
  دیا را نجات دهید و مردم دنی را رها کنی بشریها یوابستگ

درحـال حاضـر بـه    . انـد   را پشت سر گذاشتهی شخصی هی تزکی ک واحد کامل، مرحلهیعنوان   دان دافا به یمر

بـه فـا   دان دافـا  یـ مر ی اعتبار بخش  ی ش رفتن است، مرحله   یپ   فا درحال به   -م اصالح یان عظ یکه جر   نیل ا یدل

دان دافـا در    یاز حاال به بعد، مر    .  است یدی جد ی  وارد شدن به مرحله    ی خ در آستانه  ی و تار  ک اتمام است  ینزد

 یستیـ کـسان، با  ی م هـر دو بـه     ید و قـد   یـ ، شـاگردان جد   ] بـدون اسـتثناء     همه[ که هر شخص     ین تا حد  یچ

طور جامع    همت شمارند و ب   یشان را رها کنند و شروع کنند که وقت را غن            رباز مانده ی از د  ِی بشر یها  یوابستگ

ن رفتن موجـودات    ی از ب  ی ن مرحله ی شود، اول  ی سپر ی فعل ی که دوره   نیبه محض ا  . ا را نجات دهند   یمردم دن 

 هـدف   ی شخـص  ی فا، آزاد  - اصالح ی  دوره یدان دافا ی مر یبرا.  شروع خواهد شد   یعیاس وس یشعور در مق    یذ

 یتیت و مأمور  یا بود و آن، مسئول    شعور آرمان بزرگ شم     ید، نجات موجودات ذ   ی شما آمد  یوقت: ستیه ن یتزک

موجـودات قـرار اسـت        از یادیـ گونه تعـداد ز     نیبد.  فا به دوش شما گذاشته است      -خ در اصالح  یاست که تار  

 فا به دوش شما گذاشته شـده        -ت باشکوه خود را که در اصالح      یدان دافا، مسئول  یمر. ابندیتوسط شما نجات    

 ورود بـه  ید آنـان بـرا    ید، چراکه درحال حاضر شما تنها ام      ی نکن دید و آن موجودات را ناام     یریده نگ یاست ناد 

د و ید دست به کار شوی هر دو، بایمید و قدیدان دافا، شاگردان جدی مریل، تمامین دلیبه هم. دینده هستیآ

ن یچن  نین ا ین چ یدان دافا در سرزم   ی مر ین مخصوصًا برا  یا. دیقت را شروع کن   ی حق یطور جامع آشکارساز    به

د و  یـ اوریرا به هر دشـت و دره، کـوه و تپـه ب              قت را آشکار کند، آن    ید و حق  یایرون ب ید ب ی با یهر شخص : است

خواهند پس از     ی که م  یدرخصوص افراد . دیندازیک منطقه را هم از قلم ن      ی یکه مردم وجود دارند، حت      ییجا

تر فـا     عید که هر چه سر    ی ده یبیا ترت ه   آن ی برا یستیرند، با یاد بگ ین را   ید تمر یقت را آشکار کرد   یکه حق   نیا

  .ه خواهند کردی هستند که تزکیدانی مریها گروه بعد آن. رندیاد بگیها را  نیرا مطالعه کنند و تمر

و خوانـدن و پخـش کـردن آن         . دیت ده ی فا اولو  ی د که به مطالعه   یاز دار ید، ن یکن  یقت را آشکار م   ی حق یوقت

]  کـه  ییهـا   نوشـته [پاشند و آن      ی که فا را از هم م      ی فاسد یها طانی ساخته شده توسط ش    ی جعل یها  نوشته

 را پرورش   ی قو ی بشر یها  یکنند و وابستگ    یف مطالعه م  ی که فا را ضع    یطان از شاگردان  ی ش ی توسط استفاده 

 ی روشن یت ذهن ید، وضع یتان را ادامه ده     افکار درست و اعمال درست    . دیشود متوقف کن    یدهند پخش م    یم

  .دیا را نجات دهیطور جامع مردم دن  و بهیطور معقول و منطق د و بهیرا حفظ کن

  ی هنگجیل

 ۲۰۰۴ سپتامبر، ۱
 


