
  دهیبلوغ رس به 

بـرم کـه حـاال        ی مـ  ین، پـ  ین چـ  ی سرزم یدان دافا ی مر ینترنتی ا ی  از کنفرانس تبادل تجربه    ییها  با خواندن برگه  

شـوند تـا      یهـا نوشـته مـ       ست که برگـه   یطور ن   نیچ ا یشوند؛ ه   ی نوشته نم  ی بشر یها  یها با وابستگ    ک از آن  ی چیه

 حـزب   ین خـشک پـر از لفـاظ       ی دروغـ  یا محتوا، به سبک تهـ     یکه، در شکل      نیا ا ی را به انجام برسانند      یا  فهیوظ

م، چگونـه خواهنـد     یاگر من بـه مـردم نگـو       ”ت که   ین ذهن ی گزارش کردن دستاوردها با ا     یشوند؛ وابستگ   نوشته  

سنده را ی نوی هی در تزکیتوانم بلوغ ین میهمچن.  وجود ندارد و اغلب رها از منطق فرهنگ حزب هستند“دانست

  .ها حس کنم در آن

ن یکنند و در ب     یه م ی تزک ین مردم عاد  یها در ب     است که آن   یند شکل یگز  یدان دافا برم  ی مر یه برا ی که تزک  یشکل

دهند و دربرابر آزار و شـکنجه    یشعور را نجات م     یبخشند، موجودات ذ    یها به فا اعتبار م       است که آن   یمردم عاد 

 یجـا  عنـوان مرجـع بـه    ک از گذشـتگان بـه  یـ  چی توسط هیا هیچ شکل تزکیت که هین وضعیدر ا. کنند یعمل م 

فکننـد و از هـر شـخص خواسـته          یکنندگان به راه خودشـان نـور ب         هیکند که تزک    یجاب م یگذاشته نشده است، ا   

 یرویـ  پ ی بـرا  یی نمونـه و الگوهـا     -کنـد ] حیو تصر [د  یی برده است تأ   ی را که خود او به آن پ       یریشود که مس    یم

. نده باشـد ی آیها  نسلی فقط برایا تواند نمونه یند میگز ی برمیه هر شخص کیریمس. شوند یکردن قرار داده نم  

تحـت فـشار نـاگوار      . ه کنـد  یـ  کـه دسـتاوردها را تزک      ی کس - وجود ندارد  یگریدر محل د  ] ی کردن  هیتزک[چ  یو ه 

ن یتـر   ین و عمل  یتر  ی کردن در ماد   یچ مرجع؛ زندگ  ی بدون ه  یا  هیر تزک یل شد؛ در مس   یها تحم    که بر آن   یدیشد

 ی که توسط قانون بزرگ بـرا یا یکند؛ و با الزامات جد ی که با سرعت سقوط م یات بشر یاجتماع انسان؛ با اخالق   

 یل کردن منطقـ یها اکثرًا شامل تحل برگه. دیا ن حال شما آن را به انجام رسانده     یان شده، با ا   یرشد خود شخص ب   

هـا، کمـک بـه        انیـ  بـه فـا، کاسـتن ز       یعتباربخـش ت ا یـ  را به ن   یها افکار   و برمال کردن نقاط ضعف هستند و آن       

 کمـک   ی بـرا  ییها  راه] دا کردن یپ [ی درست فکر کردن و درست عمل کردن، فکر کردن برا          یکنندگان برا   هیتزک

. کننـد   یشتر، مبادله مـ   یشعور ب   ی که درحال آزار و شکنجه شدن هستند و نجات موجودات ذ           یکنندگان  هیبه تزک 

هـا    ها مملو از محتـوا هـستند و آن          برگه: گر وجود ندارند  ی، د یش عاطف یبه قصد نما   یع ادب ی پر از صنا   یها  عبارت

سد، چراکه  ی بتواند بنو  یک شخص معمول  یستند که   ی ن یزیها چ   آن.  هستند یق، پاک و رها از احساسات بشر      یدق

  .کننده خالص و پاک است هیک تزکی ی درونیایدن

دان یـ  به اشتراک گذاشته شـده توسـط مر        ینترنتی ا یها  برگه است که از خواندن      ییها   از احساس  یکین فقط   ی ا

 که بـه آن    یاند؛ شکل   دهیدان دافا به بلوغ رس    ین است که اکثر مر    ی من ا  یبرداشت کل . ن داشتم ین چ ی سرزم یدافا

 است؛ و رفتـار   دهیه دارند به بلوغ رس یکنندگان از تزک    هی که تزک  ی است؛ درک   دهیکنند به بلوغ رس     یه م یشکل تزک 

ن شـکل   یدان دافا بد  ی مر ی تمام یوقت.  است  دهیز به بلوغ رس   ید ن یآ  ی م ی افکار بشر  یاپی که از کاهش پ    یا  یقمنط

  . خواهند شدی متجلیطور باشکوه ان و بوداها بهین برده خواهد شد و خدایطور کامل از ب طان بهیباشند، ش

  ی هنگجیل
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