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  )ق گرمیتشو(

  )“درود استاد”ند، یگو یدان میمر! (درود بر همه

ک سـالن کنفـرانس     یـ . انـد    آمـده  یاریشاگردان از منـاطق بـس     . اند  ن کنفرانس فا آمده   ی به ا  یاریافراد بس 

 که تا   یدان دافا درحال  یعنوان مر   به. ن سالن کنفرانس آماده شده است     یدن چن ی دهد، بنابرا  یتواند همه را جا     ینم

د، یـ ا تـر شـده    ست روشـن  یـ د چ یکن  یه م ین دافا که تزک   یکه ا   نی ا ی  درباره یا  ندهیطور فزا   د، به یا  ه کرده یامروز تزک 

ا امـروز درحـال     دان دافـ  یـ  که مر  یت هرکار ی اهم ی د و درباره  یا  تر شده   دان دافا روشن  ی مر یها  تی مسئول ی درباره

طـور    د و همان  یا   رشد کرده  یشتری تا بلوغ ب   یل آن است که چرا حت     ین دل یو ا . دیا  تر شده   انجام آن هستند روشن   

د و به   یپرداز  ی م ی شخص ی هید، به تزک  یپرداز  ی فا، به نجات موجودات م     - اصالح ی  دوره یدان دافا یعنوان مر   که به 

وقوع   امور بهیت کلی که در وضعیراتیین مسئله در تغیا. دیا ر عمل کردهد، بهتر و بهتیپرداز ی به فا م   یاعتباربخش

  .ده شودیتواند د ی میخوب وندد بهیپ یم

 شروع  یطانی ش ی آزار و شکنجه   که   یزمان از   ،اکنون   امور درحال حاضر،     یت کل ین درخصوص وضع  ی بنابرا

امد که فالون گونگ را سرنگون      ی آن برن  ی ه فالون گونگ از عهد    یطانی ش ی آزار و شکنجه  . شد کاماًل متفاوت است   

 از افـراد در     یه گروهـ  یـ عل  ن صـرفًا آزار و شـکنجه      یـ ا) قیتـشو . (اند  ها سرنگون شده    کند، بلکه برعکس، خود آن    

 یا  ن مقابلـه  یـ ا. ستیـ ز ن یـ کننـدگان ن    هیـ  از تزک  یه گروه یعل   ست، و صرفًا آزار و شکنجه     ی ن ی بشر یاجتماع عاد 

ـ    سرنوشتیا  است و مقابلهیتیمن در گ  یاهر و   ین خوب یساز ب   سرنوشت  کـه در طـول رونـد    ین موجـودات یسـاز ب

 خـاطر خودشـان     ی که کارهـا را بـرا      یخودخواه هستند، کسان  که   ییها  اند و آن    ر قرار گرفته  ی فا تحت تأث   -اصالح

ا قطعـًا    فـ  -ش گفـتم کـه اصـالح      یها پ   مدت.  فا است  -اند، و خود اصالح      که منحرف شده   یدهند و کسان    یانجام م 

ه یـ  مربـوط بـه تزک     یا  ن موضوع سـاده   یا) قیتشو. (را متوقف کند    تواند آن   ی نم یچ کس یکه ه   نیشود و ا    یموفق م 

جا در اجتماع     نیست که ا  یز ن ی از شهروندان مهربان داشته باشد ن      ی با گروه  ی که ارتباط  یا  ست و موضوع ساده   ین

 ی اسـت کـه در اجتمـاع بـشر         یتی گ ی فا - از اصالح  ینیب  ک جهان ذره  ین  یبلکه ا .  فالون گونگ وجود دارد    یبشر

وقـوع    درحـال بـه  یتی است که در گییزهای تمام چ ی کانون ی  نقطه  مسئله، نی ا ،ی و در اجتماع بشر    ،منعکس شد 

 - تمام اصـالح   یت کل یم وضع یتوان  ی م ، دادن است  ی درحال رو  ی بشر یاز آنچه که در اجتماع عاد     . وستن است یپ

گونه که در   همان-دهنده   ژرف و تکانیزیست، چیر و باشکوه نیگ  چشمیشین نمایچه ااگر. مینی را ببیتی گیفا

 است و   ین اجتماع بشر  ی شده در ا   فشردهمن،  ی و اهر  ین خوب یساز ب    سرنوشت ی  مقابله ین تجل ی اما ا  - است یتیگ

  .ندیند ببا ده آوروجود  فا به- را که موجودات منحرف در طول روند اصالحیتواند مداخله و مزاحمت یک شخص می

را   تواند آن   ی نم یچ کس یر کند، ه  یی تغ یزیها بخواهند که چ     اگر آسمان ”ن بود،   یا که    ،گفتم را   یزیقباًل چ 

دان یـ  مر ی هید؟ اگر تزک  یآ  یز؟ به چه حساب م    یحزب شرور ناچ   طور،   چه توپس در مورد    ) قیتشو( “.متوقف کند 
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قـرار بـود    ا کـه    ی اگر تعداد مردم دن    -ندندا ک ینجات پ قرار بود   راد  تعداد اف ن  یفقط هم شد، اگر     یدافا امروز تمام م   

برد  یک روز زمان مید، کمتر از یرس یان مین مرحله به پای در ایزی و هر چ-بود یمن اندازه یفقط هم بندای نجات 

 در خیکه چـرا تـار    نیل است که منظور از وجودش، علت ا       ین دل ین بد یا) قیتشو. ( شود ی متالش یطانیتا حزب ش  

ن یـ ا. بـود  بـه فـا   دان دافا   یامروِز مر  ی خاطر اعتباربخش  یوجود آورد و روند برپا داشتن آن، تمامًا برا          را به   آغاز آن 

 نداشته باشد، چرا نگه داشته شـود؟        یا  دهیچ فا یگر ه ی د یوقت. ب دادند ی کهن نظم و ترت    یروهای است که ن   یزیچ

 ی و واقعـ   یقـ ی حق ،شعور  یدان دافا و نجات موجودات ذ     یر م ی هی فقط تزک  .دیآ  یبه حساب نم   یزی چ یتیآن در گ  

انـد    ان نهـاده  یـ ن رونـد بن   یـ دان دافا در طول ا    ی که مر  یمی عظ یدان دافا و فقط تقوا    ی سطوح مر  یفقط تعال . است

 یهر کـس  .  ندارند یتی اهم چی دارند؟ ه  یتیگر چه اهم  ی د یزهایپس، چ . نده هستند ی آ یها برا   آن. جاودانه هستند 

شان را  یها  یطور که تاوان بده     ر مداخله و مزاحمت داشته است، همان      یک تأث ین دوره   یه در طول ا    ک یزیا هر چ  ی

  . شده و کاماًل نابود خواهند شدیپردازند متالش یم

تنهـا  گذارنـد     یش مـ  ینمـا    بـه فـا بـه      یه و اعتباربخش  یدان دافا در طول روند تزک     ی که مر  یزیالبته، هر چ  

 ین رونـد مطمئنـًا افـراد   یـ در طـول ا . درنظر گرفتـه شـود   کردن  ه  یتزک درحال یتیظهور وضع عنوان    تواند به   یم

و سـست  ستند یـ ن  کـه محکـم   یکنند، افـراد    ی بدتر عمل م   ی که کم  یکنند و افراد    ی عمل م  یخوب  هستند که به  

ـ  ی در ا  ییها نمودها   نی ا یتمام. قدم و خوب هستند      ثابت یلیز وجود دارند که خ    ی ن یو البته افراد  شوند    یم د ن رون

گذاری شـده در گذشـته کـه بـر            هیی پا   هیهای تزک   وهیها از ش    نیا. ه است ی روند تزک  یقًا چگونگ ین دق یهستند و ا  

. دیدان  یه گذشته م  ی تزک یها  وهی آن ش  ی  درباره ی همگ .ت است ومتفاکرد    ینگ فرد تمرکز م   یش  نی ش یها  شیآزما

 بـا   ی کـه بـود، همگـ      یکردند، هـر مـورد      یمها برخورد     ه کردن با آن   ی که در طول تزک    ینگیش  نی ش یها  شیآزما

 - اصالح ،یم است و منظور اصل    ین فا عظ  یا. اکنون امور متفاوت هستند   . موضوعات مربوط به فرد سر و کار داشت       

شـود    یچه کـه نـشان داده مـ          آن دهند  ی خودشان را انجام م    ی هیدان دافا تزک  یطور که مر    همان.  است یتی گ یفا

  . کمال خود شخص بود،ن است، که هدفیشی پیها هی تزکیزهایکاماًل متفاوت از چ

کنـد کـه تـا        یار م یه را اخت  ی از تزک  یشکلدهند    یانجام م دان دافا   یمرکه   یا هیش گفتم که تزک   یها پ   مدت

 ی مـردم عـاد  ی وهیکند کـه بـا شـ     یه م ی تزک یساز باشد، شخص درحال      هم ی بشر یحداکثر امکان با اجتماع عاد    

 را  هیـ ن نـوع حالـت تزک     یـ ساز اسـت ا      هم ی بشر یه که با اجتماع عاد    ین نوع تزک  ی ا پس. مطابقت را دارد  حداکثر  

د هـر  یـ کرد ی مـ یاگر سع. خ استی در تاریا هیا حالت تزکیه متفاوت از هر روش ین حالت تزک یا. شود  یموجب م 

ن قـباًل   یـ چراکـه ا  د،  یافتی ی را نم  ید، همانند یکار ببر   عنوان مرجع به     را به  یگری د ی هی تزک ی  وهیا ش یه  یروش تزک 

 وجـود داشـته کـه    یزیـ  نه هرگـز چ  فا وجود نداشته و- به عظمت اصالح  یزیهرگز چ . هرگز وجود نداشته است   

ن یـ ز ا یـ ن چ یتـر   ن، مهـم  یهمچن.  برساند یین مقام کمال واال   ی از موجودات را بسازد و تا چن       یمین گروه عظ  یچن

.  بودنـد  ی کمک یها   روح یکه موفق شدند همگ    ییها  ه موفق نشده است؛ آن    ی هرگز در تزک   یچ شخص یاست که ه  

ـ ] میچه که درحال انجام آن هست       آن[ن  ی نشده است، بنابرا   یی خدا ی موجود یک موجود بشر  یخ  یهرگز در تار    هب

 یدان دافـا، مـوارد    ی مر ی هیه و در طول روند تزک     یط تزک ین مح یدر ا . ستینه  یشب یا  گذشته ی  هی تزک شکلچ  یه

ان یـ  اوقـات بـا جر     ید، و گـاه   یـ کن  ی نم ی همکار یخوب   که به  ید و موارد  یکن  ی م ی همکار یخوب  وجود دارد که به   

 کـه بـا     یدان دافـا قادرنـد درحـال      یز وجود دارد که مر    ی ن یموارد. دیشو  یها مواجه م     از تضادها و تنش    یا  وستهیپ
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دار یـ پد تـضاد و ماننـد آن مرتبـًا          یهـا   ن حـال مـوج    یکنند مشکالت را حل و فصل کنند و با ا           یگر رشد م  یهمد

ه، یـ  در تزک  ی اوقات پس از گذشت مـدت      یم، و گاه  ی اوقات مال  ید هستند، گاه  ی اوقات نمودها شد   یگاه. شود  یم

دتر از گذشته ی که شدیا  تا نقطهیشوند، حت ید ظاهر م  ی جد یها  کنند و تضادها و تنش      یمسائل، خود را تکرار م    

ن تـضادها و  ین حال ایم و با ایکن  یه م یم و تزک  یکن  یمه  یما تزک ... عجب”: شندیاند  ی افراد م  یگاه برخ   آن. هستند

ه یـ  وجود دارد؟ مـا تزک     ییها هنوز تضادها    کردن  هین تزک ید هستند؟ چرا بعد از تمام ا      ین شد یچن  نیمسائل هنوز ا  

ه یهمه تزک   نیم؟ بعد از ا   یستی گذشته هم ن   ی به خوب  یرسد که حت    ینظر م   م، پس چرا به   یکن  یه م یم و تزک  یکن  یم

. اند دهیشین اندیچن نی از افراد ایاریبس “م؟ی را مشاهده کنیشرفتیچ پیم هیتوان یطور است که نم نیرا اکردن، چ

نـد  یگز  یدان دافـا برمـ    یـ  مر ی هیـ  را که تزک   ی از درک شکل   ی است و عدم کامل    ی اشتباه یریگ  جهین نت یدرواقع، ا 

  .کند یمنعکس م

ن مـسئله   یـ  کـه ا   یه کنند و درحال   ی تزک ی بشر یددان دافا قرار است در اجتماع عا      یان کردم که مر   یمن ب 

 خـدا و بـودا      یسـو    به ی ماد یایبدون ترک دن  ] سازد  یافراد را قادر م    [-ن روش را در دسترس قرار داده      یتر  راحت

گر یکدیگونه به     یعاد   اجتماع یها  ی وابستگ ی که وقت  ی مختلف یزهاید، چ یدان  یطور که م     همان -ه کنند یشدن تزک 

کننـد و فـرو    یات افول مـ ی اخالق یق اجتماع وقت  ین حقا ی که افراد در ب    یشود، و حالت    یدار م یکنند پد   یبرخورد م 

در چـشم   . شـود   ین جـا خـتم نمـ      ین بـه همـ    یو ا . کشد  یش م ی را پ  یمی عظ یها  زند در آن هستند، چالش    یر  یم

حمـل  شـان      بـدن  ی کـه مـردم رو     ییکارمـا . ف است، و کارما همه جا هـست       ین مکان خطرناک و کث    یان، ا یخدا

 شرور یها منی اهر،عالوه بر آن. چکد یها م روند از آن  یابان راه م  ی در خ  ی وقت یاد است که حت   یقدر ز   کنند آن   یم

زهـا مـاده در     ین چ یـ  ا یتمام. کنند وجود دارند    ی را پر م   ی بشر یای که دن  یا  دهیو اشباح پوس  ) نگیچ(احساسات  

 از  یشیـ ه، فقـط آزما   یـ نظر تزک   ن، از نقطه  یه ا یب ش یطیپس مح . باشد که منحرف شده است      ین سطح م  یتر  نییپا

 از شـما کـه پـس از         یکـشد، بلکـه عـالوه بـر آن، قـسمت            یش نم ید را پ  یشرفت کن یجا پ   نید ا یتوان  یا م یکه آ   نیا

ر یناپـذ   کاماًل اجتنـاب یزین چیا. کرد ی آلوده میطور جد ه شده بود را بهی تزک یزیآم  تیطور موفق   تان به   شرفتیپ

د، یشد  ید، و مرتبًا آلوده م    یداد  یه ادامه م  یه کند؟ شما به تزک    ین شکل تزک  یتوانست بد   ی شخص م  کیا  یآ. بود  یم

د؟ یه موفـق شـو    ین شکل در تزک   ید به ا  یتوانست  یا م یآ. د، بارها و بارها   یشد  ید، مرتبًا آلوده م   یکرد  یه م یمرتبًا تزک 

رو، در    نیـ از ا . ن مسئله را مد نظـر قـرار دادم        یه بودم ا  ین شکل تزک  ین ا یی درحال تع  ین وقت یبنابرا. دیتوانست  ینم

 یک قسمت را، همراه با صعود قلمرو خود و گذرانـدن برخـ  یکننده  هیک تزکیکه    نیه، به محض ا   یطول روند تزک  

. شود  ید زمان بالفاصله جدا م    ی رها از ق   یقیه کرده باشد، آن قسمت به طر      ی تزک یزیآم  تیطور موفق   ها، به   شیآزما

 از مکـان و زمـان جـدا    یمـ ی نداشته و توسط مقدار عظ ی بشر یای با دن  یچ تماس یگر ه ی، د ]تآن قسم ) [قیتشو(

د او را یـ توان یا مـ یـ پس آ.  جدا شودبعدون سال یلیها م ا ده یها    ونیلی م ی مثال، ممکن است به زمان     یبرا. شود  یم

 و  یم مکـان  ی عظـ  یهـا   وتنچ دور باشد، امـا تفـا      یاو ممکن است فقط چند ا     . د؟ او دور از دسترس است     یآلوده کن 

ه ی تزک یزیآم  تیطور موفق   دان دافا که به   یک ذره هم با آن قسمت از مر       ین ُبعد قادر نباشد     یشود ا   ی باعث م  یزمان

طـور    ن همان یبنابرا. شود  ی آن جدا م   -ن خصوص هستم  ی در ا  یحیان توض یفقط درحال ب  . شده است مداخله کند   

ن حـال،   ی، دائمًا درحـال جـدا شـدن هـستند؛ در عـ              ه شدن هستند  یطور کامل درحال تزک     ها دائمًا به    که قسمت 
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ز یـ چ چی که هـ  یا  شود تا مرحله    یه م یخوش تزک   وسته دست یطور پ   ه نشده است، به   یطور کامل تزک     که به  یقسمت

  .دی کنید طیبا است که یا هیر تزکین مسیا. ه شده باشدی تزکیزیآم تیطور موفق  بهیزی نماند و هر چیباق

 از شما کـه خـودش را   یا قسمتیآ: دیشیندین بی ای د، دربارهیگذر ین روند م  یان ا ی که از م   طور  پس همان 

 ی از موجود  ی قسمت -ه نشده است  ی تزک یزیآم  تیطور موفق    که به  ی قسمت -دهد  ی نشان م  ی بشر یدر اجتماع عاد  

باشـد، او     ی مـ  هیـ  است که درحـال تزک     ی بشر ین موجود یجا که ا    باشد؟ از آن    یه است نم  ی که درحال تزک   یبشر

باشد، او انواع و اقسام افکـار         یه م ی است که درحال تزک    ی بشر ین موجود یجا که ا    از آن .  دارد یافکار و رفتار بشر   

ـ    یدیا توسط آلوده شدن جد    یاند    گرفتها در گذر زمان شکل      ی دارد که    ی بد یبشر . انـد   وجـود آمـده     ه از اجتماع ب

ار یبـس  “د؟یـ آ  یه کردن به حـساب مـ      ی تزک یزیچه چ ”] د،ی کن ممکن است فکر  [کننده،    هیک تزک یعنوان    پس به 

 ییل کارها یدان دافا قرار است انجام دهند، از قب       ی که مر  ییانجام دادن کارها  گر،  ی د یعالوه بر انجام کارها   خوب،  

ک شخص و   یر  یرناپذیت گز یدهد، مسئول   یشعور را نجات م     ی که موجودات ذ   ییبخشد و کارها    یکه به فا اعتبار م    

. ز اسـت  ین چ یتر  یاتید ح ید خودتان را رشد ده    یکه قادر باش    نیاما ا . م او است  ی عظ یان نهادن تقوا  ی از بن  یقسمت

 انجـام   یخـوب   ک از آن کارهـا را بـه       یـ  چید بود ه  ید، قادر نخواه  یل است که اگر خودتان را رشد نده       ین دل ین بد یا

د، یهـا رهـا شـو       وسته از آن  یطور پ   د، و به  یا کن دیتان را پ    د، نقاط ضعف  ی باش ی با خودتان جد   ین وقت یبنابرا. دیده

د و  یـ  را درک کن   یزیـ د چ یـ گذر  یش مـ  یک آزمـا  یـ ان  یـ  که از م   یاگر درحال . دیه کردن هست  یگاه درحال تزک    آن

شود، و    یافته جدا م  یقسمت صعود   . دیا  گاه صعود کرده    د، آن ی اداره کن  یخوب  د، و امور را به    ی آن روشن شو   ی درباره

 اسـت   یماند باز هم قسمت     ی م یچه که باق    ن حال آن  یدر ع .  خواهد بود  یشتری ب یتر، جداساز شیافتن ب یبا صعود   

ه نـشده اسـت، آن   یـ طور کامـل تزک   است که هنوز بهین قسمتیجا که ا ه نشده است؛ از آنیطور کامل تزک    که به 

شه یـ ن شخص همی که ارسد ینظر نم  ا به   یآ: دیشیندین ب ی ا ی پس درباره .  قرار دارد  ی بشر یایقسمت هنوز در دن   

طـور    نیـ کند؟ چرا ا    ی نم یا  چ رشد قابل مالحظه   ی و ه  -کند  یه م یثمر تزک   یقدر ب   نی و ا  -ه کردن است  یدرحال تزک 

از لحـاظ   ه کـرده باشـد،      ی تزک یخوب  شخص به ک  ی ی وقت آشکار سازد؟ اش را     یی خدا ی تواند جنبه   یاست که او نم   

 است کـه او قـادر اسـت هـر           ین معن یکوشا بودن بد  . وشا است د که شخص کاماًل ک    ینید فقط بب  یتوان  ی، م یظاهر

 باشـد، و    یدقت به افکارش توجه کند، و قادر است با خودش جد            دقت مواظب گفتار و اعمالش باشد، به        لحظه به 

 یتـا وقتـ   . ه کوشا است  ی است که در تزک    یف کس ین توص یا.  مواظب خودش باشد   یطور جد   معمواًل قادر است به   

 ی واقعـ  یتجلرگذار باشد، و شما     یتواند تأث   ی او نم  یی خدا ی ه کردن است، جنبه   یدرحال تزک ک شخص هنوز    یکه  

 که کـاماًل    یا  سازد که جنبه    ی مطمئن م  ین شکل یه کردن به چن   یتزک. دید د ی نخواه یک خدا را در اجتماع بشر     ی

ت تـوهم   ین وضع ی ا قت را در  ی که حق  یتواند درحال   یسازد که شخص م     یه شده آلوده نخواهد شد، مطمئن م      یتزک

 یابی به مقام دسـت    یدان دافا قادر خواهند بود حت     یسازد که مر    یه کردن ادامه دهد، و مطمئن م      یند به تزک  یب  ینم

 توسـط   ی بـشر  یایـ ن دوره، دن  یـ سازد کـه درطـول ا       ین مطمئن م  ین حال، همچن  یدر ع .  اعتبار بخشند  یواالتر

 و  یدارین با پا  ین چن ی ا یک موجود بشر  ی یوقت. شود  ی نم ر داده ییرد و تغ  یگ  یر قرار نم  ی تحت تأث  یی خدا ی جنبه

ه کند، و قادر    یر تزک یناپذ  یطور خستگ   ط سخت و آزار دهنده به     ین مح یش رود، قادر باشد که در ا      یاستقامت به پ  

ن یـ ا ا یـ  بهتر عمـل کنـد، آ      یشعور را نجات دهد و حت       ی بدهد که موجودات ذ    یبی ترت یباشد که کوشا باشد، حت    

  ؟ستیباشکوه ن

 ۴



ه است که توسط مداخله     ی از تزک  ین شکل یو ا دان دافا با آن مواجه هستند،       ی است که امروز مر    یزین چ یا

 از  یا   کـه جنبـه    یه، تا وقتـ   ین در طول روند تزک    یبنابرا.  کهن و همراهان فراهم شد     یروهایو مزاحمت از طرف ن    

د هنوز آشـکار  یا ه نکردهیکه کاماًل تزک یزیگر رفته و جدا شود، هر چیه شده است به سمت د   یشما که کاماًل تزک   

طور که عناصر بـد خـود را نـشان             هنوز خود را نشان خواهند داد، درست همان        ی بشر یها  یوابستگ. خواهد شد 

ه یـ  تزک یخـوب   دان دافـا بـه    یـ توان گفـت کـه مر       یشوند، نم   یدار م یها پد   ا تضاد یها     که تنش  یهنگام. خواهند داد 

توان گفت که افراد   ین و چنان گفت، و نم     یتوان چن   یکنندگان م   هی از تزک  ی گروه خاص   آن ی اند، و نه درباره     نکرده

 شده است، و ییآن جنبه خدا. دینیه شده ببیتزک   را که کاماًلیا د جنبهیتوان یشما هرگز نم. ستندیر کوشا نیدرگ

نه . ه کردن هستند  یًا درحال تزک  اما آن افراد واقع   . دهد  یه نشده است خود را نشان م      یتزک    که کامالً  یا  فقط جنبه 

شان    بدن ی در تمام  یمیرات عظ ییم و تغ  ی عظ یابی درحال حاضر مقام دست    ه کردن هستند، بلکه   یتنها درحال تزک  

  .اند ه شدهیان تزکیشان که به خدا  بدنیها  از قسمتیاریاند، همراه با بس ان نهادهیرا بن

هـم بـا     هـا هنـوز     م، آن ی نگـاه کنـ    یا  کنند لحظـه    یز م ن تضادها و مسائل برو    ی که ا  یتیقًا به وضع  یاگر دق 

هـا مواجـه    دان دافا بـا آن ی که مرییها تضادها و تنش. کنند یافتند فرق م ی اتفاق می که در اجتماع بشر  ییها  آن

 یوابـستگ   ،ی بـشر یهـا  یاگرچـه وابـستگ  .  به فا استی خاطر اعتباربخشیه و برای خاطر تزک یشوند فقط برا    یم

ر یـ خواهند به خودشان اعتبـار بخـشند درگ         ی که م  ی از موجودات بشر   ی فرد، و عناصر   یها  یستگ، واب ییخودنما

ن یا. ها را اصالح خواهند کرد    شوند، آن  ییبار که شناسا    کیدانند و     یزها م ین چ ی ا ی درباره] دان دافا یمر[هستند،  

 ییزهاین چ یکه، چن   نیتر ا   شی بود، و ب   دان دافا خواهد  ین مر ی ب ین مسائل یبنابرا. کند  ی فرق م  یکاماًل با مردم عاد   

. ر قـرار خواهـد داد  یگر را تحت تـأث یبار که تضاد و تنش ظاهر شود، افراد د     کی،  یعنی. کنند  یفا م ی ا ی اضاف ینقش

 کـه  یکنندگان هیشود تزک یکه پس از آن باعث م    د خواهد شد،  یا تنش تشد  یگران متوجه آن شوند، تضاد      ی د یوقت

گذرد به درون نگـاه کنـد،         یان آن م  ی از م  یبتواند وقت ] کننده  هیک تزک ی[اگر  . آن شوند ر آن هستند متوجه     یدرگ

شـد،   یا ظـاهر نمـ  یـ شـد   یا تـنش بـه سـطح آورده نمـ    یاگر تضاد . دا کندیقادر خواهد بود نقاط ضعف خود را پ       

ا ی باشد، آ  دردسر  یب ز آرام و  ی همه چ  یوقت. دی کن ییها را شناسا    تان را کشف کرده و آن     یها  ید وابستگ یتوانست  ینم

  د؟یه کنید خود را تزکیتوان یم

جـا چگونـه      نیـ د مسائل ما ا   یاوه، نگاه کن  ”: ندیگو  ی وجود دارند که م    ی مذهب یها   از گروه  یاری امروزه بس 

حـضار  ( را دوست دارنـد؟      یزیها چه چ    اما آن  “.گر را دوست دارند و مراقب هم هستند       یهمه همد . خوب هستند 

 را دوست دارند، و دوسـت دارنـد آن          ی فان یاین دن ی در ا  یها را دوست دارند، خوشحال      یبستگها وا   آن) خندند  یم

ن یـ ا. ستیـ گونـه ن    نیـ مطلقًا ا ! ستیطور ن   نیه است؟ ا  ین تزک یا ا یآ. ن مردم حفظ کنند   یب  را در  ی بشر یخوش  دل

ـ     دوار هست یمن ام . شود  ی استفاده م  ی بشر یها  ی حفاظت از وابستگ   ی است که برا   یفقط حفاظ  ن یم که مـسائل ب

ت تا حد امکان کـم باشـد، آن         ی با آن ماه   ییزهای چ یاما وقت . تر بهتر    هرچه کم  -]تر شود   تر و کم    کم[دان دافا   یمر

ار بـودن هنگـام بـروز       ی درون و هـش    ی است که توسط قادر بودن شما به جـستجو         یتیط و وضع  ی مح ی واسطه  به

اگر افراد نتوانند . بود ی میتوانستند به آن برسند عال یه م من است، و اگر همین آرزویا. جاد شده استیها ا تنش

طور است که  نیفقط ا . ه است ین هنوز هم تزک   یا    اگر نتوانند به آن برسند،     یافتد؟ حت   ی م یبه آن برسند چه اتفاق    

هنـوز هـم    هـا     ن وجود، آن  یاند؛ با ا     کوشا نبوده  ی کاف ی اندازه  ما است به     ی هیط تزک ی که مح  یتین وضع یها در ا    آن
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.  دارنـد ی کنـون ی  دان دافـا در مرحلـه  ی است که مر  یا  هیط تزک یقًا حالت مح  ین دق یا. ه کردن هستند  یدرحال تزک 

دن ی ترسـ ی بـرا یزیـ چ چیوندند، هیپ یوقوع م  بهییها  تضادها و تنشیوقت: می شما بگو  ی د مجددًا به همه   یبگذار

 عمـل  یخـوب  ن هستند که بـه ی که در چ ییها   آن ی برا یحت. دی عمل کن  یخوب  د و به  یه کن ی فقط تزک  -وجود ندارد 

انـد، قبـل از        انجـام داده   یار بد ی بس ی کارها ی که حت  یا کسان یاند،     خوب عمل نکرده   ی کاف ی اندازه  ا به یاند    نکرده

چ ی منتظـر هـ    ،اما زمان .  هستند ی شخص ی هی در تزک  ییزها هنوز هم نمودها   یان برسد آن چ   ین امر به پا   یکه ا   نیا

  .  وجود داردیتر تر و کم  کمیها هد ماند و فرصت نخوایکس

ـ   ن روند زجرآوِر جـان   یکند، در طول ا     یه م ی خدا شدن تزک   یسو   به ی بشر ی موجود جا که   از آن  ن یکـاِه ازب

 ممکـن اسـت     ییزهایش گذاشتن چه نوع چ    ی او مستعد به نما    -دیشیندین ب ی ا ی  درباره ی همگ -ها  یبردن وابستگ 

و چـرا   . را اصـالح کنـد      توانـد آن    یبار که متوجه آن شود، مـ        کیاما  . ز باشد ید همه چ  باشد؟ امکان دارد که مستع    

 ی کـه تـا مرحلـه    نیـ  ایشود، بلکه برا ی بودن انجام نم   ی خوب یک فرد عاد  ی خاطر   ین برا ین کند؟ ا  یتواند چن   یم

تفـاوت از  ن میـ ا.  خـدا شـدن اسـت   یسو  بهیریمودن مسین پین مقدس است، و ایا) قیتشو. (ه کندیکمال تزک 

 کـه بـه خـود       یشکل. افتد  ی ممکن است داشته باشند اتفاق م      ی که مردم عاد   ی است که در هر عدم توافق      یزیچ

 کـه افـراد   یی کارهـا ی شروع و هدف متفاوت خواهد بـود، و حتـ          ی  نخواهد داشت، اما نقطه    یچ تفاوت یرد ه یگ  یم

د یـ ن بایبنـابرا . ستندیـ قًا مثل هم ن  یهستند دق  که افراد در طول آن روند در آن          یا  یدهند و حالت ذهن     یانجام م 

کنم،   یح م یپردازم و مسائل را تشر      یه م ی به قالب و حالت تزک     یشتریجا که با عمق ب      از آن . دیص ده ین را تشخ  یا

گـران  ی در برابـر د ی حالـت دفـاع  یگـر وابـستگ  ید دینبا] از حاال به بعد[د یکن ی م یگر همکار یکدی که با    یهنگام

 ی بـشر  یهـا   یگر باشد، اسـتفاده از وابـستگ      یکدیتان از     خواه آن سرزنش کردن   ) قیتشو. (دیباشگرفتن را داشته    

 یهـا  یهـا وابـستگ    آنیم، تمـام یتـوانم بـه شـما بگـو        ی م -ها باشد   ا انواع و اقسام حالت    یگر،  یکدی پس زدن    یبرا

ست؟ بلـه   ین ن یمسئله ا ا  یآ. ظاهر شده است  ] دافا [ی هی عدم درک شما از شکل تزک      ی واسطه   است که به   یدیجد

 ین وابـستگ  یـ خود ا . دی را رشد نده   یدی جد یه، وابستگ ین حالت تزک  ی عدم درک ا   ی جهین درنت یبنابرا! ن است یا

  .دیز رها شوین نید از این بایتان خواهد بود، بنابرا هیشرفت در تزکی پی برایمانع بزرگ

 یوقتـ . شـوند   یکنند ظـاهر مـ      یه م ی تزک کنندگان  نیگونه که تمر    ها همان    از تضادها و تنش    یادی تعداد ز 

اگـر  . شـما خـوب نخواهـد بـود       ] ی هیـ تزک[ط  یتواند رها شود، مح     ی وجود دارد که نم    یادیار ز ی بس یها  یوابستگ

 ظاهر شـود درون را جـستجو        ی خاص ی مشکالت و تضادها   یاگر وقت .  خواهد بود  یبرعکس آن باشد، پس آن عال     

شتر و  یـ  ب یبرخـ . افتـد   ی خود شما اتفـاق مـ      یها  یل وابستگ یدل  مسئله به ن  ید خواهند شد، و ا    یها تشد   د، آن ینکن

کنـد   یدا مـ یآن ادامه پ. شوند یه نکردن فرد باعث می خوب تزک  ی واسطه  ها به   شوند، و درواقع آن     ید م یشتر شد یب

 کـه خـود را در آن   یتیشود و توسط وضـع   یتواند حل و فصل شود و آن شخص سردرگم م           ینم] تضاد[که    نیتا ا 

دا یـ م اسـتاد را پ    ید بـرو  ییـ ایب”] رنـد، یگ  یم م یها تصم   آن[د انجام شود؟    ی با یپس چه کار  . شود  یت م یابد اذ ی یم

ل بـه  یـ ن دلیشه به ایهم. روند  ی استاد م  یافراد به جستجو    شوند،  یهر زمان که مسائل از کنترل خارج م        “.میکن

ن یـ ا ایـ آ. دا کننـد یـ ها غلبه پ خواهند بر آن یا نمی دا کنند،یتوانند بر آن غلبه پ     یروند که نم    ی استاد م  یجستجو

ـ خند  یحضار مـ  ) (خندد  یاستاد م (ه کند؟   ید استاد تزک  ید کمک کن  یکن  ی م یطور است که سع    ن شـما   یـ ا ا یـ ) دن

  ) قیتشو(د؟ یباش یه مید که درحال تزکیهست
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 ید نگـاه سـخت    یشود، شما با    یدار م ی پد یست چه حالت  یمهم ن .  خود شخص است   ی هی تزک ی ه درباره یتزک

شـود    ی قادر باشد هرگاه با مشکالت مواجه مـ        یک شخص عاد  یم، اگر   یتوانم به شما بگو     یم. دیندازیبه خودتان ب  

د دافـا بـا     یـ ک مر یـ  کـه     یهنگـام . نامند  یک فرزانه م  ی ی خواهد شد که مردم عاد     یزیبه خودش نگاه کند، او چ     

د بـه مـسائل بـا شـروع از شـخص      یـ ئل فکر کنـد، او با  مسای از دارد که درباره   ی دارد و ن   ی مشکل سخت  یا  مسئله

 ی کـه مـشکل  یزمـان .  فا انجـام دهـد  -دان دافا و اصالحیاز مریط مورد نیسو با مح خودش نگاه کند و کارها را هم     

د و  یـ برو. کند  ی مخالف اصول فا حرکت م     یا  طور سرسختانه   ل است که آن شخص به     ین دل یوندد، بد یپ  یوقوع م   به

 یزمـان . دیـ د، و مسائل را روشن کن ی دست بکش  ی و سرسخت  یل کجا نهفته است، از آن لجباز      د که مشک  یدا کن یپ

د، یـ گران کـشمکش کن   یست که به جلو حمله کرده و با د        ین ن یکرد ا ین رو یبهتر  د،یشو  ی مواجه م  یا  که با مسئله  

تـان    یاز وابـستگ  . دیبرسـ حل    ک راه ی به   یطور جد   د تا به  یش بشتاب ید، و به پ   یخود را به جلو برسان    ] با هل دادن  [

فتـد  ی اتفـاق ب یا اگر هرگاه مسئله) قیتشو. (دید، و سپس آن را حل و فصل کن      یک قدم عقب برو   ی  د،یدست بکش 

گاه   د، آن ی است، و شما چگونه عمل کرد      ی چه کس   است، آن مشکلِ   ین که حق با چه کس     ید به ا  یبالفاصله بپرداز 

طـور    نیـ ا   قـت اصـالً   ید، در حق  یا تـنش هـست    یحل و فصل تضاد     رسد که درحال      ینظر م    که در ظاهر به    یدرحال

د و یـ ا ک قدم عقب نرفته یشما  . ستی ن یقت اصاًل منطق  یرسد، اما در حق     ینظر م    به یار منطق یدر ظاهر بس  . ستین

 یآرام  که شخص به    نیفقط پس از ا   . دیشیندی موضوع ب  ی د، و پس از آن درباره     یندازی خود را کاماًل دور ب     یوابستگ

را حـل و       آن یطـور واقعـ     تواند به   یک تضاد عقب بکشد و سپس به آن نگاه کند م          ی از   یزیآم  صورت مسالمت   هو ب 

  .فصل کند

 حـل و    ی بـرا  ید، حداقل راه  یوه با خودتان رفتار کن    ید بدان ش  ید بتوان یشو  ی که مواجه م   یزیاگر با هر چ   

ـ   یصورت چگونه مـ     نیر ا یدر غ . د کرد یدا خواه یفصل کردن مشکل پ     ید؟ وقتـ  یـ را حـل و فـصل کن        د آن یستتوان

را حـل و فـصل کنـد،     شتر بخواهـد آن ی به جلو حمله کرده و اهل کشمکش و جر و بحث باشد، هر چه ب     یشخص

خـود را بـه   ] با هـل دادن [ د ویدی دست نکشیدر آن حالت هنوز هم درواقع از آن وابستگ . تر قادر خواهد بود     کم

کـه   نیـ  بـا وجـود ا  ی اشتباه اسـت؛ حتـ  ی درست و چه کسید چه کسیبر بید که پ ید، و اصرار دار   یرسان یمجلو  

کـرد، آن باشـد، قـادر       ی رو یوقتـ . دیـ  ببر یگران پـ  ید که به اشتباهات د    یکن  ید، اصرار م  یا   شده یمرتکب اشتباهات 

 مشکل نتوانـد حـل و   یو وقت. شوند یگونه ختم م  نی از مسائل ا   یاریبس. دید بود مشکل را حل و فصل کن       ینخواه

 یلـ یخواهم شاگردان را مالقات کـنم دال        یکه چرا نم    نی ا یاغلب برا . دیابید استاد را ب   ید برو یخواه  یم  شود،فصل  

 ید مـردم در اجتمـاع امـروز       یـ ا  دهیـ شما د ) قیتشو. (قت واقعًا دوست دارم با شما باشم      یوجود دارد، گرچه درحق   

دان دافا در ارتباط    یدهم با مر    یح م یترج. ندازمیبشان نظر     خواهم به افکار و رفتار آلوده       ی نم یحت. اند  چگونه شده 

، و )خندنـد  یحـضار مـ  (د یـ کن ی را مطـرح مـ  یاریکنم، سـؤاالت بـس   یکه با شما مالقات م  نیمحض ا   اما به . باشم

. دیـ کن یل مـ ید به من تحمیها کار کن    آن ید رو یکن  یه م یطور که تزک     را که قرار است همان     ییزهای از چ  یاریبس

  )خندند یحضار م. (کنم با شما مالقات کنم یرو جرأت نم نی، و از اماند ی نمی من باقی برایا چارهن یبنابرا

شـوند،    ی از مـشکالت حـل و فـصل مـ          یارید، بـس  یـ د که درون را جـستجو کن      ی شما قادر باش   یاگر همگ 

واهـد  کنند وجود نخ    ی که فوران م   یدین مسائل شد  یجه چن ی وجود نخواهد داشت، و درنت     یادیار ز ی بس یها  تنش

 هـستند کـه     ین موجـودات بـشر    یـ هـا، ا    نی ا ی ن را گفته است، بعد از همه      یکه استاد ا    نی با وجود ا   یحت. داشت
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 که امروز هستند ییاند و تا جا   ن مسافت سفر کرده   یدان دافا تا ا   یکه مر   نی با وجود ا   یحت. باشند  یه م یدرحال تزک 

. باشـند   یه مـ  یـ  هـستند کـه درحـال تزک       یودات بـشر  ن موجـ  یـ ها، هنوز هـم ا      نی ا ی اند، بعد از همه     ه کرده یتزک

ن تـا  یـ ا. شوند  یان م ی هنوز هم نما   ی بشر یها  ین وابستگ یبنابرا  اند،   هستند و جدا شده    ییخدا    خوب، یها  قسمت

ه ی است که تزک   یادین مدت ز  یاستاد، چن ”: پرسند  یکنندگان از من م     نی از تمر  یرود که برخ    یش م ی پ یا  مرحله

هـا را     تـوانم آن    یطور است که هنوز هـم نمـ         نی هستند؟ چرا ا   یقدر قو   نیکار بد من هنوز هم ا     چرا آن اف  . ام  کرده

ـ یتان را تمام نکـرده باشـ      هی که تزک  یتا وقت . ن صحت دارد  یا “برانم؟ ] ف کـردم یکـه توصـ   [یا ین آلـودگ ید، در ب

آن عناصر آشکار    ن نرفته باشد،  ید و عناصر کهن شما کاماًل از ب       یتان را کامل نکرده باش      هی که تزک  یتا وقت . دیهست

ن را گفتم، یکه ا نی با وجود ایحت. گر مشکالت وجود نخواهند داشتیها رفته باشند د  آنیفقط وقت. خواهند شد

 آن  ی  نـدارم کـه دربـاره      یزیچ چ یصورت ه   نیدر ا . طور است   نیاوه، پس ا  ”: د شل شود، فکر کند    ی نبا یچ کس یه

 ین عملیا “.اندازم یگر خودم را با آن به زحمت نم ید. دار شد، بگذار باشد   ی پد اگر) خندند  یحضار م . (نگران باشم 

 بـا   ید، اگـر وقتـ    یرا سرکوب کن    د آن یمن گفتم که اگر قادر نباش     . ز است ین چ یتر  ن و مهم  یه اول یتزک! نخواهد بود 

د خـود  ید، اگر نتوانیند و درون خودتان را جستجو کید به درون نگاه کنید، نتوانیشو یا تضادها مواجه م  یها    تنش

 ییها اند و قسمت ه شدهی را که کاماًل تزکییها گاه قسمت آن  د،ین ببری را از بی بشریها ید و وابستگیر دهییرا تغ

د ین با یبنابرا. ده شود یه کردن نام  یتواند تزک   ید نم یده  ی که انجام م   ید داشت، و کار   یاند نخواه    شده ییکه خدا را  

 بـودن برسـد و   یی کـه بـه خـدا   ید، طوریه کنیاست تزک  ه نشدهیخود را که کاماًل تزک   از   یوسته قسمت یطور پ   به

 یه چه معن  یصورت تزک   نیر ا یدر غ . ه است ین تزک یگاه ا    فقط آن  -دی باش ید با خودتان جد   یه شود، و با   یکاماًل تزک 

 دارد؟

خواهنـد    یکه مردم واقعًا م   ست  یطور ن   نیا. اند  دهیان دارما رس  ی از مذاهب به عصر پا     یاری بس  د،یدان  یشما م 

 فعاالنـه    مردم،. اند  ن است که سردرگم و سرگشته شده      ی ا ی واسطه  ن به یکنند عمل کنند؛ ا     ی که عمل م   یبه شکل 

ه درنظـر   یـ عنـوان تزک     را به  ی مذهب یها   و حفظ کردن قالب     رند،یگ  یه درنظر م  یعنوان تزک   انجام دادن کارها را به    

ها فقط بهتر شدن ذهـن و قلـب مـردم را             آن. دهند  یزها نم ی به آن چ   یتی اهم چیان ه ی خدا  قت،یدرحق. رندیگ  یم

صرفًا ] ی مذهب یها  وجود آمده توسط قالب     به[ط  یمح.  است ی، بهبود و رشد واقع    آنرند، چراکه   یگ  یمهم درنظر م  

ه در آن بـا      که به بودا و خـدا اعتقـاد دارنـد کـ            ییها  ا آن یکنندگان    هی تزک ی است برا  ییا کردن فضا  یمنظور مه   به

دان یـ ه جمع شدن مریقًا شبین دقیا. رندیاد بگیگر یکدین است که مردم بتوانند از      ی ا ی و برا   گر رشد کنند،  یهمد

ها با    نی فا و تبادل تجربه، و انجام تمر       ی  مطالعه ی کنفرانس فا، جمع شدن دور هم برا       ی برگزار یدافا دور هم برا   

گانـه  یهـا     ن حـال آن   یـ گذراننـد، و بـا ا       ی مـ  یین فـضا  ی را در چنـ    یدان دافا نسبتًا زمـان کمـ      یمر. گر است یهمد

]  ارتباطیبرا[ها  شتر فرصتیب. دیگر داریاد گرفتن از همدی گفتگو در مورد مسائل و ی هستند که براییها فرصت

ر د عمـدتًا د یشـو  یها مواجه م  که با آنییها و تضادها شوند، و تنش ی می سپریها، در اجتماع عاد   شتر زمان یو ب 

تواند گفته    یصورت نم   نیدر ا ]. ندیگز  یبرم[ شما   ی هی است که تزک   یقًا شکل ین دق یا. شوند  ی ظاهر م  یاجتماع عاد 

 ییها  تضادها و تنش  . ستندیدان دافا کوشا ن   یتواند گفته شود که مر      ید و نه م   یا  ه نکرده ی تزک یخوب  شود که شما به   

  .دیکن یها را اداره م  چگونه آنن است کهیچه که مهم است ا آن. ن افراد خواهد بودیب
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ام از آن   که آمـوزش داده یی فایدرواقع تمام. تر با شما صحبت کردم شین موضوع، بی ا ی اکنون درباره   هم

ن یـ  کـه بعـد از انتـشار ا        یی فا یتمام] د که ید د یخواه[د، و   یندازی ب جوآن فالون  به   یقینگاه دق . ک جلد فا است   ی

ه کـردن بـر     یتزک. دید و نگاه کن   ید برو ید، با یکن  ین را باور نم   یاگر ا .  است ونجوآن فال ح  یکتاب آموزش دادم توض   

  )قیتشو. (ه منجر خواهد شدیت شما در تزکی به موفقجوآن فالونطبق 

گر انجـام   یدان دافا کارها را با همد     ی مر یوقت.  را ذکر کنم   یا  ن فرصت استفاده کرده تا مسئله     ید از ا  یبگذار

شـما  .  امـور بـزرگ بـوده اسـت        یت کلـ  یرات در وضع  ییتغ. دی کن ی همکار یخوب  گر به یکدید واقعًا با    یدهند، با   یم

 آن موانـع از سـر راه برداشـته          یبار که تمـام     کی اما    شوند،  یزها هنوز با موانع مواجه م     ی از چ  یارید که بس  یا  دهید

زهـا هنـوز پـاک      یه آن چ  ن است کـ   ی ا ی واسطه  قًا به ی امور دق  یت جار یوضع. دیان خواهد رس  ین امر به پا   یشوند، ا 

 از  یاریکـه هنـوز بـس       نیـ اند و ا    ها از دست رفته     خاطر دروغ    وجود دارند که به    یادیکه هنوز افراد ز     نیاند و ا    نشده

خ یه یوسته درحال محو شدن است، شبیطور پ ت بهین وضعیاما ا. قت را بدانندیستند حقیل نیافراد هستند که ما

ه یخواهند تزک ی که مییها آن. ط وجود نخواهد داشتین محیگر ایمحو شود، دبار که تمامًا  کی. شود یکه ذوب م

شـعور را نجـات       یخواهنـد موجـودات ذ      ی که م  ییها  آن. ن کار نخواهند داشت   ی ا ی برا یطیچ مح یو رشد کنند ه   

. ستیـ  به انجام آن کار ن     یازین ن یفهمند، و بنابرا    ی، مسائل را م   ی همگ ی خواهند برد که موجودات بشر     یدهند پ 

قًا ین دق یبنابرا.  نخواهد ماند  ی انجام دادن باق   ی برا یچ کار ی برسد، ه  یا  ن مرحله یبار که به چن     کیگر،  یعبارت د   به

از [ از مـردم هنـوز       یاریاز است انجـام شـود و بـس        ی وجود دارد که ن    یادی ز یکه درحال حاضر کارها     نیخاطر ا   به

 شـما   یم و بـرا   یدن آن هست  یم که امروز درحال د    ی دار یتیعستند است که موق   یآگاه ن ] گذرد  یکه واقعًا چه م     نیا

دان دافا در جهـت     یچه که مر     خود از هر آن    ی ت به نوبه  ین وضع یرات در ا  ییتغ. دیاز است که کارها را انجام ده      ین

ر یالبتـه، تـأث   . ر اسـت  یناپـذ   ییکننـد جـدا     یشعور در آن مشارکت مـ       یقت و نجات موجودات ذ    یروشن کردن حق  

 تـک تـک افـرد آشـکار         یقـت را بـرا    ی، حق یدان دافا همگ  ی اما اگر مر     از آن است،   یز قسمت ی فا ن  -ت اصالح یوضع

 ی هیـ  در ال  یل اذهـان مـردم عـاد      یگاه درخصوص رونـد تبـد        اجتماع آشکار نکنند، آن    یقت را برا  یا حق ینکنند،  

 ی هیـ ر الیـ  که درگییرهان کایبنابرا.  انجام دهند  یطور انفراد   ها به    آن یان برا یست که خدا  ی ن یزی، آن چ  یسطح

  .دان دافا انجام شودید توسط مریشود با ی می موجودات بشریسطح

 قـانون اسـتاد،     یهـا    توسـط بـدن    -توانند  یابند م یتوانند نجات     ی که م  ییها   و آن  یری با روابط تقد   یافراد

ت و یـ ه در هـر موقع  واداشـته شـوند کـ   -اند ا شکل دادهیدان دافا در دن  ی که مر  یمیدان عظ یا م ی  ن،یان راست یخدا

اما . قت فراهم کند  ی دانستن حق  ی برا یها فرصت    آن ی که برا  یطور   درست در مقابل شما ظاهر شوند، به       یمناسبت

 بـا   یحتـ . ستیـ  ن ین عملـ  یـ د، ا ید که کارها را انجام ده     یرون نباش ید، و اگر شما ب    یرا به انجام برسان     د آن یشما با 

در مقابل شما ]  که هنوزییزهایچ[ فشار   شده است،یمیرات عظییخوش تغ  امور دستیت کلیکه وضع  نیوجود ا 

 هستند که   یادی است؛ هنوز هم مردم ز     ی اضطرار ینجات مردم درحال حاضر موضوع    . کم نشده است  ] قرار دارد [

 یهـا    اسـت کـه چگونـه حکومـت        ی صحت دارد، همـان    ی مردم عاد  ی چگونگ یچه که برا    آن. اند  دهیقت را ند  یحق

که چه نوع     نیا نه، و بدون توجه به ا      ی دارند   یها درک درست    که آن   نیبدون توجه به ا   : اهند کرد گوناگون رفتار خو  

ن یـ خـواه ا  .  بنگرنـد  یدرست  زها به ید به چ  یها ارائه شود متقاعد خواهند شد و با         ق به آن  ی حقا ی دارند، وقت  یافکار

  تیـ ن صـورت کـه مل     یبـد . هـا  نهاد ی هدف ذهن شخص است، نه برخـ       -شعور  یا نجات موجودات ذ   یه باشد   یتزک

 ۹



قطعـًا  . انـد   ن نـشده  ییخته شوند، امور تع   یگر دور ر  ی د یا برخ ی درنظر گرفته شده باشد که نگه داشته شود          یخاص

کنـد،    ی مـ  یا زنـدگ  یـ  دن ی ا در کـدام گوشـه     یـ  هـست    یک شـخص از چـه کـشور       یست  یمهم ن . ستیطور ن   نیا

  . نهادها رایخدهد، نه بر یفقط ذهن فرد را هدف قرار م]  مایها کوشش[

زها قدم به   یآن چ . ستندیها کاذب ن    اند؛ آن   دهینده را د  ی از آ  ی واقع ییها   ما صحنه  یدان دافا ی از مر  یاریبس

دان دافـا   یعنوان مر   ن، به یبنابرا. شوند  یتر م   کیوسته نزد یدهند پ   ی م ی که با گذر زمان رو     یراتییقدم، همراه با تغ   

 کـه قـرار اسـت در        ییزهـا ی چ ی دربـاره . دیی عمل نما  یخوب  د به ی ده  که قرار است انجام    یید درخصوص کارها  یبا

تـان داشـته      د، فا را در ذهن    ید بکن یکار با   د که چه  ی است اگر درونًا بدان    ین کاف ید، ا یفتد نگران نباش  ینده اتفاق ب  یآ

 که دافا یتا وقتد، ید انجام دهیلی را که ماید، و هرکاری را که الزم است انجام داده شود انجام دهید، هرکاریباش

 و  یطور منطقـ    د؛ کارها را به   یط نرو ی به افراط و تفر    یزی چ  چیدرخصوص ه ) قیتشو. (دیاز دارد، انجام ده   یبه آن ن  

 ید که درحال  یای آن برب  ی  که از عهده   یهر کس . د دافا است  یک مر یم  ی عظ ی، تقوا نیا. دی شفاف انجام ده   یبا ذهن 

 درحـال انجـام     یطـور واقعـ     دار بماند، آن شخص به    یکند پا   ی م یروی پ گونه را   یعاد   اجتماع ی هین شکل تزک  یکه ا 

ن قالب  یسو با ا    ش بگذارد که هم   ی را به نما   ی رفتار ین قالب، کس  یاگر با ا  . ه است ین قالب از تزک   ین کار در ا   یبهتر

ا کـه  جـ  از آن.  خوب عمل نکـرده اسـت      یحد کاف   گاه چه بسا آن شخص به       نبوده و با آن اختالف داشته باشد، آن       

ن دهـد، و آن     یدان دافـا را تکـو     ین قالب قادر است مر    یشود، ا   ین اجرا م  یه ا ین قالب شب  یدان دافا با ا   ی مر ی هیتزک

ا انطبـاق   یـ ن قالـب    یـ جـدا شـدن از ا     . اوردیوجود ب   نده را به  ی آ یاندازه سطح باال    ی ب یابی  دست یها  تواند مقام   یم

  .ها است یزها حاصل وابستگی آن چشود؛ در واقع ی شما می هینداشتن با آن، مانع تزک

را درحـال حاضـر     یـ ام ز   ن موضوعات با شما صحبت کرده     ی ا ی ام و درباره    زها را به شما گفته    ین چ ی امروز ا 

.  وجـود دارد   یاری بـس  ی انـد، و مـشکالت برجـسته         خـوب انجـام نـشده      یحد کـاف     هستند که به   یادی ز یزهایچ

ن مـسائل  یـ ن استاد به ایبخش بوده، و بنابرا تید کمتر رضایکن یر مطور که با هم کا    اند که همان     بوده ییها  حالت

 شما است تا بحـث      ی برا یکنفرانس فا فرصت خوب   . نمی شما را بب   یتر آمدم که همگ     شیامروز ب . اشاره کرده است  

! متشکرم. دهم  ین جا خاتمه م   یدر هم . تر صحبت نخواهد کرد     شیاستاد ب . دیریاد بگ یگر  یکدیو گفتگو کرده و از      

  )ق گرمیتشو(

رات ییتغ] م که یتوانم بگو   یم[نم،  یب  یهر زمان که شما را م     ) قیتشو. (ار خوشحال هستم  یدن شما بس  یاز د 

ن خواهم گفت که    یطور است، بنابرا    نیهر بار هم  .  امور بوده است   یت کل یتر و وضع    ت بزرگ ی در موقع  یریگ  چشم

ست خـود را در  یـ  مهـم ن  ن اجتماع،ید دافا در ایک مریان  عنو  به. ل کند یتواند مردم را تعد     یدان دافا م  یط مر یمح

کـه    نیـ بـدون توجـه بـه ا      . دی هـست  ی نقش مثبت  یفاید، شما درحال ا   یابی ی اجتماع م  ی ا گوشه یت  یچه نوع موقع  

مًا به دافا ارتباط دارد، درهـر  ی که مستقییا انجام کارهاید ی به فا هستیقت و اعتباربخشی حق یدرحال آشکارساز 

ن یخاطر ا ن بهی، و ا  )قیتشو(د  ی هست یمی نقش عظ  یفاید و درحال ا   یشعور هست   ی نجات موجودات ذ   حال درحال 

دوارم یـ ام.  هستند ی نقش مثبت  یفای شما درحال ا   یخواه  کیدان پر از محبت و ن     یاست که افکار درست شما و م      

انـد    ا بـه آن نائـل شـده       دان داف ی که مر  یزیهر چ ) قیتشو. (دی بهتر عمل کن   یم حت یش رو دار  ی که پ  یکه در زمان  

  )  ی طوالنیقیتشو! (متشکرم.  آشکار خواهد شدیزود به
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