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  يك مريد دافا چيست

  2011شده در كنفرانس فاي نيويورك  ارائه يآموزش فا
  2011اوت  29 ~ لي هنگجي

 نويس ي پيش نسخه

 

 .)كنند ميپرشور  يايستند و تشويق شوند، همه مي استاد وارد سالن مي (

ييد كـه واقعـاً سـخت كـار     شـما ) ".اند استاد سخت كار كرده"دهند،  مريدان پاسخ مي. (ايد سخت كار كرده همه. صبح بخير
 .بنشينيد لطفاً) خندند همه مي. (ايد، نه من كرده

 آن رااي كه به شما سپرده شده و  و علتش اين است كه مسئوليت تاريخي. كنند سخت كار مي خيليمريدان دافا بدون شك 
اين زمان بحرانـي، چنـين مسـئوليت    كه شما بايد، در  دارد الزم مي كشيد بسيار عظيم است، و مأموريت تاريخي شما به دوش مي

بـه  . پديدار شـدند  نابوديگيري، ثبات، فساد، و  ي شكل ي آخر از چرخه مريدان دافا دقيقاً در مرحله. اي را به دوش بكشيد تاريخي
ست، و بدترين نقطه رسيده ا يند يا چيزهاي مادي، اين هنگامي است كه همه چيز به آخرمعني كه، خواه موجودات زنده باش اين

در طـي چنـين زمـاني،    . تـرين اسـت   خوب از بد يا نيك از پليـد سـخت  دادن ترين است و تشخيص  هاي چيزها پيچيده كه تجلي
انـدازه مشـكل    كننـد واقعـاً بـي    شده به آنها توسط تاريخ را شروع مـي  دوش كشيدن مأموريت سپرده طور كه مريدان دافا به همان
شـعور   اند كه موجودات ذي ي آمدها دورهيك چنين اين است كه در علتش العاده هستند،  قگويم مريدان دافا خار وقتي مي. شود مي

انجـام  را شخصـاً بـه انجـام برسـانند     قرار است فا را اصالح كند، و مأموريتي كه هر يك كه را نجات دهند، به استاد كمك كنند 
 . نيست قياسقابل از تاريخ دوراني هيچ . كند العاده مي و اين آن چيزي است كه واقعاً شما را خارق—دهند

خدايي بـزرگ   چندين متفكر بزرگ، قديس، و موجودطور  و همين—، الئوذي و مانند آنهاعيسيام كه شاكياموني،  قبالً گفته
تمام آنچـه كـه   . همگي صرفاً در حال بنا گذاشتن فرهنگ بشر در جريان تاريخ بودند—تر كه به زمين آمدند از زماني حتي پيش

شر بود ، و چيزهايي كه انجام دادند صرفاً براي به جا گذاشتن چيزهايي براي فرهنگ بعرضه كردندكه  نجاتيآموزش دادند،  آنها
بردند آن موجوداتي بودند كه آنها را مشخصاً به پايين فرستاده بودند تا به  خود مي باآنها واقعاً افرادي كه  تنها. كه بايد داشته باشد

گاه به دنيـا   ه هيچ، كبود هاي كمكي افراد اين فرهنگ را ارائه نمايند، و حتي براي آن افراد نيز، اين صرفاً روحآنها كمك كنند كه 
—ايـن زمـان پايـاني بحرانـي در تـاريخ      در—برسانند انجام به را چيزهايي چنان توانند مي واقعاً كه افرادي تنها. شدند وارد نمي

 تمام مسير تا روند بنا كردن تقـواي عظـيم در  در امتداد گيرند، و  ه ميمه آنها از آن سرچشبا شروع از جايي ك. مريدان دافا هستند
دليل ايـن اسـت   . است بوده هاي گذشته تر از افراد مقدس زمان اند بزرگ به دوش گرفتهجريان تاريخ، آنچه كه مريدان دافا  طول

ان تـا  هـ يتـا امـروز، از آغـاز ك    هاي باستان از زمان. ام هستندي پاياني هنگامي است كه چيزهاي واقعي در حال انج كه، اين دوره
بوده است كـه اصـالح فـا الزم    ، همه چيز دائماً در خدمت بنا كردن بنياني در زمان گروه پاياني نوع بشرحدود شصت سال پيش 

پايـاني تـاريخ    ي مرحلـه يـن  اند، و روندهاي فكري و رفتار موجـوداتي كـه در ا   ، و افراد در حال جمع كردن تجربه بودهدانست مي
يـا هـر    باشـند، بنابراين خواه مريدان دافـا  . اش بود اين چيزي است كه تاريخ بشريت درباره. شده است لق ميخكردند  شركت مي

هايشـان چيزهـا را    انـد، در جريـان بازپيـدايي    همگي در خدمت اين هدف بوده—دارندآنچه كه موجودات با آنها ارتباط و پيوندي 
و غيـر قابـل سـنجش    هاي  تري از حيات تعداد حتي عظيم. كردند دانستند بنا مي ند و آنچه را كه هر يك از آنها الزم ميآزمود مي
در [يابنـد؛ آنهـا نقشـي     شوند كه نجات مي در كيهان كه هيچ ارتباط مستقيمي با اصالح فا ندارند موجوداتي محسوب مي شمار بي
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 بـا اصـالح فـا   داراي ارتبـاط و پيونـدي   هستند كـه   كنندگاني تكردم آن شرك وصيفشان ميآنهايي كه ت. كنند ايفا نمي] اصالح فا
 .هستند

تمام موجوداتي را كـه ارتبـاطي بـا اصـالح فـا دارنـد در        اين كه—ام كه مردم در اين دنيا دانيد، قبالً گفته طور كه مي همان
ند، و براي اصـالح فـا تكـوين پيـدا     اصالح فا شكل گرفت اند، براي ههمگي براي اصالح فا آمد. خيلي عادي نيستند—گيرد برمي
 طور كه افـراد در طـول   زير افسون توهم در دنياي بشري، و همان. چيز تصادفي نيست، و در آينده اين را خواهيد ديد هيچ. كردند
صـورت  اند صرفاً به  نها گذشتهكه از ميان آ آنچهي  اند، درباره هاي مختلف گذشته گوناگوني از اجتماع ترتيبتاريخ از ميان  جريان

دانيـد،   طور كـه مـي   همان. هر دوره از زمان دليلي در پشت خود دارد. اما اينطور نيست. اند فكر كرده يك توالي طبيعي از رويدادها
داشت، و انسان را خلق كردند، ظرفيت پاسخ به طبيعت يا جامعه را ن در آغازام كه تفكر انسان، در گذشته كه خدايان  آموزش داده

كرد، صداي رعد او را بـه   خلق شد هيچ چيزي را درك نمي آغازاز آنجايي كه بشر وقتي در . هاي بقاي بسيار پاييني داشت مهارت
دانست كه بايد  ، نميآمد در آن مخفي شود؛ يا وقتي توفان ميتا  برودغاري به طرف  سرعت شد كه به باعث ميوحشت انداخته و 

 تـدريجاً بنـابراين، در طـول زمـان، بشـر     . موضوع از چه قرار است خبر باشد كه حتي كامالً بيكه كن بود دوري كند، يا مماز آن 
بـه بشـر    ي همـه نـوعي از فرهنـگ    وقفه به ارائـه  خدايان بيعدها، ب. دهد العمل نشان عكسآموخت كه چگونه به محيط طبيعي 

بـه  . هايي چه نوع فردي را پديد خواهـد آورد  ند كه ببينند چنان فرهنگپرداختند، و در امتداد راه، خدايان در حال تماشاي اين بود
بعـد از  . خطا و به عمل گذاشتن چيزها بود، كه چيزها نهايتاً در مقطع خاصي نهـايي شـدند   و يك روند مداوم سعيآن بيان ديگر، 
ن چيزها عمل كرد، فرهنگ مناسب براي در نقش نهايي كردبه درازا انجاميد و  شمار بيهاي  سال كه طوالني نهايت يك روند بي

نهـا در طـي پـنج    آ. فرهنگ بشري، انتخاب شدند چيزها ازي پاياني، و بهترين  مورد نياز در مرحلهبنا كردن آن نوع تفكر و رفتار 
ين است كه در تمدن چ اين دقيقاً پنج هزار سالِ .آمدند شدند، و توسط بشر به اجرا درمي هزار سالِ بشريت پاياني بيرون آورده مي

آن روند به اين . حد اعليِ آن بودچيزي است كه در جريان آن روند تاريخي طوالني بنا شد و  حاصل آن. حال اشاره به آن هستم
ي چيزهـايي   منظور بود كه به مردم بياموزد چه نوع طرز فكري را استفاده كنند، چه ساختار افكاري را شكل دهند، چگونه دربـاره 

 .چيزها استفاده كنند ي انديشيدن دربارههاي تفكري براي  شوند فكر كنند، و از چه روش رو ميكه با آنها روب

سـه  "هـاي وِي، شـو، و وو از دوران    بـراي مثـال، مـا بـا پادشـاهي     . كنـد  تفكر يك شخص مستقيماً اعمال او را هدايت مي
مردم آن دوره  .1"يي "بود؟  گي فرهنگي بخصوصيويژو تاريخ سه پادشاهي در حال بنا كردن چه . چين آشنا هستيم "پادشاهي
ـ  "و آنچـه كـه   . دانسـتند  را مـي  يـي تـر   عميقي اكند، و معن چگونه خود را متجلي مي ييچيست، يي اينكه  ،از تاريخ از  "ييـو ف
 جونـگ ز كـه منظـور ا  ] شود نهادن اين مياين شامل بنا [ .2"جونگ"ي سونگ جنوبي در حال بنا نهادن آن بود چه بود؟  سلسله

جريـان تـاريخ   . ا تالفـي كـرد  آيد، و چگونه به آن پاسخ داد و آن ر چه به دنبال دارد، چگونه به اجرا در ميجونگ چيست، مفهوم 
كل جريان اين پنج هزار سال از تاريخ بشري يـك رونـد   . كه چگونه انسان باشند ه استاين به مردم بود آموختندقيقاً روندي از 

، رونـدهاي فكـري بشـر بـه وضـعيتي      فصـل آخـر رسـيد   كـه  وقتي  .دانستند الزم مي افرادزهايي بود كه ي بنا كردن چي وقفه بي
ي اوج در ايـن   توانست براي اجـراي صـحنه   مي] بشر[كننده بود رسيده بود، و  و مناسب كه براي خدايان راضي كافي كامل حد به

توانيد تصور كنيد، آنچه كـه توصـيف    طور كه مي اينكه، همان. ماند باقي مي موضوعاما يك . ي تاريخي پاياني استفاده شود لحظه
عناصـر مثبـت   متعاقبـاً  بنـابراين  . انـد  خدايي هستند، مردمي كه مستقيماً توسط ملكوت خلق شـده  مردمي از فرهنگي نيمهام  كرده
مثبت و منفي از كيهـان را   عناصرها هر دوي  انسان .چربيد ميعناصر منفي  به ،بشر ي ازفرهنگن شخص يا ي چني دهنده يلتشك

ي سه قلمـرو بـراي خلـق يـك      خوب و بد را در خود دارند، و وقتي خدايان از مادهعناصر در سه قلمرو هر دوي  مواددارند، تمام 
كوره از وقتي شخصي غيرمنطقي است يا . در او حاضر هستند پليدكنند، به طور طبيعي هر دوي عناصر خوب و  انسان استفاده مي

؛ و وقتي يك شخص مهربان و منطقي است، و با هـر چـه كـه در    شود نشان داده مي ، اساساً سرشت اهريمني است كهودر در مي
                                                 

  1 义  / حس عدالت)همچون دوستان، بستگان و غيره(پايبندي و مسئول بودن نسبت به ديگران بر اساس روابط و پيوندهاي انساني : يي ،  ،
  .مسئوليتكاري، و  درست

  2 忠  /ناپذير با وقف كردن كامل و تالش خستگي) به كشور، پديدآورنده، پادشاه، يا قدرت باالتر(وفاداري : جونگ.  
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آيند، كه  شود، عناصر خوب او است كه به نمايش در مي با به كار بردن مهرباني روبرو مي دهد روي ميشود يا  اطرافش نمايان مي
 .عوامل را در خود دارند، اما اين به تنهايي كافي نيست ي اين نوع ازنابراين، مردم هر دوب. سرشت بودايي او است

پس، . ، و كامالً معقولهستند مردم همگي ذاتاً مهربان. االن اشاره كردم كه روند خلق كردن يك فرد يك روند مثبت است
، بـدون  افـرادي  دادم صد در صد چنـين  در طي اصالح فا، دافا را اشاعه مي هنگامي كهافتاد اگر  در نظر بگيريد كه چه اتفاقي مي

و ايـن مخصوصـاً بـراي    . آن را كسب كننـد  خواستند كه گرفت همگي مي قرار ميكه فا در دسترس به محض اينهيچ استثنايي، 
تقريباً مجبور به گفتن هـيچ چيـزي   . گرفته و در آن تزكيه كنند آمدند كه دافا را ياد كرد، كه شايد همگي مي مردم چين صدق مي

هـاي   دانيد، كيهان به وضعيت وحشتناكي رسيده است، و حيات طور كه مي اما همان. شد ودم، و به سرعت در همه جا پخش مينب
پشت اين افرادي كـه در ايـن    در و. ندداده شد پرورش روشآن ، مردم اين دنيا عمداً به با اين وجوداين دوران بايد خاتمه يابند؛ 

پشـت آنهـا گـروه عظيمـي از     . ، سـاده نيسـت  يفردهيچ حيات،  هيچ. موجودات هستند ي ازهاي عظيم كنند گروه امر شركت مي
ي اين است كـه تمـام    آورد، آن نماينده فرد رهايي به دست مي يكوقتي . كنند گي مينمايندآن را موجودات در كيهان هست كه 

ثريت بيشتر مـردم روي ايـن زمـين، مـردم امـروز،      زيرا اك] گويم اين را مي. [آورند موجودات پشت او در آينده رهايي به دست مي
ي ايـن   بنـابراين، اگـر همـه   . اند بازپيدا شدهدر اينجا اند، كه به صورت انسان  اي هستند كه به زمين پايين آمده پادشاهان آسماني

را نماينـدگي  كـه آنهـا    شـعوري  يافتند، شامل تمام موجـودات ذي  نجات مي ي آنها گرفتند، همه و دافا را ياد ميآمدند  ها مي حيات
. عظـيم  بسـيار  شمار بيشامل پادشاهان —طور كه هر حياتي در اين كيهان با آن موافق است خوب بود، همان اين البته. كنند مي
براي او، خلق يـك چيـز جديـد صـرفاً بـه      . شود بايد نابود شود وقتي چيزي بد مي. بيند نهايي آن را به اين صورت نمي ، خالقاما

را خـود   دهايپيام يو پليد ياينكه، خوب: در كيهان وجود دارد اصليطور كه آگاهيد،  و همان. ود كردن يك چيز بد استآساني ناب
د، نشـو  هاي مطلوب مـي  به دريافتمنجر اعمال خوب . اين يعني كه هر كسي كه كار بدي انجام دهد بايد براي آن بپردازد. دارند

جريـان طـوالني تـاريخ،     طـي  امـا در . ي چيزها اسـت  هدف، تسويه. دنشو منفي مي يها به دريافتمنجر در حالي كه اعمال پليد 
هـا   اند، بلكه، خيلـي از حيـات   هاي كارمايي شده بدهيمتحمل هاي ديگر  به حيات نسبت هايشان ها نه تنها در طي بازپيدايي حيات

هـر  . عمالً هر حياتي نقشي در آن داشته اسـت  وند، ا داشتهسهم آن  دررا همراهي كرده و  جهاننزولي در تاريخ  حركتناآگاهانه 
، بـا ايـن   شدن هسـتند  اي در حال بد طور فزاينده كه چيزها به اند همه متوجه. تا قسمتي مقصر استآنچه كه بد است  برايكسي 

بيـان ديگـر، بـر     بـه . هستند حركتي نزوليدر  ،همه به عنوان بخشي از اين روند. حال هيچ كس توانايي برگرداندن موج را ندارد
. اين قانوني از كيهان است. در حركت باشد نابودي، همه چيز قرار است به سمت "نابوديگيري، ثبات، فساد،  شكل"طبق قانون 

 .صرفاً يك قانون است. خواهي نيست موضوعي از نيك

در مـورد انسـان   نه تنها و اين . شوند ها بازپيدا مي نرفتني است و حيات ام كه ماده ازميان دانيد، آموزش داده طور كه مي همان
تواند ايـن را ببينـد، و بنـابراين     با بودن در زير افسون توهم، نميبشر، . هاي خدايان نيز صادق است، بلكه در قلمروكند صدق مي

هـاي   سـلول  هايي كه مولكول. البته، به عنوان مريدان دافا اين چيزها براي شما روشن است. يابد مرگ را وحشتناك مي انداز چشم
، كه انـرژي ذرات هـر   اند شدهتري تشكيل  ها از ذرات حتي ريزكيهاني ، و اتمشوند مي ها تشكيل سازند از اتم مولكولي انسان را مي

ح هـايش، كـه در سـط    شـود، سـلول   دانيم كه وقتي يك بدن بشري در خاك دفن مـي  مي. شوند بيشتر است تر مي چه ريزكيهاني
كه  است توانند؟ حتي كمتر اينطور ميآيا توانند بپوسند،  ها نمي اما مولكول. توانند بپوسند ا هستند، ميه متشكل از مولكول ظاهري،

ي افكار انسان صرفاً محصول تفكر ذهن خـودش در   آن بخش از شما كجا رفته است؟ اگر همه پسها بپوسند، درست است؟  اتم
هميشـه  گويند توضيح داد؟  مي طور غيرمنتظره به كه مردم گاهي اوقات توان چيزهايي را چگونه مي آنگاه، بودي سطحي  اين اليه

كه از —در سطوح مختلف "شما"گاهي اوقات اين بيايد؛ بلكه، ي دقيق  مالحظهگوييد فقط بعد از  اينطور نيست كه آنچه كه مي
اسـت كـه مشـغول    —باشد ترده ميدهند گس ي ظاهري تا آن ذراتي كه در اعماق ريزكيهان، شما را تشكيل مي تان در اليه ذرات

انـد   تـا سـطوح ظـاهري گسـترده    سـطوح   تـرينِ  زمان از ذراتي كه از ريزكيهاني تماميت هستي شما به طور هم .عمل كردن است
هسـتي يـك   پس، از منظر . ها نيست ي سطحي از مولكول نهايت ساده ي بي شود، بنابراين هستي شما صرفاً اين اليه تشكيل مي

با بازپيدايي، پوسـت بيرونـي جديـدي    . اي از پوست بيروني است ن اين قسمت سطحي صرفاً از دست دادن اليهفرد، از دست داد
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هـا، يـا    اتـم آن مـاده،   با در رابطهتواند  آن خاك نمي. تواند توسط تدفين در خاك، پوسيده شود شماي حقيقي نمي .شود مي گرفته
نيـروي يـك انفجـار    . شـد  شدند، منجر به انفجاري عظيم مي ز هم گسسته ميهاي فرد ا اگر اتم. شكند هم ها را در حتي مولكول

كجـا  ] بـه هنگـام مـرگ   [آيا درست نيست؟ پس، . بود يك بدن بشري باشد براي نابودي يك شهر كافي ميي  محدودهاتمي كه 
داننـد كـه بعـد از اينكـه      مـردم نمـي  زير افسون اين دنيا،  به اين معني است كه بنابراين،. دانند رويد؟ مريدان دافا پاسخ را مي مي
افتـد، و موجـودات خـدايي     داننـد كـه چـه اتفـاقي مـي      مي يخوب به اما موجودات خدايي. ميرند چه برايشان اتفاق خواهد افتاد مي

قدم پايـاني   هنگامي كه يك موجود به. گيرند آنها تمام اينها را كامالً طبيعي درنظر مي. دانند بهتر مي از اين هم ،هاي باالتر ارتفاع
ايـن   شـامل  ،تمام عـالم بنابراين . آنها كامالً از اين روند آگاه هستند. شود رسد زندگي جديدي توليد مي در جريان زندگي خود مي

 .شود ميكنم  اش صحبت مي كه دربارهرفت و برگشت روند 

درون آن، كه از اين ها در  حيات شمار بياست، روند سطوح  تر، پيش از پايان ريخي كيهان بزرگام روند تا آنچه توصيف كرده
يعنـي، ايـن وجـود بـه صـورت      —اما، اگر كيهان نهايي. جايگزيني است به روند متابوليسم شباهت دارد نظر كه يك روند دائميِ

د، بات، فساد، نابودي، به پايـان برسـ  گيري، ث عنوان قسمتي از روند شكلاگر آن محكوم به فنا باشد، به نابود شدن، اگر به —كل
ديگر نتواننـد بازپيـدا شـوند، تـاريخ آنهـا از      اند  آن واقع شدهكه در  ييها ح حياتوسطاز  يك اگر هر: اش فكر كنيد وقت درباره آن

باشد، اين چيزي به حد نهايت  رفيعبراي خدايان، هر قدر كه مقامشان  .داشتند داشتند، هيچ چيز نمي ، حياتي نميايستاد هستي مي
چيزهـاي باشـكوه بسـيار زيـادي در     ! بـود  آن انقراض مطلـق مـي  —نهايت وحشتناك است اقعاً چيزي بياين و! وحشتناك است

ي كوچـك نـاچيز    نگاه كنيد كه چيزها چطور هستند، حتي روي اين سياره! در كيهان است ،تر ي روند تاريخي كيهان بزرگ نتيجه
، كـه  هـاي مختلـف   شـكل از ذرات بـا انـدازه   مت ]سياراتي[گيريد، در كيهان را در نظر ب شمار بيهاي  وقت، تمام سياره آن. ها انسان

ها  توانند دريابند كه چه تعدادي از حيات حتي خدايان هم نمي—بر روي خود دارند غير قابل سنجشي كران شعور بي موجودات ذي
مثـل يـك داسـتان     فرديهر  .از تاريخ است اي نگارههر فرد مثل ! شده است آفريدههايي در آنجا  آنجا هستند يا چه شكوهمندي

خود از ميان آنها گذشـته   شمار بيهاي زندگي  تمام چيزهايي كه يك فرد در طول دوره نگاه كردن به. استزنده  تاريخي طوالنيِ
 اينهـا شعور آن، اينكه تمام  بنابراين، با بسيار عظيم بودن كيهان و بسيار پرشمار بودن موجودات ذي. است انگيز كامالً حيرتاست 

 .بود ميآور  ننگچقدر نابود شود 

 صـرف ايـن نيسـت كـه    مفهوم آن . خدايان صالح است از صفات خواهي البته، اين قانون كيهان هر طور هم كه باشد، نيك
كنـد، آن   وسي است و بر اساس آن عمل ميگرفتار هوقتي فردي . آيد خواهي به شمار مي نيكداشتن آرزوي انجام كارهاي نيك، 

از روي آن تـر بگـوييم،    يـا رك . گيـرد  هاي فرد نشئت مي داشتن بلكه، در آن حالت، اين از دوست. شود سوب نميخواهي مح نيك
 بـا  خود ندارد، و فرد، به هنگام سر و كار داشتن با هر كس، يـا آميخته به اي  خواهي حقيقي هيچ خودخواهي نيك. وابستگي است
كـه خيلـي از خـدايان،     از اين رو بـود . كند درست و مهربانيِ پرمحبت نگاه ميشعور به صورت كل، به امور با افكار  موجودات ذي

شـعور   ، خواسـتند كـه موجـودات ذي   عالمالعاده باال در كيهان، با ديدن پايان  هاي فوق از ارتفاعخيلي از پادشاهان سطوح مختلف 
ترين سطح كيهان آغاز شود و از  ح فا بايد از پايينسازي از طريق اصال دادند؟ تازه و چگونه آنها را نجات مي. كيهان را نجات دهند

شدند كه به صورت انسـان بازپيـدا   داشته بر آن  ،كيهاناين هاي نماينده در  تعداد بسيار زيادي از حيات. پايين به باال اصالح كند
هـاي   جهـان قطعاً پادشاهان . ستندني معمولياما موجوداتي كه توانايي ايفاي نقش نماينده را دارند به هيچ عنوان موجوداتي . شوند

كه چنين موجودي آن را نماينـدگي   جهانياما . كنند هاي كيهاني خود را نمايندگي مي ها، يا بدن جهانمختلف هستند، كه دنياها، 
رود،  هاي آن مي جهانتر تا باالترين  هاي پايين جهاناست، كه از  ييك بدن كيهاني داراي گردش. كند به سيستمي تعلق دارد مي

. باالتر ساكن هسـتند  تر از آنها در حتي باالتر در تناظر است، و پادشاهاني باز عظيم سطوح هاي جهانهاي  آن با سيستم و سيستم
اما آن كسي كه در باالترين نقطه است ممكـن اسـت بـه اينجـا     . سيستم تعلق دارندهمان نظر از ارتفاع، آنها همگي به  صرفاما 
را  شـان  در آن سيستم بسـيار عظـيم   شمار بيشعور  ي نسبتاً مناسب، كسي كه موجودات ذي رد؟ يك نمايندهچه بايد ك آنگاه. نيايد

 .شود شود و به صورت يك انسان بازپيدا مي نمايندگي خواهد كرد، روانه مي
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يچ چيـز  بينم، هـ  خوب، با چيزهايي كه من مي"طور كه در حال توصيف اين براي شما هستم، ممكن است فكر كنيد،  همان
. هسـتند ش ژوليـده و مشـو  برخي حتـي  كه ، بيند با هر وضع و حالتي مي آدم افرادي .ي مردم در اين دنيا وجود ندارد عالي درباره

، در حالي كه بعضي از مـردم شهرنشـين خيلـي پرافـاده و مغـرور      گذرانند را ميسختي واقعاً زندگي  ،شهر ي حومهبعضي افراد در 
مـدل  اين صرفاً . "برسندبه نظر  "نظير بي"كنند  جوان هستند كه سعي ميتعداد زيادي از افراد است، و  هستند و رفتارشان زننده

هـاي   هـا بايـد آن نقـش    شركت بزرگ كار كنند، يا يك رييس باشند، بنابراين بعضي يكتوانند در  همه نمي. است اجتماع بشري
داشـتن طبقـات   . طـور اسـت   هر چيز ديگري هم همين .يا ستاره شوند مندهنرتوانند  فقط تعداد كمي از افراد مي. ديگر را پر كنند

بنابراين، هـيچ موجـودي   . ي آن موجودات نيست گيرد، اما اينها مرتبه اجتماعي مختلف، شكلي است كه اجتماع بشري به خود مي
تـر   نگاه كنيد، پـيش ] اش گذشتههاي  به زندگي[ممكن است پي ببريد كه يك رفتگر، اگر . شان ساده نيست، عليرغم ظاهر بيروني

شـده تـا    گـم —هايش، كـامالً گـم شـده اسـت     يك خداي بسيار عظيم در كيهان بود كه، زير توهم اينجا، و در جريان بازپيدايي
ي  از موجـودات، در جريـان بازپيـدايي، دربـاره     بسـياري اسـت كـه    بـه نحـوي  ] تـوهم . [آورد به خاطر نمـي  را اي كه چيزي نقطه
 . دانند نمي چيز هيچي مأموريتي كه آنها را به اينجا آورد  هستند، و درباره نجشرپر از ر زندگي د هايشان داشته

داننـد   افرادي كه در طبقات اجتماعي مختلف هستند، نمـي  اكثرمردم در اين دنياي امروز، شامل  .مثال است يكو اين فقط 
اين مخصوصاً براي آنهايي كه . ندبرس به جايي كنند كه اين مي مشغول تالش براي را كه براي چه به اين دنيا آمدند، و خودشان

و وقتـي فكـر   . كنند كـه چـه كسـي هسـتند     اند، فراموش مي راضي شانآنها خيلي از خود. اند صادق است طعم موفقيت را چشيده
شـان خيلـي عـالي نيسـت،      ؛ و اگر احساس كنند كه زنـدگي آيند به وجد ميكنند كه در برخي چيزها واقعاً خوب هستند، كامالً  مي

نبايد خيلـي اسـير چنـان    . اما اين در واقع آن چيزي نيست كه هستي شما الزم دارد. شوند نسبت به دنيا پر از خشم و رنجش مي
ي زمـاني، وسـط جريـان     در ايـن دوره . تـان را بازيابيـد   چيزي كه در عوض مهم است اين است كه خود حقيقـي . چيزهايي شويد

تـان   دقيق بگوييم، آنچـه امـروز در زنـدگي   . دهد داليل سببي در پشت خود دارد چه كه در زندگي فرد روي ميتر تاريخ، آن بزرگ
طـور كـه    همـان . تان انجام داديـد  هاي پيشين اي است از هر چيز خوب و بدي كه در زندگي هاي كارمايي دريافتشود  متجلي مي

در چـه مقـامي از اجتمـاع    كـه  ، مهم نيسـت  به همين صورت است. كند است كه كيهان عمل مي طوري كردم، اين  اشارهاكنون 
ايـن  . هـاي بـد   شود، و پليدي با دريافت هاي خوب پاداش داده مي خوبي با دريافت—تان چه باشد حرفهكه هستيد و مهم نيست 

ر ايـن زمـان، تفكـر    ي پايـاني، د  بنابراين، با رسـيدن بـه مرحلـه   . قانون در سراسر سه قلمرو حاضر است، در هر سطحي كه باشد
—ي، ثبـات، فسـاد، نـابوديِ كيهـان اسـت     گير ي شكل ي پاياني چرخه يك اجتماع بشري در مرحلهكه آن ويژه وقتي  به—بشر

مريدان دافا هستند كه براي بيدار كردن مردم دنيا و نجات آنها در ايـن محـيط   اين از اين رو، در اين زمان، . تر شده است پيچيده
 .ز استبه آنها نيا پيچيده

. چ در چـين وجـود دارد   ك شيطانيِ ح -پايه -سازد اين است كه در حال حاضر رژيم پليد و از تر مي آنچه چيزها را حتي سخت
، از باال تا پايين، با آن مخالف در كيهان هر كسيچنين رژيم كريهي؟ يك شود، آنهم  چرا چنين رژيمي در دنياي بشري ظاهر مي

وقت چه كسي مسئول اين  آن. منطق اعضاي حزب پليد طبيعي نيست. گيرند گونه در نظر مي عفريت چيزيتمام آنها آن را . است
. ريـزي كردنـد   عمد طـرح  اين نيز چيزي بود كه نيروهاي كهن كيهان به. رسد نيست است؟ هيچ چيز به آن سادگي كه به نظر مي

و بعد . ها توسط آنها بود انسان دادنِپرورش و حاصلِ ريزي شد،  تر گفتم كه فرهنگ بشر چيزي است كه توسط خدايان طرح پيش
سرشت بودند، و  فرهنگ واقعي كالسيك شكل گرفت، تفكر مردم مجموعاً درست و صالح بود، آنها از درون و هسته نيكاز اينكه 
د، همگـي انتخـاب   رسـيدن  ي پايـاني مـي   وقتي چنين افرادي به مرحله. داد اعمالش ديگران را مورد مالحظه قرار ميدر  هر كسي
بود كه افراد فا را كسب كننـد، كـه    بسيار آسان مي اما در نظر نيروهاي كهن كيهان،. دكردن همه فا را كسب مي. كردند مثبتي مي

در سه قلمرو وجود دارد، و بنابراين خدايان معيني  "دارندرا خود  يخوبي و پليدي پيامدها"قانون . ندت ياباشعور نج موجودات ذي
كيهان ديگر خوب نيسـت،  "فكرشان اين بود كه، . اعمال كردند ،به حد نهايتاندازي را نداشتند و اين اصل را  ين چشمتحمل چن
تواننـد   ها مـي  خيلي آسان رهايي به دست آورند؟ چگونه تعداد بسيار زيادي از حياتتوانند مجاز باشند كه  ها چگونه مي پس حيات

شـعور را از نجـات يـافتن     اي از عوامـل، موجـودات ذي   از اين رو، ترتيب عظـيم و گسـترده  ؟ "به آينده وارد شوندمجاز باشند كه 
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ي فسـاد و   دهد كه اصول فاي كيهان كهن به مرحلـه  كنند نشان مي اين امر كه نيروهاي كهن به آن صورت فكر مي. اند بازداشته
ر شوند تصميمي بگيرند، تصميمي ها مجبو ي، حياتدر طي فرآيندهاي پايانكه نيروهاي كهن تصميم گرفتند . نابودي رسيده است

، اخالقيـات دنيـا مغشـوش و    آن، و عالوه بـر  باشدبايد در حال پايان يافتن  هر چيزيبود، چراكه  اندازه دشوار مي گرفتنش بي كه
انـدازه دشـوار    ن بـي ؟ ايچگونه قرار است آن تصميم را بگيرند وارد آينده شوند كه خواهنداگر بپس مردم . ريخته شده است هم در

 .حد نصاب، بسيار باال قرار داده شده است. است

؟ وقتي بشر به اين نقطه رسيده اسـت، تفكـر   "خواه نيستند ها نيك ولي آيا خدايان و بوداها با انسان"كنند،  ها فكر مي بعضي
اگـر  . كننـد  صـورت فكـر نمـي   خدايان نيروهـاي كهـن مسـلماً بـه آن     . به كار رودتواند در سنجش چنان موضوعاتي  بشري نمي

هاي اين اجتماع حاضري كه متمركز بر اينجا  وسط وسوسهدر رستگاري به دست آوريد، بايد، ] خواهيد مي[خواهيد نجات يابيد،  مي
 و اگر آن را نگذرانيد، نجات نخواهيـد . فقط آنگاه از آن با موفقيت بيرون خواهيد آمد. و اكنون است، انتخاب درست را انجام دهيد

خواستند  اگر افراد مي. 3"شكافي در تور ايجاد شده است"گويم كه  ، اغلب ميبه ياد داشته باشيدطور كه ممكن است  همان. يافت
دانست كـه نيروهـاي    ها پيش مي اين كار را انجام دهند؟ استاد از مدتبتوانند خودشان آزمايش را بگذرانند، چگونه امكان داشت 

نيروهاي كهن  .شعور را نجات دهند ، و بنابراين براي مريدان دافا نظم و ترتيب دادم كه موجودات ذيكهن اين كار را خواهند كرد
. شعور سخت سـازند  كه در اين دنيا رژيم حزب پليد است به وجود آوردند، به اين قصد كه امور را براي موجودات ذيرا آن چيزي 

وحشتناكي  طرزبه را هاي مدرن و چيزهايي از آن نوع را ساختند، اين دنيا  ايدهو نيز  آميز جنونهاي  انبوهي از تئوريهمراه با اين، 
طـور   بـه آن مخلـوط، عوامـل منحـرف خاصـي و همـين      در عـين حـال،   . پيچيده كردند، با هر دوي چيزهاي خوب و بـد در آن 

در اجتماع غـرب، اساسـاً ايـن     .نندبكشااختالل  بهفناوري موجودات فضايي را اضافه كردند، تا تفكر سنتي درست انسان را  زيست
تر بردند، خوب را به بد جلوآنها آن را . اما در چين اين كافي نبود. كافي بود كه صرفاً برخي چيزهاي پليد و نادرست را راه بيندازند

كـه  اذ كنـد  اتخـ بـود تصـميمي را    مـي ، فرد مجبـور  باري مشقتو بد را به خوب تبديل كردند، و ايده اين بود كه در چنان شرايط 
پادشـاهان سـطوح حتـي     ام كـه  تان مطرح كـرده  قبالً براي چرا امور در چين بسيار سخت شدند؟ پس. ي رهايي است كننده تعيين

هاي بشر در سراسر تاريخ، آنهايي كه در كيهان از سطوح باال بودند، همگـي در چـين بازپيـدا     باالتر، پادشاهان هر يك از قوميت
بودند با آن  مييم مجبور مكه مردم آنجا به هنگام گرفتن تص اي ي سختي و براي همين است كه درجه. ي كانوني شد نقطه. شدند

آوردند، احتماالً گروه  زيرا نيروهاي كهن ديدند كه به محض اينكه چنين افرادي رهايي به دست مي. روبرو شوند افزايش داده شد
هـاي عـالم عظيمـي كـه آن را نماينـدگي       در برخي موارد، كل گـروه حيـات  كردند، يا حتي،  اي كه آنها آن را نمايندگي مي قومي
هـايي را كـه ايـن افـراد      بنابراين، نيروهاي كهن آزمـون . بود فكر كنيد كه اين چه چيز عظيمي مي. يافتند كردند نيز نجات مي مي

اي  تـا نقطـه   آنهـا  هـاي اخيـر   زمان، در ينبا نگاه به مردم چفقط . ها ساختند ترين آزمون بزرگشوند با آن مواجه  بودند مجبور مي
شـده اسـت و   تـر   كوچـك تـر و   شـان كوتـاه   آيند، كه حتي شكل خارجي مي چشماند كه صرفاً خيلي بد به  آسيب ديده و تباه شده

 نگرشـي و كردنـد   را از آنها ترسـيم مـي   يسالم سيمايدر صورتي كه مردم در تاريخ هميشه . استشان كامالً فاقد جذابيت  قيافه
، آمده استهاي اخير  از افزايش يافتن دشواري در چين در سال ،اين تغيير. بودند قيافه خوشنسبتاً آنها . آنها داشتندي  دربارهصالح 

شود مطمئناً ظاهر بيرونـي او را تحـت تـأثير     بارگذاريهر چه كه در ذهن يك شخص . كه چيزهاي بد در افراد دميده شده است
كـه آن را   بـود بيرونـي قـادر خواهيـد    كيسه بگذاريد، با نگاه به ظـاهر   شكلي را در يك ال، اگر چيز مربعبراي مث. قرار خواهد داد

يعني هر نوع تفكري كـه در  . تشخيص دهيد؛ اگر چيز گردي را در آن بگذاريد نيز از ظاهر بيروني قادر به تشخيصش خواهيد بود
خيلـي  —وقتي فردي روبروي من است، يا نـه فقـط مـن   . واهد بودقابل مشاهده خشخصي بارگذاري شده باشد از ظاهر بيروني 

هـاي   ، خيلي افراد در آن بيـرون هسـتند كـه قـدرت    در ارتباط با اجتماع بشري وجود داردكنيم  بيشتر از چيزي كه تصورش را مي
فرماسـت، و او   و حكـم ا بـر دانيد كه چه نوع تفكر و رفتاري  و شما مي نياز استيك نگاه تمام چيزي است كه —عادي دارند فوق

حتـي در شـكل جسـماني او حاضـر     آن و —پوشانده شده استصورتش در جا  چه چيزهايي را دوست دارد، چراكه تمام آن همان
 .است
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وقتي شرايط به اين دشواري است مردم قادر باشند كه رهايي به دست آورند، چه بايد كرد؟ آنهـا قـادر   كه پس، اگر بخواهيد 
و نـدهاي اجتمـاع را تبليـغ    وهسـتند كـه ر   يشـمار  بـي ايِ  تشخيص دهند، و گذشته از اين، نهادهاي رسانه نيستند خوب را از بد

كـار  انجـام  مشـغول  همـه  صرفاً اينطور است كه در حالي كه . كنند، به رغم اينكه آن روندها لزوماً خوب نيستند ميسازي  عمومي
 تواننـد  مـي اش فكر كنيد، مـردم چگونـه    وقت درباره آن. ندن چيزها كمك كنندبه جلو رااند تا  ها آنجا بوده اند، رسانه بودهمشابهي 

كه افكاري واقعاً خوب و مهربـان در ذهـن خـود     نيستند بيشتر افرادي خوب را از بد تشخيص دهند؟ در بين تمام نوع بشر، معدود
رسد؟ و آيا تمـام چيزهـايي    چيز به پايان نميآيا همه پس . داشته باشند، محكم مانده باشند و توسط تمام آن تكان نخورده باشند

 پس چه بايد كرد؟. دقيقاً براي اين امر خلق شدنبوده است؟ اما سه قلمرو  ها پيش نظم و ترتيب داده شد بيهوده مدتكه 

گونه بنابراين، چ. تواند بگويد كه ايجاد شكافي در تور، اشتباه است كس نمي چيزي كه االن گفتم به اين معني است كه هيچ
ي نيروهاي كهن را در هم شكند، به افـرادي نيـاز دارد    يك شكاف در تور به جا گذاشته شده است؟ اگر فرد قصد دارد كه مداخله

شخص را بيدار كنند، بتوانند چيزها را خاطرنشان كنند و او را متوجه سازند، بتواننـد او را بيـدار كننـد، و    يك ي  كه بتوانند حافظه
هر كاري در اجتماع بشري بسيار سخت اسـت،   انجامدر واقع . به او توضيح دهند امروزي گذشته و دنياي  دربارهبتوانند حقيقت را 

و البته، از آن طرف، هـر حركتـي از عناصـر منفـي      .انگيزد عناصر كهن، منفي، و بد را برمي ،مثبت] عناصر[چرا كه هر حركتي از 
، و در واقع براي يك شخص سخت است كه كـاري  هستندتوازن در  نوع بشربين در  يو پليد يخوب. انگيزد عناصر مثبت را برمي

عات يك قادر به حل موضـو ، و هر وجود دارندطبيعي بسياري اينجا در اين دنياي بشري  موجودات فوق. را در اين دنيا انجام دهد
چنان كارهايي را انجام دهد، چـرا ايـن    توانست طبيعي مي موجود فوق يكپس، با در نظر گرفتن اينكه . هستند يتمربوط به بشر

بينند، كه هر چيزي نظم و ترتيبي براي خود دارد، و مهم نيست كـاري كـه انجـام     روشني مي دانند، و به كنند؟ آنها مي كار را نمي
ا از هـ  مثل طوري كـه شـاخه  —طور غيرمستقيم دهند چقدر خوب باشد، روي چيز ديگري تأثير خواهد گذاشت، و آن چيزِ ديگر به

هاي خـدايان   نقض نظم و ترتيب اين .ي وسيعي از چيزها را تحت تأثير قرار خواهد داد محدوده—يابند درختي بسط و توسعه مي
چيـزي كـه هـيچ    —كرد بود، و حتي در نقش تغيير دادن آنچه كه براي تاريخ بشر نظم و ترتيب داده شده بود عمل مي باالتر مي

 .را تغيير دهد آن ميل خودكند به  كسي جرئت نمي

هايشـان در   در جريـان بازپيـدايي  مـردم امـروزي   به هر حال، . اند بنابراين در طي اين زمان است كه مريدان دافا پديدار شده
ن كنيد، اگـر بخواهيـد   شاند، بنابراين اگر بخواهيد مردم را نجات دهيد و حقيقت را رو كرده جمعهاي كارمايي بزرگي  ، بدهيتاريخ

زيـرا آن  . او نجات پيدا كندنخواهند داد ها در پشت او وجود دارند كه اجازه  از حيات يدبسيار زيا ت دهيد، تعدادآن شخص را نجا
استفاده قرار گرفتند، كشته شـدند، يـا   سوءتر، يا در يك بازپيدايي ديگر، توسط او مورد  ها از آن شخص بيزارند، چراكه پيش حيات
مردم در ايـن  . باشد ايجاد كرده عظيمي روزي تيرهيب اعمال شده ممكن است كه براي آنها قرار گرفتند، و آن آسبدرفتاري مورد 

انجـام دادنـد    از روي جهـل هايشان، در حالي كه در توهم يا ميل گم شـده بودنـد،    در طي بازپيداييي چيزهايي كه  لحظه درباره
انـد، و   كارمايي پيدا كـرده  هاي بدهيواقعيت امر اين است كه در طي جريان طوالني تاريخ، تك تك افراد بدني زير بار . دانند نمي

به محض اينكه فردي واقعاً بخواهد كه چنين شخصي را نجات دهد، و واقعاً بخواهد كه آن شـخص را  . زير توهم هستنددر همه 
از آنجـا كـه چنـين    . هايي كه توسط آن شخص آسيب ديدند آن را تحمل نخواهنـد كـرد   ود نجات دهد، حياتبه عنوان يك موج

حقيقت را متوجه شوند مداخلـه و موانـع    كهپردازيد و پيش از آنكه بتوانيد كاري كنيد  طور كه به نجات مردم دنيا مي است، همان
و اگر بخواهيد افراد بسيار زيادي را نجـات دهيـد يـا اگـر     . دشو دم ميمانع مر ،هر نوع سد ممكني. برخواهد خواستبسيار زيادي 

را بـه خـود خواهـد    اي  چنين پديـده  نقش ،از نظر مقياس قابل توجه باشد، كل محيط اجتماع ]انجام دهيد[ تالش داريدآنچه كه 
 .گرفت

در . شيطاني نيسـت  چ ك ل ناشي از حصرفاً حاصل عوام ها شيطاني در طي اين سال چِ ك شكنجه و آزار مريدان دافا توسط ح
آنهـا، و   يك يك، اند اين پايين رانده شدهتمام عناصر بد كيهان به . باري كوچك هستند نسبت بگوييم، آنها به ميزان رقت واقع، به

فكـر  و ، وت شدندمبهبه هنگام ديدن اين بسياري خدايان . ي زيادشمار بيطور  بسيار زيادي از آنها وجود دارد، بهدر هر بعد تعداد 
ي عظيمي  منفرد به محدوده فرد؟ نجات يك "كند به اين دست بزند ؟ چه كسي جرئت مياينها بايد چه كار كنيمتمام با "كردند، 
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بزرگ است؟ به طوري  ميزانيچه به با صد ميليون نفر  پس. اين اندازه بزرگ است ،تأثير. كند پيدا مي ارتباطها در كيهان  از حيات
با ايـن حـال چـرا بـه     —بود وقف كردهنجات مردم  براي خود رااو —يد، در گذشته كه عيسي در حال نجات مردم بوددان كه مي

هاي كارمـايي   مل بدهيحتمهايشان  افراد او در طي بازپيدايي! صليب كشيده شد؟ و عيسي صرفاً در حال نجات افراد خودش بود
هـاي   بـا انـدازه   هـاي  كه موجوداتي از كيهان كه عيسي با آنها روبرو شد حيـات  از آنجا. ل آنها را نداشتان حامكشده بودند، و او 

] هـايي  ارتفـاع [تر و از  هايي حتي عظيم هاي عظيم، و موجوداتي از ارتفاع ارتفاع ، و موجوداتشمار بيعظيم بودند، با تعدادي بسيار 
را آنهـا   ارتفـاع  نـد بودان معمـولي قـادر ن  حتي خـداي  قدر بزرگ بودند كه و آن—در آن ميان شامل بودند غير قابل سنجشصرفاً 
هاي افراد كنند و  خواستند او را مجبور به بازپرداخت بدهي ، اگر آنها ميبودزياد  حد و حصر بيو با اينها، كه تعداد آنها نيز —دنبدان

اش از  عيسـي در انتهـاي زنـدگي   . د كنـد تواند خود را از آن آزا نمي هرگز؟ فرد توانست انجام دهد چه كاري مي ، اواو را رها نكنند
عيسي انتخابي جـز اسـتفاده از   . آمد برنمينيز يهوه از دست ؟ اما كاري "به صليب كشيده نشومشود  ميآيا "يهوه درخواست كرد، 

ين ا. توانست آزاد شود فقط به اين طريق مي. نداشت] ها بدهي[براي پس دادن آن  تحمل زجراش، و  خون خودش، زندگي انساني
شـعور را در ايـن محـيط     هاي كيهان را نجات دهند، اگر بخواهند موجـودات ذي  اگر مريدان دافا بخواهند حيات. اندازه سخت بود

—توانستيد آن را ببينيد توانيد تصور كنيد كه چقدر سخت است؟ اگر مي ي پاياني نجات دهند، آيا مي ي اجتماع در مرحله چيدهيپ
اما، تا زماني كه طبق دافا عمل كنيد، طبق آنچه استاد به شما گفته است . بود حد وحشتناك مي از بيشصرفاً —واقعاً آن را ببينيد

بسـيار   ،امـا مسـير  . توانـد تغييـر دهـد    كسي نمي د بود كه هيچمودن خواهيد داشت، و آن چيزي خواهعمل كنيد، مسيري براي پي
. باشيد امور موثر واقع شده و موفق به نجات مردم خواهيـد شـد  نهايت صالح  ي كه فقط اگر بيدباريك تا ح—باريك خواهد بود

 .نهايت صالح به امور بپردازيد هيچ مشكلي نخواهد بود فقط اگر بتوانيد به طريقي بي

هاي  مقاله غالباًتر  پيش. در حال مراقبت از شما بوده استاستاد ايد  ها پيموده طور كه شما اين مسير را در طي اين سال همين
ام، بـه شـما    تـان بـوده   دائماً در حال تصحيح شما در تزكيه. كنيد اشاره مي وِن جينگ عنواننوشتم، كه شما به آنها به  مي يكوتاه
. توانستم خيلي مكرر بنويسـم  ايد، و بنابراين ديگر نمي پخته شدهبه مرور زمان كه  دريافتمبعدها، . ام كه بايد چه كار كنيد گفته مي

. ترسـد  نه، استاد از آنها نمي. كردند ام بنويسم، نيروهاي كهن آن را تحمل نمي رتر از طوري كه انجام دادهخواستم كه مكر اگر مي
دادم معادل ايـن   اگر بيشتر آموزش مياند كه  بر اين عقيدهآنها . كنند تر مي خواستم ببينم امور را حتي پيچيده اينطور است كه نمي

بايد شما باشيد كه مسير خودتان اين بود؛  ، كه عملي نميكنم ، شما را همراه خود حمل ميدهم ميبود كه امور را براي شما انجام 
شـده   شـرارت مرتكب آن ميزان  به تااكنون  همنيروهاي كهن . باشيد غلبه پيدا كردنپيماييد، و خودتان به تنهايي در حال  را مي
تكوين خودشان غنيمت شمارند، چراكه صرفاً باعظمت بود كه خواستم كه كاري كنم مريدان دافا فرصت را براي  ، و من ميبودند

امـا اگـر ايـن تعهـد     . آور بود كه بتوانيد در اين امر به خوبي عمل كنيـد  صرفاً حيرت. اين بيرون بيايند بزرگيبتوانند از آزموني به 
 شـان كه نجاتآنهايي ها در پشت  اي حياته از آنجا كه گروه .بود ميپايانش بود، براي مريدان دافا منفصانه نآن و  يافت مي خاتمه
بـاالتر و  حتـي   يبـه موجـودي از سـطح   بياورد؟ اين  همراهبه چه بايد هستند، آينده براي مريدان دافا بزرگ دهيد واقعاً بسيار  مي

بـا چنـين   ديدند كه موجـوداتي   اگر نيروهاي كهن مي. تر تر، حتي پرعظمت الشأن خدايي حتي عظيم—يدخواهد انجام تر بلندمرتبه
بـرد، آيـا آن را    مـي را همـراه خـود   شـما  اسـتاد  است كه اين مقامي در حال ساخته شدن هستند، و با اين حال تمام آن به لطف 

حتـي   رو از ايـن . كردند كه شما خودتـان مسـير را بپيماييـد    ديدند؟ پافشاري مي ايد مي عنوان اينكه خود شما به آن دست يافته به
و . شـد پيمودن مسـير   شده توسط نيروهاي كهن، موفق به درست هاي تحميل در معرض آزمون م بودنهنگا به ،كه تر است سخت

يك افكار  شدت خشن، يك به آنها، در وسط شكنجه و آزارِ براي. است اينطور بيشتر حتي چين اصلي در سرزمين براي مريدان دافا
ايد  ايد يا نه؛ امور را به طور صحيح اداره كرده شكنجه شدن بوده ايد يا نه؛ مستعد اينكه خوب عمل كرده. هستند و نظرات، بحراني

ي امـور   ايـد و چگونـه دربـاره    تمام اينها مستقيماً به اينكه چگونه مسيرتان را پيموده—ايد يا نه، و تا چه اندازه شكنجه و آزار شده
ي پاياني دنيا است،  اين خاطر كه آن در طي مرحله نهايت دشوار هستند، و به امور براي مريدان دافا بي. ايد مرتبط است فكر كرده

، در حال تزكيه بـه بيـرون، و حتـي نجـات     دان دافا در حال پيشروي به بيرونمريكه  ،ترين وضع خود است حيط در پيچيدهكه م
بـه  . تكوين دهند ييسطح باالچنان و عظمت  با چنانتوانند خود را به عنوان موجوداتي  مياز اين رو ديگران هستند، مريدان دافا 

 .اند است كه آنچه كه در حال انجامش هستيد هم باعظمت است و هم واقعاً سخت خاطر اينكه نيروهاي كهن در حال مداخله
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اين چيزي نيست كه بشـود بـا چنـد    . شوند هستند را متوجه نمي  خيلي از افراد عادي آنچه كه مريدان دافا در حال انجام آن
گيري، ثبات، فساد، نـابودي رسـيده    ي شكل ي پاياني چرخه اگر به فردي بگوييد كه كيهان به مرحله. ي گذرا توضيحش داد كلمه

بيـدار  آنچه كه بايد انجام دهيم . توانيم چنان چيزهايي بگوييم بنابراين نمي. است، احتمال اينكه شما را باور كنند حتي كمتر است
در عوض، . اصرار به فرد بگوييم كه چه مسيري را بايد پيش بگيرد توانيم به نمي. ي مثبت، يا خوب، است زاويه مردم از يك كردن

ذهن بعضي افراد بسـيار بـد   . كند شوند، او دو مسير پيش پاي خود خواهد ديد، و انتخاب مي بعد از اينكه امور براي فرد روشن مي
نان افـرادي آنچـه را كـه بـد، شـرورانه، مـدرن، يـا        طور طبيعي، چ به. توانند چيزهاي خوب را بپذيرند شده است، و آنها ديگر نمي
توانند پي  توانند بيدار شوند، كه مي فقط آنهايي كه مي .روند كيهان كهن به سوي فراموشي ميبا كنند، و  منحرف است انتخاب مي

—انـد  ه اين دنيا آمـده كنند كه مردم براي چه ب ببرند كه از اين پس كدام مسير زندگي را بايد در پيش بگيرند، و اينكه درك مي
 .توانند نجات يابند ميواقعاً فقط اين نوع افراد 

. اسـت رسد، بعد از آن اصالح دنياي بشري توسط فـا   بعد از اينكه اصالح فا يك روز به انتها مي"كه،  سوال شده بوداز من 
بعـد  . "كننـد  احساس نزديكي مـي او نسبت به رسند  مردم به هر كسي كه مي"؟ كه در جواب آن گفتم، "خواهد بود چگونهآينده 

واقعاً هم ايـن تنهـا راهـي    . "هاي اخالقي مردم بهتر شده است، اين عالي است اوه، اين يعني اينكه ارزش"كنند كه،  آنها فكر مي
ي كـه  مردم نسبت به هر كسـ  لزوماً هاي مردم چقدر بهتر شده باشد، چرا مهم نيست ارزش. بتوانند آن را تعبير كنندآنها است كه 

 .تـر انسـان ديگـري را نخواهنـد ديـد      ها مايل آنطـرف  تا ده عاديطور  ؟ شايد چون بهكنند مي برسند بسيار احساس نزديكي او به 
ها، مهم نيست از كدام  گويم، بسياري از پيشگويي به شما مي. خواهند كردبينند به او احساس نزديكي  بنابراين هر كسي را كه مي

يا به هر صورت هـم كـه باشـد،    —بوديستي، دائوييستي، يا مسيحي كه شما با آنها آشناييد باشند] بمذاه[خواه —مذهب باشند
گذارنـد، فكـر    به هر جهت، بعضي افراد آنها را كنـار مـي  . اند ت كردهصحب شد ميي اينكه دنياي امروز به چه شكل  همگي درباره

براي آنها اشكالي ندارد كه طبق . شايد راست باشد. كامالً دور است هنوز] كند ها به آن اشاره مي گويي آنچه آن پيش[كنند كه  مي
 ،تواننـد  كه مـي را آنچه يعني شان هستند، و اين  اما مريدان دافا در حال عمل كردن به پيمان. آنچه كه به آن معتقدند عمل كنند

 .كنندبيدار را  انجام دهند تا مردم

. اي پيچيده نبـوده اسـت   بشريت چنين آشفته نبوده است، و هرگز تا چنين درجه ،دانيد، هرگز قبالً در تاريخ به طوري كه مي
طبيعي است كه اجتماع بشري  ياست، كه جريان] به اين نقطه رسيده[كند كه به سبب پيشرفت علمي و تكنولوژيكي  بشر فكر مي

سـنت بشـري، دو     و  ،تكنولـوژي  و شـد؟ علـم  اما آيا امكان دارد هيچ چيزي صرفاً به علت اتفاق و تصـادف با . كند آن را دنبال مي
اينكـه چـه جريـاني را انتخـاب كـرده و در آن عـازم       . وجود دارنـد  جا يكجريان متفاوت هستند، كه در اجتماع بشري به صورت 

چيـزي هسـتند كـه هـر      ي،و پليـد  ياندكي پيش عنوان كردم كـه خـوب  . شويد دقيقاً انتخابي است كه به بشر داده شده است مي
بسـياري از افـرادي كـه توسـط     . د مانـد ندر حال انتخاب از بين آنهاست، و اين دو جريان براي بشر در آينده به جا خواهشخصي 

از پذيرش اينكه بشر توسط ملكوت خلق شـد   و الهي جدا شوند،] چيزهاي[خواهند كه از  اند مي تفكر مدرن تحت تأثير قرار گرفته
بشـر واقعـاً در برابـر    ديديـد،   يتوفان ديروز در امثالِطور كه  كه قدرتمند هستند، اما همانمردم شايد فكر كنند . ورزند امتناع مي

عالوه بر اين، اگر علم و تكنولوژي بشر منبع . بود ميتمام  ، كار اوآمد ميي كيهاني واقعاً  اگر فاجعه. ت ناچيز استعيهاي طب قدرت
حتـي  . پاشـيد  درنـگ از هـم مـي    شد، و علم و تكنولوژي مدرن بـي  فلج مي امروز بالفاصله داد، اجتماعِ رژي خود را از دست ميان

گيـري، ثبـات، فسـاد،     ي شـكل  چرخهميان اي پيشرفته است، بايد در  طور برجسته شان به ، كه تكنولوژيفضاييهاي حيات  شكل
 .باشندرهايي در پي از طريق اصالح فا  ،نابودي

طرز وحشتناكي سخت است كـه،   اما واقعاً براي مريدان دافا به. گرفته استبنابراين اين چيزي است كه پيش روي بشر قرار 
چنـين  اوقات بيش از حد مشغول باشيد تـا روي   گاهيشايد . در محيطي چون اين، دنيايي به اين پيچيدگي، مردم را نجات دهند

يك مريد دافـا چيسـت؟ چـه    "كنم،  فكر مي غالباًبراي همين است كه . بيند فكر كنيد، اما استاد امور را واضح واضح مي ييچيزها
 بـراي  ايـن  توانـد وارد شـود، و   ي تقديري الزم را نداشته باشد، واقعاً نمـي  ؟ اگر فرد رابطه"كسي اليق يك مريد دافا بودن است

نيسـت كـه،   ي مريـدان دافـا    چ پليد درباره ك هاي ح شكنجه و آزار و دروغ. به همين صورت استاند نيز  آنهايي كه تازه وارد شده
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اند؟ پـس   اند كه وارد شده آيا هميشه افرادي نبوده. به اين شكل نيست. ها، از ورود مردم جلوگيري كرده است براي تمام اين سال
. كنند هاي آن را باور نمي خيلي از افراد واقعاً يك كلمه از حرف. چ پليد بد است ك دانند كه ح و بعالوه، همه مي. دليلش آن نيست

مطلقـاً   آنها نباشد شاگر فردي اليق. گذارند آنها مريد دافا شوند اند، نمي ي اين است كه آن خدايان جلوي مردم را گرفتهدليل واقع
] يـا [خواهند بخشي از آن باشند؛  گويند كه نمي يابد كه خود افراد مي اين به اين صورت تجلي مي. داد كه وارد شوداجازه نخواهند 

خواهند كه نرونـد؛   گويند و از آنها مي شود، و مردم اين و آن را مي شان مي مون آنها مانع داخل شدنبه اين صورت كه شرايط پيرا
كند كنار بگذارند؛ يا به صورت اين يـا آن سـختي، عمـل نكـردن      اذيتشان ميكه به اين صورت كه قادر نيستند چيزهايي را ] يا[

 . به داخل بيايندشوند كه آنها نتوانند  تمام اينها منجر به اين مي .شان در رها كردن چيزي چيزي براي آنها، يا قادر نبودن

حـد و حصـر از    صـرفاً بـي   يدر بـاال، تعـداد   شـمار  بـي واقعاً، آيا متوجه چيزي هستيد؟ شما مريدان دافا هستيد، و موجودات 
بيايـد و يـك   را كـه  فرصت اين اگر امروز به هر خداي سطح بااليي، با هر عظمتي كه داشت، . برند موجودات، به شما رشك مي
در . آمـده بـود  رسـيدند   اي كه كلماتم به او مي لحظه—ربود ميكردم، در كسري از ثانيه اين فرصت را  مريد دافا شود پيشنهاد مي

را نجـات دهـد، بلكـه     توانسـت خـود   داند كه به اين طريق نه تنها مـي  گنجيد، چراكه هر كسي كه آگاه باشد مي پوست خود نمي
اما ) تشويق. ( ترين چيز در كيهان آينده است العاده اين صرفاً خارق. را نجات دهد شدنياي شمار بيشعور  موجودات ذينست توا مي

در . انـد  تقواي عظيم الزم را بنا كـرده در سراسر تاريخ، هايشان در اين دنيا  جريان بازپيداييمريدان دافا در طول . آن شدني نيست
 ، چراكـه آنهـا  بودنددانست كه بعضي از آنها چه كسي  كس نمي اما هيچ. هاي تمرين مريدان دافا آمدند آغاز، افراد زيادي به محل
خواهند يك مريـد دافـا باشـند، امـا      بسيارند خداياني كه واقعاً مي. رفته بودنددر يك چشم به هم زدن بعد از تمام شدن تمرينات 

 .توانند نمي

مسـتعد ايـن    و واقعـاً پردازنـد،   در كنار افراد عادي به زندگي خود مـي  آلود وهم عاديِه عنوان بخشي از اجتماع ب مريدان دافا
دهيد خودتان  اگر نتوانيد وقتي امور را انجام مي. جابجا شوندموج ها، همراه  دست كم در برخي زمينه طرز تفكرشان،در  هستند كه

وقـت   ، آننباشـيد مشكالت روي فا و ، يا در پرداختن به مسائل نيدروي امور فكر كرا طبق دافا اداره كنيد، نتوانيد با افكار درست 
عـادي   گذرانيـد  مـي تـان را   ظاهرتان عادي است، محيطي كه زندگي. آن موقع هيچ تفاوتي در كار نيست. يك فرد عادي هستيد

وجود  يچون ايستگاه تلويزيونچيزهايي  ي باالها هاي دافا باشيد، در آسمان حتي اگر درگير در پروژه. تان عادي است است، و شغل
خودتـان   راهنمـايي اگر از افكار درست بـراي  . در اجتماع بشري عادي هستند هايي شكلآنها . ندارد، و خدايان روزنامه هم ندارند

داره ادهـد،   كننده، مثل آنطوري كه يك مريد دافـا انجـام مـي    بر طبق استاندارد يك تزكيهخودتان را استفاده نكنيد، و اگر نتوانيد 
 .كسانيدوقت شما با يك فرد عادي ي نگاه كنيد، آن گونه آنو به دنيا و ديگران  كرده

تواننـد   بتراشند و زندگي رهباني پيش بگيرند مـي  را مردم بر اين عقيده بودند كه اگر سر خودقبالً كننده چيست؟  يك تزكيه
كه افـراد عـادي، يـا     يي تفاوتي بود با طور به منزلهاين فقط . تواند درست باشد؟ مطلقاً نه اما آيا اين مي. موجودات خدايي شوند
كردنـد، چراكـه    بعدها، آنها ذهن خود را تزكيـه مـي  . ديدند مي يمتفاوتبه صورت آنها را عادي و افراد . رسيدند ديگران، به نظر مي

هفـت  "كـه   آنچهكننده و  چيزهاي آلوده نميا، جامعه زندگي كردندذهن افراد عادي بود، چراكه آنها در  ندذهن آنها در واقع همان
شود؟ در اجتماع مدرن، صرفاً هفت احساس و شش تمنـا   ها محدود مي اما آيا فقط به همان. شود ناميده مي "احساس و شش تمنا
كـه  ها و احساساتي را  وابستگي. ممكني وجود دارد هر نوع تمنايهفتاد احساس و شصت تمنا است، نه؟  شبيهنيست، بلكه بيشتر 

آيا هرگز در گذشته چيزي مشابه اين وجود داشته اسـت؟  —پدها دارند در نظر بگيريد ها، و آي مردم نسبت به كامپيوترها، موبايل
را اتخاذ شكلي كه هر نوعي از تزكيه . است كه علمِ امروز هست، و بنابراين حتي بيشتر پيچيده است طوري اين ) خندند حضار مي(

كنيـد،   هايي كه شما تزكيه را تمرين مـي  محيط و مكان ي ازي مريدان دافا، و نوع تزكيه. سطحي بود است صرفاً يك شكل كرده
اش فكـر كنيـد، آيـا     از آنجايي كه اجتماع بشري تماماً براي اصالح فا خلق شد و شكل گرفـت، دربـاره  . شوند پا مي در اجتماع بر

ام كـه يـك    تر با شما مطرح كرده د؟ پيشند باشنرس گي كه به نظر ميتواند به آن ساد مشكالتي كه اجتماع با آن مواجه است مي
شويد يا هر چيـزي كـه باشـد     هايي كه با آنها روبرو مي واقعاً، تضادها و تنش. اي تزكيه كند يا حرفه شغلتواند در هر  شخص مي

آن را بـه طريقـي كـه در خـور يـك      توانيـد   آيا مـي : كهاين به منظور ديدنو  ذهن شما هستندآزمايش كردن به منظور  شان همه
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آيـا  كنيد اليق يك مريد دافا هست؟ اين چيزي است كه تزكيـه اسـت،    كننده است اداره كنيد؟ آيا طوري كه آن را اداره مي تزكيه
توانند چيزها را به اين صورت اداره كنند، يا بـه ايـن صـورت ببيننـد؟ وقتـي بـا تضـادي روبـرو          مي عادي اينطور نيست؟ آيا افراد

در اين وضـعيت چـه   "شما بايد در حال پرسيدن اين از خودتان باشيد كه، . شويد، اهميت ندارد كه حق با شما هست يا نيست مي
تـان   ؟ همـه "امكان دارد اينطور باشد كه در سمت من چيز نادرستي وجود داشته باشد چيزي در سمت من درست نيست؟ آيا واقعاً

اشيد، و اولين فكرتان اين باشد كه خود را به دقت بررسي كنيد تا سعي كنيد كه مشكل را بايد به اين صورت در حال فكر كردن ب
اين . ستي ما ا اين يك ابزار جادويي در تزكيه. ي واقعي دافا نيست كننده هر كسي كه به اين صورت نيست در واقع تزكيه. بيابيد

شويد، اولين فكر بايد اين باشد  يزي باشد كه با آن روبرو ميهر چ. است ما ي مريدان دافاي ي تزكيه ي متمايزكننده يك مشخصه
را پـيش   هب بوديستي هـم در واقـع ايـن رويكـرد    مذ. شود ناميده مي "نگاه به درون"كه به دقت خودتان را بررسي كنيد، و اين 

اند؟  وضوعات را مورد بحث قرار ندادهگذارند؟ نگاه به درون را؟ آيا آنها نيز اين م را به عمل نمي "ي ذهن تزكيه"آيا آنها . گيرد مي
 يمشـابه صـحبت  ، بـا ايـن حـال آنهـا نيـز      اند انگشت نگذاشتهموضوع كليدي روي اند، و  صحبت نكرده ي آن اگرچه زياد درباره

 .كنند مي

ه بودم در واقع به اين منظور بود كه بـه شـما بگـويم كـه مسـئوليتي كـ       ي آن اكنون در حال بحث درباره همكه تمام آنچه 
اگرچه بار . مدت زيادي نگذشته استچيست؟ از آخرين كنفرانس فايمان  "افامريد د"يك . مريدان دافا بر دوش دارند عظيم است

از . شود ميروندي  شامل كند يا نه ميآخر به بعضي مسائلي كه تعدادي از شاگردانمان دارند اشاره كردم، اينكه فرد به خوبي عمل 
گـويم   مـي اين را فقط . اند فاي آخر چگونه عمل كرده اريم وارد اين شويم كه افراد از زمان كنفرانسآنجا كه چنين است، قصد ند

 ايـن برونـد كـه   فاي استاد به صورت چيزي كه شـنيدنش تـازگي دارد رفتـار كننـد، و بـه دنبـال        كه مريدان دافا نبايد با آموزش
اما واقعاً، بعـد از اينكـه اسـتاد    . نخواهيد كردفكر شما آنطور به آن ، البته. بشنوندجذاب از استاد چيزهاي جديد و  هاي آشكارسازي

 .كنيد فكرآن  به بايد به عنوان مريدان دافا،. كند بايد روي آن تأمل كنيد صحبت را تمام مي

حتي —و نه فقط كوتاهي. برخي شاگردان هستند كه از نظر همكاري با هم به طرز بدي كوتاهي دارند هنوز در حال حاضر
ان چه باشد، هر بـار كـه در نقـش    نظر از اينكه فكرت گويم، صرف يبه شما م. كنند رود كه يكديگر را تخريب مي تا جايي پيش مي

عنوان يك اهريمن در حـال عمـل كـردن     بهي يك مريد دافا يا چيزي كه مريدان دافا بايد انجام دهند عمل كنيد،  تخريب پروژه
عليـرغم  نيروهـاي كهـن   . "ام انجـام داده زيادي خيلي چيزهاي من يك مريد دافا هستم، و " اهميتي ندارد كه فكر كنيد،. هستيد

 .هستنددر دفتر حساب شما در حال نوشتن موارد  اين، يك به يك

ي هر يك از شما با هم  يافته و تأثير تركيب. است تأثيرداراي آيا متوجه چيزي هستيد؟ مريدان دافاي من، افكار درست شما 
توانيد به چنان تأثيري دست يابيد اين است كه فقدان ايمان داريد، و افكار درست  دليل اينكه نمي. قياسي قدرتمند است يطور ب به

ميليـون   100فرسـتند، بـيش از    زمان افكار درست مـي  با اين همه مريد دافا در سراسر دنيا كه هم. شما به حد كافي قوي نيستند
آور نخواهـد   فرستند، آيا اين براي شيطان و نيروهاي كهن وحشـت  ن با هم افكار درست مياممريد دافا كه به صورت جهاني همز

حتي فقط با يك مريد دافا، اگر افكار درست شما قـوي باشـد،   ! چه قدرتي. ي واقعاً باعظمتي خواهد بود بود؟ براي خدايان، منظره
توانيد قدرت خودتان  زير توهم اينجا، نمي. ا خواهد كردصرفاً يك فكر اين كار ر—قدرت براي شكافتن يك كوه كافي خواهد بود

تان به حـد كـافي قـوي     زماني كه با هم به خوبي در حال همكاري نيستيد، و افكار درست. ، اما اين پيامد عظيمي ندارددريابيدرا 
بـه ايـن    اشـد كـه شـما را   هـايي ب  وابسـتگي با  درگيرتان، به هنگام فرستادن افكار درست،  نيست، اين باعث خواهد شد كه ذهن

هـر  كنيد، و  رنجشكه احساس  به اين بكشاندتواند شما را  حتي مي. نگاه كنيدبيرون به درون، جاي در تزكيه، به  كشانند كه مي
اي دارد؟ آنها  تان چه معني وقت به من بگوييد، افكار درست فرستادن آن. اعصابتان خرد شودكنيد  ي فردي فكر مي وقت كه درباره

هايتـان بـه خـدايان كـل كيهـان       تأثير مثبتي دست نخواهند يافت، و شما در حال آشكار كردن تمام افكار، نظرات، و وابستگيبه 
كه همه ببيننـد شـما چطـور    —آيد كه ببينند رود، تمام آن براي كل كيهان به نمايش درمي وقتي آن فكر بيرون مي. خواهيد بود

كنند، كاري  تان مي بنابراين وقتي شكنجه. كردند نميتان  ود اگر نيروهاي كهن شكنجهاش فكر كنيد، عجيب ب پس درباره. هستيد
آيا ايـن مريـد   . است به چه صورتاين موجود را ببين و نگاه كن ": نيست كه استاد بتواند انجام دهد، چراكه آنها دستاويزي دارند
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واهيد كه او را درست كنيد و با اين حال او دارد روي مـا و  خ آيا نبايد درستش كنيم؟ شما نمي. كم و كسر دارد خيليشماست؟ او 
تنها مسـيري كـه   : كنم اين است كه چيزي كه فكر مي! "گذارد، پس بهتر است كه ما سريعاً درستش كنيم روي ديگران تأثير مي

 .مسير ديگري وجود ندارد. ي واقعي است پيش پاي شما، مريدان دافا، قرار دارد، مسيري از تزكيه

اند، و بهتر و  بيشتر و بيشتر هشيار، و متوجه، شده ،اصلي چين در ميان شكنجه و آزار ام كه مريدان دافا در سرزمين ديده راًاخي
بعضـي افـراد بـه نظـر     . انـد  طور كه شرايط بهبود يافته است، كند شـده  اما، مريدان دافا در اطراف دنيا، همان. كنند بهتر عمل مي

كننـد،   همكـاري نمـي  . كنند ندارند هستند، توجهي به اينكه چگونه همكاري ميشوق  بيدهند  جام ميرسد كه در هر چه كه ان مي
 جسـور نـامؤدب و  واقعـاً  كنند، مايل به پذيرفتن نظرات ديگران نيستند، و حتـي در صـحبت و رفتارشـان     عليه يكديگر رقابت مي

تـرين شـكنجه و آزارهـا را بـا      شما خشن. آورد استاد را به درد مي ديدن اين، قلب. مريد دافا نيستنديك واقعاً اصالً شبيه . هستند
ايد  جريان آنچه كه از ميان آن گذشته. دانيد كه بايد قدر اين را بدانيد برند، اما نمي ايد، و خدايان به شما رشك مي موفقيت گذرانده

خواهنـد كـه    چند لحظه پيش گفتم كه بسياري مـي  .ايم رسيده يپايان از بخش ي آخر دوباره اجرا نخواهد شد، چراكه ما به مرحله
تـرين   تـرين دليـل، اينكـه، خشـن     دليل ديگري وجـود دارد، بـزرگ  . اندازه مشكل است كه اكنون وارد شد مريد دافا شوند، اما بي

آن نوع . سترسيده ااش  ديگر به قسمت پاياني است،قرار داده هدف  مورد هايي كه مريدان دافا را ترين شكنجه ها، خشن آزمايش
كند كه آيا جرئت تزكيه كردن داريـد و آيـا    كند، يا آن نوع آزمايشي كه بررسي مي فشار عظيم، يا سختي، كه كل دنيا را غرق مي

هر كسي كه بخواهـد بيايـد و    .آن قسمت از تاريخ سپري شده است و ديگر وجود ندارد—توانيد مسير درست را پيش بگيريد مي
آنها نهايت تالش خود را خواهنـد كـرد كـه    . داشته خواهد شدزنيروهاي كهن به طور بسيار شديدي با يك مريد دافا باشد توسط
. العاده هستيد ايد كه فوق ايد، و ثابت كرده شما عليرغم چنان شرايط دشواري از آن با موفقيت بيرون آمده. نگذارند افراد وارد شوند

كند شدن در اين مقطع، اجازه دادن به خودتان كه به پايين بلغزيد، . ستاكنون از آن شما تقواي عظيمي كه مستحق شماست هم
 . چيزي است كه واقعاً نبايد اتفاق بيفتد

آنها صرفاً . اند و روشنگري حقيقت، بسياري از افراد آن را به صورت عمقي انجام نداده شعور ذي در خصوص نجات موجودات
. خواهي گوش نكن، هر چـه دوسـت داري انجـام بـده     خواهي گوش كن، مي مي"ند كن گويند، و فكر مي اي به افراد مي چند كلمه

دهيد بايد آن را تـا انتهـا بـه     در هر آنچه كه انجام مي. دهند ادامه مي يو به يافتن فرد بعد "!خواهي گوش كني، عيب ندارد نمي
وقتـي فـردي   . دهيـد  او را نجـات وقت برويد و  ند، آن را خوب انجام دهيد، و اگر قصد داريد فردي را نجات دهيد، آيانجام برسان

به صورت گزينشي عمل كنيد كارتان اشتباه  مردماگر در خصوص نجات —در كار نيستروبروي شما قرار گرفته است، انتخابي 
، يـا خـواه   نظر از موقعيت يا مقام اجتمـاعي او  ، بايد او را نجات دهيد، صرفخوريد ميكه به او بر باشدتا زماني كه او كسي . است
. در اجتماع بشري استايجاد شده مقام اجتماعي صرفاً تمايزي . به چشم خدايان، موجودات برابرند. جمهور باشد يا يك گدا رييس

ها با هم بودند، و به كوشايي قبل كـه در ابتـدا فـا را     اميد من اين است كه مريدان دافا همگي بتوانند مثل طوري باشند كه قديم
بتوانيد مثل طوري باشـيد كـه    ، تمام راه از ابتدا تا انتها،اگر: ي بوديستي وجود داشت، به اين مضمون كه گفتهيك . كسب كرديد

 )تشويق. ( حتماً به كمال دست خواهيد يافت، ايد تازه شروع كرده

يگر مطرح و مبادلـه  توانيد نظرات را با يكد هاي فا داريد، و مي كنيد، و كنفرانس شما در وسط اجتماع بشري عادي تزكيه مي
كسي را . مردند شدند در آنجا مي شان موفق نمي كردند اگر در تزكيه دانيد، آنهايي كه در غارها تزكيه مي طور كه مي اما همان. كنيد

بودنـد از راه  مجبـور  . براي صحبت نداشـتند را ، و كسي صحبت كنند گذرند شان مياز مياني چيزهايي كه  دربارهنداشتند كه با او 
چقـدر  . آمدنـد، كارشـان تمـام بـود     و اگر از آن با موفقيت بيرون نمـي . خودشان از آن با موفقيت بيرون بيايند بيني صحيح، وشنر

توانـد   تنهايي مـي . ترسند؟ تنهايي مردم از چه چيزي بيشتر از همه مي. دراز و طوالني بود تنهايي ،تر از همه وحشتناك! سخت بود
تواند باعـث شـود كـه     چيزهاي گذشته بكشاند؛ و تنهايي حتي مي ي تواند فرد را به از ياد بردن همه ميه كند؛ تنهايي نفرد را ديوا

شـخص نُـه سـال رو بـه      كـه فـالن  كنند  صحبت مي ي اين مردم درباره. بدترين شكل سختي است. ببرد يادفرد حرف زدن را از 
. شما آن نـوع تنهـايي را نداريـد   . نشستند د سال آنجا ميبرخي حتي به مدت ص ونشست، يا فردي به مدت سيزده سال،  يديوار

 .ن مثل يك مريد دافا هستيداصرفاً بايد مطمئن سازيد كه از آغاز تا پاي
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در كه شما وقتي . به قصد اين بود كه به شما كمك كند بيشتر مراقب و هشيار باشيد. گير بود استاد امروز كمي با شما سخت
 خـوب، شـما نيـز نيـاز داريـد كـه      . دهيـد  شـان نجات كهتا بتوانيد كنيد  شانكنيد بيدار د، سعي ميمردم دنيا هستيدادن پي نجات 

. ي خودتـان را فرامـوش كنيـد    اين يك مشكل است اگر به خاطر انجام كارهاي بسيار زياد، تزكيه. تان كنند، بيدارتان كنند روشن
ي اينكه زماني به چه صورت بوديد، يا در سطح و ظـاهر   درباره كنم، تان صحبت نمي ي گذشته من درباره. كننده هستيد شما تزكيه

به دوش داريـد، و  كه كنم، مسئوليتي  مايه و معناي زندگي شما صحبت مي ي درون دارم درباره. گذاريد چه چيزي را به نمايش مي
 .فقط به اين ترتيب واقعاً يك مريد دافا هستيد. مأموريت تاريخي شما

 دهيد، برخي از شما شعور انجام مي ي بسيارتان و در خصوص آنچه كه براي نجات موجودات ذيها وژهدانم كه در مورد پر مي
كـنم   تصديق مي. ايد ايد و تأثير بزرگي داشته بسيار خوب عمل كردهشما ايد، و روي هم رفته  خوب عمل كرده اي العاده فوق طور به

حتـي بهتـر    بتوانيـد فقط اميدوارم كه . ايد كردن فا انجام دهيد انجام دادهكه آنچه را كه قرار است در كمك به استاد براي اصالح 
. حتي اگر به ميـزان بسـيار نـاچيزي از مسـير خـارج شـويد، مشـكالت وجـود خواهنـد داشـت          . مسير ما باريك است. عمل كنيد

. ر حال لغزيدن به پايين باشـد داش  خواهم هيچ كسي در تزكيه كنيد، و همچنين نمي خواهم ببينم كه مشكالتي را تجربه مي نمي
تمـامي ايـن   . كنيـد  تان سسـتي مـي   رو به بهتر شدن گذاشته است در تزكيه شرايطخواهم ببينم كه به خاطر اينكه  حتي كمتر مي

بـه كمـال   و تمام مسير تا روزي كه —توسط شما صورت گرفته است، و هنوز بسياري از چيزها هستند كه در پيش رو قرار دارند
 .آنچه باقي است خيلي پرزحمت نخواهد بود. ايد ترين قسمت گذر كرده ديگر از ميان سخت. خواهد بوده همين صورت رسيد ب مي

 در تر به نظر برسند، احتمال دارد كه اميد درست هر چه امور نااميدكننده. صرفاً نياز داريد كه در خصوص آن حتي بهتر عمل كنيد
بنيان قع در حال ، شايد در واكنيد مي حوصلگي احساس بيبسيار كه هايي  طي آن زمانمخصوصاً . نمايان شود شما چشمان مقابل
كافي قـوي   حد همكاري كنيد، افكار درستي به اميدوارم كه واقعاً بتوانيد از عهده برآييد كه خوب. تقواي عظيم خود هستيد نهادن

مثـل  . باشيد پر از شوقآغاز كرديد را وقتي كه در ابتدا تزكيه مثل و خوريد به درون نگاه كنيد،  داشته باشيد، وقتي به چيزها برمي
 .شود و سپس يكسره ناپديد مي شدهمحو بعد از چند دقيقه  شوق زودگذرشانمردم عادي نباشيد كه 

قسـمتي از حالـت و رونـد    ايـن  . هاي بشري اسـت  كنيد، به خاطر وابستگي كنيد و تضاد تجربه مي وقتي داريد با هم كار مي
سمت خوب يك شخص، ديگر قابـل رويـت نيسـت،    . ي فرد است، و مطلقاً به خاطر اين نيست كه فردي واقعاً خوب نباشد تزكيه

كه نبايـد  دهد  را نميمعني اين اما . است نشدهبينيد هميشه سمتي خواهد بود كه هنوز تزكيه  چيزي كه مي. چراكه جدا شده است
توانيد سـمت   ام كه شما نمي بارها و بارها گفته. هاي سفت و سخت به افراد نگاه كنيد به روشبايد خواه داشته باشيد، يا  قلبي نيك

اش  معنـي  "رسـيدن بـه اسـتاندارد   "و . آن سمت صرفاً معركه است، و به استاندارد رسيده اسـت . كننده را ببينيد خوب يك تزكيه
روي  طور كه همين ،آن بخشيت تزكيه نشده است، در صورتي كه بخشي از او كه هنوز با موفق. چيست؟ استاندارد يك خدا است
ولـي، شـايد آن شـخص خيلـي خـوب      . بدتر به نظر خواهد آمد ،شود تر مي و به سطح نزديك كند مسير خود به سمت باال كار مي

يري كـه آن  ارج نهادن مس. اميدوارم كه همگي قدر خودتان، قدر ديگران، و قدر اين محيطي كه داريد را بدانيد. تزكيه كرده باشد
 .پيماييد ارج نهادن خودتان است را مي

در كنفـرانس، خيلـي از افـراد رونـد     . كامالً موفـق باشـد  اميدوارم كه كنفرانس فايتان . اين تمام چيزي است كه بايد بگويم
ـ   ، و اينكه چگونه بهي خود را تزكيه وضعيتد كرد، ني خود را مطرح خواه تزكيه انـد بـا    رو شـده چيزهاي گوناگوني كه با آنهـا روب

آن مسـيري  . مثل نوعي داستان برخورد نكنيـد صرفاً شنويد، با آنها  وقتي اين چيزها را مي. اند افكار درست يك مريد دافا پرداخته
يابيد و به  خود را بازميشوق ببينم  كه اميدوارم. ايد در تزكيه پيموده است، همان نوع مسيري كه شما آن را پيموده ياست كه فرد

 ).كنند مي ي پرشورايستند و تشويق همه مي. (كنم از همه تشكر مي. اين بود صحبت امروز. گرديد تان برمي ن حالت تزكيهبهتري


