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   چيست؟"كمك به استاد كه فا را اصالح كند"معني 

  مـشكل  ،دهنـد  انجـام مـي   ت  كه مريدان دافا قرار اسـ     را  كه سه كاري    طور   نيهمدر برخي شاگردان،    شود كه    مدتي مي 
بـراي مثـال، وقتـي اسـتاد چيـزي          .  چيـست  "كمك به اسـتاد   "معني  اينكه  درك  عدم  يعني،  :  وجود داشته است   يحاد
] تـدابير [گيرد كه مريدان دافا چگونه بايد به موضوعي بپردازند، هميـشه شـاگرداني هـستند كـه      ميگويد يا تصميم    مي

بايـد   را يخـصوص   بـه موضـوع چگونه استاد  دهند كه نظراتي در اين باره شكل مي   و ،سنجند مياستاد را با تفكر بشري      
شـد، بـه جـاي اينكـه         اد به چـه صـورت مـي       د كنند كه اگر استاد طور ديگري انجامش مي        يا به اين فكر مي     كنداداره  

 را به] امر[ عمل كنند يا چگونه جزئيات آنچه استاد بيان كردبه بهترين وجه به    فكرشان را روي اين بگذارند كه چگونه        
ها به تعريـف   شاگردي روند و ميان هم  مياي عدهفكر استاد را دارند؛ عوض كردن   ي  وزانجام برسانند؛ شاگرداني حتي آر    

شوند،  ميو سردرگم گيج  صحبت استاد ازشان  هاي بشري وابستگي علت  به اي عدهپردازند؛   ي خود مي   هاي ايده  تاز مزي 
 سـعي  آينـد تـا   ي من مـي   روند كه به سراغ اعضاي خانواده      ميپيش   تا جايي    اي عدهدهند؛ و     منفي نشان مي   يو واكنش 
خواهد در واقع چيزي است كـه اصـالح           انجامش را مي   اما چيزي كه استاد   . كنندحمايت  كسب   براي رويكرد خود     كنند

 باشد، بـا    مرتبه اين سطح بشريت پايين   شايد  با اينكه   . كند هاي كيهاني توسط فا، طلب مي      ناپذيري از بدن   تعداد شمارش 
جلـوه  تـر    پـايين سطحِ ]اين موجود در[هاي  به صورتكه است  تر در مكاني پايين باالتر هاي حياتاي از   وجود تجلي  اين
عالي بـه  هم هر قدر ي شما  ايده. ي كانوني همه چيز  نقطه-- اصالح فا است   ]و مركز  [، و در عين حال قلب      است كرده

 و آيـا امكـان   .است محدودمشخص موضوع ي منفرد، و آن يك   اين نقطه از هستي،سطحبه اين يك  فقط  ،نظر برسد 
شـمار   ي بـي   انـدازه  بـي  سطوح   برت قرار است چه تأثيري      اين هست كه بدانيد آن چيزي كه استاد خواهان انجامش اس          

كمـك كنيـد    استاد به"خواهيد كه  نهايت عظيم بگذارد؟ اگر شمايي كه شاگرد من هستيد واقعاً مي   هاي كيهاني بي   بدن
خواهـد عمـل     مـي جمع اين كنيد كه چگونه به بهترين وجه به آنچه اسـتاد             فقط  ، بايد حواس خود را      "فا را اصالح كند   

خواهيد كه استاد به شما كمك كنـد؟          مي آن، با اين حال به جاي       است كه بايد انجام دهيد    همين يك كار چيزي     . نيدك
  تان برآورده شود؟ هاي بشري كمك كند ايده  برعكس،كهاستفاده كنيد   دافااز در حين اصالح فاد يتوان چگونه مي

اند خود را همراه  نتوانستهاند، يا  اند كه سقوط كرده ي بوده با شكنجه و آزار، مريدان دافاي بسياردر مدت روبرو شدن
كار بردن تفكر  به، و  كه استاد در حال انجامش استچيزي عدم درك به خاطر زيادي مقدار اين مسئله تا ، وكنند

 نتفكر بشري، براي شاگردانوع از اين  ثالميك فقط به عنوان . است، استاد] هاي خواسته [ارزيابيبشري براي 
ولي در . اند پاسخ دادهمذاهب ديگر كه پاسخ دهيم طوري شكنجه و آزار به توانيم  ال است كه چرا ما نميبسياري سؤ

ريزي يك بنيان فرهنگي براي بشر بود، در صورتي كه آنچه بشر واقعاً در  تاريخ، هدف بنيادي مذاهب صرفاً پي
كننده  مثل يك تزكيهدارد  را مطابق با دافا انجام دهد واقعاً انتظارش بوده است دافا است؛ و فقط هنگامي كه فرد امور

در تمام اما . دمطرح باشديگر نيز داليل بسياري از ، ممكن است مانند افراد از همراهي باز ميالبته، وقتي . كند عمل مي
 بديهي است كهت نباشند، و البته، وقتي افكار فرد به قدر كافي درس. نشده استدافا واقعي  موفق به فهم آن فرد، موارد
 .دهد ميدست تزلزل به او  شكنجه و آزار زير

اند رها شوند،  از عادات بدي كه در دنياي عادي شكل دادهتزكيه  در طول اند  از افراد هستند كه نتوانستهبخشيو بعد 
هر زمان كه چنين فردي براي براي مثال، . كارهارساندن  انجامبه ها و نفوذشان براي  عاداتي از قبيل استفاده از رابطه

رود، و  ي استاد مي شود، به اين يا آن بهانه به سراغ اعضاي خانواده هاي بشري خود موفق به يافتن استاد نمي بيان ايده
 ولي. كند صحبت ميزدند  را حرفي استاد اين يا آن  ي اينكه اعضاي خانواده رود و با شاگردان ديگر درباره سپس مي
شعور بود كه استاد به اين دنيا آمد آيا امكانش هست  وقتي براي اصالح فا و نجات موجودات ذي: اش فكر كنيد درباره

اند، و  كننده ي استاد هم در واقع درست مثل شما تزكيه ؟ اعضاي خانوادهي استاد بتوانند معرف او باشند اعضاي خانواده
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 تمام آن والدين، همسران، فرزندان، و خواهر  بيندر. مانند  ميناموفقمثل هر كسي ديگر درست اگر خوب تزكيه نكنند 
واند بت چه كسي امكانش هست ،اين دنيا داشته است در شمار خود هاي زندگي بي  در جريان دورهو برادراني كه استاد

ساني د كآي وقتي استاد به اين دنيا ميطور است كه  اين، كه صرفاً شماست همان وضعيتمعرف استاد باشد؟ مشابه 
كساني در نقش خواهر و برادران، يا همسر و ، كساني در نقش والدين زميني او، هستند كه در نقش مريد استادند

ي واالي  وظيفهكنند  كمك ميخصوصي كه قرار است انجام دهند به استاد  فرزندان او، و هر كدام با انجام كارهاي به
آنها نيز مواقعي از نظر رسيدن به دركي كافي از و ي خود هستند،  ل تزكيهآنها نيز در حا. به انجام برساندرا اصالح فا 

، آيا اين كنيد استفاده ميفا از صحبتشان به عنوان رويد و  وقت هنگامي كه سراغ آنها مي آن. مانند اصول فا ناموفق مي
ي استاد را به گناهي  انوادهصحبت اعضاي خاين كار كنيد؟ و از طرفي،   داريد فا را مختل مياز اين نيست كهموردي 

و . دهد  بايد روشن باشد كه اصالح فا را فقط استاد انجام مي هستيد مريد دافا كهييبراي شما. كند عليه فا بدل مي
ي استاد  اين يا آن عضو خانوادهطبق بر توانيد   نمي--اساس فا انجام دهيدحتي اگر استاد نباشد، باز بايد امور را بر 

موقع اين مريد استاد هستيد؛ و فقط است كه موقع اين  مريد دافا هستيد؛ فقط  است كه موقعاينفقط .  دهيدشانانجام
   .كنيد كه فا را اصالح كند به استاد كمك مي

چنين افرادي بسيار از دافا دور . كنند هاي پليد خاصي را همراهي مي سايت  از افراد هستند كه وببخشي، همچنين
 پليد ياري هاي ي استاد به آن سايت  اعضاي خانوادهحيثيت و حتي صدمه زدن به غلطش اطالعات اند، و با پخ افتاده
اند به همه گفته   برگزار كردهيمانهاي فايي كه مريدان دافا در كنفرانساستاد  اينكه  با وجود--اي و عده. اند رسانده

و ند ا هرا نشنيده گرفتمهاي   حرف--نگاه نكنندا آنها رهاي پليد گوش نكنند، باور نكنند، و  سايت است كه به آن وب
. اند حتي تا به امروز هم هنوز در اين باره نامعقول. ها هستند كه انگار كامالً زير افسون آن سايتكنند  مي رفتار طوري

تهي به اين اما، اگر اشتباه يك نفر من. ي دوباره داشته باشدتواند شروع  هميشه ميرود  راه را اشتباه ميوقتي يك نفر
؟ اگر، به خاطر شما، موجودات  چه بايد كردنابود شونداي  عده اطالعات نادرستي كه پخش كرديد سبب شود كه به

 آيا ؟ چه بايد كرداند هرگز نتوانند نجات پيدا كنند  نجاتدر انتظارشماري كه پشت هر فردي هستند و  شعور بي ذي
توان  گيريد، آيا مي  وقتي چيزي را كه استاد گفته است ناديده ميستند؟شويد پيامدهاي اين امر چقدر جدي ه متوجه مي

  ؟"كه فا را اصالح كنداست به استاد كمك "در حال شما را مريد دافايي در نظر گرفت كه 

فقط در مورد چند مشكل بحث  گرچه. نيستپرطمطراق  لفاظي فقط يك "كمك به استاد كه فا را اصالح كند"عبارت 
در معرض بحراني ي  كه در اين لحظه چيزي .اعتقادي به فا هست هاي بسيار زياد ديگري از بي اصل نمونهم، در ا هكرد
مان، تنها آرزوي واقعي  ها ميليون ساله؛ براي شاگردان  انتظار ده، بجز، براي مريدان دافاچيزي نيستقرار دارد خطر 
 اصالح اين در --را شماهمگي  جمله از --شعور  ذي موجودات تواند مي آيا اينكه؛ و براي استاد،  اين دنياتان به آمدن
  .دهد نجات گسترده طور به فا
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