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 مريدان دافا بايد فا را مطالعه كنند
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  )تشويق گرم( 
از ديـدن  ) !اند استاد سخت كار كرده: مريدان! (ايد ي شما سخت كار كرده همه) !روز بخير، استاد: مريدان! (روز بخير
 يعنـي . فـا بزرگ  هاي خصوص كنفرانس ايم، به هاي اخير نداشته زيادي در سال چندانهاي فاي  كنفرانس. شما خوشحالم

گـري   خيلي از مريدان، كار روشـن  كه دانم مي مسلماً جهت، هر به اما. ببينم شخصاً را شما كه بوده كمتري هاي فرصت
اي داشـته   مالحظـه  اند، و اين واقعاً تأثير قابل آزار را عالي و فعاالنه انجام دادهحقيقت، نجات مردم، و مقابله با شكنجه و 

با تغييـرات   ،اما. ايد انجام رسانده هاي يك مريد دافا را به توان گفت كه شما مسئوليت بنابراين در اين خصوص، مي. است
، عوامـل شـيطان دارنـد كمتـر و كمتـر      آگاه هسـتيد كه  طور همان، استشدن نمايان در وضعيت در حال كه  يتر زرگب

اسـت  ي عـواملي   اليـه  اليهتر كردن  در حال برداشتن و باريكو است  در حال پيشرويشوند، نيروي وسيع اصالح فا  مي
هـاي   شـود، و شـيطان اليـه    تر مـي  اين ترتيب، به دنياي بشري پيوسته نزديك به. كنند از دنياي بشري جدا ميكه آن را 

بنابراين حضور چنان چيزهاي . ، سطحي پس از سطح ديگراستدر حال نابودن شدن عظيمي  مقياس درگوناگون عدي ب
وضع امـور دسـتخوش تغييـر عظيمـي      داردتر، و احتمال  و ضعيف استكمتر  اي طور فزاينده بهشيطاني در دنياي بشري 

بـه  . شويد كند—سه كاريعني —جام دهيداست انتوانيد در آنچه كه الزم  اما در مورد شما، مريدان دافا، شما نمي. شود
تان، و تمام  ، تزكيهتانتقواي عظيمنيست مگر چيزي است  پيوند خوردهچيزهايي كه به آنها ]. شويد كند[هيچ وجه نبايد 

 .تان استدوش بركه  چيزهايي
ست آنچه را كه بايـد  زيرا اگر نتوانيد خوب تزكيه كنيد، نخواهيد توان. يت استوبراي يك مريد دافا، تزكيه اولين اول

نخواهـد   عظيم شعور چندان نجات موجودات ذي درانجام دهيد به انجام برسانيد؛ و اگر نتوانيد خوب تزكيه كنيد، قدرتتان 
گيرند،  گيريد كه افراد عادي در نظر مي بينيد و در نظر مي اي مي شيوه و اگر كمي بدتر تزكيه كنيد، آنگاه مسائل را به. بود
هـا ميليـون سـاله، يـا حتـي       ده اين فرصـت تقـديريِ  . شل بگيريد مطلقاً نبايد سستي كنيد يا پس. است تربدباز هم كه 

همراه تمام چيزهايي كه در طول تاريخ تحمل  ايم، به ي ما كشيده اي كه همه ، و انتظار طوالنياعصار] طول-در-بار كي[
 بعـد  دهيد، انجام دهيد خوببانجام  بايد كه را آنچه انيدنتو بحراني زمان اين در اگر. بود امروز براي تمامش—ايم كرده

انگيز خواهـد   ناپذيري دردآور و غم طور تحمل تان صرفاً به موجوداتبراي روشن شدند، براي شما و  آينده در امور آنكه از
واقعـاً الزم  : كنـد  ي فا صدق مـي  اين موضوع مخصوصاً در مورد مطالعه. مطلقاً نبايد حفاظ خود را پايين بياوريد پس. بود

آمـده اسـت؟ در   در  وضـعي بـه چـه   ي فا  دانيد در خيلي از جاها مطالعه ميآيا . است كه فا را با جديت تمام مطالعه كنيد
 و، تمركـز ندارنـد  خواننـد   را مـي جـوآن فـالون   افـراد  بعضي وقتي . است پيدا كرده تنزّلبه يك تشريفات  نواحيبعضي 

به ايـن  . كنندمتمركز تزكيه  رويتوجه خود را كه ، و قادر نيستند ديگرندي چيزهاي  دربارهدر حال فكر كردن درعوض، 
پيـدا   ترفيـع  بايـد جاي اينكه اين زماني باشد كـه   به—وقتاتالف و نه فقط . شود معادل وقت تلف كردن مي نآ ترتيب
نبايد خود را نگران آنهـا كننـد، و    كهكنند  چيزهايي استفاده ميدر مورد موضوعات و  شان براي تفكر ارند از ذهن، دكنند
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اگر فا را خوب مطالعه . اند نيستند، بلكه برعكس، اغلب از نظر سطح در حال سقوط ترفيع يافتن، نه فقط در حال بنابراين
 .خوبي انجام دهيد نكنيد، خيلي چيزها هستند كه قادر نخواهيد بود به

ياري كه مريدان دافـا بـه منظـور مقابلـه بـا شـكنجه و آزار،       هاي بس طور كه متوجه هستيد، در رابطه با پروژه همان
تر است اين است كه مريـدان دافـا بـا     از همه مهم آنچهاند،  شعور شروع كرده گري حقيقت، و نجات موجودات ذي روشن

تـر   پـيش . كنند امور خوب پيش خواهد رفـت  هم خوب همكاري كنند، و اينكه فقط وقتي افراد با هم خوب همكاري مي
فكر خود و نيز  هر يكاز اين رو ها، و  اني در آسماناند، يا پادشاه دافا همگي پادشاهاني در تاريخ بوده نام كه مريدا فتهگ

رسـد   مـي  ]دسـت هـم دادن   بـه  دست و[ كردن با هم كاربه ، اما وقتي داردطور مستقل را  انجام رساندن امور به قابليت به
هايي عالي  خود را دارند، هر يك ايده هاي ديدگاهاست كه هر يك از اشخاص  نهفتهدر اين  ]كار[ سختي. شود مي سخت
خوب پـيش نخواهـد    خيلي هم -با -كاردستي و  هم، كندپافشاري هاي خود  ايده بردر اين حالت اگر هر شخص  ودارند، 
پـيش   انجام برسند به م استالزكه  وظايفيو مريد دافا هستيد، پس نهايتاً وقتي  كننده باشد شما تزكيهولي هر چه . رفت
چيزي كـه بـه نظـرم    . كند كننده باشد كه شما را راهنمايي مي ، اين بايد افكار درست يك تزكيهگيرند قرار ميشما  روي

، تمام اين موضوعات همكاري نمانيد عقبتان،  تزكيهاز ي فايتان،  مطالعه ازكليدي است، در واقع، اين است كه تا وقتي 
ي فـا   مطالعـه ] جاها[ اند كه در آن فرادي، وجود داشتهشود كه مناطق، يا ا مدتي مي. حل و فصل شوند توانند در اصل مي

رود افراد  خوب پيش نمي هم -با -و كار دستي همشوند؛ كه وقتي  هاي بشري اغلب اتخاد مي ؛ كه روشعقب افتاده است
 شـايد عـادي   مـردم اي كـه   گري ، يا افراد حتي با حيلهدهند كنند، و سرخود امور را انجام مي منفي پيدا مي] حالتي[حتي 

افراد عـادي كارهـاي دافـا را انجـام      شود كه از اين ميهايي، آن موردي  در چنين حالت. پردازند گيرند به امور ميبكار  به
ممكن اسـت  در حالي كه . آيد چشم مي اين در برخي نواحي، و برخي اشخاص، بسيار به. طور باشد دهند، كه نبايد اين مي

شـما در  . طـور نيسـت   ، در واقع ايـن "!دهم انجام ميرا كارهاي دافا دارم ، به هر صورت هم كه باشداما، "فكر كنيد كه، 
شويد آن افرادي را كه بايـد در حـال نجاتشـان     درآوردن شكل و فرم آن هستيد، و موفق نمي اجرااصل فقط در حال به 

. طـور نباشـيد   ابداً ايـن . ندارند ،را كه بايد يتان همكاري كنيد نيز تأثير همه اندد ميباشيد نجات دهيد، و اموري كه الزم 
كه يك مريد دافا  صورتي بهخود را خوب تزكيه كنيد؛ واقعاً مثل يك مريد دافا باشيد؛ امور را با پرداختن به آنها بايد قطعاً 
 .وفقيت خواهند انجاميدموقع امور به م اينفقط . پردازد اداره كنيد؛ و با هم كار كنيد مي

خصـوص، بسـياري از    سبب اينكه منابع مريدان دافا در حال حاضر محدود اسـت، و بـه   ورد ديگر اين است كه، بهم
اي كـه   ي فـاي گروهـي   نـدرت در جلسـات مطالعـه    هاي گونـاگوني هسـتند، آنهـا بـه     مريدانِ خارج از چين درگير پروژه

و عالوه بر اين، اين شاگردان پيشقدمانه براي خود نيز فا . كنند شركت مي كنند هاي دافاي محلي سازماندهي مي انجمن
: ام اما در نظر بگيريد كـه چـه گفتـه   . اند كنند، كه برخي حتي مدتي طوالني را بدون مطالعه كردن گذرانده را مطالعه نمي

باشـد، و اگـر خـوب تزكيـه نكـرده      اش بر فا نباشد، اگر قدرت فا را نداشته  كه در حال انجامش هستيد پايه آنچهاگر هر
چه كه باشد، انجام داده باشيد، اما به هيچ تأثيري آنگرچه شايد آن كار را، هر . باشيد، آن امور را خوب انجام نخواهيد داد

. هستيدتأثير  بيكردن عوامل شيطاني منحل  درتواند مردم را نجات دهد، چراكه شما  دست پيدا نكرده است و صرفاً نمي
تمام كارهايي است كـه بايـد    بنياديتضمين —ترين چيز است ترين و مهم ي فا هنوز مهم مين است كه مطالعهبراي ه

 .ي فا استمرار داشته باشيد، اميدي نيست اگر نتوانيد در مطالعه. انجام دهيد
داشـت، و  هاي بشري عـادي بسـياري خواهيـد     يد، وابستگيري فايتان استمرار ندا در مطالعه وقتي كه گاهي اوقات

، يا انجـام دادن آن  ييدا آن روبروآنچه كه ب به اگر براي پرداختن. ظاهر شوندحتي ممكن است نيز نوع افكار بشري  همه
 در موفقيـت  زمـان،  مـرور  بـه  ،از تفكر بشري اسـتفاده كنيـد  —شامل حتي چيزهاي بسيار پراهميت—هر چه كه باشد

 بشـري  هـاي  وابستگي تعداد نكنيد، مطالعه را فا اگر. بود خواهد ختس هستيد انجامشان حال در كه هايي پروژه ي زمينه
 بيشـتر  و بيشتر شما كه طور درست همان ،به چشم خواهند آمد اي فزاينده طور به و شد، خواهد زيادتر داريد كه اي عادي

هر قدر هم . نخواهد بود كننده گيرند تأثير يك تزكيه و تأثيري كه ديگران از شما مي. شد خواهيدشبيه  عادي فرد يكبه 
كـنم مريـدان دافـايي كـه در      براي همين است كه دارم توصيه مي. كه سرتان شلوغ شود، باز هم بايد فا را مطالعه كنيد
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دليلش اين است . ي فاي محلي شركت كنند كه در مطالعه پيدا كنند و زماني وقت ،مان غرق هستند هاي گوناگون پروژه
خودشان فـا را مطالعـه    برايكه  ي پيدا كنندزمانوقت و آيا اشكالي ندارد  پرسيد از من مي اي ژهپروبارها شد كه كه سابقاً 

فـاي   هـاي  توانند در حالي كه در مطالعـه   آيا آنها ميببينم م كه ا هاين بود ي نظاره كنند، و بنابراين من در حال مشاهده و
اي كـه   نتيجـه . و به اسـتاندارد برسـند  داشته باشند  نشاي خود تزكيه كنترل خوبي روي كنند بزرگ شركت نمي گروهيِ

خيلـي  ؛ در حـال درجـا زدن بودنـد    و نه تنها به آن استاندارد نرسيدند، بلكه متوجه شدم كـه . توانستندديدم اين بود كه ن
تفكـر بشـري   ي امـور از   براي در نظر گرفتن، مشـاهده، و اداره  افراد ؛ و خيليكردند اداره مي يبدبسيار طرز  بهچيزها را 

بـه شـما   دارم  اين دليلش است كـه چـرا  ام، و  جديت اين مسئله را ديده. بودند ، و در تزكيه عقب افتادهكردند استفاده مي
ي  هم كه باشد، نبايد در مطالعه حالتيهر . فاي محلي شركت كنيد ي اين است كه هنوز در مطالعه از همههتر ب گويم مي

 .است بنيادي ترين مسئله است، موضوعي رگفايتان سستي كنيد، چراكه اين بز
كـه در   ،شري ظاهر خواهد شد، و همه ايـن را تواند در تزكيه استمرار داشته باشد، تفكر ب دانيد، وقتي فردي نمي مي

 ها ايدههاي گوناگوني كه آن أمنش طور و همينبشري، ] و نظرات[ ها ايدهي  و همه. خواهند ديد ،يابد انعكاس مي شاعمال
 هر نـوع شـكل  . در نقش مداخله با فرد عمل خواهند كرد ،اند پيوند خوردهآن تفكر بشري  به، كه شود ناشي مي هاجااز آن
حدي  بهزيرا اين كيهان . ه تأثيري روي شما خواهد داشتصلسو باشد، آن شكل حيات بالفا ن همكه تفكرتان با آ يحيات

يـك سـطح از   فقط روي بر حتي . بسيار زياد پيچيده است با زبان بشري توصيف شود،است ممكن غيرپيچيده است كه 
 درون و. دنشو مي تشكيل گوناگونصر اعننوع  همهوجود دارد، هم عمودي و هم افقي، كه از  بسيار زياد يبعدهاي ،هستي

ـ  ، محدودهاند شكل گرفته مختلف ذرات از كه كيهان بعدهاي اين ادي از ي وسيعي از بعدهايي كه از انواع بسيار بسيار زي
اندازه طور  همينو نوع فرد دارند و از نظر  به خصوصياتي منحصر ،د؛ و اين ذرات كه خودند وجود دارا عناصر شكل گرفته

به محض اينكه تفكرتـان  . ناپذيرند سنجشآنها صرفاً —سازند مي شمار بي هاي شكل و با اندازه ينيز موجودات اند متفاوت
بـا ايـن حـال آگـاه     . اعمال كنـد  د كه روي شما تأثيروقت قادر خواهد بو ود، همانسو ش هم موجود خصوصي از نوع به با

. خودتـان اسـت   اراده و خواسـت  هكگيرند، و هنوز فكر خواهيد كرد  مي سرچشمهافكارتان دارند از كجا كه نخواهيد بود 
بـه ايـن   ثيري داشـته باشـند، و   آن چيزها روي شما تـأ كه شد به اين بود كه منجر  تانهاي ولي در اصل، دقيقاً وابستگي

 .هايتان را تقويت كنند وابستگيكه آنها  انجاميد
و  انـد  منشأ افكار فرد، خيلي از افراد، يا دانشمندان، هستند كه در حال تحقيق در ايـن موضـوع   در رابطه بابنابراين، 

ام، مغـز در   ر كه در گذشته اشاره كـرده طو همان. شوند مغز چگونه توليد مي ها و افكار پي ببرند توانايي كنند كه سعي مي
كردي است كه لاين عم. چيزها، اينجا در اين سطح بشريت، است رازي پردازش براي ساخت افكار و اب اصل يك كارخانه

كنيد، يا اينكه  ابرازبا كلمات  باشيد كه مايلتان باشد، چيزي  بر عهده دارد، خواه در خصوص هر حالت يا حركت فيزيكي
بـه آن فـرم و شـكل    تا كند  دازش ميپر ينحو چنان به را آن] مغز،[—سازيد مي آوريد زبان مي بهاي را كه  لهچگونه جم

شـكل  دنيـا  در ايـن  ] بـودن [كه در اين طول زندگي و به هنگامِ گيرند  سرچشمه ميهايي  بعضي افكار از پنداشت. بدهد
مربـوط   داريـد  تمايـل به آنها  كهبه چيزهايي كه گيرند  يسرچشمه مهايي  گرفتند، در حالي كه برخي از آنها از وابستگي

آنها چيست؟ آنهـا از ايـن بعـد سرچشـمه      ي سرچشمهآيند؟  تر از كجا مي اي بااهميتاما افكار مربوط به چيزه. شوند مي
طـور  اما بـه  . فرد در سطح بنيادي است كه مشغول كار است "خود"دقيق بگوييم، در لحظات حياتي، طور  به. گيرند نمي

از انـواع   دنكن مي عمل تمايالت و ها پنداشت كردن قوي نقش در عوض، در كه افكاري، معموليهاي  عادي، در وضعيت
سرچشـمه  از قلمروهايي ها  افكار بعضي. شود ميهمچنين، اين به سطح اخالقيات فرد مربوط . دنگير بعدها سرچشمه مي

بنـابراين بـا   . انـد  كه كـامالً پـايين  گيرد  سرچشمه ميران از سطوحي افكار ديگ كه ، در حاليندكه تاحدي باالترگيرد  مي
كنـد   ي موضـوعات فكـر مـي    دهـد و دربـاره   تفاوت در سطح اخالقي، در استانداردي كه فرد توسط آن امور را انجام مي

بعـدهاي  ، تا باال، از پايين ها سطحيك از در هر  طوري كه بهدگي بعدها بسيار عظيم است، يپيچ. آيد دنبال مي بهاختالف 
بـه  هم  بعدهاي عمودي براي، تعدادي كه تر از آنها بعد افقي وجود داردبيشتعدادي حتي  به، و موجود استبسيار زيادي 
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يـك  توانند با  مي ي آنها بسيار زياد است، و همه ها حيات هاي مختلف گونه يتمام] انبوهيِ[تراكم و . ستهمان صورت ا
 .نيست فا بر تفكرشي  پايه كه اي كننده تزكيه شامل—شخص مداخله كنند

كـه   طـور  همان. بزرگ است ،طور نسبي بگوييم به ،گيرد شكل و ساختاري كه بدن بشري در اين كيهان به خود مي
 آن پرتـوزايي  كـه  نيست عقيده اين بر نوين علم آيا—اش بيشتر است تر باشد، انرژي كيهانياي ريزْ دانيد، هر قدر ذره مي

. اسـت  كوچك مطمئنًا د،نهست كوچك ذراتش كه از اين رو است، شده تشكيل اتمي ذراتي از كه وجوديم است؟ بيشتر
ن وجود دارند، از آنها نيز انـواع مختلفـي موجـود اسـت،     ريزكيها سطح سراسر در كه تري بزرگ هاي حيات مورد در البته،

تعداد  همانبگوييم، براي چنين حياتي كه از  مقايسه اما، به. اند كه آنها از ذرات ريزكيهاني سطوح مختلف تشكيل شدهراچ
ي ذرات را در نظر نگيريم بلكه فقـط   اندازه براي چند لحظه، اگر سازند را مييك بدن بشري  ي ساخته شده باشد كهذرات
هاي دنب. تر خواهد بود وچكك باشدتعداد ذره تشكيل شده  ت و تعداد ذرات را در نظر بگيريم، يك حيات كه از همانكمي 

تـر و   شـوند كوچـك   تر مـي  كه ريزكيهاني طور همانتر هستند،  حتي كوچك ،ريزكيهان بيشتر دردر عمق  ]موجود[فرديِ 
بودايـان و  . بـاالتر اسـت   ،سـطح  چراكـه شـود،   تر مي ن موجوداتي عظيميمتقابالً خرد چن هرچند كه شوند، تر مي كوچك

 شـد  اگر چنان بودايي متجلي مـي  هرچند كهيهاني هستند وجود دارد، نهايت ريزك خدايان ريز بسياري در بعدهايي كه بي
 محتمل اسـت همگي در خود بوداياني دارند، كه بسيار  ،هاي مختلف با اندازه از ذرات شده تشكيل بعدهاي. بود عظيم مي

البتـه، هـيچ دو   . گذاشـت  تر از آنكه نام نامحسوس بر آن ك، حتي كوچآمده باشندتر  كه برخي از آنها از بعدهاي كوچك
هـاي   متشـكل از ذرات بـا انـدازه    هاي مختلف، بودايان، دائوهـا، و خـدايانِ   اندازه نيستند، و در بعدهاي با اندازه بعدي هم

به بودايان، دائوها، و  ،موجودات آن بعدهاي ريزكيهاني. اين چيزي است كه سعي دارم توضيح دهم. مختلف موجود است
دانيد، موجوداتي از همـه نـوع، همـه قسـم، و همـه شـكلي وجـود دارد، كـه          طوري كه مي به. شوند نميمحدود  خدايان

هـا   اي متنـوع از قوميـت   حتي در دنياي بشري مردمي از نژادهاي مختلـف، و محـدوده  . عظيم استبسيار شان  پيچيدگي
بنـابراين، هـر   . رسـد  مـي  آن تـر از  تاريخشان حتي به عقب كهتر هستند،  بعدهاي ديگر از اين هم باز پيچيده. وجود دارد

 .اين يك موضوع. سو باشيد، آن موجود روي شما تأثير خواهد گذاشت كس كه شما با آن هم آن
شـوند   قلمـرو يافـت مـي    كـه در سـه   اي مادي تمام ذرات. كند ارتباط پيدا مي ديگر به ساختار بدن بشري يموضوع

 سازند تمام ذراتي كه بدن بشري را مي براي ايندهند، و  كل ميقلمرو را ش در سه] موجود[كه تمام اشياي  اند عواملي آن
هايي كه مـردم   ها، نوترينوها، و پروتون ها، كوارك ها، اتم مولكول. زياد هستند ،از نظر تعدادآنها بنابراين . صادق استنيز 

ها  ، كه انسانبعد سطحي را ذراتي هستند كه اين اينها آنقلمرواند، و  كنند همگي فقط ذرات داخل سه از آنها صحبت مي
دهند، همچنين از نظر  ل ميقلمرو را تشكي ذراتي كه چيزهاي درون سه. دهند قلمرو تشكيل مي در آن وجود دارند، در سه

و  متنـوع  از انـدازه  بـيش  ،ذرات] ،قلمرو سهداخل جا  ينهمحتي [، با اين حال تفاوت دارندقلمرو  ذرات خارج سه با، ساختار
سازند، كه آنها نيـز شـما را    ها را مي ها سلول ها تشكيل شده است، و مولكول از آنجا كه بدن شما از مولكول. زياد هستند

، اطالع داريدكه  طور همان. هايتان است تر از مولكول پايين] در سطحِ[شود كه چه چيزي  سازند، اين سوال مطرح مي مي
ها، و نوترينوها  هاي اتم، پروتون ها هسته ، و اينكه پايينِ سطح اتمدهند تشكيل مي] ي مولكولي را اليه[ها هستند كه  اتم

اما هر قدر هم كه بشر ممكـن  . يابد خواهد بود ادامه ميكه براي بشر كشفي جديد  آنچهموجودند، كه به پايين به سمت 
يعنـي، بـاالترين   —دسـاز  نهايتاً ذرات بدن بشري را مـي كه  ]چه[آن است بيشتر توسعه پيدا كند، هرگز موفق به كشف 

ذرات  وح ازتـرين سـط   تـرينِ پـايين   كي از پايينولي در كيهان، آن ذرات فقط ي. نخواهد شد—قلمرو سطح ذرات در سه
 .موجود هستند

افكار فـرد در واقـع بينهايـت پيچيـده      يها سرچشمهاين بود كه به شما بگويم  منظور بهآنچه در حال گفتنش بودم 
انگيز هسـتند،   ام كه مردم رقت در گذشته گفته. پردازد صرفاً به لذت بردن از جريان زندگي ميدر اين دنيا يك فرد . است

هايي است كه توسط گذرانـدن   دهد صرفاً لذت بردن از احساسات و حس چراكه تمام آنچه يك فرد در اين دنيا انجام مي
و چـرا  . كـنم كـامالً دقيـق اسـت     صورت بيان مياينكه اين را به اين . شود همراه آورده مي اش براي او به جريان زندگي

گيرنـد كـه    و تصـميم مـي   هسـتند  شـان خود ] اختيـارِ  و صـاحب  [ كنند كه مسئول گرچه افراد فكر ميگويم؟  طور مي اين
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ي  شده داده هاي شكل ها و وابستگي ي عادت در نتيجه كه آنها ، اما حقيقت امر اين استچه كاري انجام دهند خواهند مي
و . هسـتند  احساسـات بعضي  كردنطلب  حال صرفاً در شود ناشي ميشان  تمايالت] ها و مندي عالقه[ولد كه از پس از ت

كـاري را  بخواهـد  كشاند كـه   فرد را به اين مي اندركار است، كه آن در صورتي كه آنچه واقعاً دست. همين است اش همه
هـا، اميـال، و چنـان     هـا، پنداشـت   ها، وابستگي از عادت صحنه هستند، كه در حال استفاده بردن انجام دهد، عوامل پشت

هـايي   بـردن از آن احساسـات و حـس    اين است وضعيت واقعي بدن بشري، كه فرد صرفاً در حال لذت. چيزهايي هستند
كنيـد؛   شود، شما شيريني را تجربه مـي  وقتي به شما چيز شيريني داده مي: آيد ي روند زندگي پديد مي است كه در نتيجه

چشيد؛ وقتي كه رنج براي شما اتفاق  كنيد؛ چيز تندي داده شود، طعم تندي را مي يز تلخي داده شود، تلخي را حس ميچ
 .شويد كنيد؛ و وقتي خوشحالي به شما ارزاني شود با لذت آشنا مي افتد احساس بدي پيدا مي

هـا و سـاختار بـدن بشـري      ي انسان رهمن صرفاً در حال صحبت دربا. آيد مريدان دافا از سطوح باال مي حقيقيخود 
: ام چيزي هست كه در مدت اصالح فا مشاهده كـرده . افكار بشري بودم ي سرچشمهفقط در حال صحبت در مورد . بودم

درسـت هسـتند،   در بعدهايي كه اصالح فا هنوز بايد به آنها برسد، گاهي اوقات هنگامي كه افكار يك مريد دافـا كـامالً   
 بعـد در . كنند كردن افكار درست او عمل مي تر ، كه در نقش قويدارندحضور هستند كه  يصالح رخدايي صالح يا عناص

توانم ببينم كـه   روند، مي شوند و از جا در مي كنند، يا عصباني مي خوب همكاري نمي اهايي ديگر، وقتي مريدان داف وقت
كننـد؛ و نيـز چيزهـايي كـه      مـي  يشتربآن را كه  ،دارندشان نسبتاً بزرگ هستند، حضور  ، كه برخيمعيني موجودات فاسد

سـو   با آنها هـم ] كنندگان افكار تمرين[ي موجودات بد سطوح پايين مختلفي هستند كه  اليه اندركار هستند آن اليه دست
فكـر كنيـد،    اش دارند؟ پس دربارهي بدي  ي خوب و هم يك جنبه جنبهام كه مردم هم يك  آيا آموزش نداده. شده است

اما، به عنوان مريدان دافا، همگي . اند العاده پيچيده اندركار هستند فوق شود، عواملي كه دست افكار كسي نمايان ميوقتي 
فا بوده باشد، كمك كردن به استاد كه فا را  كردن آمدنش به اين دنيا كسب يك خود حقيقي داريد، و خواه هدف از پايين

كه سابقاً در آنجا ساكن بوديد، هر فكري هم كه شـما را بـه    يت آن بهشتموجودادادن ه باشد، يا نجات اصالح كند بود
در نقـش نيـروي   هنگـام شـروع    آغـاز بـه  ، و آن شـماي واقعـي در   اسـت  شـده  ظـت فاحمد، آن شماي واقعي اينجا آور

ر خـاك  قلمرو شود معادل اين اسـت كـه د   دانيد، هر كس كه وارد سه طوري كه مي اما، به. كرد ميعمل  آورنده حركت به
 هـيچ  حتـي  اصـالً  يا—تواند نقش اصلي را بر عهده داشته باشد ديگر نمي] خود حقيقي[رفته، آن  دفن شده باشد، و رفته

بـراي   خاكاز  "نو وا"ها اعتقاد ندارند كه  ؟ و آيا چيني"خلق كرد خاك از را انسان" او كه نگفت خدا آيا. كند ايفا نقشي
هـاي روي   ي مولكول همهشود،  آسماني ديده مي پادشاهيِ] قلمروهاي[وري كه از ط آفرينش مردم چين استفاده كرد؟ به

موجودات خدايي،  نظرِ به —دهند مي تشكيل را دنيا اين كه آنچه تمام قلمرو، سه درون ذرات تمام—ها زمين، و حتي اتم
بنابراين طوري كـه  . تر عظيماي  تر، با انرژي ند، و خالصر قلمروهاي الهي ريزترد ذرات. گل يا خاك مثل د،نآي مي كثيف

از گرفته  اين ترتيب بدن بشري متشكل و شكل به. بينند، اين مكان بشري واقعاً چيزي غير از خاك يا گل نيست آنها مي
اند كـه   گفته اين است كه خدايان. بينند نيست عنوان خاك يا گل مي قلمرو كه خدايان آنها را به سه چيزي بجز اين ذرات

البته، وقتي يك موجود خدايي يك شخص را خلق . منظور اين است. ها استفاده كردند براي خلق انسان ، يا گل،از خاك
فقـط بـا   . پردازد تصور كرد كه يك انسان به انجام كاري مي طور آنصورت چيزي شبيه  توان به نميرا اعمال او  ،كند مي

مرتبـه و   هـاي بشـري پـايين    اما در خصوص بـدن . فيزيكي] و كاري[نياز به عمل  آن كار كامل شده است، بي ،يك فكر
به بيان ديگر، وقتي موجـودات سـطوح   . سو باشد بر شخص تسلط پيدا خواهد كرد ناتوان، هرآنچه كه افكار فرد با آن هم

، آنها راستاست اً با آنها همخواهيد، يا به چيزي وابسته هستيد، و اينكه آن دقيق شوند كه شما چيزي مي مختلف متوجه مي
وقتـي فـردي معقـول نيسـت، يـا در حـال خـالي كـردن         . كنند مي] دهي و جهت[گذارند و حتي شما را هدايت  تأثير مي

چيز زنده است، و آن چيزها شامل پليدي، اميال، و تنفـر   همه. عصبانيتش است، عناصر منفي در حال تأثيرگذاري هستند
 .گذارند هايي آنها بالطبع تأثير مي ين در چنين وضعيتبنابرا. شود و غيره نيز مي

كند، كـه در آن تمـام موجـودات كيهـان، هـم مثبـت و هـم منفـي،          ي اصالح فا صدق مي اين مخصوصاً در دوره
شـود، و   انـد مـي   عظـيم  يتصـور  زا خـارج طـور   بـه و اين شامل حتي خدايان باالترينِ سطوح كه . خواهند نجات يابند مي
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قلمـرو،   اند در اين دنياي بشري، و در اين سه به همين خاطر است كه توانسته. صاً موجودات دنياهايشانهمچنين، مخصو
 مـرا  بايـد  تـو "دهد بگذرند؟  بار دست مي توانستند از اين فرصت نجات يافتن كه در طول اعصار يك آيا مي. حضور يابند

قضـيه روي   ايـن  كه طوري اما. كه نجات يابند كنند مي و درخواست كنند، مي بيان را اينشان  همه آنها—"دهي نجات
، نيسـت دارد  ش راشـود انتظـار   نوع منطق و دركي كه در دنياي بشري يافت مي چيزي كه فرد با استفاده از آن ،دهد مي

 بايـد  اول دهـي،  نجـات  مرا تا اينجايي چون"—طوري كه بايد هنگام درخواست كمك، مودب و متواضع باشيد مثل آن
—"خـواهم داد تر كـردن آن انجـام    و من كاري را كه از دستم بر بيايد براي آسان كنم، ابراز تو بهنسبت  را ام قدرداني

 بتواني اينكه از قبل بايد و برسي، من سطح به بايد اول دهي، نجات مرا بايد تو اگر" ،از نگاه آنها. نيست اين شبيه اصالً
چنين تقواي عظيمي، بدون رسـيدن بـه مقـام مـن، چطـور       بي. باشي تهداش را عظيم تقواي از مقدار ايندهي  نجات مرا
هايتان را از بين ببريـد،   كنند كه بلغزيد و زمين بيفتيد، رنج بكشيد، و وابستگي ؟ بنابراين كاري مي"دهي منجات تواني مي

اين . دهيد نجات آنها راادريد ايد و ق تا آن سطح تزكيه كردهشما ، استبنا گذاشته شده كه تان  تقواي عظيمبا بعد از اين، 
 .خواهند باشد طوري است كه مي آن

كننده هستند، بايـد بـه مسـائل بـه روش عكـس طـوري كـه         ام كه مريدان دافا، كه تزكيه از اين جهت، قبالً گفته
وقـت آيـا    آن. شـوند  كننـد ناراحـت مـي    بعضي افراد وقتي با چيزهاي ناخوشايند برخورد مي. نگرند نگاه كنند ها مي انسان

ي خودتـان   د، دقيقـاً وقـت تزكيـه   يشـو  با چيزهاي ناخوشايند روبرو ميموجود بشري نيستيد؟ چه فرقي داريد؟ وقتي كه 
دادند كه بايد به درون تزكيه كرد، بر روي ذهن كار كرد؟ توجـه   آيا مذاهب آموزش نمي. تان ي ذهن تزكيه] وقت[است، 

 را خودتان و برويد. دانند نمي را واقعي معني ضرورتاً آنها—ا تفسير كنندآن رچطور نكنيد كه مردم امروزي ممكن است 
چه چيـزي   كه نيديبب و كنيد نگاه خودتان به بايد خوريد برمي مشكلي به يا افتيد مي تضادي در وقتي—كنيد تزكيه واقعاً
گوييد كه ايـن   آيا نمي .كنيد استفاده امور ارزيابي براي فا از كنيد، اداره را آن بايد چطور كه بپرسيد خود از و ،است اشتباه

، يدر اجتماع معمولو خواه دهيد انجام آن را خارج از جهان دنيوي  كه باشيد و قادر بودهدر حال تزكيه  خواهتزكيه است؟ 
كه در كسي نيستيد شما پس، آيا . تواند ؟ نميرا انجام دهدكار  شود كه آنتواند موفق  از خود بپرسيد، آيا فردي عادي مي

كنـد پـيش    افتد، چيزي كه عصـبانيتان مـي   اتفاق مي ريزد هم مي ي كه شما را بهي خودش است؟ وقتي چيز حال تزكيه
خورد، آيا قادر هستيد كه به درون نگاه كنيد و خودتـان   تان ضربه مي افتد، يا منيت اي در خطر مي آيد، يا نفع شخصي مي

، آيا قادر يدنيستمقصر يابيد و شما  چنين وضعي مي در و حتي وقتي كه خود رارا تزكيه كنيد، دنبال كاستي خود بگرديد، 
 واقعـاً  اگـر  يـا . باشم نكرده عمل خوب اي زمينه در بايد—كنم مي درك اوه،"هستيد كه اين رويكرد را داشته باشيد كه، 

قصـد دارم كـه ايـن را    . ارمهستم كـه بـدهك   كارمايي صاف كردن حال در كه است طور اين شايد ،ام نكرده اشتباهيكار 
شويد، پيوسته  كه پيوسته با چنان چيزهايي روبرو مي طور همينو . "كنمسويه ت، الزم استخوب اداره كنم و آنچه را كه 

ي  اداره كند، از اصول حقيقـي بـراي تزكيـه    صورت اي بتواند امور را به اين كننده ، اگر تزكيهپس. خود را بايد تزكيه كنيد
خواهيـد   كنيد خوب نيسـتند؟ اگـر مـي    آيا چيزهاي ناخوشايندي كه در دنياي عادي تجربه مي آنگاهكند،  خودش استفاده

شـعور   وجـودات ذي تـان برگرديـد، و م   خواهيد به مكان اصـلي  قلمرو آزاد شويد، اگر مي خواهيد از سه تزكيه كنيد، اگر مي
آن [وقـت آيـا    تاد كمك كنيد كـه فـا را اصـالح كنـد، آن    خواهيد به اس تان را نجات دهيد، اگر واقعاً مي متعلق به بهشت
در حال تسهيل تمامي اينها براي شما نيستند، در حال قادر كردن شما به اينكه واقعاً خودتـان را تزكيـه   ] چيزهاي ناگوار

 د؟نيست؟ پس چرا ناراحتي شما در اصل هموار كردن راه براي يچيزهاي ناگوارچنان تان با  كنيد؟ آيا روبرو شدن
ي آنهـا   پايـان دربـاره   طور بـي  هايي كه در ادامه آمد به ام، و در سال گفتهفالون  جوآندر واقع چنين چيزهايي را در 

اي به غلبه كردن به آنها ندارند، چراكـه فقـط    خورند، عالقه بعضي افراد، وقتي به مشكالت واقعي برمي. ام صحبت كرده
كننـد، و حتـي وقتـي     ا و ديگران مسائلي هست، درون خود را جستجو نميباشند؛ وقتي بين آنه و خوش شادخواهند  مي

به من كمك كنيد فـا   قرار است چطوراگر خودتان را تزكيه نكنيد، . مقصر هم هستند هيچ خطايي را قبول نخواهند كرد
شـاد و  چيزهـاي   خواهيد روزهـاي لبريـز از   از شما استفاده كنم؟ اگر تمام چيزي كه مي قرار استچطور را اصالح كنم؟ 

به استاد كمك كنيد فا را اصالح كند، بايد چيزهـاي  بگذاريم كه عنوان بخشي از اينكه گمانم به  وقت به آناست،  خوش
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كه كاري كرد بگيريد، و به منظور اينكه  را ها خوشي برايتان نظم و ترتيب دهم كه انجام دهيد، و بگذارم كه شما تصميم
ايد كه مردم دنيا اين روزهـا بـه چـه صـورت      ديده. اما چنين چيزي نيست. قرار دهم ز اموررا انجام دهيد شما را مركآن 

ي اين گفتم كه چگونه امروزه بازيگران، خواه فيلم باشد يا تئاتر، الزم ندارند براي  ديروز به شوخي به افراد درباره. هستند
شـان   نكه آنهـايي كـه سـ    طور همان ،دانم مي ،سالبا بودن در اين سن و ) خنده. (نقش آدم بد، نقش بازي كنند اجراي
 كـه  هـايي  حرف تا گرفته شان بيروني رفتار از—دزماني مردم بسيار خوب و مهربان بودنكه دانند،  از من است ميباالتر 

 بـازي  را بد آدم نقش خواستند مي آنها اگر بود، استاندارد كه جايي و كردند مي رفتار كه طوري وجود با بنابراين،. زدند مي
اينكـه  و قبل از  ،قرار دهند مطالعه مورد را نقش بنشينند، فكر به انجامش چگونگي ي درباره واقعاً كه بودند مجبور كنند،

به بار آورد؟ در  تفاوتيچند دهه توانست چنين ] گذر[چگونه فقط . كنند آن را تمرينبرسند كافي بد به نظر  قدر بتوانند به
، و آن را وانمود كنند، به فكر بنشينندروي آن  ندخواهند نقش يك فرد خوب را بازي كنند مجبور، اگر بامروز مردمِ مورد

اند، و با اين حال شما هنوز  پايين لغزيدهبه شديد قدر  اينبه بيان ديگر، مردم دنيا . كننده نيست قانعهم هنوز حال  و با اين
هـا تزكيـه    هـاي انسـان   واقعيت وسطدافا در  نبشري مريدا به تزكيه بپردازيد؟ سمتدر مسرّت و خوشي خواهيد كه  مي
هايي خواهد بود كـه   ، زمانبه اين نحوو . توانند تزكيه كنند مي اين ترتيب بهو فقط  هاي بشري دارد، كند، و وابستگي مي

 در ايـن —كننـد  رفتارهاي بشري مداخلـه مـي   طرزكه وجود خواهد داشت هايي  كنند، و زمان نميخوب كار  با همافراد 
 سـختي  و اند، لغزيده پايين اين حد تا دنيا مردم كه واقعيت اين آيا ديگر، سوي از اما. كند مي صدق شما از كدام هر مورد

ايـن دقيقـاً آن   كنـد؟   كردن مهيـا نمـي   هاي تزكيه دارد برايتان دقيقاً فرصتآورد،  برايتان به همراه مي آن كه وحشتناكي
 اينكه تا هستند مردم كردن تربد حال در عمد از آنها—آن را دارند، و در ذهن دارندچيزي است كه نيروهاي كهن قصد 

، امروز مردمِ ،با اين حال. كنند را نابود مي و مردمش دنيادارند آنها  اما. آورند فراهم كردن تزكيه شرايط دافا مريدان براي
 ي مديـد هـا  مـدت  ،فاي كيهـان  امر بسيار عظيم اصالحكه كل اين  ام گفته. قدرها ساده نيستند دانيم، آن طوري كه مي به

 فـاي  تواند به اينجا بيايد و طي اين زمـان، طـي اصـالح    نظم و ترتيب داده شد، بنابراين زماني كه كسي مياز اين پيش 
ـ  تأكيد قدر اين زيست محيط حفاظتبه  امروزه مردمِ چرا و است؟ اي ساده موضوع اين آيا باشد، انسان يك كيهان،  ؟ددارن

طرفـدار   كـه  بودنـد  افـرادي  ،گرفتـه باشـد   رقرا تأثير تحت قدرها بد آن طبيعي محيط آنكه از قبل حتي پيش، سال چند
بسـياري از موجـودات از   . افتـد  چيز تصادفي اتفاق نمـي  هيچ. بودند حيوانات حفاظت طور همين و زيست محيطاز  حفاظت

در ضـمن،  . كارمايي با دافـا شـكل دهنـد   پيوند يك كه اميد اين ، به دان در پي پايين آمدن و بازپيدايي بودهسطوح باالتر 
اگـر  . اما فقط اين تعداد انسان و پوسـت بشـري وجـود دارد   . اند ي بازپيدايي در حال بازپيدا شدن بوده ها در چرخه انسان

حيوانـات و حتـي    عنوان تر بههاي سطوح باال بنابراين، حيات. تمام آنها را نگه داردبود  قادر نميبيشتر وجود داشت، زمين 
ايـن  . هاي اينجا در اين مكان بشري، ساده نيستند، آنها موجوداتي عادي نيستند بسياري از حيات. اند گياهان بازپيدا شده

اش در دست خدايان است، و براي هـر چيـزي نظمـي     دنيا هر طور هم به نظر برسد كه باشد، همهكه گفت را هم بايد 
نظمـي،   باشد، در واقع توسط خدايان به آن صورت در آمده است، و در بين بي وجود داشته اي كه يهر آشفتگ. وجود دارد

مريدان دافـا هسـتند   اين اما اينجا، . تمام اين را با دقت مشاهده كنيد و ببيند وقت آن اگر ترديد داريد،. نظمي وجود دارد
 مهيـا دارنـد شـرايطي برايتـان    . نجاتشان دهيـد  كه ئنداشمتمام موجودات منتظر . نقش اصلي را ايفا كنند قرار استكه 
  .كنند كه در آن تزكيه كنيد، و در عين حال منتظرتان هستند كه نجاتشان دهيد مي

كـه   ي، حتي تا حدريزيد هم مي هبخوريد  كنيد، و وقتي به چيزهاي ناخوشايند برمي ميخوب تزكيه نكه فرض كنيم 
: كنيـد  مـي فكـر   دوست نداريد بشـنويد كه سري چيزهايي گفت  و وقتي كسي يك ،كشيد مياز انجام كارهاي دافا دست 

ي آنها به اينجا آمدند، فقط  اما آيا متوجه هستيد، براي فا بود كه همه) خنده. ("دهم نمي تنجات ،طور است حاال كه اين"
 كمونيسـت  حـزب (چ  ك ح شـكل  دنيااين  در كه سرخي اژدهاي نيز و بد، عوامل كهن، نيروهاي اندست در—اآنه كهاين

اند كه فرهنـگ   اند و لبريز از چيزهايي بد شده—ها اهريمن و ،شيطان فاسد، موجودات گيرد، مي خود به را شيطاني) چينِ
 "عليـه  كشـمكش "كـه مـردم را بـه     نـد از فرهنگ شـيطاني الحاد  ، و لبريزدهند اعتبار جلوه مي بيسنتي واقعي بشر را 

چيزي كه —در حال آسيب زدن به فرهنگ سنتي چين استعمداً كند، و  سمان هدايت مينوع، زمين، و آ هاي هم انسان
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در مغـايرت  هـان  دمـد، بـا كي   آن در مردم شرارت مي "كشمكشِ" ي هحزب پليد و فلسف. ه استشد خلق ملكوتتوسط 
هـا آن را از   نبود، اهريمناگر براي اصالح فا . را ساقط كنند توانستند آن ميكه  كنند ميها هم آرزو  ، و حتي اهريمناست

بـه خـاطر   . وجـود داشـته باشـد    كيهاندر نبايد منحرف و چيزي است كه اساساً هرگز  است بردند، چراكه چيزي بين مي
بـا   كـه  دليـل اينكـه  . آزمودن مريدان دافا هستند بردن آن براي كار ن و بهاصالح فا، نيروهاي كهن در حال حفاظت از آ

؛ من رويكـرد خـودم را   موافق نيستم شانبا اين رويكردمن كه  اساس استصرفاً بر اين م كن مخالفت مينيروهاي كهن 
كنـد   دي خـو  تزكيـه  دربه عنوان مريدان دافـا، نبايـد   . اما هر طور هم باشد، امروز دنيا چيزي كه هست شده است. دارم
تـر باشـند، بيشـتر بـه آن      هرج و مرج هر چه امور پر. استفاده كنيد تاني خود الزم است كه از فرصت براي تزكيه. شويد

، يا چيزهاي ناخوشايند روبرو شويد، ها دشواريتوانيد خودتان را در بين هرج و مرج تزكيه كنيد؛ هر چه بيشتر با  شكل مي
 صـعودي  هـاي  تمام اينها پله"طرز متفاوت نگاه كنيد و با خود فكر كنيد،  بيشتر فرصتي است براي شما كه به مسائل به

، و تشـويق  "بلـه "دهنـد،   مريـدان پاسـخ مـي   (نيسـت؟   به اين نحوآيا . "آنها تزكيه كرد و بهتر شد ي وسيله به است كه
 )كنند مي

مريـدان  (؟ درست است، كند تشريح ميدهد و اين چيزها را  تان دوست داريد كه بشنويد استاد فا را آموزش مي همه
تر از طوري كـه مـن در حـال     را حتي واضح چيزهاتان  جود بنياديتوانم به شما بگويم كه مو مي) ."بله"دهند،  پاسخ مي

كـردن  صـحبت   ها بـراي  ر حال استفاده از زبان انساندليلش اين است كه استاد اكنون د. كند درك مي هستمآنها بيان 
مـرو و  قل سـه تولـديِ   از پـس است كه عوامـل   طور اينآگاه است، فقط بسيار شما بسيار  حقيقي، در صورتي كه خود است
شـما را  همانند خاك اند، كه  بار آورده چيزها را بهاز  هايي انباشته ها، تجارب، و آن چيزهاي بد، در شما پنداشت طور همين

بيـرون   بـه بايـد  . بنابراين بايد تزكيه كنيـد . تان به سطح برگردند شوند كه افكار حقيقي اند، و مانع از اين مي مدفون كرده
ـ    اين دقيقاً همـان  . ان را تميز سازيدكننده را محو كنيد، و خودت ودهآل ، آن چيزهايكنيدصعود  د كـاري اسـت كـه در رون

فرامـوش نكنيـد كـه    . ها هستيد، بايد مـردم را نجـات دهيـد    زمان، در حالي كه وسط سختي دهيد، و هم تزكيه انجام مي
فراهم كنند كه اين كار براي  اظهار مي اند و گرچه نيروهاي كهن مردم دنياي امروز، مخصوصاً مردم چين، را خراب كرده

ديگـر وجـود    ،تان را كامل كنيد آن كيهان شديد تزكيه شود، اما بعد از اينكه موفق مي انجام مييك محيط تزكيه  كردن
حتـي   ،پس بايد مردم را نجات دهيد. ندارد بوديد كه ارتشي ميكلي  ي مثل فرماندهكه بوديد  هم هر جايي—داشت مين

—ان دافا است، و چيزي است كه هيچ فرد عاديديبروييد، چراكه اين تقواي عظيم مركه با آنها رو هايي دشواري وسط
انـد كـه    هـا سـر و صـدا راه انداختـه     در حالي كه خيلي! به انجام برساند توانست نميهرگز —تاريخ تمام در يكس يا هيچ

 ايـن كـار را  اما شما داريد . اند انجام نداده ن كار رادر واقع ايچنين است و چنان، هيچ كدام  "شعور نجات موجودات ذي"
 ) تشويق! ( دهيد ميانجام 

دن بـه  يسبا ر) خندد استاد مي( ام؟  شود، نگفته ام كه اصالح فا حتماً موفق مي با وجودي كه اين را بيان كردم، گفته
اصالح فا حتماً موفـق  "گويم كه  ا ميبه هر صورت، چر. شود گيري نزديك مي اين نقطه كه امروز هستيم، پايان و نتيجه

شعور مانده اسـت   ؟ دليلش اين است كه فا ديگر كامل شده است، از آغاز تا پايان، و صرفاً نجات موجودات ذي"شود مي
ي منشأ مداخله با ذهنتـان   ي ساختار كيهان صحبت كردم، هدف اين بود كه درباره وقتي االن درباره. به انجام درآيدكه 
 حقيقيتوانم به شما بگويم كه اگرچه خود  مي. به شما بگويمآيد  ميموجودات سطوح گوناگون  انواع و اقسام از سويكه 

العاده  فوق ،چراكه نيروهاي كهن كيهان ي كافي قوي نيست، يا حتي قدرتي ندارد زهاندا اختيار شماست، اما به شما صاحب
ايد، بنابراين استاد بايد از شما مراقبت كند، كمكتان  رو دفن شدهقلم تر هستند، و بعالوه، شما در اصول معكوس سه بزرگ

چيز هستم، با  تر، من در حال كنترل همه در سطحي از همه بنيادي. اش نيست و اين همه. چيز بماند كند، و در رأس همه
در زبـان بشـري   كـه   اه مثال طريقيزي نيست كه بتوان از اين چ. بودن چيز، تمام راه از هيچي تا چيزي دربرگرفتن همه

ترين است،  آن قدرت، عظيم. توان آن را واضح توضيح داد، هر روشي هم كه استفاده شود نمي. توضيح داد شود مي يافت
و تمـام آنچـه كـه    ، ها كيهان ترين بزرگ از ريزكيهان تا وسيعرا،  چيز كند، همه مايت كرده و حمل ميتمام موجودات را ح

، يـا  آرزو شود كه نمايان گـردد كه  وضعيهر . ها ارتفاع باالترينشامل حتي خدايان —نددر كنترل آن هستاست  موجود
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از باال  ي كهامور در اين دنيا، يا هر چيز شكل كيهان شود، وضع درگيرخواه آن —اراده شود كه انجام گيردهرآنچه كه 
چرا اصالح فا به طريقـي كـه در حـال    دانيد كه  اكنون مي هم. خواهد پذيرفتصورت صله ابالف—وجود دارد تا به پايين

علت اينكه انجامش سخت است اين است كه بـراي اينكـه آن   . هاي اوليه براي حفظ حيات—شود انجام است انجام مي
را از بد تشخيص  خواهند نجات يابند بايد در حالي كه در اين دنياي پرآشوب هستند خوب عملي شود، موجوداتي كه مي

، و خودشان را موفق شونددر تزكيه اين دنياي پر هرج و مرج  وسطدر دهند، و خوب شوند؛ و در ضمن، مريدان دافا بايد 
 .پاك كنند

و آن الزم اسـت  چيـزي اسـت كـه     تمـام  ،كند، يك فكـر  ام كه وقتي يك خدا چيزي را خلق مي قبالً به شما گفته
ها، يك فكر تمام چيـزي اسـت كـه     هنگام خلق جهان خصوص باالترين خدايان، حتي بهدر . بالفاصله انجام خواهد شد

 به اين صـورت اسـت، و درون بعـد آنهـا     شان زيرا ارتفاع خرد آنها و نيروي قدرت. الزم است تا آن بالفاصله انجام شود
 ،ذراتي كه در تك تك سطوح اگر. درون آن ميدان است ،ن ميدان عظيمي وجود دارد، و سطوح بسيار زيادي از ذراتاچن

قصد و نيتـي در ذهـن   ] آن خدا[اش فكر كنيد، همين كه  درباره ، پسپخش هستند واقعاً زنده باشند ،از بزرگ تا كوچك
يـا   باشـند  اند، و تمامي آنها، هر قدر بـزرگ  نيرو، و تمام آن ذراتي كه زنده آن ها، تمام خود شكل دهد، تمام آن مولكول

و گذشته از اين، از آنجايي كه اين . كنند سهم خود را انجام داده و هر چه كه دستور باشد را اجرا ميآن  كوچك، در همان
آساست، و موجودات خدايي به  شود؟ آن معجزه كامل نمي آن فراتر از هر فضا يا زماني در حال انجام است، آيا آن در يك

به خدايان و بودايان نياز به حركت . شوند كامل ميآن  با يك فكر، چيزها در همان—كنند اين صورت چيزها را خلق مي
هـم   بـه  ندارند، چراكه آنچه واقعاً در حال عمل كردن است تمام آن ذرات هستند، كه در يك چشـم  طرف طرف و آن اين

، كنـد  خلق مـي و يكي ديگر آن سطح را كند  خلق مياين سطح را  شان يكي—كنند زدن چيزها را شكل داده و خلق مي
 امـا . شود تراكمي بسيار عظـيم دارد  كند، و آنچه كه خلق مي كند و ديگري آن چيز را خلق مي اين چيز را خلق مييكي 
ها مجبورند براي انجام امور دست به عمل فيزيكي بزننـد، چراكـه    انسان. اي هستند ها فاقد چنين قابليت و توانايي انسان

 .ندطور اينها  انسان. برسند شودخواهند انجام  آهسته، به آنچه كه مي ستهاند و بايد، آه آنها به زمان اين بعد محدود شده
ي  براي تزكيـه  وقتاز  و مسيرتان را بپيماييد،بايد شود بهتر  تر مي در مورد شما، مريدان دافا، هرچه به انتها نزديك

بـا   تمامشكه  دريابيد ،آنها بيندازيداگر نظري به  ،، ممكن استهاكارانبوهي از بعد از انجام . خوبِ خودتان استفاده كنيد
] چيزها و[ ، و اموردر حال انجام كارهاي بشري استوقتي اين يك انسان است كه . يك ذهنيت بشري انجام شده است

بـه بيـان ديگـر،    . بـود  دافايي در آن چيزها نخواهـد شدن نيستند، هيچ تقواي عظيم مريد با افكار درست در حال انجام 
هرچنـد هـم كـه آن    —نه تقواي عظيم يا تزكيه—وقت استگذراندن بينند، اين فقط به بازي  ن ميطوري كه خدايا به

تـرين   گوييد كه آن كار بيهوده انجام شد؟ بايد فا را خوب مطالعه كنيد، چراكه اين اساسي پس آيا نمي. كار را انجام داديد
ي به فكـرم  طور هميناين صرفاً چيزي نيست كه ) دكنن  مريدان تشويق مي. (گرديد تان برمي تضميني است كه به جايگاه

آنچه اكنون بيان كردم براي گفتن اين به شما . آنچه استاد در حال ارائه كردن به شماست فاي كيهان است: رسيده باشد
آن  ،تمـام  تان سستي كنيد، مطلقاً نبايد در مطالعه فايتان سستي كنيد، و قطعاً بايد با خلوص بود كه مطلقاً نبايد در تزكيه

ايد كه استاد دوباره  كرديد، قطعاً بايد، وقتي امروز از اينجا رفتيد و شنيده مياگر پيش از اين خوب مطالعه ن. را انجام دهيد
 )كنند مريدان تشويق مي. (كند، واقعاً جداً مطالعه و تزكيه كنيد، و نگذاريد ذهنتان سرگردان شود به اين امر اشاره مي

طـور   اي بـه  يون داشته باشيد، بنابراين چنـد كلمـه   ي موضوعات مرتبط با شن لي زيادي دربارهممكن است افكار خي
هاي بسيار زيادي هستند، كه هـدف ايـن    ي پروژه دانيد، مريدان دافا در حال اداره طوري كه مي به. كنم گذرا صحبت مي

انـد و   شن نموده و مردم دنيا را كه مسموم شدهاين، حقيقت را روبا و، همراه  كننداست كه شكنجه و آزار شيطان را افشا 
كـه آنهـا را در خطـري بـزرگ قـرار      —اند اند، و فريب آن را خورده ردهتهمت و افتراي شيطان، آن را همراهي ك علت به
هايي كـه   پروژه با رابطهو در . انجامش دهيد يخوب بهو اين آن چيزي است كه بايد در اين زمان . دهندنجات —دهد مي

آنها نقشي حيـاتي نيـز ايفـا    —يناند، و نه فقط هم أثير عظيمي داشتهشود گفت كه ت شان هستيد، واقعاً مي ل ادارهدر حا
همين االنش . يون هست، نجات مردم با استفاده از شكل هنر، و نياز نيست كه به جزئيات اين بپردازم بعد، شن. اند كرده
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يون، از آنجا كه چيزي  بنابراين، در رابطه با هنر شن. ام دش صحبت كردهاز آن آگاهيد، و قبالً در مورخوبي  همگي بهنيز 
بـاال بـه چـه معنـايي؟     . اي براي آن، طبعاً، بايد كامالً بـاال باشـند   ، الزامات پايهبه اجرا برسددنيا  اطرافاست كه بايد در 

تـأثير    مردم را تحـت  قادر نخواهيم بود، ممتازبرتر و بدون توليد اجراهاي : كردم اين بود چيزي كه در آغاز به آن فكر مي
ي گـروه قـومي    در حـال اظهـار نظـر دربـاره    من . بيند را عالي مي شهر قوميتي هنر خود. قرار دهيم، يا نجاتشان دهيم

هـا را   انسـان گـذارد، و   را ارج مـي  شهر قوميتي هنر مردم خـود ] گويم اين است كه، چيزي كه دارم مي. [نيستم يخاص
] آنهايي كه[ اطراف دنياكه چگونه در  ام در فكر اين بودهها  بنابراين، بعضي وقت. ين خاطر در اشتباه دانستتوان به ا نمي

در اطـراف دنيـا اينهـا    . شوند موسيقي اركستري، باله، و اپراي ايتاليايي هسـتند  از همه به رسميت شناخته ميتر  گسترده
و اين مخصوصاً در مورد آنهايي كه بخشي . بينند ا باالترين شكل هنر ميها، و آنها ر ترين اند، سرشناس ها شده ترين نمونه

در صـورتي  . هسـتند مند  عالقهي اين چيزها  تماشا و تجربه بهكند، كه واقعاً  صدق مي اند فرهنگي اصلي جامعه جرياناز 
، و يقـه آبـي  هـاي   گونـه  ي متوسـط پـاييني،   فقط براي تعداد كمتـري از طبقـه   مدرن تيوِاآلترنبسيار هاي  كه آن نمايش

چنان كه بـديهي   ، وشود تمام مي كارشان با آن ،التحصيلي فارغبعد از دانشجويان و آن . دارد جاذبه دانشجويانهمچنين 
 .بنابراين وضعيت به اين شكل است. شوند بيشتر بخشي از جريان فرهنگي اصلي مي است

 ، براي اينكه موفق باشد،نجات مردم استفاده كنيم، هنر ما ايد، اگر قرار است از شكل هنر براي كه متوجه طور همان
روي صحنه مشغول كار باشند، و در طي اجرا كمك  خداييدليلش اين است كه اگر موجودات . عالي باشدالزم است كه 

سـطحش  "، يـا  "فاجعه اسـت  واي، اين اجرا"نند اين باشد كه، ك كنند، و با اين حال آنچه افراد تماشاچي دارند فكر مي
اند كه در حال كمك بـه اجـرا هسـتند، و نـه      اش فكر كنيد، آنها خدايان درباره... ، و آن را به مسخره بگيرند"پايين است

تـوانيم بگـذاريم    نمـي . بودنـد  ، بلكه عالوه بر آن، مردم در حال ارتكاب گنـاه مـي  را نجات دهندمردم توانستند  نميفقط 
يون به كشـورهاي متعـددي در اطـراف دنيـا      طور كه شن هماناگر . يد عالي باشدتان با پس توانايي هنري. شود طور اين

و مـردم تأييـدمان    رسـيديم،  نمـي  شـان بـه استاندارد  تر از حد عالي بـود  فيتمان، پايينشكل هنري ما، يا كيكند  سفر مي
طـور   ه باشـيد كـه بـه   بنـابراين بايـد چيـزي داشـت    . شديم مردم را نجـات دهـيم   كردند، كه در اين حالت موفق نمي نمي

تان بگويـد،   اي بد درباره كسي نتواند كلمه فقط وقتي كه همه از شما خوب بگويند، وقتي كه هيچ. آوري عالي باشد حيرت
ي شـروعش   يـون بـه عنـوان نقطـه     بنابراين ضروري است كه هنرهاي نمايشي شـن . توانيد آن افراد را نجات دهيد مي

اي كـه هـر قـوميتي در     هاي هنري ، شكلرا برگزينمصد انتخاب كردم كه آواز و رقص از ق. استانداردي باال داشته باشد
هـاي ديگـر    خواسـتم كـه بـراي پـروژه     همچنين مي. را بپذيرد، و درك كند هارا بفهمد، آن شانتواند ارزش اطراف دنيا مي

طوري كه چيزي بـراي رجـوع    هب—دهد يون امور را انجام مي ببينيد چگونه شنكاري كنم كه ، و گذاشته باشماي  نمونه
در ابتدا، هـر  . اند شده عالي بوده ايم، و نتايج حاصل بنابراين واقعاً كيفيت اجراها و تعليم اعضا را جدي گرفته. داشته باشيد

يون  عالي اجراهاي شن اثر اما. استكرديد بگوييد كه اين بهترين  فروش بليت بوديد، جرئت نمي مشغولوقت كه جايي 
نفـس بيشـتري    ايـد، اعتمـاد بـه    ، هر چه بيشتر روي ايـن كـار كـرده   با گذشت زماننفس داده است، و  تماد بهبه شما اع

 )تشويق. ( اين بهترين است كه گفتيد اي كه به جرئت مي تا نقطه—ايد داشته
ي  سعي دارم ايـن مطلـب را برسـانم كـه نتيجـه     . چقدر عظيم استاين البته، در حال گفتن اين به شما نيستم كه 

، چيزي نيست كه افراد وجود داردهمياري از سوي موجودات خدايي  ،در رأس آن، كه آوردهشگرفي كه نمايش به همراه 
 انـرژي صـالحِ  . باشـد  جـن شـن رن  ع كنند كـه لبريـز از   اي ساط چه برسد كه انرژي—عادي بتوانند به آن دست يابند

چنين  شود اين تي كه نواخته ميآيد، و هر ن آواز در مي اي كه به آيد، هر كلمه اي كه به رقص در مي شده در هر قطعه شامل
هر چيزي مادي است، و وقتي تـأثير كلـي   ) تشويق. ( كنند ع ميهاي روي صحنه هم انرژي مثبت ساط گاست؛ حتي رن

يش، و براي همـين اسـت كـه كسـاني را داريـد كـه، بعـد از ديـدن نمـا         . برند مي فايدهبه مثبتي اين باشد، مردم از آن 
ز خبرهاي خوب است، كنند كه از قضا حاكي ا ؛ يا بعد از ترك تئاتر تماسي تلفني دريافت مياست خوب شده شان بيماري

هر حالتي كه باشد، مردم بعـد  . شود شان به داليلي كه برايشان معلوم نيست ناگهان حل مي جدي در زندگي و موضوعي
، و اين چيـزي  شود ناشي ميهاي مردم از كارما  چون گرفتاري. اند شدهاند، و خيلي چيزها بهتر  از ديدن نمايش خوشحال
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، هر چه فـرد بيشـتر آن را جمـع كنـد، مشـكالتش بـدتر       شده استاست كه با انجام كارهاي نادرست در گذشته، جمع 
 تيمشـكال ها ممكن اسـت باعـث شـوند كـه      آن گرفتاري. شود بزرگ منجر مي اي به بدبختي ، و مقادير زياد آنهستند

بعـد از تماشـاي   . شده، يا بيمار شود رنجبزرگ بر زندگي فرد سايه بيفكنند، يا ممكن است باعث شوند كه بدن فرد دچار 
را داشته باشد، كه در اين حالت، آيـا   اثرتواند اين  انرژي مثبت در نمايش مي. يون، آن كارما از بين رفته است اجراي شن

ايجـاد  آنها را  كارما بود كه چراكه اند، بود تمام هستند؟ آنها ديگر رفته مواجهبا آنها  هايي كه او زماني گوييد گرفتاري نمي
 . نفع ببرند بالفاصلهتوانند  بنابراين، اين دليلي است كه چرا افراد مي. كرده بود

. طـور خـدايي ارائـه شـده اسـت      دانيد، فرهنگ چين فرهنگي است كـه بـه   كه مي طور همان. اش نيست و اين همه
كـه مفهـوم    طـور  همـان كنـد،   فـرق مـي   "كشور"با مفهوم  "سلسله"ام، مفهوم چيني  كه با شما مطرح كرده طور مانه
اي از تاريخ بشر است،  گر دوره بيان "سلسله". شود متفاوت است كه در كشورهاي ديگر ديده مي "پادشاه"با  "امپراتور"

تور، فرمـانرواي دربـار امپراتـوري اسـت، پادشـاه پادشـاهان؛       يك امپرا. هست "پادشاه"و  "امپراتور"و فرق بزرگي بين 
، پادشاه آن توسط حكمي ه باشدسلطه بود زيرصورت امپراتوري  كه يك كشور بهزماني تا . تر از او پادشاهان هستند پايين

. كـرد  ا مـي يـد شد، و حتي جانشين آن پادشاه بايد توسط امپراتور مشروعيت پ امپراتور به اين عنوان منصوب ميسوي از 
از طريق آن به زمين فرود آمدند تا مختلف آسماني  هاي پادشاهيي اين امر است كه چين درگاهي بود كه  واسطه اين به

متعاقبـاً، در  . و حكومـت كننـد   نمـوده بنـا  در آن كارمايي پيوندهاي آمدند تا به آنجا اي بود كه  انسان شوند؛ بارگاه اصلي
فرهنگ . هاي كارمايي وصل شوند و آرزوي خود را به انجام برسانند پيوندبه آن  مجدداً ند كهبود ي پاياني، قادر مي مرحله

ها،  هاي متفاوتي از پوشش و تزئين، عادات و خصلت فرم، كه يافته بودپيوند يك گروه از موجودات آسماني  هبهر سلسله 
البته، . شدند داد عوض مي ر بار كه تغيير سلسله روي ميها ه اين جنبه. آورد ميآنها همراه را ها  و حتي غذا، لباس، و خانه

دنيا را بـا نيـروي نظـامي فـتح     "توان  ها وجود دارد كه مي اي، اصلي اينجا در بين انسان ي تغيير سلسله با صحبت درباره
س هـا بـرعك   اصـول انسـان  . اما اين اصلي معكوس است، نه يك اصل درسـت . "درانَ فاتح به كشور حكم مي"، و "كرد
هايي وجـود   مطابقت داشته باشند، و بنابراين جنگ اند اينجا در اين سطح هايي كه چراكه آنها بايد با روش انسانند، تهس

ي مـردم   همـه بعـد  . رفتند نمي] شان از جايگاه[كند، وگرنه آنها  دارند كه آناني را كه قدرت را در دست دارند سرنگون مي
براي . شدند ، از گنجايش آنجا بيشتر ميمانده بودنداند؟ اگر همگي در چين منتظر  كجا رفتهبه هاي گوناگون چين  سلسله

شود  بين نژادها از اين ناشي مي هاي تفاوت. دنبسيار وجود دار ها و مردمانِ و بنابراين ملت. همين، به ساير كشورها رفتند
كه نيست يك شخص لزوماً از همان نژادي اند، و روح  كردههاي بشري را خلق  انواع مختلف پوست ،متفاوتكه خدايان 

ها در ابتدا به اين زمين آمدند و بازپيدا شدند، اول به چين رفتند، و هنگامي  وقتي اين حيات. دارد] زمينبر روي اينجا [او 
 يـك ملـت يـا يـك    و بعدها، در كشورها و مناطق ديگر بازپيدا شدند، . كه اينجا بازپيدا شدند، يك سلسله را شكل دادند

شـد و اصـالح فـا     طور گسترده پخش مي دافا بهدر آن ي پاياني ماندند كه  گروه قومي را شكل دادند، و در انتظار صحنه
 .شد شروع مي

خـدايان در نظـر   . بعد اين را در نظر بگيريد، چه كسي بود كه پنج هزار سال تمدن چين را بنا كرد؟ تمـام بشـريت  
هر چه باشد، . آن را بنيان گذاشتندبه كار ببرند، و آن چيزي بود كه خدايان  داشتند كه فرهنگ چين را در طي اصالح فا

چيزهاي باشـكوه در پـنج هـزار سـال      هاي د برجسته است، و نمونهآنچه كه اين فرهنگ دار. خدايي است فرهنگي نيمه
همگـي نقـاط   —شـمرد  را تـوان آنهـا   مـي احتماالً ن كه قدر زيادند اش، كه صرفاً آن هاي تاريخي شامل داستان—تمدن

طور خدايي ارائه شده است، و آن فرهنگي است كه در طي رونـدي بنـا نهـاده شـد كـه       بهكه درخشان فرهنگي هستند 
بـا طـرز   ] انساني[انساني كه امروز داريم بوده است،  بهانسان در حال پرورش يافتن از آنچه كه در روزگاران باستان بود 

آور اسـت؟ آيـا    گوييد تماشايش حيرت شود، آيا نمي ين فرهنگي به مردم ارائه ميوقت، هنگامي كه چن آن. فكري امروزي
ي دنيا زنـدگي   نظر از اين كه فرد در كدام گوشه كالسيك نيست؟ آيا مردم از تماشاي آن واقعاً لذت نخواهند برد؟ صرف

كنند، انگار كه شخصاً آن  مي ساسپيوندي با آن احبينند، همگي  بردارد ميوقتي اين فرهنگ و آنچه را كه درمردم كند، 
 هم كه فـرد  طور است، چون هر جا همين واقعاً،. همه اين احساس را دارند .ندباشند، يا آنجا بوده باشرا قبالً تجربه كرده 
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آن را —ي برق اسـت  مثل يك دوشاخه. د، هنوز آن ياد و خاطره را داردبازپيدا شده باش بر حسب اتفاق ممكن استبعداً 
زمـان اصـول معكـوس در دنيـاي بشـري، رفتارهـا،        با گذربا اين حال، . يابد داخلش جريان مي در بزنيد، و برقبه برق 
 ،و بعـد . كننـد  ، و اينها در نقش مدفون ساختن خود حقيقي فرد عمل ميآورند ميها، و يك طرز زندگي را به بار  پنداشت

هاي گوناگون؛ و نيز آنچه كه فـرد در   اند؛ پنداشت شكل گرفتهكه پس از تولد  بشري يها نواع و اقسام اميال و وابستگيا
عمـل   داريـد ، كه تمامشان در نقش پنهان كردن هـر آنچـه كـه از قبـل     وجود دارند گيرد اين طول زندگي و دنيا ياد مي

چه هست، اما  دقيقاً] اين حس پيوند و نزديكي[پي ببرد  شود كه فرد بتواند مدفون بودن مانع از اين مي طور اين. كنند مي
تواند چيزها را خيلي واضح ببيند  آيد، و مي قسمت آگاه او به هيجان مي. شخص واقعاً حسي حاكي از شور و هيجان دارد

مغـز  . روشني بيان كنـد  او در سطح و ظاهر، نتواند آن را به "خود"داند، حتي اگر  و درك كند، يعني، خود حقيقي فرد مي
يـا   ،برسـاند  تأييـد بـه  توانـد   ي پردازش نمـي  آن را پردازش كند؛ اين كارخانه ش استترستواند با منطقي كه در دس نمي
ايـن دلـيلش   . ماند يك حس مي] صورت به[قط بنابراين، براي آن شخص ف. كه آن حس دقيقاً چه هست ،بندي كند جمع

 .بوده استيون چنين نيروي پرقدرتي در نجات مردم  شنچرا كه است 
و آزار فـالون   براي شـكنجه چ  ك حكه كند  مطلع ميهاي بسياري  دروغرا از خود  ن تماشاچيانِيو همراه با اين، شن

بـا سـاختن   . است  ش نيز بودها هاي پيشين و در واقع اين، تاكتيك حزب در هر يك از جنبش. استگونگ استفاده كرده 
اي شـكنجه و آزار ديگـر مـردم چـين     از مردم چين بـر  در ادامهكند، و سپس  ي شما شروع مي سري شايعات درباره يك

توانيـد حرفـي بزنيـد، و     آن، شما نمـي  "صداييِ تك"با نظام . انگيزد برميم عليه همديگر خشم كند، و در مرد مياستفاده 
 تمـام كند شـما بـد هسـتيد، و سـپس      حزب است كه اظهار مي. بدكه شما خوب هستيد يا  داند بنابراين هيچ كسي نمي

در تاريخ، آيا هيچ . كنند پيام غرق مي اين شوند، جامعه را در پراكني آن، كه توسط آن كنترل مي نهاي چاپي و سخ رسانه
توانـد   مـي تنهايي  بهكسي كه آنها او را مورد حمله قرار دادند توانست بيشتر از سه روز سر پا بماند؟ يك مقاله در روزنامه 

اين شكل عملي نشده است؟ ولي چيـزي كـه مـا اينجـا      يد بهپلچ  ك ح] ي سلطه[آيا هميشه تحت . زير بكشد كسي را به
باشد، اما سـم   طور اينگرچه ممكن است . كنندگان هستند، بنابراين آن رويكرد عملي نخواهد شد داريم گروهي از تزكيه

امـا اينهـا   . بايسـتند  آن كنار ،نكوهش دافا و مريدان دافابا  ،حزب عميقاً نفوذ كرده است، و مردم دنيا را هدايت كرده كه
در پـي نجـات مـردم دنيـا هسـتند، پـس آيـا         اند، و بعالوه آنها ر قرار گرفتنكنندگان هستند كه در حال تحت تأثي تزكيه
كساني كه آنـان آنهـا را مـورد     چوناند؟ طوري ديگر بيان كنيم، اين جرم است  گوييد كه آن افراد مرتكب گناه شده نمي

صميم بگيرند كه آنها را نجـات  توانند ت نظر، آيا مريدان دافا مي پس از اين نقطه. ستندكنندگان ه اند تزكيه هدف قرار داده
كننـد،   يـون، آنچـه كـه هنرمنـدان آن ارائـه مـي       اجراهـاي هنرهـاي نمايشـي شـن    . دهـيم  شاندهند؟ هنوز بايد نجاتن

اي كه  خواند، موسيقي ون ميي ي آن، حتي يك حالت يك رقصنده، اشعاري كه شن برنامه هاي داستان اندركاران خط دست
اي كـه   پنج هزار ساله وقتي ميراث فرهنگيِ. ي، درست، و خالص چين هستندتنس اينها فرهنگ—كند يون توليد مي شن

اش  او بالفاصـله متوجـه   آيـد،  ي مردم كل دنيا به جا گذاشته شد پيش چشم يك شخص بـه نمـايش درمـي    توسط توده
و چند كلمـه  نگاه يك الزم است ، و تمام چيزي كه ارزيابي فردي ديگر استمشغول فردي  كه زماني مشابه—شود مي

پردازنـد،   بعد از اينكه آنها بـيش از دو سـاعت روي صـحنه بـه اجـرا مـي      . او خوب است يا بد دانيد كه مي آنگاهاست، و 
ي نيسـت كـه فـرد    چيـز  ،نمـايش  و زيبايي خـالص  خوبي خالص. اند شوند كه آنها چه نوع افرادي تماشاچيان متوجه مي

ند كه براي اجراي نقش يـك فـرد   امروز مجبور گفتم كه مردمِ لحظاتي قبل مي. دست يابدامروزيِ معمولي بتواند به آن 
تواند با نقش بازي كـردن از كـار    نمي] افتد يون اتفاق مي شنخصوص آنچه در [نقش بازي كنند، با اين حال واقعاً  خوب

كننـدگان بسـيار    چيز ديگر اين است كه، بدن تزكيه. از قصدي است از دنياي دروني فرددرآيد؛ آن بازنمود طبيعيِ عاري 
توانند تشخيص دهند كه لبخنـدهاي   بينند، و مي بسياري از افراد تماشاچي، خوبيِ اجراگران ما را مي. پاك و خالص است

 سـت بجـز بازتـابي   آن چيـزي ني . باشـد  جلوه كردن است، نمـي  ، كه براي خوبمعموليآنان چيزي مثل لبخند اجراگران 
آيا آنگاه، به محـض اينكـه مـردم ايـن را     . كننده است ي دنياي دروني يك تزكيه كننده توصيف از خوبيِ پاكي كه طبيعي

ويـات برنامـه، خـوبي و    انـد؟ البتـه، محت   نگ چه نوع افراديكنندگان فالون گو بينند، برايشان واضح نيست كه تمرين مي
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بخش است، و قطعاتي وجود دارنـد كـه    مردم را روشن كرده و برايشان الهام] ذهن[اي است كه  يكالسيك حقيق زيباييِ
ايد، تأثير تمام  كه ديده طور هماناينها داليلي هستند كه چرا، . كشند تصوير مي بهشكنجه شدن شاگردان فالون گونگ را 

بعـد  —هستيم] در حال گفتن اين[كارانه  محافظه و ما اينجا—آن قاطعانه مثبت بوده است، و بيشتر از نود و پنج درصد
علتش ايـن اسـت كـه ايـن     . گيرند قرار مي تأثير توسط آن تحتپردازند، و حتي عميقاً  از ديدن نمايش به تحسين آن مي

اصالً چيز مثبتي وجـود نـدارد،   كه بگوييم  توانيم در حالي كه نمي. دچيزهايي هست كه مثبت باش ، كمها روزها در نمايش
 .هست بسيار كم كه توانيم بگوييم يم

يـا   دانسـته  پـيش   از، چيـز  د، در خيلـي منـاطق  يون شروع شـ  شن ابتداوقتي . كافي نيستاما فقط خوب اجرا كردن 
شناختند  آنجا مي مردمآمد، تمام آنچه كه  مييون براي اجرا  اي هم كه بود، وقتي شن هر گروه قومي. نبود اي هشد شناخته
اي از زمـان   بنـابراين آن دوره . هسـت  چهيون  شندانستند  نمي آنها .ي اپرا، يا اركستر سمفوني بود خانههاي باله،  شركت

—داشـتند  يون تـأثير عظيمـي   تبليغ شن در حينواقعاً آنها توانستند نقشي چشمگير ايفا كنند، و  بود كه مريدان دافا مي
يون هستيد، در واقع، بـه ايـن    شما در حال كمك به شن گفتن اينكه. كمك كردند مردم را نجات دهديون  به شنيعني، 

، ي خودتان هستيد تزكيه در حالدهيد  آنچه كه انجام مي معني است كه در حال كمك به خودتان هستيد، چراكه در هر
 ورط اينحتماً . دارد] سهم[يابند، همكاري و كمك شما  يون نجات مي هايي كه توسط شن گذشته از اين، در ميان حياتو 

، ايـن پـروژه بـه ايـن طريـق كـه       كنونيي  در مرحله. قرار داردايد  آنچه كه انجام دادهميان  و تقواي عظيمتان در. است
اي  بـا ايـن همـه، در تمـام مـدت نگرانـي      . شود كنيد كه مردم را نجات دهيد انجام مي ي شما با هم سخت كار مي همه
اگـر مريـدان دافـاي محلـي بـه      . مان تكيه كنيم عمل كردن اجراگرانخوب  به تنهااينكه، اين كافي نيست كه . ام داشته

تان بتوانيـد   ، همهكنونيي  اگر، در اين مرحله. مان نخواهند آمد خوبي عمل نكنند، تماشاچيان خوبي همكاري نكنند، يا به
 اين را دهيد،شكل تغيير سرعت وضعيت را  شرق كانادا و تايوان به همانند، و شويد اي جديد وارد عرصهبا هم كار كنيد و 

گردد، مجبور نخواهيد بود كه چنان مقادير زيادي از زمان، نيروي انساني، يا منابع  مييون به شهر بر وقتي كه شن: بدانيد
الزم اسـت  ايـد   كه برعهده گرفته يهاي بسيار در خصوص پروژهچيزهاي خيلي زيادي هست كه . كار بگيريد مادي را به

يـون كـار    گذاريد كه بياييد روي شن كنار ميرا چيز  خواهد ببيند كه شما همه ندمدت، استاد واقعاً نميانجام دهيد، و در بل
هـاي   پيشـروي دقيقاً اين است كـه تالشـتان را روي    دهيد انجام مي خواهم ببينم ، آنچه ميكنونيي  اما در مرحله. كنيد

 .كنيد جديد متركز مي
انـد   اند، در حالي كه مناطقي ديگر نه فقط نتوانسـته  هايي داشته شرويپيبعضي مناطق . چهار سال سپري شده است

ايـن بـه   . دآمـ  ادي پديد آمـده اسـت كـه نبايـد مـي     كنند، و مشكالت زي داشته باشند، بلكه مرتباً بدتر عمل مي پيشروي
ن به نجات مـردم  به هنگام پرداخت يككه هر  مختلفيهاي  شود؛ بازتابي است از ذهنيت اي مربوط مي هاي تزكيه تفاوت
هايي براي اجراهايمان سه سال زمان ببـرد، و بعـد از آن    كه دستيابي به پيشروي مه بودريزي كرد طرحآغاز  در. اند داشته
، ابتدا، قبل از اينكـه بـه   عملي شود اين رويكرد اينكهبراي . از اين همه مريد دافا استفاده كنيم الزم نداشته باشيمديگر 

. است اين در واقع فقط يك استراتژي. هايي به درون جريان فرهنگي اصلي جامعه داشت د پيشرويكل جامعه رسيد، باي
را  همان وضـع  عاقبت،افراد نيايند، زدن به جريان فرهنگي اصلي جامعه دست يافت، و اگر آن  شود فقط با حرف اما نمي
بايـد  . نيسـت  طور اينكه مايل بوديد موفق شويد؟ برويد و در هر چه به بيرون توانيد  كنيد مي آيا فكر مي. د داشتيخواه

تان قيمت جريان فرهنگي اصلي باشـد، و   و دقيقاً كدام رويكردها؟ الزم است قيمت بليت. اتخاذ كنيدهاي خاصي رويكرد
اين اين عملي نخواهد بود كه در . جريان اصلي استفاده كنيد تبليغيِهاي  د از رويكردها و روشيمردم خواهند آمد؛ شما با

ام كه جريان فرهنگي اصلي را هدف قرار دهيد، چنـدين   با وجود اينكه در حال گفتن اين به شما بوده. پا نشويد زمينه هم
منظـور جلـب    و با فرياد زدن رو بـه رهگـذران بـه    توزيع كننداند تا فالير  ها رفته كنندگان به خيابان سال است كه تمرين

ها جابجايي  بله، بليت. اند عادت كردهوش انجام دهند، و اين چيزي است كه به آن ها كار فر ي چيني شان، در محله توجه
اما آيا متوجه هسـتيد  . خوبي پر شدند به هاي نمايش سالنآمدند، تعداد كم نبود، و ] به نمايش[خوبي داشتند، مردم نسبتاً 

تـوانيم در   آيا مـي . دافايمان را به كار بگيريمكل نيروي مريدان  بوديمآمدن آن افراد به آنجا نيازمند چه بود؟ مجبور كه 
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پس بايد به فكر راهي براي پيشروي باشيم، و براي همـين اسـت كـه اسـتاد     ! توانيم ؟ نميادامه دهيم طور اينبلندمدت 
توانند اين را درك كننـد، و دارنـد فكـر     اما بسياري از شاگردان نمي. اصلي كار شود خواهد ابتدا روي جريان فرهنگي مي
گـذاري شـده    خيلي پايين قيمـت هايمان  قسمتي از بليت "...خيلي خوب فروختمرا ها  آخر چرا؟ من قبالً بليت"كنند،  مي

 توانيم براي هميشه به اين كار ادامه دهيم؟ آيا مي. ندها رايگان داده شد ها بليت ، و بعضي وقتبودند
اما ما اينجا چنـين  . "شود پول بدهيد عايدتان مي كههرچقدر "اي است كه  ي پايه يك عقيدهدر اجتماع غرب، اين 

ايـن  . كند بفروشـيد  بااليي داريم و شما اصرار داريد آن را مثل دستفروشي كه بساطش را روي زمين پهن مي نمايش رده
ام كه چگونه جريان فرهنگي اصلي را هدف قـرار   خواهد، و براي همين است كه به شما گفته چيزي نيست كه استاد مي

 فكري كرده باشدنيست كه  طور ايند كه چيزي به شكل معيني انجام شود، صرفاً خواه در حقيقت، وقتي استاد مي. ديده
توانيد آن را ببيند، و تمام آن خدايان نيز  سازي انجام دهم، كه شما نمي عظيمي كار آماده مقدار من بايد به. و ديگر همين

امـا  . چيزي كه كم است اين است كه شما آن را انجام دهيـد  تماماست، و  همه چيز آماده شده. كنند روي آن كار ميبر 
دانم چه كار  توانم روي جريان فرهنگي اصلي كار كنم؟ نمي من چگونه مي"كنيد،  داريد، و فكر مي شما آن قدم را برنمي

آن كتابچـه را   كنان دل دل، و ترسيد كه حرفي بزنيد كنيد، بيش از حد مي ديدار مي تر عاليهاي  وقتي كه با اجتماع! "كنم
مردم را نجـات دهـد؟ بالفاصـله آن    توانست  مي آنكنيد كه  آيا فكر مي. داريد تان نگه مي دست دربا ترس و لرز زيادي 

—اش فكـر كنيـد   درباره خيلي زياد اعتماد نيستيد، درست است؟ واقعاً الزم نيست شخص فكر خواهد كرد كه شما قابل
؟ در حال نجات مردميـد آيا متوجه نيستيد كه . مريد دافا هستيديك شما . و با ابهت به آن بپردازيد نفس بلكه، با اعتمادبه

، غـرب  ي ، اگر شركتي در جريان اصلي جامعـه )تشويق( گويم  به شما مي! ارزد ارزد؟ مي يون واقعاً آن مبلغ نمي بليت شن
ترين قيمت،  گرفتند؟ در هر شهري پايين ت چقدر مييليك بدانيد براي  د، مياد يك ترتيب مي اين اندازه درجه نمايشي به

ترسيد؟ شما سـعي نداريـد    ايم، پس از چه مي قدر باال نگذاشته ما قيمت را اين) تشويق. ( بود ميدالر براي هر بليت  500
تـان متزلـزل    نفس هاعتمادب كه اما وقتي. بلكه، شما واقعاً در حال نجات آنهاييد. كه از طريق مردم به پول بيشتري برسيد

سازيد  هدف مي از آن فقط يك سفر بي. تان را نداريد رويد ولي جرئت پياده شده از ماشين مي] تر عالي[ مكانِباشد، به آن 
، و دزدكـي يـك فاليـر    خواهيد بود در آن اجتماعِ عاليآنجا يا . "نجا رفتمبسيار خوب، آ"گوييد،  و بعدش به خودتان مي

مسلماً، . كشيد در حين اين كار شما را ببينند كنيد كه انگار خجالت مي ك فالير آنجا، طوري رفتار مياندازيد و ي اينجا مي
كـه بـا افـرادي     وجود خواهد داشـت رويكردها بعضي هاي ناخواسته و امثال آن بيزارند، اما هميشه  بعضي افراد از ايميل

كـه   بنابراين تا زمـاني —!همه منتظرند كه نجات يابند—است يعظيم اين چيز: قائل شويد يفرقبايد . خوانَد مينمعين 
انـد، كـه در    ما واقعاً بعضـي افـراد را داريـم كـه عـالي كـار كـرده       . دهيد، مردم خواهند فهميدآن را به حد افراط انجام ن

. اند احت بودهاند، كامالً ر و وقتي با افراد صحبت كرده. اند هاي مرفه به روشي خيلي طبيعي و متين به امور پرداخته محيط
مقـدار بسـيار   . اسـت  طـور  همـين واقعاً . انگار كه منتظر شما بوده باشنددرست بالفاصله طرف مقابل به وجد آمده است، 

تمام چيزي كه كم است اين است كه شما امور را بـا افكـار درسـت بـه     . اند بوده كه جلوتر انجام شدهاي  زيادي كار پايه
 .ايد الزم است نداشته كه رستي رااما شما افكار د. انجام برسانيد

مـورد ديگـر ايـن    . دانيـد  ها در اين سال گذشته واقعاً پرزحمت بود را مي پس حاال دليل اين را كه چرا فروش بليت
فرسـتادن  ]. به وضعيت كمـك كننـد  تا [است كه قسمتي از شاگردان بودند كه به صورت گروهي افكار درست فرستادند 

شـود، و مقـدار كمـي از     كه سد راه ما براي نجات مردم مـي  شود انجام ميسازي شيطاني  پاكافكار درست مسلماً براي 
آيا امكـانش هسـت كـه وقتـي آن همـه افـراد در حـال        . پاكسازي شيطان البته خوب است. شيطان در واقع باقي است

ببينيم كه برخي افراد به هنگـام  اما، الزم است . فرستادن افكار درست بودند هيچ تأثيري نداشته باشد؟ تأثير داشته است
چطـور  "نشستند، با دستي عمود، اما افكارشان درست نبـود،   آنها آنجا مي. فرستادند فرستادن افكار درست چه بيرون مي

تـوانم   چرا وقتـي كـه مـي   . ها را عالي انجام دادم ايم؟ من پارسال فروش بليت امسال اين رويكرد را پيش گرفته است كه
اينجا افكار درست بفرستم؟ چرا بايد جريان فرهنگي اصلي جامعـه   كه كنند روش بليت باشم مجبورم ميبيرون در حال ف

در حالي كـه االن شـنيدن ايـن    ) خنده! (؟"خواهد آنها را بخرد كي مي—اند ها خيلي گران را هدف قرار دهيم؟ اين بليت
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كـه بيـرون    ]هـا چيز[ تمـام آن ايد كه بـا   آيا متوجه. بودنهايت شايع  ي بي رسد، اما در واقع يك پديده نظر مي دار به خنده
صرفاً يك تعداد خيلي كم در آمد، و  مانند چسب ي چسبناك و شكل يك مادهشدند، در همه جاي دنيا آن به  فرستاده مي

ماً سد راه كش كنيد، و مستقيآن چيزي نبود كه بتوانيد پا .از موجودات شيطاني كفايت كرد كه بتوانند با شما مداخله كنند
آن چيـزي  . فرسـتادند  بليت مريدان دافايمان شد و سد راه مريدان دافايي شد كه افكار درست حقيقي بيـرون مـي   فروش

تان بالفاصله آن  كند كه آشفتگي ايجاد كند، افكار درست فرستادن وقتي شيطان سعي مي. سازي كرد نبود كه بشود پاك
اما در رابطه با مريـدان  . گذارد دارد و پا به فرار مي كه برمي ترساند آن را ميري برد، طو كند و از بين مي سازي مي را پاك

چه كاري از دست ما ساخته است وقتي كه آن شـخص بـه خـاطر    . توانيم آنها را از بين ببريم دافا، خوب، ما مطمئناً نمي
تواند هيچ كاري  تي استاد هم نميح—بشود انجام دادكه دركي ناكافي از اين موضوع لغزشي موقتي دارد؟ كاري نيست 

اند در طي اين فرصت حتي بهتر تزكيـه كننـد، و    مان كه خوب تزكيه كرده كند، چراكه من بايد منتظر بمانم آن شاگردان
 بـودم هر جهت، قسمتي وجود داشتند كه خوب عمل كردند، بنابراين مجبـور   به. خصوص خود را كامل كنند به اين مسيرِ
اما آيا متوجه چيزي هستيد؟ آنهايي كه در آغاز . دارم، و ما با موفقيت بيرون آمديم ها دست نگه سختيرغم تمام  كه علي

زيـرا اصـالح فـا    . نـد ا ه، فرصت را براي هميشه از دست داد]اما نرفتند[ نجات يابند ] يون توسط شن[قرار بود سال پيش 
رسد نوبت آن سطح از افراد اسـت؛ وقتـي بـه     يهاني ميرود، قدم به قدم، و وقتي به يك سطح ك بدون وقفه به پيش مي

رسد، نوبت آن گروه از افراد است كه بياينـد   ي بدن كيهاني معيني، مي ، يا اليهدر باال پادشاهي آسماني معيني] قلمروي[
آيـا  . اشـت ، آن صندلي به فرد ديگري تعلق خواهـد د ]پردازد يون به اجرا مي كه شن[ي بعدي  ببينند، و دفعه] نمايش را[

بيـنم   هاي خالي را در سالن نمايش مـي  دانيد وقتي آن صندلي آيا مي! اند؟ متوجه هستيد كه چه تعداد حيات از دست رفته
 ؟دهد به من دست ميچه احساسي 

هرچه استاد بخواهد، همـاني اسـت   "، يا "كمك كردن به استاد كه فا را اصالح كند"ي  خيلي از مريدان دافا درباره
كند كه  اما به محض اينكه استاد واقعاً كاري مي. شود و اين با قاطعيت گفته مي. كنند صحبت مي "دهيم ام ميكه ما انج

برانگيز هستند، كامالً آن فكر صالح  چالش قدريبرويد و چيزي را انجام دهيد كه موافق با تفكرتان نيست، يا وقتي امور 
كنيد  ع ميتان مخلوط شده است، افكاري كه ساطكه با تفكر يرنجشو  بيزاريبا . كنيد ي كمك به استاد را گم مي درباره

پليد چقـدر  چ  ك حدانيد كه  شما مي. ان دافا صدمه بزندريدتواند به م كس نمي ام كه هيچ در گذشته گفته. شوند سد راه مي
اما آيا توانست مريدان دافا . ورندتوانستند دوام بيا روز هم نمي ي سه اندازه زير بكشد، به به را اگر بخواهد كسي. شرور است

] چ ك ح[ي نقش  اندازهحد و ي  اين درباره. تر هستيد پختهتر، و  تر، قوي قدم ؟ هرچه بهتر تزكيه كنيد، ثابتسرنگون كندرا 
 اي رغم هر مداخلـه  شود آسيب برساند، علي اي كه در دافا انجام مي تواند به تزكيه خارجي نمي عنصربه بياني، هيچ . است

در نيوزلند سعي نكرد كه مخفيانـه از شـاگرداني كـه بـه     چ  ك ح ي ويژهآيا باندي از مأموران . كه ممكن است روي دهد
، و فقـط تماشـا   امتحان كنندرا  شان شانس كه هاي منحرفي رسيده بودند استفاده كند تا مشكل بار بياورد؟ بگذاريد درك

هـيچ عنصـر يـا عامـل     . تواند كس نمي ند به دافا آسيب برساند؟ هيچتوا چه كسي مي. آيند به چه صورت در ميكنيد كه 
كننـد نتواننـد خـوب عمـل كننـد،       اما اگر مريدان دافايي كه واقعاً تزكيه مي. از پيش ببرد كاري تواند هيچ اي نمي خارجي
امكانش هست كسي  به فا صدمه بزند؟ آيادر واقع تواند  چه كسي مي. عظيم خواهند بودشويم  متحمل ميهايي كه  زيان

ند، بـه ايـن منظـور كـه     هايي براي شما نيسـت  آزمون از بيشتر يبتواند به فاي كيهان صدمه بزند؟ چنين رخدادهايي چيز
شويد كه در پي مداخلـه بـا مريـدان     ي عناصري كه با آنها روبرو مي همه. بشري شما را افشا كنند هاي گيتسافكار و واب

؟ درسـت مثـل   انـد  كـرده  چيزهـا را آشـفته مـي   و  اند كه كوشـا نبـوده   را هدف نگرفتهني دافا هستند آيا در اصل، شاگردا
طـوري  حتي مسحور و غيرمنطقي شـدند،   بعضي، كه آشفته كردرا  ها بعضي قبل است، كه تهاي پليد چند وق سايت وب
پـس آن چطـور اتفـاق    . ندكرد هاي پليد را پخش مي انگار ديگر خودشان نبودند، و تا جايي پيش رفتند كه آن سايتكه 

ها، آن افكـار بشـري، آن عـادت دروغ     آن وابستگي—چيزهايي كه داشتيد كهكاري كند نبود كه  اينافتاد؟ آيا به خاطر 
به سطح آمده و خود را نمايان كنند؟ آيا براي اين نبود كه كاري كند شما بلغزيـد و  —ها ي به شايعه ، يا آن عالقهگفتن

دور ريختـه شـوند؟   هايتان را ببينيد، و اينكه كاري كند كساني كه واقعاً مناسـب نيسـتند    وابستگي زمين بيفتيد تا بتوانيد



  16

آيـا ايـن   . خـود را نشـان دهـد   كه بد از سوي افراد بد استفاده بردند و كاري كردند  ]ي يا ماده[ ن چيزنيروهاي كهن از آ
تواند واقعاً براي ما مشكل  كس نمي گويم هيچ عمل كرد؟ براي همين است كه مي شدر نقش انجامآن چيزي نيست كه 

كـه   طـور  همـان . تـر شـويم   خـالص  پيوستهكه عمل كند در نقش كمك به ما تواند  فقط ميآن درست كند و، برعكس، 
يش رشوه دهند، تماس هاي نما به سالنكه ند سعي كردچ  ك ح مانند اوباش ، در همه جاي دنيا آن مأموران مخفيِآگاهيد

سـعي  ند كـه  هاي غيرعقالني نوشـت  زده و نامهند، يا خود را شاگرد فالون گونگ جا ي تهديدآميز نوشت د، نامهتلفني گرفتن
امـا بعـد از اينكـه مـردم از     . نـد ممكني را امتحـان كرد واقعاً هر كار . مردم را بر عليه شاگردان فالون گونگ سازندكنند 
خواسـت در   يون مـي  زماني كه شن. كنند د امتحاننبتوانكه  ي نبودبر شدند، واقعاً چيز ديگرماجراي آنها باخي  پرده پشت

بـا   ،تداخل ايجـاد كننـد   كهبودند   شده روانهبه صورت ويژه چ  ك حفرد بدي كه توسط  ينچندآن كره اجرا داشته باشد، 
كـه  آميـز بـود،    ، اجراي ما صورت گرفت و موفقيتآخردر اما . شود موفق به اجرا نمييون  كه شندادند تضمين اطمينان 

. كننـد  مداخلـه توانسـتند   دهنـد، نمـي   ماانند انجكاري نبود كه بتو ،در آخر. بار آورد بهمأموران شكست سنگيني براي آن 
 .هايي بزرگ شديد باعث زيان در نهايتبنابراين، با وجود اينكه آنها دست از مداخله برداشتند، خود شما 

 ي همـه يـون   حتـي اگـر شـن   : ايـد  اما آيا اين را درنظر گرفته. ور استشع ي مريدان دافا نجات موجودات ذي وظيفه
تواند در خود جا دهد؟ بـا   نجات دهد، يك سالن نمايش چه تعداد تماشاچي را مي پذير هست مكانبرايش ارا كه  يتعداد

هايي كه مريـدان   تمام پروژهو ها  يون نجات دهيد؟ با تمام رسانه توانيد با شن ميليارد نفر در دنيا، چه تعداد را مي 7وجود 
گذاريد، بـاز   در توان داريد ميكه ، حتي اگر داريد هر چه را در حال نجات مردم هستندامشان هستند كه در حال انج اداف

ام، شـما در اصـل    كه قبالً با شما مطرح كرده طور همان. د نجات پيدا كنندنتوان عظيمي از افراد هستند كه نمي دهم تعدا
ا بـراي خودتـان نجـات    داريـد آنهـا ر  . شود اد در حال نجات آن افراد نيستيد، و براي ديگران نيز انجام نميبه خاطر است

ي شما  ي بهشت شما باشند، يا به گستره شعور آينده قرار باشد آنها موجودات ذي بسيار محتمل است كهكه دهيد، چرا مي
ـ  فرمانـده مثـل  گرديد،  تان برمي مكان درست شود كه وقتي به طور اينتوانيد بگذاريد  نمي. تعلق يابند كـه  باشـيد   يي كل

بودايان قرار نيست ندار . باشدساكن آن بدن كيهاني در ، و آنجا كامالً خالي باشد، و فقط يك شخصيت تنها ي نداردارتش
توانـد   تان مـي   ا بهشتفقط با آنهو هاي شما هستند،  هاي آنجا دارايي حيات. دست باشند؛ بايد دارا و ثروتمند باشند و تهي

 .شود هر حياتي دارايي محسوب مي—آيند آنها همگي دارايي به حساب مي. رونق يابد
ي مريـدان دافـا حضـور دارنـد، و      از اعضـاي خـانواده   اي انـد عـده   كه امروز اينجا نشستهآگاهم كه در بين آنهايي  
دانم چـون ميـدان    اين را مي. اند كه داخل سالن شده ي مريدان دافا هستند كننده اي از دوستان غيرتمرين عده طور همين

امـا  . انـد  كمونيست به اينجا روانه شـده  ان كار تبهالبته، چندي از افرادي نيز هستند كه توسط . قدرها پاك نيست اينجا آن
هر كسي . دشو هاي تقديري ناشي ميپيوندتان به اينجا فرصتي است كه از نآمد: خواهم به شما بگويم طور مشابه، مي به

در حـالي كـه   . اي نيسـت  تقديري، امر سـاده  پيوندتان هر چه كه باشد، شنيدن فاي بودا، داشتن اين  كه باشيد، يا انگيزه
نخواسته بودند كـه  اينجا بياييد، اگر خدايان  به كه شما را فراخواندهبه نظر برسد كه كسي  طور اينممكن است در ظاهر 
ق يومريـدان تشـ  (ام كـه مـردم را نجـات دهـم      من آمـده ) كنند مريدان تشويق مي. (ستيدتوان نميشما وارد شويد مطلقاً 

ور هستم تا بتوانند رهايي بـه دسـت   عش ال تحمل چيزها به جاي موجودات ذيدانيد كه من در ح ، و همگي مي)كنند مي
. اي نـدارم  وابستگي بشري توانم از همه چيز بگذرم، و من مي. در جستجوي چيزي نيست] امر[من از اين  شخصِ. آورند

مردم دنيا هسـتم،   تمامدر حال نجات . توانم گزينشي عمل كنم شعور را نجات دهم، نمي ام موجودات ذي از آنجا كه آمده
 )تشويق پرشور. ( شود شامل مي همايد را  شمايي كه اينجا نشسته تمامكه 


