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 آموزش فا در شهر شیکاگو

 (۶۰۰۲ژوئن  ۶۲لی هنگجی، )

 !اید شما سخت کار کرده («!عصر بخیر استاد» :مریدان! )عصر همگی بخیر

در  ای پیوسوته  دانید، درطوو  االو ف فوا ترییورا       طور که می همان. ام فا شرکت کرده های کنفرانسکلیۀ  درتقریباً  اخیراً
شعور، ضروری است که این مسئله را حل و فصل کنیم کوه   برای مثا ، درحا  حاضر در نجا  موجودا  ذی. وضعیت وجود دارد
اگر اکنون دربوارۀ مسوائل   . اید کار کرده ه شرف و تفسیرنُدرخصوص مسائلی دربارۀ رو  این ازکنند،  چ را درک می .ک .مردم چگونه ف

منحرف کند و به همین دلیل است که قصود نودارم   ا  انجام آن هستید کردم، ممکن بود شما را از آنچه درح دیگری الحبت می
اسوتاد لبخنود    . )کردم که آیا باید به ایون کنفورانس بیوایم یوا خیور      از وقتی وارد شیکاگو شدم، به این فکر می. زیاد الحبت کنم

شواگردانی   ،هوای اخیور   ز ایون کنفورانس  بعد، پس از اینکه در این باره فکر کردم، تصمیم گرفتم بیایم، زیرا در هر یک ا (زنند می
و البته، شاگردان خواهان دیودن  . اند اند و شاگردانی که تازه از سرزمین االلی چین به اینجا آمده اند که تازه قدم پیش گذاشته بوده

 (تشویق پر شور. ) استاد هستند، بنابراین فکر کردم که بیایم و شخصاً شما را ببینم

این اال ف فا،   کنندگان دافا در دورۀ عنوان تزکیه دانید، به می. تا چیزی را ذکر کنم ردهاستفاده کاجازه دهید از این فرالت 
آنچه در مقابل شما قرار دارد الرفاً کما  شخصی یا نجا  . حقیقتاً عظیم است -این مسئولیت بزرگ -مأموریت تاریخی که دارید
در آن ]بعداً شورای  ترییور خواهود کورد، و     . ویژه مردم چین ا قرار دارد، و بهتمام نژاد بشر در مقابل شم. تعداد کمی از مردم نیست

نهایت سخت است که مردم چین را  اما درخصوص مسائلی که اکنون وجود دارند، بی. آنقدر سخت نخواهد بود[ نجا  مردم ،زمان
آنها را و  که مردم پلید را شوکه کرده -اید ا را یافتهه انواع و اقسام روش ،رو برای انجام این کار ازاین. نجا  داد، بسیار دشوار است

درخصوص این کارهوا  . شعور داشته است و این تأثیر عظیمی در روشنگری حقیقت و نجا  موجودا  ذی -کرده استترس دچار 
 . قرار هستید ازحد بی ازحد شتابزده و بیش بیشاید، اما گاهی اوقا   خیلی خوب عمل کرده

دربوارۀ ایون   ی را نظر. شود تأخیر انداخته می چ به .ک .تحت پیگرد قرار دادن فموضوع ممکن است اخیراً شنیده باشید که  
نقشوی کوه شوما    تنهوا  . ندارد دشمنکننده، هیچ  ام که یک مرید دافا، یا یک تزکیه مدتها پیش به شما گفته. کنم موضوع بیان می

 ارتبواطی بوه شوما   هویچ  زارها و االو  بشری برای مجازا  مردم یا الدور حکم علیه آنان استفاده از اب دارید نجا  مردم است و
 !این موضوعی بنیادی است. دندار

برای شوما ضوروری    ،چ .ک .پیروان سرسخت فکه دیگر قابل نجا  نیستند و  افرادیو  شیطان متوقف کردنمنظور  بهاما 
. شوود  کنندگان انجام موی  وسیلۀ غیرتمرین اما برخی کارها به. انجام دهید را ها را ساماندهی کنید و کارهایی شده که برخی فعالیت

هوای سیاسوی مختلفوی را شوکل      کننود و سوازمان   شرکت می[ چین]بسیاری از مردم در جنبش دموکراسی  ،اجتماعمخصوالاً در 
هور کواری کوه    . خواهند سیستم سیاسی خاالی داشته باشند که در چین قرار داده شود های سیاسی دارند و می آنها آرمان. اند داده

حالت، در این . اند تأثیر بزرگی داشتهچ، آنها واقعاً .ک.سرشت شیطانی فافشای اما درخصوص . دهند، امور بشری هستند انجام می
 تواننود  چ موی .ک.منظور افشوای شورار  ف   های اجتماع هستند و به اند بخشی از رسانه اندازی کرده راههایی که مریدان دافا  رسانه

چ را .ک.کند سرشوت شویطانی ف   آن به مردم چین کمک می. حمایت کنند آن اقداما  از ارائه ورا ها  پوشش وسیعی از آن فعالیت
کنندگان انجام  اما اگر کارها را دقیقاً مانند غیرتمرین. این مشکلی نیستبنابراین . تأثیر داردرهایی مردم چین  در تا حدیببینند و 
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هوایی را کوه    هنوز هم، اسوتاد ایوده  . عنوان مریدان دافا انجام دهیم، آنگاه این مناسب نیست دهیم، یا اگر این کارها را مستقیماً به
 . یستندآنها اشتباه ن -کند اید تأیید می هایی را که برگزیده اید و شکل یافته

بشریت باید این افراد بسیار بد را به دادگاه بکشاند و کاری کند که با آنهوا برخوورد شوود، بلکوه      تنها در زمان پیش رو، نه
، و در آن مرحله اشکالی ندارد که این کارها انجام ریزی شود پایهقضاو  بر اساس قانون  ضروری خواهد بود که ابزارهای الحیحِ

کنندگان کمک کنند برخی از کارهای الحیح بشری کوه مشورو  انجوام آن هسوتند را      به غیرتمرینتوانند  مریدان دافا می. دنشو
اموا افورادی   . در نقش افشاء و متوقف کردن شیطان عمل کنود تواند  روند انجام آن می. هماهنگ کنند، مشکلی در این کار نیست

قبل از اینکه تزکیوۀ دافوا را شوروع کنیود،     : همه در این باره بیندیشید. کشانده شوند که قرار است نجا  پیدا کنند نباید به دادگاه
خواهیود   از آن شده بودید، پس آیا واقعاً میبسیاری از شما که اینجا هستید نیز قب ً فریب آن حزب پلید را خورده بودید و عضوی 

 اند چ پلید را خورده.ک.باید درک کنید که آنها نیز فریب فشانید؟ که اهریمن آنها را فریب داده به دادگاه بک را چ.ک .آن اعضای ف
کشواندن  ]توانیود   فق  می. تمایز دقیقی اینجا قائل شویدباید . شان دهید شعوری هستند که باید نجا  و همگی آنها موجودا  ذی

، انجام این کار تر گفتم طور که پیش همان. هستندنهایت بد  را درخصوص تعداد کمی از افراد انجام دهید، آنهایی که بی[ به دادگاه
شود، و بشریت  آینده مطلقواً اجوازه نخواهود داد آن افوراد پلیود       اشتباه نیست، چراکه به شوکه کردن و ترساندن شیطان منجر می

آیا آنچوه انن گفوتم   . ام دهیدتوانید بروید و خودتان آن کار را انج نمی. ازحد مشتاق نشوید اما با اینکه این را گفتم، بیشبگریزند، 
 (تشویق )برای همگی شما روشن است؟ 

گفتم که اشتباهی در استفاده شما از ابزار قانونی برای متوقف کردن آزار و شکنجۀ شیطانی نیست، اما وقتی به  این را می
رو بوه ایون مسوئله     ازاین. روشن باشدتان  رسد که چگونه آن را به انجام برسانید و چگونه به موضوع نگاه کنید، باید ذهن این می

توان رسویده عوالی هسوتند،      های گوناگونی که برای فرونشاندن شیطان به ذهون  روش. گونه به آن بنگرید اشاره کردم، و باید این
من شود افوراد بیشوتری از اهوری    دهد، باعث می شعور را نجا  می کند و موجودا  ذی آزار و اذیت را افشاء میچراکه همزمان این 
ها سا  است که  مردم چین امروزه، درحالی که ده. آزار و شکنجه مت شی شوددر حین اجرای شود اهریمن  جدا شوند و باعث می

کننود،   کلماتی که مردم چینی سرزمین االلی اسوتفاده موی  . اند طور کامل شستشوی مرزی شده اند، به چ بوده.ک.تحت حکومت ف
فقو   . چ در آنها القاء کرده اسوت .ک.سرشار از چیزی است که فهمگی  ،نسبت به مسائلشان  روش تفکرشان و چگونگی نگرش

بوه چوه چیوزی     را چ آنهوا .ک.برند که ف پی می مانند آیند و مدتی می پس از اینکه افراد چینی سرزمین االلی به جوامع غربی می
حان ]ه وضع اسفناکی هستند و با نگاه به گذشته دانید مردم چین در چ و میکنید  میدر این زمان همگی درک . کرده استتبدیل 
یک از اینها را  بسیاری از مردم چین در سرزمین االلی چین هیچ درحا  حاضر،گرچه . چ واقعاً پلید است.ک.ف[ توانید ببینید که می

کننود جواموع    و فکور موی   انود،  هگونه رشد کرد از همان روز او  آنها این .اند بینند، چراکه به آنها عاد  کرده کنند یا نمی درک نمی
گویود،   چ شیطانی چیزی موی .ک.رو وقتی ف ازاین. کنند شاید این الرفاً شرای  بشری باشد و فکر می گونه هستند این  طبیعی واقعاً

بد گوید  باید خوب باشد و هرچه می  گوید خوب است، میآن هرچه »[ گویند، به خود می]کنند،  اش فکر هم نمی االونً حتی درباره
گونوه   فالون گونگ به احتموا  خیلوی زیواد ایون     گوید فالون گونگ بد است، پس شما افراد  بنابراین وقتی می  است، باید بد باشد،

تووانیم انجوام    با این شرای ، چه کاری موی . دهند شان روشن کنید به شما گوش نمی کنید حقایق را برای وقتی سعی می« .هستید
کنون، و گذشته توا  کنیم، از بنابراین ما سرشت فرومایۀ حزب پلید را افشاء می. دهیم؟ مریدان دافا مأموریتی برای نجا  آنها دارند

. گوید باور بیاورند خواهند به آنچه می که آیا هنوز می کنیم ماهیت آن را ببینند و تصمیم بگیرند وسیله به مردم دنیا کمک می بدین
رک پس از اینکه حقایق را دوباره به آنها بگوییم همه چیز را دشوند،  تجربه نشان داده است که وقتی مردم از این مسائل آگاه می

 . دهد انجام می نه شرف و تفسیراین کاری است که . کنند و مایل هستند که گوش کنند می

توانید ببینیود کوه هور کواری کوه       چ و ترییر وضعیت در سرزمین االلی چین، می.ک.گیری از ف با قضاو  بر اساس کناره
اموا    نظور بیایود،   ممکن است خیلی قووی بوه   شیطان. درحا  انجام آن هستید ترییرا  عظیمی در وضعیت دنیا بوجود آورده است

در برخوورد   زمانی در گذشته که دو نیروی بزرگ مخالف هم در دنیا وجود داشت، بلوک حزب پلید آنقدر قوی بود که دنیای غرب
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محض اینکه دیگر نیازی به آن نباشد  به. و با این حا ، وقتی خدایان خواستند آن مت شی شود، فوراً سقوط کرد. با آن ناتوان بود
 . از هستی بازخواهد ایستاد

توانود وضوعیت سیاسوی در چوین و      آیا میرو،  ازاین. بخش االلی مریدان دافا درحا  تزکیه و آبدیده شدن در چین هستند
خلوع  [ چ.ک.ایون ف ]اما چرا   خلع س ف شده است، االط ف جبهۀ سوسیالیست حزب پلید ل آن بهچ تصادفی باشد؟ ک.ک.وجود ف

یک  ریزی کردند؟ بنابراین هیچ گونه برای مریدان دافا طرف آن را این س ف نشده است؟ آیا به خاطر این نیست که نیروهای کهن
شوده   لتحمیو را که بر ما یک از چیزهای  ار و شکنجه و هیچگرچه مخالف نیروهای کهن هستیم و این آز. از اینها تصادفی نیست

کنیم، مسویری مسوتقیم    طور که آنها را نفی می همان. دارنداین مسائل یک تأثیر مخرب  اما شناسیم، رسمیت نمی پذیریم و به نمی
 . اندیشیم چین میموجودا ، نجا  مردم دنیا و نجا  مردم   به هر راه ممکن برای نجا  همۀپیماییم و همزمان  را می

گونه که قب ً ذکر کردم، بسیاری از موردم   همان. ای ندارند زمینۀ ساده بسیاری از مردمِ امروزه، مخصوالاً مردم چین، پیش
و البته این محدود به . های مختلف بودند که بعداً در چین بازپیدا شدند های مختلف سراسر دنیا در دوره ن ملیتهاچین قب ً پادشا
تنها گذشتۀ خوود در دنیوای بشوری را دارد،     یک فرد نهالبته، . در چین بازپیدا شدندپادشاهی در االل کل دربار  -پادشاهان نیست

و به هموین دلیول اسوت کوه افورادی کوه       . العاده هستند آید، که هر دوی آنها خارق ا میمکانی دارد که وجودش نهاتاً از آنجبلکه 
 . وجه الرفاً موجوداتی عادی نیستند هیچ مریدان دافا باید نجا  دهند به

شعور الحبت کنند، اما آیوا هویچ کسوی واقعواً موجوودا        گذشته عاد  داشتند دربارۀ نجا  موجودا  ذی کنندگانِ تزکیه
ماننود شواکیامونی و عیسوی، چوه کسوی       بینیِ واقعوی  بین بزرگ با روشن نجا  داده است؟ به غیر از موجودا  روشن شعور را ذی

موجوداتی که شاکیامونی و عیسوی نجوا  دادنود    . شعور را نجا  داده است؟ هیچ کسی این کار را انجام نداده است موجودا  ذی
آنچوه  ] همزموان، . آن یک بستر فرهنگی در تاریخ بورای دافوا بنیوان گذاشوت     طور هدفمندی برای آنها قرار داده شده بودند، و به

آنهوا در تواریخ   و شدند  با آن مواجه مییک اشاره و نشانی از مشک تی بود که موجودا  خدایی در مسیرشان [ ازمیان آن گذشتند
آن موجوودا   ]آنچوه  . ایون بوود    هموۀ آن دربوارۀ  . آن را ببینمخواستند که من  و البته می. ببینندمردمِ امروز نمایش درآمدند تا  به

الی کوه  یک نژاد خالص بشر در دوران اولیه بود، با بدن بشری مرحلۀ اولیوه  درحو   در آن زمان با آنها سر و کار داشتند[ بین روشن
ه در واقع، موجودا  داخول آنهوا   درالورتی ک  آنها سر و کار دارید، ظاهر بشری و بدن بشری دارند، ای که شما با موجودا  بشری

 . دیگر آنقدر ساده نیستند

دهند؟ مریدان دافا چه نوع افرادی را قرار است نجا  دهند؟ مطمئناً این موضوع  پس مریدان دافا چه افرادی را نجا  می
شعور را نجا  دهویم؟ چورا    خواهیم موجودا  ذی گیریم هنوز می ما که اینقدر شدید مورد آزار و اذیت قرار میچرا . ای نیست ساده

ایون چیوزی اسوت کوه تواریخ      [ زیرا]کنیم، هنوز به فکر دیگران هستیم؟  ای را تجربه می رحمانه درحالی که چنین آزار و اذیت بی
رو ایون   ازایون . های عظیمی از موجودا  هسوتند  گروه نمایندۀ [باید نجا  دهید]این افرادی که چون عهدۀ شما گذاشته است،  به

اند کوه اموروز    به این حقیقت امید بستهاند، و  مردم نیست، بلکه دربارۀ امیدی است که موجودا  کیهان به شما بسته  ربارۀالرفاً د
رو اگور هور موجوودی ایون      ازایون . این فرالتی تقدیری برای آنان است. ای درحا  اشاعه است طور گسترده دافا در سراسر دنیا به

 .از دست داده استتما  زیاد برای همیشه فرالت تقدیری را ازدست بدهد، به اح

نقطوۀ  رسد، اما این مکوان   نظر می بان، اجتماع بشری کوچک به رسد، و از نظر موجودا  سطح نظر می قلمرو کوچک به سه
پس وقتی فا اینجا درحا  اشواعه  . دهم ام که چرا فا را اینجا اشاعه می قب ً در این باره الحبت کرده. کانونی اال ف فا شده است

توانسوت   شووید موی   آیند، یا هر چیزی که بوا آن مواجوه موی    است، آیا چیزهایی مانند این محی  پیرامون، موجوداتی که اینجا می
او  از مسائلی که در اجتمواع روی  دهند که خیلی متف ای روی می گونه گرچه این مسائل بهای باشند؟ مطلقاً خیر،  موضوعا  ساده

توانود   یک موجود بشری الرفاً یک موجود بشوری اسوت و قطعواً نموی    . بشریِ گذشته نباشندوضعیت امور متفاو  از  دهند یا می
شوکل دادن  و بووده اسوت   آفرینش موجودی مانند این [ یک روند]آن های دور تا حا  حاضر،  از گذشته. طوری خدایی شود همین

ایون  . کند ای که مردم امروز را مشخص می افکار مردم، وضعیت کلی و روش زندگیها اکنون شبیه آن هستند، شامل  آنچه انسان
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دهویم و موجوودا     دهیم، موردم را نجوا  موی    در این محی  و موقعیت است که فا را اشاعه می. روندی است که روی داده است
ن و مریدان دافا تحمیل شودند، یعنوی،   بر م گرچه بسیاری از عناالری که بخشی از آن روند بودند. بخشیم شعور را رهایی می ذی
موا تموام   . اند مخلوط شده[ با سایر چیزها]چراکه آنها  ،تان سخت است اما تمایز آنها هنوز برای -وسیلۀ عواملی در کیهان کهن به

رو آن مشک    ازاین. پیماییم، مسیر خودمان است پذیریم و مسیری که می کنیم و نمی های نیروهای کهن را رد می نظم و ترتیب
وقتوی  . ار درست خود را حفظ کنیدام که فا را زیاد مطالعه کنید و افک اغلب به شما گفتهبرای شما، مریدان دافا بروز نخواهند کرد، 

درستی بپیمایید و کارهای مقررشوده بورای مریودان     پذیر است که مسیر خودتان را به تان امکان دهید، برای این کارها را انجام می
 . ه چیزی باشدبدون توجه به اینکه چقدر مشرو  باشید، باید فا را مطالعه کنید، بدون توجه به اینکه چ. خوبی انجام دهید دافا را به

طوور کوه قوب ً     اما، همان. درخصوص چیزهایی که در پیش رو قرار دارد، مسائل ممکن است سریعتر و سریعتر ترییر کنند
عبار  دیگور، خوواه آنچوه روی     منفی یا مثبت باشد، یا به ،خواه ترییر در وضعیت اجتماعدادم مطرف کردم،  وقتی فا را آموزش می

اگر واقعاً . شما باشد یو خشنود ضایتراین آزمایشی برای مریدان دافای ما است و نه اینکه دلیلی برای  دهد بد یا خوب باشد، می
 کواری را به هر شکلی بایود  . مسائل بهتر شوند، نوع دیگری از آزمایش برای شما خواهد بود و باز هم نباید راضی و خشنود شوید

 . تان را حفظ کنید کار درستانجام دهید که یک مرید دافا باید انجام دهد و اف

طوور   بوه دهند، برخوی از شوما    طور که مریدان دافا امروز کارهایی را برای دافا انجام می همان. گویم فع ً همین اندازه می
و کارهایی در منز  وجوود دارد کوه بایود اداره کنیود، کارهوای دافوا،       . هستید ها پروژهبسیاری از مسئو  کار کردن روی همزمان 

اموا  . بینم این را می. گذارد فشار سنگینی روی شما میتان، و کارهای اجتماعی یا سایر کارها، که همۀ آنها  کارهای مرتب  با شرل
و در  عنووان مهمتورین کارهوا فکور کنیود      های دافا بوه اید که به کار بدون توجه به اینکه چه چیزی باشد، شما از عهدۀ آن برآمده

العواده   از آن منظور، همگوی خوارق   . خوبی اداره کنید اید که یک مرید دافا هستید و باید مسائل را به یاد آورده های حساس به زمان
قلمورو   پری شده اسوت، سوه  های بسیاری س سا  ،در طو  تاریخ. بیند و از این آگاه است در هر رویدادی، استاد این را می. هستید

 همۀ امیدها رویدر تمام اعصار اند، اما  شعور اینجا آمده بسیاری از موجودا  ذی ،مدتهاست که وجود داشته است و در طو  زمان
خوبی، چیزی است کوه   کامل کردن آخرین قدم این سفر به. نهایت با ارزش است این لحظه بی. این یک لحظه گذاشته شده است

وقت و زمان شما تنگ است، و خیلی خسته هستید و زمان کمی بورای  این روند گرچه درطو  همین دلیل،  به. ن استتری باشکوه
و . تواند خشونود نشوود   خوبی عمل کنید نمی اید به این برآمده  بیند که چه تعداد از شما از عهدۀ می وقتی استاداما استراحت دارید، 

  (وننیتشویق بلند و ط. ) کنم ر میهمین خاطر است که از همگی شما تشک به

کنیم و برخی از شواگردان موا کوه بوا جودیت فوا را مطالعوه         اند که ما خودمان را درگیر سیاست می بسیاری از افراد گفته
برای خاطر دافا است که اجتمواع   «کند؟ ما را درگیر امور سیاسی نمی نه شرف و تفسیرآیا »گویند،  اند و می اند سردرگم شده نکرده

ای از فرزانگوان گذشوته، موجوودا      تووانیم بوه نمونوه    موی دانید،  می. بشری وجود دارد و تاریخ برطبق آن نظم و ترتیب داده شد
اگور  : ای که نئو ذی منتقول کورد را درنظور بگیریود     هزار کلمه برای مثا  پنج. بینی راستین رجوع کنیم بین بزرگ با روشن روشن
عنوان  شان الحبت کرد را درنظر بگیریم، اکثراً دربارۀ این است که چگونه به رفاً چیزهای سطحی و بسیار واضحی که او دربارهال

اگر از منظر بشری بوه آن نگواه کنویم، آیوا ایون سیاسوی       . چگونه یک کشور را اداره کرد و مانند آن  یک پادشاه فرمانروایی کرد،
آنچوه  : دایو  آیا در این باره اندیشویده . های تاریخی را درنظر بگیریم توانیم بسیاری از نمونه بته میال. نیست؟ اما این سیاسی نیست

وسویله کول جمعیوت     کند و بدین دهد کارهای یک مذهب شیطانی است که کلیسا و دولت را یکی می چ پلید انجام می.ک.این ف
چ جدا شوند و آن را ببینند، آیا درواقع درحا  کموک بوه   .ک.ز فکنیم ا وقتی به مردم کمک می. کشاند چین را در امور سیاسی می

چ پلیود را  .ک.حقیقت این است کوه هودف بنیوادی موا ایون نیسوت کوه ف       ( تشویق  )مردم نیستیم که از امور سیاسی جدا شوند؟ 
آن افورادی کوه در مسویر الوهیوت هسوتند چگونوه       ( تشوویق ! ) ارزش آن را ندارد -کنم سرنگون کنیم و من علیه آن مبارزه نمی

، اموا هنووز ارزش آن را   استچ پلید یک روف شیطانی و ابلیس شرور .ک.با اینکه فتوانند درگیر جنگیدن با مردم شوند؟ حتی  می
انی که مانع نجا  پردازند، باید تمام چیزهای شیط طور که مریدان دافا به نجا  مردم می هماناال ف فا، اال ف فا است و . ندارد

 . شوند را مت شی کنند مردم می



 ۲ 

چ پلیود را  .ک.کنیم ماهیت ف موجودا  و نجا  مردم در دنیای امروز است که به مردم کمک می  خاطر نجا  همۀ این به
، وقتی مردم دنیا خود را پنهان کندرژیم تبهکار پلید کند چهرۀ شیطانی  چ چگونه سعی می.ک.البته، بدون توجه به اینکه ف. ببینند

کننود   کنند، بلکه برعکس انتخاب می به ماهیت آن پی ببرند، متوجه خواهند شد که آن شیطانی است و دیگر با آن همکاری نمی
اما این کاری نیست که درحا  ت ش بورای انجوام   . ایستد و این وقتی است که آن از هستی باز می. گیری کنند که از حزب کناره

، در ایون تووهم   اجتمواع بشوری   ایون  ماهیوت بسویاری از چیزهوا در    دیدن. شعور است ا نجا  موجودا  ذیهدف م -آن هستیم
 . کنند نگرند و آنها را درک می چگونه به مسائل میرو موضوع این است که مردم  ، ازاینسخت استاینجا

اند الوحت   و این مخصوالاً برای بسیاری از شاگردانی که فا را با جدیت مطالعه کرده -البته، شما که مریدان دافا هستید 
تان رسیده که این را توضیح دهید و مسوائل را   های بسیاری به ذهن نمونهدر روند روشنگری حقایق، . اید این را درک کرده -دارد
امروز . ایم اشتباه نبوده و الرفاً موضوع این است که چگونه حتی بهتر عمل کنیم ی که برگزیدهرو مسیر ازاین. خوبی شرف دهید به

 (تشویق بلند و طوننی ) . کنم از همگی تشکر می. دهم جا خاتمه می همین

 (تشویق گرم. ) دهید و دیدن کارهای خوبی است که انجام میاستاد منتظر شنیدن 

  

  

 


