
  دیش ُمهلک را بگذرانیآزما

دان دافـا و    یـ  مر یطانی شـ  ی  که آزار و شکنجه    یاند و درحال    ت قرار نداده  ی فا را در اولو    ی  از افراد مطالعه   یبرخ

 ،شـان    تـرس  ی واسـطه   شان بـه  یـ ها  یوسته است، کوتاه  یوقوع پ    به ،رحم  ین از طرف وحشت سرخ ب     یفشار سنگ 

د یـ  کـه نبا   انـد   دان دافا انجام داده   ی نسبت به دافا و مر     ی بد یهاطان مورد استفاده قرار گرفته و کار      یتوسط ش 

ل یـ  از قب  ،هیـ  حـزب فروما   ی مراکز جاسوس  ی برا ،ی و عوامل نفوذ   یعنوان مأموران مخف    آنان به . دادند  یانجام م 

ره خـدمت   یـ  و غ  یت اجتمـاع  ی، وزارت امن  ]ارتش [ی ستاد فرمانده  یادارات مرکز  چ،  ک  ت دولت ح  یوزارت امن 

 ییر گونـاگون کارهـا    یطان شدند، تا درجات مختلف و بـه مقـاد         یم ش ی تسل  از آنان  ی که برخ  یهنگام .اند  کرده

زنـده  ها    که خود آن    نی ا ی واسطه   به .آور است   کنندگان تمامًا شرم    هی تزک ی کارها برا    که انجام آن   ،اند  انجام داده 

مان یدهنـد پـش     ی کارهـا را انجـام مـ       کـه آن    نیـ ن پس از ا   یدانند که دافا خوب است، بنابرا       یقًا م ی، عم ندهست

ه آنـان   یـ تواننـد عل    یچ م   ک   ح ی دارند که مأموران مخف    یزیه برگردند اما حاال چ    یخواهند به تزک    یم. شوند  یم

زها ی از آن چ   یترسند که اگر برگردند، مأموران مخف       یها م   آن. ب غرق ندامت هستند   ین ترت ی بد  استفاده کنند، 

 کـه  ی کاری دان دافا دربارهی مریترسند که وقت یشتر می بیو حت. دشان کنندیده آنان استفاده کنند تا ته یعل

 یًا معضلواقعن یا.  مواجه شوند  دان دافا ی آن مر  اد که ب  ونار شرمنده ش  ی، بس دا کنند یپ یاند آگاه   آنان انجام داده  

  . ها است  آنیبرا

 از  ،ایـ ن دن یـ  آمـدن بـه ا     یقیظور حق انجام نرساندن من    ن است که، از دست دادن فرصِت اعصار و به         یقت ا یحق

 ی ه دربـاره یـ ه اسـت و تزک یه، تزکیتزک. تر است  وحشتناک ،گرانی مواجه شدن با د     فراوانِ ی شرمندگ یوابستگ

دن ی ترسـ  یها  یها، ازجمله وابستگ     ترس ی و تمام  یها، متوقف کردن رفتار بد بشر       یک فرد از وابستگ   ی ییرها

د و یـ  گام نهادیر اشتباهیتان در مس یها  ها و ترس    یخاطر وابستگ   ابتدا به شما از   . دن از آن، است   ین و ترس  یاز ا 

د کـه آن، مـانع      یده  ید و اجازه م   یشو  ی دوباره توسط ترس عقب نگه داشته م        د،ید برگرد یخواه  ی م یحاال وقت 

  . برگشتن شما شود

 یری تقـد یفرصـت تواند باعث شود که فرد  یتواند باعث شود شخص مرتکب اشتباهات شود و ترس م  یترس م 

تـا حـاال   . بـودن اسـت    ییسـمت خـدا    بـه یک موجود بشریر ی مرگ در مسی ک تله یترس،  . را از دست بدهد   

د، یـ ح کنیهـا را تـصح   د آنیـ خواه ین حال حاال که مید و با ایا  را مرتکب شدهیمیخاطر آن، اشتباهات عظ  به

ها  ن شکل به پناه دادن به ترسیگر به هما.  استی جدیه موضوعیتزک.  ببرندیها پ د که مردم به آنیترس یم

 ی آن شاگردانیژه برایو د؟ بهیشدن توسط ترس را متوقف کن     داشته د عقب نگه  یخواه  ید، چه وقت م   یادامه ده 

ن یـ انـد، اگـر ا      ظاهر بهتر از اغلـب شـاگردان عمـل کـرده            اند و به    زها سرپوش گذاشته  ی چ  نی ا ی تمام یکه رو 

ست چـه   یـ گـاه مهـم ن      د، آن یتان رها نشو    د و از ترس   یآلودتان را متوقف نکن     د، رفتار گناه  ی را رها نکن   یوابستگ

ن یـ اگـر از ا   . دیـ زهـا سـرپوش بگذار    ی چ ید تا رو  ید، درحال انجام آن هست    یده  ی انجام م   را  دافا یتعداد کارها 

 ۱



رتان را  یو مـس  د  ید، دست بکش  یگذاشت  ی آن سرپوش م   ید و در داخل رو    یداد  ی که در اطراف انجام م     یگناهان

  .دان دافا خواهد بودی مری هی از تزکید پاک و قسمتی که انجام دهیگاه هر کار د، آنیبرگردان

ام؛ فقـط     اوردهیـ د بـه حـساب ن     یـ ا  تـان انجـام داده      هیـ  را که در تزک    ی اشتباه یعنوان استادتان، هرگز کارها     به

ه و آزار و یـ دان دافـا در طـول تزک  یـ مر. آورم یخاطر مـ  د بهیا  را که انجام دادهی خوب یتان و کارها  یها  دستاورد

 دارنـد و    یقـًا آگـاه   یه عم یـ ها در تزک    ین به سخت  یاند، بنابرا    کاماًل از عهده برآمده    سابقه  ی ب یطانی ش ی شکنجه

بار   کین  یبنابرا. اند درک نکنند     گام برداشته  یر اشتباه ی را که در مس    یطور نخواهد بود که نتوانند شاگردان       نیا

د، بـا شـروع   یا بوده] یجاسوس[ل اشتباهات   ین قب ی که مرتکب ا   ی شاگردان یتمام: میگو  یا به شما م   ج  نیگر ا ید

ن موضـوع  یـ دن از اید که درحـال دسـت کـش   یان کن ی ب یطور علن   ن است که به   یز ا ین چ ین حاال، بهتر  یاز هم 

قادر د، یبرمال کنآشکار  طور د، بهیا  را که اشتباه انجام دادهی هرکاریفقط وقت. دیف و برگشت به دافا هستیکث

طـور     آن کارهـا را بـه      ی و فقـط وقتـ     .دی رها کن  ی مأموران مخف   یدات و گرفتار  یتهد  خود را از   د بود که  یخواه

 را  یدان دافا و من، شـاگردان     یمر. دین ببر یتان را از ب   یها  ها و ترس    ید بود وابستگ  ید قادر خواه  یآشکار برمال کن  

رند، در نظـر  یگ یها را درنظر م  آنی که مردم معمولیصورت   ام برداشتند به  ر اشتباه گ  یشان در مس    هیکه در تزک  

 کـه در    ییهـا   تی وضـع  ی  آغاز کردم، درباره   ی که آموزش فا را در اجتماع بشر       یدر گذشته هنگام  . میریگ  ینم

ه جـا کـ     بودن، از آن   یی خدا یسو   به یک موجود بشر  یدر طول سفر    .  داشتم یکرد آگاه   ی افراد بروز م   ی هیتزک

ه قطعـًا مرتکـب     یـ باشـد، در رونـد تزک       یه مـ  یـ  که درحال تزک   --ک خدا ی و نه    -- است   یک موجود بشر  ین  یا

 یو البته افراد. ها را بگذراند  آنیخوب تواند به یهد بود که او نما خوییها شیهد شد و قطعًا آزما   ا خو یاشتباهات

ن اسـت  یـ  ایدیـ  کلی د، نکتهی بردیتان پ بار که به اشتباه    کی. شوند  ی م یمیهستند که مرتکب اشتباهات عظ    

توانـد   ید، آن م ییایرون ب ید که از آن ب    ی مصمم باش  یفقط وقت . دیدن از آن مصمم هست    ی دست کش  یا برا یآکه  

  .ه استیده شود و آن تزکیه نامیتزک

ن یـ ممکـن اسـت ا  . اند به انجام اشـتباهات ادامـه ندهنـد         ر اشتباه گام برداشته   ی که در مس   یدوارم شاگردان یام

ان یخـدا . دیـ تـان را بدان  قـدر فرصـت  . دهد یل شاگردان آموزش مین قبی باشد که استاد فا را به این بار یآخر

  . میتان هست دان دافا و من منتظر برگشتی شما هستند و مری  درحال مشاهدهیشمار یب

  ی هنگجیل
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