه 
 )تشويق(  .هر چه كه قرار باشد انجام شود انجام خواهد شدو دهند ابداً توجيهي نخواهند داشت،  كارهاي بد ادامه مي
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بر طبق متن اصلي انجام لفظ به  لفظكنند كه آن بايد  فاي شما، بعضي شاگردان فكر مي در ترجمه كردن آموزش: مريد
 .باشد هزبان خارجي مطابقت داشت يو قراردادها ها عرفكنند كه ترجمه بايد با  شود، و برخي فكر مي

هاي آسيايي كه شايد عملي باشد، ممكن  خصوص بعضي زبان، مگر در لفظبه  لفظي  كنم كه ترجمه من فكر مي :معلم
است كه صرفاً  اشكال و بي اين خوب. هاي غربي اينطور است ؛ مخصوصاً در ارتباط با زبانكه انجام داد است خيلي آسان نباشد

اصلي تا حد امكان، به سازي ترجمه با معني  همسان. ها را با استفاده از كلماتي با معني مشابه ترجمه كنيد ترين ايده سطحي
ترجمه بايد به معني سطحي خيلي نزديك باشد، . آيند پيش مياين سواالت خيلي در خصوص ترجمه . كافي خوب هست ي اندازه

 .و اين خوب خواهد بود
اي بر. كنند شبيهاي  ها را بيشتر به زبان محاوره اند كه بهتر است ترجمه چيز ديگر اين است كه بعضي افراد احساس كرده

گويند درك آن نوع  بعضي افراد مي. يك كتاب به يك سبك كامالً شفاهي ترجمه شد. انگليسي را در نظر بگيريدزبان مثال، 
كنم كه در واقع بهتر اين است  ، اما من فكر ميهيچ اشتباهي در خصوص اين كار نيستالبته، . تر است ترجمه براي مردم آسان

. كنيدبا معني اصلي همسان تا حد ممكن ترجمه را  همو  دادهو بيان استاندارد انجام  ارآن را هم با استفاده از ساختكه 
منطقه باشد را يك به اي كه خيلي مختص  زبان ممكن است قادر نباشند زبان محليي  يا رشتهو  زبان انگليسيآموختگان  دانش
. توانند آن را بخوانند توانند آن را مطالعه كنند و همه مي يوقت همه م و بيان استاندارد استفاده كنيد، آن اراگر از ساخت. بپذيرند

؟ آيا زبان خيلي زيادي نداريم انگليسيشاگردان همين االن نيز آيا . نگران نباشيد كه مردم ممكن است نتوانند آن را بفهمند
 .نيست اي مسئلهشان آن را نفهميدند؟ اين  همه

تشويق به ( اين خوب نيست، نه؟ —دارم ما من دارم تمام وقت را برميفا هستيد، ا شما در حال برگزاري يك كنفرانس
 .درودهاي بسياري هست) .اشكال است ي اينكه كامالً بي نشانه

 
تمام مريدان دافا در اسپانيا، اتريش، مجارستان، پرتغال، ويتنام، اندونزي، نيوزلند، فرانسه، ژاپن،  طرفدرود به استاد از : مريد

، اسكاتلند، الئوس، ايران، روسيه، ي شهري نيويورك منطقه، ايرلند، سنگاپور، لتونيان، ايتاليا، انگلستان، استراليا، هلند، بلژيك، آلم
 !هند، جمهوري چك، و آفريقاي جنوبي

 .اصلي چين هست اينجا تعدادي از سرزمين) تشويق. ( كنم از همه تشكر مي :معلم
 

آن،  شان، شي دينگ جو، شوجو، پينگ من، هنان، جنگ دونگ، جيانگ افا در گوآنتمام مريدان د طرفدرود به استاد از : مريد
شيانگ هبِي،  دونگ، گائوتانگ، پين هوآ، شان دونگ، هاربين، هونان، هوآيي ي شان شان، جياموسي، هزه چانگ، تانگ يان، ون هان
جياجوآنگ،  دونگ، شي نانِ شان كادمي علوم چين، جيهوآ، آ جين، دانشگاه پكن، دانشگاه زينگ جيائو، تيان نهيا شيانگ، سان شين
و، ژ هاي، گوانگ كنگ، شانگ هار، هوبِي، هنگ چي بو، چي جيانگ، فويانگ، نينگ دو، جه چانگ، هونگ يانگ هونان، نان الئي

جو،  وييجيانگ، گ جي، داليان، جان دنگ، يان يانگ، هفي، دان شي، شن دونگ، گوآنگ گوآن، شان هاي ليائونينگ، شان
 !لين جو، هبي، و جي نان، ماكائو، جوهاي، الن جو، يون دو، ووهان، جين چينگ، چنگ چونگ

تمام صحبت شان را بخوانم،  زيادي هست، اگر همه پرسشهاي  از آنجايي كه برگه) تشويق. ( كنم از همه تشكر مي :معلم
هر تعداد را كه بتوانم ) ينكه مايل هستند كه معلم ادامه دهندي ا تشويق به نشانه. ( كنفرانس فاي امروز را من انجام خواهم داد

 )تشويق. ( خوانم مي
 

شود استاد در  ميلطفاً آيا . مريدان دافا تأسيس كنيمسرپرست  بيما مايل هستيم كه يك بنياد خيريه براي فرزندان : مريد
 ؟هايي كنند توصيهاين خصوص به ما 

بعد از آنكه بعضي . ام كرده فكر ميي اين  در تمام مدت درباره. توانيد انجامش دهيد خواهد بود، و مي يخوبچيز اين  :معلم
ي اين  توانم درباره نمي. اند ها مانده در پرورشگاه و خانمان شده شان بي از مريدان دافا توسط شكنجه و آزار كشته شدند، فرزندان
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. ( براي نجات آنها از چين بيابيم يراه سپسا را جمع كنيم و توانيم اسامي آنه ، بنابراين فكر كردم كه ميانجام ندهمكاري 
 )تشويق. ( داير كنيم يي)ها( برايشان مدرسهتوانيم  ميكنيم، و  زرگ ميما آنها را ب) تشويق

 
 تر است؟ تر و كانوني كدام پروژه مهم خوب عمل كردن من در چگونه بفهمم كه: ام اين است پرسشي كه با آن مواجه: مريد
 اين را از استاد نپرسيد، باشد؟. بيش از حد خاص است) خندند حضار مي. (فهميدن اين با شماست :معلم

 
در بيمارستان بماند، اما در چند سال اخير شد كه و مجبور شد ري رواني يك بيما مبتال بهشاگردي چند سال پيش : مريد

به او توصيه كنيم كه به كمترين  بايد آيا. ي به فا استدر حال حاضر او در حال شركت در كار اعتباربخش. مشكلي نداشته است
 انجام دهد؟ را صحنه نكند، و كارهايي از نوع پشتتوجه ظاهر شود، زياد جلب  منظر عمومميزان ممكن در 

اگر بعضي شاگردان نتوانند خود را به خوبي اداره كنند يا قبل از يادگيري فا از يك بيماري . پيشنهاد خوبي است :معلم
ي فا بودم، هميشه  در گذشته كه در حال ارائه. اشكال است كه در خانه تزكيه كنند وقت براي آنها بي واني رنج برده باشند، آنر

كردند، از آنها  افراد تمرين را انتخاب مي] آن[وقتي . دني ورود به سمينار را ندار گفتم كه آنهايي كه بيماري رواني داشتند اجازه مي
. اما مجاز به ورود به سمينارها نبودند. دادم شان مي كردند، درست به همان شكل نجات و اگر در خانه مطالعه مي كردم، مراقبت مي

ي مريدان دافا حفاظت كنيم و از مداخله جلوگيري كنيم، و براي همين است كه به بيماراني كه  الزم بود كه از آن محيط تزكيه
بيماري رواني  قبالًشاگرداني كه . ي رواني داشتند اجازه ندادم در سمينارها شركت كنندبيماري وخيمي داشتند يا آنهايي كه بيمار

وقتي به روشنگري  آنها اشكال است كه بياين انجام دهند، و را هستند  زمينه پستوانند بعضي كارهايي كه در  ند ميا هداشت
 .رسد كمتر انجام دهند يا كاري انجام ندهند حقيقت مي

 
را تماشا كرده و افروزي  قتل و آتش دست روي دست نگذارند و چيزهايي چونداند كه  راي شاگردان الزم ميدافا ب: مريد

كار بنشينم و در  توانم صرفاً بي واقعاً نمي. دهند اصلي چين شاگردان جان خود را از دست مي اكنون در سرزمين هم. ناديده بگيرند
و اينكه دافا زندگي مرا  "فالون دافا عالي است" كه من بروم تا به مردم بگويم آن خواهم به ميدان تيان مي. خانه منتظر بمانم
 .نجات داده است

توانيد بنشينيد و تماشا كنيد كه شاگردان  در حالي كه شما نمي. در حال حاضر آنجا هنوز كامالً شيطاني است :معلم
تر كار كنيد تا  روي روشنگري حقيقت سخت. شويدخواهم كه شما شكنجه  شوند، من هم نمي اصلي چين شكنجه مي سرزمين

 )تشويق. ( به عنوان استاد شما، اول بايد امنيت شما را در نظر بگيرم. شكنجه و آزار را متوقف كنيد
 

هنري كه مردمِ امروز بتوانند بپذيرند و هنري كه مردم  ايجاد يك كار، چگونه بايد دهيم انجام ميكارهاي هنري وقتي : مريد
 جديد هستيم؟ م؟ آيا ما در حال بنا گذاشتن هنرشايستگي متعادل و اداره كني ر آينده داشته باشند را بهبايد د

را شده است فراهم آورده اي كه توسط مريدان دافا  فرهنگي هاي اجرايي تان را كنيد كه نمايش بايد بهترين سعي :معلم
و  مهارت هنرياي از موضوع آن است، در حالي كه  كشد فقط مسئله آنچه كه يك كار هنري به تصوير مي. سازيدتر و بهتر  صالح

 .كند كه حضار آن را خواهند پذيرفت يا نه ي كليدي است كه تعيين مي شده غالباً آن نكته كيفيت كار خلق
 

تنهايي ام  ترين چيز در زندگي كنم كه دردناك فكر مي. فرو روم زده غمو  دلسرد حالتكه در يك  گرايش دارممن : مريد
سط احساس تنهايي بر من سايه افكنده ي كه توهاياز ابربرايم سخت است كه . است، چراكه از گرمي خانواده محروم هستم

ام است، يا عوامل خاصي هستند كه الزم است  چگونه بايد به اين مشكل نگاه كنم؟ آيا اين به خاطر كارما از گذشته. خالص شوم
 ام از آنها خالص شوم؟ در تزكيه

ه عنوان يك موجود زنده، چرا ديگر آن اشتياقي را نداريد كه ب. وقت آن را از بين ببريد اگر كارما يا مداخله است، آن :معلم
، و آن احساسي كه شما چيزي داريد ربلندي و غرور براي كسب اين دافاوقتي در ابتدا دافا را كسب كرديد داشتيد، آن احساس س
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بيش از حد مشغول روشنگري حتي اگر اين است؟ يا، قضيه بياورند؟ آيا ديگر كوشا نيستيد؟ آيا  توانند به دست كه ديگران نمي
بر بود كه در حال انجام كارهاي دافا يا كار كردن  تان فرو رويد، علتش اين مي احساسات بخواهيد در بحر آنبوديد كه حقيقت 

شعور و كارهايي  ؟ اگر برويد كارهايي براي نجات موجودات ذيكنيد چرا احساس تنهايي مي. شعور بوديد نجات موجودات ذي روي
 سختكوشانهي فا و  اگر در حال مطالعه. آنطور احساس نخواهيد كرد، قطعاً را انجام دهيد كه يك مريد دافا قرار است انجام دهد

در بحر آن احساسات بشري عادي اينكه  مجال يدنيستشد كه آنطور احساس كنيد؟ فقط وقتي كه كوشا  كردن بوديد، آيا مي تزكيه
 )تشويق( فرو رويد را خواهيد داشت، درست است؟ 

 
كه مرا قادر كرده كه در نيويورك بمانم تا كار دافاي كرده است،  كننده اخيراً به من كمك مالي مي تزكيه يك هم: مريد

 استاد، آيا دركم صحيح است؟ .كنم كامالً درست باشد كه كمك ديگران را پذيرفت من فكر نمي. بيشتري انجام دهم
مايه گذاشتن  در حال كنم كه از آنجا كه تمام مريدان دافا در حال مايه گذاشتن از خود هستند و شما نيز بله، فكر مي :معلم

 امورطور مشروط در حال انجام  وقت آيا به هاي مالي ديگران تكيه كنيد، آن از خود و روشنگري حقيقت هستيد، اگر به كمك
گيريم، آيا احساس مديون  داديد؟ وقتي ما از ديگران مي وقت آيا آن را انجام نمي كردند، آن د؟ اگر ديگران شما را تأمين نمينيستي

. توانيم در اين رابطه مطلق باشيم خصوصي وجود دارد، و نمي ي آن احساس درستي داريم؟ حتماً، شرايط به بودن نداريم؟ آيا درباره
كنند  هاي معيني از شاگردان را حمايت مي بخشند و پروژه و كار خودشان را دارند بيشتر از خودشان ميوقتي شاگرداني كه كسب 

چون روشنگري  كارهاييانجام حتي وقتي كه براي . كنم درست به نظر برسد اما در شرايط عادي فكر نمي. قابل درك است
وقت شغلي پيدا كنيد و كارهاي  اي مدتي طوالني اينجا بمانيد، آنتوانيد بر اگر مي. كنم كامالً درست باشد حقيقت باشد، فكر نمي

تان را حل و فصل  به هر صورت، نهايتاً خودتان بايد وضعيت مالي. شود اين هم مي—تان انجام دهيد را در وقت اضافه] دافا[
 .اين يك مشكل خواهد بود—توانيد وابسته به فرد ديگري باشيد كه شما را تأمين كند نمي. كنيد

، اند به شما خيره ماندهدر واقع، خداياني كه در حال نظاره هستند . ي اين هستم ارهمن از نظر اصول فا در حال صحبت درب
-دكارهاي مري] خودتان[در منزل وقت  دهد، آن اگر شرايط واقعاً اجازه نمي. بنابراين نبايد در حال قرض گرفتن از افراد باشيد

توانند اينجا بمانند كه حقيقت را  دهد مي چيزي كه گفتم اين بود كه آنهايي كه شرايطشان اجازه مي. انجام دهيدرا ديگري  ييافاد 
برگرديد و در آنجا كارهاي روشنگري حقيقت را انجام دهيد،  تان محل زندگيدهد، پس به  اگر شرايطتان اجازه نمي. روشن كنند

 .كه يكسان است
 

صحبت كنيد كه در حال  فرومايهمرزي آن جيانگ  ي برون معيني از دار و دسته ي اعضاي ممكن است لطفاً درباره: مريد
 مسموم كردن ذهن افراد چيني خارج از چين هستند؟

يك موجود مسئول پيامدهاي هر مسيري كه پيش . آن چيزها ارزش مطرح شدن در كنفرانس فايمان را ندارند :معلم
حتي وقتي كه، به كمك شما، چيزها را متوجه شوند، هنوز . نتخاب خودشان بودمسيري كه آن افراد پيش گرفتند ا. گيرد است مي

اين او مطلقاً مجاز نيست كه اين . يك شخص بايد براي هر چه كه انجام داده بپردازد. مجبورند آنچه را كه بدهكارند پس دهند
ست، ا ها ها و آسمان آن گناه به بزرگي كوه. اند به چند نفر صدمه زدهزهري كه پخش كردند ولي فكر كنيد كه با . كار را نكند
بنابراين اگر يك رسانه كارهاي بد انجام . اند مسموم كردهرا ، چراكه ذهن موجودات بسيار زيادي توانند آن را بپردازند بنابراين نمي

 .زند دهد، گناهش عظيم است؛ چيزي كه در حال اشاره به آن هستم هنگامي است كه آن به دافا صدمه مي
 

مريدان  طرفاز  ارجمنداصلي چين كمك كنند؟ درود به استاد  توانند به مريدان سرزمين مريدان در لهستان چگونه مي: مريد
 !دافا در لهستان

توانيد  كنم كه مهم نيست كجا باشيد، شما مي در رابطه با مريدان دافا در لهستان، فكر مي) تشويق! ( متشكرم :معلم
خوب است، و به  اينهاتمام . توانيد آن را در مناطق ديگر نيز انجام دهيد گر وقت آن را داريد ميحقيقت را روشن كنيد، و ا

در [وضعيت بهتري  اي تا اندازه اصلي چين در حال حاضر شاگردان خارج از سرزمين. كند اصلي چين كمك مي شاگردان سرزمين
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، در حال كمك كردن به شاگردان آنجا همچنينو . اند باز داشته] در آنجا[اند و به طور مؤثري شيطان را  به وجود آورده] چين
توانيد  همه نوع كارهايي نظير اين هست كه مي. متوجه شوند ،هستند كه اين را كه بايد قدم پيش گذارند و اهميت اين كار را

 .اشكال است هاي ديگري داريد، آن هم بي انجام دهيد، و اگر ايده
پول ممكن است به دست آنها نرسد، و آنها نيز در حال . رسد، اين كار را نكنيد پول براي آنها ميولي تا آنجا كه به فرستادن 

آنها در محيطي . ها شود در واقع منجر به وابستگيشان ممكن است كه بلند شود و  اگر پول زياد شود، افكار بشري. تزكيه هستند
ي آنها مراقبت  تا زماني كه خود را به خوبي اداره كنند، استاد از همهاما . شيطاني هستند، و واقعاً در بعضي مناطق دشوار است

 .گيرد؛ اين چيزها مسائل بنيادي نيستند استاد همه چيز را در نظر مي. آنها الزم دارند كه مسير خودشان را بپيمايند. خواهد كرد
 

در . ك نكردند و با خودشان جدي نبودنددر فا وقتي بعضي شاگردان فا را كسب كردند به طور واقعي چيزها را از: مريد
بارشان روي شاگردان جديدتر اطراف آنها تأثير گذاشت و باعث شد كه آن شاگردان ميل خود به تزكيه را از   نتيجه، رفتار زيان

اي كه به بار  مهتوانند صد توانند نجات يابند؟ و آيا شاگرداني كه آنها را تحت تأثير قرار دادند مي آيا آن افراد مي. دست بدهند
 آوردند را جبران كنند؟

به عنوان يك . اي است ، موضوع بسيار جديپيدا كنندنجات  نتوانند هر وقت كه شاگردي باعث اين شود كه ديگران :معلم
ستيد كه به شما قادر ه ،در دنياي بشري. نها را تباه كنيدتوانيد آ شعور را نجات دهيد، نمي توانيد موجودات ذي كننده، فقط مي تزكيه
يكسان هستند، بنابراين  شدتبا اينها چيزهايي . شما قادر هستيد كه ديگران را تباه كنيد خدا تزكيه كنيد، و در دنياي بشرييك 
شود كه قبل از اينكه تزكيه را شروع كنيد بدهكار بوديد،  تا آنجا كه به چيزهايي مربوط مي. توانيد از اهميت اين غافل شويد نمي

اگر واقعاً باعث . دهيد صرفا عظيم است بعد آنچه كه در طي تزكيه انجام مي. اند، و موضوع مجزايي هستند جدا شدهآن چيزها 
مانع از اين خواهد شد كه  اين وقت ، آنراه يابدآينده نباشد كه به قادر ، غيرقابل نجات شود يا حتي شود شويد كه فردي تباه
 .دهيد باشيد كه هيچ كاري مثل آن انجام نميمطمئن  نابراين مطمئنِب. قدر جدي است اين. هرگز يك خدا شويد

توان به طور متفاوت نگاه كرد، اما آيا ما براي موجودات  ميشوند  چيزهايي كه عمدي و غيرعمدي انجام مي به البته،
براي نجات موجودات  شود، افكار صالح شما مياي جدي  تأثير منفي شما باعث صدمه كه شعور به اينجا نيامديم؟ وقتي ذي
كنيد كه يك  نمي هيچگونه توانستيد در نظر نگيريد كه ديگران چه احساسي ممكن است پيدا كنند؟ آيا تزك؟ چه شدندشعور  ذي

دهد و اول  ، موجودي كه عاليق ديگران را پيش از عاليق خودش قرار ميشويدصالح از يك فاي صالح  بين موجود روشن
گذارد، پس چرا آن را جلوي  ؟ وقتي با ديگران تضادهايي داريد روي شاگردان جديدتر تأثير ميندك را ميديگران ي  مالحظه

به ديگران نبوديد؟ مطمئناً، ممكن است كه غيرعمدي بوده، اما آيا به طور  اعتنا ؟ آيا خودمحور و بيدشاگردان جديدتر انجام دادي
 ؟نرانددور مؤثري شاگردان جديدتر را 

. بيشتري داشته باشيد، و بايد آنچه را كه قبالً به خوبي اداره نكرديد جبران كنيد دقترسد  ياري از چيزها ميبايد وقتي به بس
به اين . "تواند برود آن يك شاگرد جديد است، او آمد چون ما فا را اشاعه داديم، و اگر نخواهد تمرين كند مي"فكر نكنيد كه، 

 كند، در صورتي كه اينكه او پذيرفته ي فا صرفاً شرايط را مهيا مي هاي شما براي اشاعه تالش ،دانيد مي. صورت به آن نگاه نكنيد
بعالوه، . نيست كوچكياستاد است كه واقعاً او را به داخل آورد، پس اگر شما كاري كنيد كه او رانده شود چيز . با استاد است شود

وقتي خيلي چيزها براي . ، و خيلي چيزها بايد براي او انجام شوندستا يكبار كه فردي دافا را ياد گرفته باشد، او يك شاگرد دافا
 وقت هيچ تصوري از پيامدهاي پيش رو داريد؟ كند، آن او تمرين را متوقف مي حال اينشوند و با  او انجام مي

 
ديد به ظم و ترتيب داآغاز براي ما ندر اي كه  تزكيه) هاي(اگر شكنجه و آزار نيروهاي كهن اتفاق نيفتاده بود، مسير: مريد

 بودند؟ چه صورت مي
 ؟ سوال كردآن  ي دربارهاند و وضعيت تغيير كرده است، پس چرا  امور گذشته :معلم
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شكنجه و كند  مياصالح قبل از آنكه فا دنياي بشري را مان، آيا قادر خواهيم بود كه  با افكار درست و اعمال درست: سوال
 خاتمه دهيم؟را آزار 

از اصالح فا، افكار درست و اعمال درست شما همين حاال نيز  پشتيبانياين است كه، مريدان دافا، در  حقيقت: معلم
موجودات شيطاني به ميزان قابل توجهي اكنون اش فكر كنيد،  درباره) تشويق. ( تر كرده است شكنجه و آزار را به پايانش نزديك

؟ وقتي بعضي شاگردان در كردند سستي ميشما با د، چرا نكرده بودي اگر شما قوي نبوديد، اگر به خوبي عمل. اند شدهسست 
كنند؟ آيا  چرا جرئت نمي. شكنجه و آزار كنند طور بسيار بدي بهكنند كه آنها را  افتند، افراد پليد ديگر جرئت نمي دست آنها مي

ند؟ آيا علتش اين نيست كه آن شروراني كه ترسند مريدان دافا در آينده عدالت را در مورد آنها اجرا كن علتش اين نيست كه مي
فرار كنند، سرانجام گير خواهند افتاد؟ اگر در طي اين شكنجه و آزار، بكوشند كه اند به هر جا هم  مريدان دافا را شكنجه كرده

ي شرارت  ارهدرب[ترسيد؟  وقت آيا شيطان مي بودند و از روي ضعف ناپديد شده بودند، آنافتاده سكوت به مريدان دافا همگي 
توانند به  زده كنند، مي توانند شيطان را شوكه و وحشت ميامروز چيزهايي كه در حال انجامشان هستيد . كردند تأملي نمي] كردن

ي  ادامه توانو مانع از اين شوند كه  به وحشت انداختهتوانند شيطان را  طور عظيمي شيطان را كاهش دهند و آن را بازدارند، مي
اين . از دستش بر نيايدپايان يافتن  جز كاريرا وادارند كه ي شيطاني  اين شكنجهتوانند  مينهايتاً ر را داشته باشد، و شكنجه و آزا

 .عظمت است ح كند در حال انجامش هستند، و باچيزي است كه مريدان دافا در اين زمان قبل از اينكه فا دنياي بشري را اصال
 

توانيم به  آيا آن شاگردان در خطر هستند؟ چگونه مي. كنند تمرينات گروهي شركت نمي بعضي شاگردان در مطالعه يا: مريد
 شان خالص شوند؟ آنها كمك كنيم كه از ترس

اشكال است كه به كمي وقت نياز  براي آنها بي. كنم كه در رابطه با شاگردان جديدتر، نبايد خيلي شتاب كنيد فكر مي :معلم
ي گروهي شركت كنند، چراكه  كه به آنها توصيه كنيد در جلسات مطالعه انجام دهيدرا  خود ن سعيما بايد بهتريا .داشته باشند

چرا، در آن آغاز، از افراد خواستم كه . ي گروهي براي كمك شما به همديگر براي رشد واجب است، ضروري است محيط مطالعه
چرا مردم در . دارد كه آن به اين صورت انجام شود الزم مي گيرد اي كه اين فا پيش مي آنها را برگزار كنند؟ زيرا شكل تزكيه

وقتي كه به جهان دنيوي : دانستند كه مشكلي وجود دارد گذشته مجبور بودند براي تزكيه جهان دنيوي را ترك كنند؟ آنها مي
عالوه بر اين، آنها . بمانند توانستند كوشا شدند و نمي كردند، مثل مردم عادي مي گشتند و با مردم عادي تعامل برقرار مي برمي
. دادند تشكيل ميگروه هم  كردند و با جهان دنيوي را ترك مي براي همين بود كه. كردند شان را تزكيه مي هاي كمكي روح

توانستند به هم كمك كنند كه رشد كنند و ببينند كه در مقايسه با ديگران چگونه هستند، آنها هميشه  كنندگان مي تزكيه
 .دادند كنندگان را شكل مي يك محيط تزكيهآنها كنندگان بودند، و  اي مطرح كردن داشتند كه مختص تزكيهچيزهايي بر

وقتي كه شما به آن : كند صدق مي نيزاش فكر كنيد، همين در مورد مريدان دافاي امروز  درباره... وقت بدون آن محيط، آن
وقت امروز  غنيمت نشماريد، آن] براي تزكيه[اگر وقت را . ي هستيدگرديد، در محيط اجتماع عاد بيرون در اجتماع عادي برمي

ت دچار تنبلي شويد بخوانيد، اما فردا ممكن اس كميهستيد و بنابراين ] و مطالعه[ممكن است احساس كنيد كه مايل به خواندن 
. كنند هستند كه دارند تزكيه مي ها هرچه باشد، انسان. بنابراين بدون آن محيط، سخت است كه كوشا ماند... و كمتر بخوانيد

گذارد، براي شما خيلي سخت است كه  هايي كه در اين دنيا روي مردم تأثير مي مزاحمتبنابراين با تنبلي بشري و انواع و اقسام 
خوب درك آن كوشا نباشيد، كتاب را بسيار نخوانيد، يا فا را خيلي  عالوه برو مخصوصاً، اگر . خودتان ببينيد كجا كوتاهي داريد

 .براي همين است كه بايد در مطالعه و تمرينات گروهي شركت كنيد. هايتان نخواهيد بود نكنيد، اصالً قادر به ديدن وابستگي
در حال حاضر در زماني هستيم كه شكنجه و آزار در حال روي دادن است، بنابراين همه نوعي از داليل وجود دارد كه چرا 

شما قطعاً تمرينات گروهي  آيندهدر . توانند، تمرينات را به صورت گروهي انجام دهند ور مكرر نميتوانند، يا به ط شاگردان نمي
انجام كارهاي بسيار زيادي براي اعتباربخشي به فا با  ،اصلي چين خيلي از شاگردان باسابقه در خارج از سرزمين. خواهيد داشت

اسابقه بايد محيطي براي آنها بسازند تا بتوانند با هم فا را مطالعه كرده اما، به خاطر شاگردان جديدتر، شاگردان ب. هستندمشغول 
 .و تمرينات را انجام دهند
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شود براي ترغيب شاگردان غربي بيشتر  ميلطفاً ، آيا ارجمندمعلم . من يك شاگرد غربي هستم) شده ترجمه پرسش( :مريد
 .زبان نياز دارند فا در حال حاضر به شاگردان انگليسيهاي دا كه قدم پيش بگذارند چيزي بگوييد؟ بسياري از پروژه

اي كه توسط مريدان  ، روزنامه]چيني[اپك تايمز ام كه  كرده به اين فكر مي. اين درست است كه آنها بايد كوشا باشند :معلم
همين حاال نيز بزرگترين  ايمزاپك ت ي در واقع، روزنامه. داشته است ها يچيني  جامعهشود، تأثير نسبتاً بزرگي در  دافا اداره مي

من آن را حتي در شهرهاي كوچك در  .دهد، شامل كل اياالت متحده رسانه در دنيا است؛ كشورهاي بسياري را پوشش مي
اينكه اين را اما، با . وجود داردي اينترنتي  نسخه عالوه بر ايندهد، و  ي خيلي وسيعي را پوشش مي ناحيه. ام اياالت متحده ديده

ي  ، بخش عمدهجريان اصلي واقعي اجتماع ]در[ اصلي چين، وراي سرزمين. كند تماس برقرار ميافراد چيني  باآن فقط  ،گفتم
پس . كنند زبان است، و آن زبان چيزي است كه بيشتر مردم صحبت مي اياالت متحده يك اجتماع انگليسي براي مثال،... جامعه

به  تتكيه كردنِ صرف بر روشنگري حقيقبراي كند؟  ميرا براي آنها روشن  تحقيق اي نداشته باشيم كه توانيم نشريه چگونه مي
كه بعضي  نماييمتوانيم سعي  هر اندازه كه ميو حتي اگر آن شدني بود، هنوز بايد . داردوجود هايي  صورت شفاهي، محدوديت

ام كه  كرده بود؟ بنابراين به اين فكر مي اين بهتر نمي آيا. بهتر به مردم كمك كنيم حقيقت را ببينند تاهاي ديگر را اضافه كنيم  راه
و . ترين چيز خواهد بود ، عاليدراه بيفتي آن هستيد واقعاً بتواند  ي كه شما در حال ادارهاپك تايمزي انگليسي  هر زمان كه نسخه

 )تشويق. ( كند صدق مي در اصل، همين براي كشورهاي ديگر نيز
حتي توسط باند پليد صلي اجتماع با چين روابط تجاري دارند، و بعضي از مديران و سردبيران ها در جريان ا خيلي از رسانه

قابل ن چيز چني—است وقوعدر حال  يدر اين روزگار و دوران، چنين شكنجه و آزار شديد. اند كاران چين خريده شده تبه
آيا عجيب نيست؟ آيا اين قابل قبول است؟ يك جرم . بندد المللي چشم خود را بر روي آن مي ي بين با اين حال جامعه—توجهي
محلي داشته باشند، اين ممكن است كه اين  يِا اگر مريدان دافا حضور رسانه. كاران صرفاً بسيار شرور است آن باند تبه! است

منابع هاي  است كه چالشبخواهند به تأثير خوبي برسند، الزم ] كه در آنها درگير هستيم[ها  اما اگر اين رسانه. مسائل را حل كند
نظر، تعداد شاگردان  بنابراين از اين نقطه. كنند، كه يعني اينكه الزم است كارمندان خود را افزايش دهند برطرفانساني و مادي را 

 . ي اين نگران هستند شاگردان درگير نيز درباره. سازد نياز را برآورده نميد واقعاً نغربي كه در حال حاضر درگير هست
شاگردان جديدي خواهند بود كه درگير خواهند شد؛ شاگردان جديدي خواهند بود . ته، همه چيز رفته رفته بهتر خواهد شدالب

زبان نيز  ي چيني وضعيت در رابطه با روزنامه. چيز بهتر خواهد شد همه. شوند كه به مرور زمان فا را درك خواهند كرد و درگير مي
، از آشنا نبودن با تن اينكه چه بايد كنند به دانستن، از ندانستنها بودن به داشتن افراد بيشتر دست آنها از. قبالً به اين صورت بود

جديدي كنم كه وقتي به شاگردان  بنابراين فكر مي. اند گذر كرده شدنورزيده سرانجام  بهبودن  تجربه بياز  و آشنا شدن، بهآن 
توانند  اما اگر آنها هنوز نمي. توانيد آنها را در كارهاي بيشتري درگير كنيد ند، ميبر طبق فا تزكيه كن توانند خود را رسد كه مي مي

و هنوز متوجه  درك نخواهند كردتوانيد آنها را درگير كنيد، زيرا بسياري از چيزها را  وقت واقعاً نمي چيزها را از فا بفهمند، آن
اين راه ديگري براي نجات موجودات . تا به فا اعتبار ببخشيم افرادي هستيم كه بايد كارهايي انجام دهيمآن نيستند كه ما 

 شعور است، بنابراين اگر ما آن را انجام ندهيم، چه كسي انجام خواهد داد؟ ذي
بنابراين بايد آن . يا او را تباه كندقرار دهد تأثير را تحت كند، ممكن است حتي به طور منفي او وقتي شاگرد جديدي درك ن

دهد،  شعور را نجات مي بگذاريد بدانند كه چيزهايي كه در حال انجامش هستيم موجودات ذي. را در نظر بگيريدجنبه از چيزها 
اي نيز زماني يك شاگرد جديد بوده  كنم كه هر شاگرد باسابقه فكر مي. كند كند، و شكنجه و آزار را افشا مي ها را روشن مي واقعيت
 .ته خواهند شدبه تدريج اين شاگردان جديد نيز پخ. است

 
اكنون . آيند ام كه از خودخواهي مي هاي كثيفي را پيدا كرده ام، وابستگي ها گذشته ها يا آزمايش هربار كه از ميان محنت: مريد

ام، در حالي كه اصالح فا در حال نزديك  ام اما هنوز آن را به طور كامل خارج نكرده اي است كه تزكيه كرده براي مدت طوالني
 ...ايان استشدن به پ
ظاهر  آنها شود، و براي همين است كه خارج كردن آن چيزها اليه به اليه انجام مي. نباشيددلواپس  اش درباره :معلم

 .آنها را براي شما انجام خواهد داد انجام دهيد، استادرسد، اگر واقعاً نتوانيد آنها را  وقتي به چيزهاي معيني مي. شوند مي
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آوريد توسط آن دچار خوردگي  اي كه حفاظ خود را پايين مي ي بزرگ رنگ است، و لحظه خمرهاجتماع عادي صرفاً يك 
. آيد سراغتان ميبه به محض اينكه شل شويد . وقفه تزكيه كنيد و در برابر آلوده شدن ايستادگي كنيد بنابراين بايد بي. شويد مي

. نگه داريدرا دهد در بين افراد عادي تزكيه كنيد  ه شما اجازه ميكننده هستيد، و استاد گذاشته است كه چيزهايي كه ب شما تزكيه
تان تا حد ممكن با روش  است كه بتوانيد در تزكيه اين منظوربه آن —است] پشت چيزي كه توصيف كرديد[اين يكي از داليل 

اما به . داري قرار خواهد گرفتبر شما مورد بهره بشريولي وقتي كوشا نيستيد، آن چيزهاي  .اجتماع عادي مطابقت داشته باشيد
به . تان از چيزهاي بد خالص شويد كننده همگي قادريد كه پيوسته خودتان را اصالح كنيد و پيوسته از طريق تزكيه عنوان تزكيه

ر ايد خوب تزكيه كنيد، و حتي كمتر اينطو ولي فكر نكنيد كه نتوانسته. ، ممكن است كه هنوز مقداري باقي داشته باشيدهر حال
وجود دارند، صرفاً آنها را ] چيزهاي بد[وقتي . شد وقت يك وابستگي مي آن. سنگيني كند] بر ذهنتان[است كه بايد بگذاريد كه 

 هاوقتي آن. قرار دهندتأثير را تحت تان  نفس تزكيه كنيد، و نگذاريد كه آن چيزها اعمال و با اعتمادبه با وقاراي  شيوهبه . خارج كنيد
 .ببريد آنها را از بينشوند به موقع  اهر ميافكارتان ظ در

 
واقعاً سخت است كه هنوز ] نگران اين هستم كه[كند،  طور كه زمان اصالح فا به سرعت به پيش حركت مي همان: مريد

 .چگونه بايد به روشنگري حقيقت براي آنها بپردازم برايم سخت است كه دريابم. ام روشن كنم حقيقت را براي خانواده
 حقيقتدر  بيشتركه  كنم فكر مي. يابند واقعاً سخت ميشان را  بعضي از شاگردان روشن كردن حقيقت براي خانواده: معلم

مردم دنياي  به صورت متفاوتي نسبت بهبينيد و با آنها  تان مي افرادي در خانواده صورتنها را به ين است كه هنوز آا رخاط هب
ي  درباره آنكه اولشعور در دنياي بشري هستند، به جاي  ته باشيد كه آنها نيز موجودات ذيبايد به ياد داش. ديكن رفتار ميبيرون 

حل  آن چيزها را يكبار كه. نشده است و فصل كه چه چيزي در ذهنشان حلدريابيد و بايد . تان فكر كنيد آنها به صورت خانواده
كاري كنيد مردم  فكر نكنيد كه اين بهكنيد،  ت را روشن ميدر شرايط عادي وقتي حقيق. شود حل و فصلتواند  مي چيز همه كنيد

 .و نتايج بهتر خواهند بود ،فوراً فا را ياد بگيرند
 

آيا . دهد به من دست مي ناشاد بودناحساس  خوشبخت هستيم، اما بعضي اوقات بسيار برم كه ما همگي اگرچه پي مي: مريد
 كارمارفع ي  نتيجه افتد، يا مياتفاق خش من كه به طور كامل تزكيه نشده است به خاطر آن بشود به من بگوييد كه اين  ميلطفاً 
 كارما؟] ي نتيجهدر [، يعني، است

اند، و  ري شكل دادههاي بسياري در دنياي بش شاگردان جديدتر پنداشت. ناشاد شدن طبيعي است ،در اصل: معلم
ممكن است چيزي را خوب بيابيد، چيز ديگري را بد، و . كنند مي و مالحظه چيزها را به طور متفاوتي درك آنانهاي  پنداشت

توانند به محض  هايتان نمي پنداشت. هستندهاي بشري  دادن پنداشت نشان آنها واكنش. نظير اين دارند هايي حسمردم —غيره
تان تأثير  روي احساسات بر ،ها بر اساس پنداشت يها واكنشخارج شوند، بنابراين  يكدفعهكنيد همگي  ميتزكيه  به اينكه شروع

 .خواهد دادقرار  را در يك حال بد يا شادشما و خواهد گذاشت، 
تان  تر خواهد شد، افكار درست تر و شفاف رفته رفته دركتان از فا شفاف. افتند تان اتفاق مي اينها چيزهايي هستند كه در تزكيه

چيزها فرق شعور نگاه خواهيد كرد، و  تري به موجودات ذيخواهي و رحمت بيشتر و بيش تر خواهد شد، با نيك تر و قوي قوي
 .خواهند كرد

 
جوآن  نشده در خود دارند، يعني تصحيح] چيني[حاال كه جوآن فالون جديد بيرون آمده است، با آنهايي كه حروف : مريد

 ؟ آيا بايد به استفاده از آنها ادامه دهيم؟فالون قديمي، چه بايد بكنيم
توانيد صرفاً حروف را اصالح كنيد؟ حرفم درست است؟  آيا نمي... است، فا است، و فقط براي چند كلمه "كتاب"آن، : معلم

 كه نبايد انجام دهيد، درست است؟انجام دهيد را برويد و كاري  توانيد نمي
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هاي  فرهنگپس آيا . هاي كيهاني مختلف در كيهان است هاي بدن پنج هزار ساله تركيبي از فرهنگ فرهنگ چينيِ: مريد
 ي دافا در ارتباط هستند؟ قبل است؟ آيا آنها با اشاعه هاي زمانهاي كيهاني از  هاي بدن غرب نيز فرهنگ

هاي ديگر، همگي توسط خدايان مختلف  ها باشند يا قوميت خواه آن آسيايي. ها را خلق كردند خدايان غرب غربي :معلم
فرهنگ، بايد بگوييد كه خدايان  در خصوص. ها را همراه خود دارند قطعاً مشخصات آن سيستم آنها خلق شدند، بنابراين

كه گوييد  مياگر . ها هستند آسمان هاي فرهنگ ،ها ها را برايشان خلق كردند، به جاي اينكه بگوييد آن فرهنگ هاي انسان فرهنگ
، استبه همراه آورده علم مدرن  را آنها كهها هستند، حقيقت ندارد، چرا آسماناند كه در  آنهاييها در منهتن همانند  خراش آسمان

هاي  هاي مختلف چين مشخصات پادشاهي هاي سلسله بله، فرهنگ. آورده شدهمراه و علم مدرن توسط موجودات فضايي به 
ن ذهدر كه  يخدايان با اهداف مشخص ،اما. داشتندآسماني كه براي شكل دادن پيوندهاي كارمايي آمدند را با خود به همراه 

شد، چراكه تاريخ بشري در حال گذاشتن بنيان براي  جا گذاشته مي به معين كردند كه چه چيزي در اين مكان بشري شتنددا
كردند و در انتظار اصالح فا بودند  زندگي ميها  انسانفرهنگ غرب يك فرهنگ سطحي است كه در حالي كه . اصالح فا بود

 .براي آنها خلق شد
 

ممكن است به من بگوييد كه معني اينكه لطفاً  آيا استاد،. رسد رن به نظرم بسيار سخت مي - شن -بازگشتن به جن: مريد
 ها را در سطحي بنيادي خارج كرد چيست؟ واقعاً وابستگي
چيزهاي زيادي و فهم تان به درك  رفته رفته در طي روند تزكيه. شما يك شاگرد جديد هستيد، پس نگران نباشيد :معلم

چيزي كه استاد . طور مكرر بخوانيد را به) ها( بايد كتاب—را خيلي بخوانيد) ها( ين رويكرد اين است كه كتاببهتر. رسيدخواهيد 
 .گويد مطلقاً براي شما خوب است به شما مي
از . تا آن را ياد بگيرند ميليون نفر آمدند 100اصلي چين،  فايم در سرزمين ي چند سال از ارائهدر ظرف فقط ديديد كه شما 

اند كه در حال انتقال آن، برگزاري سمينارهاي  ام، و شاگردان بوده آموزش ندادهرا فا  يا تمريناتطور مستقيم  بهن ترك چين، زما
اند  اند، اما قادر نبوده بودهچيزهاي معيني كنترل در حال اگرچه نيروهاي كهن . اند بودهفا اين  ي درباره ديگرانبه گفتن روزه، و  نه

ي افراد را  تواند تزكيه ميواقعاً چرا اينطور است؟ زيرا اين فا . اند كه آن را ياد بگيرند هنوز آمدهبسياري و افراد  سد راه آن شوند،
شيطان در . تواند وضعيت يك موجود را تغيير دهد ميواقعاً ، و به مردم كمك كند كه رشد كنندتواند  ميواقعاً هدايت كند، 

المللي  ي بين ي شديدي بوده است، و فشار شيطان كه مريدان دافا در جامعه ن شكنجهاصلي چين در حال انجام چني سرزمين
؟ با موفقيت بيرون بيايندكنند و  مقاومتاند كه در مقابل شيطان  پس چرا آنها قادر بوده. كنند نيز عظيم بوده است احساس مي

بينانه  البته واقع. اند رشد دادهشان خود را  و از طريق تزكيه اند و واقعاً از طريق اين فا علتش اين است كه به شناخت اين فا رسيده
 .ي فا به فهم همه چيز خواهيد رسيد رفته با مطالعه اما، رفته. نيست كه بخواهيم فوراً به يك درك خيلي سطح باال برسيم

وابستگي خالص شويد، آن چيزي گفت كه از اين يا آن  شود، اگر امروز استاد به شما مي ها مربوط مي تا آنجا كه به وابستگي
شد، بعد از اينكه  طور كه زمان سپري مي و همان. نيامده بودبود، و هر تمايلي براي خالصي از آن از قلب شما  شده مي تحميل
چرا "كرديد،  شديد و فكر مي توانستيد آن را تحمل كنيد، آزرده مي گفته بود وقتي كه ديگر نمي تعداد زيادي از آن چيزها رااستاد 

 بر روياما وقتي كه چيزها را از اصول فا متوجه شده باشيد و تأثيري را كه انجام آن ممكن است ؟ "بكنمبايد اين كار را 
هيچ . وقت واقعاً قادريد كه آن را انجام دهيد ايد، و فقط آن وقت واقعاً رشد كرده تان داشته باشد درك كرده باشيد، فقط آن هستي

توانند فردي  ها و اعمال زور هرگز نمي بازداري. آيد اده و خواست خود شما يا از رشد واقعي در سمت شما نميبازداري خارجي، از ار
، آن فرد به آن صورتي كه قبالً بود برخواهد گشت، از ميان بروندها  و وقتي بازداري. را تغيير دهند يا باعث شوند كه او رشد كند

 .عملي نيستاين بنابراين 
 

اند كه  اند رفته هاي كاراجباري خارج شده آغاز شد، بعضي شاگرداني كه از اردوگاه 1999ماني كه سركوب در سال از ز: مريد
 .بودند ترسيدهحقيقت اين است كه همگي آنها . بوديسم را تمرين كنند
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قادر  و هند بود،روند واقعاً در حال تزكيه نخوا كنم كه اگر مملو از ترس باشند، مهم نيست به كجا مي فكر مي :معلم
در مقايسه با شاگرداني كه خود را به . وقتي وارد بوديسم شوند خواهند ديد كه به چه صورت است. نخواهند بود به كمال برسند

رساند آمدند، اما وقتي دافا شكنجه و آزار شد فرار وقتي كه دافا به آنها نفع . ندا اند، آنها، البته، ضعيف عمل كرده خوبي اداره كرده
از دافا چيزي ] به حمايت[ها را جمع كردند، اما هنگامي كه ما در حال ايستادگي در برابر شكنجه و آزار هستيم،  منفعت. كردند
مربوط  اين تا آنجا كه به به. بدترين است به چشم خدايان اين نوع موجود. ندبخشبخواهند كه به دافا اعتبار  گويند و نمي نمي
آنچه كه توانيد انجام دهيد اين است كه به آنها پيشنهاد كنيد  ، تمام كاري كه ميبه آنها چه گفتدر خصوص تزكيه شود كه  مي

 .خواهد به خودش بستگي دارد آنچه يك فرد مي. وجود ندارد اي ويژهرا كه برايشان خوب است انجام دهند؛ روش 

 
شود لطفاً به ما بگوييد كه  مي. سب فا ندارندخاورميانه پيوسته دچار جنگ بوده است، و مردم آنجا فرصتي براي ك: مريد

 مريدان دافا چگونه بايد فا را در آن منطقه پخش كنند؟
 .تمامش كار نيروهاي كهن است. واقعاً هم سخت است: معلم

 اساساياالت متحده بر . داند كه شكنجه و آزار شاگردان فالون گونگ خيلي شديد بوده است حكومت اياالت متحده مي
ها بودند، كه براي  نپيوريتاولين مهاجران به اياالت متحده . كنند طرفداري ميحقوق بشر  ازگذاري شد و آنها  قيده پايهآزادي ع

ترين عاليق اياالت متحده و اصول  شكنجه و آزار مريدان دافا مستقيماً درگير بنيادي. آزادي عقيده به اين سرزمين آمدند
، كرده باشيمشان را درك  وضعيتكه  بخواهيماياالت متحده درگير نشده است؟ اگر  شود، اما چرا دولت اش مي گذاري پايه
گرفتار و اند، كه اياالت متحده را  در خاورميانه بودهكردن  مشكل درستگويم به خاطر اين است كه نيروهاي كهن در حال  مي

ي شكنجه و آزار مريدان دافا  انجام كاري درباره و كرده است و مانع از اين شده است كه انرژي الزم براي تمركز بر چينمشغول 
 .داشته باشد

كرد كه در دنياي امروز  ها نبود، معتقدم كه دولت اياالت متحده قطعاً تحمل نمي اكنون گرفتار موضوع تروريست اگر هم
در اصل —نظم است داشتن علتش اين است كه نقش اياالت متحده در دنيا برقرار. گسيخته باشد قدر لگام شرارتي نظير اين اين

. خواستند كه آن نقش را در دنيا ايفا كند چرا خدايان آن را خيلي قدرتمند و ثروتمند ساختند؟ خدايان مي. المللي است پليس بين
اما كسي بايد نظم را در سالن . آيد به اجرا در مياصلي  نمايشي اصلي در اين نمايش بشريت است، مكاني است كه  چين صحنه

ند هخوا توانيد بگذاريد آشفته شود، درست است؟ بنابراين حقيقت امر اين است كه خدايان واقعاً مي نمي—برقرار نگه داردنمايش 
خوب، آن . است "المللي پليس بين"كند كه  اياالت متحده را سرزنش ميچ هميشه  ك ح. كه اياالت متحده آن كار را انجام دهد

اگر حكومت اياالت متحده واقعاً به آن مسئوليت عمل نكند و آن نقش را . واهند كه باشدخ ، و خدايان ميهستالمللي  پليس بين
ها قرار است خاص باشند  اينطور نيست كه آمريكايي. وقت خدايان نخواهند گذاشت كه خيلي قوي يا ثروتمند باشد ايفا نكند، آن

 )زند معلم لبخند مي. (بلكه خدايان آن را به آن صورت نظم و ترتيب دادند
 

زمان براي  ي قبل رسد كه ديگر به اندازه مي به نظر. ايم من و بعضي از مريدان دافا در اطرافم اخيراً صاحب فرزند شده: مريد
 .كند اين قدري ما را آشفته ميروشنگري حقيقت نداريم، و 

سن است، كامالً  ودك خيلي كماگر ك. خيلي از مريدان دافا صاحب فرزند هستند. باشد اين مشكليكنم كه  فكر نمي :معلم
توانيد براي روشنگري حقيقت كار  زماني كه وقت داريد مي. اشكال است كه وقت بيشتري را صرف مراقبت از كودك كنيد بي

 كودكوقتي . ، كه آن هم خوب استكمكي عمل كنيددر يك نقش  اندكيتوانيد  انجام دهيد، و زماني كه وقت كمي داريد مي
 .اشكال است توانيد بيشتر انجام دهيد، و خوب و بي وقت مي شود، آن تان باز مي دست و بال شود و تر مي بزرگ

 
شوند  كنيم، خيلي از افراد عادي در همان روز بارها رد مي هاي ضدشكنجه برگزار مي وقتي نمايش )شده ترجمه پرسش(: مريد

 بهمطالب را  و سمت آنها رفتهبه كنندگان چيني هنوز  كيهتز اند، اما بعضي از هم و ديگر مطالب روشنگري حقيقت ما را گرفته
 .دهند مي دست آنها
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اند، بنابراين دوباره همان  دانستند كه آن افراد قبل از آن مطالب را گرفته شايد آنها شاگردان مختلفي بودند و نمي :معلم
اند و  گذرد، وقتي بعضي افراد با شما آشنا شده زمان مي طور كه همان. دقت كنيدامور در اين زمينه  بهبايد . مطالب را به آنها دادند
با آن . استمنابع هدر دادن اصل در  ايناند، اگر همان مطالبي را كه قبالً به آنها داديد به دستشان بدهيد،  از حقيقت اطالع يافته

ان توقتي همه چيز توزيع شده باشد كار ، كهدكنن رفتار ميكنند  مطالبي را توزيع ميوقتي  افراد عاديرفتار نكنيد كه  طوري مثل
 هستيد؟] در نيويورك[اينجا  چه وگرنه براي. يدشعور شما در حال نجات موجودات ذي. به اتمام رسيده است

 
آيا اين اتفاق . ايالت جورجيا تحت فشار هستند كه يك كنسولگري چين در آنها تأسيس شودسناي شهر آتالنتا و : مريد

 ي نيروهاي كهن است؟ ي كافي قدرتمند نبوده است، يا به علت مداخله روشنگري حقيقت ما به اندازه افتد كه براي اين مي
ما  ارتباطي بهتأسيس كنند يا نه گري اينكه يك كنسول. توانند هر چه كه بخواهند بسازند، اهميتي ندارد آنها مي :معلم

واقعاً، ما نگران امور افراد عادي ) خندند ميآرام حضار . (اهد بودچه كسي خو كنسولگريداند كه آن در آينده  و چه كسي مي. ندارد
فشاني نشسته است،  آتشي  بر دهانهواقعاً چ اين بار  ك ح. نگاه كنيد كه چين اكنون چطور است. كننده هستيم صرفاً تزكيه. نيستيم

هايش در  لباس. درمان استديگر وراي اكنون  ما همرسد ا نظر مي بلندپرواز بهبرق و  و زرق پردر ظاهر  .خورد و روي لبه تلوتلو مي
 . ظاهر مسحوركننده هستند، اما در درون تماماً پوسيده است

 
 رسيده است؟ اي مرحلهاصالح فا در نيويورك به چه  در حال حاضر: مريد
درك كنند، و مك كنيد كه كبه آنها به مردم ] ها واقعيت[صرفاً حقيقت را روشن كنيد، با گفتن . وجود ندارد اي مرحله :معلم

. لي اكنون چگونه استخواهيد بدانيد اين است كه وضعيت ك چيزي كه در اصل مي. به دنيا كمك كنيد كه از حقيقت آگاه شوند
به اين شكل شروع به روشنگري حقيقت كرديد، بسياري از افرادي كه در شهر نيويورك زندگي شما كه در واقع، از آن زماني 

اما آنهايي كه در نيويورك . كردندرا به سرعت درك  چيزهاآنها . در واقع، بيشتر از نيمي از آنها. اند حقيقت رسيده كنند به درك مي
 .استاين وضعيت امور . دنشو از آنها مي كوچكيكنند فقط شامل قسمت  نمي زندگياينجا در كنند و  فقط كار مي

 
اما زياد جلو رفتن در اين . محرمانه نگه داريم را خواهيم آنها ه ميبه خاطر مالحظات امنيتي، بعضي چيزها هستند ك: مريد

 توانيم اين را بهتر اداره كنيم؟ چگونه مي. برد شود و شوق آنها را از بين مي خصوص، مخل تبادالت و ارتباطات بين شاگردان مي
ي ديگران فكر كنند، و حتي بيشتر  بارهدر استالزم در حال انجام هر كاري هم كه باشند دانيد،  كنندگان، مي تزكيه :معلم

ها  بعضي پروژه. نشويدكند ناراحت  نمي فاشبنابراين وقتي فردي چيزي را براي شما . ي دافا فكر كنند اينطور است كه بايد درباره
ي چنان  اد دربارهاز افرشمار بيشتري وقتي . توانند براي همه آشكار شوند توانند در جلسات بزرگ مورد بحث قرار گيرند، نمي نمي
كند،  صحبت مياش  ديگر درباره يك نفر كند، و صحبت مي اش درباره نفريك  .آورند افراد حفاظ خود را پايين مياي بدانند،  پروژه

هاي زير نظر گرفتن و استراق  روش. فهمند اش مي كاران چين نيز درباره و قبل از اينكه خبردار شويد آن مأموران مخفي باند تبه
از آن [توانند  ميآنها يا خاموش، گذاشته باشيد روشن را تان  خواه تلفن. شود گسيخته مي دهيد دارد لگام آنچه كه انجام مي سمعِ

شعور انجام  بنابراين به خاطر امنيت، بسياري از چيزهايي كه براي نجات موجودات ذي. صداي شما را بشنوند] استفاده كنند تا
الزم است كه : اين بايد براي شما روشن باشد. ينكه انجامشان دهيد به طور گسترده آشكار شوندتوانند قبل از ا دهيد نمي مي

شان بر اين  سعي—كنند پنهاناز شما  ها راآنها سعي ندارند چيز. مجاز بدانيد] كنند وقتي كه شما را در امور وارد نمي[شاگردان را 
فرض كنيم كه بخواهيد براي روشنگري حقيقت يك نمايشگاه هنري برگزار براي مثال، . صدا نگه دارند و سر را بيآنها  است كه

 گالرياگر بگذاريد آنها از "، گويدبرا بترساند، و  گالريتا  گيردبكنيد، و قبل از اينكه چيزها شروع شوند كنسولگري تماس تلفني 
بنابراين در خصوص . از آنها بعيد نيستاي  ريگ حيلههيچ . "يك انفجار در راه است: تان باشد استفاده كنند، خوب است كه حواس

 .به عنوان مريدان دافا بايد هر شاگردي را درك كنيد. توانيم افراد زيادي را درگير كنيم بعضي چيزها ما نمي
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 باًغال ، اما به هنگام انجام كاركنند مياند و براي دافا خيلي صرف  بعضي شاگردان مقدار بسيار زيادي كار انجام داده: مريد
 تواند به كمال تزكيه كند؟ آيا فردي مثل آن مي. شوند برآشفته مي
موضوعي از فقط ؟ البته، اگر شود برآشفته ميچرا او . كنم اين روي چيزي به بزرگي كمال تأثير بگذارد فكر نمي :معلم

واقعاً تأثير بسيار شما  آشفته شدنبراما، . گيري كنيم كه او ضعيف تزكيه كرده است توانيم نتيجه وقت نمي عصباني شدن است، آن
شما همگي هنوز در حال . ستاكافي افراد، تقريباً براي فراري دادن . تأثير روي شاگردان جديدتر بسيار زياد است. بدي دارد

باعث ] شويد وقتي خشمگين مي[بنابراين —، نه خداياناند در حال تزكيهها هستند كه  انسان اين هر چه باشد—دتزكيه هستي
باشيد يا احساس  داشتهتوانيد هر چقدر كه بخواهيد اختالف نظر  مي. كنيد و اختالل ايجاد مي شويد يجاد درك نادرستي ميا

آيا مريدان دافاي ما نبايد ضربه يا توهين را . چيزها صحبت كنيد ، بر سرآرامروشي  ريختگي كنيد، اما هنوز الزم است كه به هم به
، شويد برآشفته مي كه با شيطان؟ آيا نبايد بردبار باشيد؟ صبورانه حقيقت را روشن كنيد؟ پس وقتيبرنگردانند، حتي در مواجهه 

كنندگان ديگر  اش عصباني شود؟ و آيا نبايد وقتي با تزكيه درباره كهكننده هست  بود؟ چه چيزي براي يك تزكيه علتبه چه اين 
سر مريدان من عصباني چطور هميشه . ايد ، در حال تزكيههستيدحتي كمتر وجود داشته باشد؟ هر كسي هم كه  هستيد از آن

 ؟اينطور رفتار كنيدمريدانم  كه با اجازه دادمشويد؟ آيا من  مي
 

و آنها خيلي خوب در  انداختمام، در زمان يك كنفرانس فا عجوالنه از استاد چند عكس  هاي قوي به خاطر وابستگي: مريد
 .عدم احترام نسبت به استاد بود ام كه اين كار درك كرده. نيامدند

چيك  چيك"، بينند مياي كه بعضي شاگردان مرا  لحظه. گويم عكس نگيريد خوب، به اين دليل است كه به شما مي :معلم
ها  نگران نيستم، و براي من شخصاً مهم نيست كه عكس ي اين من خيلي درباره. كنند مي انداختن، شروع به عكس "چيك چيك

صرفاً از حاال به بعد اين را در . اش نخواهيد داشت گيريد احساس خيلي خوبي درباره اما بعد از اينكه عكس مي .خوب درنيايند
ها را به من بدهيد و  ي آن سخت است، صرفاً تمام عكس در مواردي مثل چيزي كه توصيف كردم، وقتي اداره. ذهن داشته باشيد

 .كنم من به آنها رسيدگي مي
 

ها مطالب روشنگري حقيقت را  ها و غربي در روشي كه چيني.) يكي كلمات خيلي زيادي بر روي خود دارد اين :معلم(: مريد
در  آرامدارند و  را در دستشان نگه مي فاليرهابراي مثال، شاگردان غربي ما همواره . شود ظاهر ميهايي  اختالفكنند  توزيع مي

از سوي . گيرند آيند و آنها را مي اما افراد خيلي كمي خودشان مي. ا را بگيرندمانند كه مردم آنه منتظر مي و ايستند، اي مي گوشه
، و دهند به دست آنان ميهميشه مؤدبانه و با شوق، آنها را اند،  مخصوصاً آنهايي كه از تايوان] در خصوص شاگردان چيني،[، ديگر

خواهند كه اين كار را انجام ندهند،  شاگردان غربي از آنها مياما غالباً . تعداد زيادي از آنها را توزيع كنندتوانند  ميمعموالً 
به داليل زيادي، اميد داريم كه شاگردان غربي . كنيم مان حقيقت را روشن مي هاي ضدشكنجه مخصوصاً وقتي كه در نمايش

 ].ند آنها را بگيرندكه بياي[ند بايد منتظر افراد بمانتر باشند و اين احساس را نداشته باشند كه  بتوانند در روشنگري حقيقت فعال
كنند كه از آنجا كه جن،  را دارند، يعني، احساس مي نگرشمان مطمئناً آن  حس من اين است كه شاگردان غربي :معلم

اين مطمئناً چيزي است كه آنها دارند . دافا را نشان دهيم يك مريدكنيم، بايد مؤدب باشيم و به مردم، شنِ  شن، رن را تزكيه مي
را  ها برگهدهند منتظر آنها بمانند كه خودشان بيايند  و ترجيح مي روند سمت افراد نميكنند، بنابراين به طور مستقيم  مي فكر

، نجات مردم موضوعي واقعاً گويم با اينكه اين را ميداشته باشد، اما وجود  نگرشاين هيچ اشتباهي در مورد كنم  فكر نمي. بگيرند
، اند كردهها غلبه  اند، و به تمام انواع چالش خود را فدا كرده ي و حرفه كاراند،  از آسايش خانه دست كشيدهمريدان دافا . است  فوري

بنابراين آمدن به اينجا براي روشنگري حقيقت و نجات مردم واقعاً برايشان . شان در مضيقه است و عالوه بر آن وضعيت مالي
اما بايد مؤدب . تر بود ، خوب است كه اندكي فعالاستمردم دادن نجات ي  ربارهد، از آنجا كه اين نبنابراي. آسان نبوده است

 .باشيد
و همچنين قادر خواهيم بود كه  روگردان نخواهند شدبه اين صورت مردم . تر تر باشيد و هم اندكي فعال هم اندكي مؤدب

بمانيد كه افراد بيايند آنها را بگيرند، در حالي كه اگر منتظر . خواهد بودكنم كه اينطور بهتر  فكر مي—مطالب را به آنها بدهيم



  49

سمت  كه گوييد كه بيايند آن را بگيرند، اما وقتي به آنها ميداريد ] در ذهنتان[نجات آن افراد باشد و  روياحتمال دارد فكرتان 
همگي واقعاً سرشان شلوغ مردم در منهتن  براي مثال،. ايفاي نقش نخواهد بودشود، سمت آگاه قادر به  بشري افراد قوي مي

ذهن آنها ممكن است درگير افكاري از پول درآوردن، رفتن به مالقات با كسي، يا بستن يك نوع معامله باشد، و بنابراين با . است
ممكن  فرستيد ميي چيزي هستند، آن فكري كه بيرون  در حال فكر كردن درباره آنها كهحيني در  بنابراين. شوند عجله رد مي

اعث شود كه سمت آگاه آنها بخواهد كه بيايد و مطالب شما را بگيرد، اما سمت بشري آنها هنوز قوي است، و بنابراين است ب
مؤدبانه با آنها برخوردي بتوانيم شود اگر  ميكنم اين است كه عالي  پس، چيزي كه فكر مي. ممكن است فرصت را از دست بدهند

 .تر باشيم باشيم و اندكي فعالداشته 
ي اينكه فعاالنه  ، دربارهافراد كردن ي اذيت آنها هميشه درباره. دانم كه اين رويكرد براي شاگردان غربي ما سخت است مي

چيزي كه بايد در ذهن داشته باشيد اين است كه شما داريد مردم را . اما اينطور نيست. آنها شد احساس بدي دارند باعث اذيت
 )تشويق. ( خواهند رفتامور به خوبي پيش و دهيد،  نجات مي

 
. شويم كنيم، هنوز با موانع بسياري روبرو مي روشن ميحقيقت را ها  خراش وقتي در منهتن براي كارمندان در آسمان: مريد
، و به اين ترتيب چينند بهتر عمل كنيم ميهايي كه نيروهاي كهن  هاي موانع و امتحان توانيم در گذر از سد اليه اليه چگونه مي
  ... استادكه ممكن است آيا لطفاً رهايي بياوريم؟ ها  ساختمانشعور در آن  جودات ذيبراي مو

راكه همه در واقعاً سخت است، چ وارد شدنرويم،  ميها  به آن ساختمانبله، در واقع وقتي براي روشنگري حقيقت  :معلم
قيقت را روشن كنيم، رييس آنها مطمئناً عصباني درحالي كه همه مشغول كارند، اگر به آنجا برويم كه ح. دآنجا مشغول كار هستن

وقتي شرايط . صورت است اينالبته، منظور اين نيست كه هميشه به . كنند ي ما به طور بدي فكر مي وقت درباره شود، و آن مي
توانيد با آنها  ميها، معموالً سه نوبت از روز هست كه  در خصوص كارمندان در آن شركت. توانيم انجامش دهيم دهد مي اجازه مي

شود، و آن ديگري وقتي است  روند، ديگري وقتي است كه كارشان تمام مي يكي وقتي است كه به سر كار مي. تماس برقرار كنيد
 نيم كه تالشي صرف كنيم تاكتوانيم انتخاب  بنابراين در آن سه زمان مي. آيند بيشتر آنها براي ناهار پايين مي. خورند كه ناهار مي

 .شوند، و شايد نتايج بهتر نماييمتماس برقرار  با آنها
 

 حتماًكنندگانم به من گفتند كه  تزكيه ، هم]اياالت متحدهبراي [ حركتقبل از . من مريد دافايي از پكن هستم: مريد
كنند كه  حس مي اين را ي آنها همه با اينكه )تشويق.) (تشكر از شاگردان پكني. متشكرم: معلم(. به استاد برسانم را درودهايشان

 هايشان آوردن نام استاد اشكبا فقط —براي استاد را بگيرند زيادشانتوانند جلوي دلتنگي  استاد پيوسته در كنار آنهاست، اما نمي
ام، و آن را  است پيوستهدرآمده  به اجراهايي كه توسط مريدان دافاي خارجي  به فعاليت من در اين دو روز گذشته. شود سرازير مي

زيادي  براي مدتشكنجه و آزار  از هنگامي كه در قطب ديگر شيطان هستيم، اما] در پكن[گرچه ما . فتمدهنده يا تكان عميقاً
مثل . كنند را دنبال مي وار ماشينمكانيكي و  روالكه يك  اند دچار وضعيتي شدهكنندگان  تزكيه بعضي از هماست پيدا كرده ادامه 

كند كه سرعت امور  در اينجا فرد واقعاً احساس مي. كنند ند و حس تعجيل را حفظ مييكوشا ربسيامريدان دافاي خارج نيست، كه 
من . توانم فرق بين خودمان و مريدان دافاي خارج را احساس كنم مي. كند بسيار باالست و هر مريد دافا بسيار سخت كار مي

كنندگان  تزكيه گردانم و با هم فاي نيويورك را با خود برمي ام و عظمت كنفرانس شخصه در منهتن تجربه كرده قطعاً آنچه را كه به
ما : دنخاطر باش باشد كه استاد آسوده. ما واقعاً الزم داريم كه سرعت را باال ببريم و هميشه كوشا باشيم. كنم مطرح ميدر چين 

 .كنيم رسانيم، قطعاً اين كار را مي اين را به انجام مي
آنجا و اطراف دنيا  ياصلي چين توسط مريدان دافا آنجا در سرزمين  در حقيقت شيطان) شويقت. ( به شما ايمان دارم :معلم

اين نقش بسيار . است به وحشت افتادهكنند كامالً  هايي مي دهند و چنان تالش كه چيزهايي را كه شما توصيف كرديد انجام مي
بنابراين وقتي وضعيت مانند . اند يطان در امتداد راه نابود شدهاست، و مقادير عظيمي از شداشته شكنجه و آزار  زيادي در بازداشتن

دهند،  امور را انجام نمياست  دلشاندر  ي كهگذارند و به خاطر ترس اشته باشيم كه قدم پيش نميداين است، اگر هنوز شاگرداني 
دانيم  دانيم كه استاد خوب است و مي يما م"گويند،  بعضي افراد مي. شان هستند وقت آنها واقعاً در حال از دست دادن فرصت آن
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اما واقعيت اين است كه . "دهيم انجام ميدر آنجا پنهاني كنيم و تمرينات را  در خانه مطالعه مي] فا را[داريم . كه دافا خوب است
تقواي عظيم ا اين است كه شمدافا به شما عرضه شده است، و آن داده شده است تا بتوانيد تمام موجودات را نجات دهيد، براي 

هاي آينده چيزها را به خاطر  حيات: ام كه آيا اين را قبالً نگفته. به تمام موجودات مسئول باشيد نسبتبنا كنيد و  يتر حتي بزرگ
يابد،  هايي در شما تكوين مي دهند، نه به خاطر خودشان؟ اين روند دقيقاً روندي است كه در آن چنين كيفيت ديگران انجام مي

بله، وقتي چنان شكنجه . چيز ترسيد؟ گويا از همه چه چيزي است كه از آن مي. ي خودتان فكر كنيد توانيد فقط درباره نميبنابراين 
اما وضعيت كنوني . شوند ميشكنجه و آزار  دچارخواهم ببينم كه شاگردان  اين را هم نميمن اي در جريان است،  رحمانه و آزار بي

 بسياردر خصوص شاگرداني كه در تمام مدت  در واقع،. اين يعني كه بايد حتي بهتر عمل كنيمدر حال تغيير است، و  تدريج به
 ؟را بگذرانندرحمانه  شكنجه و آزار شديد و بيمجبور نبودند كه آنها اند، آيا  عمل كرده خوب

آنها همانند و  بگيرندياد اصلي چين واقعاً بتوانند از شاگردان خارج از چين  پس اميد من اين است كه شاگردان در سرزمين
خيلي سخت كار . كنند براي اينكه شكنجه و آزار شما توسط شيطان را كاهش دهند، ببينيد كه دارند چه كار مي. عمل كنند

هاي  پروژهدارند ، و همگي در حال انجام كارهاي زيادي استخوابند، هر شخص  ميسيار كم بروزهاي متمادي ها  بعضي. اند كرده
اكثريت آنهاست، و آنها واقعاً دارند —كنم ي يك تعداد كم از آنها صحبت نمي و من فقط درباره. گيرند ميبه دوش بسياري را 

راحت است، به عنوان  آسوده وكنيم، هرچند محيط آنها  ميچيزها را مقايسه كه ما ، وقتي با اينبنابراين . كنند سخت كار مي
به آنها را  نتوانستيدامور را انجام دهيد يا  تيدسنتواناگر تحت شرايط بسيار خشن . استكوشا بودن  ي هنوز درباره آنمريدان دافا، 

 .اند و بايد قدم پيش بگذاريد و به خوبي عمل كنيد اما حاال امور تغيير كرده. واقعاً حاصل شرايط بودآن دهيد، شايد انجام خوبي 
نفسي . ، و آن هوا را پر كردبوداشباع شده ه قلمرو از آن به اين پايين فشرده شد، سبسيار زيادي قبالً، وقتي شيطان 

 تسلطزير  يكوچك هر چيز، و شيطان همه جا بود. اين اندازه وجود داشت—شد و آن به درون شكم شما كشيده مي يدكشيد مي
به  شديد واري رد ميوقتي از كنار دي. زدند تان شالق مي به صورت ها زدند، و شاخه مي پا شما پشتها به  علف. آن شيطان بود

شيطان  آنحاال . به اين ميزان شيطاني بود—نبوداينطور رسيد، اما  تمام آن برايتان طبيعي به نظر مي. زد سرتان ضربه مي
را مريدان دافا  همين كهدر خيلي از نواحي، شيطان . شود تر مي تر و آسان آسودهمدام ما  اطراف پاكسازي شده است و محيط

، چراكه مريدان دافاي آنجا به خوبي عمل سري بزند نواحيآن به كند كه  كمترين جرئتي نمي. گذارد رار ميفبيند پا به  مي
كند به اينجا بيايد؟ علتش اين است كه عناصر  پس با وجود اين همه مريد دافا اينجا در منهتن، چرا شيطان جرئت مي. اند كرده

، و در كنند مي، آن را به اينجا جاروب رانند به اينجا مي—ن آشغالدرست مثل جاروب كرد—دارند شيطان را نيروهاي كهن
كند كه در حال حاضر  وگرنه شيطان مطلقاً جرئت نمي. ه خدايان بتوانند آن را از بين ببرندكنند، تا مريدان دافا و انبو مياينجا جمع 

 .به اينجا بيايد
اكنون هست، اگر بعضي شاگردان هنوز قدم ط به صورتي كه كنيد، با بودن محي اصلي چين نگاه مي حاال وقتي به سرزمين

اند،  البته، خيلي از شاگردان در آنجا عالي كار كرده. كه واقعاً فرصت خود را از دست بدهند اند اين در شرفوقت  پيش نگذارند، آن
 . واقعاً باعظمت استاين . اند و در تمام مدت در حال انجام امور بوده

 
معتقدند كه اگر بعد از هر  بعضي افراد. هاي مختلفي دارند درك فرستادن افكار درست در كنسولگريي  هافراد دربار: مريد

 شَن است؟ در مغايرت باآيا اين تفكر . طان حتي فرصت نخواهد داشت كه نفس خود را فرو دهدافكار درست بفرستيم، شي تمرين
آنها را در خصوص جزئيات چيزها، . رفاً بايد پاكسازي شودكند ص شيطاني كه مريدان دافا را شكنجه و آزار مي :معلم

  .دريابيد كه شماگذارم  مي
 

استفاده از تفكر بشري ] به طريقي كه توصيف كردم[بعضي افراد بر اين درك هستند كه انجام آن : پرسد مريد در ادامه مي
به دست چيزها هستيم آزاد از طلب  كه وقتي كه فقط كند حكم ميفرستادن افكار درست چيز باوقاري است، و اصول فا . است

بعد از  مجدداًفقط وقتي كه بعد از انجام تمرينات ايستاده و . مسير طبيعي چيزها طي شود ، اينكه بايد بگذاريمشوند آورده مي
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ه ما بگوييد كه ممكن است ب. تحت تأثير قرار نخواهد دادرا ي خودمان  فرستيم است كه آن تزكيه تمرينِ نشسته افكار درست مي
 چند ساعت انجام داد؟خالل آن را در و  چند تكه كردرا  تمرين يك كه اين اشكالي داردآيا 

در خصوص . دهيد از الزاماتي كه تعيين شده است پيروي كنيد وقتي تمرينات را انجام مي .وابستگي رشد ندهيد :معلم
كنيد انجام  توانيد آن را در هر زماني كه انتخاب مي شود، مي يصورت جمعي انجام م فرستادن افكار درست، بجز هنگامي كه به

تا جايي كه به . آنها را انجام دهيد معمولينظر من اين است كه انجام تمرينات انجام تمرينات است، پس صرفاً به طور . دهيد
كه خودتان را خسته  زمانيتا . يددر هر زماني، در هر مكاني، انجام ده را توانيد آن شود، مي فرستادن افكار درست مربوط مي

سرعت مجدداً  كنيد به تمام آنچه كه مصرف مي. داشكال باش بيتوانيد آنها را بيرون بفرستيد، و اين بايد خوب و  نكرده باشيد، مي
را تقويت  هاي شما تمرينات مكانيزم—اين نيست كه تمرينات را انجام داده باشيمتمرينات صرفاً دادن انجام هدف از . شود پر مي
بيست و چهار ساعت روز . كنند پر مي از نوتان را  دهند و انرژي هاي خودكار هستند كه واقعًا شما را ترفيع مي د، و مكانيزمنكن مي

فرستيد چه مقدار انرژي به  و توسط فا در حال پااليش شدن هستيد، بنابراين اهميتي ندارد وقتي افكار درست مي گونگتوسط 
چيزهاي . ، آنها خودشان برخواهند گشتتان طبيعي هاي فوق و در مورد توانايي. رود نميد، هيچ چيز آن از دست بيرون ساطع كني

. استاندارد شما در آن ارتفاع استشوند، و دليلش اين است كه  سريعاً از نو پر مي نيز به طور مشابه رسند مي پايانبه ديگري كه 
در آن ارتفاع است،  تان شينگ شيناست كه آن اين ، علت تفاعي كه داشته باشدراهر تان  گونگ: ام مثل چيزي است كه گفته

كند كه تا آن نقطه باال تواند  نميكاري جز اين  گونگوقتي آن محك در آن ارتفاع است، . وجود دارد] و ميزاني[چراكه محك 
است كه شينگ  شينباال بردن . آسان است اًواقعدر اصل  گونگافزايش . شوند چيزها به سرعت از نو پر ميبنابراين برود، و 

 )تشويق . (بسيار سخت است گونگساختن  روست كه از اين. سخت است

 گري، روشندافاي اعتباربخشي به  مريدان دافاي ما در چند سال گذشته) تشويق. ( ام هاي پرسش را خوانده اكنون تمام برگه
آنجا كه واقعاً  به  اند؛ براي بسياري از مريدان دافا تا بودهكار كردن  واقعاً سخت در حالشعور  حقيقت، و نجات موجودات ذي

شود  نمي. اند ها غلبه كرده كارها، در طول راه بر همه نوعي از چالشاين كنند، و خيلي از افراد در انجام  مي بودن هاحساس خست
صرفاً اما ايد،  العاده گويم شما خارق ستم كه دارم ميدر اصل، گرچه اين من ه. اند العاده چيزي جز اين گفت كه مريدان دافا خارق

اگر فقط من بودم كه . ايد العاده گويند شما خارق آنها هستند كه مي. برند كنم كه خدايان به كار مي دارم كلماتي را تكرار مي
ها  ترِ حيات ي وسيع گستره. مرا دارمريدانم  كمي طرفهستم، پس البته كه  العاده هستيد، خوب، من استادتان گفتم شما خارق مي

طور  هرچند كه شايد همان—رسدببه نظر چطور ممكن است ، و اين دليلش است كه چرا، مهم نيست كه ندشد يمتقاعد مبايد 
در حال بهتر شدن  مان رفته براي مريدان هم امور روي—شويدها و سدهاي بسياري روبرو  بخشيد با گرفتاري كه به فا اعتبار مي

 .هستند
داده شده توسط نيروهاي كهن جرئت  حتي آن چيزهاي نظم و ترتيب. شود مطمئناً موفق مي توسط فا صالح كيهانا
هايشان با اصالح فا مداخله كرد و به چيزهاي بسياري در اصالح  ريزي فقط اينكه طرح. آن موفق نشودكه كردند كاري كنند  نمي

مريدان دافا براي هميشه . هاي كهن بايد به طور كامل از بين برده شوندفا صدمه زد، كه به همين دليل است كه عوامل نيرو
به زودي . خواهد آمدكند قطعاً  اينجا در دنياي بشري به فا اعتبار نخواهند بخشيد، چراكه زماني كه فا دنياي بشري را اصالح مي

 بيشتر جدادانند كه كيهان در حال  م اكنون ميمرد. رسيد خواهداست به پايان آن اصالح فايي كه دافا در كيهان در حال انجام 
به بيان ديگر، تمام اينها صرفاً چيزي نيست كه فقط من بگويم، و چيزي نيست كه صرفاً مريدان دافا . شدن از راه شيري است

 . آگاه خواهند شدآن از رفته  رفته نيز حتي موجودات بشري: بتوانند بدانند
اينجا در دنياي بشري ي گذشته  نشده هر راز حل. پيش چشمان خودش نمايان خواهد شد هر چيزي كه بشر به آن باور ندارد

هر چيزي كه شما مريدان با . كند آشكار خواهد شد، و وقتي اين اتفاق بيفتد زماني خواهد بود كه فا دنياي بشري را اصالح مي
توانم بگويم  مي. اي تكوين شما صرف كرده است هستيدايد كه اليق تمام چيزهايي كه دافا بر ايد، نشان داده دافا انجام داده

. ( اند هاي خود را به انجام رسانده يافته است، و آنها مسئوليت دستاعتباربخشي مريدان دافا به فا، در مجموع، به آنچه كه بايد 
كنم كه هيچ  ، اما فكر ميچيزها باقيستبرخي باقيست، و اگرچه انجام شدن سفر  ي ادامهگرفتن  و اگرچه هنوز در پيش) تشويق

) تشويق. ( استبه سر آمده ترين دوره  و شيطانيگذشته است ترين زمان  د، چراكه سختنشو اي محسوب نمي يك از آنها مسئله
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تر  تر و پخته تر از هميشه شود، و شما پخته تر و شفاف تر شود، در حالي كه همه چيز بايد روشن ي پيش رو فقط بايد وسيع جاده
در زماني كه خواهد . و رفتار يك مريد دافا را مجسم سازيدحالت  از هميشه بيشتركننده هستيد، بايد  و شما، كه تزكيه. شد خواهيد

و حتي . ، غرامت و جبران داده خواهد شداند صرف كردهآمد به مريدان دافا، براي تمام آنچه كه در طول تمام روند اصالح فا 
. ( رسد، در زمان پيش رو، براي بشريت نيز تالفي خواهد شد شريت از آن رنج برده است ميهايي كه ب وقتي به شكنجه و زيان

در طي اين زمان كه دافا در حال اشاعه است و مريدان دافا در  ،وقتي فردي اي بنا خواهد كرد، و بشريت آيندهدافا براي ) تشويق
چنين فردي آنچه را . شودرستگار عمل كند، اين نوع فرد بايد بتواند به طريق درستي  ،شكنجه و آزار شدن هستند وضع ناماليمِ

بنا انساني  زندگيِحقيقي براي و يك محيط واقعي براي آنها رود انجام داده است، بنابراين در آينده  كه از يك فرد انتظار مي
 .خواهد شد

توانيد قبل از كمال به هيچ طريقي دچار  طولي نخواهد كشيد كه همه چيز تغيير خواهد كرد، اما به عنوان مريدان دافا، نمي
ي يك فكر  اگر به اندازه. ايد طور كه در تمام اين مدت انجام داده بايد آنچه كه بايد انجام دهيد را انجام دهيد، همان. شويد تزلزل

شما مسيرتان را  وقت آنگويم،  يرا در نظر نگيريد، يا اگر به صالحِ دافا فكر نكنيد، به شما م هايا نظرتان افراطي باشد، و اگر پيامد
ي  هدف تزكيه. شويد، بايد در روشن ساختن آن موفق به جا بمانداز آنجا كه مسير شما قرار است براي آينده . ايد خوب نپيموده

 هاي آينده هستيد ، و در حال كمك به حياترا نجات دهيدشعور  موجودات ذيقرار است ، چراكه شما رود خود مي شما وراي كمال
آنچه بعداً خواهيد . تان بزرگ است، اما بازپرداختي كه در انتظار شماست بسيار عظيم است مسئوليت. كه آن آينده را بنا كنند

بنابراين اميدوارم كه تحت هيچ شرايطي . امكان آن باشد كهجايي رود، تا  كنيد بسيار فراتر مي گرفت از آنچه كه صرف مي
يا نه، هر موردي كه  پديدار شوديا نه، خواه وضعيت جديدي  برگردد دافا توسط مردمسبت به نموجود  رأيخواه . متزلزل نشويد

تمام به انجام آنچه كه بايد انجام دهيد . شعوري را كه نياز است نجات يابند نجات دهند بايد موجودات ذيهنوز باشد، مريدان دافا 
 )تشويق پرشور طوالني! ( كمال ادامه دهيدراه تا 


