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 آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک در بیست و پنجمین سالگرد اشاعۀ دافا

 ۲۰1۷مه  1۴لی هنگجی، 

 شوند(هزار مرید وارد سالن می)استاد دربین تشویق پرشور ده

 )همگی مریدان: درود استاد!(اید! درود بر همگی! شما سخت کار کرده

 دادن انجاا  یخوببه دافا. امروز، اوه، این سالن پر شده است. برای مریدان کنندشرکت می کنفرانس فاافراد بیشتری در  هر سال
توانید مأموریت تاریخی خود را به انجاا  خوبی تزکیه کنید، فقط آنگاه میترین موضوع است. اول خودتان را بهصرفاً مهم کار،سه

رو خودتان را نادیده بگیرید. ازاین توانید تزکیۀه دافا، نمیشعور و اعتباربخشی ببرسانید. بنابراین، در کلِ روند نجات موجودات ذی
اش بیندیشاید، کننده است. اگر تزکیه نکنید، دربارهعنوان تزکیهترین تضمین برای شما بهایدر تزکیه باید جدی باشید، و این پایه

نهاادن دافاا، در واول تااریر در اال بنیانعنوان مریادان هدهند. اما بامعادل این است که مرد  عادی کارهای خوبی انجا  می
مقدار بسیار زیادی تحمل کردید تا اماروز رو در گذشته اینازامروز یک مرید دافا شوید. های کارمایی و پیمودن راه بودید تا رابطه

 یک از اینها ساده نیستند. العاده است. هیچترین منشأ وجودتان خارقبنیادیو  یک مرید دافا شوید

وضاعیت واععای را ببیناد.  ،است درمیان مرد  عادی گم شدهاینجا در الی که تواند کسی نمیهیچدنیای بشری یک توهم است. 
توانناد و می دنابینصورت چندبُعدی میدنیا را بهموجودات خدایی د، در الی که نبینمیدوبُعدی صورت دنیا را به ،بشریموجودات 

توانناد این دنیا را ببیند و مارد  نمی یسطحالیۀ تواند بشری فقط مییک موجود کل وضعیت در هر سطح دنیا را بینند. چشمان 
دربااره وضاعیت و تجلای  در اال صاحبت بلکاه تی کل بدن خود را ببینند. در ال صحبت درباره اعضای داخلی بدن نیساتم  

د نتواند. فقط میند ببیننتوانیک از آنها را نمیهیچ. دهندستم که وجودتان را شکل میالیۀ ذراتی هفیزیکی در سایر بُعدهای الیه
دنیاا د، ایان ناد وضاعیت واععای را ببینناتواننمیازآنجاکاه عبارت دیگر، محدودیت واععاً زیاد است. د. بهنرا ببینشان یسطحالیه
 یا دنیاها، سخنی . در سایر بُعدهااستپذیر امکان توهم است که تزکیه. اما فقط در این ترین مکان استانگیزترین و فریبندهتوهم

توانناد توانند تزکیاه کنناد. چارا نمیدانید، خدایان نمیوور که میای هم وجود ندارد. همانتزکیه و هیچ آیدمیان نمیبهاز تزکیه 
د یاتواننفقط وعتی  ؟آید ساب میآن، تزکیه بهپس آیا  د،ننگونه که واععاً هست ببیهر چیزی را آنتوانند آنها می زیراتزکیه کنند؟ 

انواع و اعسا  عالیق در این دنیاای بشاری،  ۀ. در این توهم و در میان وسوسآید ساب میبهتزکیه  ،آن ببیند است کهواععیت را 
 توجه است. کننده پیروی کنید، واععاً عابلشدن را بپیمایید و از استانداردهای یک تزکیهاگر بتوانید هنوز مسیر خدا

ی تزکیه را رها کرده تا وعتجایی که با فشار عظیمی که مریدان دافا تحت آن هستند، ، دهدنشان می امروزه در چینو این خود را 
دهد یک زندگی عادی را بگذرانید  اگر تزکیه را رها نکرده باشید، مجبور خواهید شد آزار و اذیات باشید، اهریمن به شما اجازه می

تادگی اید از میان آن بگذرید، دربرابر تما  اینها ایساتوجه است که توانستهرا تحمل کنید و  تی آزار و اذیت شدیدتری. واععاً عابل
کاه ایان امار چگوناه کردناد گیری میتصمیم درباره این انیخدا یوعت آغاز، در رایز گویم،این را می .دیتا امروز ادامه ده وکنید 

توجاه ای نبود. آنهاایی کاه جارکت کردناد بیایناد عابلد، موضوع سادهیی بیایبشر یایدن نیا بهاینکه تصمیم گرفتید  ،خواهد بود
این فا این شهامت را دارند تا  .گیرند. اینها موجودات شجاعی هستندالعاده درنظر میخدایان، این موجودات را خارقهستند و  تی 

، باه اندشان را بر ایان نقطاه گذاشاتهنیروهای کهنِ کل کیهان تمرکززمانی که تما  و در  اثبات کنندرا تصدیق کنند، تا خود را 
چیازی کاه از  -گونه است. ماهیت این امر اینسابقه استشعور نور بیفکنند. این بیجدیدی برای نجات موجودات ذی هایمسیر



۲ 

 

 که هر چیزی ایجاد، ثبات، فساد و انهدا ،هان مبنی بر تحت عانون کهن کیزمان آفرینش آسمان و زمین هرگز دیده نشده است. 
دانید کاه آفارینش شد. همگی شما میدوباره از نو آفریده میشد و سپس مهند  می که بنا بود منهد  شود، رسیدای میبه مر له

ایان کاار را  ،خدا بخواهد چیزی متجلی شاود، یاک فکاریک وعتی تر از اینکه بتوانید تصور کنید. آساندوباره خیلی آسان است، 
بخواهند، آن را خواهند داشت. دربااره خادایان بزرگتار هرچه را خدایان شوند. صورت واععی ظاهر میانجا  خواهد داد و چیزها به

تاأثیراتی در تماامی ساطوح  وها در تما  سطوح کیهان را دارد و یک فکر اتما  تواناییو چه؟ درباره آفریدگار نهایی کیهان چه؟ ا
رد،  تای خادایان گیاشاود، تماامی چیزهاا را دربرمیخواهد داشت و جهانی را شکل خواهد داد که تمامی ساطوح را شاامل می

دانید که شاکیامونی نیز درباره ایان . صرفاً آن یک فکر هر چیزی را شکل خواهد داد. همگی شما میشودی را شامل میشماربی
 . شوندآفریده میدرباره اینکه دنیاها با یک فکرِ یک خدا موضوع صحبت کرد، 

اما عانون ایجاد، ثبات، فساد و انهدا ، اصل کیهان گذشته است. اگر در روند ایجاد، ثبات، فساد و انهدا ، بزرگترین کیهان منهاد  
از موجاودات در کیهاان خواساتند باالترین خدا، نمیو  تی  شمار،بود. دروول اعصار، خدایان بیاز د و شتناک میشد، بیشمی

نجاات دهناد. در ایان کیهاانی کاه ای وور گساتردهباهتما  موجودات را و هم خودشان هم استند خودست بکشند و همگی می
بارای اند کاه انجا  رساندهگذرد، تمامی موجودات دروول زندگی خود، کارهای بسیار زیادی را بههای بسیاری از عمر آن میسال

رو بسیاری از خدایان این فکار ازاینرا  فظ کنند.  چیزهاند که آن و آنها آرزو داشت شودرفته میباارزش درنظر گآن خدایان باالتر 
شمار موجود و نیز بی شمار موجودگفتم، هر سطحی تعداد بی وور که عبالًتمامی موجودات را نجات دهند. اما همانکه را داشتند 

یاک از ایان فرمانروایاان . اماا هیچوجاود داردو برای هر جهانی یک فرماانروا دارد، لرد شمار دارد و هر سطحی تعداد بی خدایی
رو، بسایاری هایی باالی جهان خودشان وجود دارد و همگی بر این باورند که باالترین هستند. ازایند که آیا بازهم جهاننداننمی

گساتر   پادشاهان و لردهای خاور اینکه آنهاآمدن برای نجات تما  موجودات را داشتند. اما بهاز لردها و پادشاهان، این فکرِ پایین
وسیلۀ آنهایی کاه بااالتر دادند، ]بهمیمحدودی انجا  مقیاس این کار را انجا  دهند. اگر این کار را در  توانستند، نبودندمحدودی 
 تصور است. عدر بزرگ که غیرعابل، آناست هایت بزرگنگستر  این امر بی . بنابراین،شدرسمیت شناخته نمیبودند[ به

در ال صحبت با شما دربار  اصول فا است. اصالح فا در کیهان تا این مر له امروز آمده، و واععاً در ال رسایدن باه  استاد صرفاً
نگااه  هکناد. اگار باه گذشاتای است که فا، دنیای بشری را اصالح میاکنون در ال گذار به مر لهانتها است و بیشتر اینکه، هم

آزار و شاکنجه و  تان وجاود دارددرمقابال چشامان بینیادآنچاه میواععاً آسان  اصل نشده اسات. نها تما  ایگویم که کنیم، می
نااگوار و به همین میزان ی دلخراشی وجود داشت که هاتحول و دگرگونیدر تاریر نیز اما  ،است سرکوب غیرمنطقی مریدان دافا

 از بود که توانساتند شانهای دشوارای دروول تاریر و دروول بازپیداییهگذاشتن چنین پایفقط با بنیانمریدان دافا و  .مهیب بود
در واول دور  بسایار توجه به اینکه چه کسی هستید، ، بدون ضور داریدشما که اینجا هر یک از امروز داریم برآیند.  آنچهعهد  

مریاد خاواه  .ایادسفر گذر کردهاین از میان زندگی پس از زندگی دیگر همگی ووالنی تاریر، عبل از اینکه به زمان فعلی برسید، 
کشایدن و تحمال ازوریاق رن  هادر تماا  آن ساال در وول هار دور  زنادگی مجباور بودیاد دافا باشید یا یک شخص عادی،

دست آورید که روزی نجات پیدا کنید و اماروز فرصتی را بهاینکه تا تان را کاهش دهید ، گناهان و کارمایهاسردرگمی و نارا تی
بنابراین وعتی بشریت در صالح به آن پی ببرد یا خیر. هر موجود بشری از میان این روند گذشته است، خواه  برسید.به این هدف 

کشیدید. این چیزی است ها زجر میو اعسا  سختیانواع  از، ناگوارهای دردناک و زجرهای بود، ا ساس خوبی داشتید  در سختی
نهایات بی ،آمدن از سطح باالیی از کیهان به سطحی پاایینکل روند پایینکه در این محیط موجودات بشری متجلی شده است. 

علمروهای باالتر این کیهان به سختیِ این دنیاای بشاری نیسات و موجاودات آنجاا باه ساردرگمی  دردناک است، گرچه محیط
  .موجودات بشری نیستند

الیاۀ ذرات شاکل گرفتاه بینند. با یک نگااه، کال بادن شاما را کاه از الیهصورت چندبُعدی میاالن گفتم که خدایان دنیا را به
تان هایها را ببیند، بلکه فقط سالولتواند مولکولتان  تی نمیچشمان، اما گیردشما از مولکول شکل می یسطحالیۀ بینند. می

را ها سلولالیۀ سطح و توانید فقط می روشکل گرفته، ازاین و خود چشمان شما از سلولاند. که از مولکول ساخته شدهبیند را می
شاده از گرفتهتواند ساطح شکلمیفقط نیاز دارید، چراکه چشمان بشری کروسکوپ ها نیز به میاما  تی برای دیدن سلولببینید. 
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بُعدهای گستر  دهند در الیه ذراتی که بدن بشری را شکل میالیهدر معرض توهم است. بشریت تا این اندازه  -ها را ببیندسلول
بدن بشری به هماان تعاداد الیاه از ذرات را  هستند.فراوان نهایت دهند و بیعرار دارند. آنها کل وجود شما را شکل میگوناگون 
 های بسایار زیاادالیاهعاادر نیساتید شاما این اندازه فراوان و متعدد هساتند. داد الیه از ذرات را دارد. علمرو همان تعسهدارد که 

 بینند. بینند. خدایان کل بدن موجودات بشری را میخدایان فقط با یک نگاه آن را می درصورتی که تان را ببینید،بدن

از مارد   نامیم در ال فکر کردن هستند. درواعا،، وعتای بسایاریمی« تفکر عمیق و تعمق دعیق»برخی افراد درباره عبارتی که 
 ،این تفکاردهند. را انجا  می کار شود و آنها صرفاً آنناگهان پدیدار میای که در پسِ آن کار عرار دارد دهند، ایدهکاری انجا  می

اما ، فکر نکردند دعتبه خیلی درباره آن آنها.  اصل نشدفکر عمیق و تعمق دعیق خیلی سری، صورت گرفت و آن ایده درنتیجۀ ت
کنناد و . چرا؟ این موضوعی است کاه بسایاری از افاراد دربااره آن فکار میهندخیلی خوب انجا  داز عهد  آن برآمدند تا آن را 

دعیاق، بادون  ۀای، صرفاً ظاهر شد و بدون بررسی و مال ظادانشمندان نیز درباره آن در ال فکر کردن هستند. چنین اید  پخته
روشانی توضایح دهناد. توانند آن را بهگونه است؟ آنها نمیگیری و توسعه، به انجا  رسید. چرا اینتعمق دعیق و بدون روند شکل

تان، هایتان، برای افکارتان و بارای سالولبرای بدن که در سطح وجود دارد، بلکه نیست در قیقت، بدن بشری این مقدار کمی
دهاد، کاری انجا  مید رالیۀ سطحی فتان هستند. وعتی و همگی آنها بخشی از کل بدنای دیگر وجود دارد های پس از الیالیه

 جاآن تر باشد، زمانِهرچه بُعدی میکروسکوپی، و نه فقط در یک بُعد. و در ال فکر کردن هستندبوده هایش در  رکت تما  سلول
، ایادای فکر کردهکاری فقط لحظهکنید دربار  ا ساس میدر الی که رو ازاینبیشتر است.  جاآن موجوداتِتر است و عدرت سری،

 خطاور ]باه ذهان[ در بُعدی دیگر، شاید آن روند فکر کردن چند سال وول کشیده باشد، چراکه این افکار در بُعادهای مختلفای
  .کردند

بینناد. ا میرچیزهاا الیۀ سطحی بینند در الی که موجودات بشری فقط و چندبُعدی میجانبه صورت همهبهخدایان موضوعات را 
در  ، یا به اینکهکنمواععاً نگاه نمی آن مریدان دافایی که در اوراف من هستند الیۀ سطحی یا رفتار به جزئیات افکار گاهی اوعات

اما هنوز باید برای هر . تان استو به آنچه افکار یا اعمال واععی مکنتان نگاه میواععی به انگیزهکنند  بلکه چگونه عمل میظاهر 
نگر  بنیان عرار دارد. اما آنچه من به آن میدهید پاسخگو باشید، گرچه آن روند در پشت آن کاری که در سطح و ظاهر انجا  می

 و علب وجودتان است. 

. اناد. در تزکیه، این موجودات بشری هستند کاه در اال تزکیهکندمیصدق آزار و اذیت دروول این  دافا همین امر برای مریدان
ازآنجاکه موجودات بشری در ال تزکیه هستند، افکار و تصورات بشری بسیار زیادی متجلی خواهد شد. وعتای افکاار و تصاورات 

رو وعتی افاراد در معارض ازاین ؟رنهمگ، یستیدمطابق با استاندارد فا نبه این معنی است که شود، به ا تمال بسیار زیاد متجلی می
در اال  ازآنجاکاهبسیار خوب، ای بشری فکر کنند و مرتکب اشتباهاتی شوند. آزار و شکنجه عرار دارند گرایش دارند که به شیوه

خوبی را باهتوانید هماۀ کارهاا مرتکب اشتباهاتی شوید، چراکه ا تماالً نمیتزکیه هستید، به شما اجازه داده شده که در این روند 
ا تماالً ممکن است مرتکب اشاتباهات بزرگای پذیر باشند، امکان و اگر اشتباهات خوبی عمل کنید.اما در انتها، باید بهاداره کنید. 
مرتکب اشتباه پذیر است که این امکان دانستم.ها پیش درباره این موضوعات میها پیش درباره آن فکر کرد  و مدتشوید. مدت

شاما مرتکب اشتباه شدن موضوع بزرگای نیسات، چراکاه خواهم به شما بگویم این است که، میای که نکته. باشیدده بزرگی ش
بایاد از اشاتباهات خاود آگااه  وعتی مرتکب اشتباه شدید اما، فردی در ال تزکیه هستید و در ال پیمودن مسیر خداشدن هستید

تزکیه است.  این وتان تما  شود. زمانی که تزکیهمل کنید، در تما  مسیر تا خوبی عتان مقرر شده بهدر کارهایی که برایباشید و 
فا را مورد آزار و اذیت ااند و  تی به اهریمن کمک کردند سایر مریدان دکردهضعیف عمل کنندگان وور مشابه، برخی از تمرینبه

متفاوت است و تحمل بدن بشری نیز  اد شخصی  هردانم که تحت آزار و اذیت شدید اهریمنی، وضعیت تزکیۀ اما میعرار دهد. 
ازآنجاکه موجودات بشری در ال تزکیه هستند،  .، نه خدایاناندوجودات بشری هستند که در ال تزکیهماین ا ، خود را دارد. گفته

شوند. مرتکب اشاتباه شادن ممکان اسات شاامل افکار بشری خواهند داشت و با داشتن افکار بشری، ا تماالً مرتکب اشتباه می
د باه آنهاا عبل ازاینکه این امر کامل شود، هنوز هم بای ا همین دلیل است که گفتهبهاشتباهات کوچک باشد یا اشتباهات بزرگ. 
کنندگان رفتار کنید. هرچاه باشاد ایان تزکیاه اسات و تزکیههنوز باید با آنان مانند هم فرصت بدهیم و اگر بخواهند تزکیه کنند،



۴ 

 

نیاز از پایش  خوبی و بسیار درسات بپیمایناد، ایان نیاز ممکان نیسات. ایان راها پیش این را دید . اینکه همه مسیر را بهمدت
 دانستم.می

دهم، چیزی که از زمان آفارینش گفتم چنین فای عدرتمندی را اشاعه میمطلبی را گفتم.  کرد ، عشروفا را  اشاعۀ ابتداوعتی در 
توانسات توانستم فقط یک فرد را نجات دهم، اگر در انتها یک شخص می تی اگر می ، اماآسمان و زمین هرگز روی نداده است

وضاعیت باا نگااه باه عدر پایین گرفته بود . اماا استاندارد را اینبود. نمیبیهوده در ال انجا  آن بود  آنچه تا کمال تزکیه کند، 
این سالن پر است.  داعل، امروز وعتی اول وارد شد  گفتم که تعداد افراد در کنفرانس فا هر سال در ال افزایش است و  ...جاری
هساتند کاه  البته، مریادان بسایار زیاادیاید.  اال اینجا نشسته اید وگذشتهموفقیت با از میان آزار و اذیت شدید تا به امروز شما 

. هرچه باشد تزکیه تعداد بسیار زیادیدانم مریدان دافای بسیاری وجود دارند، داد. میشان اجازه نمینتوانستند بیایند چراکه شرایط
تواند در سطح و ظاهر به شما صدمه . آزار و اذیت فقط میداردتان هستیبنیان  این چیزی است که ریشه در امری بشری نیست 

کننادگان، خواهاد تزکیهرو اهاریمن همیشاه میتان را تغییر دهد. ازایانتواند بنیانتواند بنیان شما را تغییر دهد؟ نمیبزند  آیا می
تواناد در آزار و اذیات آنهاا موفاق شاود و میهایی دارند، هرگز نتزکیه را رها کنند  درخصوص مریدان دافایی که واععاً مأموریت

تواند باه آن دسات شان بنانهاده شد، جایی که آزار و اذیت نمیتواند باعث شود تزکیه را رها کنند، چراکه آن در بنیان زندگینمی
بسیار مهم است،  تواند به الیۀ سطحی موجود بشری دست یابد. البته الیۀ سطحی موجودات بشری نیزیابد. آزار و اذیت فقط می

های بنیادین شما در هر کاری کاه کند. اما در این روند، خدایان به انگیزهچراکه اعمال شخص سرنوشت این موجود را تعیین می
 گونه است. کنند. ایندهید نگاه میانجا  می

وعتای دیگار  . هار باارون کیهان استمنصفانه است. چرا؟ ایجاد، ثبات، فساد و انهدا ، عاننیز  بشریات موجوددر واع، این برای 
هاای شود. در وول تاریر، بیش از فقط یک یا دو تمادن بودناد کاه درواول دورهمنهد  می]آن تمدن[  ،موجودات خوب نباشند
ند. ارفتهمعاصر  های ماعبل تاریر فراتر از تمدنتمدنووری که بسیاری از ، بهاند؟ تعداد زیادی بودهمگرنهگوناگون وجود داشتند، 

و برای نمایش بعدی اساتفاده شود متن بازنگری می مانند متن نمایش است. وعتی یک دور از تمدن بشری تما  شود تاریر دعیقاً
. اماا ها، فناوری بسیار پیشرفته بود، مانند فناوری موجودات فرا زمینیشود. در برخی دورهمیمتن در انتها نهایی ، تا اینکه شودمی

برای روزی کاه فارا وضعیت موجودات بشری چراکه  ،گیری شد که آن مناسب نیستگونه تصمیماینوعتی آن تاریر سپری شد 
گیری شد کاه فنااوری انساان نبایاد باه آن  اد گونه تصمیمبه اندازه کافی خوب نبود. بنابراین این ،تا فا را یاد بگیرندرسید می

فنااوری، عاالوه بار مناسب تشخیص داده نشاد. آن نیز  ، امانبود شرفتهیپاصالً ، فناوری بشریت هادر برخی دورهپیشرفته باشد. 
  باشد.مطابق الزامات بایست انسان نیز می بیرونی رفتار، تفکر، فرهنگ یا  تی شکل

ها انساانشاکل بیرونای انسان بود . شکل بیرونی صرفاً در ال صحبت درباره درخصوص تاریر که تا این مر له رسیده است... 
رساید، چراکاه باا نظر میهای مختلف، درواع، به چشم موجودات بشری نوین خیلی عجیب باهدروول اوایل تاریر بشری و دوره

ایان آخارین بارای  .ازبین رفت زیرا پی برده شد که مناسب نیساتتفاوت داشت. بارها، نژاد بشر  شکل بیرونی مرد  نوین بسیار
های اخیر نژاد سارخ ناپدیاد شاد، ای. در زماننژاد سرخ و نژاد عهوه دوره، فقط پن  نژاد باعی ماند: نژاد زرد، نژاد سفید، نژاد سیاه،

نژادها. با توسعه فناوری بشری، موان، بین مناوق مختلف برداشته شد و منجر به ناپدید شدن نژادهای شدن مخلوطخاور شاید به
را تجرباه شادن مخلوطترین تواند یافت شود. درخصوص نژاد زرد، مرد  چین بیشاد. نژاد سفید اصیل خالص دیگر نمیخاصی ش

ی مرباوط باه گویم، چراکه این مسالله شاامل موضاوعاتدر این باره بیشتر نمی ، اماآگاهمخوبی انسان بهتاریر واععی از اند. کرده
، تما  تاریر بشریت همراه من است و تما  روند آن را از ابتدا تاا هر موردی که باشداشد. برانگیز بتواند بحثشود و میمیها نژاد

در برای اساتفاده انسان ، خدایان همگی ا ساس کردند که رسیدهاین مر له امروز به وور که تاریر بشری تا دانم. همانانتها می
 مناسب است. آماده و اصالح فا این دوره نهایی 

بارای مارد  خیلای  ،نیروهای کهن دیدند که در این وضاعیتنسبتاً ساده و مهربان بودند. اما مرد   1۹۶۰یا  1۹۵۰دهه وول  در
مدرن  هنر، مدرنهای ایدهرو بسیاری از ازاین .افکار مهربان در جامعه خیلی عدرتمند بودچراکه بود که فا را کسب کنند، آسان می

بر  عناصر منفیبا گذر زمان نهایتاً پر شد و و بد منفی مدرن، با چیزهای ای و شاخه هر زمینه .های مدرن را ایجاد کردندتلوریو 
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دربااره  وور آشاکارباه کننادهای عاادی مارد  جارکت نمیداریم. در وضعیتاین محیطی است که امروز . ندغالب شدتما  دنیا 
د یاا تحقیار شاوند. انتقاد عرار گیرند، مورد استهزاء عارار گیرناترسند مورد خوب صحبت کنند، چراکه میسالم و ، چیزهای مثبت
روی  تامقابل تعداد زیادی از  ضاار و در های رسمی کانمتوانند در وور کامل بر هر چیزی غالب شده و میبه و بد عناصر منفی

کند معرفی میوور خالص خوب و زیبا است آنچه را که بهدانید. شن یون شوند. همگی درباره هنرهای نمایشی شن یون میداده 
با چیزهای منفی و ناساالم پار در این دنیا که ترین عناصر است. کند سرشار از خوبی و زیبایی اصیل و مثبتو تما  آنچه اجرا می

شوند. زده میعدر خالص و سالم است، واععاً شگفتبینند که اینوعتی مرد  ناگهان یک شرکت هنرهای نمایشی را می، شده است
. شن یاون بارای تماا  مارد  برکااتی و هم افراد منفیمثبت  آورد، هم افرادخوبی را برای همه به ارمغان میشن یون اجراهای 

 مأموریت آن این است که مرد  را نجات دهد. است. گوید آن خوب رو هر کسی میآورد، ازاینمی

خواهیاد مسایری راساتین را خواهید مسیر خداشدن را بپیمایید و میما میعدر غالب هستند، شآن این در دنیایی که عناصر منفیِ
کاه مکاانی آکادمی هنرهای فی تیاان، آن شاگردان در  دانید،وور که میهمان چقدر دشوار است. عمیقاً از این آگاهم. -بپیمایید

هنرهاای . اماا همچناان بسایار نگارانم، چراکاه اناددهد، تاکنون خیلی خوب عمل کردهبرای شن یون آموزش میهنرمندانی را 
اخالعیاات ای کاه و شیوهکند. آنها را مجذوب خود می ،و تما  چیزها در اجتماعتأثیری بسیار عوی روی آنها داشته است  یامروز

د ناگوینمی وور آشاکارهایی که در پشت این هستند به. آنگونه استه ایناجتماع عادی ازوریق تأثیرات ظریفی پایین کشیده شد
باا اناواع و  شاما رابلکه . گویندچنین چیزی نمی« من یک اهریمن هستم و مصمم هستم که بشریت را به پایین هل دهم.»که: 

]عناصار  را ببینید. این هاتوانید سرشت واععی آنمیشما ند، بدون اینکه متوجه آن شوید، و کننمیاغوا  اعسا  چیزهای غیراخالعی
شما را مجذوب خود کند هر گونه چیزی که ممکن است ، در انواع و اعسا  محصوالت و در مرد  در هنر، در رفتار منفی و ناسالم[

د. نکشاشاما را باه پاایین میتان، عادات و تمایالتوسیلۀ تحریک کردن به د،نکشبشما را پایین کنند  ضور دارند. آنها سعی می
زیارا عقالنیات مارد   را نجاات داد،مرد  شود که سخت میتسلط پیدا کند، ذهن مرد  و فکر جامعه بر بار که عناصر منفی یک
هساتند محصاولی از آن  ر ال انجاا توانند تشخیص دهند کارهایی که دنمید و گیرناصر منفی تحت کنترل عرار میوسیلۀ عبه

 افکار خودشان نیست. 

الیاۀ توانناد الیهینم. مارد  گرفته را ببینادشاکل بدن که از سلولتواند این الیه سطحی االن گفتم که چشمان بشری فقط می
افکار و تصوراتی که  اال مرد  دارناد، در آگاه نیستند.  ببینند و درباره آنها نیزرا  الیۀ هر چیزیشان و الیهالیۀ بدنفکرشان، الیه

واسطۀ چیزهایی است که اجتماع به آنها آموختاه اسات، کاه غیرعادی است و این بههای بسیار مدرن و الیۀ سطحی، شامل ایده
ی که آنها در ایان دوره زنادگی افکار و تصورات تأثیرگذار روی عوامل منفیِچیزهای منفی و ناسالم عرار دارند.  اکنون تحت تسلط

خواه ابلیس باشاد یاا روح شایطانی  ازب . چراکه در پشت آنها روح اهریمنی وجود داردوجه ساده نیستند، هیچدهند بهشکل می
توانناد نمی همرد  امروز مرد  هستند.نترل و کر دنیا مرانی بدر ال  کازوریق زیردستان اهریمنی خود اهریمنی، آنها کمونیست 

شود یا تحت کنترل عناصر منفی هستند. وسیلۀ فکر خودشان هدایت میشان بهاعمال و بیانآیا وور واضح تشخیص دهند که به
اما وجود ندارد. منشأ افکارتان چیز غیروبیعی درباره  کنید که هیچفکر می تان همگی خیلی وبیعی هستند و  تیدر ظاهر، اعمال

عملکرد عوامال خاارجی اسات. یک از ذهن خودتان است و کدا ناشی  ،فکر کدا  تشخیص دهید کهتوانید نمیدانید و  تی نمی
بدون توجه به اینکاه چاه چیازی دوسات دهند، خوراک میتان را کنند و عادات و تمایالت گوناگونهدایت میآنها امیال شما را 

بسیار دشوار است، واععاً خیلی سخت است!  تی مسیحیت یا  !کرد گونه تزکیهاینمحیطی . چقدر سخت است که در شته باشیددا
شود همگی ا ساس کردند که با فشار از ورف اجتماع، عناصر مثبت معتقدین آنها کمتر و کمتر می ،بودیسم و بسیاری از مذاهب

چراکه عناصر منفی واععاً دنیا را اشاغال   لی ندارند،دانند، اما هیچ راهکند. همگی آنها این را میو اجتماع بیشتر و بیشتر نزول می
 اند. کرده

 گاا  یریمسا نیچنا در ونیا شن پس د،یبردار گا  عقب هدر جهت بهتر شدن، ب دیبخواهاگر  ایکند،  رییمسائل تغ یددواریاماگر 
بنیاانی در تزکیاه کنندگان در شن یون باید رو این تمرینکننده باشد تا بخشی از آن باشد. ازایناما یک فرد باید تزکیه. داردیبرم

های دیگر نیز مشاابه اسات. نهایت سخت است، بسیار سخت. وضعیت در محیطبنابراین روند آموزش دادن آنها بیداشته باشند. 
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زماان در اال نجاات خوبی پیماودن مسایرتان و همان دافا در کل دنیا، شاما در اال باهعنوان مریدان دافا، شامل همه مریدبه
توانید میو ن دیاکرده رها [و لذت یرا تدر ]را فرزندان یا بستگان ]جوان[تان  عنانبسیاری از شما اما . شعور هستیدموجودات ذی

ای دارد و این عناصر منفی این اجتماع چنین جاذبۀ عویناتوان هستید. . و در برخی موارد کامالً در مقابل آنها آنها را منضبط کنید
 عدر عوی هستند. این

ه کسای باشند. چوز در ال پیمودن مسیری درست اند که هنافراد زیادی باعی نماندهدر این دنیا  که دانیدکننده میعنوان تزکیهبه
ها کند مسیری درست را بپیماید؟ چقدر این سخت است. االن گفتم آنهایی که جرکت کردند اینجا درمیاان انساانهنوز جرکت می

ای بیاییاد، شاخص نگرند. اگر جرکت کنید به چنین محایط پیچیادهگونه میبیایند موجودات شجاعی هستند و خدایان به آن این
تان به رد  آنهایی که در اال نجاات مارد  هساتند و  تای تان در وول اصالح فا، پیوستندنخاور آمصرفاً بهشجاعی هستید. 

نسابتاً بتوانیاد در تزکیاه و اگر عالوه بار آن،  العاده!واععاً خارقگیرند، العاده درنظر میخدایان شما را خارق -تانکننده شدنتزکیه
و آنچه پیرامون شما  این محیط بدپس شان هستند، مرد  محصول محیط ازآنجاکهبهتر عمل کنید، همگی در این باره بیندیشید، 

و دارد مایکتااب دافاا را بریاک کنناده  تی وعتی یک غیرتمرین. نظر برسیدکنند که شما خوب بههست در نقش این عمل می
برای مریدان دافا چقدر پس  -شودعنوان فردی خاص درنظر گرفته میبوده و بهبرجسته  تنهایی، اوخواند، صرفاً با این عمل بهمی

عناصر مثبت یی پر از دنیااگر و بود افکار درست برعکس، این محیط خیلی خوب بود و ذهن مرد  پر از  اگر گونه است.بیشتر این
اگار توانسات انجاا  دهاد  ود که هر کسای میبچیزی میآمد، چراکه  ساب نمیپس آنچه در ال انجا  آن هستید زیاد به، بود
کناد و از حیط، شاما را برجساته میاهریمنی بودن این م؟ مگرنه، کردیدمینهایت خوب عمل باید بی بیاید، ساب بهخواست می

باید تا  دی عنوان یک مرید دافا، هنوز درخصوص الزامات برای شما بهشما را مقداری کمتر کرده است.  ۀتزکی سختیِاین منظر، 
شاعور را نجاات توانید بهترین سعی خود را بکنید و مأموریت تاریخی خود را به انجا  برسانید  بایاد برویاد موجاودات ذیکه می

 آن را انجا  دهید.  باید نهایت مهم است و شماشعور بینجات موجودات ذی :دهید. بگذارید به همه بگویم

دانیاد، روش معناوی معماوالً شاامل ماأموریتی وور که میهماناند. بودهمذاهب بسیاری در وول تاریر یک مرید دافا چیست؟ 
خوبی کنم تا به بهشت بارو ، یاا باهخوبی تزکیه میبه گیرد:عنوان هدفش درنظر میکمال خود فرد را بهو فقط شود، خاص نمی
شود، اما چاه کسای را تی گفته میبه« شعورت ذینجات موجودا»وا یا یک آرهات شو . عبارت ساتکنم تا یک بودیتزکیه می
فارد دیگاری را هماراه خاود اندازه کافی سخت است، چه رسد به اینکاه کند آن را انجا  دهد؟ صرفاً تزکیۀ خودتان بهجرکت می

و باید مراعاب ایان معادل این است که نسبت به هر چیزی از آن شخص مسلول باشید،  ،با خود ببریدیک فرد را  فقط اگرببرید. 
خوبی تزکیاه باه اگر نتوانید  تی خودتان راخوبی تزکیه کند. بهرا  شخودمانند خودتان که باید تزکیه کنید، او نیز عیقاً دباشید که 

 نجاات موجاودات»عالوه، ؟ باهتوانید کاری کنیاد کاه او در آن خاوب عمال کنادیا با آن چالش داشته باشید، چگونه میکنید، 
دوش باه  را مسلولیت تماا  آنهااچگونه و  دهیدافراد بسیاری را نجات می -معنی نجات بیش از فقط یک فرد استبه «شعورذی
بارایم خیلای « ناد،را نجات ده شعورذی موجودات»خواهند که می گویندوعتی برخی افراد میهمین دلیل است که به؟ کشیدمی

کنید؟ شعور را نجات دهد؟ چرا آن را امتحان نمیکند موجودات ذیجرکت میچه کسی  -شعورنجات موجودات ذیدار است. خنده
تان شما را اش به بدنشعور صحبت نکنیم  صرفاً اضافه کردن بخش خاصی از کارمای بیماریبگذارید درباره نجات موجودات ذی

 عبل از اینکه فرصت نجات او را داشته باشید خواهید مرد.  -خواهد کشت

در تاریر  عنوان مرید دافابه است  بنیانی که شما عدرت عظیم این فاسازد که موجودات را نجات دهید آنچه برای شما ممکن می
این چیزی نیست که صرفاً هر کسی بتواند انجا  دهد، و از زمان آفرینش آسامان . تانمیت عظیم مسلولیتاهریزی کردید  و پایه

کردن در دافاای جهاان را ارزش تزکیهموجوداتی فای جهان در ال تکوین مریدان دافا است. چه  و زمین نیز وجود نداشته است.
، بینی نرسایددافاای کیهاان باه روشانتزکیاه  از وریق  تی شاکیامونیهیچ کسی در گذشته این کار را انجا  نداده بود. د؟ ندار

 تزکیه خود را کامال کارد.ر کیهان که مطابق استاندارد آن بود به سطحی از فا دبینی وسیلۀ روشندانند که او بهمگرنه؟ همه می
وور مستقیم در ال نجات مرد  است درباره آنچه باید انجا  دهید و آنچاه موجودی در این زمان که دافای کیهان بهعنوان آیا به

های زیااد آزماون و ساختی گاذر از میان این سال یی را کهمریدان دافا ،موجودات خداییالبته، اید؟ تان است فکر کردهمسلولیت
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توجه اید عابلبا موفقیت گذر کرده 1۹۹۹ هژویی ۲۰ا  آنهایی از شما که از میان آزار و اذیت گفتهدارند، و ند بسیار گرامی میاکرده
خود را از هر چیزی که کثیف یا رید و اید را گرامی بداعنوان مریدان، خودتان نیز باید خود و مسیری که پیمودهبنابراین به .هستید

انجا  بینی راستین را کسب خواهید کرد  این چیازی اسات کاه باه. این مسیری است که در آینده در آن روشنبد است رها کنید
 کند. ر یک از شما را نیز معین میدرجۀ آسمانی هتان و این خواهید رساند، تقوای عظیم

ای که فا، دنیای بشری را نزدیک اتما  است و به سمت مر له اکنون در مر له پایانی خود،االن گفتم که اصالح فای کیهان هم
هاای وور بهتری عمل کناد، نگذاریاد تالشکند در ال گذار است. بنابراین در این دوره،  تی هر کسی باید بیشتر بهاصالح می

خاور ساایر یا جدید و متفاوت بودن یاا باه کردندر تالش برای خودنماییمرتکب اشتباه نشوید و تان بیهوده شود، دوباره گذشته
اندازه کافی خاوب نیسات  بایاد منطقای به ،تان نسبت به دافاصرفاً تکیه بر اشتیاقای انجا  ندهید. ا مقانهها، کارهای وابستگی

وور درست عد  بردارید، فقاط آنگااه ما ثر وور درست تزکیه کنید و بهبهباشید و در محیط اهریمنی ایمنی را درنظر بگیرید. باید 
عنوان اماا باه اما در ال شکست دادن آنها در بازی خودشان هساتم.د، اندادهتغییر چیزهای بسیاری را خواهد بود. نیروهای کهن 

اساتاد شاما را بسایار گرامای  ایاد،اماروز اداماه دادهعنوان مریدان دافا، تا . بهعرار داشته باشیددرستی در مسیر مریدان دافا، باید 
آن را پیشاگویی ا  همگای در اال محقاق شادن هساتند. خوبی عمل کنید. کلماتی که در تاریر گفتاهباید بهبنابراین  ،داردمی
 اال محقاق شادن گذرد. ببینیاد، همگای درگفتم چگونه کیهان عد  به عد  تا به انتها از میان اصالح فا میمی کرد ، بلکهنمی

 هستند. 

داریاد هایی پرساشاگر اند. د و برخی از سرزمین اصلی چین آمدهنااز راه دور آمدهاینجا افرادی هستند که گویم. همین اندازه می
شاویق )مریدان با اشاتیاق تدهم. تان پاسر میدست پرسنل کنفرانس برسانید و من برایتوانید آنها را بهمی، بپرسیده واععاً باید ک

 کنند.(می

 کنند.(نشینند و مریدان با اشتیاق تشویق می)استاد که تا آن موع، ایستاده بودند، می

 گویند!مرید: مریدان دافا از سراسر دنیا تولد استاد را تبریک می

 (.کنندتشویق می و به نشانۀ تأیید )مریدان با شور و اشتیاق کنم، اشکال ندارد؟نظر میها صرفاز این استاد:

وور که روند اصاالح ایم و فا در آستانۀ اصالح دنیای بشری است. هماناکنون به انتهای اصالح فا رسیدهبه درک من، هممرید: 
؟ آیا باید با مارد  ایجاد شده استتغییری  ،بر آنچه باید تأکید کنیمکنیم، وور که  قیقت را روشن میهمانآیا رود، پیش میفا به

 تر صحبت کنیم؟دنیا مستقیم

ست. بوده ادادید، آن را انجا  دهید. اصالً هیچ تغییری نگونه که عبالً انجا  میهمانصرفاً . ستاایجاد نشده تغییری هیچ  استاد:

خواهیاد مارد  را اگار می کنیاد،شریح میگفتم. وعتی  قیقت را تسایت مینگهویی آن را میوبدر داشت، اگر تغییراتی وجود می
های بسایاری در ایان زمیناه توانید از سطحی بسیار باال صحبت کنید  وگرنه تأثیری منفی خواهد داشت. درسنجات دهید، نمی

 بوده است. 

زنده، توجه بیشاتر و بیشاتری را باه  افراد اعضای بدنِ اجباری مرید: آزار و اذیت اهریمنی مریدان دافا در چین و جنایت برداشت
زناده گذاشاته و وعتای  افاراد اعضاای بادنِ اجبااری بر افشای برداشتتأکید بسیاری تعدادی از شاگردان خود جلب کرده است. 
 در روشنگری  قیقت با. آیا هنوز باید کنندزنده شروع می افراد اعضای بدن اجباری برداشتموضوع کنند، با  قیقت را تشریح می

ای شروع کنیم، مانند صحبت درباره شایعه خودسوزی و داستان جعلی زمینه و  قایق پایهاینکه دافا چیست و پیشصحبت درباره 
 با توجه به پذیرش شنونده ادامه دهیم؟ مورد مرگ و سپس 1۴۰۰
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کنم این شیوه از روشنگری  قیقت خیلی منطقی است. موجودات بشری صارفاً موجاودات بشاری درست است، فکر می استاد:

بسیار کسی نجات برید که وعتی پی می. بین هستیماز د خوشتوانند درک کنند بیشچقدر می. گاهی اوعات درباره اینکه هستند
 تر از آن چیزی است که انتظار داشتید و باالتر نیست.آن شخص پایینرک گونه است که سطح د، ایناست تر از  د انتظارمشکل

توانناد آن را تر صحبت کنیاد، فقاط آنگااه میتر است، باید در سطحی پاییندرخصوص آنهایی که صحبت با آنها سختبنابراین 
رو بایاد باا ازایان. دادنادمنفی واکانش نشاان نمیگونه داشتند، اینمیگفتید را توانایی تحلیل منطقی آنچه می بپذیرند. اگر واععاً

شایطانی )ح.ک.((  زب کمونیست چین چگونه توضیح دهید که باید  ویژه در سرزمین اصلی چین،به .ای شروع کنیدمسائل پایه
ز آن، دروغ بودن چنین مسائلی را توضیح دهید و وضاعیت واععای را باه آناان بگوییاد. پاس اهایی را درست کرده است. داستان

دردی ر اهریمنی است و آنان با شما همچقد ،گیرددست ح.ک.( اهریمنی صورت میآزار و اذیتی که بهتوانید تشریح کنید که می
ت شما است، ممکن است فکار کنند. اگر فقط درباره این صحبت کنید که  زب اهریمنی چگونه در ال آزار و اذیفکری میو هم
هاا را رو در روشانگری  قیقات، بایاد دروغها تفکرشان را گمراه کارده اسات. ازایانشما نیز خوب نیستید، چراکه دروغ که کنند

 متالشی کنید. فقط آنگاه م ثر خواهد بود. 

 منظورهمکان با درخواستبرای ند کهنگ کنگ در الی که دستور اهریمن را اجرا می اداری خاص منطقه مرید: مسلول اجرایی 
هاای کناد تاا در منطقاه شاهری هناگ کناگ در مکانیمن را ترغیاب میو دار و دساته اهار هخرابکاری کرد اجرای شن یون

تواند شااگردان که همگی اینها نقض عوانین هنگ کنگ هستند. آیا انجمن محلی دافا می گردشگری گوناگون به دافا  مله کنند
 وجود بیاورند؟وسیله محیطی تاب، عانون بهبدین تانند شکایت  قوعی ثبت ک ا دارندکه توانایی این کار رآنهایی را هماهنگ کند تا 

ز عادر نخواهد بود بگریازد و کسای آنهاا را مجاازات خواهاد کارد. درخصاوص در آینده نزدیک،  تی یک شخص بد نی استاد:

ایان چیازی  د.نامناسب برای پیش بردن کارها را پیادا کن هنگ باید شیو  وضعیت هنگ کنگ، شاگردان و انجمن دافا در هنگ
چراکاه در جزئیاات مساائل بپارداز ، تاوانم باه نمیو  .آن را تشریح کناد وور واضحاینجا در چند جمله بهبتواند استاد نیست که 

خوبی انجاا  دهیاد زیرا اینکه چگونه آن را انجا  دهید و چگونه آن را باهکرد . تان منحرف میصورت شما را از مسیر تزکیهاین
نم و هر چیزی را به شما بگویم، شامل اینکه هر عد  اگر عرار بود هر چیزی را برای شما تشریح کموضوعی مربوط به شما است. 

تان روید من دساتوور که در تزکیه پیش میمانهیا، کردید یا من؟ بودید که تزکیه می  آنگاه آیا این شما میرا چگونه بپیمایید
آید، مگرنه؟ بنابراین خودتان باید به مسائل پی ببرید و خودتان نظر منطقی میآمد. به ساب نمیگرفتم، مگرنه؟ پس این بهرا می

 خوبی عمل کنید، محیط مناسبی ]برای تمرین[ خواهید داشت. بهروشنگری  قیقت اگر بتوانید در خوبی انجا  دهید. آنها را به

از  . برخیارسال می کنندهای دافا را به محل مطالعه فا م، اینکه گاهی اوعات افرادی ناشناس کتابیمواجه هستوضعیتی  بامرید: 
 روی آنها انجا  نشاده سایت مینگهویی اعال  کرده بود[]چینی که وب کلماتهای عدیمی هستند که تصحیح نسخهها این کتاب

با اینها چاه م یداناند. نمیو عدیمی شده سفت ها صفحات کثیفی دارند یا کاغذ آنها خیلی، برخی جدید هستند، اما اکثر کتاباست
 .کار کنیم

عمل خوبی باه تا تماالً از آنها مراعبو  مخفی کرده باشندها را ، پس شاید افراد کتاباست بوده آزار و اذیت بسیار شدید استاد:

توانناد اند میهای دافا را ندارند، آنها هنوز هم بسیار باارزش هستند. کلماتی که تصاحیح نشادهبرای افرادی که کتاباند. یاوردهن
توانید آنها را بخوانید و استفاده کنیاد. اگار واععااً کثیف هستند مشکلی نیست و هنوز می تا  دودی هایی کهکتابتصحیح شوند. 

دانند میو موجودات خدایی  ریدان دافا هستید، چراکه متوانید آنها را بسوزانیدآنقدر آسیب دیده باشند که نتوانند استفاده شوند، می
 که در ال انجا  چه کاری هستید. 

گردشگردان از سرزمین اصلی چین کاه باه در تایوان در مسند عدرت عرار گرفت، تعداد که  کومت جدید شته ماه مه گذمرید: از 
توجهی داشته است. آیا این بازتابی از وضعیت تزکیه مریدان دافای تایوان است؟ آیند کاهش عابلمیتایوان  های گردشگریمکان
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در روشانگری توجهی داشاته اسات. آیاا بایاد رعی در تایوان افزایش عابلشتعداد گردشگران از کره جنوبی، ژاپن و آسیای جنوب
 ی را مورد هدف عرار دهیم؟ترهدگسترهای گردشگری تایوان افراد مان در مکان قیقت

گذشته نیست و  خوبیِجود ندارد. اخیراً اعتصاد در سرزمین اصلی چین بهپشت چیزی که مشاهده کردید وخاصی در دلیل  استاد:

توجه به اینکه چاه کسای باشاد، بدونکاهش یافته باشد. درخصوص روشنگری  قیقت، ان وبیعی است که تعداد گردشگر کامالً
توانید  قیقت را وور مشابه  قیقت را به آنها بگویید و تمرکزتان بر گردشگردان از سرزمین اصلی چین باشد. در تایوان، میباید به

اذیتای کاه درنتیجاۀ آزار و ویژه افرادی از کشورهای جنوب آسیا، که آنها نیاز های دیگر نیز روشن کنید، بهبرای افرادی از ملیت
 توانید  قیقت را به همه آنها بگویید. اند. میوور عمیقی آسیب دیدهبه فالون گونگ با آن مواجه است

یارون برای کار فاروش بکنندگان در اپک تایمز همگی تمرینکند چرا درک نمیهنگ کنگ گفت که  در هکنندتمرینیک  :دیمر
و آنها در آنجا فرهنگ  مطالعه کند، پذیرفته نشد. در آنجا فا را انجمن دافاکه رفته بود در محل  جدیده کنندتمرینو یک . اندرفته

 کنند. دافا را درکتوانند واععاً نمی ،جدیدی ملحق شوند  تی اگر افراد روازاینندارند، مطالعه فا عوی 

مسالول وضاعیت تزکیاۀ  ، کام و بایشکنندگانهماهنگهر ال، بهدر هنگ کنگ؟ وجود دارد؟ واععاً  ایآیا چنین پدیده استاد:

 خوبی آگاهی ندارد، این نیز خوب نیست. وشت، از این وضعیت بهفردی که این یادداشت را ناگر اما شان هستند. گروه

مریدان دافاا  تعداد زیادی از االن بیش از یک سال است کهرسانند. مرید: مریدان از سرزمین اصلی چین درودشان را به استاد می
ایان ناوع  هشود اما اماروز. پرسشم این است که، اصالح فا به انتها نزدیک میاندشدهدستگیر  ها در استان مادر بسیاری از مکان

 هایی وجود دارد، یا ...تزکیه ما شکاف کلی خاور این است که در وضعیتدر ال وعوع است. آیا به مزا مت

به انجا  رسیدگی کنید و تان که کمبود دارد کند به هر جنبه از تزکیهای وجود ندارد. ]اهریمن[ شما را وادار میویژهدلیل  استاد:

آن و اسات  ]ذی[ لارد الئاو [دائوئیساتی] تنوراین کار اصرار دارد. با استفاده از کلمات نیروهای کهن، سرزمین اصلی چین مانند 
شاود، گونه نیست که وعتی وضعیت بهتار میا ، اینوور که گفتههمان. ساخته شودتا والی ناب سوزان بماند  شدتآتش باید به

، کندوور بدی عمل میتواند ازبین برود. عبل از اینکه ازبین برود، بهفقط میشود. اهریمن بهتر نخواهد شد و اهریمن نیز بهتر می
سرشات و وبیعات د، آیا ممکن است؟ سم است، اگر بخواهید که سمی نباش مانند. کندتقال میشدت به ،خود عبل از مرگِویژه به

  آن سمی است.

در هنوز عادر نیستند به جزئیات توجه کنناد. بارای مثاال،  هستند،شن یون  دربار گزارش  ارائه اندرکاردست هایی کهمرید: رسانه
آنهاا را ذکار  وور مکرر عنوانیا بهگیرند مورد خطاب عرار میخانم یا آعا عنوان اغلب بهه شوندمصا به های ]چینی[ افرادگزارش

مانناد شان  ها هنوز عادر نیستندوور که رسانهپرسم، همانرف گزارش خبری نیست. از استاد محتر  میمطابق با عُکنند. این می
ها بارای نجاات مارد  را آیا این مسلله عدرت رساانه ئیات داشته باشند،توجه دعیقی به جزیون که توجه دعیقی به جزئیات دارد، 

 تحت تأثیر عرار خواهد داد؟

، ماورد توجاه عارار دهنادبیشاتر رسو  فرهنگای را دهی خود در گزارشها صرفاً باید ها مسائلی جزئی هستند  رسانهاین استاد:

 د. یبهتر عمل کندر این زمینه رو باید ، ازاینهندروشی سنتی کارها را انجا  د باید بهاش همین است. شاگردان فالون گونگ همه

وور جدی تزکیه نکردناد و هنگاا  بههای زندگی واععی در وضعیتخاور اینکه کننده هستند، بهمرید: یک زوج، که هر دو تمرین
والق آنها چه تبعاتی برای شان برای تزکیه دافا تغییر نکرده است. به درون نگاه نکردند، والق گرفتند. اما علبمواجهه با مسائل 

 ؟برسندکمال  به ؟ آیا هنوز این فرصت را دارند تاشان داردتزکیه
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شان در روند تزکیه است. واالق تجلی وضعیتکنند یا خیر فقط اینکه آنها خوب تزکیه میاز نظر اصول، دروول تزکیه،  استاد:

خوبی اگر بتوانند بهترین چیز است. درواع، تزکیه اولین و مهم، . اما برای این زوجموضوعی بزرگ استموجودات بشری در چشم 
کنناد، مسالولیت کنناد، یاا چگوناه تزکیاه میدر چه عالبی تزکیه میانتخاب آنها برای اینکه ، خواهد داشتتزکیه کنند، تأثیری ن

ایاد درسات که آنچاه انجاا  داده تان والق بگیرید، مسلم استو افکار و تصورات بشری هاخاور وابستگیاگر بهخودشان است. 
 نیست. 

ی ساخته شدند؟ وسیلۀ موجودات فرا زمینهای کامپیوتری هستند. آیا آنها بهها همگی در ال بازی کردن با بازیامروزه بچه مرید:
 چگونه باید با آن برخورد کنیم؟

شاوند. موجاودات وسیلۀ موجودات فرا زمینی کنتارل میبهسازند که را افرادی میهای الکترونیکی ازیامروزه همۀ ببله،  استاد:

آیناد یاا وعتای دانیاد افکاار بشاری از کجاا می. االن گفتم که واععاً نمیها هستندخودشان سازنده بازی که ندکنبشری فکر می
طوح مختلاف چاه تفکرشاان در سامرد  از این آگاه نیستند که روناد دانید. منشأ افکارتان را نمی خواهید آن چیزها را بسازیدیم

د که در سطح و ظاهر متجلی ندانفقط چیزهایی را می .شودالقاء میآنها های بیرونی در چگونه ایدهشود، یا شامل می را چیزهایی
بودن خاود را از انسااندهند که و موجودات بشری را به وضعیتی سوق میو سمی هستند برای بشریت مضر  هاآن بازیاند. شده
 د. نت بدهدس

خواهند بدن بشری را اشغال کنناد. آنهاا در آرزوی سااختار مغاز دهند؟ زیرا آنها میچرا موجودات فرا زمینی این کار را انجا  می
اناد. موجاودات در ترین سطح کیهاان آمدهآلوده در پایینآشغال  توده از اند. موجودات فرا زمینی موجوداتی هستند کهبشری بوده

. شاده اساتبشریت هر چهار یا پنچ هزار سال نابود العاده است. بشری خارقذهن اما گیرند. کیهان آنها را بسیار زشت درنظر می
شابیه  شسااختار تفکاراکه تصوری را توسعه دهد، چرکرد که هر چیز عابلبشری این توانایی را کسب می شد، مغزاگر نابود نمی
وسایلۀ . آیاا نگفاتم کاه مااه بهاسات موجودات فرا زمینایساختار تفکر از تر پیشرفتهبسیار  ،استموجودات خدایی ساختار تفکر 

چناین وور پیوساته خواهند بادن بشاری را کساب کنناد، و باهبنابراین آنها میتر ساخته شد؟ ای پیشموجودات بشری در دوره
داد  دربااره هستند و وعتی در گذشته فا را آموزش میز ینالبته عوامل دیگری اند. های کامپیوتری[ را ساختهچیزهایی ]مانند بازی

 ا . آنها صحبت کرده

جاوان، شااگردان ویژه فرستند. برخی از شاگردان، باهندرت افکار درست میبه کنندمان کار مییهادر رسانه ی کهشاگردانمرید: 
دهند و تفکرشان خیلی زیاد شبیه تفکر مارد  عاادی اسات. ایان وضاعیت ها را انجا  میکنند یا تمرینندرت فا را مطالعه میبه

 تواند تغییر کند؟چگونه می

ی چاین، ویژه مریدان دافا در سارزمین اصالا . مریدان دافا، بهدانستم و این را مشاهده کردهها پیش در این باره میمدت استاد:

 وور که فرزندان رشاد کردناد، والادین نتوانساتند آنهاا راهماناما شان جوان بودند آنها را به تزکیه هدایت کردند. وعتی فرزندان
هایی را یااد گرفتاه مهارتو  ندوالتحصیل شاز مدرسه فارغوعتی آنها جذب چیزهایی در اجتماع مرد  عادی شدند. منضبط کنند. 

برای فا را ملحق شدند. دی تیان اپک تایمز یابه برخی نیز  اند واز چین خارج شده برخیشوند  باشند، بخشی از اجتماع عادی می
برناد کاه چقادر بوده است، پی نمیو رفتاری دارند که تحت تأثیر فرهنگ  زب  ازآنجاکه افکاراند و مطالعه نکرده مدتی ووالنی

 ااال کاه در . بریادصرفاً در ال اشاره به چیزهایی هستم که به آنها پای نمی ناخوشایند است. برای افراد خارج از چینرفتارشان 
توانیاد فاا را چگوناه می -باید تفکر و رفتارتان را تغییر دهید. همگی شما مرید دافا هستید ی ]خارج از چین[ هستید،محیط جدید

 مطالعه نکنید؟ اگر فا را مطالعه نکنید آیا هنوز مرید دافا هستید؟
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 دادن اهاریمن در باازی، شما بیاان کردیاد کاه در اال شکسات استاد .اندشعور نجات پیدا نکردهموجودات ذی بسیاری از مرید:
کناد ای که فا دنیای بشری را اصالح میوول دوره اینجا بمانند و در. آیا برای مریدان دافای امروز امکان دارد که خودش هستید

 مأموریت خود را کامل کنند؟

خوبی آنهایی از شما کاه باهشد. هایی میگفتم باعث وابستگی. هرچه میتواند درباره مسائل آینده صحبت کنداستاد نمی استاد:

اگر تصمیم بگیرید با فراغ خاور زندگی کنید خوبی تزکیه کنید. راه دیگری وجود ندارد. اند فقط یک انتخاب دارند: بهتزکیه نکرده
، بسایار خاوب، یدتزکیه کنو بعداً  یدداشته باشکمی سرگرمی  اولیا هنوز وعت هست که  هستاضافه هنوز وعت فکر کنید که و 

 ببینند. توانند تما  افکارتان را خدایان می

اناد و توجهی را رشاد دادهزمانی ووالنی اختالفات عابالمختلف، در وول مدتخاور نظرات کنندگان، بهتمرینبرخی از هممرید: 
رانده شاد  و نهایتااً  من بیرون، مهمکاری کنسعی کرد  درخصوص کاری با دو ورف  شان عمیق شده است. وعتیسوءتفاهمات

  ]ا ساسات[ خود را روی من خالی کردند.

. وعتی مریادان دافاا باه هام اندنگه داشتهای را در خود های عویوابستگیسمت دارند و هر دو شکالتی هر دو سمت م استاد:

افکارتان را متمرکز کنید، عادرتی شان واععاً عظیم است. در فرستادن افکار درست، اگر همگی شما بتوانید شوند، عدرتملحق می
خواهند با شما مداخله کنناد و شاما را تحات تاأثیر عارار میفاسد العاده خواهد بود! اهریمنان آید واععاً عوی و خارقبیرون می که

داشته باشید یا فکر کنید کاه افاراد خاصای آزاردهناده دلخوری  شوندو باعث میعمل کند تان شوند تفکر بشری، باعث میدهند
 تواند اصالً بیرون بیاید!تان نمیکنند که افکار درستآنقدر تقویت میتان را آنها افکار و تصورات بشریهستند. 

در مقابل ایان آزار ، نیاز بود کارهای بسیاری انجا  دهید تا های اولیه، وعتی آزار و اذیت علیه فالون گونگ شروع شده بوددر سال
تحات شادیداً مقررشاده را  کارهایتان برای انجا  آن، توانایی و دیکردمیدر جلسات، مدا  جر و بحث اما و اذیت مقاومت کنید. 

در اعتمااد داشاتم کاه  وگارفتم درنظر مین عنوان روندی از آبدیده شدن شما و تزکیه خودتامن آن را صرفاً بهداد. تأثیر عرار می
وسیلۀ اهریمناان شایطانی ماورد این شیوه به اند و همیشه بهآینده بهتر عمل خواهید کرد. اما برخی افراد تفکرشان را تغییر نداده

دشامن همادیگر کنیاد فکار میآیاا . کننده هساتیدتمریناند. همگی شما همبا مریدان دافا مداخله کردهاند و استفاده عرار گرفته
باشید و باید باه همادیگر  هم افرادِ نزدیکترینهستید؟ هدف مشترک شما این است که مرد  را در دنیا نجات دهید، بنابراین باید 

شود. فقط در این مکان بشری متجلی میآن فرد ظاهر بیرونی و رفتار بینید؟ عنوان فردی بسیار بد میکمک کنید. چه کسی را به
بایاد ببیند.  آورمزا م و رنجش جنبۀ خدایی شما کسی را که کنم ا تمال داشته باشدفکر نمی ندارید؟ی منشأ خدایآیا همگی شما 

 از منظر تزکیه به مسائل نگاه کنید. 

مطالاب بسایاری دارناد کاه اند غرب چین منتقل شدهمرد  در جنوبعومی  تهای باستان که درمیان اعلیترانه ها ومرید: داستان
جی و تاای وآساتیکاشان تعداد زیادی از نمادهای باستانی مانناد سبا جهان، زندگی، آب و غیره هستند و در پوشش سنتی مرتبط

شاان بارای ؟ آیا فرهنگ باستانیاست چین نیز بخشی از فرهنگ سنتی چینعومی در فرهنگ اعلیت وجود دارد. مایلم بپرسم آیا 
 ؟است فرهنگ بشری در آینده مهم

توانم به شما بگویم چرا تعداد زیاادی از میشان برای فرهنگ آینده سخن بگوییم کمی بزرگنمایی است. اینکه از اهمیت استاد:

هزارسال فرهنگ چاین جداشاده ا از آخرین پن د که آنهرسنظر میوور بهچرا اینغربی چین وجود دارند، و در جنوب عومی اعلیت
انندگی باه ر در البار وعتی هزارسال تمدن هستند. یکهای عبل از پن بشری باعیمانده از دوره ،در قیقت، این افراد نژادهستند. 

 بسیار عدیمیو های زنده همگی فسیلعومی، در وول مسیر به من گفتند این اعلیت موجودات خدایی نان بود ، یوناستان  سمت
 . هستند
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ترین کااری کاه ترین و درساتدافا پدیدار شد. خالصکنندگان تمرینگروه بزرگی از مرید: مدتی عبل در پکن، اختالفات درمیان 
گونه است که برای مادت زماانی واوالنی،  ساادت، اینچیست؟ آیا  ،توانیم انجا  دهیم که برای بدن وا د نیز بهترین باشدمی

 همکاری بدن وا دمان را تحت تأثیر عرار داده است؟

تواناد باعاث شاود در هماۀ . این ذهنیت خیلی خطرنااک اسات و میاز آن رها شویدباید  سادت عطعاً چیزی است که  استاد:

 توانید  سادت داشته باشید!نمیتان شل شوید و شما را نابود کند. های تزکیهجنبه

بایاد چگوناه  کنناد.[ ترغیب میاهواستدادخ]امضای  وور بیشتر و بیشتری ]مرد  را برای [بهمان در چین کنندگانتمرین مرید: 
بایاد مراعاب چاه درنظر بگیریم؟  ،گیریکنارهسهبا استفاده از توصیه آنها به تری وور مستقیمدر مقایسه با نجات مرد  به ،این را
 هایی باشیم؟جنبه

من صرفاً پن  انگشات را گیری نیاز است. سقوط  زب اهریمنی چه تعداد کنارهبرای آور  کسی از من پرسید خاور میبه استاد:

 رایافاراد با باه توصایه کاردن رونادِهر ال، ایان اما به خندند()همه مریدان میبدون اینکه به او بگویم چه تعداد.  ،نشان داد 
اند. داشاته شادهدر گروگان نگه وسیلۀ ح.ک.( اهریمنیروندی از نجات مرد  است، زیرا این افراد همگی به ، زبگیری از کناره

کاه خوردناد در مقابال پارچم خاونین ساوگند   هریک از آنهاا اندگذاری شدهاژدهای اهریمنی سرخ عالمتبا نشان آنها همگی 
ازآنجاکه توانید آنها را نجات دهید؟ چگونه می ،گیری کنندآن  زب کناره اگر کاری نکنید که آنها ازشان را وعف آن کنند. زندگی
رفاتن نیسات؟ اهریمنی، برای اصالح فا یک شیطان شده است، آیا نباید آن ازبین برود؟ آیا اکنون در همان مر لۀ ازبین ح.ک.(

 االی کاه رو درافتاد؟ ازایانچه اتفاعی می ،اندنکردهخوبی تزکیه برای آن مریدان دافایی که بهشد، البته، اگر درجا ازبین برده می
به تزکیه ادامه دهناد و بگاذاریم  اند درنظر داشته باشیم و به آنها اجازه دهیمخوبی تزکیه نکرده، باید آنهایی را که بهرودمی ازبین

. نگاه کنیاد وور منطقین موضوع را بهوور کامل ازبین نرفته است هنوز تأثیری داشته باشد. شما باید ایاهریمن که بهآن عسمت 
 ا . ووور واضح تشریح کردهدر قیقت، در گذشته بسیاری از مسائل را به

از باید ایاالت متحده  یمریدان دافا فقط دست ح.ک.(،برداشت اجباری اعضای بدن مریدان دافای زنده به برای توعف چرامرید: 
شنید  که اگار پخش شده است. ها روزنامهنیز تلویزیون و اخبار این درخواست و دادخواهی در ؟ کمک کننددرخواست کاخ سفید 

مریدان دافا بدنی وا د هستند و بایاد هنگاا  کنم تعداد امضاها به صدهزار نرسد، تأثیری منفی خواهد داشت. شخصاً ا ساس می
 باید شخصاً همکاری کنند. ،اندین اخبار شنیدهانجا  کارها با هم همکاری کنند. آن مریدان دافایی که درباره ا

 افاراد اعضای بدن اجباری موضوع برداشت درخصوصکنم این تعداد را گفته باشم. گونه نباشد. فکر نمیمکن است اینم استاد:

وسایلۀ دهاد و آن دساتوری اسات کاه مساتقیماً بهای روی میوور گستردههای چین بهدر بسیاری از بیمارستان این عمل زنده،
ای نداشته باشید که شواهد هیچ راهی برای ما نیست که اوالعات مشخصی داشته باشیم. اگر شیوهاهریمن صادر شده است. اما 

وجاود دارد، عرباانی تعاداد یا آن این اندازه کافی معتبر نیست. اگر ادعا کنید که تان برای آنها بهکال د، یآوری کنجم، را بسیاری
 ، زماانشااناوالعات دعیقی از نا  افراد، شاغل و  رفه توانیدمی. آیا درخواست کنندممکن است از شما مدارک پزشکی دیگران 

مرد  انتظار  در اجتماع غربیفالون گونگ را شروع کردند و مانند آن را ارائه دهید؟  ها، زمانی که آنشانبرداشته شدن اعضای بدن
فکار ، آن بادونند. مارد  نیااز دارناد شاواهدتان را ببینناد و محکمی داشته باششود، شواهد و مدارک دی که ادعا میموار دارند
 کنیدنند که بزرگنمایی میکفکر ممکن است    تی معتبر نیستکنند که ادعای شما چیزی ذهنی است، یا تصور شما است، و می
 تان استفاده کنید تا جایگزین واععیت شود. توانید از ا ساساتپس نمیکنند. فکر می گونهاینگویید. دروغ می یا

ای در چاین وجاود وور گستردهموضوعی بسیار جدی است و به ،زنده افراد اعضای بدن اجباری ا  که برداشتدر تما  مدت گفته
  به آن تعاداد سابقه است. اما وعتیاند و این اهریمن در تاریر بیوور شدیدی تحت آزار و شکنجه عرار گرفتهدارد. مریدان دافا به

ا  که نباید اعداد را ذکر کنید، اما برخی افراد گوش وور مکرر تأکید کردهواععی ندارید، اعداد را ذکر نکنید. به ملموسِ هایِپرونده
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و وعتی بتوانیاد مرد  بگویید این موضوع وجود دارد و واععاً اهریمنی و فراگیر است و مرد  درک خواهند کرد.  صرفاً بهکنند. نمی
اسات.  باوده که این آزار و اذیت اهریمنی چقادر شادیدمتوجه خواهند شد ید را ارائه دهید، مرد  اآوری کردهآن مواردی که جم،

شاواهدی عملای اما اگر نتوانیاد خیلی زیاد است.  تی اگر فکر کنید ا تماالً کمتر از تعداد واععی است، کنید میاعدادی که ذکر 
  سازد.اعتبار میاین موضوع را بیکل ارائه دهید، 

های هرمی[ درگیر شوند، اما سخت اسات تشاخیص دهایم کاه آیاا مریدان دافا عرار نیست در بازاریابی چندسطحی ]ورحمرید: 
 شود که...چت تبلیغ میشود. محصول خاصی روی ویبازاریابی برخی از محصوالت، بازاریابی چندسطحی درنظر گرفته می

بسیار پیچیده است، اما مریدان دافا در ال پیمودن مسیری بسایار درسات  گونه بیان کنم: این اجتماع امروزه: بگذارید ایناستاد

وکاری اخالعی است یاا اینکاه رفتااری کننده استفاده کنید تا عضاوت کنید آیا این کسبتوانید از استاندارد یک تزکیههستند. می
بارای عضااوت دربااره آن اساتفاده کنیاد، پاسار را کنم اگر واععاً از استاندارد یک مرید دافا کارانه درگیر آن است. فکر میفریب

کنند روی آن سرپوش گذارند، چراکه اند و سعی میکنند که سردرگم شدهدانند اما وانمود میخواهید دانست. برخی افراد آن را می
توانیاد ببینیاد یک نگاه می خواهند پول دربیاورند. اما آیا این کامالً واضح نیست که این مسائل با چه چیزی سر و کار دارد؟ بامی

 که آیا عناصر فریبکارانه در آن وجود دارد یا خیر.

مان به مراکش مهاجرت کردیم و فقط ما دو نفر هستیم کاه در آن محال، مریاد دافاا هساتیم. خاور شغلمرید: من و نامزد  به
 توانیم در این کشور  قیقت را روشن کنیم؟چگونه می

رفی دافا چیزی است که هر مرید دافا موظف است انجا  دهد. درخصوص نحو  انجاا  آن، فقاط روشنگری  قیقت و مع استاد:

 ای که از آن آگاه هستید آن را انجا  دهید و در امتداد این راه باید خودتان به آن پی ببرید. توانید براساس وضعیتِ محلیمی

داد ، گونه بیان کنم: در برخی موضوعات خاص و جزئیات مسائل، نبایاد از مان بپرساید. اگار مان جاواب مایبگذارید آن را این
گویم بکرد . خواه آن را بدانم یا خیر، اگر درباره آن موضوع صحبت کنم، آنچه تان بپیمایید را خراب میمسیری که باید در تزکیه

ا . چه دلیلی دارد کاه مان بود که من آن را انجا  دادهگونه میبود، اینوسیلۀ خودتان نمیدادن به واععی خواهد شد. اما آن انجا
خواهم بپیمایید، مان بپیماایم؟ می شماخواهید مسیری را که از آن را انجا  دهم؟ اینجا آمد  تا شما را نجات دهم. چرا از من می

 خندند()همه مریدان می

نیز وجاود  تأسف وشعف  ،چون هستم. در وول هجده سال گذشته که پر از آزمون و سختی بودهدر چانگمرید: من مرید دافایی 
وور کوشاا داشته است. بدون توجه به اینکه از  اال به بعد چقدر وول بکشد، هنوز مسلولیت مریدان دافا را بر دوش داریام و باه

 تان آسوده باشد. پیماییم. استاد، لطفاً ذهندرستی میخوبی و بهکنیم، آخرین عسمت مسیرمان را بهپیشرفت می

مریدان دافا در زادگاه اساتاد  کنند(وور پر شوری تشویق می. )همه مریدان بهشناسما را خوب میبه شما اعتماد دار ، شم استاد:

وور پار شاوری تشاویق )هماه مریادان باهاند. اند، اما از همه بهتر نیز عمل کردهاز همه شدیدتر مورد آزار و شکنجه عرار گرفته
 کنند(می

ها  ضور داشته باشند و مرد  را نجات دهناد. در کنفرانس فا شرکت کنند، در فعالیت هزار مرید دافا به نیویورک آمدند تامرید: ده
 های مریدان دافا است؟اما بارندگی بود. آیا این نتیجه این است که نیروهای کهن مشکل ایجاد کردند یا درنتیجه کوتاهی

گرچه هیچ چیزی تصادفی نیست  خندند(همه مریدان می)ببارد، پس بگذارید ببارد. خواهد میاگر باران  خندند()استاد می استاد:

و همیشه برای مسائل دو جنبه وجود دارد. آن اینجاست تا شما را مورد آزمایش عرار دهد یا به شما کمک کند. در هر ماوردی دو 
 دهد. وور تصادفی روی نمیبرید که هیچ چیزی بهاش بیندیشید و پی میجنبه وجود دارد. درباره



1۴ 

 

 کند جامعه غربی را کنترل کند. چگونه باید با آن برخورد کنیم؟وح اهریمنی کمونیست سعی میمرید: ر

اناد. اکنون زمین را اشغال کردهدرواع، آن برای مدتی ووالنی تحت کنترل بوده است. االن گفتم که عناصر اهریمنی هم استاد:

وور بسیار عمیقی درک کنید. با عضاوت بر اساس چیزهایی که در سطح و بهاید آنچه را که گفتم ، اما عادر نبودهخندند()استاد می
هاا و سااختارهای سیاسای اسات. اماا بینند، تضاد بین کمونیست و غرب، تضادی از ارزشگونه که مرد  میظاهر هستند، همان

در آیناده  ،[ بوده است. دربااره آناست که در پشت همۀ عوامل منفی و ناسالم ]در دنیا« تازیانه سرخ» قیقت این است که، این 
کنم چراکه آن شامل مسائل آینده در سطح و ظاهر و در ارتباط با موجودات بشری است وعتی فا دنیای بشاری بیشتر صحبت می

 کند.را اصالح می

 شاانبرای  ازب گیری ازکنااره کنناد. آنهاا فکار میانادشدت تحت تأثیر الحااد عارار گرفتهبه اورافممرید: برخی از همکاران 
وجود آورد. امروزه اخالعیات مرد  فقط در سطحی است که مشکل به شانبرای کمی خطرناک است و ممکن استو  غیرضروری

خواهند درباره موضوعی که ارتباط مستقیمی با خودشان ندارد کاری انجا  دهند. اما این همکارانم نسبت باه دافاا همادردی نمی
توانناد شان ازباین نارود، ایان افاراد نمیدهند که دافا را مورد آزار و اذیت عرار دهد. اگر تفکر الحادییدارند و کارهایی انجا  نم

 پرسم که با این  الت ذهن باید چه کار کنیم؟متقاعد شوند تا از  زب خارج شوند. از استاد محتر  می

گونه نیست که هر کسی که به گونه نیست، اینکه ملحد باشند یا خیر، ارتباوی به خروج آنها از  زب ندارد. ایندرواع، این استاد:

وور واضح شرارت خدا باور دارد مایل است از  زب خارج شود. آنچه در ال انجا  آن هستیم این است که به مرد  کمک کنیم به
گیری کماون باا شاکل -توانید این را دعیقاً از شروع  زب کمونیست اهریمنای ببینیادمیاین  زب اهریمنی را تشخیص دهند. 

هایی را ویران کردند که ]مانند بناهاای خادایان،[ آسامانی بودناد و در ای اوباش در سراسر پاریس ساختمانوعتی دسته -پاریس
وعفه در ال کشتن مرد  وور بیمانی که به عدرت رسیدند بهگونه بود. و از زجامعه هرج و مرج ایجاد کردند. از همان آغاز نیز این

اند. اگر به تاریر ح.ک.( اهریمنی نگاهی بیندازید، پی خواهید برد که تاریخی از کشتار است. این مسائل را به مرد  بگوییاد. بوده
د  چین انجا  داده است. و سپس از آنها ویژه در چین و آنچه را که نسبت به مربه آنها بگویید ح.ک.( چه کارهایی انجا  داده، به

اگر از این منظر صحبت کنید، آنها درک خواهند کرد. اینکه آیا آنها به خدایان « خواهید بخشی از آن باشید؟آیا هنوز می»بپرسید: 
وور وبیعی ازبین خواهد به های دافا را بخوانند، این مان،باور دارند یا ملحد هستند، درواع، بزرگترین مان، نیست. اگر بتوانند کتاب

 رفت. 

 «.کندبازگشت به سنت، این است مسیری که به آسمان رهنمون می»ذکر شده  «آفرینشی از نو»استاد  نوشتۀ جدیدِدر مرید: 

رو مسایر ، ازایانشاودوسیلۀ خدایان نظم و ترتیاب داده میدانید، فرهنگ تما  بشریت بهوور که میدرست است. همان استاد:

آیاا  ارتباط تنگاتنگی با خدایان دارد. برای برگشت به آسمان، اگر این مسیر را برنگزینید چگونه باه آنجاا خواهیاد رفات؟آسمان 
های بینی، و آنهایی که ماواد مخادر ی  لقهاز د بزرگ و  تهای بیشعجیب، گوشوارهی ظاهرمدل مو و افرادی با تفکر مدرن، 

ست. بنابراین، فقط این مسیر دانید که این غیرممکن اکه خدایان هستند؟ همگی میبروند ممکن است به جایی کنند، مصرف می
 وسیلۀ خدایان نظم و ترتیب داده شده است. سنتی، به خدایان نزدیکترین است، چراکه آن مسیر به

 ؟مرتبط استکمک به استاد در اصالح فا چگونه با چینی  هایسنتمرید: ا یای 

این کااری اسات ها کاری انجا  دهند. ا یای سنتبرای وور که ذکر کرد ، نیازی نیست مریدان دافا در این زمان همان استاد:

که هنرهای نمایش شن یون در ال انجا  آن است، چراکه خود شن یون با هنر سار و کاار دارد. شان یاون از هنرهاای سانتی 
 د. نخوبی انجا  دهکار را بههباید س صرفاً ریدان دافامکند. استفاده می
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آنچه نیروهای کهن توانیم بین می؟ چگونه  قیقت استچین ه هزار سالپن توانیم بدانیم که کدا  بخش از تاریر چگونه می مرید:
 ؟یمماند را تمیز دهب وور واععی برای موجودات بشری باعیبهعرار بوده  اند و آنچهتغییر داده

فقط پس از ظاهر  وسیله خدایان آفریده شد وهزار سال فرهنگ چین همگی بهنگران باشید. پن ی نیست در این باره نیاز استاد:

 شدن ح.ک.( اهریمنی نابود شد. 

هایی که روی آن بود الز  بود برخی فایل ،اندازی کندخواست یک کامپیوتر را مجدداً راهمی کننده در چینوعتی یک تمرینمرید: 
ا ترامای اسات کاه ایان بی  دیگاری گفات کنندتمرین .شتهای فای استاد وجود داها، سخنرانیفایلاین  درمیانک کند. را پا
 است.  دافا پاره کردن کتاب مانند چراکه ها را پاک کرد،فایل

تواند کامپیوتر نمیگونه درک کنید. اشکالی ندارد که آنها را پاک کنید، مشکلی نیست، زیرا کنم بتوانید آن را اینفکر نمی استاد:

تواند وعتی چیزی روی آن ذخیره شود، هرگز نمیاست، چراکه  گونهنیز این خود کامپیوتربرای چیزی را پاک کند.  جوهراساس و 
 خواهادنجا به آنجا ختم شده و آ یزیچ رهشود و موجودات فرا زمینی کنترل میوسیلۀ یی آن بهانتها ۀنقطواععاً پاک شود، چراکه 

  .رفت

ای کاه عابالً سبک زندگی سانتیاند، های موبایل تحت تأثیر عرار گرفتهو گوشیاینترنت  وسیلۀ، در الی که بهامروزه مرید: مرد 
کار را باهها اناواع و اعساا  شایوه کنناد، چراکاهتر کردن اوضاع عمل میدر نقش وخیم های آنالیناند. رسانهداشتند را گم کرده

 دهند و درآمد آنالین بیشتری کسب کنند. ، ترافیک شبکه را افزایش بینندگان را جذب کنندگیرند تا می

 ازآنجاکه اجتماع به این شیوه است، اگر بهامروزه اجتماع در این وضعیت است. به آن نگاه کنید. گونه اینتوانید واععاً نمی استاد:

تاوان انجاا  داد؟ پس چه کااری میتوانید  تی زنده بمانید یا وضعیت اجتماع را درک کنید. ندهید، نمیاین شیوه کارها را انجا  
استفاده کنید تا  قیقت را روشان توانید از آن میکنیم، اما رو با اکراه از آنها استفاده میازاین. مجبورید از آن استفاده کنیدشما نیز 

مرد  را نجاات دهیاد.  ،تتا شرکت خوبی را تأسیس کنید تا با استفاده از اینترن از آن استفاده کنیدیا  کنید و مرد  را نجات دهید،
اما هادف از آن ، نیستند؟ هستنداینترنتی  شرکتدی مانند یک تییا ان تایمز اپک، آیا بخش آنالین ا میشه گفتهوور که همانه

گوییم هر کاری که مریدان دافا انجا  همین دلیل است که میبهدهند.  قیقت را روشن کنند و مرد  را نجات تا  را درنظر بگیرید:
 درست باشد. ی بر اساس هدفباید  ،دهندمی

دهد و فکر د، انجا  میگویآنچه می امااست. روزنامه که در ال کمک به این ند کفراد مسلول اپک تایمز اظهار میامرید: یکی از 
ش است و از مناب، دافا برای آن اساتفاده کسب و کار خودمشغول او  ذهن قیقت این است که  .با هم در تناعض هستندند، کمی
 های دافا از ضررهایی آسیب ببینند. ببینیم پروژهخواهیم نمیکند. می

 کاهباا آن مخلاوط شاده چیزهاای بشاری برخای ای سالم در ال توسعه اسات، گرچاه شیوه وور کلی اپک تایمز بهبه استاد:

ها پایش ایان را اجتنااب کارد. مادتتوان دانم که در تزکیه، از افکار و تصورات بشری نمیمیکنندگان نباید داشته باشند. تزکیه
اساس است یاا صرفاً شایعات بی توانید با انجمن دافا صحبت کنید. اما اگردانید، میدید . اگر واععاً وضعیت را میدانستم و میمی

خود داشاته اگر چیزی در ذهن گاه آن مشکلی در سمت شما است. گیری کنید، آناید و بدون شواهد نتیجهبر اساس آنچه شنیده
مجبور خواهید گونه عمل کنید   اگر اینانب شما صحبت کندتوانید آن را رها کنید، از استاد درخواست نکنید تا از جباشید که نمی

ای داشته باشند،  تی اگر من از آن مراعبت نکانم خادایان از آن واععاً مشکالت عمدهبگیرید. اما اگر عهده بهمسلولیت آن را  شد
اناد و خادایان در اال مراعبات از کنندهدانم همگی آنهاا تزکیهمیا ، چراکه کنند. در قیقت، دست آنها را باز گذاشتهمراعبت می

 هستند. مسائل 
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عنوان استادشان دهند. آنها گفتند که از فا بهکنندگان گوش نمیکنندگان در انگلیس به انجمن دافا یا هماهنگمرید: برخی تمرین
 اند. شایعاتی را پخش کردهکنند و پیروی می

عرار نیست مسالولیت تماا  کردن و مطالعه فا است. آن در ال هدایت هر کسی به تزکیهبسیار خوب، درواع، انجمن دافا  استاد:

مرباوط باه روشانگری  قیقات و نجاات گروهای های هماهنگی کلی برای فعالیت تان را به عهده بگیرد. صرفاًهای تزکیهجنبه
کنم وضعیت در در مخالفت با انجمن دافا باشید، آنگاه واععاً مشکلی دارید. فکر می کامالًکند. اگر شعور را فراهم میموجودات ذی

و برخی اصول را نیز برای آنهاا تشاریح  کنند()همه مریدان تشویق میبا آنها مالعات کرد ،  انگلستان بهبود خواهد یافت، چراکه
وور )همه مریدان بهمنتظر شنیدن خبرهای خوبی از انگلستان هستم.  ال نظاره کردن هستم و به گذشته نچسبید. من درکرد . 

 کنند(پرشوری تشویق می

محترماناه از هایی که اوراف من هستند دافا را درک نکردند و از آن  مایت نکردند. مرید: پس از تماشای شن یون، برخی چینی
رساد نظر میماشای شن یون نجات پیدا نکنناد؟ اخیاراً باهگونه است که ممکن است مرد   تی پس از تپرسم، آیا ایناستاد می
های اجتماعی، شاامل فیسابوک و کنند.  تی در شبکهها آشکارا به دافا  مله میو بسیاری از روزنامه دیوانه شدهناگهان اهریمن 

مر لۀ آخرین تقاالی خاود رسایده اهریمن به خاور این است که آیا به ای مربوط به امنیت وجود دارد.موضوعات بالقوه چت،وی
 است؟

گوناه صارفاً این .نکرده اساتکمتر هرگز های خود را تالشدر این زمان  قیقت، اهریمن نیست. دروخیم  د  آن به این استاد:

ا  کاه گفتههمیشه هریمن تغییر کرده است. ارسد نظر میبهکنید ا ساس میو  بین هستیداز د خوشکه گاهی اوعات بیشاست 
کناد و گااهی افراد بیشتری را دستگیر می گاهی اوعات ،بر سب نیاز خوداهریمن تغییر نخواهد کرد. آن تغییر نخواهد کرد. البته، 

، تغییار اینکه در ال دستگیری تعداد بیشتر یا کمتری از افاراد اساتبر اساس  کند. فکر نکنیدی را دستگیر میاوعات تعداد کمتر
وسیلۀ اهریمن آنچه در ال نجات آنها هستید مرد  هستند. تا وعتی مرد  هنوز بهتواند تغییر کند، اما اهریمن نمی کرده است. خود

تعاداد  باا نگااه بار اسااس وضاعیت کلای،دهند. البته، مورد استفاده عرار گیرند و نجات پیدا نکرده باشند، این کارها را انجا  می
گونه است. اند. مطملناً اینکمتر و کمتر شده، و چیزهای بد اند همیشه در ال افزایش استشدهموجودات اهریمنی که ازبین برده 

 گونه است. وضعیت کلی و محیط کلی در ال تغییر است و مطملناً این

وجاود دارد  مانندچیزی صفحه کنمخوانم، ا ساس میهای دافا را می . وعتی کتاباشتهمرید: اخیراً مقدار زیادی کارمای فکری دا
نیاز پدیاد  مشاابهی را دیگاری   کنندتمرین ذب کنم.جتوانم هر جمله را اندازد، درنتیجه واععاً نمییی میکه بین من ]و فا[ جدا

وعتای افکاار درسات شاده و  اشتر از آگااهی اصالیعاویرساد نظر میآنقدر عوی است که بهمزا مت گفت و می هتجربه کرد
  نیست.فرستد به عدرت عبل می

ا . ازآنجاکاه تان تشاریح کاردهوضعیت تزکیه هر کسی متفاوت است. درخصوص تزکیه دافا، پیشاپیش شکل آن را برای استاد:

وور کاه همگای ای نیسات. هماانتان در تزکیه، موضاوع ساادهموفقیت اومینان ازدر ال تزکیه در این محیط پیچیده هستید، 
اید ممکن است هر لحظه دوباره به عقب سقوط کند. برای اومیناان اکنون تزکیه کردهدانید، اگر مراعب نباشید، بخشی که هممی

ای تاأخیر خش بالفاصله و بدون لحظهاز اینکه بتوانید در تزکیه موفق شوید، وعتی بخشی از شما تزکیه را کامل کرده باشد، آن ب
وور ادامه دارد. بخشی از شما که این روند همینشود و ، و برای عسمت بعدی دوباره به همین شکل انجا  میشوداز شما جدا می

و در تزکیاه همیشه ناآگاه خواهاد باود خوبی تزکیه نکرده شود اما این جنبه از شما که بهتزکیه را کامل کرده بزرگتر و بزرگتر می
آن دور  زمانی که بخشی از شاما در همیشه در این  الت خواهید بود. اما یک تغییر ظریفی وجود دارد. چه تغییری؟ برای مدتی، 

کنیاد. خیلای ا سااس عادرت می فرساتیدتان خیلی عوی است و وعتی افکار درست میآستانۀ کامل شدن در تزکیه است، عدرت
کنیاد از ناو تزکیاه کنید، گویی شروع میبودن میزکیه و از شما جدا شود، ناگهان ا ساس ضعیفوور کامل توعتی این بخش به
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تان روی ی تزکیاهاین تغییرات ظریف را خواهید داشات. ایان از ابتادا تاا انتهااکنید. یعنی، مجبورید ادامه دهید تزکیه کنید، اما 
 . هستیدنه فقط االن، مانند چیزی که در ال تجربۀ آن   دهدمی

فرستند از  الت مستقیم[ پایین شان ]وعتی افکار درست میکنندگان اوراف من بدون اینکه بدانند دستانتمرینمرید: بسیاری هم
 کنندگان، یکی پس از دیگری، کارمای بیماری دارند. تمرینافتد. برخی هممی

)هماه ؟ مگار ناه« ،شاویددادید، و مطملناً موفق میانجا  می تزکیه کنید مانند وعتی در ابتدا»ای هست: در تزکیه، گفته استاد:
چه ا ساسی داشتید؟  را شروع کردید وعتی ابتدا فا را کسب کردید و تزکیهیاد بیاورید به کنند(وور پر شوری تشویق میمریدان به

خوبی مصامم شادید خودتاان را باهتوانستید در خود بگنجید و زده شدید که نمیفا چیست، اوه، آنقدر هیجان پی بردید اینوعتی 
شاود موفاق می آنگااه تضامین،  فظ کنیادتان تا انتهای تزکیهدر تما  مسیر علبی را که در ابتدا داشتید بتوانید تزکیه کنید! اگر 

 کنند(.خندند( )همه مریدان تشویق می)استاد می مایت خواهد کرد. تأیید و  را ماو  تی آسمان ش -شوید

انواع و اعساا  کارهاا  با شوید،رو با انواع و اعسا  مسائل مواجه میهر ال، عطعاً در ال تزکیه درمیان مرد  عادی هستید، ازاینبه
امل پیچیده در اجتمااع، همچناین فشاار از وارف با شما، شامل آن عوانواع و اعسا  مزا مت  با دارند،شما را مشغول نگه میکه 

همین بهرا  فظ کنید.  جدی از ابتدا تا انتها، علب کوشابودن و مصمم بودنِتان خیلی سخت است که برایواععاً خود آزار و اذیت. 
تان ازباین بروناد هاییتان را ت است که در تزکیه مرتکب اشتباه شوید، چراکه عبل از اینکه وابستگا  برایگفتهدلیل است که 

آنگاه آنچاه  تان تزکیه کنید،ادامه دهید با تما  تالشاما تا وعتی که درک روشنی داشته باشید و مرتکب اشتباه شوید. امکان دارد 
 توانید تزکیه کنیاد،نمی توان به عطعیت گفت که اگر مرتکب اشتباه شویدنمیتزکیه است.  از بخشی وبیعی گذریداز میان آن می

فقط بازتاابی از روناد تزکیاه آن نگریم، چراکه گونه نمیکننده نیستید. ما به مسائل اینتزکیه ،یا اگر این کار را اشتباه انجا  دادید
شوید. آیا شوید و رد میگیرید، اما دفعه بعد موفق نمیاست، این بار نمر  صد میتحصیل درست مانند شاگردی که در ال  است.

خوبی مطالعه کنید. بناابراین، اگار بتوانیاد از ابتادا تاا انتهاای دیگر شاگرد نیستید؟ هنوز یک شاگرد هستید، و باید ادامه دهید به
 کنند()همه مریدان تشویق میعائل خواهم شد.  شما ا ترا رای افکار درست عوی را  فظ کنید،  تی من بتان تزکیه

شان با کارهای هماهنگی سر و کار اما مریدانی که تزکیه کند.کمتر صحبت میرسد، که فرد به سطوح باالتر میوور همانمرید: 
اشاتراک گذاشاتن ترغیاب دیگاران بارای بهبه انجا  رساندن کارهای خاصی صحبت کنند، مانناد  برای دارد اغلب نیاز دارند که

 این را اداره کنیم؟ باید چگونه، ستاداهای خود. درک

دهیاد، پای خواهیاد تان ادامه میوور که به تزکیهگونه است که همانمطملناً اینوضعیت تزکیه هر کسی متفاوت است.  استاد:

ردید مشکلی نیست. اگر فردی مایل نیست زیاد صحبت کند، آنچه توصیف ک کند و این وبیعی است.تان تغییر میبرد که وضعیت
چیازی تاأثیر سااکت باودن روی هیچ خندند()استاد می. نگه داردایی که باید صحبت کند هایش را برای جتواند صحبتپس می

  گذارد.نمی

افکاار  اغلاب وارد میادان وور واضاح ببینناد. در چناد ساال گذشاته، توانند هر فکر یا ایده مریدان دافاا را باهمرید: خدایان می
کنم لطفاً به من بگویید چگونه ایان را اداره ا  و از استاد درخواست میسردرگم شدهکنندگان یا مرد  عادی شده است. تمرینهم

 کنم.

برای کمک باه شاما ایان  اند تا فا را کسب کنند.ها آمدهاز آسمان ،کنندگان، بلکه اکثر افراد امروزه در دنیانه فقط تزکیه استاد:

افکاار و  افاراد اند و برخایدفان شادهوور عمیقای بهتولدشان ازوسیلۀ افکار و تصورات پسبهبرخی افراد بر ، کار میتشبیه را به
 هاایاند، برخای از تواناییاند. بارای آنهاایی کاه آنقادر عمیاق دفان نشادهآنقدر عمیق دفان نشادهتر است و شان کمتصورات

 ،کردندارند؟ چرا برخای بادون تزکیاه وبیعیهای فوقمرد  عادی، چرا برخی توانایینمایان خواهد شد. درمیان  شانوبیعیفوق
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ی خاصا هاایرو همگای تواناییمنشأ خدایی دارند، ازاینوبیعی دارند؟ امروزه مرد  برخالف مرد  گذشته، اکثراً های فوقتوانایی
وور هایی که بهوور امنی عفل شده است. آن تواناییکم و بیش پوشانده شده یا بهشان هایگونه است که تواناییدارند. صرفاً این

از آنچاه توانید افکار دیگران را ا ساس کنید و وارد تفکر افراد دیگر شوید و میند متجلی خواهند شد. اگر اعفل نشده خیلی امنی
أثیر تان تتزکیهو نگذارید آنها روی درنظر بگیرید بیعی و را چیزهاتوانید صرفاً این ، میکنند آگاه هستیداش فکر میدیگران درباره

برخای کننادگان تزکیهکیاه، وعتای در اجتمااع تزوور کلای در گذشاته ا چیزهایی بد نبینید. بهیعنوان دشواری نها را بهآ  بگذارند
درنظار عالمتای از پیشارفت معناوی عنوان و همگی آن را باهشدند وشحال میخاز آن دادند، رشد می را وبیعیهای فوقتوانایی

 . ببینید گونهآن را این دیتوانیمگرفتند. شما نیز می

مان را راهنمایی کردید که مانند یک شرکت در اجتماع عاادی کاار کنناد و از شان یاون یااد بگیرناد. اماا هایرسانه مرید: شما
آن از کمترین مناب، استفاده کنیم. مطملناً باید عدر مناب، را بدانیم، اما اگار نتاوانیم مادل   کنندگان گفتند ما باید در ادارهماهنگ

 خوبی اداره کنیم. توانیم بهانیم شاگردان با استعداد را بیابیم، نمیوکار مثبتی بنا کنیم و نتوکسب

جدیاد ایجااد کارد . ایان  . من یک مدل عملیاتی و اجرایی کامالً..آن را بیان کنمچگونه باید بله. درخصوص شن یون،  استاد:

ای هنرهای نمایشی، شکل متفاوتی را اختیار کرده و در این شکل، در چرخاههای سایر شرکتشرکت هنرهای نمایشی نسبت به 
های کند و عادر است در مقابل تأثیر هر شرایط اعتصادی دوا  بیاورد تا خود را نگه دارد. امروزه بسیاری از شارکتمثبت عمل می

 اعاناه آنها متکی بهشوند. و سالمی اداره نمیبه شکل معمول پاشند، زیرا آنها هنرهای نمایشی وعتی اعتصاد خوب نیست فرو می
آوری پول از وریق بخشش و اهداء هستند. نیست. بگذارید بگوییم آنها متکی به اهداء، یا جم،برای آن هستند، که عبارت خوبی 

آنها در ال دنبال رو اهمیت شده است. ازایناستفاده از اجراهای خودشان و استفاده از استعدادهای خودشان برای کسب درآمد بی
پاشند. خدایان، مسلول اجتماع بشری هستند و خدایان به کردن چرخۀ مثبتی نیستند. بدون عملکردی مثبت، البته که آنها فرو می

رو برخی نگر . ازاینگونه است و من به این شیوه به آن میداشته باشند. وضعیت اینزیاد دوا  هایی چنین شرکتدهند اجازه نمی
ن درست است، ایان های عادی بسیار متفاوت هستیم. ایپس از پیوستن به شرکت ما، به آن عادت ندارند، چراکه از شرکت افراد،

های هنرهای نمایشای در مدلی کامالً جدید است و در ال انجا  آن هستم تا به مرد  عادی نشان دهم.  اال، بسیاری از شرکت
بیشاتر موفاق و و در ال مطالعه این هستند که چگونه دهد نه به کار خود ادامه میچگویون  شنکنند پی ببرند سعی میاجتماع 

 باشند.متکی به خودشان 

جای گذاشته است و اشکالی ندارد کاه از ، اشکالی ندارد که شما مسیر خود را بپیمایید. شن یون نمونه خوبی بهعنوان رسانهاما به
ها درباره نحو  آموزش پرسنل و اینکاه چگوناه عملکارد ما ثری داشاته باشاند، کنندگان رسانهشن یون یاد بگیرید. با هماهنگ

 ا . صحبت کرده

را انتخااب  مساتعار هااییکنند نا اند کمک میشعوری که از  زب خارج شدهکنندگان به موجودات ذیتمریناز هممرید: برخی 
 ینشوند. بیش از یک سال است کاه چنادموع، ثبت نمیسایت اپک تایمز بهکناره گیری در وبها در صفحه سهکنند، اما این نا 

 هزار نا  روی هم انبار شده است. 

خروج از  زب را نادیده بگیرید. این بسیار  یاتی  کمک به مرد  برای توانید این موضوعِارید به همه بگویم، شما نمیبگذ استاد:

باید درخصوص کنند یا خیر. نجات پیدا میعرار دارند ها شماری که در پشت آنموجودات بیکند که آیا مرد  و تعیین میاست! آن 
اند، از  زب خارج شاده ی از مرد تعداداین هستند که چه  ۀمحاسبعالوه، خدایان در ال این مسلله با جدیت تما  عمل کنید. به

 بنابراین آن را سبک نگیرید. 

عنوان اینکه خاارج ، آیا بهاندهایی که منتشر نشدهآورند. برای این اظهاریهخاور نمیاند را بهمرید: ... و آنها تاریخی که خارج شده
 شود؟اند درنظر گرفته میشده و نجات پیدا کرده
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خوبی اید. این درباره این است که آیا مسیرتان را بهخوبی عمل نکردهخودتان به شماکنند، اما خدایان آنها را محسوب می استاد:

 پیمایید، بنابراین باید این موضوع را جدی بگیرید. می

کاه الز   ییکارهاااما مرید: برخی از مریدان در شهری در امریکای جنوبی میزبان نمایش شن یون بودند و نتای  خوبی گرفتند. 
های عادی اجتماع دعوت کنایم از شرکتدفعۀ بعد توانیم آیا مییم اداره کنیم. ستتوانمیبود انجا  شود بیش از آن چیزی بود که 

عهده بگیرناد در االی کاه مریادان دافاا کارهاا را روش بلیت، خدمات پس از فروش و تدارکات را بهتا برخی از کارهای تبلیغ، ف
 هدایت کنند؟

به این خاور نیسات کاه اساراری های اجتماع عادی را دعوت کنید  نباید این کار را انجا  دهید. توانید شرکتنمی خیر، استاد:

 عرار داریام.تحت آزار و اذیت ح.ک.( است و هنوز  ای خاصاست که االن دورهخاور این بلکه بهبرای  فظ کردن داشته باشیم. 
وور واضاح توانناد باهوسیلۀ ا ساساات بشاری تحات تاأثیر عارار داد و نمیرا تی با پول خرید یا بهتوان بهها را میاین شرکت

شوند، های مریدان دافا درگیر میدر پروژه رد  عادیم ایم. وعتیهای اهریمن را ببینند. بارها این تجربه را داشتهفریبکاری و دروغ
رو باید باه های بسیار زیادی مانند این وجود دارد، ازاینکند، بنابراین این عملی نیست. درساهریمن بالفاصله مشکل درست می

 این مسائل دعت کنید. 

هوش مصنوعی کامپیوتری کمی وعات بوط به های مرمهارت افزار هستم. مایلم برای یادگیری برخیمرید: من یک مهندس نر 
 بسیاری در ذهنم دار . آیا ممکن است استاد به ما بگویند ارتباط وبیعی بین انسان و کامپیوتر چیست؟های تردیدبگذار . اما 

خواهند اوالعات شخصی هر کسی های کامپیوتری همگی میرسد شرکتنظر میاجتماع تا این مر له توسعه یافته و به استاد:

صورت آنالین مشغول است و هر کسی در ال انجا  آن است. من نیز مایلم مریادان دافاا ایان تواناایی را را بگیرند. هر کسی به
یاد را تأسیس کنند که اخالعیات بشری را فاسد نکند. پس البته اگر بخواهید آن را های کامپیوتری داشته باشند و نوعی از شرکت

عنوان مریادان دافاا، ، باهاز نظار اصاولعبارت دیگر، امروزه اجتماع به این مر له رسیده است. ، باید در آن ماهر شوید. بهبگیرید
کننده رفتار کنید. آنچه را که باید، انجا  دهیاد، پاس آن تزکیهدهید باید با خودتان مانند بدون توجه به اینکه چه کاری انجا  می

 مشکلی نخواهد بود. 

تواند تأثیری در روشنگری  قیقت، ازبین بردن اهریمن و خاالص کاردن علاب های تلویزیونی با کیفیت میها و برنامهمرید: فیلم
های تلویزیاونی باا کیفیات ها و برنامههای بیشتر و بیشتری درخصوص فیلمهای اخیر، افراد درخواستمرد  داشته باشد. در سال

هاای ساطح پاایینی اساتفاده کننادگان از تکنیکتمرینوسیلۀ برخای همشده بهگری  قیقت ساختههای روشناند. اما فیلمداشته
کنند و باعث شده مرد  عادی آنها را دست بیندازند و بازخوردهای منفی بدهند. آنهاا  تای تاأثیری منفای روی تصاویر دافاا می

 کند. دافا را مصرف می اند. بیشتر اینکه، تولید چنین آثاری مناب، زیادی از مریدانداشته

کنیم. اگار در کیفیت، بگذارید مطملن شویم که آنها را در تلویزیاون پخاش نمایهای بسیار بی قیقتاً، درخصوص برنامه استاد:

شوند بایاد الزاماات کیفیات را بارآورده های دیگر نشان دهید، پس بگذارید باشد. اما چیزهایی که از تلویزیون پخش میموععیت
 سازند. 

کننادگانی کاه در اال یاادگیری تمرینیین چاپ کنیم؟ این برای همیین و پینتوانیم جوآن فالون را با هر دوی جومرید: آیا می
 چینی هستند بسیار سودمند خواهد بود. 

توانید از انجمان یین، مخالف آن نیستم. میباشد یا پین یینها در گذشته همگی وض، شدند. خواه جوعواعد در این زمینه استاد:

 دافا درباره این مسائل بپرسید. 
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یاد مقادار آوری کنناد، آنهاا باکنندگانی که با فناوری آنالین سر و کار دارند نیاز دارند اوالعاتی را جم،تمرینمرید: ازآنجاکه هم
 کند؟دهد و آنها را آلوده میبسیار زیادی اوالعات مرد  عادی را نگاه کنند. آیا این، کارمای آنها را افزایش می

رو کنناد، ازایانخیر. و چرا خیر؟ زیرا شغل شما برای نجات مرد  است. خدایان مراعب شما هستند و به شاما کماک می استاد:

کنندگان، اگر مطالب مرد  عادی را نگاه کنید، و اگر آنها را زیاد ببینید، آن عملای یر تزکیهمشکلی نخواهد بود. اما درخصوص سا
، مشاکلی شان باید ایان کاار را انجاا  دهنادعنوان بخشی از شغلبهکنند یا نخواهد بود. اما برای آنهایی که برای رسانه کار می

 نیست. 

جز موضوع برداشت اجباری اعضای بدنِ مریدان دافای زنده، تقریباً دربااره ه بهای در منطقه ما اصرار دارد ککنندهمرید: هماهنگ
براین، ایان شاخص اصارار انگیز است. عالوهکند که چقدر دافا شگفتچیزی با دیگران صحبت نکند و تقریباً هرگز ذکر نمیهیچ

اناد. از ، بیانگر این است که آنها نجات پیادا کردهدارد که تا وعتی مرد  عادی دادخواست مخالفت با آزار و شکنجه را امضاء کنند
اناد. دانم،  تی اگر مرد  این دادخواست را امضاء کنند، هنوز به معنی این نیست که درباره  قیقت آگاهی پیادا کردهآنچه که می

 فاالون گوناگاهی دربااره افزایش آگا شود کهمی صورت داخلی نقلای درمیان شاگردان فالون گونگ در اروپا بهعالوه، گفتهبه
 کنندگان زنده فالون گونگ است. برداشت اجباری اعضای بدن تمرینمعادل افزایش آگاهی درباره 

روشی با وعار به فا اعتبار بخشد و این شود کسی عادر نباشد بهآیا چنین چیزی در جریان است؟ وابستگی ترس باعث می استاد:

وجود وسیلۀ وابساتگی تارس باهاغلب به از فا، های منحرفشود. درک و فهممنجر میی ناکارامدچیزی است که به چنین رفتار 
 آید. می

ها در اند تا هار ساال شان یاون را تماشاا کنناد و بارای صاندلیریزی کردهشعور مختلف برنامهمرید: استاد برای موجودات ذی
اند و شن یون را تماشا کرده اکنونکه هم را افرادی ناسب است کهاند. آیا این نامو ترتیب داده شده های تلاتر پیشاپیش نظمسالن

 ؟ترغیب کنیم دوباره بلیت بخرند ،اندنجات یافته

 تی اگر شان  بینند افراد جدید هستند.های هنرهای نمایشی شن یون را میبیش از هشتاد درصد از  ضاری که نمایش استاد:

 ، ضاار دهند. اما،  دوداً بین ده تا بیست درصاد،  ضار جدید، اکثریت را تشکیل میای عبالً بارها اجرا داشته باشدیون در منطقه
کن است آن را این وور وبیعی، برخی افراد ممبه .رسد  در برخی مناوق به بیست درصد میگردندافرادی هستند که دوباره برمی

گونه است که ما  ضاری داریم که دهیم. پس چرا اینما به نجات مرد  ادامه میچراکه های بعد، نند و دیگران سالسال تماشا ک
از اد بودناد، آیاا بیشجدید می ،گردند؟ نیروهای کهن ا ساس کردند که فقط این شیوه وبیعی است. اگر کل  ضاردوباره برمی

گردند هر ساال بیایناد و گردند. اگر  ضاری که دوباره برمیرو برخی از  ضار باید باشند که دوباره برمیبود؟ ازاینغیرعادی نمی
شاامل د کاه چاه افارادی وگونه نیست؟ وعتی تعیین ششود؟ اینشان به باال و باالتر هل داده نمیهر سال منتف، شوند، آیا سطح
 )تشویق(د. وشازبین برده میببینند هر بار که نمایش را شان[ کارمایاز ]گردند، فقط مقدار کمی  ضاری باشند که دوباره برمی

تواناد کارماای شااگردان را ازباین ببارد. بسایاری از کند که میمرید: در منطقه ما، فردی با مداخله اهریمنی در ذهنش ادعا می
تهیاه  های دافاا را نیازخوبی دارد. این فرد کتاب انرژی گویند که او میدانروند تا فا را مطالعه کنند، مییشاگردان به مکان او م

های عدیمی دافا و عکس استاد را به کند و عیمت آن بیشتر از عیمت تولید معمولی است. او از شاگردان درخواست کرد تا کتابمی
گفت که آنها عوانین کیهان کهن هستند و شاگردان باید عوانین کیهان جدید را ببرد، میوور خصوصی آنها را ازبین او بدهند تا به

کنندگان محلی مقاالتی را ا  برای هشدار به تمرینکنند. بارها سعی کردهاز او خریداری کنند. بسیاری از شاگردان از او پیروی می
توانناد دانم چارا. ماایلم از اساتاد بپرسام آیاا شااگردان مید و نمایانبرای مینگهویی ارسال کنم. اما مقاالتم هرگز منتشر نشده

 وسیلۀ چنین فردی تهیه شده بخرند؟های دافا را که بهکتاب
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ی فکاری علمروهاا باا ساطوح مختلاف،افارادی از  -با افراد پیچیده مواجه شویدمجبورید تان، عنوان بخشی از تزکیهبه استاد:

عادر ساخت اسات. هرجاا چناین به همین دلیل است که نجات مرد  اینکردن مختلف.  های فکر کردن و عملمختلف و روش
کننادگانی در آن منطقاه هساتند کاه خاور این است که تمرینشود، همیشه بهای درمیان مریدان دافا پدیدار میپدید  غیرعادی

. دادمایروی ن ، آنگاه آن پدیادهداشتمینوابستگی به چنین چیزهایی  ی دارند. اگر هیچ کسی در آن منطقهمرتبط هایوابستگی
در سراسار  کاه های غیرعادیانواع و اعسا  پدیدهدلیل ها نگاهی بیندازید و سعی کنید به خاور بیاورید، بنابراین، اگر به این سال

تان کاه در هایو وابساتگی آنها به این منظور بودند که افکار و تصورات بشاری روی داده چه چیزی است؟سرزمین اصلی چین 
را افشاء کنند. آنها به این منظور بودند که شما را فریب دهند، مرتکب اشتباه شوید، باعث شوند پاول  تان ازبین نبرده بودیدتزکیه

نهایتاً متوجاه ، رید که سرتان ضربه خورده و خونریزی کندچنان سخت به زمین بخوفقط بعد از اینکه و مانند آن.  از دست بدهید
کنم و فقط برای چنین هدفی روی دادند. بنابراین، فکر میکنید رها را خود  هایابستگیوهدف این بود که بنابراین شوید. میآن 

ورد مداخلاه عارار بگیریاد. وسیلۀ نیروهای کهن ماشود بهمشکل همچنان در تزکیه شاگردان در آن منطقه نهفته است، باعث می
 اید. فراهم کردهریختگی ایجاد کنند شنوندگانی همخواهند برای فا بهمی داعل برای آن اشباح منحرفی که 

هاای وخیمای را تجرباه شویم، باید کوشاتر باشیم. اما برخی شاگردان هنوز خودشاان مزا متتر میمرید: هرچه به انتها نزدیک
دهد. چگوناه بایاد کار تحت تأثیر عرار میآنها را در انجا  سه که گذرند،گوناگون از میان کارمای بیماری میکنند و تا درجات می

 کنندگانی کمک کنیم؟به چنین تمرین

ان بینند که مریددهند. وعتی می قیقتاً. از ابتدا تا انتها، نیروهای کهن، محیط تزکیۀ آرامی را برای مریدان دافا اجازه نمی استاد:

و باه ای روی دهد تا همه ببینناد، هللکنند که مسکاری میاند، ها را در خود نگه داشتهدافا در این مناوق برخی از انواع وابستگی
آیا با افکار : شودبه خودتان نگاه کنید و ببینید چه فکری در شما پدیدار می روازاین .کندزکیه ت به وادارشما را منظور است که  این

اناد. برخای شااگردان بارای کنید؟ در تما  مدت به این شایوه عمال کردههای بشری فکر میکنید یا با وابستگیفکر میدرست 
کنندگانی آنقدر با روشنگری اند بدون اینکه از آنها آگاه باشند. شاید چنین تمرینهای خود چسبیدهزمانی ووالنی به وابستگیمدت

دعت اند که  تی علبی برای این نگذاشتند تا درباره خودشان بیندیشند. آنها خود را بهول بوده قیقت و کارهای مرتبط با دافا مشغ
، آنگااه مشاکالت متجلای کننادآن را رهاا نمی شوند و نیروهاای کهانوخیم میسائلی اند. وعتی چنین ممورد بررسی عرار نداده

کند، تا وعتی هیچ کوتاهی نداشاته وار رفتار میکه اهریمن چگونه دیوانهبدون توجه به اینواععاً باید توجه کنید. شوند. بنابراین، می
 کند به شما دست بزند. باشید آن جرکت نمی

در ظاهر، جوآن فاالون درخصاوص زباان، فااخر »کتاب پاراگرافی از فا وجود دارد: انتهای  مرید: در نسخۀ چاپی جوآن فالون، در
کنند که این بخشای از محتاوای جاوآن فاالون برخی شاگردان فکر می« ن نباشد...نیست.  تی ممکن است مطابق با گرامر نوی

نیست، و درنتیجه دروول مطالعه گروهی فا نباید خوانده شود. سایر شاگردان بر این عقیده هستند که این فا است و این در کتاب 
 دافا است، بنابراین باید خوانده شود. 

وسیلۀ من نوشته شد، اما مجبور نیساتید آن آن پاراگراف را بخوانید. آن پاراگراف بهزی ندارید نیاخوانید وعتی در گروه می استاد:

 )تشویق(آن را بخوانید. در ال گفتن آن در اینجا هستم، بنابراین مشکلی نیست. مجبور نیستید را بخوانید. در وول مطالعه فا 

 چیست؟« یدو هزار سال پادشاه باش یدهمراه استاد به دنیا نزول کن»معنی  مرید:

دانیاد. برخای از افاراد در واول اکنون سپری شده است. شما در تاریر پادشاه بودید، اماا آن را نمیهزار سال همآن یک استاد:

رای آنهایی کاه تاریر همیشه پادشاه بودند، و پس از اینکه بازپیدا شدند دوباره پادشاه بودند. مریدان دافا، بگذارید به شما بگویم، ب
آنهاایی کاه »ای چینی درباره دنیاا وجاود دارد: گفتههزار پادشاهی در این دنیا وجود داشت. اید، در گذشته، زمانی دهاینجا نشسته

عبارت دیگار، به« شوند.وور  تم تقسیم میها متحد هستند بهشوند  آنهایی که مدتوور  تم متحد میاند بهتقسیم شدهها مدت
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هازار ده ها درمجماوعپادشاهیتعداد ای، در مر لهشود، و های کوچکتر شکسته میبه پادشاهی زمان، یک پادشاهی متحدبا گذر 
همه پادشاه وجود داشت، یک دور پادشاهان پس از دیگری. اما تما  پادشاهان مریدان دافا بودند، مطملناً هر ال، صرفاً اینبهبود. 
 گونه است. این

شان تعادل برعارار کنناد؟ مداخلاه و دافای جوان چگونه باید بین کارهای مرتبط با دافا و ارتباط با خانواده و والدینمرید: مریدان 
آید. اگر مریدان جوان انتخاب کنند که در فشار بسیار زیادی وجود دارد که از ورف افکار و تصورات مرتبط با اجتماع و خانواده می

 کنند.شان با آن موافقت نمیاهی و سپس شاغل شدن نباشند، والدینولب مسیر وی کردن مدارج دانشگ

توانیاد رواباط باا مارد  عاادی درخصاوص میعرار نیست به افراط بروید. کنید، وعتی در اجتماع بشری عادی تزکیه می استاد:

پیش بروید و آن را انجا  دهیاد. خواهید در ولب مدارج دانشگاهی باشید، پس بهآسانی اداره کنید. اگر میهای اجتماع را بهشکل
ر عظایم عادفای ما اینمنعطف است. تا این  د روش ما هر چیزی که در اجتماع وجود دارد ]بخشی از[ محیط تزکیه شما است. 

گوناه این واععااً وسای، اسات. اماا این ممکن است فکر کنید، شود.میتان تزکیهبخشی از محیط در اجتماع، است که هر چیزی 
ها تعداد مریدان دافا، کاه عابالً در آسامانبا درنظر گرفتن به آن بزرگی نیست. بشریت  تی است. این کیهان  تی بزگتر نیست. 

  .خیلی کوچک استدرواع، این دنیا اند تا تزکیه کنند، و اینجا آمدهپادشاه بودند، 

شده با گوشی موبایل خود در اال نجاات بسایاری از مارد  های ضبطمرید: امروزه، مریدان دافا در چین با استفاده از ارسال پیا 
ر رودررو  قیقت را برای مرد  روشن کنند. ووکنند بهشان متکی هستند و جرکت نمیکنندگان به تلفنتمرینهستند. اما برخی هم

کنناد و وارف مقابال را گیری میدهند. برخی یک شماره را بارهاا شامارهدعت گوش نمیشده بههای صوتی ضبطبرخی به پیا 
افازایش آنهاا در اال  ایم و عیمتاند و ما شاهد کمبود کارت تلفن بودهکنند. نیروهای کهن از این سوءاستفاده کردهعصبانی می

 شان استفاده کنند. این اتالف مناب، است. خاور کمبود کارت تلفن از گوشی موبایلتوانند بهکنندگان نمیتمریناست. و برخی هم

کنید در ال نجات مرد  هستید. اما نباید فقاط باه ای را استفاده میدر روشنگری  قیقت، بدون توجه به اینکه چه شیوه استاد:

وور رودررو  قیقت را روشن کنیاد، ایان وابساتگی کنید بهوور است که جرکت نمیاگر واععاً این وباشید.  یک شیوه خاص متکی
محض کنم نیاز ندارید استاد زیااد بگویاد. باهاند. چه کاری باید انجا  شود؟ فکر میرو این مشکالت بروز کردهترس است، ازاین

 کار کنید. سعی کنید بهتر عمل کنید.چه متوجه شدید که اینکه این پرسش را خواند ، 

دهد. افرادی که به این گروه تعلق دارناد معماوالً در فرهناگ و هنار مرید: تبلیغ شن یون جریان اصلی اجتماع را هدف عرار می
 د:استتا. )کننادسوی راه و رسم راستین رهنمون میها بوده و جامعه را بههای بیشتری دارند و نیروی اصلی پشت سنتموفقیت

توجهی کار گرفته شدند، تفااوت عابالهایی که در تروی  شن یون در مناوق مختلف بهاما امسال، بسیاری از شیوه درست است.(
ایم. شااگردان در اکنون برخی بازخوردهای منفی از مرد  در غرب دریافات کاردهنسبت به ذهنیت جریان اصلی اجتماع دارد. هم

ۀ خود، تغییراتی در ورا ی و متن مطالب مربوط به تروی  شان یاون ایجااد کردناد، باعاث برخی مناوق، بر اساس درک و سلیق
باود.  «چینگلایش»های انگلیسای و عباارات باال شدند. برخی از متون پر از غلطعنوان برندی سطحآسیب به تصویر شن یون به

تخفیاف دادناد. برخای افاراد، های مختلفی شکلبه  ند و  تیردکهمیشه بر تخفیف تأکید می برخی افراد، برای افزایش فروش،
کردناد،  تای توجه نمی کردندیم انتخاب کهیی هامکانکردند و به کردند، به شکلی تهاجمی عمل میوعتی مطالب را پخش می

ها باعث شد برخی افراد غربی فکر کنند که شن یاون از سارزمین رفتند. این شیوهمی نامناسب ریخته وهای کثیف، بهمبه مکان
ها است. آن شاگردانی که مطالب شن یون را تغییر دادند  تی به دیگران یاادآوری کردناد کاه آن را از اصلی چین یا محلۀ چینی
 بگذاریم؟متمرکزی  سب برای تروی ، کنترلهای منادارند. آیا باید روی کیفیت ورا ی و شیوهدفتر شن یون مخفی نگه

شن یون، گفتم کاه تغییار سرساری  آن معرف شن یون است. در جلسه یست؟دفتر شن یون چاید که شاید متوجه نشده استاد:

شده برای مطالب و بیلبورد را این من هستم که تصویر استفاده که مطالب... مطالب شن یون مجاز نیست. بگذارید به همه بگویم
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و اگار باا کنم سپس آن را نگاه می .در دفتر شن یون وراحوسیلۀ به، ندشومیورا ی  وراح شن یونوسیلۀ آنها بهانتخاب کرد . 
در مطالاب شان یاون برویاد و شاوند. اگار ها نهایی شدند، آنگاه منتشر می. وعتی ورحشودآن موافق نباشم، تغییراتی اعمال می

وور سرساری توانیاد باهکننده، نمیعنوان تزکیهشود.  داعل، بهنقض عوانین محسوب میع عادی در اجتماتغییراتی اعمال کنید، 
هاا باا اساتفاده از بیشاتر اینکاه، آگهی )تشاویق(شان تصمیم گرفته تغییراتی اعمال کنید، مگرنه؟ روی چیزهایی که استاد درباره

کاری که مرد  امروزه عادر نیستند انجا  دهند.  -بودند ینتس ،بندی تصاویرها و هم ترکیبمفاهیم سنتی ورا ی شدند. هم رنگ
هاای سانتی. بسایاری از آنهاا در نظار مان اما چیزهایی که شما درست کردید، نه ارزش هنری دارند و نه درکی از هنار و رنگ

باود  «چینگلایش» در آنهااشده زدن به شهرت شن یون بودند. و  تی انگلیسی استفادهسلیقگی بودند و درنتیجه در ال آسیببی
در برخی موارد، ماتن  تای بزرگتار از کلماات  کنند و اغلب در کلماتی که استفاده کردند غلط وجود داشت. وکه مرد  درک نمی

دانیاد و صارفاً بار زیاادی نمی براین، شما درباره تبلیغاات چیازرسید. عالوهنظر میبود. در هر مورد، نسبتاً عجیب به« شن یون»
وور ا . باهدربااره ایان موضاوع صاحبت کاردهدیروز در جلسه شن یاون این عملی نیست. کنید. رضیات خود عمل میاساس ف

 مشخص درباره این مشکل صحبت کرد . به این توجه کنید. 

ایاد مورد دیگر این است که، استاد این نمایش را درست کرده تا جریان اصلی اجتماع را هدف عارار دهاد. اماا آنچاه انجاا  داده
، اماا شاما رو تشابه، من به سمت شارق مایمثال و یک عنوان دهد. بهچیزی است که استاد انجا  میهمیشه در تناعض با آن 

خواهم شن یون با جریان اصلی اجتماع شروع کند، ابتدا خاود من مییک مورد: عنوان هوید. ببرسمت غرب بهخواهید میهمیشه 
توانیم تأثیری روی ای آنجا باز کنیم، فقط آنگاه میخواهیم برای نجات موجودات دروازهنهد. ما میباالی جامعه بنیان  را در وبقۀ

ای کاه فکار به شایوههمیشه  . بلکهنیستدهید، در پیروی از افکار استاد انجا  میآنچه  در بیشتر مواع، کل جامعه داشته باشیم.
انداز  و اغلب هیچ تبلیغی از شن باال میهای سطحرو ، نگاهی به محلهرجا که میاید. هکنید باید انجا  شود آنها را انجا  دادهمی
هاا رخای از آگهیرو ، همه جا باا پوساترهای شان یاون پار شاده اسات. بها میبینم. اما وعتی به محلۀ چینیآنجا نمی در یون

 دور ریختن پول است. ند ماناجتماعاتی با استانداردهای بسیار پایینِ زندگی را هدف عرار دادند. این 

مااه آنجاا اجارا وعفاه نیموور بیبه گذشته فکر کنیم، شن یون چندین سال در رادیو سیتی اجرا داشت. گاهی اوعات، شن یون به
بااالترین مبلاغ بلیات  ..هاا پان ، ده، یاا پاانزده دالر باود.آمدند. اماا عیمات بلیتهزار نفر میداشت و تقریباً در هر نمایش شش

مدت چندین سال، شن یون  تی در نیویورک سیتی هم تأثیری ایجاد نکرده بود. وعتای برخای از  ضاار وپن  دالر بود. بهبیست
کننده بود شان سرگر شد، برایکشیدند. و وعتی نمایش تما  میزدند و فریاد میدیدند، سوت میدروول نمایش چیزی مهی  می

چطور است که در این نمایش چینی، رعص شیر وجاود نادارد؟ ساطح تقادیر  :پرسیدنداش همین بود. برخی افراد  تی میو همه
باید مان دست یابیم، خواهیم به هدفاگر میساخت. بنابراین، شان در همین  د بود. این نمایش هیچ هدفی را برآورده نمیهنری

خواهاد چیزی باشد که استاد می دهید همیشه نتواند مطابق با آناگر آنچه انجا  میخودمان را در جریان اصلی اجتماع بنا کنیم. 
 کنید.وور ضعیفی عمل میها بهمسلم است که در فروش بلیتانجا  شود، 

 خواهم بر وبقااتمیمن  :ا . این چیزی است که بارها گفته..ها مصداق داردرسانه گرانِگزارش انجا  مصا به توسط همین برای
ها ظااهر تان در مصاا بههای تلویزیونیاما افرادی که در برنامهمصا به کنید. آنها  پس شروع کنید باباالی جامعه تمرکز کنیم، 

تر جامعه هستند. آنها باا آنچاه در اال انجاامش هساتیم مطابقات شوند از جریان اصلی اجتماع نیستند، بلکه از وبقات پایینمی
های نجات مرد  را با استفاده از هدف عارار خواهم دروازهکسی نیستم. میعائل شدن درخصوص هیچ ندارند. اینجا در ال تبعیض

های جریاان اصالی اجتمااع بااز شاود خواهم همه مرد  را نجات دهم! فقط وعتی دروازهمی -دادن جریان اصلی اجتماع باز کنم
هاا را باه عیمات پان  دالر عتای در رادیاو سایتی باودیم، بلیتتوانیم تأثیری روی تما  جامعه داشته باشیم. االن گفتم کاه ومی
وعفاه وور بیمااه باهمدت نیمهزار نفر اجرا داشتیم. گاهی اوعات بهمدت چندین سال، در سالنی با گنجایش ششفروختیم. بهمی

محض اینکه محل نمایش . اما بهاجرا داشتیم. اما تأثیر چندانی نداشت. نتوانستیم  تی در نیویورک سیتی هم تأثیری داشته باشیم
، شان دو نمایشپس از ها افزایش یافت، اما افراد بیشتری شروع به آمدن کردند. فقط را به لینکلن سنتر تغییر دادیم، عیمت بلیت
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کردند. بالفاصله وضعیت تغییر مرد  در اتوبوس و مترو همگی درباره شن یون صحبت میو  یون در سراسر نیویورک شناخته شد
 کرد. 

یا به خارج یا به تایوان بروناد تاا نماایش  که دهی کنیممرید: آیا مناسب است که شاگردان دافا از سرزمین اصلی چین را سازمان
ای که استاد در وول این دوره برای آنها نظم و این با مسیر تزکیههای فا شرکت کنند؟ آیا شن یون را تماشا کنند یا در کنفرانس

 کند؟ مریدان دافای پکن مایلند درودشان را به استاد برسانند!اند مداخله نمیداده ترتیب

  آشاکار آنها شاگردان را به انجاید  که وعتی دیگران سعی کردند آنها را متوعف کنند، برخی از شنیدن امتناع کردند  شن استاد:

شانوند، فکار میچنین چیزهاایی  گیرند. وعتی شاگردان خارج از چین دربارهکنند، و ایمنی را درنظر نمیاین یا آن کار هدایت می
وور عمد هویت شاگردان را برای جامعه فااش کنند و بهکنند که چنین افرادی باید جاسوسانی باشند که برای ح.ک.( کار میمی
شوند. تا وارد اینجا  کننددهی میهای فا سازمانافراد دیگری وجود دارند که شاگردان را برای شرکت در کنفرانسکنند. البته، می

شااگردان  در نظار بینم، اما ممکن است کارهای شماه این شکل نمیوجود دارند. گرچه من ضرورتاً آن را ب نیز افرادی مانند این
این است که  نگرانی چندانی نداریدایمنی  در خصوص آیا دلیل اینکه ای خاص است.ه، زیرا االن دورباشدمشکوک  خارج از چین

گیریاد؟ نایمنای شااگردان را درنظار عصد شما برای خودنمایی باعاث شاده  اید؟ آیاتان در درک از فا دچار انحراف شدهدر تزکیه
کنم که این چیزی نیست که روی داده درست فکر میآیا من د. یاز فا دار یمنحرفشما درک کنند فکر می از چین شاگردان خارج

 باشد؟

ماان خاور نجاترسانند و باهمان میو هشت کشور و منطقه درودشان را به استاد باشکوه هزار مرید دافا از پنجاهمرید: بیش از ده
 کنند(میوور پرشوری تشویق شی. )مریدان بهکنند! ههشان را نسبت به استاد ابراز میعدردانی

گیر . زیرا کنفرانس فا جایی است کاه شاما از د وعت شما را نمیم. بیشیکنها را متوعف پاسر به پرسشاینجا بگذارید  استاد:

خواهناد اساتاد را کند رشد کنیاد. و ازآنجاکاه هماه میگذارید، به شما کمک میدرک و نگرش خود را با دیگران به اشتراک می
تاوانم تان پاسار دهام. اماا نمیهایید هنوز اینجا بیایم، و در الی که اینجا هستم باه برخای از پرساشببینند، ا ساس کرد  با

داد ، نیروهای کهان ساختم و خیلی کامل و خیلی خاص توضیح میاز د بگویم. اگر مسائل را مثل روز برای شما روشن میبیش
رو هرچاه مساائل را ساز . هرچه باشد، این آزار و اذیت شدید است، ازاینتر تان را سختخواهم مسیر تزکیه. نمیآوردندتاب نمی

جای شما مسیرتان را بپیمایم. شما باید خودتان مسیر خاود را توانم بهتر خواهد شد. نمیتان سختتان بگویم، تزکیهتر برایواضح
توجاه هساتید. د. واععااً عابلند، باید خود را گرامی بدارانبا موفقیت گذر کرده 1۹۹۹وئیه ژ ۲۰بپیمایید. مریدان دافایی که از میان 

اناد خوبی عمل کنید. مخصوصااً بارای آنهاایی کاه عاادر نبودهدارند. امیدوار  در مسیر پیش رو به تی خدایان شما را گرامی می
وور )مریدان بهکنم! مگی تشکر میخوبی عمل کنند، باید بیشتر مراعب باشید، و عدر وعت و زمانی که هنوز دارید را بدانید. از هبه

 کنند(پرشوری تشویق می

 

 (13۹۶ تیر 3 ترجمه:بازبینی  آخرین ) تاریر

 


