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 کانادا ۵۰۰۲آموزش فا در کنفرانس فای 

(،درتورنتو۲۰۰۲مه۲۲هنگجی،لی)

(«!بخیراستادصبح»:حضار()تشویق!)بخیرصبح(تشویقپرشور)

درآنزمان،وقتیی(تشویقپرشور.)،کنفرانسفایتورنتویمااینجابرگزارشد1۱۱۱ژوئیه۲۰کهقبلازخاطردارمبه
گفتمکهفقطاگرتحتتأثیرقیرارنگیریید»:چشیطانیدرآستانۀشروعبود،چیزیبهشماگفتم.ک.سرکوبوآزاروشکنجۀح

شاگردانآنچیهراکیهگفیتمدرککردنید،درحیالیکیهبرخیازالبته،(تشویقپرشور)«.هاراادارهکنیدتوانیدتماموضعیتمی
تحیت»(خندنیدهمهمی()خندندمعلممی.)کردندکه،هیچکاریانجامندهند،هیچاقدامینکنندگونهبرداشتسایرینآنرااین

،منظیور.کندکهافکاردرستمحکموایمیانراسیتینییرفیردتحیتتیأثیرقیرارنگییردبهایناشارهمی«نتأثیرقرارنگرفت
بیاگی رازمسییرتزکییهورشیدخودتیانبرنگزییدنحتیو،شعورذیمسئولیتیرمریددافادرنجاتموجوداتگرفتننادیده
روهرفیردیهرچهباشداینتزکیهاست،ازاینطورکهافرادانجامدادند،توانداینعملیباشد؟اماهرچگونهمی.نبودهاسختی

هایبشریبرگزیدهبودنید دررونیدتزکییه،افکیاربشیرییر،دافارابادرجاتمختلفیازوابستگیهردرکمتفاوتیداشتو
بنابرایندرمییان.شودهایمختلفیازفامیهایمختلفوبرداشتوجودداردکهازبینبردنآنهاسختاستواینباعثدرک

ایدکیهدرطیواایینآزاروشانکامالًنمایانشدودیدههایتگیازدافاومقداروابسشاگردانمختلفاینآزمونسخت،درک
اینآزارواذیتبرماتحمیلشدونبایدموردتأییدقرارگیرد،اماازطریقاین.اندطورمتفاوتیرفتارکردهشکنجه،افرادچگونهبه

برایشیما.هجنبۀباشکوهمریداندافادیدهشدهاستگونهکدیدهشدهاست،درستهمانهادرتزکیهواقعاًآزارواذیت،کوتاهی
(تشویقپرشور.)استاید،اینواقعاًباشکوهایدوازمیانآزارواذیتباموفقیتگ رکردهاینکهاستادراتااینمرحلهدنبااکرده

البتیه،آنچیهگ شیته،.گزییدبرمییبود،تزکیۀمریداندافاشکلدیگیریراامکهاگربرایاینآزاروشکنجهنمیگفته
اماباتوجهبهمسائلجاری،دراینشرایط،وقتیمریدانواقعی.بحثنیستگ شتهوقابلدیگرکهچیزیستاینگ شتهاستو

شیعوررایکننیدموجیوداتذهمزمانکهاینآزاروشکنجهرانفیمییوپابرجابمانندوخودشانرادرفارشددهندبتواننددافا
ایدکهاینآزارواذیتچقدرپلید،خشنوشمادیده.،اینواقعاًباشکوهاستنندباموفقیتسپریکرانجاتدهندوتااینمرحله

بیینگ شیتهمتمیایزموجوداتروشنهایمریدانِشاملچیزیبودهکهآنراازآزارواذیتفریبکارانهبودهاستوعالوهبرآن،
چشییطانیهمیۀتجیاربو.ک.طوربازوعلنیانجامشدند،درصورتیکهامروز،حهابهآزارواذیتدرطواتاریخ،:ساختهاست

سیرکوبپلیید،درنهیان،ایینآزارواذییتودررومردمدرگ شتۀتاریخرادردستخوددارد،ازاینترفندهایپلیدِآزارواذیت
رسدتاازاینمسیئلهمطلی بهکمربهمردممینوبتبنابراینوقتی.بهکارگرفتهشدهاستناپ یریازترفندهایوصفربسیا

خواهیممردمدنیانسبتبهاینآزارواذیتوحشیانهواکین نشیاندهنید،ییاوقتیمیشوند،کمربهاجتماعکهآگاهشوندو
زیراشیطانرویحقیقتسیرپو .رسدنظرمیرخیلیسختبهانجاماینکا-شانکنیمتاازمریداندافاحمایتکنندراهنمایی

هرگزدرگ شتهچییزیماننیدایینروینیداده.نهایتپلیدهستندبی،کاربستندوترفندهاییکهدرآزارواذیتبهگ اشتهاست
نهاییتشیکلیبییوبهبی ازیرقرنپلیدترینتجاربراجم کردهاینمحصولیازایناستکهحزبکمونیستپلید.است

.استسرپو گ اشتهجنایاتخوددراینآزاروشکنجهروی،مخفیانه

درگ شیتهوقتییآزارو.عبارتدیگر،اینآزمونسختکهبرمریداندافاتحمیلشد،درتاریخسابقهنداشیتهاسیتبه
ناگواروفراگیریکهمانندسرنگونشیدندنییااحسیا جوبادادندوطورعلنیانجاممیکارهارابه[افرادبد]اذیتشروعشد،
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امانیروهایشیطانی،اهریمنانفاسدوحزببدنهادنتوانستندموفق.دافاراسرکوبکنندمریدانکردندبیهودهتال میشد،می
ناراحیتوعصیبانیمردمچیینرارابهخودجلبوالمللیباگ شتزمان،اینرویکردشانتوجهبینبعداًمتوجهشدندکه.شوند
تدریجایینروبهازاین.کنندحمایتمیوتال برایتوقفاینآزاروشکنجهازمریداندافا،تریازمردمگسترۀوسی کندومی

کسیبچبدنهاددوبیارهپییروزی.ک.رسیدحنظرمیاینکه،درظاهربهسپس،اوا.کردندتبدیلآزارواذیترابهشکلیمخفیانه
بیههمزمان،درپشتصیحنه،.رسیدنظرمیدوماینکه،تصویرکاذبیترسیمکردکهدرظاهر،مسائلآراموهماهنگبهکردهو

هیایرادییووایرسییدکیهحتییایسیتگاهدرمراحلبعد،بهمرحلیه.شکلیپلیدبهآزارواذیتفریبکارانۀمریداندافاادامهداد
گرانیههرگیزدسیتازایینآزارواذییتسیرکوبامیا.بردندچدیگرنامیازآننمی.ک.تحتکنتراحهایتلویزیونوروزنامه

شما.،چیزیکههرگزدرگ شتهدیدهنشدهاستبردکارمیهایآزارواذیتیاستکهیررژیمتبهکاربههاشیوهاین.برنداشتند
ایینآزارواذییتمرییداندافیاراگیزار هایجریاناصلیدرهرکشوریدردنییا،اکریراًرسانه،ایدکهتحتاینشرایطدیده
.اندشود،آنهاسکوتاختیارکردهاندودرحالیکهاینجنایاتوگناهانانجاممینکرده

اکنونچینیربازاراقتصادیبرایهمۀدنیاشیدهاسیتوبسییاریازینیزوجوددارد،ایناستکهعاملدیگرالبته،
چ.ک.،ییاحشیتهباشیدچمناب اسیترناییدا.ک.نیستکهحگونهاین.دهندگ ایآنجاتمایلنشانمیبهشرایطسرمایهکشورها

سراسردنیاگ ارانسرمایهدرنتیجهیدرویکردهاییعالیداشته،وبهترشدهوشرایطچینرابهبودبخشیده،یاحزبکمونیستپل
خواهندپواکردهاستودرنتیجهآنهامیپرازتر ویرچمردمچینرافق.ک.ح:درواق ،خیلیسادهاست.راج بکردهاست

اخالقکیاریمیردمچیینآنهیارابیهسیمتیسیوقدادهکیهدرشیرلیکیهدارنیدپیوسیتهواندازکنند همچنینبیشتریپس
ها،مردمپسازاینکهمقداریپوادربسیاریازفرهنگ.گ ارانشدهاستاینمسئلهباعثج بسرمایه.مدتکارکنندطوالنی

چ.ک.امامردمچین،درحالیکیهح.کنندبارهکارنمیدوباشندنکردهکنندوتاوقتیآنراخرجدرآوردندکارکردنرامتوقفمی
اندازکردنپواادامهدهندودرنتیجهتاخواهندبهپساندکهمی،چنینشخصیتیراشکلدادهاستکردههراسانآنهارافقیرو

جی بکیردهگی ارانیراازسرمایهاینمسئلهتعدادبسیارزیادی.دهنداندازکنندبهکارکردنادامهمیوقتیکهبتوانندپواپس
چپلیدازاینقالبذهنیی.ک.حروازاین.هستندپرسنلفنینیازمندِپایدارنیازدارند،مخصوصاًآنهاییکهکهبهمحیطکاراست

استفادهکردهگ ارانومقدارعظیمیازمناب انسانی،مادیومالیازمردمچینوسرمایۀسرمایهبرداریکردهومردمچینبهره
خیاطرمنیاف گونهاستکیهبسییاریازکشیورها،بیهواین.تامردمراسرکوبکندوفالونگونگراموردآزارواذیتقراردهد

.اندجهموض خودرااعالمنکردهاقتصادی،درخصوصاینآزاروشکن

شیودچیزهیاییکیهازآنهیاطرفیداریمییناجتماعبشیری،هییچییرازایمکهدرایازطریقاینآزاروشکنجهدیده
کنندوبسیاریازکشورهاهسیتندکیهبسیاریازافراددرسراسردنیاهستندکهدربارۀحقوقبشرصحبتمی.اعتمادنیستقابل

ززنیدگیوتریننیاایهرکسیدرهمهجایایندنیااینمسائلراپایهرسدنظرمیند،تاحدیکهبهزنحرفازآزادیعقایدمی
شیکلیبسییاربیهدهیدوچمردمچینراموردآزارواذیتقرارمیی.ک.اماوقتیح.گیردوقفرددرنظرمیترینحقمهمیکیاز

هایسراسردنیاسیکوتاختییارهاورسانهبسیاریازحکومتکند،امیپایمانراحقوقبشروآزادیعقیدۀآناشیطانیوشدید،
شیانهادربیارۀآزادیعقییدهوحقیوقبشیر،ناگهیانبیرایتمامحرفتدیگر،وقتیمناف مادیدرخطرباشد،عباربه.اندکرده
.خبرینیستاصطالحوجدانمردمنیزبهآنتوانیمببینیمکهدراینشرایط،ازدرخصوصوجدانمردمنیز،می.شودمعنیمیبی

ازسیویدیگیر،.شیوندلیغمیتبحفاظتازعالیقعملیوشخصیافرادخاصیعنوانابزاریبرایگویاچنینچیزهاییصرفاًبه
آمیوز راسیتینآنباییددر.ترییرناپ یراستآنتاابد.ایددافاحقیقتواقعیکیهاناستکهازطریقتزکیهبهدرکآنرسیده

درهیر.پییرویکننیدازآنهاتوجهبهوضعیت،بدونمردمنیازدارندچیزهاییهستندکهوپابرجابماندهاتمامشرایطوموقعیت
بدینوسیلهو،راهنماییوکمربگیرد،یابدآنبهبودطریقتواندازکنندهقویباشد،میشرایطی،تاوقتیکهافکاردرستتزکیه

کندمزاحمتازطرفهرگونهترفندبشرییاوسوسۀشیطانیکهسرراهی قیراراوکمرمیکندوبهافکاردرست راتقویت
اینقانونکیهانوباورراستینانسیانند،نکپیشرفتمیارتقایخودکنندگاندرکهتزکیهطورانهم.گیردراازخوددورکندمی

بابوقوکرناادعا،عادیمنظورحفاظتازعالیقمردمبهیرازچیزهاییکهمردمعادیهیچ.استوتجلیحقیقت،بهخدایان
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همیندلیلاستکهمرییدانرودوبهمردمعادیمیسطحعبارتدیگر،تماماینهاورایبه.تواندباآنمقایسهشودکنندنمیمی
.توانندازاینآزاروشکنجهباموفقیتگ رکننددافامی

ترینسطحوجودداردکهدرپشتعدماعیالمموضی بسییاریازعاملدیگریدربنیادیهمراهباایندودلیل،درواق 
استکهتماممردمدنییاوآن،عواملنیروهایکهندرکیهانکهن.هایمهمسراسردنیاقرارداردهمۀرسانهکشورهاوتقریباً

شانایناستکهکیاریکننیدهدف.دراینامردرگیرشونددهندکنندوبهآنهااجازهنمیمسدودمیرااندکهفاراکسبنکرده
مرییدان«هیایآزمای »شدند،آنگاهاگرمردمدنیاواقعاًدرگیرمی.قرارگیرند«آزمای »هایخاصیموردمریداندافادرمکان

ودشیوار«هیایسختی»طریقازمشخصشودآیامریداندافاهدفکههمانرسید،خودنمیابههدفبودینمیآنقدرپلیددافا
استکهچراآنهااینکارراآناین،دلیلنهایی.باشندیاخیر[استاندارد]توانندمطابقمیهشدهتدارکدیدشانخشنیکهبرای

.انددادهانجام

چهچیزیباشد،درطوااینآزاروشکنجه،مریداندافاومندربرابراینآزاروشکنجهدلیلآنامابدونتوجهبهاینکه
،اینکیهازالزامیاتکنییمطورکاملدربرابراینآزاروشکنجهمقاومیتمییرودرحالیکهبهازاین.ایمطورکاملمقاومتکردهبه

عنوانییرمرییددافیادرهیرفردیراکهداریدحفظکنیدوبههواینحالتتزکیۀمنحصربپیرویکنید،استادتان،الزاماتمن،
امکهوقتینوبتبهتزکییهقبالًبهشماگفته.همانمعنیکوشابودناستاین-خوبیعملکنیدبهآنهستیدکاریکهمسئوا

هیایسیختِبیاآزمیای داشیت،وضیعیتیهمیراهوضیعیتتزکییۀسیختیمییکنندهدرگ شته،مانندشما،رسد،هرتزکیهمی
رسیانندکندکهچیزهاییکهبهشیکلعملییبیهاونفی مییطیتزکیهمیومخصوصاًوقتییرشخصدرشرای.مدتنیطوال

قیراردارنیدودسیتآوردن،درسیتاینجیاهیایبیهبسییاریازفرصیت.درستدراطرافاوقراردارند،اینواقعاًسیختاسیت
شیماتیانتانوحتیافکاربشریبیاورید،تفکرتان،درکند،ووقتیفقطکمیحفاظخودراپایینکنکنندگانراوسوسهمیتزکیه

ایدیگیر،امیابیانگیاهاززواییه.رواینشکلازتزکیهبسیارسختاسیتازاین.دهندسوقمیرابهحرکتدرمسیراینجریان
قیدراگرمحیطاین.توانندتاسطوحباالییتزکیهکنندداندافامیدهدکهامروزمریایننشانمیخاطراینکهآنسختاست،به

هایمسیتقیمبیدناصیلیِوجیودآنفیردآزمای کنندهوتزکیهبشریِیِسطحالیۀهایمستقیمِبود،آنگاهآزمای نمیسخت
.بودقدرشدیدنمیاین

همانوفردترینالیۀآنهامسئوابیرونیدرتزکیۀفرد،هایگوناگونتزکیهدرتاریخ،دانید،خواهم اهببودیاشکلمی
همیینبیه.توانستدرتزکیهموفقشودیاخیرشانمهمنبودکهآیاروحاصلیفردمیبرایعبارتدیگر،به.نبودنداصلی،چهرۀ

شیدههنگیاممتجلیالتگوناگونِحا.پرداختندمی(دینگ)هاییطوالنیدرسکونزمانهاییبادلیلاستکهاکررآنهابهتزکیه
فابهاامااینشکلازتمرین،کهمریداند.روحکمکیفردرویدهندبرایتواندهادرسکون،فقطمیابستگیازبینبردهشدنو

هاینف کنندهوبسیاریازوسوسهباقیماندۀتزکیههایبشریِشودوابستگیباعثمیکنند،اینشکلدراجتماعبشریتزکیهمی
ایکیهدرکننیدهواینمنجربهتأکیدرویتزکیۀتزکییه.ترینشکلمتجلیشودبرایفرددرسطحوظاهر،بهمستقیمشخصی

برانگیزتیرینآنگاهایینچیال .بشریعاملیکلیدیاستیسطحالیۀسمتشود،درنتیجهایجادترییراتدرسطحقرارداردمی
فرضبرایناستکهبدناصلیِفرد،هدفنجاتوآنچهقراراسترشدیابدباشید،عالوهبرآن،.شودنکتۀتأکیددرتزکیهمی

طورمستقیمموردآزمای قرارفردبهیسطحالیۀایاستکهگونه تزکیهبهشودوروتزکیۀواقعیفرد،مهمترینمیروازاین
هایروحکمکیوسایرموجوداتیکهدربدنبشریحضوردارندآنقدرمستقیمنیستند،چراکههمگییآنهیاتیای آزما.گیردمی

وسیلۀتمامچیزهاییکیهبیهشیکلیعملییبیهاوسیودبه[الیۀسطحیدر]اند،درصورتیکهفردحدیازاینتوهمفراتررفته
ووقتیی.فیرداسیتبهاینچیزیاستکهدربارۀتزکیۀمریداندافامنحصر.گیردطورمستقیمموردآزمای قرارمیرسانندبهمی

،درشیکل»گفتمکیه،.منظورمهمینبود«سویخداشدنتزکیهکنندطورواقعیبهتوانندبهاکنونموجوداتبشریمی»:گفتم
.استشدهیاصلومهمیبدناستکهیبشربدننیادرروندتزکیه،رایز«درحااتزکیهاستاکنونواقعاًخودفرداستکه

هیابیهانسیان»:گفتنیدمیکردندودرنتیجهدرگ شته،وقتیایندافاابتداآموز دادهشد،بسیاریازخدایاندرکنمی
چیهکسیی«.کنیهاتمرکزمیجایاینکهرویماتمرکزکنی،رویانسانبه»:منظورشاناینبودکه«.دهیبی ازحدبهامی
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خیلییبیداسیتوهایبسیارزیادیدارند،رفتارشانهاراجدیگرفتهاست؟موجوداتبشریوابستگیحاادرگ شتهانسانتابه
وجیوددراینزمینهالبته،دالیلبسیاری«؟هارانجاتدهیانسانخواهیچرامی»:کردندفکرمی.شانخیلیآشفتهاستمنطق
پیایینازوضیعیتواقعییمسیائلدرمیانگ اشتمکهخدایانسطحهایقبلیباشمادردرآموز .شتنداطالعینداکهآنهادارد

موجیوداتهایبسیارزیاد،درتاریخبشریاتفاقیاتبسییارزییادیرویدادهودرطواساا.سطحظاهریبشریتآگاهیندارند
اصیالحفیادرحیاانجیاتهمیۀ.کردنیدوتحمیلپاییداریمقداربسیارعظیمیشانهایگوناگونبشریسطحی،دربازپیدایی
کنید،مسیائلامکانداردآنموجوداتنجاتدادهنشوند؟وقتیدافیا،فیادرکیهیانرااصیالحمییموجوداتاست،پسچگونه

اصییازکهفقطمسئوایرنیوعخ[هایتزکیههمانرو ]شوند،ایدرگ شتهانجاممیایمتفاوتازهررو تزکیهگونهبه
رانجاتدهد،کهشیاملتمیامقابلنجاتفاقراراستتمامموجوداتاصالح.موجوداتیاموجوداتدرونگسترۀخاصیبودند

هایبسیاربیشتراینکه،بسیاریازافراددرطواساا.شودکهخدایانآفریدندودربدناصلییرفردحضوردارندموجوداتیمی
هیاموجیوداتمهیموچگونهامکانداردآنهانجاتدادهنشوند؟آییاانسیان،پساندعظیمیگ شتههایطوالنیازمیانسختی

ونیزبنیانیکهنژادبشرنبایدنجاتدادهشوند؟پساینشکلتزکیه،قلمروقلمرونیستند؟آیاهمۀموجوداتدرسهاصلیدرسه
چیزهانیستندکهآیادقیقاًاین-اندیارطوالنیتاریخازمیانآنگ شتههایبساندوسختیورنجیکهدرطواسااریزیکردهپایه

تیرینبرجسیتههاراکسبکنند؟وآیااینموجوداتنباییداندکهبزرگترینتقوایعظیمتمامزمانموجوداتبشریراقادرکرده
اصیالحفیااینقطیۀپاییهعنوانبهانبشریدرنظرگرفتهشوندواولینموجوداتبراینجاتدرنظرگرفتهشوند؟وقتیاینمک

یعنییایینگیروهازموجیودات[ونجیات]،آزادکیردنکندکهاولییناولوییتنمیموضوعآنرامناسباینآیاشود،ساختهمی
موجوداتبشری،باشد؟

قلمیرودردرگ شتهوقتییسیه.بینیشدامروز،درگ شتهپی هرچیزیاز.هاآنقدرهاسادهنیستیرازاینالبته،هیچ
ترینالیۀانسان،موجیوداتوشیرایطیکیهدورۀشکلبشریدربیرونیشدوآنگاهدرایجادهاوترتیبابتداشکلگرفت،نظم
داتاجیازهدادتیادررونیدگی رازبهآنموجوهااین[تمام]سپستدریجنظموترتیبدادهشدوداشتبهاصالحفابعداًنیازمی

ظاهروسطحیرموجودبشریقیرارعبارتدیگر،آنچهدربه.هایطوالنی،تقوایعظیمبسیارزیادیراکسبکنندچنینساا
هایناشیازقلمروییاستکهایازمحدودیتنتیجه[موجوداتبشری]ناقصوناکاملرفتاروخردِ.داردصرفاًیربشرنیست

.قلمروواستانداردیاستکههنگامآفرین انسیانازآناسیتفادهشیدونیزناشیازمحیطسهوجوداتبشریدرآنهستند،م
بدنظاهر[سطحِ]توانازرویتجلیچیزها،آنرادرککرد،زیراهرچهسطحیرعاملباالترباشد،تشخیصآندرصرفاًنمی

بسییارزییادیموجوداتسطوحبرایوضعیتواقعیانسان،شوند،درحالیکهآنچیزهاتشخیصدادهنمی.تراستبشریسخت
دانیید،درطیواطورکهمیهمان.داندقلمرووکیهانرامیگونهنیستکههرخداییرابطۀبینسهاین.همیشهپنهانبودهاست

قلمیروادیبهاجتماعبشریمنتقلشد،امادرخصیوصخیدایان،حتییآنهیاییکیهبیهسیههایزیگوییفرهنگوپی تاریخ،
دانند؟وقتیگونهاست؟چراآنهانمیآیااینعجیبنیست؟پسچرااین.داننددربارۀبسیاریازاینچیزهانمینزدیکترینهستند

طیورشیود،همیینهایگ شتهیافیتمییگوییرخیپی رادریابندکهدربهایراستینخاصیتوانندآموزهموجوداتبشریمی
؟دانندنمی چگونهاستکهخدایانجایماندهکهدرطواتاریخبشری،اینجابهراهایبسیاردقیقیگوییپی 

و.قلمرووجودداردوبسیاریازایناسراربرایخدایانناشیناختهاسیتدرواق رازهایبسیاریدردنیایبشریودرسه
فرضکنیدیرموجودبشریییر.هایعظیموبسیارزیادیوجوددارد،تفاوتزیادیتوزمانآنخدایانِبسیاربینزمانبشر

درخصیوصآنچیه-یعنیاگرازنظرحجمصحبتکنییم-،آنگاهیرموجودخداییکهدراندازۀیرذرۀبزرگتراستذرهباشد
رسیدایمییبهذرهوقتی.باشدوبداند،بسیارمحدوداستازآنآگاهوتشخیصدهدتواندتاریخبسیارطوالنیدنیایبشریمی

کهحجم کوچکترازذراتنژادبشریاست،یابهخداییکهکوچکترازیرذرۀمولکولیاست،زماناوبسییارسیری سیپری
قلمیروییامعنییواقعییوجیوددلیلوجودسهقلمرو،دربارۀتاریخاصلیسههمیندلیلاستکهبسیاریازموجوداتبه.شودمی

«تولیددوبیاره»صیرفاًازکلمیۀ.یدوبیارهداردتولد،خودیمیرد،امااودرقلمرویرخداواقعاًنمی.دانندنمیهیچچیزیزندگی
آنگونهاشتهاست،شبیهایجاد،ثبات،فساد،انهدامکهدرکیهانوجودد[قانون]واسطۀاونیزبه.کنمتوصیفآناستفادهمیبرای
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درزمیان.شیودکندوسپسبازپیدامییگ رند،دوبارهازنوشروعمیکهموجوداتبشریازروندتولد،پیری،بیماریومرگمی
طیورمشیابهدرروایینپدییدهبیهدرحقایقفاقراردادهشدوازاین،ایچرخهشدنِنودوباره[وقانون]،اصلآفرین اینکیهان

نظیربیهانتهابی[قلمروهایمربوطبهخودشان]طوراستکهبرایخدایان،زماندرصرفاًاین.خدایانوجودداشتهاستیقلمرو
کنندمرگوحشتناکاسیتکهفکرمییبرخالفموجوداتبشرخودآگاههستند،خدایانازروندتولددوبارۀهمچنین،.رسدمی

هیااجیازههابخشیازتوهمهستندوچیزهایینیستندکهانسیاناین.نیزوجودداردیاخیرزندگیبعدیومطمئننیستندکهآیا
شیونددوبیارهمتولیدمییطیوراسیتکیهوقتییصرفاًاین.داننداماخدایان،درحالتخداییخود،آنهارامی.داشتهباشندبدانند

امابرای.گونههستنداین.رودشوندتمامحافظهازگ شتهازدستمیوقتیدوبارهمتولدمی-شودشانازگ شته،پاکمیحافظه
درروندتولدِدوباره،دیگیرچییزیازمسیائلگ شیته.پ یردگوییزندگیهرگزپایاننمیآنها،هرچیزیآنقدرطوالنیاستکه

قلمیروآشیکارخیکهدرسیهتاری،گونهنیستکههمۀخدایاندرکیهانهایبسیارطوالنی،اینرودرطواسااازاین.دانندنمی
حتیهمگیآنهیاداننددربارۀچیستوگونهنیستکههمۀخدایانمیوحتیدرخصوصاصالحفایامروز،این.دانندشدهرامی

بیینیدکیهتقریبیاًشمارفقطوقتیاصالحفیارامییموجوداتقلمروهایبی.درککنندیاببینندبتوانندهرمرحلهازاصالحفارا
همیندلیلاستکهدراییناصیالحفیا،موجیوداتبه.بیننددرستدرمقابلآنهاقرارگرفتهباشد،تاوقتیواردنشدهآنرانمی

.گونیههسیتندایین.برخیدرکمنفیوبرخیدرکمنفعلدارنیدبرخیدرکمربت،.اندهایمتفاوترفتارکردهکیهانبهشکل
اییم،تقریبیاًشیبیهراکیهدییدهموجوداتبشریدرجوام بشیریامیروزهرفتارمختلفهایتوانمبهشمابگویم،تمامشکلمی

.چگونگیمسائلدرقلمروهایباالترهستند

قلمروهایمختلفدرچهحالتیموجوداتوخدایانِایدرحاااشاعهبود،طورگسترده،وقتیفابه1۱۱۱ژوئیه۲۰قبلاز
هاوقتیانسانهاآموز دادهشودوحیفاستکهچنینقانونخوبیبهانسان.دافاخیلیعالیاستاوه،»:گفتندبودند؟آنهامی

شکوهدافیاشایدفقطبااشاعۀآندرچنینزمانی»:برخیازآنانفکرکردند«.ینکارانجامشودخودهستندا[حالت]دربدترین
لیهنگجیبخشندهاست،پسبیایییدهمیۀچیزهیایبیدرا»:کردندموجوداتینیزبودندکهفکرمی«.تواندنشاندادهشودمی
برداریکردندتیاکارهیایبیدیانجیامآنهاازاینفرصتبهره«.ببردوهلدهیموبگ اریماوگناهانوکارماراازبینسمتابه

:کردنیددادبهاندازۀآسمانبزرگبودوبسیاریازخدایانیکهاینرادیدندفکرمییتحتفشارقرارمی[مرا]کارماییکه.دهند
آنهابود،امانقشیکهدرآنزمانایفاکردنیدهایمختلفیدربینگرچهفکرهاودرک«بردارد؟آیاهنوزقادرخواهدبودآنرا»

تعیدادزییادیازموجیوداتدر.آزاروشیکنجهشیروعشید،تفکرشیانتریییرکیرد1۱۱۱ژوئیه۲۰اماوقتیدر.اکرراًمربتبود
نیانفاسیدبیادییدناینکیهاهریمکردنید قلمروهایگوناگونرویکردیراضیومنفعلرابرگزیدندوصرفاًمسائلراتماشامیی

دادنید،گیوییدرحیااتماشیایایینبردندهیچکاریانجامنمیندواینآزاروشکنجهراپی میدداکارهایشیطانیانجاممی
اگربتوانیآنراباموفقیتپشتسرگ اری،پساوه،این»:کردندآنهافکرمی.کنمیاخیربودندکهآیاازآنباموفقیتگ رمی

موجیوداتکهیننیروهایکهینوتحریرشدنواسطۀموانعیکهپسازبهاما«.کنمادهاستومنحمایتتمیالعبسیارخارق
:کردنیداکرراًفکرمی.یمسلط،هریرازموجوداتافکارخودخواهانهداشتندشیطاننیرویپدیدارشدندوبادیدندنیایمملواز

روهییچموضیعیاعیالمازایین«.اگراینعملینشودمنتحتتأثیرقرارخواهمگرفت.خیلیسختاستکهاینموفقشود»
آنچهاینقانونکیهانقصدداردنجاتدهد،دقیقیاًایین.گونهبودندتقریباًتمامموجوداتدرقلمروهایبسیاریزیاداین.نکردند

قدرراستیناگرهمهاین.تواندخیلیباالدرنظرگرفتهشوداماالزاماتبرایموجوداتنمی.دموجوداتقلمروهایبسیارزیادهستن
گونیهرفتیارگونهشیدندودیگیرخیوبنیسیتند،ایینخاطراینکهموجوداتایندقیقاًبه.داشتبودندکیهانبهاصالحفانیازنمی

.ندافارفتارکردندگونهنسبتبهاصالحفاومریدادایاناینوخ.اندکرده

طیورپیوسیتهتریییرقلمروبیهرود،وضعیتدردنیاوکلسهطورپیوستهبهپی میطورکهکلاصالحفابههمانالبته،
طورمتفاوتیبیانکنیم،اگربه.هااستخیلیشبیهچگونگیمسائلدرآسمانکنیدرفتاریکهامروزازمردممشاهدهمی.دکنمی

ا هیایخاصییداشیتهباشیند،آنگیاهدربیارهزمینیههایآسمانیباشندوپی ازمردمدنیامتناظرباآنبدنسیاریبموجوداتِ
مسائلدرقلمروشاندرایینزمیانارتبیاطنیدارد؟البتیه،طورمستقیمبهچگونگیبه[چگونگیرفتارشاندراینجا]آیا:بیندیشید
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درحااحاضربسیاریازافرادمایلندکهقیدمپیی گ ارنید،زییرا.ینمسائلروشننیستندترینالیهدربارۀاهادربیرونیانسان
.ناپی یروقطعییاسیتتوانندببینندکهموفقیتدافادراصالحفیاتوقیفموجوداتوپادشاهانبسیاریازقلمروهایمختلفمی

عواملپایانیکیهانکهن،آمدن.دهندشانآنرانشانمیاعمااکنندودرموض خودرااعالممیرویکیپسازدیگریازاین
مرتبطبیاعوامیلبسیاریازموجوداتِنهاییِهنوزباالتریدراینکیهانهستندوگرچه.ندهاپی دیدهبوداینمرحلهرامدت

وقتی.بندهستندلدادندپایهرحااموجوداتکهنهستندوبهمفاهیمیکهپسازمنحرفشدنشکنیروهایکهننیستند،به
تمامآنچیزهاازکنندچسبندوسعیمیهایکیهانگ شتهومشخصاتمنحرفآنمیکنند،بهناکاملیبهمریداندافانگاهمی

ثیریافکاروعقایدشانتیأ.تواندبهتزکیۀمریداندافاکمرکندکنندکهایننوعازآزاروشکنجهمیآنهافکرمی.حمایتکنند
کننیدکیهآنهافکیرمیی.شودومان درکمردمازفامیحائلیبیندنیایسطحیوقلمروهایدیگرایجادکردهبازدارندهداردو

ترومردمدنییافقیطزمیانیقبوااستوموجوداتدرقلمروهایپایین،ازعهدۀآنبرآیدقابلفقطوقتیکسیتحتاینشرایط
اعالمموض درچنیینشیرایطیگوییایشیکوهییر.تحتاینشرایطموض خودرااعالمکننددکهتوانندنگهداشتهشونمی

اصالحفیارادرککننید؟ومهمتیرازهمیه،کیهیانآینیدهنتوانندآیاالزماستکهآنحالتیراداشتکهآنهااما،موجوداست
درایینعیالوه،بیه.کنداینعواملمنفیِمتخاصمراتأییدنمیواصالحفا.خواهانایننیستکهکارهابهاینشیوهانجامشود

کنندرویاصالحفیاکهسعیمی«نهاییِباالترین»زمان،نگر یرموجودبهاصالحفاحیاتیاستواینبرایآنموجودات
.تأثیربگ ارندنیزصحتدارد

گ ارد،بلکیهرویآینیدۀتمیامتأثیرنمیمردمدنیایاموجوداتقلمروهایمختلفمریداندافا،آیندۀفقطرویاصالحفا
خاطراهمیتبسییارزییادخارجازآنباشد؟همزمان،بهتواندباتوجهبهعظمتاصالحفا،چهکسیمی.دارگ موجوداتتأثیرمی

طیورشعورراقفلکنیدوباعیثشیودبیهداتذینگر یرموجودنسبتبهاصالحفا،هیچکسیاجازۀاینرانداردکهموجو
بایسیتدراوانیزاختالاازجانبآنعواملنیروهایکهنهرگزنمی.اینسبتبهاصالحفاودافامرتکبگناهشوندجاهالنه
درنبیودبدونتحتکنتراقرارگرفتنبیههییچشیکلیوشعورقادرباشندفقطوقتیواقعیاستکهموجوداتذی.دادرویمی

تدبیرکردند،یرتجلینظیمگونهنیست،آیاآنچهوقتیاین.نگاهکنندوموضعیبرگزینندرواممزاحمتازسویهیچعاملی،به
موجوداتخاصیکارهایخوبوموجیوداتخاصییکارهیایبیدیانجیام،خودشانوترتیبیازایننیستکهبرطبقخواست

نییازدرشرایطفعلی،عواملکهنِنهاییکیهانهنوزباآنچیهاما!گونهنیستدهند؟آیااینرفتارواقعیآنموجوداتاست؟این
.هستنددرحاامداخله،بنیاننهادهشودوآنچهالزماستبرایآیندهاست

رغیمتیأثیرنیروهیایکهین،موجیوداتوگونهاستکهعلیجوداتدرایندنیاکهشاهدآنهستیم،اینامروزاعماامو
،قیدوشیرطدافیاامااینتأیید،پ یر واقعیوبیدون.کننددافاراتأییدوازآنحمایتمیتدریجخدایاندرقلمروهایمختلفبه

نیرویفزایندۀموفقیتاصالحفااستکیهبیرکیلبیدنایازعکسنتیجه،بلکهبرنیستازسویآنهااصالحفاومریداندافا
طیورواقعییدرکتوجهیازآنهاهستندکهبیهبخ قابلالبته.کیهانیحاکمشدهوهیچانتخابیبرایآنهاباقینگ اشتهاست

البته،مردم.شودهرچیزیبرایآیندهمطمئناًحاصلمیتواننداینرونداصالحفاراببینندوببینندکهچراکهاکنونمی،کنندمی
چنشیدهو.ک.حکومتتبهکارحمرعوبآزارواذیتِ[فالونگونگ]توانندببینندکهفقطمی.هاواقعاًآگاهنیستنددنیاازتماماین

،ازتیر اشداینبارفالونگونگهرچهب.کنداوه،اینفالونگونگفرقمی»اندکه،آنهایردرکیدرسطحبشرینشانداده
چدررونید.ک.شکوفاشده،درحالیکهحایدرخشیدهوطورفزایندهبلکهبرعکسبه.چشیطانیپلیدنشدهاست.ک.تسلیمآنح

ن،کیفییتدرخصوصمیردمچییهمچنین،«!العادهاستفالونگونگخارق.آزارواذیتفالونگونگخود رانابودکردهاست
در.گرددهایاخالقیتمدنچیندوبارهبازنمای افکاردرستمریداندافاگویایایناستکهامیدیهستکهارز حاصلاز

سیئلۀم.شیونددخارجازکنترامیندهآنمقاماتفاسدوطماعوجنایاتیکهرویمیکندچحکومتمی.ک.آناجتماعیکهح
برایاینکهاجازهدادمردمچینفارادرکوآنراکسبکنند،وقتیاصالحفاشروعشد،ذهنمیردمچییندیگرایناستکه،

رابرایدرکفامورداستفادهقرارندادند،شدنآنباهو ،امادرطوااینآزاروشکنجه.رهاشدوباعثشدخیلیباهو شوند
رودرطواچندسااقبلکهمریداندافاتحتآزاروشکنجهقرارداشتندازاین.وبرعکسازآنبرایارتکابگناهاستفادهکردند
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شیعورمرتکیبهاییکهموجوداتذیاند،واینباعثشدهشیوههوچیزهایاهریمنیتبلیغکردحملهکردهجن،شن،رنآنهابه
آنهیا.ادارهکننیدرامخمصۀجاریچینندکههیچراهیندارچ.ک.دستۀرذاح.پنهانیوپیچیدهشودنهایتشوندبیجنایتمی

انیدواکنیونبیاآنمواجیهوجیودآوردهیکهخودبهدراجتماعومشکالتپیچیدهاندهیچراهیندارندجنایاتیکهمرتکبشده
 .رابرعکسکنندهستند

پنجییاشی سیاا(تشویقپرشور.)دهممیآموز بهشمااموفاراامروزدوبارهاینجانشستههاراگفتمزیراهمۀاین
ممکناستبرایشاگردانیدهموممکناستاحسا متفاوتیداشتهباشیدواستوامروزدوبارهاینجافاراآموز میگ شته

اینراتوانمیمو]ایم،اصوالًازآزاروشکنجۀشدیدپلیدباموفقیتگ رکرده.گونهباشدکهدفعۀقبلاینجابودندحتیبیشتراین
ماننید.طورزیادوسریعیدرتعدادوسیعیدرحاانابودشدنهسیتندچپلیدبه.ک.درطواایناصالحفا،عواملحچراکه[میبگو

رودرچیین،گرچیهازایین.دهنیدتاوقتیکهوجوددارندبهانجامکارهایبدادامهمیی.هستند،بدنهادوبدآنچهگفتم،آنهاپلید
بسییاریازسیایرتعیدادطیوردرخصیوصازسویعواملشیطانیحزبکمونیستپلید،وهمینهایرویمردمآنجابازدارندگی

حدمؤثرنیستند،اماآزاروشکنجهعلیهمریدانودیگربهآنمردمسراسردنیا،درحااازبینرفتن،کاه وکمترشدنهستند،
طورکاملازبینبروند،ودرآنمرحلهآزاروشیکنجهبیهپاییانخواهیدتااینکهبه[آنادامهخواهدداشت.]دافاهنوزتداومدارد

(پرشورتشویق!)شونددستخدایانودراصالحفاپاکسازیمیچپلیدقطعاًبه.ک.آنعواملشیطانیح.رسید

بسییاریازافیراد.ازدسیترفتیهاسیتخیوردوهمیهچییزتواندببیندکهدرلبۀپرتگاهتلوتلومییچپلیدمی.ک.خودح
اندرامخفییکنندجنایاتیکهدرآزاروشکنجهمرتکبشدهخواهندبرایخودیرراهفراریباقیگ ارندوبسیاریسعیمیمی
حزبشرورسختانتماماینها،آنجان.گیریکنندهایحزبپلیدکنارهخواهندازآنسازمانوالبتهحتیافرادبیشتریمی.کنند

همیه.خیودبلرزنیدشودازتر بهگیریازحزبباعثمینکتهقابلتوجهاینکه،اینکناره.اندازدوحشتمیورادرسرخوردگی
چیهنگرشیی،مردمعیادیاینکهبدونتوجهبه.شانتماماستبرایتوانندببینندکهاکنونمیوهمازدسترفتهشانچیزبرای

از.دهد،بیهودهنگرانهسیتندچهاتفاقیبرایجامعهوتمدنچینرویکهدارندیانگرانهستند[دهدمینسبتبهآنچهروی]
،شیودهرجومرجدچارایبخواهندکهجامعهوقتیخدایان.دستنکشیدندیهایباستانخدایانهرگزازهیچملتیافردزمان

ایفردیوحشیگریکند،اووحشیگریخواهدکرد ووقتیبخواهندجامعیهشود وقتیخدایانبخواهندآندچارهرجومرجمی
خواسیتندآن[خیدایان]بدونتوجهبهاینکهآندستۀکمونیستپلیدچقدربیزرگبیود،وقتیی.پایدارباشد،آنپایدارخواهدبود

آییا.یزیرانیازداشیتهباشیندییاخییرهمگیبهاینبستگیداردکهآیاخدایانچ(تشویق.)درچندروزمنحلشدمنحلشود،
گونهنیست؟این

خیاطره،بیهرچیزیاینجادراجتماعبشریبرایاصالحفابنیانگ اشتهشدوهمیۀچیزهیاییکیهامیروزوجیوددارد
هسیتیدکیهداتیموجوشماستارگانامروزدنیاهستید،شما:خاطرداشتهباشیدبه.اعتباربخشیمریداندافایمنبهفاوجوددارد

موجوداتیهستیدکهآیندۀهیرشیخصدراییندنییایبشیریراتعییینشماکنند،ومیشاننگاهشعورمشتاقانهموجوداتذی
.خودتانبیشتریناهمیترابرایشمامرییداندافیاداردهکردنتزکیخوبیبهرو،نجاتهمۀموجوداتوازاین(تشویق!)کنیدمی

شعوروموجوداتبیشتریبیهانجامرساندنامیدیکهموجوداتذیدربارۀبه-شوداینفقطبرایکمااوجودخودتانانجامنمی
(تشویقپرشورطوالنی.)گویممقدارمیبسیارخوب،همین!هستشمابستندنیز

خیواهمبیاصیحبترونمیی،ازاین[کنیدتمرکز]کارهاییکهدرحااانجامآنهستید[شمافقطبایدروی]درحااحاضر
کارهیاییکیه.بهچیزدیگیریمعطیوفکینمدهیدشماراازآنچهاکنونانجاممیتوجه،دیگریدربارۀمسائلبسیارزیادکردن

(تشویقپرشور!)ازهمگیمتشکرم.گویمدهیدبسیارمهمهستند،بنابراینبیشترنمیاکنونانجاممی


