
1 

 

 ایاالت متحدهآموزش فا در 

 لی هنگجی

۱۹۹۷ 

 

 

 

 فهرست

 

 2 ..................................................................................................... آموزش فا در شهر نيویورك

 21 ............................................................................................... سکويفرانس آموزش فا در سان

 34 ............................................................................. وركیويشده در کنفرانس نارائه یآموزش فا

 

  



2 

 

 در شهر نيویوركفا آموزش 

 1997 مارس 23

خصاا  ش مرا توانیداگرچه نميها فاصله وجود دارد، مالقات با شما آسان نیست. اینکه از هم دور هستیم و اقیانوسخاطر به

بیشتر  توانم تا پایان راه مسئول شما باشم؛ميكنید تزكیه مي و تا وقتيواقعا  در كنار شما هستم.  كنیدتزكیه مي ، اما تا وقتيببینید

 يمثا  ایان اسات كاه راها آن را به این طریاق انااان ندهاد يهر كس)تشویق(  لحظات مراقب شما هستم. تکتک، در کهاین

كند. البته، ازآنااكه خودتاان از طور سرسري اسرار آسماني را فاش ميو به دهداناان ميكارهاي بد  هد،داهریمني را آموزش مي

 اناان دهم توانمدانم بیشتر از این دربارۀ آن توضیح دهم. فقط دربارۀ آنچه كه ميالزن نمي، ایدبه این پي بردههاي واقعي تاربه

 اي سالم رشد كرده است.دلی  است كه دافا به شیوهمین ه كنم. بهصحبت نمي ،نمتواكنم و دربارۀ آنچه كه نميصحبت مي

 به دلی  مشغلۀ زیاد كاري كهوجود دارند افراد بیشتري  البته، ایناا نبودند. افراد عده بار قب  كه شما را مالقات كردن این
ایان  اناد.را كساب كردهفاا اند و كه به دائو پیوسته ایماشتهدرا یعني، از آخرین باري كه شما را دیدن افراد بیشتري نیستند. ایناا 

در  اسات. قدرت دافاامن، به خاطر  باور به ،اشاعه یابد يتواند خیلي سریع پیشرفت كند و در چنین مقیاس وسیعمي فاحقیقت كه 
 ایم،مان و جامعه مسئول بودهشاگردان ه واقعا  در برابركازآناا درست بوده است. ایم،دافا برگزیدهاشاعۀ روند كه در  مسیريضمن، 
 ایااالت متحادهبرایم ساده نیست به  -دامکان كمي براي دیدار شما وجود دارخاطر اینکه بهایم به این نتایج دست یابیم. توانسته

ح  مشکالت شاما به كمک براي  ،توانیم همدیگر را ببینیماال كه ميح -ستنی نسبتا  راحتبیایم، ویزا مورد نیاز است و بنابراین 
خواهم داد. بیاید از این موقعیت براي كمک به  به آن پاسخالي كه دارید بپرسید و ؤتوانید هر سبیشترین تالشم را خواهم كرد. مي

 درتري توسعه یابد. سالم ایاالت متحده در مسیردر  دافابهترین استفاده را بکنیم تا  پیچیدهاالت سخت و ؤشما در ح  بعضي از س
دریافات  «خاصايپاییرایي »دیروز تعدادي از شما حضار اما خواستم با شاگردان دربارۀ موضوعات خاصي صحبت كنم، مي  اص

كسااني از  :امروز متأسف نباشید شان پاسخ دادن. اما نگران نباشید،االتؤبه تعدادي از س ،آمدند ترها دیروز زودنازآنااكه آ. كردید
 خواهم داد.، به آنها پاسخ را بپرسند خود االتؤتوانند سنوز ميشما كه دیروز آن را نشنیدند ه

دانم ماي صحبت كنم.درباره فا  ،عبارت دیگربه تزكیه،كه با شما دربارۀ موضوعات مربوط به كنم مياز این زمان استفاده 
باه چاین بازگشاتم، باه ت متحاده ایااال كاه از قب . دفعۀ ایددهپیشرفت كر -حقیقتا ، بسیار سریع -خیلي سریع در طي این دوره

آنااا  -برجساته هايِمخصوصا  چیني -افراد برجستۀ زیادياینکه خاص است و  ایاالت متحده مکانيشاگردانم در چین گفتم كه 
تر تري برخوردارند و ساریعقدرت درك سریع دافا وفهمي عمیق از از كیفیت مادرزادي خوب، طور نسبي به. این افراد وجود دارند

 هها و ماوانعي باوابساتگيراكاه چ نشاوید، ازخودراضايها مزایایي است كه شاما داریاد. اماا این .گیراندرا پشت سر ميوح سط
 تر پیشرفت كنید.توانید سریعصورت ميو فقط در آن كنید،ها غلبه آن ردارید كه الزن است ب مختلفهاي شک 

 . آن تعداد كه فااسردرگم كرده استمان را ه بسیاري از شاگرداناي ككنم، مسئلهميحاال دربارۀ كارماي بیماري صحبت 
 كنندگان چگونه باید باا بیمااري مواجاه شاویم.تزكیهان كه ما اند. اما قبال  در كتابم توضیح دادهرا در سطح عمیقي مطالعه نکرده

 اشاتباهدگان نباید خودمان را با مردن عادي كننما تمرین ،. حقیقت این است كهكنمميصحبت  اي دیگر دربارۀ آناز زاویهماددا  
او  -گرفتناددرنظار نميعاادي  يعنوان شخصبه رامردن او دیگر شد، اهب مير هاي قدیم وقتي كسينادر زم، دانیدمي یم.گیرب

بسیار  اتياحساس -دارد ()چینگ اتاحساسموجود بشري چه تفاوتي بین خدا و انسان است؟ یک  پسبود.  خدایک نیمهپیشاپیش 
توانید در این دنیا زندگي كنیاد. نمي اتبدون احساس د.نكنزندگي مي اتدر این دنیا دقیقا  براي این احساس يبشر موجودات قوي.

كند، عشق بین خاانواده، كند، چیزي كه شما را عصباني مي، چیزي كه شما را شاد ميهایي كه داریدسرگرمي آنچه دوست دارید،
بعضاي  خواهید انااان دهیاد، دوسات داشاتنِخواهید اناان دهید، آنچه كه نميعشق به فرزند، آنچه مي عشق بین زن و شوهر،
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 هیچ اتد. بدون این احساسآیبشري مي اتهر چیزي از احساس -مانند آن و معینچیزهاي  بعضيدوست نداشتن  چیزهاي خاص،
مطاابق باا حالات  ودهناد ، آنچه كه مردن اناان مياتاحساساین حالت ]ناشي از[  میان. در داشتميجامعۀ عادي بشري وجود ن

گفتند كاه درك بشار همگاي هاي گیشته ميگرفته شود. پس چرا افراد زیادي در نس  تواند اشتباه درنظرنمي است مردن عادي
كردناد. اماا گري نگااه ميدی قلمرويها را از انسان ها را گفتند دیگر مردن عادي نبودند وكه این حرفزیرا افرادي ؟ استاشتباه 
طور كه دیروز گفتم، اگرچه این جامعاۀ بشاري . همانكنندميتوانید بگویید اشتباه نمي در بین مردن عادي هستند، مردنااكه ازآن

و تالاي  جریاان داردك  كیهان از باال به پاایین كه در  -ترین سطحپایین -ي استهنوز هم یکي از سطوحاما وحشتناك است، 
همچنین غیرممکن است كه هار كساي  نداشتن این سطح بشري عملي نیست.. استسطح ترین در پایین -دافا -یهانسرشت ك

گوناه صارفا  این آن فقط به این طریق اسات. -. براي جامعۀ بشري غیرممکن است كه وجود نداشته باشدكندبه یک بودا تزكیه 
هاي بااال قلمروبه بشر از دیدگاه وقتي باال برساند. پس قلمروهاي ه تواند مردن را بو مي ،آن محیطي بسیار خاص استاست كه 
براي ارزیابي آنچه  را توانید افکار مردن عادينمي كنندهتزكیهعنوان دلی  است كه گفتم بههمین به  .، آن متفاوت استنگاه كنید

 .را براي خود قائ  شوید باالتري تانداردپس باید اس .كار ببریدبه ،كنیددر تماس هستید یا تاربه مي آن با و بینیدمي

اصاول ماردن عاادي  آن مطاابقكناد، رود یا دارو استفاده نميشود و به بیمارستان نميوقتي یک فرد عادي مریض مي
 شود نیاز باهخص وقتي بیمار ميمسلم است كه ش»توانند آن را بپییرند: و مردن نمي یست و با اصول این جهان سازگاري ندارد،ن
گوناه مسائله اینایان مردن باا « شود نیاز دارد كه به بیمارستان برود.شخص وقتي بیمار ميمسلم است كه » «.دارو دارد صرفم

 ترجاديكماي یاد. گیرب اشاتباهتوانید خودتان را با یک فرد عادي نمي كنندهتزكیه عنوانن اشتباه نیست. اما بهآو كنند رفتار مي
و باراي  دارناد مختلفايها احساساات و تمناهااي گفاتم، انساان اكناونطور كه همان ولي نیستید.دیگر انسان معمشما ، یمیگوب

كنید تاا ها را رها ميآن كمكمو گیرید تر ميرا سبکین مسائ  اتدریج هب تزكیهدورۀ  طولكنند. درزندگي مي)چینگ(  اتاحساس
مث  یک انساان  دتوانیآیا ميگونه نیستید. این كنند اما شمازها زندگي ميین چیاها براي انسان .دور بیندازیدها را اینکه كامال  آن
را باراي ها یکاي نیساتند كه با اصول انساانچرا شما اصول سطح باال ، صورتدر این پس د.نیستی هامث  آن شما؟ دمعمولي باشی

دلیا  هماین باه باید باشاد، به این شک   ؟بریدكار نميمواجه هستید به هاكه با آنمسائلي خودتان و مشکالت و بررسي ارزیابي 
اماا آنچاه افاراد  آن بیمااري نیسات.داریم،  احساس ناراحتي ماندر جایي از بدن كنندگانتزكیهان وقتي ما است كه به شما گفته

 نكاهش یاافترحال دزماني كه كارماي او  كننده،تزكیهیافته در بدن یک انعکاس حالتِبا  ،ندگیرمي درنظربیماري  یتعادي وضع
 ركیاد باأتزكیاه ت تمارین دلیا  اسات كاههماین مردن عادي مشک  است. باه  راياین تفاوت ب تشخیصاست.  یکسان ،است
داشات. ميبیني وجاود نداد و مسئلۀ روشنتزكیه را اناان ميتمرین  ينبودند، هر كس یکسانها . اگر آنیا آگاهي داردبیني روشن

نیاز  بودنانادكي معایبحتي كنند، مانند آنچه فناناپییرها حس ميافتاد و در بدن یک فرد اتفاق مي العادهاگر فقط چیزهاي فوق
آن  -دماآحسااب نميبهصاورت در آند، اماا ادآن را اناان مي يهر كس د؟كربه من بگویید، چه كسي تزكیه نميشد، حس نمي

. باوددر كاار نميبیني زیارا هایچ روشان تزكیه كنند،به این طریق  عالوه، مردن اجازه ندارند. بهشدمحسوب نمي تزكیهعنوان به
 دیاده شاودمورد آزمایش قرار بگیریاد كاه  ،آنچه درست و آنچه اشتباه است ازاطمینان  در میان عدنمابورید بنابراین در تزكیه 

یاا گیریاد درنظار مي كنندهتزكیهنوان عآیا خودتان را به دیده شودكه  -كنیدي كه پیش رو دارید برخورد ميچطور با این موضوع
 در ظااهر عاادي البتاه، ؟خیاریاا  تزكیه كنیدتوانید ميآیا  دیده شودنیست كه  براي اینآیا  عنوان یک شخص متوسط عادي.به
 هستید.  كنندهواقع تزكیهندارید، اما در معمولي تفاوتيرسید و با یک فرد نظر ميبه

به قلمرویي  به خواهددر كیهان است. یک انسان ميموضوع مهمترین  تزكیه .بت كردنصح ي بودادیروز دربارۀ تزكیه فا

آیاا  خادا شاود،قرار باشد پر از كارما  يبا بدن اگر یک انسان ؛شود وا، بودا، دائو، یا خداساتوديبو آرهات،  ،صعود كندحد باال آن 

تفکري درست را براي باال نگاه كنید و  يبا استاندارد طور جديبه را سائ است؟ آیا نباید این مجدي ي اگویید كه این مسئلهنمي

 موضاوعچناین ایان معمولي نیساتید؟  يكنید، آیا انسانرا از دیدگاه یک فرد معمولي نگاه  سائ ؟ اگر هنوز این مخود قائ  شوید

رید و هناوز ایان مساائ  را باا اصاول گیهنوز خود را یک انسان درنظر ميشما اما  -كند بودا شویدشما را قادر مي -مهمي است

 نای. بوداها، دائوها و خاداكنید تزكیهتوانید بنابراین نمي و دربارۀ آن جدي نیستید، ؛كنید. پس این عملي نیستارزیابي مي بشري
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بشار عاادي  اتاحساسا نایدانید، بوداها و خاداطور كه ميكنند. همانكه راهبان امروزي و مردن امروزي فکر مي طور نیستندآن

 قلمرویايفکر آنهاا از تروش ها از مسائ  را نیز ندارند. و تصوراتِ موجود در درك انسان قایدعفکر بشر عادي یا روش تو ندارند، 

واها سااتامروزه مردن بوداها و بوديها دربارۀ مسائ  دارند. آنها رها از مفاهیم و عقایدي هستند كه انسانو است، كامال  متفاوت 

انسااني داشاتند. وقتاي بعضاي از حالات احساسات بشري و كنند كه گویي آنها اي دربارۀ آنها فکر ميگونهو به اندكردهي بشررا 

روناد، بلکاه باراي طلاب روند، براي تزكیه یا از روي احتران باه آنااا نميو سوزاندن عود به معابد مي هامردن براي ستایش بودا

 !آن چه قصد بدي استبیندیشید، خواهند. دربارۀ آن از بودا چیزهایي مي خود هايبا وابستگي -روندچیزهایي مي

احتاران  رايب كردند. یعني، به جاي خواستن چیزي براي خودشان،مي مردن فقط از روي احتران بودا را ستایش گیشتهدر 

وداها بزرگ هساتند و بوداهاا راكه بچ آمدند،بوداشدن ميبه  خودبراي تزكیۀ  ، یاآمدندمي بوداهابراي ستایش  ،آمدندبوداها ميبه 

نیستند. درگیشاته وقتاي ماردن درباارۀ بوداهاا و گونه آنكنند. اما مردن این روزها دیگر حمایت مياز نوع بشر در مقیاسي وسیع 

كردناد، زیادي ذكر ميبا احتران صرفا  واها را ساتو كلمۀ بودا یا بودي ،داشتنددرست كردند، همیشه افکار واها فکر ميساتبودي

شان را باز را ندارند. مردن سرسري دهان طرز فکريامروزه دیگر چنین  ،ها باشکوه و بزرگ هستند. اما مردنكردند آناحساس مي

شان نازب رويكلمات آن ي یكنند گوواها صحبت ميساتكنند، سرسري دربارۀ بوداها و بوديبوداها صحبت ميدرباره  كنند ومي

خواهناد قارار و هار جاایي كاه مي كنند،ترسیم ميخواهند حک و حتي سرسري تصویر بودا را به هر شکلي كه مياست.  روییده

دهناد دستور مي نایخدا بهها انسان شود. درواقع گویيمي نصبها ستانقبرحتي در تابا و مریم مقدس ویر بودا آمياتص دهند.مي

همه  نیست؟ این منظور آیا .اناان دهندكار را یا آن دهند كه این دستور مي نایها به خداانسانگویي  مراقبت كنند،گان كه از مرد

و باا  ،بیااوردبشاریت  تواند شادي را براي همۀبا یک موج دستش مي -مقدس و بزرگ است آنقدر: یک خدا بیندیشیددربارۀ آن 

بشار نسابت باه ها كنید؟ اگر رحمت آنرفتار مي طوراینها آنما با اما شها بیاورد. تواند نابودي را براي آنموج دیگر دستش مي

اسات  طاورفقاط اینشدند. گونه اثري بالفاصله نابود ميدادند، بدون هیچاز روي ناداني كارهاي بد اناان مي ها وقتيانسان نبود،

كنناد. ایان قیقت به بوداها كفرگاویي ميها درحگونه عم  كنند. آناین دكننت ميأجر پسفهمند، این را نمي اكنونها انسان كه

 ناناین  هب غیاهایيها، شام  ناگفتم. دفعۀ قب  اشاره كردن كه حتي فهرست غیاي رستوردفعه قب  دقیقا  همان چیزي است كه 

دا غایاهاي وقتي یک بو گفتن اینکه . یک بودا هیچ وابستگي به رنگ یا مزه ندارد.مانند آنو  «،پردبودا از روي دیوار مي»: است

ناین چآیا این نهایت كفرگویي به یک بودا نیسات؟ هم -بخوردرا پرد تا غیا از طرف دیگر دیوار ميكند، استشمان ميخوشمزه را 

هاي عادي به رناگ یاا هاي انسانهرگز وابستگينیز جود دارد. یک آرهات مانند آن وو  «،غیاي گیاهي آرهات» غیاهایي به نانِ

هاا كنیاد؟ آنآیا باه او تاوهین نمي -خوردیعني آنچه كه آرهات مي «غیاي گیاهي آرهات»عنوانِ گویید كه يندارد. اما مرا مزه 

امیاال، خاطر پول و هها است. امروزه مردن بانسان ازمتفاوت ها طرز فکر آنبنابراین . دانندميكثیف را عادي  هايي انسانهاغیا

عاادي تفکار  هايشایوه، عقاید بشري یا نایدائوها و خدا، اند. بوداهاشده نایا و خداوداهنسبت به باین نوع موقعیت ایااد باعث 

، بلکه براي طلب چیزها از كردنبا آرزوي تزكیه یا آكنده از احتران  بودا را نه با قلبي كه گفتم، مردن طوراما همان را ندارند.بشري 

تمان « ...ن بده، بالیا را از من دور كن، مرا از درد و رنج خالص كنبه من یک پسر عطا كن، ثروتي به م»: كنند، ستایش ميبودا

كنناد. اگار ميعرضاه را به انسان غایي ها رستگاري آن -شوندها مث  این است. اما بوداها درگیر این چیزها نميهاي آنخواسته

داشاتید و از تماان ميبردید، پول زیادي لیت ميراحتي در بین مردن عادي همه نوع توانستید مانند فناناپییرها زندگي كنید، از مي

 داپیشااپیش خایا یک خدا شوید. با آن هماه راحتاي،  تزكیه كنید شدن راخواستید بودابودید، واقعا  نميمي رها هابالیا و بدبختي

 د.نبه این طریق باشمسائ  بودید. غیرممکن است كه مي

هااي و بیماريي پاولبيها، دردها، سختيها، شخص رنجخود نند. كارماي كایااد ميكارما ها زندگي بعد از زندگي انسان
دسات آوریاد و توانیاد شاادي را بهتاان ميپرداخت كارمايبازاز  پسآورد. فقط همراه ميزیادي در این زندگي و زندگي بعدي به

صالي اسات كاه در كیهاان وجاود دارد. ایان ا -كارهاي نادرست پرداخت نشودتاوان كامیاب شوید. این غیرقاب  قبول است اگر 
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ممکن است احساس كنید چیزهایي كه در زندگي قب  اتفاق افتاد و چیزهایي كه در زندگي بعد اتفاق خواهند افتاد مرباوط باه دو 
 كاه است كنند. مث  اینهستي شما نگاه ميمسیر ك   ها بهكنند، آنفرد متفاوت است. درحقیقت، وقتي دیگران به شما نگاه مي

و اینکاه آنچاه دیاروز انااان  ،دهید نداردآنچه كه امروز اناان مي هب ویید آنچه دیروز اناان دادید ربطيبگشوید و از خواب بیدار 
كنناد. به زندگي شخص نگاه مي گونهاینآنها و  ،وسیلۀ شما اناان شده استها بهاما همۀ آن وسیله شما اناان داده نشد.دادید به

انساان  و افکاار توانید این مسائ  را باا عقایادرا بیان كنم: شما نميمسئله گیارن تا این ظه پیش را كنار ميیک لح پس موضوعِ
نیز مصرف دارو  ایدكنندهتزكیهشود نیاز دارد دارو مصرف كند. اما براي شما كه يبیمار م عادي وقتي يدرنظر بگیرید. انسان عادي
رود كاه كنیم؟ از شما انتظار نمايبیني صحبت نميكنیم؟ و آیا دربارۀ روشنصحبت نمي تزكیهۀ ما دربار آیا كنم. اماممنوع نميرا 

تاوانم نه، مان نمي» :تواندبین شوید خوب است. اگر كسي بگوید كه نميبتوانید روشن كه قدربین شوید. هرچبه هر چیزي روشن
 چگوناه «،هنوز مابورن دارو مصرف كانم ، امامكنتزكیه ميه گرچمصرف كنم.  این وابستگي را رها كنم. هنوز هم مابورن دارو

نگیراناده  کاه ایان آزماایش رانكنم و ایسف مايأاحساس تاو بیني ضعیف فقط دربارۀ كیفیت روشن ؟كنمنگاه مياین مسئله  هب
كه گویم ميسفم و نأن متسوي كمال بردارد، اما آن قدن را برنداشت. فقط براي ایو قدمي بزرگ بهند توانست رشد كاست. او مي

كیفیات زیارا . تزكیاه كنادتواند نمي مصرف كرده باشد مطلقا  ان كه این شخص اگر دارونگفتهیا  این شخص خوب نیست.دیگر 
توانیاد ایان امتحاان را بگیرانیاد و باه رشد كنید مي تفاوت است. فقط وقتيفردي م بیني و همچنین كیفیت مادرزادي هرروشن

دهد كاه هناوز در شوید، این معني را مينبین كام  به این موضوع روشن طورو به یابید. اگر نتوانید رشد كنید دركي جدید دست
  توان گفت كه اصال  خوب نیستید.فردي عادي هستید، اما نمي، با این موضوع ارتباط

كارماایي كاه از آن گفاتم االن  كارما بیشاتر صاحبت كانم.ازبین بردن بگیارید با شما دربارۀ رابطۀ بین مصرف دارو و  

دیگار وجاود  عادهايِذرات كارما كه در بُ هرچه. آن كارما چیست؟ شودمياز زندگي انباشته شده است سبب بیماري  پسزندگي 

یاباد، یاک میکروارگانیسام اسات، دارد. وقتاي باه بعاد ماا راه مي بیشاتريدرت قا -كوچکتر باشدانۀ آن د -كوچکتر باشددارد 

مادرن و علام مادرن طب وسیلۀ تواند بهتوانید بگویید كه بیماري تصادفي است؟ آن نميمي آیا رین ویروس. پستمیکروسکوپي

اي از الیه ، بُعدي ساخته شده ازیابدسطحي تالي مي عدِكه در این بُرا درك كند اي نوع پدیدهآن تواند فقط ميكه  فهمیده شود،

ي، یا چیزي دیگر ییک بیماري، یک غده، یک عفونت در جا ،بنابراین آن .اندک  گرفتهها شوسیلۀ مولکولترین ذرات كه بهبزرگ

توضایح محادود منطاق و دلیلاي با  آن همیشه و ،تواند ببیندرا نمي مردن آید؛ اما علم امروزي دلی  اساسي بیمار شدنِنظر ميهب

مطاابق در سطح این دنیا  اصول باشود، معموال  سي بیمار ميك بته وقتيالتواند فهمیده شود. وسیلۀ مردن عادي ميكه بهدهد، مي

طور واقعي رسد كه بهنظر ميسپس به شود.و معموال  یک عام  خارجي در این دنیا وجود دارد كه موجب تالي بیماري مي است،

دنیاا و حالات ایان دنیاا  با اصاول ایانآن را یک عام  خارجي است كه آن صرفا  كند. درحقیقت، با اصول این دنیا مطابقت مي

درحال ازباین كنید ن دارو مصرف مياالكه د. بنابراین وقتيگیرنمي سرچشمهعد این بُ ازاما علت اصلي و بیماري  كند.منطبق مي

از باین ببارد. اماا گوناگ یاک  ،در ساطح هاا راتواناد ویروس. دارو واقعاا  ميدر الیۀ ساطحي هساتیدبیماري یا ویروس بردن 

كه دارو، ویروس سطحي كه از بعادهاي دیگار راه محض اینبهاما كند. ها و كارما را نابود ميطور خودكار ویروسه بهكنندتمرین

را و آمدن به ایان طارف  ،در طرف دیگر خواهد دانست، زیرا هر چیز زنده است -كارما -ویروسآن برد، از بین ميرا یافته است 

هرحال آن باه تان بگویم كهاید. اما بگیارید برايخاطر مصرف دارو خوب شدهرد كه به. درنتیاه احساس خواهید ككندمتوقف مي

شاخص  رساد،تاماع باه حاد معیناي مي وقتاي اند.این ماده را انبار كرده ،از زندگي پس ها زندگيانسان شود.در آناا جمع مي

از را  خاود براي همیشاه زنادگي -دهدش را از دست ميايرود. زندگاز بین مي طور كام میرد بهمي شود و وقتيناپییر ميعالج

ماردن ماااز  نیسات كاه گوناهاینان. تان توضایح دادهدر ایناا براي . پس این رابطه رااین اندازه وحشتناك است .دهددست مي

 حتیاج دارد.پزشکي ا داوايشود، مطمئنا  به منیستند دارو مصرف كنند. وقتي یک شخص عادي بیمار مي

هاي مث  حلقاه ؟نیستیمهاي شما بدندرحال پاك كردن آیا  كنیم؟ميچگونه با این مسئله برخورد  كنندگانتزكیه ما پس
این كارما من ، كنیدتزكیه مي كارما وجود دارد. وقتي ،از زندگي پس، زندگي تاناز بدن مركز و در هر الیهیک درخت، در ساالنۀ 
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طور كاما  كارماا را باراي دهم تا اینکه بهه  مي و دهمدهم و ه  ميدهم و ه  ميمي ه  ؛دهممي ه  بیرون به را از مركز
بادن شاما بیارون  ساطحِ تان بیرون بروند. اگر هماۀ آن از میاانِتوانند از میان سطح بدنها نميفرستم. همۀ اینشما بیرون مي

كنید كه ناگهاان رود. اما هنوز هم احساس ميبیرون مي ،سطح بودید. فقط یک قسمت از آن از میانِميرفت، قادر به تحم  نمي
عنوان تحما  كنیاد، خاود را باهآن را توانید ، نمياست آوردردطور وحشتناكي معیب و آن بهكنید كه احساس مي ،شویدبیمار مي

هرگاز  زیاراكنیاد، صارف ميادامه داده و دارو متوانید ميكنید. پس دارو مصرف ميروید ميو  ،گیریدیک فرد عادي در نظر مي
و اینکه این  طبق معیار نیستبیني شما گوییم كه كیفیت روشنتوانند دارو مصرف كنند. ما فقط ميایم كه مردن عادي نمينگفته

چناین  -توانیاد دارو مصارف كنیادد، نميكنیامي نداریم كه بگوییم وقتي تزكیاه قانونيهیچ  اید. ماخوبي نگیراندهآزمایش را به
خواهید این كارما را خارج كنید، اماا دارو مصارف ميشما دهم. . اما اصول فا را به شما آموزش ميررات سفت و سختي نداریممق
عادهاي تان در بُتوانیم همۀ آن را برايبدن شما را پاك كنیم؟ البته، مي قرار است چگونه -گردانیدبرميكنید و آن را به داخ  مي

درد و خصاوص  ، شما مابوریاد در ایانرودتان ازبین مييدارد: وقتي كارما ياصل ،این كیهان فايما دیگر به خارج ه  دهیم. ا
تاوانیم گان، نميكننادباید همان رناي كه قبال  براي دیگران ایااد كردید را تحما  كنیاد. اماا باراي تزكیهرنج را تحم  كنید. 

، كننادهتزكیه عنوان یاک. بهتزكیه كنید بودیدميبعد از آن قادر نو ید دمرراكه ميچبگیاریم تمان آن را به این شیوه تحم  كنید، 
درد  قسامتي از یادهایي جبران خواهید كرد. اما مابورتكرببا ، كه صدمه خوردندبراي موجوداتي كه به كمال رسیدید، بعد از این

 كشید.مي رنجپردازید، زیرا كنید، كارما را ميمي، تحم  بدهکار هستیدقسمتي را كه به دیگران درحالي كه را تحم  كنید.  ذهني
عنوان یاک . وقتي آن را باهدرنظر بگیرید كنندهتزكیهرا  خودباید پردازید، درحین درد . وقتي كارما را ميستندنیهم  جدا ازمسائ  

داشاته  تفکر یک انسان عاادي که روشجاي اینبهسطح باال از این موضوع دارید،  دركي طور واقعيگیرید، بهبیماري درنظر نمي
نیست؟ این یک شوخي است كاه  موضوع ایننکرده است؟ آیا  تان پیشرفتذهناین موضوع، قلمرو و خصوص . پس آیا درباشید

 هستند.كمال  ابزاري تکمیلي براي رسیدن بهها پیشرفت كند. تمرین در تزكیه تواندها مياناان تمرینا فقط ب شخص فکر كنید

فارد و مث  این نیست كه  .ارتقاء دهد تزكیه از طریقخود  ذهن بهبودتواند سطح خودش را بدون نمي یک شخص هرگز

. همچنین افرادي هستند كاه فکار كند كیهسوي بوداشدن تز، بهمتون ۀ خواندنوسیلفقط به ،گویندطور كه مردن ميهمان ،بتواند

 آنهاا و هماه ند،ساتههاا شاوخي . تماان اینكنادتزكیاه  شدنوداب يسوبهزیاد  وبِناان كارهاي خبا اتواند كنند شخص ميمي

 تزكیه،اي دارد؟ مطلقا  غیرممکن است بدون ید، خواندن متون چه فایدهکنن تمرینرا  واقعي هستند. اگر تزكیۀ با قصد هایيتمرین

عیساي كاه و زماني ،متوني وجود نداشات دادرا آموزش مي)فا( بودا شاكیاموني در زمان گیشته دارما  نائ  شد. وقتيشدن به بودا

 تزكیاۀید بدون ستتواندادند. آیا ميرا اناان ميحقیقي  تزكیهي وجود نداشت. مردن فقط متونداد نیز مي اعهشاخود را  قانون )فاي(

و اناواع  ازكاه حاليید درساتتوانصعود كنید؟ آیاا ميقلمرو، آن  برآورده كردن الزاماتید بدون ستتوانآیا مي تان صعود كنید؟ذهن

و با طلب شدید براي پول كه به آرزوي شما باراي باودا شادن  ،هاي مختلفاحساسات و تمناها سرشار هستید، با وابستگياقسان 

 فاوق كننادهتزكیه یاک ،اید. یعنيكنم همگي این را فهمیدهبه آسمان بروید؟ این مطلقا  غیرممکن است. فکر مي ارجحیت دارد،

؟ مردن عادي بیمااري برخورد كندمعیب بودن جسمي  حالتبا باید ، چگونه عادي است یک شخص فوقتي فرد وقاست و عادي 

 نااراحتيشاود احسااس ها  داده مي دهم. وقتاي باه ساطحبه بیرون ه  مايتان برايبدن شما، كارما را خصوص اما در دارند،

نظر و در بعضاي ماوارد باه ،ایدرسد بیماار شادهنظر ميد. بههستن ینتركنید، زیرا انتهاي اعصاب در سطح بدن انسان حساسمي

. اگار باارۀ ایان موضاوع بیندیشایدتواند اتفاق بیفتد، همگاي دركه مياجتواند اتفاق بیفتد. ازآنرسد بسیار جدي است. این ميمي

و  ،نیسات ايمسائله آن نیز البته درنظر بگیرید، يیمارعنوان ببهرا  آنو اگر درنظر بگیرید عنوان یک شخص عادي خودتان را به

وقتي ایان  عادي هستید. يشخصخصوص،  در این حداق و اید نگیراندهاین امتحان را  توانید ادامه دهید و دارو مصرف كنید.مي

 در هار مادرك ش ،كنیدتزكیه  شدنبوداسوي به اما اگر بخواهید شوید.ميخصوص، فردي فوق عادي امتحان را بگیرانید، در این 

رها نکنید، قادر نخواهید بود این آزمایش را بگیرانید و براي شما ممکان نخواهاد  را اگر آن وابستگي باشد.عادي  فوق دجنبه بای

اید. چرا بعضاي از دساتیاران و این امتحان شکست خوردهگیراندن در  بود به كمال برسید. پس اگر این فرصت را از دست بدهید
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شوند؟ البته، كنند، نگران ميبینند شاگرداني دارو مصرف ميوقت مي هركنند، درك ميا بسیار خوب ما كه این ر قدیميشاگردان 

شناساند، خوبي ميازآنااكاه همادیگر را باه برخورد كنناد.با آن كنم رسیدگي ميبه این موضوع من  كه طورتوانند آنها نميآن

البته، هنوز هم ممکن است آن شخص به ایان  .بداندگیارند كه شخص مي، مانند آن و «،توانید دارو مصرف كنیدنمي»: گویندمي

اگر به ایان موضاوع آگااه نشاود، « گیارید دارو مصرف كنم؟چرا نمي، بعد از شروع تمرین» :نشده باشد بین و آگاهموضوع روشن

خصوص اینکه در كنندگانتزكیه بهرا  ياصلصرفا   .براي منع شما از مصرف دارو نداریممقررات شدیدي ما  ادارۀ آن راحت نیست.

 گویم دارو مصرف نکنند.بکه به مردن عادي جاي اینبهیا نه آموزش دادن، كنند دارو مصرف 

و  كوشاشد. بعضي از افراد بسیار  نخواهد ودالزوما  ب ايكنندهتزكیه شود. هرميداده در این دنیا اشاعه  تزكیهما براي  فاي

هاا نباشاند، پاس رشاد آن كوشا كنند. بعضي افراد ممکن است آن اندازهسوي كمال رشد ميتر بهعمصمم هستند، در نتیاه سری

بااور آیاد كاه نظر ميكنند. بهنمي تزكیهند، اما درواقع كنآید كه تزكیه مينظر ميسوي كمال بسیاركند است. بعضي از افراد بهبه

احتمااال   شاود،به تزكیاه مرباوط مي جایي كهتوانند به كمال نائ  شوند. اما تا نميبنابراین احتماال   -باور ندارند، اما درواقع دارند

، ببینید كه در زنادگي بعادي چاه كام  نکند آن را یا در این دورۀ زندگي وداگر كسي در تزكیه موفق نش .اندبیهوده تزكیه نکرده

اماا بعاد از هماۀ  ؛دكناق شود. یا شاید نخواهد دیگر تزكیاه موف خود در آن اید بتواند در زندگي بعديِش -واهد دادوي خاتفاقي ر

تزكیه بهتر از مردن عاادي  از طریقو  كند،ميگوش ي بودا د، به فاكرخواهد  رهاهایش را در این دافا ها، مقداري از وابستگياین

 باشد ثروت زیادي داشتهدي خود در زندگي بعاست. ممکن است ایااد كرده  هایيتكرب خود . احتماال  براي زندگي بعديشودمي

بیهاوده اماا  ،موفق شاود تزكیهتوانسته در چراكه نیابد،  بدی ت هایيبركتبه  تواند فقطرتبه شود. این چیزها ميیا یک مقان عالي

گاوش كنیاد،  فاابه  توانیدامروز مي كننده،تزكیهعنوان ، بهازآنااكه شما كنماست. فکر ميگونه صول آن ایننکرده است. ا تزكیه

درحقیقات،  را بشانود.ي باودا فاا ،توانادبهر كساي گونه نیست كه اینادامه دهید.  تزكیهامیدوارن كه همۀ شما تا آخر بتوانید به 

چیني افراد ، اما، ه بودنرا متوقف كرد فاآموزش دو سال پیش بود كه نسبتا  خاص است. ایاالت متحده بگویم كه به شما توانم مي

را كسب كنناد.  فاها نیز خواهم كه آنوجود دارند. مي هايیقلب در بین آمریکاو بسیاري از مردن خوشاالت متحده ایبسیاري در 

دهم. ازآنااكه كتاب درحال حاضار در خاص آموزش مي شرایطو فقط با توجه به  ،دهمآموزش نمي مندنظانطور درواقع، دیگر به

تواند یاد بگیرد. مراكز دساتیاري نیاز در دساترس هساتند، پاس هماۀ شاما مي وسیلۀ خواندن كتابدسترس است، هر كسي به

و  ،آیادباار پایش ميگوش كند در هر چندین هزار سال یکي بودا كه به فا توانید بروید و تمرین كنید. فرصت براي شخصمي

تواناد باه نۀ بازپیدایي، شخص ميگامسیر شش در جریانِزیرا بعضي افراد ممکن است حتي آن فرصت تقدیري را نداشته باشند. 

 یافات.بار به یک انسان بازپیدایي كشد تا یکطول مي . چندصد سال یا هزاران سالشود بازپیدا ،حیوانات مختلف، گیاهان یا مواد

در  یادانسان شاوید، ساپس بااي مناسب، هورد درتان اتفاق بیفتد كه برايچندصد سال یا هزاران سال بازپیدایي، باید آن در طي 

داشته باشید را فرصت این تا شوید این دنیا مناسب وارد  در زماني ا مواجه شوید و باید اتفاق فاكه بتوانید با این  بازپیدا شوید مکاني

اتفااق  ها الزن است تا آنث  اینمقدرشدۀ بسیار زیادي مالبته، رویدادهاي  شركت كنید.به آن گوش كنید و بتوانید در كالس كه 

 آسان نیست. اصال توانید این فا را كسب كنید. این و فقط بعد از آن مي روي دهد

براي مردن عاادي آماوزش این اصول را آگاه هستید.  این باره كنم همه دراست. فکر ميي بودا دهم فاآنچه آموزش مي
 ،قرار نگرفته است بحثعادي مورد ن هرگز در بین مردن اهها صحبت كردكه دربارۀ آنموضوعاتي عالوه، بسیاري از دهم. بهنمي
 ها دانش مردن عادي نیستند.و آن

خواهناد باه شده است. بعضي افاراد مي، بارز زیرا این مشک  در مناطق مختلفاشاره كردن دوباره به مسئلۀ مصرف دارو 

اجاازه كنیم، را شاروع ماي ینتمارایان  ما وقتي» مانند اینکه: گویندو چیزهایي دربارۀ مصرف نکردن دارو مي ،دافا صدمه بزنند

جاا دهم دارو مصرف كنیاد. البتاه، دساتیاران ماا كاه اینطور نیست كه به شما اجازه نميدرواقع، این «دارو مصرف كنیم.نداریم 

 تشاریحمصرف نکردن دارو مابور نکنند. ماا فقاط اصاول را  هرا ب يكسو  دقت كنند شانهايكار روشدر باید نیز حضور دارند 
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، حتي اگر انتخاب كناد كاه سام مصارف كناد، آن یاک كند اگر نخواهد تزكیه تواند.، ميتزكیه كندكسي بخواهد  یم. اگركنمي

تاوانیم ماا فقاط مي .تواند كاري انااان دهادفرد دیگري نمي هیچ عادي است. اگر ذهن او بدون تغییر باقي بماندموضوع فردي 

 نیست.  ، تزكیهمردن كنیم كه خوب باشند. مابور كردنِ وصیهتدربارۀ روابط تقدیري صحبت كنیم و به مردن 

دهم، بعد از آنکه صحبت كه تمان بعدازظهر را به شما اختصاص مي جادهم. از آنموضوع دیگري را مورد بررسي قرار مي

انقاالب »جواني كه بعد از  ادافرچین، اصلي در سرزمین  دهم.مي تان پاسخآنها را برايو  سؤاالتي بپرسید توانیدرا تمان كردن، مي

اسات. ي باودا دهم فاادارند. آنچاه آماوزش ماي نایواها و خداساتبسیار سطحي از بوداها، بودي يبه دنیا آمدند فهم «فرهنگي

كام درباارۀ  ها خیلايآن .كننددرك نميخصوص را هدانند كه آن خوب است، اما هنوز هم بعضي از اصطالحات ببعضي افراد مي

 مدرسۀ بودا ندارند. روشني ازعبارت دیگر، درك دانند. بهرسۀ بودا ميمدطالب م

)بودیساتي(  دهم از متاونآماوزش ماي مان آنچاه گویم.ميتابا و بودا شاكیاموني سخن دربارۀ بودا آمي يحاال مختصر

ش داده شد، اماا در آن زماان آموزنیز سال پیش دوهزار و پانصد  ودا شاكیاموني دروسیلۀ ببهدهم متفاوت است. آنچه آموزش مي

طور كه بودا شاكیاموني دنیاا را تارك كارد، متاون باه از زمانيبعد سال . تا پانصد هاي بعدي منتق  نکردندبه نس راهبان آن را 

ن سال پیش، چین درست در اواسط سلسالۀ یاوآن باود. چاه كساي االپانصد  دانید،طور كه مي. همانه بودنشد آوريجمعمنظم 

صورت دهان به دهان درطول زمان تکه و بهتکه است.ي بودا اهرچه باشد، آن فد كه چنگیز خان در آن زمان چه گفت؟ اما دانمي

 -مخااطبینزمان، مکان، موقعیات، معااني و  -گم شده است، به آنچه بودا آموزش داد مربوط اما اغلب عناصرِ منتق  شده است.

داشاتند و دوسات داشاتند  بشاريكه به كمال نرسایدند همگاي عقایاد  كساني عه آن،دیگر وجود ندارند. درطول دورۀ اشااینها 

و  ،هایي را كاه نفهمیدناد حایف كردنادا قسمتهرا تغییر دادند. آني بودا فا روازاین چیزهایي از عقاید خودشان را به آن بیفزایند،

دهاان باه را توانستند بفهمناد ها موافق بودند و ميه با آنچیزهایي ك .ساختندرا انساني  نایواها و خداساتتدریج بوداها، بوديهب

شان به دنبال آن بود، تناسبي نداشت یا صحبت كنند كه با آنچه حالت ذهنيها مای  نبودند دربارۀ چیزهایي دهان نق  كردند. آن

 .اندنتق  نشدهمها بنابراین آن قسمت ،مطابقت نداشت عقایدشانبا 

دوهازار و  ا شاكیاموني صحبت كنم. بودا شاكیاموني یک شخصیت واقعاي تااریخي باود. بایش ازاول دربارۀ بودبگیارید 

نامیاده « خارد، سامادي، احکان» جاي گیاشت كهبه كنندگانزكیهمدرسۀ بودا را براي ت تزكیۀ، راه باستان ال قب  در هندِپانصد س

شاده اسات. باودا شااكیاموني ناه  ساخته  درگیرِ سیاسترادِوسیلۀ افبودیسم، آن فقط نامي است كه امروزه بهخصوص . درشدمي

او را یاک مایهب  تزكیاهها هستند كاه راه نسانین اا .استگفت كه راهش یک میهب و نه مي شناخترسمیت ميبهمیهب را 

توانست ماردن را مي هك -خرد سامادي،، احکان -دادخود را آموزش مي تزكیۀداد، راه خود را آموزش مي دارماياند. او فقط نامیده

 شاون.مياند، بناابراین وارد جزئیاات ندر متاون باه ثبات رسایدهباه ایان،  ربوطم قادر كند به كمال برسند. البته چیزهاي خاص

اي را دارد. هر بودا یک بهشات را دارد و بوداي طب، بهشت شیشه غایيتابا بهشت سعادت دانید، بودا آميمي هطور كه همهمان

ها یاک عبارات چیني ما هستند. درآسامان )تاتاگاتا(« روالي»و  (واساتبودي) «پوسا» ،(بودا)« فُ»كند. پرستي ميآسماني را سر

ها مشاابه روش انساانآنها  رانيكند. اما روش حکمآسماني خود را سرپرستي مي يقلمرو ،شود، یعنينامیده مي فاتاتاگاتا، پادشاه 

را ندارند. آنهاا فقاط متکاي باه رحمات و افکاار  چنان چیزهایيآن -كنندحکومت ميداري زار اقوانین و ابنیست كه با استفاده از 

ر رو هازاینبرسید. آن بهشت شوید كه به استاندارد آن توانید وارد زماني مي فقطو همه در آناا نیکو هستند.  .خواهانه هستندنیک

 كناد،گیشته نشنید بودا شااكیاموني چاه بهشاتي را سرپرساتي مي رد يكسكند. اما هیچبودا بهشتي دارد كه آن را سرپرستي مي

دانست بهشت باودا شااكیاموني كااا باود. بعضاي مين يكسو هیچ ،بودچه كسي موني در اص  اكیشادانست بودا مين يكسهیچ

درون گساترۀ  ؟ آنشاما بگاویم: بهشات سااها كااسات بگیارید به كه بودا شاكیاموني در بهشت ساها است. اما اندراهبان گفته

چطاور  -رهاا شاوند جااخواهناد از آنهمه مي !ايآلودهبودا باشد؟ چه جاي یک تواند بهشت چگونه ميآن است.  ماقلمروي سه
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و در میهب نیز ثبت نشاده اسات. درواقاع،  ،توانند توضیحي براي آن بدهندبودا باشد؟ حتي راهبان هم نميیک بهشت  تواندمي

 ساختار كیهاان. -گویممي دربارۀ ساختار آنكمي بعد  وسیع است.نهایت بي ،بسیار باال آمد. این كیهان يطحبودا شاكیاموني از س

و از آن ساطح  ،باودجهاان اقامات داشات، ششامین ساطح  پایین آمدن خود در آنقب   سطحي كه بودا شاكیاموني ترینپایین

كنم كمي بعد توصیف مي بود.جهان ان نبود، بلکه ششمین سطح آسم آن ششمین سطحِ، دشیک انسان بازپیدا  صورتمستقیما  به

 كه این كیهان چقدر وسیع است. 

دافان نامیده  كه بهشتِ ،وجود آوردآسماني در آناا به يیک قلمرو دارد.جهان آسماني در ششمین سطح  ياو یک قلمرو 

را آموزش دهد و رستگاري را به  دارما. براي اینکه شد زپیداعبارت دیگر، بودا شاكیاموني از بهشت دافان به دنیاي انساني باشد. به

وسیله باودا ي كه بهو مریدان شد. از بهشت دافان به دنیاي انساني بازپیدا -عرضه كندبه مریدانش را رستگاري  -كندعرضه مردن 

 بایاد تا این ارتفاع -كردندمي زكیهتیا باالتر از آن جهان حداق  به سطح ششم  باید بودندآموزش دیده و ناات یافته  شاكیاموني

و تزكیاه  شادندمي مریادانش بازپیاداطور كاه انشاكیاموني پایین آمد، هماز وقتي بودا  است كه . به همین دلی كردندمي تزكیه

ده دافاان نامیاآسامان  جایي وجود دارد كاه قلمروسهو هرگز به بهشت خود بازنگشته است. در ه است آنان بود مراقبدند كرمي

نااا آآماد. از دافان نامید زیرا از بهشت دافان آسمان آن را او وسیلۀ او نامگیاري شد. افان نیز بهآسمان د ست.او او آناا  ،شودمي

هاا اهاداء را باه آن 卍 او عالمتِ ها اعطا شده بود.هایي را دارند كه به آنكند. مریدان او همگي عالمتمي مراقبتمریدانش را 

مریادان باودا توان گفت كاه چاه كسااني گیاري شدند. از سطوح باال با یک نظر ميعنوان مریدان او عالمتها بهكرد. همۀ آن

ها را به خواهد آنبودا شاكیاموني مي -تزكیه كنندباال  يطحتا سها مابورند هستند و چه كساني نیستند. ازآنااكه آنشاكیاموني 

 ،از زنادگي پاسموفق شوند. بنابراین زنادگي  تزكیهزندگي نتوانستند در دوره یک  در طول -باال ناات دهد قلمرویي به آن حد

اینکه به كمال برسند. بعد از  آنهااست قرار ند. اكنون این آخرین بار، اكیه كردهتزبارها و بارها  ،سالدوهزار و پانصد براي بیش از 

. در كردها بهشت ساها را ترك خواهند خواهد برد و همۀ آن ا خود، او همۀ مریدانش را ببه كمال رسیدند زندگيدوره در این آنها 

مریادان اكثار شاكیاموني هستند. اما شدۀ گیاريعالمتمریدان ، كنندكسب مي را فاكه از افرادي  ما، بسیاري يبین مریدان دافا

هاایي كاه در باین ند. بسایاري از آنبین مردن عادي وجود دارتعدادي نیز در اگرچه  شاكیاموني راهب هستند،شدۀ گیاريعالمت

كه شما بگویم این را نیز به خواهم ، ميایمحد گفتهاند. درواقع، حاال كه تا این ما را كسب كرده يفا اكنونهممردن عادي هستند 

اصاول كا   انمنتق  كاردهگونه نیست كه مابور باشید به بهشت فالون ما بروید. آنچه كه این ،دهممي كه آموزش فایيبا این 

 جدید دست بیاورند. ازآنااكه كیهانِرا به فاخواهند این ها نیز ميآنهمه دهم. عظیم را آموزش مي آن اندازه كیهان است. چیزي

جعات باه آنااا رِ ،كیهان در اصولِتواند فقط با جیب شدن ، فرد مياستكیهان درحال اصالح  فاو  ،شک  گرفته استاكنون هم

 او دربارۀ این روز -نظم و ترتیب داد خود ها قب  براي مریداناز مدت منديور نظانطكه بودا شاكیاموني بهچیزي است  نكند. ای

اكثر . هاي تزكیۀ راستین، درحال كسب فا در دافا هستندسایر روشمختلف یا  هايشتدانم كه مریدان بسیاري از بهآگاه بود. مي

تعاداد خیلاي  -ها نیزها دیگر در هندوستان نیستند. اما تعدادي ازآنیک از آن. هیچهستندمریدان بودا شاكیاموني در منطقۀ هان 

 سرزمین اصلي چین است. ،ها در منطقۀ هان هستند. منطقۀ هانآناكثر مختلف دنیا پراكنده شدند. هاي مکاندر  -كمي

تاباا صاحبت كانم. باودا آمي م دربارۀخواهبودا شاكیاموني و مریدانش را شرح دادن. بعد ميوضعیت طور مختصر بهاالن 

 غاایي ساعادت بهشات غایي وجاود دارد. سعادتِ دانند كه یک بهشتِكنند همگي ميتابا صحبت ميمردن دربارۀ بودا آمي وقتي

ن قسامت بنابراین دربارۀ ایا بودایي پیدا كرد، توان در متونِتوضیحات را مي ،تابابودا آميبارۀ در تابا كیست؟و بودا آمي كااست؟

دانید، مردن آنچه بوداهاا درباارۀ طور كه ميثبت نشده است. همان ،در متون كهكنم ميصحبت  . دربارۀ قسمتيكنمميصحبت ن

 .سومرو وهدرباره كیعني، صحبت  -وجود داردسومِرو و اینکه مکاني به نان بهشت  ،انداند را پخش كردهكیهان گفتهجزئيِ ساختار 

پاا نامیاده ويدِ-بووامجاو  در جنوب كوه سومرو قرار دارناد، قلمرو،سهو فراسوي  هاي كیهاني داخ بدنو  كنوني ما سیارۀ زمینِ

همان هیمالیاا كوه سومرو این آیا » درك كنند:كنند آن را سومرو قرار دارد. بعضي از مردن سعي مي كوهِ شود. زمین در جنوبِمي
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ي ونیادرك د منظرِاو از ها موضوعات متفاوتي هستند. او یک بودا است. این« بود؟پا ويدِ-بووجام ،آن زمان است؟ آیا هندوستانِ

 ها متفاوت است.انسان و از تفکرادهد. نقطۀ شروع تفکر آموزش مي یک خدامنظر اصول را از او  -كندصحبت نمي

زیارا  شاود؟ي با تلساکو  دیاده نميتوانند آن را ببینند؟ و چرا حتها نميانسان پس چرا وجود دارد.واقعا  كوه سومرو این 

 -هااشاده از مولکولتشکی  بگیارید به شما بگویم: ذراتِ نشده است. ساختهها مولکول ینالیۀ بزرگتردهنده آن از ذرات تشکی 

ک الیاه یاو هاا مولکولشده از آن ذراتِ تركیب شده ازساختهواد و حتي م -اندها تشکی  شدهكه از اتمبه ذكر ذراتي نیست  یازن

ها تشکی  شاده اسات، . اما این كوه سومرو از اتمنامرئي هستندها انسان ، برايهستندترین سطحي ذراتي كه براي ماتر از کكوچ

اي را كشف كرده پدیده احتماال شناسي آن را ببینند. اما اخیرا  مردن در حوزۀ ناون و كیهان توانندنمي وجههیچها بهانسان بنابراین

هیچ كهکشااني در آن محا  وجاود اما وجود دارد، جهان در مرئي هاي ناچه تعداد كهکش بدون توجه به اینکه ،كه در آنباشند 

چیازي وجاود  يهاي راه شیري وجود دارند. اما در مح  خاصاناكهکشزیاد بسیار بسیارتعداد  ؛ها همه جا هستندناكهکش ندارد.

 دلی  آن را توضیح دهند. چارا هایچ توانندنمي نامند.مي «كیهاني یوارد»را  ها آنآنبرشِ صاف وجود دارد. یک آناا ندارد، گویي 

باورنکردني عظیم اسات. آن  طوركه این كوه بهچرااند، سومرو مسدود شده كوهوسیلۀ آناا وجود ندارد؟ درحقیقت به كهکشاني در

 .رود. واقعاا  بازرگ اساتكوچاک ماا ماي جهاانِسوي فراآن  -قرار داردجهان است؟ قلۀ آن در مركز دومین سطح  قدر بزرگچ

هاي دیگار آن را ببینناد. ها غیرممکن است كه قسمتبنابراین كوهي به آن بلندي كامال  فراسوي تصور انسان است. براي انسان

آن را ببینیاد.  توانیدوجه نميهیچزمین بهدیگرِ  اگر بخواهید پکن را ببینید، از آن طرفِحال با اینزمین چنین تو  كوچکي است، 

 دیگارِ نین گفت كه در چنادین قسامتِچهم او چنان كوه بزرگي است، راهي وجود ندارد كه بتوانید بزرگي آن را تصور كنید.آن، 

 خواهیم بیش از این دربارۀ آن صحبت كنیم.هاي دیگري نیز وجود دارند. ما نميكوه سومرو بهشت

كاوه ساومرو ایان تاوانم بگاویم كوه سومرو صحبت كنایم. مياین دربارۀ ید گیارچنین كوهي وجود دارد؟ بپس چرا یک

 دقیاقراپتا است. كامال  پِ-تاماسوا ماهاتاسبودي و اوارستِوا آوالوكيسات، بوديباتابودا آمي یرتالي از شک  و تصویک درواقع 

صورت در قالبي بهتوانند چنین ميدارند. همبشري  يها بودا هستند، شکلآنازآنااكه بنامیم.  یرآن را یک شک  و تصوكه  نیست

 .پراكنده شاوندماده  صورتبه ازطریق تبدی ،توانند دارند. مي یرصورت ماده پراكنده شوند، اما شک  و تصوشک  جمع شوند یا به

كاه البتاه پاس ، اسات شاکی  شادههاا تاز اتم آنهاا گویند بوداها جسم ندارند. بدنتوانند بوداها را ببینند ميها نميانسان وقتي

ها تشاکی  شاده كه كوه سومرو از اتمدلی  این  حق دارید كه بگویید بدن ندارند. پس بهدرنتیاه ها را ببینید، د بدن آنیتواننمي

وا ساتا و بوديوارتسوا آوالوكيساتتاباها، بوديتاسمي از بودا آمي معنا،یک  بهد. اما ند آن را ببینتواما نميبشري  است، چشم

ست. فقاط اشایاء در ادر حركت آن نیز  ،عالوهكوه سومرو یکي نیست بلکه سه كوه است. بهرو این ازاینپراپتا است. -تاماسماها

طور كاه اشیاء در تماان بُعادهاي دیگار در حركات هساتند. هماان هستند؛مرده یا بدون حركت رسد مينظر عد مادي ما بهاین بُ

هار  ،چرخنادر هساته اتام ميوهاا ددر حركت است، الکترون هر چیزيو  ،هااتمچنین هم ند،هست ها در حركتلمولکودانید، مي

گاهي  دهد ویک خط مستقیم را شک  ميگاهي اوقات بنابراین كوه سومرو تمان مواد در حركت هستند.  -چیزي در حركت است

بینند، ممکان اسات ظااهر هاي مختلف ميحالتوایا یا در آن را از ز وقتي مردن كند.تغییر مي آید؛ آناوقات به شک  مثلث درمي

در گیشاته  كنندگانتزكیه ه خواهید دید. بعضي ازوبه شک  كآن را ، شک  بگیردصورت یک خط صاف واقعي آن را نبینند. اگر به

پاس دیدناد. لی  كه حالات خااص آن را نميكردند. دقیقا  به این دمتفاوتي توصیف مي طورتوانستند آن را ببینند، اما آن را بهمي

چاه كااري انااان  ، پاسپراپتا اسات-تاماسوا ماهاساتوارا و بوديتسوا آوالوكيساتبودي ،تابااز بودا آمينمادي  این كهازآناا

مفهاون  یهكنند درست داخ  كوه سومرو است. اما ایان كاوه شابمي اشارهكه مردن به آن  غایيدرواقع، بهشت سعادت  دهد؟مي

محادود اسات. بناابراین  زمان اش آب است.كوه سومرو همه در زیرِ در مقاب  ما قرار دارد. نیست كه يانوع مادهآن ما از بشري 

 كنم. فقط به همین بسنده مي
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، شودبشري توصیف  بزرگ است؟ مشک  است با زبانِ چقدركیهان این . كنمميكیهان صحبت  يفضاتركیب بعد دربارۀ 

و شاما قاادر در خود جاي دهاد آن را بود ميتوصیف شود، ذهن شما قادر نتوانست مي ست، و حتي اگراكافي نازبان بشري زیرا 

نیاز  نایحتاي باراي خادا -نیسات تصاوراسات كاه قاب  عظایماست. آنقادر عظیم  بیکراني طور. بهدرك كنیدآن را بودید مين

االن طور كاه هماان .د كه كیهان چقدر بزرگ اساتضیح دهقادر نیست تو یيخدا تصور است. بنابراین هیچ بودا، دائو، یایرقاب غ

كاه ذكر كاردن ، یاالت متحدهبه ا انسفر قبليكنیم درواقع گسترۀ جهاني كوچک است. درطول جهاني كه عموما  درك ميگفتم، 

شاک  را جهاان یک  -میلیارد 3متر از حدود این عدد است، ك -كهکشان شبیه راه شیري میلیارد 7/2اي از حدود بیش از گستره

 ،كنیم. اماا فراساوي ایان جهاانمعموال  به آن اشاره مي است كهجهاني دارد. بنابراین این  يپوسته یا مرزجهان این و . دهدمي

اي وساتهپاما دیگر مث  این وجود دارد.  جهانهزار سه ي،سترۀ خاصگدر داخ   دورتر وجود دارند. هایيمکاندیگر در هایي جهان

 جهانهزار تقریبا  سه ،. فراسوي این دومین سطح جهانگیردجهان شک  مي و دومین سطحِ ،وجود دارد جهانهزار این سه بیرون

سات مثا  ردهند. دجهان را تشکی  مي و سومین سطحِ ،اي استپوسته بیرون آنهااین دومین سطح جهان وجود دارد.  بزرگيِبه 

هاا را هاا مولکولدهناد و اتمهاا را تشاکی  مياتم ،دهند، هستۀ اتام، هستۀ اتم را تشکی  مياین است كه چطور ذرات كوچک

دهناد. جهااني كاه ذرات بزرگتر در یک سیستم را تشاکی  مي ،كه چطور ذرات میکروسکوپيدرست مث  این -دهندتشکی  مي

را توضایح  بتواند آنزبان این وجود ندارد كه  هیچ راهي یک سیستم هستند.این كه چیزها درون  فقط شکلي است دادنشرح مي

وجود  هاي بسیار زیادياست. اما سیستمگونه این در این یک حالت روشني بیان كند. وضعیتتواند آن را بهي نميبشرزبان  دهد؛

آیاا  .اندپخش شاده كه در تمان كیهان به همین شک  -سازندها را ميهاي غیرقاب  شمارشي كه مولکولاتم بیشماريِبه  -دارند

اكنون هم تواند دقیقا  بگوید.نميي كسهیچ كوچک ما در این كیهان وجود دارد؟ جهان بزرگيِبه  جهان،بگویید چه تعداد  توانیدمي

جهان آماد. ایان  دادن و گفتم كه بودا شاكیاموني از ششمین سطحِ مورد بحث قرارجهان را  و سومین سطحٍ ،جهان دومین سطحِ

دهند تشکی  مي ذرات بزرگتر را ،ذرات كوچک طور كهز این یک سیستم است، از سیستمي مث  این. درست همانا صحبتي فقط

یاک سیساتم از ذرات فقط این اما بیش از  سیستم است. یک دهند، این درونِبزرگتري را تشکی  ميحتي ذرات  ،و ذرات بزرگتر

 اند. كیهاني پخش شده  بدنشمار در سطوح مختلف سراسرِوجود دارد. ذرات بي

. درباارۀ مورد بحث قرار دادنبیشتر آن را طور مشخصي پیچیده است. وقتي در سوئد سمیناري داشتم بهنهایت بي كیهان
 .تاوان شامردبا اعداد بشري نمي -بیشتر از هشتاد و یک الیه وجود داردبسیار صحبت كردن. درواقع، ها جهانهشتاد و یک الیۀ 

معاادل دو  كالپاااست. یاک  كالپاكنند، استفاده ميوداها بترین عددي كه است. بزرگ (تریلیون) جائوبشري،  عدد ترینبزرگزیرا 
كه چه تعداد الیه از بشمارد تواند دهند. یک شخص حتي با كالپا نميیک كالپا را تشکی  مي ،سال میلیارددو  -سال است میلیارد
درخصاوص . اسات میعظا انادازه ایان -هااز جهان الیهچه تعداد ها، بلکه ناآسم از الیهتعداد اینکه چه نه  -وجود داردها جهان

و آن  غباار،طور كه دفعۀ قب  ذكر كردن، زمین هیچ چیز نیست مگار یاک ذرۀ همان هستند.بسیار ناچیز  صرفا ، موجودات بشري
 ؟یساتشابیه چ هاعاداین بُ عدها وجود دارد. ساختاربُاین گستره، ساختارهاي پیچیده و غیرقاب  شمارشي از  است. اما درونِ ناچیز

تارین شده از بزرگتشکی  يِسطحمادۀ كند؟ ما در زندگي مي يعدما در كدان سطح بُ این را توضیح دادن. نوع بشرِنیز  دفعه قب 
 كیهاانِ وناسات و در یک ذرهنیز یک سیاره  -كنیمزندگي مي اتها و سیارما بین مولکول ؛كنیمزندگي ميي ذرات مولکول ۀالی

جهان كوچکي كه توصیف  -این جهان .استغبار ناچیز است. كهکشان راه شیري نیز یک ذره  ناچیز غبارآن نیز یک ذره  ،وسیع
و  ،هساتند اتبینناد سایارمي ماابشاري  هايچشام كاه ذراتاي تارینست. بزرگنی غبار ناچیزیک ذره  جزچیزي بهنیز  -كردن

با بودن در ایان  ها و سیارات وجود داریم.ها بین ذرات مولکولانسان ها هستند. مامولکول ،ت براي بشریؤرقاب  كوچکترین ذراتِ
 اي ناچیز و بسیار كوچک است.العادهطور فوقبهدرواقع  ،متفاوتمنظري  از ؛است وسیعكنید آن بسیار عد، فکر ميبُ

ممکن است دشاوار  آن عد نیست؟ فهمیدنها یک بُمولکولها و دیگر صحبت كنم. آیا فضاي بین اتممنظري  بگیارید از
 دویسات هازار اتامكاه است معادل این ها ها تا مولکولدانند فاصلۀ اتمتان بگویم كه دانشمندان امروزي ميباشد. بگیارید براي

هاا در یاک زیارا آن اسات، ها بزرگتر، حام كلي آنباشند یعني ذرات كوچکتر ،. اما هرچه اشیاء كوچکتر باشندباشند ردیف شده
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بزرگتار  هاي مادههرچه دانه .ها واقعا  بزرگ هستندمولکولاما . یستنددهند و نقاط مازا نرا شک  مياي ، صفحهسطح بخصوص
عاد شاوید، پاي اگار وارد آن بُ ها كاوچکتر اسات.عد آنبُ كليِ حامِ -ها كوچکتر استآن عدِبُ بزرگتر باشند، حامِ یا ذرات باشند،
. اگر با افکار ، مابورید با آن حالت مطابقت داشته باشیدعد شویده وارد آن بُکتر است، البته، براي اینعدي گستردههید برد كه بُخوا

و  ،نخواهد بود فهمتان قاب  هرگز براي ،آن را بفهمیدمان، ها از دنیاي ماديِ پیش رويو شیوۀ درك انسان بشري مفاهیم، بشري
عاد بُاز اسات! اصاال  انگیز رقت آن كه علم او بسیار پیشرفته است. دكنبشر ادعا مي شوید.آن حالت نیز وارد  هبخواهید بود نقادر 

چاه رساد  -نسبت به خودشان احساس رضایت دارند هاانسان اما -دیگر را ببیند تواند بعدهايِو نمي فراتر نرفته است،ها مولکول
ها و از سیساتم يبندي وسیعبه شما بگویم، این طبقهاین را توانم ها را ببیند. ميشده از اتمتشکی   عدِبُبه اینکه ]این علم[ بتواند 

هاا و و باین كوارك ،عاد وجاود داردبُ ،هاااتام و كواركهاي هعد وجود دارد، باین هساتبُ ،مهاي اتهها و هستعدها است: بین اتمبُ
آن د، وجاود دار چاه تعاداد ساطحیاباد اداماه  مااده أترین منشااصليسوي اگر به اینکهخصوص عد وجود دارد. درها نیز بُینونوتر
 كنند، شمرده شود.كه بوداها استفاده مي كالپایيتواند با اعداد بشري یا حتي اعداد نمي

ها انساان .درك كناددانش بشري حاضار آن را گسترۀ تواند در ، فقط ميدرك كندطور واقعي ماده را اگر بشر بخواهد به
ایان كیهاان باراي رو ازایانو هرگز قادر نخواهند بود آن را كاوش كنند. چیست، مادۀ كیهان ترین بنیادينخواهند دانست هرگز 

به آن آگااه نخواهناد  یم موجودات سطح باال هرگزیطور نیست كه بگوخواهد ماند. البته، این ها باقيانسان همیشه یک راز براي
 ابازارباا  .تزكیاه فقاط از طریاق -دارند كنندگانتزكیهكه  این كیهان ندارند، درصورتي شناختراهي براي هیچ مردن عادي  ؛شد

عادها و بُ یا از میان آن هماه ساطوحِ ها برسدقلمروي بودادر  يهاي بزرگيیبشري، انسان هرگز قادر نخواهد بود به توانافناوري 
یاک  يطور واقعي به قلمارواگر به -هاوابستگي انواع و اقسان -رندمختلفي داامیال ها احساسات و انسان كهببیند. ازآناا هاجهان
بشار آن را انااان دهاد. باه  هندداجازه نمي نایاما خدا آمد.وجود ميبههاي كیهاني اي یا جنگهاي ستارهرسیدند، جنگبودا مي
حد به آن بشري اخالقیات ازآنااكه خطرناك است.  براي او قطعا  رسد،خاصي مي به سطحِبشر دانش وقتي ه دلی  است كهمین 
بشاري ها به اندازه كافي خوب نیساتند و اخالقیاات انسانزیرا  -این غیرمنصفانه نیست .شدمي، تمدن بشري نابود شودواال نمي

باه  و شادندمي نایها خداانسان ،با آن باشد هماهنگ توانستمي بشرياگر اخالقیات  . اما، برعکس،اشدگان بهم آن اتواند بنمي
كیهاان دیدناد. مي و نگاهي اجمااليشان را فقط با باز كردن چشمان آن تمان -كنندكاوش داشتند تا ابزارهاي بشري نیازي نمي

 .باالتر بروید این قلمرواز  بایدخواهید دربارۀ آن بدانید، است. اگر ميگونه این

هاا درحقیقات بیشاتر از این هاي مختلف است.اندازه اكنون توضیح دادن دنیاهاي تشکی  شده از ذراتي بزرگ باآنچه هم
. ناامرئي هساتند هاباراي انساانوجاود دارناد كاه  عدهاي بسیار زیاديبُها، ترین بُعد مولکولدر گسترۀ نزدیکحتي  وجود دارد.

کی  داده اسات، را تشا ترین ساطحاي است كه خاارجيماده ،هاگفتم، بزرگترین ذرات ساخته شده از مولکولاالن كه  طورهمان
و حتي كاغی و غیاره. تماان  فوالد، آهن، چوب، بدن انسان، پالستیک، سنگ، خاك -در آن هستیم جایي كه ما موجودات بشري
هاا ها ساخته شده است. اینترین مولکولاند، كه از الیۀ بزرگترین ذرات تشکی  شدهبیند از الیۀ بزرگاین چیزهایي كه بشر مي

در الیاۀ  هاايمولکول كاوچکتر از آن انادكيكه  یيهاشده از مولکولعد ذرات ساختهتوانید بُند. شما حتي نميتوانند دیده شومي
را شک  دهناد. باین كاوچکترین  يحتي كوچکتر عدي از ذراتِتوانند بُها مي. پس، این مولکولرا ببینید ترین ذرات هستندبزرگ

عادها وجاود دارد. ادي از بُساطوح بسایار زیا اند،از مولکاول سااخته شاده اههمۀ آنكه ، يسطحالیۀ ذرات و بزرگترین ذرات در 
را شاک   نهایات پیچیادهو بي  مختلافعدهاي مولکوليِبُاین  سازند،هاي مختلف را ميها ذراتي با اندازهعبارتي دیگر، مولکولبه
ي دیگر ظاهر شود. حتي اگرچه بدن او یگهان جاناگهان ناپدید شود و سپس ناتواند ميكنند چگونه كسي دهند. مردن باور نميمي

تواند مياو دست آید( به تزكیهتواند از طریق ند )این ميذره باشاي ریزالعادهطور فوقنها بهآ اگراما ها ساخته شده است، از مولکول
شاود. ایان در جایي دیگار ظااهر ميسپس ناگهان  ؛توانید او را ببینیدشود و نميناگهان ناپدید مي .عد سفر كندبه فراسوي این بُ
 بسیار ساده است.

به مردن ازحد توانم بیشقب  با جزئیات بیشتري توضیح دادن. نمي نسبت به دفعه. شریح كردنعدها را تبُ اراكنون ساختهم

یاق كااوش كشاف كنناد. به شما گفتم را از طر ند همۀ آنچهستتواننمي وجههیچبه هاانسان بدانند. آن اندازهكه نباید چرابگویم، 
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است كه دلی  است. به همین توسعه یافته  ،نادرست از جهان، بشر و زندگي ي، با فهماي اشتباهبر پایهدانش مدرن بشر درحقیقت 

اشتباه اسات. البتاه، ماردن معماولي آن  كنیم كهو فکر مي با علم امروزي موافق نیستیماصال   كنندگانتزكیه ما ،در دنیاي تزكیه

توجهي در رشاتۀ هاي بسیار زیادي تقسیم شده است و هماۀ شاما پیشارفت قابا به رشته؛ آن انده این طریق یاد گرفتههمگي ب

 فهمید همیشه از حقیقت كامال  دور خواهد بود.ها ميانسان آن غلط است. بنابراین آنچه كه شمابنیان  اما .ایدخودتان كرده

وسایلۀ بررسي فی  به»المث ِ امروزه علم مانندِ ضرب كورمال رفتن است.مالعلم فرآیندي از كور همیشه درك ،بشر براي

تواناد هماۀ نميكه آن  گونه است. واقعیت این استد علم اینیگوو مي ،كندميیا خرطون فی  را لمس  آن، پا است.« مردان كور

ها از طریق تکام  رشد كردند، اما تئوري تکاما  كند كه انسانن آن را گفتم؟ بشر درحال حاضر فکر ميحقیقت را ببیند. چرا اال

ها خودشاان را بینیم كه انسانكنند. ميها به خودشان توهین ميكنیم كه انساناحساس مي تزكیه. ما در دنیاي پایه استكال  بي

ن تئاوري تکاما  خاود را حاص  تکام  نیستند. وقتي دارویاابدا  ها بینیم. انسانو آن را مسخره مي ،دهندها نسبت ميبه میمون

هاي میانه در تکام  از میمون به انسان و از زندگي بدوي تا نقص، نبودِ دورهبزرگترین طوري كه بهبود،  شکافعرضه كرد، پر از 

توضایح داده  توانادمي چگوناهآن  مفقاود هساتند.نیز ات و حیوان دیگر ها، بلکه براي موجوداتِتنها براي انساننه -زندگي مدرن

ها، یعناي، محایط زنادگي انساان را دارند.هاي مختلفي از زندگي وضعیتمتفاوت  هاي تاریخيِها در دورهدرحقیقت، انسان د؟شو

 .شودها در زماني خاص، ایااد ميبراي مأوا دادن به انسان

علات انحطااط  باه .كنمميهاي امروزي صحبت انسان و عقاید دربارۀ افکارنیز ایم، كمي ازآنااكه به این موضوع رسیده

خااص،  گیشته نیز گفتند كه در یک زماانِدر  امبراناند. بسیاري از پیدستخوش تغییرات خاصي شده از مفاهیماخالقي، بسیاري 

كنند، یا فقط یک تکاه شان را قرمز رنگ ميكه چگونه موهاي توانید ببینیددرست خواهند كرد. ميدیوها  مردن خودشان را شبیه

ها ها بدتر از سگانسانبا  ،خاص يهمچنین گفته شد كه در زمان .تراشندميگیارند و دو طرف را ا در وسط باقي ميشان راز موي

 تن دارهاي ماركدهند، لباسها شیر ميكنند، به آنشان رفتار ميفرزندان ان یاها مث  پسر. بسیاري از مردن با سگشودميرفتار 

هاا ناكه بسیاري از افراد براي غیا در خیابنامند. درحاليمي« پسرن» ها رابرند و آنرا به اطراف ميها كنند، با كالسکه آنمي آنها

شاان را هايدست -شوندپیدا ميیاالت متحده نیز در ا آنها -انمواجه شدهاتفاقي  طوربه من نیز با چنین افرادي -كنندي ميیگدا

توانم باه شاما بگاویم اگار اما مي است.ها بدتر از سگ عا ها واقآنشرایط « .بدهید ن بیست و پنج سِنتلطفا به م» كنند،دراز مي

خاطر وجود بشر است كاه زماین هماۀ ایان چیزهاا را دارد. تماان دقیقا  به .داشتوجود نميها روي زمین نبودند، هیچ چیز انسان

قارار ها شاک  گرفتناد و خاطر انسانبه ها نابود شدند،اطر انسانخبه ها به دنیا آمدند،انسانخاطر هحیوانات، مخلوقات و گیاهان ب

ها خاطر انساننیز به بازپیدایيگانۀ مسیر شش .داشتميها هیچ چیزي وجود نبدون انسان ند.گیر قرارها انسان است مورد استفاده

 ات. چگوناه حیوانااندشادهواروناه  هیممفااها خلق شده است. این روزها همۀ ایان براي انسان زمینروي وجود دارد. هر چیزي 

تواند این را آسمان نمي -شوندها ميآن سرورو كنند تسخیر ميها را انسان امروزه حیوانات بدن !ند؟باش ها برابربا انسانتوانند مي

عالوه، بوداها شوند. به یا نایخدا تزكیه، توانند از طریقِمي ؛ها بزرگترین هستندانسان قبول باشد؟تواند قاب تحم  كند! چگونه مي

در اداماه ایان  -زمین خلق شدند رويایناا خلق شدند.  موجوداتكه بسیاري از این  آیند، درحاليباال مي ها از سطوحِهمۀ انسان

 موضوع را تشریح كردن.

 بشار بارهاا از میاانِ ،اعصاارهرگز اتفاق افتاده باشاد. در سراسار  ذكر كردنتر كنیم تئوري تکاملي كه پیشما فکر نمي 

. افاراد بسایار رفاتميآن از بین  شد، تمدنِميهاي مختلف عبور كرده است. هر بار كه اخالقیات انساني منحط هاي دورهتمدن

 ي،حاار دیگار د و بعاد از گیرانادن عصاردنبرمي گیشته را به ارث تمدنِ ها كمي از فرهنگِ. آنندیافتمي كمي در پایان ناات

اماروزي  عصر حارهاي بسیاري وجود داشته است. دانشامندانِ -. عصر حار فقط به یک دوره محدود نیستكردندميپیشرفت 

هاا را باه كنند آناز یک دوره نیستند. اما وقتي سعي ميفقط شناسي هاي باستاناز یافته سیارياند: ببرخي مشکالت را پیدا كرده
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ها در روي این زمین، یعني، ماردن ایم كه انسانرا توضیح دهند. پي برده آنوجود، با حقایق متوانند تئوري تکام  ربط دهند، نمي

گویند كه اهاران ن همگي ميرمد اند. مردنِگیاشته يجابه از خود را يهاي مختلفهاي تاریخي مختلف، آثار فرهنگي دورهاز دوره

ها ها و ملتندارند. یعني، انسان ارتباطيمصریان عصر حاضر  باوجه هیچبهها ساخته شد. اما آنان صریوسیلۀ مبهدر مصر باستان 

 ،ماقب  تاریخ ساخته شد اهران در دورۀ تمدنِآن دیگر ندارند. یکبه ربطي  یان اصال از تاریخ خود دارند. اهران و مصر يفهم نادرست

از آن اهاران ، آمدندوجود ميبههاي جدید رهو قابود ظهور بعدي در آستانۀ به زیر آب فرو رفت. وقتي تمدن  هاقاره جاباایيو در 

حاضار بعادا  آمدناد. بعاد از كشاف  عصرِ انِرفته بودند و مصریازبین آن گروه از مردن ها بود كه مدتها بیرون آمدند. اعماق آب

را هاا تابوتد كاه خیلي مناسب این هستن را ساختند. پي بردند كه اهرانها ایناهران كوچکتري مث  یان عملکرد این اهران، مصر

 هااي دورنااز زمرخاي اخیارا  سااخته شادند، برخاي ها گیاشتند. بها را در داخ  آندر نتیاه تابوت داري كنند،شان نگهدر داخ 

 شده است. آشفته اند. تاریخ اي آمدهدرواقع از چه دوره هابفهمند آن نتوانندباعث شده كه مردن امروزي این آمدند. 

 ربطاي هاامکزیکي هبااصال  ط بود. درواقع، تبهاي امروزي مركه تمدن مایا به تمدن مکزیکي گوینداد ميافر از بسیاري 

عبارتي دیگر، تمدن مایا، به دورۀ تمدن قبلي در تاریخ تعلق ها و مردن بومي هستند. بهيولكه فقط نژاد مخلوطي از اسپانی نداشت،

هاا ز مردن ناات پیدا كردند. اما فرهنگ مایا مستقیما  به مغولمي افقط تعداد كو  ،در مکزیک از بین رفتبشري  نژادآن داشت. 

كناد. در صدق ميپوستان سفیددرباره  ینهم -ندندانمي خود را يتاریخها منشأ انسانشون. نميط داشت. ایناا وارد جزئیات ابترا

 روي زمین كه ارتفاعي كمتر از هاي بزرگِكوه تمان -شد ي نابودبزرگ وسیلۀ سی ِبشريِ قبلي به تمدنِ -بزرگسی  آخرین  زمانِ

داساتان كشاتي . كردند ناات یافتنادزندگي ميدو هزار متر  بااليدر ارتفاع و فقط مردمي كه  ،متر داشتند زیر آب رفتنددو هزار 

ردن كوهساتاني كاه در شد. اماا ما منهدنغرب كامال  از بین رفت و تمدن شرق نیز  تمدنِ، بزرگطول سی  نوح درست است. در

مردن چیناي كاه  -كردند و شبیه مردن روستایي بودند شانس كافي براي فرار داشتندلون زندگي مينهاي كُمنطقه هیمالیا و كوه

 ،)هتو(رودخانه زرد  ترسیمۀ ؛پیشرفته بودبسیار كردند ناات پیدا كردند. در آن زمان فرهنگ شرق زندگي مي لوننكُ هايدر كوه

از گیشاته باه ارث  مانناد آن،و  ،)بااگوآ(خطي ساه، تاي چاي، هشات )ایي چینگ(، كتاب تغییرات )لوشو( هاي رودخانه لونوشته

دناد و اصاالح كر فقط آنهاا راآن افراد وجود آمدند. بعدي به يوسیلۀ این یا آن شخص از نسلها بهگویند كه آنرسیدند. مردن مي

این چیزها به گرچه تاریخ بودند.  هاي ماقب و همگي از تمدن وجود نیامدند،بهآن افراد وسیلۀ به اصال ند. آنها ساخت دوباره عمومي

 هايناها در زمها وجود داشت. بسیاري از آناز آن يبیشتر توسعۀ چین در تاریخ، تعداد حتيدر دوران رشد اما چین آورده شدند، 

غناي و  باا پشاتوانۀ فرهنگايِ ملاتیاک آن شادند. بناابراین و كمتار دند، كمتر ش منتق طور كه اما همان ،كهن حفاظت شدند

 سای  علت بعد از فرورفتن كام  در آب به سفیدپوستان،فرهنگ از سوي دیگر،  چین.یعني  -است تاریخي هاي عمیقِسرچشمه

و آن  شان باود،ترین منطقهرفتهپیشآن در آب فرو رفت.  بود كهنیز قارۀ اروپا، قارۀ دیگري  در كناردر آن زمان،  د.ش محوبزرگ، 

 دوباره توسعه یافتند.  ،به علمي كه امروز دارند -گونه تمدنيهیچ -از هیچرو سفیدپوستان ازاین. نیز در آب فرو رفت

مورد بحث قارار  شناسان این مسائ  را با منعلم تاربي غرب متفاوت است. بسیاري از باستاناین علم چین باستان از  

معماگوناۀ بسایاري هاي پرساشزیارا  ،اسات ضوع اینحساس كردند كه مونیز اها ها توضیح دادن. آنه چیز را به آنو هم ،دادند

بارود. ایان پیش تواند بیشتر از این نمي هرگزبشر از جهان  درك گفتم،الن طور كه ا. همانند تشریح شوندتوانستداشتند كه نمي

اند به دستاوردهایي رسیدهها رشتهرخي هایي كه در باست. مخصوصا  آناشتباه ندان روزها، نقطۀ شروع بسیاري از تحقیقات دانشم

شاگرداني  ،. بسیاري از شما حضاراندوضع كردههایي و محدودیتعیین كرده ت ،اندرا رها كنند. آنچه را كه فهمیده هاقادر نیستند آن

خواهیاد بارد كاه  شاما پاي هایي بااز هساتید.ۀ استادي با ذهنو درج، دارندۀ دكترا نیدخوامي درسهستید كه در خارج از چین 

اشاتباه و  آن تعااریفنها برویاد، قلمروي آو درك  به فراسويوقتي درست هستند، اما  شان،يقلمرو ون دامنۀها درتوضیحات آن

نیز، آنچه او گفات،  نیانیشتبراي ها را بشکند. كند این محدودیتت ميأكسي است كه جر برجسته یک دانشمند محدود هستند.

وقتاي  بینیاد؟اصا  را مياین آمد. آیا ياشتباه منظر گفت به آنچهقلمرو، فراسوي آن  ؛بودصحیح خودش قلمروي درك در فقط 
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پاي  شوید،و وقتي به سطوح باال نزدیک  ،سدبرواالیي  شما به سطح حقیقيِوضعیت تفکر كه ، هنگاميباشند ها صعود كردهانسان

 صورت است.نه ایآن بدر سطوح پایین اشتباه هستند.  هادرككه  خواهید برد

 تارین ذراتِتشاک  از الیاۀ بزرگم ساطحي باین ماادۀ يعادها در بُانساان ها دربارۀ ماده اشتباه نیست؟انسان درك آیا

پیشارفت  ،یاق و آن طریاقبه ایان طر ،در درون آن صرفا . هستندسردرگم  حال پیشاپیشبا اینو  ،قرار دارند هامولکولي و سیاره

ترین پیشارفته ایان و این است از مادهموجود  تنها دركِكنند كه فکر مي است، مطلق علمِاین همان كنند كه اند و فکر ميكرده

ه است و آن باه و پیچید كیهاني بیکرانفضاي این كوچک در نهایت بينهایتبيیک ذرۀ  وندرك دنیاي مادي در فقطن آ است.

از  ذرهآن  .یاک سیساتمجز فقاط چیزي نیسات باهتوضیح دادن  ترپیش هایي كهساختار سیارهمحدود شده است.  بُعدي كوچک

و سیساتمي كاه باین  غباار، هسیستمي به اندازۀ یک ذر -قرار دارد بسیار كوچکیک سیستم  وناید دردهدرك كركه شما  يعدبُ

 است؟ بناابراین اسااسِ درست آن گوییدعد بسیار كوچک است. آیا ميبُیک  ونعد قرار دارد. یعني، این دركي دربُ شمار میلیاردبي

، اش صحبت شوددربارهتر از آن است كه بشر حتي پیچیده نوع زندگي و سرچشمۀ ست.اشتباه اعلم بشري  دركاولیۀ پیشرفت و 

كاه بسایار پیچیاده اسات.  ،شاودگي ميچشمۀ زندرس اگر بیشتر از این بگویم، شام ِزیرا . كنمميها صحبت نبنابراین دربارۀ آن

ها انساانباشاد هرچهسطوح بسیار باال بگویم، مردن باور نخواهند كارد، زیارا مسائ  را در ازحد صحبت كنم و عالوه، اگر بیشبه

 یيافکاري خاداها آورند، زیرا افکار آنشنوند به آن باور ميمي وقتين ایكنم، خداكه ایناا صحبت مي افکار بشري دارند. درحالي

 ها است. تفکر انسانشیوۀ تفکرشان كامال  متفاوت از  شیوهو  ،بینندشان آن را ميقلمروي خودها در است، آن

آیاا درك  صاحبت كاردن،به ایان شاک  كاه : بپرسم؟ بگیارید از شما بود صورت براي شما روشنآیا توضیح من به این

بسیاري از ما . ن(فِ )یوآنرابطۀ تقدیري  كید كردن:أو مکررا  دیروز ت كنم،ميكر كه اغلب ذچیزي هست  شویق(ت) ؟خیرید یا كنمي

باه آنهاا معرفاي ایان را محض اینکاه بعضي از افراد، بهدرخصوص  بیشتري معرفي كنیم. افراد خواهیم این دافا را بههمیشه مي

رابطۀ تقدیري دارند. احتماال  یاد بگیرند. این اشخاص  خواهند آن راميخودشان است و  عاليكنند كه این بسیار فکر مي ،كنیدمي

 -ندارناد خواهند گوش كنند و باه آن بااوركنید، نميبه آنها معرفي مياین را  تان، وقتيحتي اعضاي خانواده ،دیگراندرخصوص 

وضاعیت البته، ایان  تقدیري ندارند.بگویم كه احتماال  رابطه  ه شماب . بگیاریدآورندبدون توجه به اینکه چه بگویید به آن باور نمي

هاا یاا بیني آنرابطۀ تقدیري ایااد نشده است. براي بعضي افراد ممکن است به علت كیفیت ضعیف روشانوسیلۀ شک  فقط به

 مقدار زیاد كارما باشد.

دنیاي تزكیاه  .ناهتوضیح داد . رابطۀ تقدیري چیست؟ قبال  آن راكنمميت صحب تقدیري رابطهطور خاص درباره به امروز

رابطۀ تقادیري  ،تان بگویمشود؟ درواقع، بگیارید برايكید كرده است. چگونه رابطۀ تقدیري برقرار ميأت رابطۀ تقدیري بر همیشه

آن  اي كوتاه در تاریخ توضیح داده شاود.صورت بُرههتواند بهوسیلۀ افرادي از ما در دنیاي تزكیه مورد بحث قرار گرفته، نميكه به

ایان رابطاۀ  رود.تر مايطاوالني يهام زماان بازیا حتي  ،زندگيدوره شخص یا حتي چندین هاي زندگي دورههر یک از اتر از فر

چگوناه زندگي یک شخص به كردن، گفتم  صحبتپرداخت كارما بازوقتي دربارۀ االن شود؟ شود. چرا تمان نميتقدیري تمان نمي

. باید درنظر گرفته شود -اشنه فقط یک دوره زندگي -شود، ك  موجودیت اوته ميوقتي به یک زندگي نگریس شود.نگریسته مي

پس رابطاۀ  وجه!هیچبهتوانید امروز تصدیق نکنید كه دیروز شما بودید؟ روید، آیا ميمانند این است كه پس از اینکه به خواب مي

توانند مي چیزهاي بد نیز و، توانند منتق  شوندمي خوب چیزهاي زمان است.ز ا طوالني اي بسیارهدور شخص شام  یک تقدیريِ

كنند، پییرد. اكثر مواقع، رابطۀ تقدیري كه مردن به آن اشاره ميپایان نميافراد نیز  بین سببي عبارت دیگر، روابطمنتق  شوند. به

شاود. درواقاع، اشااره مي ه آنبكه بیشتر این چیزي است  -رابطۀ تقدیري بین زن و شوهر ،یعني ،است خانوادگيرابطۀ تقدیري 

ازآنااكه رابطۀ تقدیري ماورد بحاث  قبال  دربارۀ رابطۀ تقدیري بین زن و شوهر صحبت كردن. این یک مسئلۀ مردن عادي است.

معموال  به این صورت است: یک شخص در زندگي قبلي  ،گیرد؟ در اغلب مواردچگونه شک  مي كنم.مياست، دربارۀ آن صحبت 



16 

 

اي داشات یاا رتباهمقاان پایینآن زندگي  شاید او در -جبران كندكرده و آن شخص نتوانسته آن را  يدیگر لطفشخصي  در حق

ابطه تقادیري باین رتواند باعث مياین . پس جبران كندرا  آن ستخوابنابراین مي ،بسیار فقیر بود. او سود زیادي از آن لطف برد

دیگر را یکادو  را دوسات داشات یاا هار فاردي ي،شخص ،كه در زندگي قبلي اشدب گونهتواند اینمينین چزن و شوهر شود. هم

تواند باه رابطاه تقادیري زن و پس آن مي ؛  دهندیشکترابطۀ تقدیري را نداشتند و نتوانستند یک خانواده آن دوست داشتند، اما 

خواهید انااان دهیاد. اگار و آنچه مي ،خواهیدمي آنچه -آرزوي شخص بسیار مهم استزیرا  شوهر در زندگي بعدي منتهي شود.

واقعا   ،این یک فکر طور است؟به شما كمک كند. چرا این یک بودا پس ممکن است «،كنم تزكیه شدنبوداتا خواهم مي»بگویید، 

شخصاي  اگار ،از ساوي دیگار. كنیدتزكیه  شدنبوداسوي به خواهیدبا ارزش است، زیرا در محیطي به این دشواري هنوز هم مي

 اناان كه كارهاي بد او را متوقف كنید اگر مصمم است توانیدشود. چگونه مي متوقفتواند نیز نميآن  ،باشدواهد یک اهریمن بخ

 كند. پس آرزوي یک شخص بسیار مهم است.آن كارها مي دادن اناان به اصرار و به شما گوش نخواهد كرد دهد؟

یاا باودن،  ، شاگردان یا مریدانبودن نزدیک و دوستان خوب خویشاوندان اب نیز وجود دارند كه تقدیري يعالوه، روابطبه

كنند یا باعث شوند باه  خانوادهتوانند شما را یک ها ميهمۀ آنكه  اند،شک  گرفته ،بین مردن یا كینه بدهکار بودن لطفوسیلۀ به

 و مهرباانيهااي باین ماردن رفاع شاود و تنش گایاردميایان و  ،در جامعه روابط اجتماعي داریدشما یک گروه تعلق پیدا كنید. 

آیناد؛ زنادگي نمي دوره ها از یکشود. آنمي اشارهها به آن طوراین -روابط تقدیري هستند همگيها ورزي جبران شود. اینكینه

ایم باردهنین پيهمچكند. آن به این نوع از موقعیت اشاره مي زندگي قبلي آمده باشند.دوره زندگي یا دوره ممکن است از چندین 

دوساتان  و وابستگان نزدیاک ،دارد كینه ودر یک دوره زندگي مهرباني  شخص یکعبارتي، ، بهرابطه نوع این خاطر وجودِبه ،كه

 خوبيباه كسي با دیگري -رددر این گروه وجود دا و كینه زیاد مهربانياحتمال به پس  ،غیره وان دارد فرزند و ، همسردارد خوب

 آنهااشاود ین مسائ  سبب مي... آنگاه اپردازددیگر بازمي فردي یک شخص به ،كندبد رفتار ميبا دیگري  ند، یا كسيكرفتار مي

. زماان شاوندنیست كه با همدیگر بازپیدا  گونهآیند؛ ایندیگر نميهمبا آنها ند. اما شویک گروه بازپیدا صورت بهدر زندگي بعدي 

كاه در افراد هرحال، بین این گروه از تر خواهند بود. بهتر و بعضي جوانبنابراین بعضي مسن ت،اس متفاوتها به این دنیا ورود آن

به گاروه شاما تعلاق  زند ودر خیابان قدن ميكه برید كسي . پي ميبودخواهد  خاصي روابطِ خواهند شد هاي متفاوت بازپیدازمان

آیاد نظر نميبهدر دنیاي كامال  متفاوتي نسبت به شما قرار دارد.  آیدنظر ميبه ،ندارد ارتباطيا شما رابطۀ تقدیري یا هیچ و ب ندارد

پس این افراد از  آید نوع متفاوتي از مردن باشند.نظر ميكه به شما ارتباطي داشته باشد. همچنین اشخاصي را خواهید یافت كه به

هااي ند و در زمانشوگروهي بازپیدا مي طورراین مردن معموال  بهها ندارید. بنابهیچ رابطۀ تقدیري با آن اصال  و ،گروه شما نیستند

ایان رابطاۀ  شاوند.ميبعضاي حامیاان برخي والدین، برخي فرزندان، برخي دوستان، برخاي دشامنان و  -آیندمتفاوت به دنیا مي

 اش صحبت كردن.درباره كه هم اكنوناست تقدیري 

در  ...یادكنتزكیاه  خواهیادميازآنااكاه . بگریزناد انند از چنین رابطۀ تقدیريتونمي نیز كنندتزكیه ميهایي كه البته، آن

صورت نیسات برند. به اینمنفعت مي حتي آنها نیز و كنندجمع ميحتي اجداد او تقوا د، كنشد اگر شخصي تزكیه ميگفته  گیشته

پردازناد و همگاي باودا ب ي خاودكارما و اي گناهانآنها مابور نیستند بر كنید شدن تزكیهبودا سويبهو كنید كه اگر شما تزكیه 

 دورۀرا در ایان  فاكه شما  ندستداناز قب  ميآنها ، كنیدتزكیه ميكه  درحالي دهد كهین مااز نیست. این معني را ميا -شوندمي

 و شاید بتوانید كسااني ،تندشما هس شدۀكه وابستگان بازپیدا باشنداطراف شما كساني افرادِ ، شاید در بین كردیدميزندگي كسب 

هایچ  تزكیاه . البتاه،فاراهم آوردرا  يارتبااطچنین ممکن است  -دارند قادر سازید فا را كسب كنند یا كینه مهربانيكه به شما  را

 ه باهكاافارادي  بنابراین شکند،درهم مي را این محدودیتگي نداشتن، خانواد عالقهارتباطي با  ندارد.خانوادگي عالقۀ ارتباطي با 

و  كردنادمي شاان را انتخاابمریدانخودشاان  كردنادمنتقا  ميرا به یک شاگرد منفرد  خود هايیا آموزش كرده تزكیه تنهایي

 آن درباره ما امروز كه تقدیري است يارابطه همگاني رستگاري .كردندتزكیه مي گونهاینافراد  ي گیشته،هانس  در. گزیدندبرمي

ایناا است. احتمال زیاادي وجاود  در اضرینكنم مربوط به همۀ شما حصحبت مي آن دربارۀ تقدیري كهكنیم. رابطۀ صحبت مي
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را  تا فاایناا آمدند  افرادِ از دارید. پس چگونه این رابطۀ تقدیري شک  گرفت؟ بسیاري فادارد كه شما رابطۀ تقدیري براي كسب 

 زنادگيهااي دورهو مریادان از  ،، دوساتان خاوب[مان] ابستگان نزدیکتواند ونین ميچآمدند. هم هدفيبراي  ،دست بیاورندبه

نین چیزي وجاود چ -نداردارتباطي با خویشي و قرابت  تزكیه كردناما  نتیاۀ روابط تقدیري دیگري باشند. دریا افرادي  ،متفاوت

خواساتند و مياند آرزو را در گیشته داشته را كسب كنند. ممکن است این نوع از فا تااند آمده گویم كه برخي افرادمي اغلب ندارد.

 به شاماگویم مي ه همین دلی  است كه اغلباست. ب ياین نیز عامل -دست آورندبهرا  فاتا این كنند هایي را تحم  سختي بیایند

وگرناه تاا اباد  ،دازدست ندهیادر این زندگي را به خاطر افکار اشتباه زودگیر  فادست آوردن كنم كه این بار فرصت بهمي توصیه

 در بیشاتر ماوارد، ،رابطاۀ تقادیري ریسمانِاین ان كه برده درواقع، پي .آن را جبران كنیدخورد و قادر نخواهید بود  خواهید تا سف

 پیشارفت و. تنها تفاوت در درجۀ درحال كسب كردن این فا هستندنمانده است و همگي جا  يكسكشاند. هیچمي محکممردن را 

 ر دارد.كوشي قراسخت

 كه مسئله این ما كردن. بعضي از شاگردانبه آن  اي: شک  تزكیه. دیروز نیز اشارهكنممطرح ميموضوع دیگري را سپس 

ناد؛ برخاي كن ها بروند و تزكیاهخواهند به كوهخواهند ازدواج كنند و ميها نميبعضي از آن اند.مطرح كرده راخیر ازدواج كنند یا 

 اعهكاه اشا فاادانند این این فکر را دارند. اما همه مي نیز مانيتزكیۀ دافادر مریدان تعداد بسیار زیادي از . نظرات متفاوتي دارند

 عنوانآنها بهیا روح اصلي افراد  خودِ اصلي با تعالي بخشیدن به خودآگاه ،عادي است براي تزكیه در اجتماع انسانِ اساسا م دهمي

تان مورد شخصي بیند كه نفعروشني ميكه بهدرحالي و ،كنیدرا تحم  ميا هار و آگاهانه سختيهشیطور بهكه . ازآنااتزكیه هدف

را كسب  فاشما نیستید كه این  آن اگر ؟یستیدنخودتان  ۀتزكیدرحال گیرد، آیا تحت تأثیر قرار نمي تانقلب ، اماقرار گرفتهعرض ت

آنگااه اجتنااب كنیاد، ها این تضادها و اصطکاكبروید و از ها به كوه تزكیه برايقرار بود اگر واقعا   پس چه كسي است؟ كند،مي

دسات را به فاو این  ،بردب هایش را تحلی وابستگي ي زیادي به كُنديهاسال طول شخصي در وقتي .بودكُند ميتزكیۀ شما روند 

ایان شارایط را كردیاد مي هاا تزكیاهكوهمااق اعوقتاي در ازآنااكاه . كرده اساتورد، احتماال  روح كمکي او است كه تزكیه یان

باشید. در آن حالات،  زماني طوالني در خلسهمدت -كه در مدیتیشن بنشینید و به خلسه برویدداشتید مي نیازاحتماال   ،داشتیدمين

دادیاد. نمي را رشاد خودتاان طور واقعايباه ،پیچیاده محیطِاین زیرا در  هستید یا خیر،تزكیه درحال كه آیا دانستید ميخودتان ن

بشاري اماا اجتمااع  كنناد، تزكیاهشان را اصليتوانند روح ند نیز مياهكه زندگي میهبي را انتخاب كردافرادي  است.آن وضعیت 

 شود.دیده آبتواند به بهترین وجه عادي، جایي است كه قلب و ذهن شخص مي

 -باشانددر تااریخ اي تزكیهه به اینکه چه میهب یا روش بدون توج -ایمشنیده شانبارههاي تزكیۀ گیشته كه دراز روش

، روابط دنیوي را قطاع كناد و عالیاق برودها و معابد به كوهبراي تمرین تزكیه د كه دهبه شخص آموزش مي ،ق  شدهتنمآنچه 

دنباال چاه كساي » رد:كاها اعتناا نميآنبه رفتند، ميحتي وقتي والدین شخص براي مالقات او به معبد  را رها كند. خانوادگي

 اید. نان مندیگري اشتباه گرفته شخصآقا، شما مرا با . تاباآمي بودا آه،» «.گردن. تو پسر من هستيبه دنبال تو مي» «گردید؟مي

هاا آن« .من یک مرید مدرسۀ بودا هستم. پسار تاو نیساتم»بود. به او یک اسم دارما داده شده  آن هنگانتا چراكه « این است...

آورند و مقداري حتي پول در مي ؛كنندنمي تزكیهدیگر  ، آنهاراهبان امروزي، البتهخصوص در كردند.عا  روابط دنیوي را قطع ميواق

ي اسات. چارا گفتاه شاده اسات كاه وقتاي واش بریدن روابط دنیالزمه تزكیه[ هايدر آن راه] تزكیۀ واقعي فرستند.به خانه مي

 اگرچاه اسات. خادانیمهیاک  -اكنون یک خداآید؟ علتش این است. او همحساب نميهبر بشدیگر یک  شود،راهب ميشخصي 

 باساتانيهااي تزكیاۀ راهوسایلۀ رویکارد آن هبسیاري افراد اغلاب باما  ،كند تزكیه هاي تزكیه[دیگر ]در آن راهتواند شخص نمي

این در آینده شدني خواهد بود اما درحال  اناان دهند. آن شیوه را بهدافا  تزكیه خواهندميآنها نیز و  شودشان مانع ایااد ميبراي

 ،بگیارد خودرا درحال حاضر به  تزكیهتواند فقط این شک  م ميدهمي اشاعهكه امروز  فایيحاضر شرایطي براي آن وجود ندارد. 

 اندیشید، به فکر رفتن به كوه باشید،مي هتزكی همیشه هر موقع به توانیدم. بنابراین نميستنی هاكوه نیز درو من استاد شما، خودن 

نکاردن  درباارۀ ازدواجكنیاد هرگاه به تزكیاه فکار مي، درباره یک راهب یا راهبه شدن بیندیشید كنیدفکر مي تزكیه هر موقع به
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هااي تزكیاۀ هرا طاور نیسات.اینآن  بیندیشاید. هاي مردن عااديتغییر روش كنید بههر وقت درباره تزكیه فکر مي، یا بیندیشید

 كناد.را باه ایان طریاق تمارین مي تزكیاه ، ما تنها روشي نیستیم كاهراه تزكیههزار  بسیاري وجود دارند. در بین هشتاد و چهار

ها قبا  شاک  مفااهیمي كاه مادتوسیلۀ در گیشته یا به تزكیه وسیلۀ چندین روشگویم این است كه نباید بهبنابراین آنچه مي

طور واقعي شما را تواند بهجدید است كه مي تزكیۀ كامال  م یک راهِدهمي اشاعهآنچه امروز به شما  گیریم. تحت تأثیر قرارگرفته 

طور همان. درحقیقت، اشتخواهد دوجود هاي تزكیه براي آن زمان راه ،آیندهخصوص در ناات پیدا كنید. در اسرع وقتقادر كند 

طور واقعاي كنیاد اماا باهمي تزكیه كنید ومي تزكیهد. شما كننیست كه تزكیه  وجه براي شخص آسانهیچكه در كتاب گفتم، به

 دانید!كنید و حتي این را نمينمي تزكیه خودتان را

بردند كه ناات روح اصلي یک شخص بسیار مشاک  پي نایي دور، بسیاري از خدااتوانم به شما بگویم كه در گیشتهمي

مردن را بدین طریق ناات داد و دریافت كاه نسابتا  خاوب  [خدا] كردند. یک تخاذكمکي ابنابراین روشي براي ناات روح  ،است

ماردن را نااات  شایوه سپس همۀ آنها بادین ،استین طریق نسبتا  خوب ه اها بانسان برد كه نااتنیز پي ياست، سپس دیگر

تزكیه را اناان تمرین شخص  -نیستمنصفانه ردن د. اما این براي ممنتهي شمردن  نااتِ مورد پییرشِ این شک ِ آن بهو  ،دادند

كنند یاا بگیارناد كاه ماردن  د آن را عموميننكجرأت نميمنصفانه نبودن، خاطر ، اما دیگري ناات پیدا كرده است. دقیقا  بهداده

را  فاطور واقعي قادر سازن به خواهم این است كه مردن راكه مي چرا؟ زیرا آنچه ان كه بدانند.كردهآشکار این را براي مردن  بدانند.

باه  باه ایان شایوه،ماردن تزكیۀ ، عین حالید. دركن كه خودتان تزكیه مو شما را قادر كن را تغییر دهم،كسب كنند، این وضعیت 

. توانسات باشادنميدر جامعه هستید، كه بهتار از ایان  يخوبفرد دهید مطمئنا  وقتي خودتان را رشد مي -رساندجامعه منفعت مي

طاوالني، آن روش طي سالیان  بهاز تزكیه  ن پسایبنابراین قصد من این است كه دقیقا  این موضوع را تغییر دهم. اما بعضي خدا

ماانع  كردند. بنابراین همۀ آنهااكنند تا آن باال تزكیه مي هاي كمکي تزكیهدرست مانند روشي كه روحها آن -رسیدند باال به آن

و همچناین  ،ددا اشااعه ایان فاا را آسان نیساتاصال  : این بیندیشید دربارهگي همي شما آشکار كنم. شدند كه این را برامن مي

دهم پي بردناد و دیدناد كاه كه اناان مي دائوها به آنچه ، و، بوداهایانسراناان خدا رد.ك بسكآسان نیست كه آن را  وجههیچبه

 دانند.آنها مي اكنون -نتایج واقعا  خوب است

اي آسان اسات كاه آن را آماوزش ن تا اندازهرا در چین آموزش دادن مسائ  بسیار مشک  بودند. البته اال فاكه قتيقبال  و

شاک  ایان كه قبال  گفتم،  طوراكنون براي شما بسیار آسان است كه به فا گوش دهید. همانمخصوصا  در ایاالت متحده هم ؛داد

گاروه از شاما  که ایاننآیم. البته بعد از كنگونه تزكیه ميته تحت تأثیر قرار گیرد؛ ما اینگیش مفاهیمي ازوسیلۀ به تزكیۀ ما نباید

نخواهند  فاتزكیه خودشان را خواهند داشت. مردن آینده به این اندازه دربارۀ تمرین د، مردن در آینده راه انرسبه پایان مي را تزكیه

خاص در تاریخ است. مردن در آیندۀ بسایار دور نخواهناد دانسات مان چاه  اياكنون دورهایم زیرا آشکار ساخته آن را دانست. ما

 يجاتوانناد باراي آیناده باهویادیویي نمي و نوارهاي صوتيآن نخواهیم گیاشت.  يجابه و عکسم را نیز براي آنها ،كسي هستم

بودا شاكیاموني مریدان خود را در تزكیاه  درگیشته وقتي همگي پاك خواهند شد.اما  ؛ایدضبط كرده ها راآنگرچه  گیاشته شوند،

عالیق مادي رشد دهند. بنابراین ماااز آن به  یيهااجازه نداد كه پول یا دارایي حفظ كنند، مبادا وابستگي آنهاكرد، به هدایت مي

دارند كه رهاا شادن از  ازحد وابستگيها غالبا  بیشانسان و یک كاسۀ گدایي. اما رداي كاسایانبودند چیزي را نگه دارند مگر یک 

كاسۀ مان » هاي گدایي غیا جمع كنند. برخي گفتند،بسیاري از افراد شروع كردند كاسه ها مشک  است. در طي زمان خاصي،آن

هاي برخي از راهبان كاساه« .است نقرهاز كاسۀ من این  آید،نظر خوب ميكاسۀ من بهاین یشم است، از كاسۀ من  برنز است،از 

راكاه توانید باه خاناه برویاد چميدارید، ها را به دارایي وابستگيچنین اگر »آوري كردند. آنگاه بودا شاكیاموني گفت: جمع زیادي

؟ توانید حتي یک كاسۀ گادایي را رهاا كنیادچرا نمي ها را نگه دارید.توانید چیزها را جمع كرده و آنمه چیز در خانه دارید و ميه

تان را هاي؟ شما تمان اندوختهیدرها نشد هاي گدایيآوري كاسهاز هر چیزي بگیرد. چرا حتي از فکر جمع یک راهب نیاز دارد كه
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یاک فکار یاا یاک ذره از آن حتي نباید فرد ش این بود كه شاكیاموني منظور «اید؟ها وابستهاید، چرا هنوز هم به كاسهرها كرده

 وابستگي را داشته باشند.آن ها اجازه نداد كه . به آناز بین برودالزن است كه  -وابستگي را نگه دارد

توانستند مي، فقط براي یک وعده غیاهر بار ها و آن ،در زمان بودا شاكیاموني، كاسۀ یک راهب معموال  بسیار كوچک بود

 یاک زناگِاز ن اماا االشاد، مي اساتفاده صدقاتكنند. در گیشته كاسۀ داري ميگدایي كنند. راهبان امروزه كاسۀ بزرگي را نگه

پاول  -خواهناددهیاد را نميهاا ميو اصال  غیایي كه به آن .روندوارونه به گدایي مي ها با یک زنگِآن -كنندمياستفاده وارونه 

توانم به شما بگویم كه پول بزرگترین مانع است؟ ميتزكیه  آیا این -عالیق مادي و پولبه آن شدت وابسته بودن به  .خواهندمي

دهاد، چیزهااي ماادي نمي باه يدافا، اهمیت تزكیه هرحال،اكنون گفتم دربارۀ راهبان بود. بهاست. آنچه كه هم كنندهتزكیه رايب

كنیاد، كه در جامعاۀ ماردن عاادي كاار ميدهید درحاليتزكیه را اناان ميازآنااكه تمرین دهد. بلکه به ذهن شخص اهمیت مي

حتي اگر خانۀ شما باا  ازبین نرفته باشند آنگاه این مهم است.ابستگي به پول و دارایي اما اگر و د،چه مقدار پول داریاهمیتي ندارد 

 ماردن عاادي كاه در بایندرحاليافاراد كنید. دارید و به آن زیاد فکر نميميآن را در ذهن خود نگه نآجر طال ساخته شده باشد، 

 چاهاگار آن را در ذهان نداریاد  -آوریدمي دستهب پولكنید كسب و كار مي يوقت .ها را دارندانواع و اقسان شغ  دنكنميتزكیه 

. خانۀ ایدگیراندهاین امتحان را كه آیا دارید یا ندارید، شته باشد اگر بیش از حد دربارۀ آن فکر نکنید و هیچ فرقي ندا ؟دارداهمیتي 

دهد دانیم كه از این وابستگي رها شوید. تزكیه این معنا را نمياین اهمیت ندارد. ما الزن مي -تواند از طال باشدشما هنوز هم مي

ي كساو هیچكردناد تزكیاه مي هماه اگار شوید.سازگار مي مادي،در دنیاي  ا تزكیهطریق ب این فقط به شوید. جداكه از مادیات 

 ذهانمستقیما  به ، دهیممي اهمیت فرادبه ذهن ا نیست. ما فقط شدني؟ این ماندچگونه باقي مياین جامعه داد، كاري اناان نمي

تان را شاینگخاواهیم شینطور واقعاي ميباهبه جاي اینکه از شما بخواهیم از چیزهاي مادي رها شوید، و  ،رویمها نشانه ميآن

آزماایش قارار جدي مورد  طوربه. اما روشن باشیدهاي سنتي تزكیه متفاوت است، از راه كه چگونه اینرشد دهید. باید دربارۀ این

  ؟خواهید گرفت تا دیده شود آیا چنین وابستگي را دارید

كنیم. الزن داریاد ایان اسات كاه انتخااب ماي يایان راهاكنناد، تزكیاه ميما  يكه در دافاكنندگاني خصوص تزكیهدر

پیااده  پااي ي خواهند رفت،گدای ها را برداشته و برايكاسه اي در آینده،كنندگان حرفهتمرینخصوص ها را كم كنید. دروابستگي

قادر خواهند بود به كمال برسند. راهبان در ، سختي در دنیا تاربۀ همه نوع وسیلۀفقط به و پرسه خواهند زد. مسافرت خواهند كرد

 خواهند كرد.  تزكیهآینده بدین طریق 

 تارباهرا  ساختي مطمئنا كند، تزكیه را انتخاب مي ي تمرینشخص وقتيگویم: ميه شما این را بسختي، با سخني درباره 

كاه هاا درحالياماا آنهایي خواهناد داشات، بركت كنندمي دافا تمرین در كهافرادي  د.شخواهد مواجه  هابا سختي -كرد خواهد

كشند مي رنجوقتي مردن كمي  اغلبطور است. اما مطمئنا  این -خواهند داشتنیز هایي دهند درد و رنجرا اناان مي هتزكیتمرین 

« ؟دارن احسااس معایبيایناا و آنااا  است كه چگونه» .ندگیرمي درنظربد  يچیز راآن  ،كنندكمي سختي را تاربه مي مقدار یا

چه  -اگر در تمان زندگي خود بیمار نشویدبه جهنم بروید.  توانم بگویم كه محکون هستید، ميباشیدتان راحت تمان زندگيدر  گرا

زناده باودن محض مردن صددرصد قطعي است كه به جهنم خواهید رفت. به -گي خود را در راحتي باشیدرسد به اینکه تمان زند

 ن رارا بااز كنیاد ممکان اسات دیگارا تااندهان هکازیرا به محض این ،نکنید ایاادآورد. غیرممکن است كارما وجود ميكارما به

اما شخص  اهمیتي ندهد، گوییدمي هآنچ بهفردي شاید  زند:بن صدمه ناخواسته به دیگرا طورتواند بهميگویید نید. آنچه ميرنااب

روي  دارنادبرميو حتاي وقتاي قادن  ،خورند زنده استمي هرچه كنند،ها زندگي ميكه انسانند. درحاليرناشنود و ميدیگر مي

 د. اگر بیمار نشاوید،كنیتولید ميكارما كنید، مي ایم وقتي در این دنیا زندگيكشند. البته، گفتهها را ميگیارند و آنموجودات پا مي

که كارماا از باین از این بعد -روداز بین مي ا ها واقعكارماي آن ،برندوقتي مردن از بیماري رنج مي .از بین نخواهد رفت تانكارماي

دسات ساالمتي را بهقتاي شاود، و پاس از مادتي، وشخص به یک بیماري جدي مبتال مي شوید. خیلي از اوقات،خوب مي رفت
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. زیارا بعاد از رفاتخواهاد  پیش دهید آرانكه اناان مي كاريهر تابد و درخششي ميكه صورت شما با برد خواهید پي  اید،آورده

هرچاه كاه انااان دهیاد اید، كه رنج كشایدهخاطر اینتبدی  شده است. به -تقوا -بركتاینکه كارماي شما از بین رفته است به 

حتاي یاک تحم  كاردن كنند كه بنابراین فکر مي توانند این را ببیند،مردن نمي شود.مي راحتي اناانبهو پیش رفته  آران معموال 

د، شته باشایاینقدر ترسناك است؟! حتي اگر یک سختي كوچک دا ي چه چیزيسختدرخصوص بد است. درواقع،  ،سختي كوچک

 پایشطور متفااوتي باهدهید پي خواهید برد هر چیزي كه اناان ميپس از آن  ،نیدتحم  ك و آن را كرده آهنین خود رااگر ارادۀ 

 باشایداگر شاما قاادر  كنند نیست.هایي كه تحم  ميدقیقا  چیزي بیش از سختي ،ندكنها تزكیه ميانسان گویم وقتي. ميرودمي

واقعاا   ر، اگر بتوانید فکر مرگ و زندگي را رهاا كنیاد،االتمنظري برا رها كنید مطمئنا  به كمال خواهید رسید. از [ از سختي ترس]

 هستید! یک خدا

تواند متولد شوند. چگونه ميدوباره  غایيد در بهشت سعادت نتوانمردن مي بودایي او، نان خواندنتابا گفت كه با بودا آمي 

باودا  ناان تواناد باا خوانادنرد كاه فارد ميواقعیات دااین طور سطحي فهمیده شود. بهتواند نميكلمات او  به این صورت باشد؟

ي دروناي در نمعاا باودافااي اند. سطحي تفسیر كردهطور بهاما مردن كلمات بودا را ، برود غایي بهشت سعادت صورت ذكر، بهبه

كلماۀ  جزباهدهید تا اینکه هیچ چیاز ميكردن است. شما به خواندن ادامه  دارد. خواندن نان بودا درحقیقت تمرین ختلفسطوح م

با هیچ  كنید،خوانید و كامال  فکرتان را خالي ميمي -گیردهزاران فکر را مي فکر جايِ یک -ماندميتان باقي ندر ذهن «تاباآمي»

 -یدگیرميقرار  مورد مداخلههاي فراوان هاي بسیار و مزاحمتابستگيوسیلۀ وبه د،خوانیوقتي نان بودا را مي« .تاباآمي»جز چیز به

اید. نایا  شاده تزكیه به هدفِ د و فکر خالي شود،ده باشنرها ش هاوقتي تمان وابستگي توانید در مقاب  آن ایستادگي كنید؟یا ميآ

البتاه بروید، بناابراین  غایي به بهشت سعادت خواهیدزیرا ميخوانید ميشما  است. نیز بودابه نسبت  ، ابراز احتراننان بودا خواندنِ

ني دروني عمیقي در این امع .كنیدمي تزكیهرا  شدنبوداچراكه كند، ز شما مواظبت خواهد آمد تا ا غایيشت سعادت به دربودا كه 

تواند باه بهشات ساعادت مي ،را بخواند تاباكه بمیرد، نان آميگویند یک شخص اگر درست قب  از اینوجود دارد. برخي افراد مي

 طور واقعي قادرید فکر مرگ و زندگي را رهاا كنیاد، واقعاا وانید آن را اناان دهید؟ وقتي بهبرود. اما چگونه باید باشید كه بت غایي

خدا است. اگر بتوانید مرگ و زندگي را رها كنید، یک خدا هستید؛ اگر یک بین یک انسان و  يتفاوتاین جا بروید. آن توانید بهمي

ها را كنیم و تمان وابستگيمي تزكیهكنیم و مي تزكیهما  تفاوت این است. -یک انسان هستید نتوانید مرگ و زندگي را رها كنید،

چاه  مارگ و زنادگي را رهاا كناد،یکباره باه؟ اگار كساي بتواناد ایدرا نیز رها نکردهآیا حتي مرگ و زندگي  -دهیماز دست مي

ترساي از مارگ و زنادگي نادارن و حتاي ، حتاي انحاال كه فا را كسب كرده» داشته باشد؟وجود تواند ميدیگري  هايوابستگي

وقتي مردن درحال مارگ هساتند  منظور این است. وابسته باشد؟ تواندمي چه چیزي هنوزبه پس « .ان را رها كنمتوانم زندگيمي

است؟ اماا برخاي  يچه نوع احساس آن «.واي نه! به زودي خواهم مرد. این آخرین نفس من است» :ترسندمي يباورنکردن طوربه

نخواهناد  غاایيیا خواهید گفت باه بهشات ساعادت آ -خواندتابا را ميشان هنوز هم آميهايترسند و لبمرگ نميهنگان افراد 

سااخته  طوالني تزكیاهدر دورۀ یک شخص  رگ و زندگي را ندارند. هر فکرِمفکري از  اصال  ،هر چیزي رها كردنِ ها بارفت؟ آن

توانناد در لحظاۀ ها را دارند. پس چگونه ميو همه نوع وابستگي اي پیچیده هستندالعادهفوقطور مردن عادي به شده است. افکارِ

 موضاوعاتو اینکه خیلي  «،ترین استترین و آسانساده راه بزرگ یک» :ان كهترس نداشته باشند؟ گفته ،بحراني مرگ و زندگي

اماا  .بحث و گفتگوي بسیاري الزن استشوند، ت توضیح داده ميطور موشکافانه تشریح و با جزئیاوقتي بهاما  بسیار ساده هستند

بفهمند.  ي به آن ژرفامسائ  را در سطوحتوانستند ميو مردن ن ،آن را اناان دهیدبودید مين قادر شد،مياگر به شما مستقیما  گفته 

 آموزش دهم.را به شما  فا. براي همین مابورن كننددرك مي سطحيطور بهكلمات و  همگي از ظاهرِ
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ما به تازگي در نیویورك مالقات داشتیم، و اكنون تنهاا چناد روز پاس از آن، اماروز اینااا دوبااره همادیگر را مالقاات 
مطرح كاردن ساطح كنیم. اساسا  خواستم به شما مقداري زمان بدهم تا آنچه گفتم را جیب كنید، زیرا چیزهایي كه دفعه قب  مي

باالتر ساطحبسیار شوید كه آنها ميمتوجه احتماال  چیزهایي كه اخیرا  شرح دادن فکر كنید، بارۀ باال بودند. درحقیقت اگر با دقت در
اي كردهافاراد بسایار تحصای هستند. درحقیقت جوهر آن را به شما گفتم. دلیلي براي اناان آن وجود دارد، به این معني كه شما 

درحاال سارعت كساب كردناد بهدیرتار كه فا را افرادي كسب كردید، اما این گروه از دیرتر ز شما فا را برخي ا. همچنین دهستی
تر كنید كاه آن ساخت. احساس ميیابدارتقاء مي سرعت؛ بنابراین الزامات براي آنها نیز باال است، و سطح آنها بههستند پیشرفت

اپییر است. بسایاري از ناین اجتناب -باشند رسد آزمایشات بیشترينظر ميدارند، یعني به هاي بیشتري وجوداست و اینکه سختي
محدود است، امیدوارن ایان بسیار اند. ازآنااكه زمان براي تزكیه كه امروز درحال آموزش هستم قبال  هرگز مطرح نشده چیزهایي
ا بیشترین سرعت ممکن تزكیه كرده و با بیشترین سرعت ممکن به كنم تا بتوانید بمنتق  ممکن به شما ترین زمان در سریعفا را 

 كمال دست یابید.

دانیاد. وقتاي را مي «سفر به غارب»احتماال  این داستان چینيِ  كردن.همین دیروز بود كه دربارۀ موضوع زیر صحبت مي
ه، یاا در نُاه ضاربمشکالت گیشت؛ نُ ها وكند، از میان انواع و اقسان سختيكسب راهب تانگ به بهشت غرب رفت تا متون را 

باود. كردند، یا قاب  قباول نميميجبران ها به این معني بود كه باید آن را از دست دادن حتي یکي از آن -هشتاد و یک آزمایش
متحده نباشاید بنابراین آن اصال  آسان نبود. امروزه آن براي شما صرفا  بسیار آسان است كه فا را كسب كنید. حتي اگر در ایاالت 

هواپیما در زماني اندك به ایناا بیایید. بنابراین در مقایسه، شما حقیقتا  این فاا را نسابتا  سااده  تتوانید فقط با خریدن یک بلیمي
توانناد ان: ما باید بررسي كنیم كه آیا مردن مي. همچنین این را در نظر گرفتهكرد هیتزك كه ستین آسان يلیاید. اما خكسب كرده

تواند خیلاي زیااد زمان نميمحدوده از . این رندیگيم درنظرتوانند فا را كسب كنند، و چگونه آنها این فا را فا را یاد بگیرند، آیا مي
آیاا بایاد »: كننادرسد مردن هنوز تردید دارند، بارها و بارها فکر كرده و آن را بررساي مي. وقتي به كسب این فا ميطوالني شود
كنم این خوب اسات . همچنین درحال فکر كردن دربارۀ این موضوع هستیم، بنابراین فکر ميمانند آن و« اد بگیرن؟برون این را ی

عبارت دیگار، معتقدیم. به گونه نیست كه هر كسي بتواند این فا را كسب كند؛ ما به رابطه تقدیريكه زمان كمي تنگ است. این
درصورتي كه محدودۀ زمااني  د وارد شوند.باشنه قرار نبوده فا را كسب كنند قادر ناین امکان هست آنهایي ك ،با تنگ بودنِ زمان

بود وارد شده و با ما مداخله كه قرار نبوده فا را كسب كنند ممکن افرادي ش بیاید، یعني پیمشکلي توانست مي شد،تر ميطوالني
اي باز طور گستردههب ي كه داریمكردند. البته درنند مداخله عم  ميبودند، مااعتقاد ميبه ما آسیب بزنند. ازآنااكه آنها بيیا  كرده
افاراد را ماورد شما مسئولیم. اما باید قلاب یاد بگیرید نسبت به بدون توجه به اینکه چه كسي هستید، تا زماني كه بتوانید  -است

 بررسي قرار دهیم. 

هاي سنتي عاماه درباارۀ فااي موزش هستیم فراتر از دركاست. فایي كه امروز درحال آژرف فاي بودا پهناور، بیکران و 
 ،سرشت ك  كیهان. اما درون این كیهان بیکاران، هركادان از ساطوح آن -بودا است. ما درحال آموزش فاي ك  كیهان هستیم

ي خیلا ،رن در هر قلمرو. و اصاول فاا در هار ساطح -شن -شده از جنمتالي يسرشت كیهاني خودش را دارد، یعني اصول فا
طور كاما  هآنهاا را بابودیاد ميقادر ناحتماال  سطح خاص توضیح دهید، یک اصول را در خواستید ميو پیچیده است. اگر عظیم 

دانید، بودا طور كه ميو پیچیده هستند. همانعظیم اندازه اینآنها  -گیاشتیدميتان را روي آن توضیح دهید حتي اگر تمان زندگي
آموزش داد. اما پس از گیشت تمان عمرش بر سر آماوزش، اش هكننداتا دارما را به مردن و مریدان تزكیهشاكیاموني از سطح تاتاگ

از شیوه تزكیه خودش را آموزش داده بود. بودا شاكیاموني گفت كه هشتاد و چهار هزار روش تزكیاه وجاود دارد، و مطالبي صرفا  
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روش تزكیه دارند. و آنها هناوز صد هزار و ششهگوید كه آنها سي چین ميهاي مدرسه دائو نیستند. مدرسه دائوآنها شام  روش
نیساتند. از آن گیشاته، هشاتاد و چهاار هازار روش  ،شناسیمطور متداول ميههاي تزكیه خدایان میاهب غربي كه بشام  روش

، گساترهسات. خاارج از آن ساتره اگدرون آن و آنها صحبت كرد فقط دركي در ساطح تاتاگاتاا بارۀ تزكیه كه بودا شاكیاموني در
توانید آنها را ردیاابي كنیاد، و باودا تاتاگاتاهااي متفااوت بسایار وجه نميهیچبسیار زیادي وجود دارد كه شما به ۀهاي تزكیروش

كه فاي توانستید بگویید است. ميعظیم نهایت آن بي -اندبین شدهزیادي و اصول فاي بسیار زیادي وجود دارند كه به آنها روشن
قدر این فا كیهان بزرگ است، هماناي كه همان اندازهبهشود. وصیف هاي وسیع تدریاها یا اقیانوسا وسعت تواند ببودا حتي نمي
  است. نظور اینم -بزرگ است

نِ تا به شما دربارۀ موقعیات كلاي ایان كیهاا -ترین زبان بشري امروزهساده -كنمامروز صرفا  از زبان بشري استفاده مي
ارتفااع و عماق  ،طور كام  بتوانید این فا را بفهمید، و بتوانید در این فا تزكیاه كنیادتماما  عمیق و پهناور بگویم. اگر حقیقتا  و به

چیزهاي بیشتر تدریج تزكیه كنید، بهوقتي تا  خواهد بود. بین خواهید شد وراي توصیفتاربه خواهید كرد و به آن روشنكه آنچه 
از آن درك خواهید كرد.  ي رابیشترمطالب را بخوانید،  فالون جوآنشوید. هرچه بیشتر آگاه مي به آنها تاربه كرده وو بیشتري را 

براي شما وجود دارد تا در این دافا تزكیه كنید. هر اندازه باز هم مطالب بیشتري  تان واقعا  خوب باشد،اگر كیفیت مادرزادي]حتي[ 
طوري بااورنکردني ایان فاا صارفا  باه -است تا با آن تطابق داشته باشدعظیم این فا به اندازه كافي  باالتر بخواهید تزكیه كنید،

اصول فا كه در آن گناانده شده واقعاا  گساترده اسات.  كه انگفته جوآن فالوندانید، در طور كه مياست. همانعظیم گسترده و 
توان شامرد. ازآنااكاه آنها را نمي -را ببینید كه پشت هر كلمه هستند يشماريها، و خدایان بالیه بوداها، دائوتوانید الیهشما مي
در همان سطح را دارد، تصور كنید این فا چقادر عظایم  ها و خدایانِاصول همان سطح را دارد، و هر سطح بوداها، دائو ،هر سطح

، و تان، تزكیاهتانبینيقاي بساتگي باه روشانطور حقیشکلي اجمالي از آن را براي شما گفتم. درك آن باهفقط است. درحقیقت 
جاوآن كتااب  اگاركنیاد : مطمئن شوید كه فکر نميگویممياین اص  را به شما  روایناز .تزكیه حقیقيِ خودتان دارد تان دركدر

تمرین همراه با آن ط فقاین خوب است و فکر كنید اینکه اگر كافي است، یا  را یاد گرفته باشید،ها و تمرین باشید را خوانده فالون
طور كام  به این كتاب تکیه كنید. بنابراین بایاد آن را بارهاا و خواهید خودتان را بهبود بخشید، بهكنید دیگر كافي است. اگر مي

ه كنناد. ابزار تکمی و بهبود هستیدرشد درحال درك و درحال بیشتر دهید، ادامه ميكتاب به خواندن طور كه بارها بخوانید. همان
دهید. پس مطمئن شاوید كاه تان را ترفیع ميطور مستمر سطحرا به آن اضافه كنید و شما به -هاتمرین -براي رسیدن به كمال

آن را یکبار خواند، فکر كرد آن خوب است، با دیگاران تمارین كارد، و تمارین را  ]كافي است[ كه كنیدطور اشتباهي فکر نميبه
 كار كنید.سخت فا ۀ هم است. باید بر روي مطالعنهایت ممتوقف نکرد. این فا بي

 ،ان. باراي مثاالگفتاهبه شما ها عداین كیهان بسیار وسیع است و ساختار آن بسیار پیچیده است. دربارۀ ساختار تركیبي بُ
اسات.  ی  شدهشناسیم نیز از این ذرات تشکعدي كه ما مياست. بُ ساخته شده يترها و حتي ذرات میکروسکوپيماده از مولکول

هاا و و ساپس كوارك ؛ها استهاي اتم، و الکترونها، هستهها، نوترونها، اتمامروزه ذراتي كه علم شناسایي كرده شام  مولکول
هار  ياست براي علم امروزه ناشناخته است. بنابراین آنچه گفتم این است كاه قلماروا تر از آنهنوترینوها وجود دارند. آنچه پایین

رون یاک بلکاه داند؛ نامیم. درحقیقت ذرات در یک سطح پخش نشادهآن سطح مي ۀین ذرات چیزي است كه ما صفحسطح از ا
براي آن ندارد، بنابراین ما آن را فقاط یاک ساطح اي واژهنه بر روي یک سطح. نوع بشر  -سطح معین، آنها همه جا وجود دارند

 ين الیاه از قلماروگساترۀ آ در -آن قلماروگساترۀ ضیح دهیم. درسات در توانیم آن را تونامیم؛ این تنها راهي است كه ميمي
توانناد ها هستند. در عاین حاال ذرات نیاز ميعدها هستند، و درون خود ذرات نیز بُعدگیرد. بین ذرات بُعد شک  ميیک بُ -ذرات

خصاوص سااخته ون كاه از یاک ذرۀ بههاي گونااگدر انادازه تشکی  دهند. سپس در میان ذراتِ را هاي گوناگونذرات در اندازه
 تان توضیح دادن.هایي است كه دفعه قب  برايعدهایي هستند. این مفهون بُعدنیز بُاند شده

بزرگتارین ذرات تشاکی  شاده از ۀ ها بین الیعدي وسیع وجود دارد. ما انسانها بُها و مولکولان كه بین اتمهمیشه گفته
كنناد. یاک عد زنادگي ميها در آن بُ. انسانهستند یک الیه از ذرات، بینیمه مينیم، سیاراتي ككزندگي مي ها، و سیاراتمولکول

تواناد كهکشاان راه شایري و سیاره نیز یک ذره است. فراتر برویم، كهکشان راه شیري نیاز یاک پوساته خاارجي دارد. آیاا مي
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ساپس هم رباط دارناد. بهد را تشکی  بدهند؟ آنها نیز عاند یک بُكه در سرتاسر كیهان پخش شده يشمار دیگرهاي بيكهکشان
پس آیا این پهنۀ كیهاني یک الیه از ذرات است؟ آن قطعا  یک الیاه  -، هنوز پهنۀ كیهاني دیگري وجود داردهافراتر از كهکشان

 عالوه،باه د نادارد.هیچ راهي براي تشریح چگونگي پهناور بودن آن وجو -طوري باورنکردني وسیع استاز ذرات است. كیهان به
دهد، كه آن نیز یک پوسته خارجي دارد كنیم یک الیه بزرگتر جهان را شک  ميهزار جهان مانند این كه ما در آن زندگي ميسه

اكنون دربارۀ آنها صحبت كردن صرفا  از یاک نقطاه و یک ذره از یک جهان الیۀ حتي بزرگتري است. در عین حال ذراتي كه هم
ست. درحقیقت، ذرات هر الیه در سراسر تمان كیهان پخش هستند. اما حتي آنچه كه توصیف كردن تنها دو الیه از ا گسترده شده

بشار هرگاز  -بشر نیز قادر نخواهد بود این را بداند ۀدرحقیقت علم آیندآور است. كنید بسیار شگفتفکر ميست و شما ا هاجهان
فقاط ذرات آن الیاه از ، اي كه دربارۀ آن صاحبت كاردیمگستره را بفهمد. حتي با یيباالسطحبه این ي ینخواهد توانست چیزها

این كیهان چقدر عظیم است! ایان ناوع دربارۀ این بیندیشید كه . است در این كیهان پهناور -كوچکذره غبار  یک -غباراي ذره
 عدي است كه تمان مدت درحال گفتن آن براي شما بودن.بُ

ها و بین ها و مولکولبین اتم یي كهعدهاعدها صحبت كردن. عالوه بر آن نوع از بُتركیب ساختار بُ بارۀدفعه قب  دوباره در
 هاي ایان ذراتِبین الیهآنگاه سازند. هاي گوناگون مي، ذرات اتمي در هر الیه نیز ذراتي در اندازهوجود دارد هاسیارات و مولکول

هاا و دانیم كاه باین مولکولميعتا  یطبها را در نظر بگیرید: . براي مثال مولکولدارد وجودهایي عددوباره بُ ،هاي مختلفدر اندازه
تا یک مولکاول را بساازند.  چیده شوندباید كنار هم  ي بسیاريهاسازند، اتمها را ميها مولکولوجود دارد. اگر اتمیک بُعد  ،هااتم

[ ذرات بزرگتار كاه از ذرات اتماي از و ]الیاه دیگاري تري سااخته شادهاز ذرات بزرگتر كه از ذرات اتمي كم ايبین الیهآنگاه، 
هار  ،ترین ساطحتوانناد در خاارجيهاا ميان مولکولطور كه گفتهعد وجود دارد. هماننیز سطح دیگري از بُ بیشتري ساخته شده
ن، آب، هوا، چوب، و بدن بشريِ خودمان. توانیم ببینیم، مانند فوالد، آهها ميچیزهایي مانند آنچه ما انسان -چیزي را شک  دهند

هاا اسات كاه از مولکول توانند ببینند، و آن از الیۀ بزرگترین ذراتاي تشاکی  شادهها مياین الیه ماده در سطح است كه انسان
تر از ایان کانادكي كوچاساازند كاه از ذراتاي را مي هالیدومین  -سمت پایین بشماریماگر به -نیزها اند. اما مولکولشدهساخته

 -یاه از ذرات را تشاکی  دهنادسومین ال -سمت پایین بشماریماگر به -توانندبزرگترین ذرات مولکولي هستند. آنها همچنین مي
ر میاان آنهاا نیاز آنگااه دبساازند.  را هاي گونااگونتوانند ذرات در اندازهها مياند، زیرا مولکوللکول ساخته شدهوتمان اینها از م

عادها، هار ساطح از بُگساترۀ  نهایت پیچیده است. بیشتر از ایان وجاود دارد، زیارا دراین كیهان بي رو،ازاین، جود داردوعدهایي بُ
عبارت دیگر، بعدهاي سطوح مختلف وجود دارناد كاه مانناد بعدهاي عمودي نیز وجود دارند، یعني بعدهایي از سطوح مختلف. به

 و هاي یگاناهبهشات ،عالوه، در بعدهایي در سطوح مختلف. بهاندكردهمیاهب درك هایي هستند كه هاي آسمانبسیاري از الیه
 به شما گفتم.معمول اي نهایت پیچیده است. صرفا  درباره پدیدهگوناگوني نیز هستي دارند. آن بي

ترین سطح. اغلب باه عدي در بیرونيعدي درشت نیز وجود دارد، یعني بُدرحقیقت، در كنار این نوع از بعد، نوع دیگري از بُ
نکاات اصالي باراي ها در مقالاهچیازي كاه در یکاي از گویم... البته شخصي نیز دفعه قب  از من پرسید كه منظاورن از شما مي

« ترین ساطح وجاود دارد.ترین الیه، و در بیرونيترین، بیرونياجتماع بشري دقیقا  در مركزي»بیان كردن چیست:  پیشرفت بیشتر
و هیچ مفهون بزرگ و كوچک  وجود ندارد روندبر طبق اصول این كیهان، هیچ بیرون یا « ،ترین سطحیرونيب»معني خصوص در

اماروز  هساتند.كنیم متفااوت ها درك مايوجود ندارد. این مفاهیم كامال  از آنچه ما انسااننیز  شودكه توسط نوع بشر درك مي
؟ این چه معنایي دارد؟ باه طریقاي است ترینيترین سطح و بیرونبیروني گویم نوع بشر درگویم. چرا ميمي« بیرون»این دربارۀ 

كه بعدي دیگر بگوییم، عالوه بر آن نوع بعدي كه قبال  درباره آن صحبت كردن، نوع دیگري از بعد وجود دارد، كه دقیقا  مانند این 
هساتند. بعادهایي كاه قابال  دربااره آنهاا  آنااا ایانخد كهاز بُعدي است كنیم، كامال  متفاوت ها امروز در آن زندگي ميما انسان

عادي كاه اماروز دربااره آن درحاال كاه بُ اند، درحااليساخته شدهتري میکروسکوپي بااليصحبت كردن همگي از ماده با انرژي
نااگون تعداد بسیاربسیار مختلفاي عناصار و ذرات گونیز است. درون این ماده سطحي  صحبت هستم از ماده سطحي ساخته شده

هاي گوناگون وجود دارند، هایي در اندازهدر بدن شما سلول: ستا هاوجود دارد. این بعد سطحيِ بسیار خاص صرفا  شبیه ما انسان
غشااهایي تاا  وجود دارد. سپس تمان مسیر به سمت بیرون ءلول یک الیه غشاستوان آنها را نیز ذرات نامید. در سطح هر كه مي
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ها در ظااهر را تشاکی  ي ذرات در سطح بدن بشري، پوست انسانهاسازند، غشامان را ميبدن بشريكه ذرات پوست در سطح 
غشاهاي ذرات درون از نهایت وسیع است. بافت بدن كه این پوست نیز یک بعدِ بي ،نهایت میکروسکوپيبي يد. در سطحندهمي

یهان نیز به همین شک  است. البته آن بسیار پیچیده است. است. ك ظاهري است كه در ساختارمتفاوت از بدن شک  گرفته كامال  
است. بدون توجه باه  بگویم كه تمان آن از ذرات تشکی  شدهبگیارید  ها در آن ساكن هستیم شبیه چیست؟این بعد كه ما انسان

 اینکه آن ذرات چقدر بزرگ یا كوچک هستند، هر ذره یک پوسته خارجي دارد. 

كاه ذرات  هاي بیرونيپوستهذراتِ این گرچه با گویم این پوسته بیروني است. اما ره آن به شما ميدرباواقع امروز آنچه در
زماین در موقعیات  -نظر بیایند كه داخ  هساتندو برخي ذرات ممکن است بهكنند احاطه ميذرات را  ،ذراتكنند و را احاطه مي
تارین هساتند. ها در بیرونيگویم انسانبه همین علت است كه مي یرون هستند.بواقع آنها همگي متعلق به دراما  -مركزي است

ند. ایان پوساته محاافظ یاک هست ترین سطح در ارتباطترین هستند، زیرا آنها تماما  با پوسته بیرونيمتعلق به بیرونيآنها همگي 
رین پوسته بیروني در ارتباط هستند، این تبیروني را دارد، و تمان آنها با این بزرگ ۀترین پوستبزرگ ،یهانكسیستم مستق  است. 

هااي خاودش را دارد؛ آن كاامال  باا عد كه بدن بشريِ نوع بشر ما در آن وجود دارد نیز به ایان شاک  اسات. ایان بعاد ویژگيبُ
 آیند.اد در كیهان از این بعدها ميوان متفاوت است. اما منشاء تمان مهاي خدایان یا بعدهایي كه قبال  گفتهبهشت

در آن چیاز ، ه باشادخصي امروز از من درباره سوزاندن عود پرسید. گفتم پس از اینکه ماده در این سامت ناپدیاد شادش
تواند سپس به آن سامت دیگار بارود. بناابراین مااده در ایان در این سمت ميآن چیز زمان، شود. همرها مي وسمت دیگر آزاد 

اسات، و آن از  اكنون تبادی  شادههم ،در این سمته شدن سوزاندده ازطریق زیرا مابراي آن سمت كامال  با ارزش است.  ،سمت
باه یک مشت خااك ، توانستید پس از تزكیه بر روي زمینان: اگر مياي كه در این سمت بود متفاوت است. این را قبال  گفتهماده

گویند كه در بهشت سعادت غایي طال هماه ا ميكردند شما برجسته هستید. منظور این است. آنهآنها آن باال فکر مي آناا ببرید،
یا یک ذره غبار آنااا یست كه حتي یک تکه سنگ آناا نبردید رفتید و پي ميميجا هست. بنابراین اگر به بهشت سعادت غایي 

اي داریم كه آنچه ها گفتهما انسان بود.ميید گرانبهاترین دبرز این دنیاي مادي به آناا مياكه  ي، پس شاید آن مقدار اندكیستن
نیست. صرفا  به آن اشااره كاردن. آن  گونهلزوما  اینواقعیت توجه است. البته در كمیاب است با ارزش است و آنچه نادر است قاب 
ها طاور نیسات كاه باراي ماا انساانگیرند. البتاه ایناز ایناا سرچشمه ميواقع به این خاطر است كه تمان مواد در آن سمت در

 است.  ها در كیهان درحال كارکانیزناین مطور خاص این كار را اناان دهیم. كه به ضرورت دارد

بینیم. در عاین مان ميهايكه ما با این چشماتي بیشتر درباره سطح ظاهري این جهان صحبت كنم، یعني، سیاربگیارید 
اند. هاي گوناگون شک  گرفتهرات در اندازهیلۀ ذوسبه كه يشماربعدهایي بي -عدهاي دیگر خودش را دارداي نیز بُحال هر سیاره

اكنون از بدن بشري استفاده ترین سطح آن است. همآن، یا بیرونيۀ پوست ،ترین ذرات ساخته شدهبعد سطحي كه از بزرگاین اما 
كنیم پوساته زندگي ميها در آن كار بردن كیهان براي اناان یک قیاس، جهاني كه ما انسانهكردن تا یک قیاس اناان دهم. با ب

 بیروني كیهان است. 

ذرات گرچاه در مركز كیهان هستیم. اما اكناون گفاتم كاه واقع است، و ما نیز درعظیم طوري باورنکردني این كیهان به
ي ایان هابیرون هستید، زیرا ساختار، ماده، و پیوساتگيروي شما درواقع هنوز اما ، انداحاطه شدهذرات گوناگون با رسد نظر ميبه

 -شاوديحادود مبیرون مروي بعدهایي وسیلۀ بهبیرون است، و روي هایي از بعدهایي كنید شبیه سیستمبعد كه در آن زندگي مي
بودا شاكیاموني گفت كه یک دانه شن شاام  ساه هازار دنیاا اسات.  ،طور كه ذكر كردنهمان ،است. به عالوهگونه وضعیت این

هااي جهان ،انادرحال گفتن این بود كه بعدهاي میکروسکوپي كه در ساطح ذرات شان شاک  گرفتهدرحقیقت بودا شاكیاموني د
هاي و پوساته -آن پوساته -امروز واضح آن را شرح دهم: غشاي بیروني شانبگیارید گیرند. اما بسیاربسیار گوناگوني را در برمي
هااي بسایار عد مادي ما در ایان سامت هساتند. حیاتشابه بُسازد، در سیستم مهاي شن را ميبیروني ذرات در هر الیه، كه دانه

عبارت اند دقیقا  شک  و فرن مشابه نوع بشر ما را دارناد. باهها ساخته شدههاي مختلف كه از مولکولزیادي درون ذرات در اندازه
 . و در آینادهوجود دارندردپوست پوست، و زپوست، سفیدمردمي سیاه -ها هستنددیگر، مردن درون ذرات شن دقیقا  شبیه ما انسان

 يهاي مردن زمان باستان ما خیلي تفااوت نادارد. بیشاتر اینکاه، در ساطحهاي آنها با لباسلباستان عایب خواهد بود كه براي
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ي اسات. یعنا تر از دنیاي آنها، نوع دیگري از تغییر كلي درحال وقوع است، و این نوع تغییر هرگز قبال  گفتاه نشادهمیکروسکوپي
هاي كیهااني سااخته شاده از ذرات هاي كیهاني خاصي دارند. آنچه اكنون گفتم گسترهدنیاهاي میکروسکوپي مختلف نیز گستره

 شن بود. 

 -كنند و ما دربارۀ آنها صحبت كردیم به سیستم دیگري تعلق دارنادها كه در دنیاهاي میکروسکوپي زندگي ميآن حیات
هاا، آب، ها، حیواناات، ماواد، كوهدیگري، جایي كه آنها نیز بوداها، دائوهاا، خادایان، انساان ها در بدن كیهانياتیح ي ازستمیس

تر و هااي میکروساکوپيهاي میکروسکوپيِ خودشان را دارند. و همچناین جهاندر جهانموجود  آسمان، زمین، هوا، و تمان مواد
مان بوداهایي را دیدناد كنندگانه در گیشته بسیاري از تزكیهمانند این وجود دارد. به همین علت است ك يتربازهم میکروسکوپي

هاي میکروساکوپيِ یاک داناه كوچاک شان، خااك، یاا سانگ بیارون از جهان -شدندكه از دنیاهاي میکروسکوپي پدیدار مي
ائوهاا، خادایان، و بزرگ كنند. در سیستمي كوچکتر از آن یکي، همچنین بوداهاا، دنیز توانند خودشان را آن بوداها مي -آمدندمي

توانند خودشان را تبدی  كرده و به دنیاي ما بیایند چراكه آنها باودا هساتند. تاا چاه حاد ها، وجود دارند و آن بوداها نیز ميانسان
صارفا  از شاوند، توانند به بزرگي كهکشان راه شیري شوند. زماني كه كوچاک ميتوانند خودشان را بزرگ كنند؟ در نهایت ميمي

ازآنااكه آنها بوداهاي آن دنیاهاي میکروسکوپي هستند، كاامال  از بوداهااي بادن كیهااني ماا متفاوتناد. اماا  شوند.حو ميدید م
 -شان -فااي جانتأثیر  طور یکسان عظیم هستند. آنها نیز تحتظاهري مشابه دارند، و الزامات براي تزكیه نیز یکسان است. به

 ست.ا یکسان جاريطور رن هستند كه از باال تا پایین به

هاي بادن ،كاوچکتر از اینهاا يلایخيلیخيلیهایي خانگیز است. و در جهانباوري شگفتطور غیرقاب این كیهان صرفا  به
فقاط طور نیست كه موجودات ها، و ماده هستي دارد. اما اینها، خدایان، انسانكیهاني بیشتري وجود دارند كه در آنها بوداها، دائو

هاي پوسته در و -بیرون یادرون  -هاي گوناگونذرات در اندازهدر اد، ودر سراسر تمان مبلکه ؛ وجود داشته باشندشن در یک دانه 
 تمان ذرات در كیهان پخش هستند. صرفا  چیزها را از جهت سطوح میکروسکوپي مورد بحث قرار دادن. وقتي ایان بادن كیهااني

دامنه این بادن كیهااني  تواندنمي« جهان»واژۀ  د.ورترۀ این بدن كیهاني ما ميرسد، آن فراتر از گسمشخصي مي ۀبه نقط عظیم
شاود مواجه مي يبودنخاليا رسد، ناگهان برز مشخصي ميمكیهان به وقتي آن مفهون است. متفاوت از رد، چراكه كامال  یدربرگ را

برد، كه كامال  از این بدن كیهااني ماا پي مي يي بزرگتربه وجود بدن كیهاناز آن برود، راتر اگر فرد ف كه هیچ چیزي وجود ندارد.
كنم كامال  فراتر از مفهون این جهان است. بنابراین بوداها، دائوها، و خادایان متفاوت است. بدن كیهاني كه درباره آن صحبت مي

ها و بوداها، دائوهاا، خادایان، انسااننگرند كه ما اي به ما ميطور خاصي عظیم هستند. آنها به گونهبزرگتر به در آن بدن كیهانيِ
طور كاه باهدارناد بینیم. بنابراین آنها به سیستم دیگري تعلق میکروسکوپي یا بدن كیهاني میکروسکوپي را مي يچیزها در جهان

نگرند اي مينهنگرند، آنها به این بدن كیهاني ما به گوها مياي كه آنها به ما انساناز شیوهنظر صرفباوري عظیم است. غیرقاب 
. اساتآور، كاامال  خاوب و جالاب ایاب و غریاب، شاگفتایان عآنها درنظر كنیم. كه ما به یک آثار باستاني زیرخاكي نگاه مي

آور هستند. این بدن كیهااني بسایار ریاز و كوچاک نیاز پار از محدودي شگفتطور ناكنند كه این موجودات بههمچنین فکر مي
وجوداتي شبیه ماا وسیلۀ مبهبینند. اما آنها مفاهیم درون گسترۀ این بدن كیهاني كه را به این شک  ميآنها نیز آن  -ستا زندگي

د. باه هماین یاشما یک میکرو ارگانیسم هستید كه هیچ ربطي به آنهاا ندار ،آنهانظر هرگز ندارند. در  -شود را ندارنددریافت مي
بینناد ها، شن یا حتي ذرات میکروساکوپي كاوچکتر ميهایي در صخرهحنهمان وقتي صكنندگانخاطر است كه بسیاري از تزكیه
 كنند.اغلب به همان شک  احساس مي

سامت بینناد، و اینکاه بههایي در چشم سون خود ميها و رودخانهشود، كوهمان باز ميوقتي چشم سون برخي از شاگردان
هاي بسیار زیاد و حتي ها و رودخانهدوند از كوهوند. درحالي كه ميدسمت خارج با سرعتي باال ميبه -خارج درحال دویدن هستند

هایي كاه دهناد. صاحنهسمت بیارون اداماه مياز درون چشم سون به خود آنها به دویدن -كنندشهرهاي بسیار زیادي عبور مي
هاي درون ر جهاني هستند كه از سالولهایي از هستي دها حقیقتا  شک آیند: آناز بیرون نمي -توانم به شما بگویممي -بینیدمي

 هاي بسیاري را در یک تاار ماوگویم اگر بتوانید ببینید، احتماال  شهراند. اغلب ميتري تشکی  شدهسر شما و ذرات میکروسکوپي
ي جهاان ،هاانآیاد. ایان جمينظر بااور باههایي كه درون آنها در حركت هستند. ایان واقعاا  غیرقاب ها و ماشین، و قطاربینیدمي
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گویم علم امروزي از زمان تأسیس خود بر و پیچیده است، و كامال  از درك علم مدرن ما متفاوت است. اغلب ميعظیم  نهایتبي
 ،علام حقیقايخصاوص است. در به آن چهارچوب محدود شده صرفا  اساس دركي ناقص و اساسي اشتباه توسعه یافته است. پس

انگیز باودن زیرا شاگفت ،تواند یک علم درنظر گرفته شودایم علم امروزي نميو ماده، آموخته زندگيآنچه ما واقعا  از این جهان، 
ها تنهاا موجاودات در ایان جهاان پیروي از شیوه این علم كشف شود. نوع بشر باور دارد كه انساان د باتواناین جهان هرگز نمي

از زماین ماا دیادن واقاع درموجاودات فارا زمیناي انگیز هستند. حد رقت انگیز هستند، تا ایننهایت رقتها صرفا  بيآن -هستند
این علم محدود با مردن زیرا است، اما مردن هنوز به وجود آنها باور ندارند.  شدهضبط ها آنها حتي در عکسرفت و آمد اند و كرده
ل نیستند. فقط آرزو دارناد چیزهاایي را بااور دهند، و معقوتحقیقات اناان نمي محرك آنها استحساسات ااند. آن مردمي كه شده

خواهند باه چیزهاایي بااور كنند، و فقط مياست، اگر چیزي حقیقتا  صحیح باشد به آن اعتنا نمي اكنون پییرفته شدهكنند كه هم
د است، توضیح دادن هایي است كه تشریح كردن. ازآنااكه زبان بشري محدوعدبُ اند. این شک ِها آموختهداشته باشند كه از كتاب
 )تشویق(آن را درك كردید؟ شما آیا همگي دانم نمياست.  آن برایم سخت بوده

هایي وجاود دارناد كاه شاام  عادبینیم در بُشناسیم، و تمان موادي كاه مايها ميبوداها، دائوها، و خدایاني كه ما انسان
توان آنها را حساب كرد. این گسترۀ كیهااني نمي ائوجواحد هستند كه حتي با  -هاي غیرقاب  شمارشجهان -شمارهاي بيجهان

وجاود دارد، كاه سیساتم  يبدن كیهااني بزرگتار ،این اندازه عظیم است. این یک سیستم مستق  است. سپس وراي این گستره
ایان  كیهاان -هاي عظیم بزرگتر، حتي بزرگتر، و حتي بزرگتاري هساتند مستق  دیگري است. سپس وراي آن سیستم، سیستم

كنیم تقریبا  ها زندگي مينهایت ریز است. جایي كه ما انسانبينهایتبينهایتبيآن  ،جهان میکروسکوپي است. و درعظیم اندازه 
اما دنیاي انساني تقریبا  در مركز است. خواه از منظر ماكروسکوپي نگاه كنیم یا از منظر میکروسکوپي،  -در موقعیت مركزي است

هایي سطحي نیز وجاود دارد كاه از ذرات مختلاف خاصاي دهند. عالوه بر این، جهانهاي مختلفي را شک  ميعدرات مختلف بُذ
پرسیدند كه چرا وقتاي روح اصالي برخاي مریادان مي دربارۀ این دانید، وقتي در چین بودن، برخي از شاگردانمي اند.ساخته شده

هاي خدایان را ندیدند. هماه آنچاه كاه هاي بوداها یا بهشتآنها بهشت عد مادي ما سفر كرد،را ترك كرد و در فضاي بُشان بدن
عادي اسات شدند، كاه بُمانند هپوستبُعد وارد این زیرا عد مادي ما بود. چرا آنها خدایان را ندیدند؟ هاي واقعي از این بُدیدند صحنه
شاک  همان است كه آنها دیدند. این این وضعیتي  -تمانند بعد ما اس عد ماديِكنند؛ آن در شک  بُها در آن زندگي ميكه انسان
 نوع بعدي است كه درباره آن صحبت كردن. آن هستي 

ازآنااكه سرمنشاأ مااده را قابال  « زندگي بشري چگونه پدید آمد؟»اند: همچنین برخي شاگرداني داریم كه از من پرسیده
فاي بودا همه چیاز را دربار  -درحال صحبت درباره علم هستمهم صحبت خواهم كرد. فکر نکنید كه  پرسشاین باره ان، درگفته
تاوانم باه نميگرچه ن كه سرمنشأ ماده چیست. اهگیرد. قبال  دربارۀ سرمنشأ ماده صحبت كردن. سرمنشأ چیست؟ به شما نگفتمي

 توانم به شما بگاویمميشان صحبت كردن، اما كه االن دربارۀ عظمتبگویم  يهاي كیهاني مختلفشما درباره سرچشمه تمان بدن
هاي مختلف درون این بدن كیهاني ما وجود دارند چیست. درحقیقات سرچشامه مااده سرمنشأ ماده و موجوداتي كه در قلمروكه 

گویم كه آب سرمنشأ ماده است؟ هر زمان كه آب مردن عادي روي زمین نیست. چرا مي ،آب است. آبي كه سرمنشأ كیهان است
اي وجود نداشته باشد، ذرات مااده از مادهوقتي اي وجود ندارد. رسد دیگر مادهح مختلف به نقطه خاصي ميریزترین ماده در سطو

 -كه ذرات مادي ندارد و آن سکون اساتیابد ميیابد: شخص چیزي را ایستند. با نگاه بیشتر، فرد موقعیتي را درميهستي باز مي
. اگر چیزي به درون آن پرت كنیاد هایچ بدون حیاتآب  -شودنامیده مينشأ منامم. آن همچنین سرمعموال  آن را آب ساكن مي

تركیب مااده از ترین بنیادي حركت است. اماآن كامال  بي -اعث ایااد موج نخواهد شدنیز بشود. ارتعاشات صدا موجي ایااد نمي
 آید. این نوع آب مي

م. یكنرن است كه دربارۀ آن صحبت ماي -شن -این فا جن كند؟ فا در این كیهان وجود دارد.این تركیب چگونه كار مي
ترین ابتادایيتواناد مي، كاه كندتركیب ميیگانه ماده ترین ذرات آغازيترین، ریزترین، و این سرشت كیهان آن آب را به ابتدایي

ساپس دو ذرۀ آغاازین تركیاب  شود. اما هر كدان از آنها یگانه هستند؛ آن چیزي نیست، درست مانند حباب آب.نامیده  نیز ذرات
شوند تا ذرات حتاي تركیب مياي كه یکي شدند، از دو ذرهشوند تا یک ذرۀ آغازین بزرگتري را شک  دهند. و سپس دو گروه مي



27 

 

ماواد گونااگون، ، درواقاع شاک ِ خاارجي یابد تا اینکه ذرات در ساطوح مختلافادامه مي هابزرگتري را شک  دهند. این تركیب
هاي هتوانناد باه شایودهناد. ذرات ميک  مياست و مانند آن را ش اده، هوا، و نور، آب، و زمان كه براي هستي الزنموجودات، م

 نامیم. مختلفي تركیب شوند، كه امروزه ما آن را توالي آرایش مي

وساته باه ایان طور پیبه شود.مادۀ سطحي آن قلمرو ميهایي در تفاوتموجب و همین، توالي آرایش ذرات مختلف است 
صورت چیزي تركیاب دنیاي میکروسکوپي تا دنیاي ماكروسکوپي، نهایتا  به، از شوندي تركیب ميذرات بزرگتر و بزرگتر شک  به

هاا هاا، و مولکولهاي اتام، اتمهاا، هساتههاا، پروتونهاا، الکترونعنوان نوترینوهاا، كوآركها اماروزه باهما انسانشوند كه مي
اي كاه ایان تر. در نقطههاي كیهاني حتي عظیمبدنحتي ، تا شوندركیب ميشناسیم تسطحي كه ميۀ ماد صورتشناسیم، بهمي

در مادۀ سطحي كامال  بزرگ است. اماا همگاي  تفاوتهستند آرایش آن متنوع  هايشود، ازآنااكه تواليماده سطحي تشکی  مي
هاا تشاکی  است و پالساتیک نیاز از مولکول ها تشکی  شدهز مولکولاست، آهن ا تشکی  شده هادانیم كه چوب از مولکولمي
ذرات بزرگتر تركیب شده و ایان ذرات بزرگتار  صورتهاست كه ب عد ما از آب میکروسکوپي شک  گرفتهاست. حتي آب در بُ شده

تري ]ماواد[ میکروساکوپي از گوییم ازآنااكه مااده ساطحيشود. بنابراین ما ميهاي آب تركیب ميمولکول صورتبه ترتیب، به
و ایان آب چگاالي  -اسات توانم به شما بگویم، ك  كیهاني كه ما قادر به درك آن هستیم از آب سااخته شادهشک  گرفته، مي

 است. حركت و ساكن است. این چیزي است كه از آن ساخته شدهنهایت باالیي دارد و كامال  بيبي

توانم به آب بیرون بیاورند. مي ،توانستند از سنگها را شنیده باشید كه ميي دائوئستهاي باستاني دربارۀ برخشاید افسانه
كنناد آنها فکار مي -چیزي غیرقاب  توضیح است ،شما بگویم كه گرچه این با مفاهیم شیوه تفکر بشري مدرن ما یا با علم مدرن

 وادگویم كه آن واقعا  حقیقت دارد زیرا تمان مبه شما ميما ا -هاي باورنکردني هستیدكه شما درحال گفتن افسانه یا برخي داستان
توجاه باه بدونتوانناد در آب حا  شاوند. تواند حتي از فوالد یا آهن استخراج شود، و اینها حتي مي. آب ميانداز آب ساخته شده

قدرت الهي فاي بودا را درك كناد،  است. اگر كسي از این منظر اي آن از آب ساخته شدهماده چقدر سخت باشد، ذرات پایهاینکه 
د. شاکلي انبه مادۀ نخستین خود بازگردآن را تواند مي -كنم فهمیدن آن سخت نخواهد بود. این به آن اندازه قدرت داردفکر مي
 د.ختلف انواع گوناگوني از آب مانند این وجود داراصليِ مدر سطوح  -استمراتبي سلسلهاكنون دربارۀ آن صحبت كردن كه هم

آیاد از آن آب بسیار میکروساکوپي مي ،طور كه اكنون گفتم، این آب ماایم. همانما همچنین موقعیت دیگري را دریافته
منشأ دهد. پس آیا آبي كه سرهاي آب و آب در دنیاي ما را شک  ميدهد، سراناان مولکولهاي بزرگتر را شک  ميكه ذرات الیه

بزرگتر از ذرات در دنیاي مادي بشري را شک  دهد؟ و آنگاه ادامه دهاد تاا آب در  يي ذراتهاتواند الیهسطوح مختلف است نمي
توانم باه توانم به شما بگویم این كیهان در نهایت چیست. اما ميطور كه اكنون گفتم، نميهمانواقع آن سطح را شک  دهد؟ در

هاي منشاأعنوان سرهاي مختلف بهآب ،عبارت دیگرهب -هاي مختلف ماده وجود داردشما بگویم كه در سطوح مختلف سرچشمه
هاي مختلاف، و موجاودات گونااگون در تواند ذرات مختلف، آب، چگالي آن آب باالتر است، كه ميباشد اد. هرچه سطح باالتروم
ر ایان بعاد ماا د یيو چیزها دانید، بدن بشري، فوالد، آهن، و هرچیزي موجوداتطور كه ميعدهاي مختلف را شک  دهد. همانبُ

ها توانند با آنها در تمااس باشاند، و موجاوداتي كاه انساانها ميكنیم و انساني كه ما درك ميوجوداتعبارت دیگر، مهستند. به
طور است كه آن آب دنیاي بشري است، یعناي، ایان اند. فقط اینشان ببینند نیز درحقیقت از آب ناشي شدههايتوانند با چشممي

و وجاودات اكنون بسیار بازرگ اسات. و ماست. آن فاصله هم ساكن ساخته شدهولیۀ از آن آب ا كه ترین،در سطحيها آب انسان
دانید، اگر یک تکاه سابزي را در طور كه مياست. همان از این آب تشکی  شده ،تواند ببیند نیزما ميهاي بشريموادي كه چشم

اكناون  دارد.ق اصادمهاا نیاز ه جز آب بااقي نخواهاد ماناد. هماین باراي میوهدستان خود فشرده و له كنید، در نهایت چیزي ب
هاي آب شک  ها و مو از مولکولدانند كه حتي استخوانگویند كه هفتاد درصد از بدن انسان آب است. اما آنها نميدانشمندان مي

است. درحقیقت همگي آنهاا آب  ري ساخته شدهتاند كه آن ذرات از آب میکروسکوپياست، فقط آنها از ذراتي تشکی  شده گرفته
 عد مادي ماا از آب سااخته شادهاند. همه چیز در این بُتري تشکی  شدهطور است كه آنها از ذرات میکروسکوپيهستند؛ فقط این

 است.
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توانیاد د. اگار بناد موادي باا ظااهر متفااوت را شاک  دهنتوانمیکروسکوپي ميواد ذرات، م متفاوت علت توالي آرایشبه
 تبادی  دیگار چیاز به را چیزي یا كردند،مي تبدی  یخ به را آب كردند،تردستي مي بسیاري مردن گیشته در ... البتهدتردستي كنی

باور نیست. وقتي بتوانید توالي آرایش مولکولي چیزي را تغییر غیرقاب درواقع اصال  رسد، اما باور به نظر ميكردند. این غیرقاب مي
تر اسات، و دهید؟ البته تغییر ظاهر حتي آسانبه چیز دیگري تبدی  خواهد شد. بنابراین چگونه ظاهر چیزي را تغییر مي دهید، آن

چنین قادرتي است. هر چه سطح یک بودا، یک دائو، یا یک خدا باالتر باشد،  وقتي ظاهر تغییر كند آن به چیز دیگري تبدی  شده
ها بخواهناد چیازي را ها بسیار ناكارآمد هستند. چگونه ناكارآمد هساتند؟ اگار انساانید، انساندانطور كه ميارد. هماندبیشتر را 

وسایله كاار فیزیکاي آن را انااان ها بایاد بهآن -و پاهاي خود استفاده كنند هااناان دهند، نیاز دارند كه از دستكاري  بسازند یا
هاي الهاي تنهایي كافیسات، زیارا بوداهاا قادرتآن فکر به -ارند كه فکر كنندطور نیستند. بوداها فقط نیاز ددهند. اما بوداها این

همچنین گونگ نیرومند خودشان را دارند. هر ذره میکروساکوپي از آن گوناگ  طبیعي زیاد وهاي فوقبسیار زیادي دارند، توانایي
 مگاي تصاویر خاودكه ه، اندساخته شده تريبه شک  تصویر خود آن بودا است، و آن ذرات میکروسکوپي از ذرات میکروسکوپي

نهایت . با شروع از سطحي بيرودمي ها بیرونشود گونگ آناي كه فکرشان پدیدار مي، لحظهبیندیشیدرا دارند. درباره آن بوداها 
ن بُعاد اسات، كنند زماان ساریعتریها استفاده ميدهد. و زماني كه آنمیکروسکوپي، ساختار ذرات در سطوح گوناگون را تغییر مي

هاا عد و زمان ما محدود نشدند. آنوسیله این بُدهند، زیرا به. بوداها كارها را بسیار سریع اناان ميشودمياناان بالفاصله بنابراین 
كنند. این چگونگي اثرگیاري قدرت الهي فاي بودا است. چرا باه ترین بخش به چیز دیگري تبدی  ميايرا از پایه یئفورا  یک ش

انادازۀ شمار و هم خرد بيكند، هم ذرات بيكند؟ زماني كه یک بودا فکر ميتغییر مي ئكند آن شیاینکه یک بودا فکر مي محض
خواهاد انااان دهاد كاه او ميكااري  نیز باراي هاركلي [ كند، ]گونگِزمان در هر سطح تغییرات ایااد ميطور همو بهاگونگ 

ترین ذرات اياز پایاه ،دهد. گونگ اورا تغییر مي ئو نیز سطح ظاهري آن شیابزرگتر گونگ  هايكند، و دانهتغییراتي را ایااد مي
دهاد. بناابراین او باعاث زمان آن را از سطح میکروسکوپي تا سطح ظااهري تغییار ميطور همآن، بهسطحي تا ذرات  ئیک شی
هاا و ذرات او قادر است مولکولچراكه شود، بدی  به چیزي ميت ،دهد. هیچورا  آن را اناان ميف -اتفاق بیفتدفورا  آن چیز شود مي

چیز به چیزي است. چارا قادرت الهاي این تبدی  كردنِ هیچ -درون هوا را تركیب كرده و تبدی  به جسمي كند كه بتوانید ببینید
 تواند به این نقطه برسد. نوع بشر هرگز نميفناوري فاي بودا بسیار بزرگ است؟ علم و 

ها غیارممکن دست آید، زیارا آن باراي انساانبهعلمي و فناوري تواند توسط نوع بشر از طریق ابزار ي بودا نميقدرت فا
عالوه، در توسعه این علام و آن غیرممکن است. به -است كه همگان با پیشرفت در علم و تکنولوژي در اخالقیات نیز صعود كنند

د، كاه اصاول فااي كیهاان را نقاض اناان رساندن كااري دارنابراي بهرتمندي هاي بسیار قدها همیشه وابستگي، انسانفناوري
ها احساساات و تماایالت ها غیرممکن است كه به آن سطح باال برسد. عالوه بر این، انسانشینگ آنكند. بنابراین براي شینمي

فنااوري لیت، حرص، و غیاره. اگار علام و  ها را دارند: تمای  به رقابت، حسادت، سرخوشي وگوناگون، و انواع و اقسان وابستگي
هااي كیهااني ر  توانسات جنگواقعا  مي -پیوستوقوع ميتوانست واقعا  به آن حد پیشرفت كند، جنگ ستارگان در جهان بهمي

در كیهان شاوند، ها موجب آشفتگي توانند اجازه دهند انسانها مطلقا  نميآن -ددهد. اما بوداها، دائوها، و خدایان اجازه نخواهند دا
آن  -نوع بشر اجازه ندارد بدون رشد اخالقیات باه آن ساطح بااال برسادفناوري كنند. علم و بنابراین خدایان نوع بشر را مهار مي

 مطلقا  غیرممکن است. 

ارها بهاي تاریخي مختلفي گیشته است. به بیاني دیگر، گویم كه نوع بشر پیش از رسیدن به امروز از میان دورهاغلب مي
چناین شد. ما پاس از جدید پدیدار بشریت پس ي مواجه شد ازبین رفت. سفاایعاینکه در مراح  مختلف تاریخ با پس از بشریت 
 ايهر مرحلایت دناوع بشاركاه : هار زماان وضعیت پاي بردناداین  به ایم. چرا؟ محاف  تزكیهبه امروز رسیده يهاي مختلفدوره

شادت فاساد باود. برخاي از ماردن درباارۀ ایان به یت، آن زماني بود كه اخالقیات بشرین رفتازبتاریخ وسیلۀ بهخطرناك بود یا 
تواند یافت شود: كنند كه فرهنگ یوناني چقدر عظیم بود، اما آن مردن كاا رفتند؟ امروزه چیزي از فرهنگ یوناني ميصحبت مي

ایم كاه توساعه تمادن یوناان هساتند، و متوجاه شاده عناصري از فرهنگ یونان كه باقي مانده است بدون شک از دورۀ پایااني
گرا و روابط جنساي نامتعاارف، و عاالوه بارآن، زنادگي واقعاا  مصارف ،گرایي نیز در آن وجود داشته است، همراه با آنهمانس
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د. چارا آن ناپدیاد شدت رو به زوال رفته باوهتوانیم ببینیم كه نوع بشر بطور وحشتناكي فاسد بود، ما ميكار، منحرف، و بهاسراف
تاوان آناان را ظاهري انسااني دارناد نميها انسان شد؟ زیرا اخالقیات آن دیگر به اندازه كافي خوب نبود. صرفا  به این خاطر كه

هاا و ها فقط یک الیۀ ذرات كمتار از شاما دارناد. و چارا میمونآنهرچه باشد، شوند؟ انسان نامید. چرا اشباح انسان نامیده نمي
هااي تنها دست و پا و پیکره دارند، بلکه اساتانداردهاي اخالقاي و ارزشها نهتوانند انسان نامیده شوند؟ زیرا انسانها نميگوری 
رفتاري خود را از دسات بدهناد، دیگار انساان اصول هاي اخالقي، استانداردهاي اخالقي، و ها ارزشدارند. اگر انساننیز اخالقي 

. گیرنادنمي نظار در انساان را هاانساان دیگر خدایان، كه بگویم توانممي ... صادقانه بگویم،ري امروزنیستند. بنابراین اجتماع بش
داناد، كشاور شاما آن را اجاازه نیستند؟ حکومت شما چیازي را ماااز مي يدر موقعیت خطرناك هاانسان آیا: بیندیشید آن درباره
كنید، اما آن لزوما  خوب نیست. به همین خاطر است کرتان آن را تأیید ميداند، و حتي شما در فدهد، ملت شما آن را مااز ميمي

جنساي، تغییرات مواد مخدر، تولید مواد مخدر، قاچاق توانید ببینید كه مصرف مواد مخدر، كه وقتي به جامعه امروزه نگاه كنید مي
اسات. خودخاواهي و  انتها پدیادار شادهي بيهاي جنسي، جنایات سازماندهي شده و غیره، به شک  جریانگرایي، آزاديهمانس
هاي یک جامعه بشري فاساد باه وفاور وجاود است. انواع و اقسان پدیده مردن را دشمن یکدیگر و فاقدِ افکار درست كرده امیال،
ایي مانناد كند، و چیزهاسرشت اهریمني كه در زمین فوتبال فوران ميآن راك اند رول، اصطالح بههنر مدرن،  اصطالحبه دارند.
هااي است. تبااهي ذهان بشار ارزش ها وجود دارند. این چیزها به هر بخشي از اجتماع نفوذ كردهغ  و حرفهاشمها در تمان این

اسات. زورگیاري،  هااي ماردن واروناه شادهارزش -گیرنادها خوب را بد، و بد را خوب در نظر مياست: آن مردن را وارونه كرده
 ... آیااشدهدهيداري از فلسفۀ كشمکش ]در میان مردن[، تالی  و ستایش از رهبران جنایات سازمانشهرت، و نفع شخصي، طرف

 هنوز انسان هستند؟ هااین گوییدمي

بینم، با كمربندهایي كه بر روي باسن بسته شاده، یاک پوشند را ميآموزان دبیرستاني شلوار مياي كه امروزه دانششیوه
هاا است، و با قسمتي از كمربندشان كه آویزان است. سرهاي آن شان آویزان شدهده كه تا پایین پاهايدسته از چیزهایي مانند رو

یک باریکه از موهااي خاود را در  برخي نیز فقطاست.  باقي ماندهتیغۀ سقف شیرواني است، باالي آن مانند تراشیده در دو طرف 
رسد؟ اگر آن را با دقات نظر ميرسند. اما آیا آن واقعا  خوب بهنظر ميد خوب بهكنناند، و فکر ميها باقي گیاشتهمركز مانند هیوال

پوشاند، موهایشاان را مانناد ها لباس مشکي ميشناسي ندارند. زنها هیچ دركي از زیبایيارزیابي كنید، متوجه خواهید شد كه آن
هااي ماردن . به ایان خااطر اسات كاه ارزشهستنداموات دقیقا  شبیه اشباح درعالم  ،هایي مث  سنگكنند، و چهرهاهریمنان مي
 پندارد.، نوع بشر چیزهاي تیره و تاریک را زیبا ميكنندایااد ميها هایي كه آشفتگياست. با اهریمن وارونه شده

ر تزشات هساتند شبیه ارواح، شبیه اهریمن، و شبیه هیوالهاا ي كههایبازيطور كه روزي دیگر گفتم، هرچه اسبابهمان
هاي مردن كامال  تغییر كرده است. همگي درباره خرد. ارزشهاي زیبا را نميروند، و هیچ كسي عروسکتر فروش ميباشند، سریع

وجاود  يچیازچنین است. فقط یک راه براي جلوگیري از وقوع اي دوره: آیا این ترسناك نیست؟ رشد نوع بشر واقعا  بیندیشیدآن 
آورد و هایچ اید، این روزها مسائ  اجتماعي یکي پس از دیگري سر بر ميطور كه دیدهساني. هماندارد: حفظ كردن اخالقیات ان

هاي درون هاا، كشامکشهاي باین ملتها را ح  كند. مسائ  قومي، مشکالت باین كشاورها، كشامکشتواند آنحکومتي نمي
ها را ح  كند. چرا تواند آنكسي نميدانند و هیچدردسر مي ها راها آنها، عوام  بسیار زیاد جنایات در جامعه... تمان حکومتملت

فصا  ودنبال این است كه فقط آن پدیاده را از درون آن پدیاده ح شان بهيهاها را ح  كنند؟ زیرا تمان شیوهتوانند آنآنان نمي
حتاي بادتري  ۀكنید، پدیادي را مهار ميافتد. سپس وقتي آن یکهاي بدتر اتفاق ميشود، پدیده. اما وقتي یک پدیده مهار ميكند

كناد، ها را مهروماون ميصورت مکانیکي مردن را محدود كرده و آنبهواقع است دروضع كرده آورد. قوانیني كه نوع بشر سربرمي
ا مهرومون هآن ان هستند.طور مداون درحال مهرومون كردن خودشها بهانسانشود. مينیز كنندگان قوانین كه آن شام  خودِ وضع

كه در انتها هیچ راهي براي بیرون رفتن باقي ندارند. وقتي قوانین بسیار زیادي وضاع شاود،  يیكنند تا جاكنند و مهرومون ميمي
 حلي پیدا كند.تواند راهپس هیچ كسي نميسي ندارند؛ گریز شوند و هیچ راهها مانند حیوانات كنترل ميانسان

انحطاط اخالقیات انساني است. بدون آغاز واقع هاي نوع بشر دراي تمان بیماريدلی  ریشه توانم به شما بگویم كهاما مي
تواند ح  شود. آیا ایان تواند ح  شود. با شروع از آن، تمان مشکالت نوع بشر مياز آن نقطه، هیچ یک از مشکالت نوع بشر نمي
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داري لزن كند كه فرد خوبي باشد، بتواند خویشتنم اعماق درونز خودش را ا : اگر هر نفربیندیشیدحقیقت ندارد؟ همگي درباره آن 
به این فکر كند كه  ،دهد دیگران را در نظر بگیرد، به دیگران صدمه نزده و به جاي آنرا تمرین كند، و در هر كاري كه اناان مي

بود؟ آیاا پلایس ماورد ا قوانین مورد نیاز ميشد. آیآن برآیند، تصور كنید كه جامعه به چه شکلي مي عهدۀتوانند از آیا دیگران مي
 -تواند اخالقیاات را برگردانادكرد. اما تبلیغات سیاسي و حکمراني با زور نیز نميبود؟ هركسي خودش را مهار و منظم مينیاز مي

نوني را خاوب آورند. جهان تا به امروز توسعه یافته است، طوري كاه هار كساي سیساتم قاادست ميهها صرفا  خالف آن را بآن
هزاران ساال توساعه یافتاه مدت هآخرین پناهگاه است. نوع بشر باین ي وجود ندارد گریز پندارد. درحقیقت زماني كه هیچ راهمي

اماا تقوا معیار قضاوت خاوب و باد باود.  بود و «قانون پادشاه» فقط صرفا هرگز این اندازه قوانین وجود نداشت، در گیشته است. 
كنند كه مردن باستان خوب نبودناد. درحقیقات شاما فکر ميمردن استان بسیار باالتر از مردن امروزه بود. امروزه خالقیات مردن با

تر نبودناد. آن هاوشكنید. مردن در گیشاته از ماردن اماروزه كممنحطِ مردن مدرن قضاوت ميو عقاید مردن باستان را با نظرات 
طور است كه مردن امروزه خودشان اینصرفا  است،  تر نشدهقرار گیرد هرگز گسترده تواند مورد استفادهبخش از مغز انسان كه مي

 گیرند.را بسیار عالي و بسیار باهوش در نظر مي

كنید آنها به شاما این مرحله پیشرفت مي وقتي تااست.  دایان نظم و ترتیب داده شدهوسیلۀ خبهرشد و توسعه اجتماع نیز 
آالت مدرن، تاهیزات مدرن و تسهیالت مدرن را داشته باشید. آیا مردن باستان به ساختن این چیزها فکر دهند تا ماشیناجازه مي

گونه ترتیب ندادند كه در آن مرحلاه اتفااق بیفتاد. ماردن مادرن از ماردن باساتان طور است كه خدایان اینكردند؟ فقط ایننمي
افتناد. آنهاا فکار تر باشد، مردن بیشتر در ایان واقعیات ماادي گیار ميتر نیستند. اما اغلب هرچه چیزهاي مادي پیشرفتهباهوش
خوبي توانستند آنها را بسازند، و اینکه ما مردن مدرن تقریبا  باههستند، كه مردن باستان نمياي برجستهكنند اینها دستاوردهاي مي

باه بگیاریاد  دقیقا  مانند فناناپاییرها. -در آمریکا هستید شما با یک پرواز دیروز از اروپا آمدید، و اكنون ایناا -فناناپییرها هستیم
ها پیش در دنیاهاي دیگاري وجاود داشاتند. آنها مدت -ها پیش در این كیهان وسیع وجود داشتندشما بگویم كه تمان اینها مدت

 -دنااز قب  تولد دارو فهمي  هاي بشري آگاهيبه این زمین. تمان ذهن -اند و به ایناایي كه نوع بشر هست افتادندمردن بد شده
فنااوري ماا چقادر علام و »آن « عملي و فناوري،ابزارآالت ازطریق ». آن نیستند طور است كه آنها خودشان از آن آگاهفقط این

گاویم كاه بگیارید به شما بدرحقیقت «... چیزهاي مدرن»آن « اند،توسعه یافتههایي كه هواپیماها و ماشین»آن « پیشرفته است،
اند، و اینکه در این تودۀ زبالاه در حافظه شما ذخیره شدههستند گیشته كه از  یياست كه آن چیزهااین فقط به خاطر  هان اینتما

خاوب هساتند. خیلي كنند این چیزها ها فکر ميترین سطح. و انساناز مادۀ زمخت در بیروني -ایدختهشما چیزهایي را از زباله سا
اند و بایاد ساختي را تحما  اند، به این مرحله افتادهاست. ازآنااكه آنها بد شده به پایین سقوط كرده البته نوع بشر به این شک 

ها اجاازه ندارناد هركااري كاه ها آرزو دارند توسعه یابد و انساانكه انساناي هتواند به هر شیوكنند. آنگاه پیشرفت نوع بشر نمي
دلیا  اسات كاه هماین  آن مطلقا  غیرقاب  قبول است. به -دهد را اناان دهندميكه به آنها حس راحتي كاري خواهند یا هر مي

كناد و آن فارد را داریاد كاه این شخص را دارید كه دربارۀ فاایع صحبت ميدرحالي كه خطرناك هستند. وضعیتي ها در انسان
که آنها وجود دارند یا درباره اینندارد. حتي  ايكنم، و آن فایدهكند، من هرگز درباره آن چیزها صحبت نميدربارۀ بالیا صحبت مي

ایم دیاده ا مان یا مردن خاوب ندارناد. اماا حقیقتاكنندگانباشند، هیچ كاري با تمرینوجود داشته كنم. حتي اگر نميصحبت خیر 
كاه  -فتناداميدسر شان را ح  كنند و به دررسند، وقتي كه قادر نیستند مشکالتها به این مرحله حاضر ميطور كه انسانهمان

اسات. ازآنااكاه  علت انحطاط اخالقي نوع بشار ایاااد شادهبهواقع آن در -داشته باشدگریزي ن شود نوع بشر هیچ راهباعث مي
تواناد مااده ميدر ادامه درباره بشاریت نیاز صاحبت كاردیم.  ،دیمبوصحبت درحال ها عدگیري موجودات و دربارۀ بُدربارۀ شک 

مختلاف  شاوند و ماوادتركیاب ميآنها دهند، شوند و مواد مختلفي را شک  ميتركیب ميهد زیرا وقتي ذرات ها را شک  دانسان
ها باشد، مادۀ سطحي استخوان است. وقتاي . وقتي توالي آرایش مولکولي، توالي ذرات استخواندهندرا شک  ميانساني در سطح 
خود بگیرناد، هماان چیاز را كه باههستند. آنها هر توالي آرایشي  گوشت باشد، آنهاگوشت هاي ها توالي مولکولتوالي آرایش آن

 شود ساده است. وقتي كه آن تشریح مي -سازدو این وجود شما را ميهستند. 
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. برخاي درباارۀ آفریدنادها را گویند خدایان انسااندیگري صحبت كردن. مردن بسیار زیادي ميوضوع اكنون دربارۀ مهم
 شاوندآفریاده ميها چگوناه طور خاص دربارۀ اینکه انساناند صحبت كردند. ما بهها از خاك رس ساخته شدهاینکه چگونه انسان

 رتواند شما را خلق كند. هخداي بزرگتر ميیک  یک فکرِفقط ها وجود دارد. درحقیقت انواع و اقسان روش -صحبت نخواهیم كرد
كنناد بادن بشاري ها فکار ميشاود. انساانتان خلق ميشد، اندان درونيزنده است. پس از اینکه ظاهر بیروني شما خلق  يچیز
است. با پدیادار شادن فقاط یاک جزئي بیني عظیم، آن موضوعي نهایت پیچیده است، اما براي خدایان با خردي واال و روشنبي
 را بساازد. هااتواند فورا  آن، او مينهایت میکروسکوپي خلق كندبي يدر سطحوادي تواند اندان داخلي شما را با میک بودا مي ،فکر

هاي بسیار زیاادي باا حیات ؛دارندنیز ها روح كمکي شود. البته انسانگیرد یک زندگي درون آن القاء ميچیزي شک  ميهروقت 
 دهد. چیزي است كه روي ميد. این نشوند تا یک موجود بشري را شک  دههم تركیب مي

مرغ مته به خشخاش ه دوست داشتند بر سر این موضوع كه اول مرغ بوده یا تخمدر گیشته مردن در محاف  علمي همیش
ماكروساکوپي را ماواد میکروساکوپي ماواد گونه است كاه صرفا  اینمرغ. گویم كه نه مرغ بوده است نه تخمبگیارند. به شما مي

گرچاه از نظار سازند. ده نامیده شود مواد را ميتواند ماسازند، و چیزهایي كه حتي نميذرات كوچک ذرات بزرگتر را ميسازند، مي
هاي بیروناي رو اندازۀ شک سازند از ذرات ما متفاوت هستند، و ازاینهاي موجودات بزرگتر را ميكه بدن يذرات حام بگوییم، آن
 -باشند یا كوچکبزرگ آنها چقدر بدون توجه به اینکه  -توالي آرایش ذرات در سطح ماده كه هستي موجوداتاما مختلف است، 
آن كاه  باشد هاي یک الیۀ بزرگتر، از الیۀ ذراتي ساخته شدهنهد یکسان هستند. براي مثال اگر هر ذره از بدن انسانرا بنیان مي

هاي بدن بشري ما دارد. به بیان دیگار، تاوالي نیز همان آرایشي را دارد كه آرایش مولکولگوشت آن بدن ، باشند سیاراتذرات، 
یاا حتاي  -ترهاي الیاۀ كوچاکسازند. بنابراین انساانرا ميگوشت ما كه  اي هستنديارات مانند توالي آرایش مولکولآرایش سی
  گویم.آن مي گیرند. این تمان چیزي است كه دربارۀبه همین شیوه شک  مي -تركوچک

تواند گفتاه شاود. برخاي افاراد از مان نميآن اي توضیح داده شد. البته جزئیات طور گستردهامروز ساختار این كیهان به
« .تزكیه كنیدبوداشدن  پس خودتان را تا» :من پاسخ دادن«. كنندخواهیم بدانیم بوداها چگونه زندگي ميمعلم ما مي» :اندپرسیده

را ندارند. اگر به شما ها مطلقا  آن مفهون ها اجازه ندارند دربارۀ چگونگي زندگي بوداها بدانند. انسانآن به این دلی  است كه انسان
بود كه به آنها توهین كرده كردید، كه برابر با این ميگفتم، با شوق و اشتیاق بشري و افکار و منطق بشري با آنها برخورد ميمي
ي باه صورت كلي با زبان محدود بشرهتوانم بطور خاص به شما بگوییم. فقط ميتوانیم به. بنابراین ما نميردیدكاحترامي ميو بي

توانسته انتخابي مناسبتر از زبان چیني بوده باشد، زیرا چیني رساترین زبان است و نسابت باه براي ما نمي ،شما بگویم. درحقیقت
شاد هایچ چیازي هر زبان دیگري در دنیا بیشترین معاني دروني را دارد. اگر زبان انگلیسي یا هر زبان دیگري باه كاار بارده مي

د. براي توضیح دادن آن از برخي گویش محلي استفاده كردن. زیرا چیني استاندارد شدۀ مدرن نیز قاادر توانست شرح داده شونمي
تواند چیزهاا را باه اصطالحات محلي شده باشید، كه مي هطور واضح نیست، ممکن است در كلمات من متوجبه توضیح چیزها به

گیارد. اگار معاني دروني عمیقي را دربار نمي باگوشیوه نگارش رف است؛ دقت توضیح دهد، و اینکه انتخاب واژگان من خالف عُ
 داشت. شد هیچ راهي براي تشریح چیزها وجود نميآن به این شک  اناان نمي

مان  ،معلام» اناد:فتهگآن بسیار نگران هستند صحبت خواهم كرد. برخي از افاراد بارۀ دربارۀ موضوع دیگري كه همه در
ه چرا مردن قادر باه دیادن نیساتند صاحبت كنایم. موضوع كاین بگیارید درباره « بینم.بهیچ چیزي م تواننميان اما تمرین كرده

طور ماداون بااال ان. الزامات براي مردن بااال اسات، و اصاول باهدربارۀ چشم سون صحبت كردن این را توضیح دادهواقع، وقتي در
رفت. اما سعي خواهم كرد آن را با آنچه دفعاه قبا  گفاتم ارتبااط رود. اگر آن را بیشتر توضیح دهم از آن درك فراتر خواهد مي

 تان توضیح خواهم داد. دهم. این را بیشتر براي

ایاد تاا باه از زماني كه تمرین تزكیه را شاروع كرده ،واقعشما در میان حضار واقعا  كیفیت مادرزادي خوبي دارید. دراكثر 
بر الزان  فالون جوآنخاطر اینکه در كتاب ، باید قادر بوده باشید چیزهایي را ببینید. بهامروز حتي اگر آن فقط مدتي كوتاه بوده باشد

اناد اماا كنند ببینند. برخي افراد چیزهایي تاار دیدهبسیاري از مردن جرأت نمي ،ایموابستگي بشري تأكید كردهازبین بردن محکمِ 
كنند: شود كه نتوانید ببینید. اولین آنها این است كه برخي مردن فکر ميكنند آن را باور كنند. دالی  متعددي باعث ميجرأت نمي
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این واقعا  « آید.. فقط آن زمان به حساب ميباشددر این دنیاي مادي موجود  چیزهاي اگر چیزي ببینم آن باید به واضحي دیدنِ»
ه آن توانید واقعا  ببگونه نیست. وقتي د. آن بدینكنناست. آنها همیشه این مسئله را با افکار و عقاید بشري درك مي ي بزرگمانع

تر از وقتاي كاه واضاح بین خواهید بود. و در آن زمان خدایان رادرصد روشنصد -ایدكردهبیني دست پیدا وضوح ببینید به روشن
تر از این حس در این بیني نیرومندها حس برجستهتر ببینید زیرا در آن دنیا. قادر خواهید بود واضحبینید خواهید دیدها را ميانسان

خاطر اینکاه دقیقاا  باهببینیم[  توانیمست. ]برخي از ما نميا تر از مواد ماست و ماده واقعيا تر از هواي ماست، هوا پاكا دنیاي ما
تان، وقتي چیزهاایي ۀ تزكیهاما آن به این شک  نیست. در طول دور -ایدوضوح ببینید واقعا  دیدههین باور را داریم كه صرفا  اگر با

توانید مابهم ببینیاد. همچناین تعاداد انادكي از افاراد هساتند كاه فقط ميرو ازاینوضوح ببینید، بینید، اجازه ندارید آنها را بهمي
را  توانند یاک بخاشمیدان دید آنها باریک است. فقط مي -یک بخش استفقط بینند واضح ببینند، اما آنچه مينسبتا  توانند مي
تواناد او نمي -هستندا  تار نسبتگونه است كه اینبیند مطمئنا  وضوح ببینند. اگر میدان دید شخص وسیع باشد، چیزهایي كه ميبه

اصاطالح بهرا ببیند. به همین دلی  است كه نباید خودمان را با  يعدهاي اندك و بسیار پایینتواند بُیا فقط مي -ح ببیندووضبه آن 
توانناد از بادو تولاد هایي وجود دارد. افرادي كاه ميبشري بازداریم. این یک دلی  است. اما استثنا واقعي ماديِيِ بشرهاي ارزش

 واضح ببینند كم هستند، بنابراین دربارۀ آن صحبت نخواهم كرد.

طاور ایناماا  -دتوانیاد ببینیامي -توانید ببینیدطور نیست كه نمياز شما ایندرخصوص بسیاري دلی  دیگر این است كه 
 ،ایاد. گااهي اوقاات در مرحلاه شاروعكنید آن را تصور كردهكنید آن یک توهم است و همیشه فکر ميهمیشه فکر مياست كه 

 -ذكر كردن و به شما گفتم كه نباید از نیت ذهناي اساتفاده كنیاد ن فالونوآجطور خاص آن را در موضوع این است. ازآنااكه به
عاالوه خوبي متعادل كنند. توانند این رابطه را بهبرخي از ما نمي -تان تغییر خواهد كردافکارتان و فکركردن بینید بازیرا آنچه مي

است، مانع دیگري وجود دارد. چه مانعي؟ یعناي آنچاه ذهان  ها و شوق و اشتیاق شما ایااد شدهابستگيوسیلۀ وبهعواملي كه بر 
آن تاأثیر در هماان بخاش مغاز تولیاد  -شاوددر ناحیه یکساني از مغز منعکس مي بینیدكه ميیئي كند و تصویر ششما فکر مي

شود، بلکه از طریق عصب بینایي منتق  شده و در ناحیه غده ها ثبت نميآن بینند در چشمشود. تصویر چیزهایي كه مردن ميمي
شود، اثار آن نیاز تان ظاهر ميدر ذهن يصویروقتي درحال فکر كردن درباره چیزهایي هستید و تاما شود. صنوبري مغز دیده مي

تار ازآنااكه در ابتدا آن  -بینیدكند: وقتي حقیقتا  چیزي مين یک احساس اشتباه خلق ميآشود. بنابراین در همان ناحیه تولید مي
 اید.شما واقعا  آن را دیده -آن تصور شما نیست ،ست. درحقیقتا كنید تصورات شمافکر مي -است

خواساتند ها ميدادند از آنطور خاص زماني كه به مریدان خود آموزش ميهاي تزكیه كوچک بهه بسیاري از راهدر گیشت
كردید و آن بیشتر تبادی  باه كردید كه تاسم كنید؛ سراناان بیشتر تاسم ميتوانستید ببینید، سعي ميكه تاسم كنند. اگر نمي

دادند. را آموزش ميشان مریدانها به این شک  آن -شدتر ميو آن حتي واقعيكردید شد، شما حتي بیشتر تاسم ميواقعیت مي
هاایي هاا كمبود، دقیقا  باه خااطر اینکاه آننائ  شدبسیار سخت است كه به ثمره حقیقي  ،با پیروي از یک روش تزكیه كوچک

توانید ببینید؛ تاسام چیزي ببیند، اما نميشود كه داشتند. این ]تاسم كردن[ در ذات خود یک وابستگي است. از شما خواسته مي
كنیاد آن كنید؛ هر چه بیشتر تاسم ميدقت آن را ببینید، و با چشمان بسته بیشتر تاسم ميكنید تا بهكنید، سخت تالش ميمي

هاا در كاه آن اي استشود كه تاسم شما آن را واقعیت بخشیده است. این شیوهطور نمایان ميتدریج اینشود؛ و بهتر ميحقیقي
كردند كه آن یک وابساتگي اسات. هاي تزكیه كوچک بودند حس نميها راهدادند. ازآنااكه آنهاي تزكیه كوچک آموزش ميراه

 كردند. ها درباره به كمال رسیدن صحبت نميآنهرچه باشد، 

گاویم گیارد. به شما ميأثیر ميگیریم. هر وابستگي بر رسیدن شما به كمال تما این موضوعات را بسیار جدي در نظر مي
طور تمرین كنید. براي توانید آنعنوان تصور در نظر بگیرید، اما نميبینید بهكه درباره این موضوع روشن باشید. شاید آنچه كه مي

گاویم ما ميچرخد، به شكند یا ميتش بود، اگر دیدید آن حركت ميارلوني دید اما فکر كرد آن تصوطور محو فامثال اگر كسي به
افتاد. صارفا  درحاال صاحبت باا را امتحان كنید، و ببینید چه اتفاقي ميتوانید با پیروي از آنچه گفتم آنكه آن را دیدید. شما مي
هایي از شما كه ایان تارباه را نداریاد، شان است. براي آنكنند كه آن تصوراتبینند اما فکر مياكنون ميمریداني هستم كه هم
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. ازباین ببارنتاان را . این را اكنون به شما گفاتم تاا مواناع ذهنياست آن یک وابستگي -نداشته باشید كردنتاسماصراري بر 
 شوید.مطمئن شوید كه به آن وابسته نمي -یستیدمطمئن شوید كه به آن وابسته ن
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 نيویوركکنفرانس شده در آموزش فای ارائه

 1997مارس  22

 توانید امروز بپرسید.دانم آیا چیزي هست كه بپرسید؛ ميپیش از كنفرانس فردا، مایلم ب

 آید؟پرسش: آیا خرج كردن پول شوهرن، از دست دادن تقوا به حساب مي

كنید؟ زیرا ماردن ایان : رابطه بین زن و شوهر اینگونه است، پس این مشک  وجود ندارد. چرا اكنون این سؤال را مطرح ميمعلم

اند. امروزه برخي افراد مدافع برابري زنان هستند كه موضاوع حساساي اسات. برخاي افاراد ي كشاندهاخالقیاتِ انساني را به تباه
چارا ایان « تر باشایم.بریم؛ زنان باید آزاد باشند؛ مرد و زن باید مساوي باشند؛ ما زنان باید قويما زنان خیلي رنج مي»گویند مي

توانم به شما بگویم اند. ميكنند مورد ظلم قرار گرفتهدارند، كه بعد احساس مي افتد؟ زیرا برخي مردان رفتار بدي با زناناتفاق مي
رود، براي مردن بسیار دشوار است بفهمند عوام  پشت این انحطاط چیست یا انحطاط چگوناه وقتي این جامعه رو به انحطاط مي

 ث قرار دهد.دهد؛ هر كسي دوست دارد این موضوع را از داخ  خود آن موضوع مورد بحر  مي

دهاد. موضاوع ایان درواقع، بگیارید بگویم چنین دفاعي از آزاديِ زنان نیز چیزي است كه فقط بعد از انحطااط بشاریت روي مي
كنند، زنان با زنان نیز بادرفتاري گیرند؛ بلکه مردان با مردان نیز بدرفتاري مينیست كه زنان توسط مردان مورد بدرفتاري قرار مي

آیاد. درواقاع، ونه است كه بدرفتاري مردان با زنان بیشتر به چشم ميگنكنند؛ صرفا  ایدان با زنان نیز بدرفتاري ميكنند، و مرمي
دهاد. كنند. این بخاطر انحطااط اخالقاي كا  جامعاه روي ميزناني نیز هستند كه داراي قدرت هستند و با مردان بدرفتاري مي

اي بین قدرت و لطافت است، بنابراین سركوب شدن زنان توسط ماردان ک زن رابطهواقعیت این است كه رابطه بین یک مرد و ی
باراي « اتکاایيخود»و « استقالل»گویم این وضعیت غلط است، و اینکه دفاع از آشکارتر است. اما بگیارید به شما بگویم چرا مي

كنند كاه زناان در كنند، و فکر ميمدرن قضاوت مي تهزنان اشتباه است. امروزه افراد همیشه مردن باستان را با عقاید انحطاط یاف
درواقاع در تماان  -كنند نیست. در چین باساتانطور كه مردن مدرن تصور ميشدند. درواقع اصال  اینهاي قدیم سركوب ميزمان

شاان بودناد و باه آنهاا ن زنانشان رفتار كنند، و نگرادانستند چگونه با زنانمردان مي -گونه بودغربي نیز این دنیا، چراكه جامعه
كردند. اگر همزیستي مي یانگو  ییناي بود كه این شیوه -شان هستنددانستند مورد توجه شوهرانكردند؛ و زنان نیز ميتوجه مي

در  متمم و مکم  همدیگرند، و یانگو  یینبه یکدیگر برسند نیز عملي نیست.  یینكنند؛ اگر دو به هم برسند مبارزه مي یانگدو 
 شان، وابستگي متقاب  دارند.همزیستي

اند و باید برخیزند. اما بعاد كنند سركوب شدهشود، زنان حس مياما امروزه، همگي به این فکر كنید: وقتي از آزادي زنان دفاع مي
ي این نیست كاه شوند. دلی  اصلشده، و سایر مشکالت اجتماعي ظاهر ميافتد؟ طالق، جنگ و دعوا، كودكان تركچه اتفاقي مي

آیا دلیلش این نیست؟ این دلی  اصلي است. در ح  یاک  -انساني است آیا زنان آزاد شدند، بلکه بخاطر انحطاط اخالقیات جامعه
اش ایان اسات كاه در محدودۀ درونِ همان پدیده ح  شود، تنهاا نتیااه مشک ، اگر به مسئلۀ اصلي پرداخته نشود و یک پدیده

 یاباد. در جامعاهآید، و جامعه به شاکلي نابهنااارتر توساعه ميدرحالیکه یک مشک  جدید به وجود مي شودمشک  قبلي ح  مي
كنناد یاک بحاران را باا كنند و ساعي ميامروزي، بسیاري از افراد یک مشک  را در محدودۀ درونِ آن مشک  خاص ارزیابي مي

هاي اخیار اینگوناه شاده اسات. وقتاي داند چرا در زمانانسان نميتواند ح  شود. جویانه ح  كنند، كه هرگز نميستیزه ايشیوه
كنناد. اماا وقتاي دهند، هر نوع قانوني براي اِعمال محدودیت وضع ميچیزي را در محدودۀ درونِ خودش مورد مالحظه قرار مي

كنناد. بشار ري وضاع ميآورد؛ سپس آنها قوانین بیشاتبر مي شده و بدتري سرقلب مردن خوب نباشد، مشکالت جدید و منحرف
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كند كه هیچ راهي باراي بیارون آمادن از آن بااقي كند، و در آخر تا حدي خودش را مسدود مياینگونه خودش را مهر و مون مي
 آ ورد. گیارد. بیشتر اینکه، این چیزها همراه خود، مشکالت اجتماعي بیشتر و بیشتري به همراه مينمي

و لطیف هستند. وقتي  یینو قوي هستند، درحالیکه زنان  یانگد لطیف باشند و نه قوي. مردان ، زنان باییانگو  یین طبق نظریه
طور نیست كه مردان دوست داشته باشند با رسند. امروزه، اینقدرت و لطافت كنار هم قرار بگیرند، مطمئنا  به هماهنگي واقعي مي

كنند. در همین حین، ه است. هم مردان و هم زنان با هم بدرفتاري ميزنان بدرفتاري كنند، اما این جامعه است كه به انحطاط رفت
زناان  -ر  داده است، و این بیشتر در چین قاب  رؤیت اسات. باه ورزشاکاران نگااه كنیاد یانگو  ییندر دوران مدرن، وارونگي 

 یاینكشم. چرا را به تصویر مي برند. من فقط یک نکتهكنند، درحالیکه مردان به ندرت مدالي ميهمیشه مدال بیشتري كسب مي
اسات. و بعاد عاوارض جاانبي  یانگو  یینبسیار قوي است و یانگ در همه چیز خیلي ضعیف است؟ این عام  به علت وارونگي 

شاود. اصطالح آزادي زنان وجود دارد. این انحطاط اخالقي جامعه است كه منار به تغییراتي در قلاب افاراد جامعاه ميدفاع از به
زنان از اعماق درون، دوست ندارند شوهرانشان مث  بره یا مث  زنان باشند، درست است؟ آنها از اینکه شوهرانشان به قدر  درواقع،

توانند با آن كنار بیایناد. آیاا شوند، زنان نميكافي مردانه نباشند و قوي و محکم نباشند بیزارند. اما وقتي مردان قوي و محکم مي
 این حقیقت ندارد؟

هاي بشري و عل  اصليِ هر چیز دیگري نگاه كنند. آنها مشکالت خاص را دانند كه به عل  اساسيِ انحطاط تمان پدیدهميمردن ن
كنند؛ وقتي مشکالتي آورند، آنها قوانیني وضع ميكنند: وقتي مشکالتي در ایناا سربر ميدر محدودۀ درونِ آن مشکالت ح  مي

اید و كنید كه انگار در آن زناداني شادهكنند؛ و در انتها طوري خودتان را مسدود ميني وضع ميآورند، آنها قوانیدر آناا سر بر مي
خواهناد دیگاران را گیاران همگاي ميتوانند هیچ راهي براي خروج ارائه كنند. قانونتوانید تکان بخورید. عاقبت، قوانین نمينمي

ها بخااطر چیزهاایي كاه باراي كناد. انساانخود، خود آنها را نیز مهاار مي هاند چگونه قوانین به نوبكنترل كنند؛ آنها فکر نکرده
هاي جامعاه آیا اینگونه نیست؟ این دلی  آن است كه چرا شما نباید از جریان انحراف ارزش -برنداند رنج ميخودشان ایااد كرده

خواهند آن را اینگونه اناان دهند، ماا مردن عادي ميازآنااكه » -سو شوید، یا امواجي را ایااد كنیدپیروي كنید، با جریان آب هم
 توانند این چیزها را ببینند.توانیم مث  مردن عادي باشیم. مردن عادي نميگویم ما نميبراي همین مي« هم پیرو آنها خواهیم بود.

تقاوا در تماان كشاور  ر تزكیۀبراي نظم دادن به مردن نیست، بلکه د« قانون»راه نهایي خروج نوع بشر، در بکار بردن یک مشت 
است. اگر اخالقیات مردن بهتر شود، هیچ یک از این چیزها مانند بدرفتاري مردن با یکدیگر وجود نخواهد داشت، و مردن باه هام 

اگر مان خاودن »آیا هنوز آنقدر افراد بد وجود خواهند داشت؟ حتي به پلیس هم دیگر نیازي نخواهد بود.  -احتران خواهند گیاشت
اگر همه تقوا را محترن بشمارند، دیگر باه قاوانین « هتر از زماني كه پلیس مراقبم بود رفتار كنم، دیگر به پلیس چه نیازي است؟ب

وقتاي اساتاندارد  -هاي دنیا هام همینطاور باوددر دیگر بخش -دانید در چین باستانشما مي چه نیازي است؟ همانطور كه همه
قوانین وجود نداشتند. آنها قوانین نداشتند! فقط یک قانون سادۀ پادشاه وجاود داشات. ماردن از  اخالقي بشري خیلي باال بود، آن

هاي كردند. اینکه آیا كاري كه كردید درست بود یا نه به ارزشعنوان استانداردي براي قضاوت خوب و بد استفاده مياخالقیات به
كرد. قاضیان در شاهرها نیاز این جمله به تنهایي او را قضاوت مي -«این شخص هیچ تقوایي ندارد»اخالقي شما بستگي داشت. 

خورد، و اگر این كاافي نباود سارش را كردند. شخصي بدون تقوا با چوب بامبو تازیانه ميگیري ميها تصمیماینگونه براي پرونده
شاد. بشار كرد، بنابراین از بین برده مياو اخالقیات بشر را تباه مي« این شخص دیگر انسان نیست، او را گردن بزنید.» -زدندمي

كند، داراي استاندارهاي اخالقي و راه و رسم انسانيِ رفتار اخالقي است. بدون ایان چیزهاا آنهاا در حالیکه در این دنیا زندگي مي
فکار ناوع بشار درست شبیه حیوانات هستند، پس چرا باید آنان را نگه داشت؟ و آنها را از بین نبرد؟ اكنون خیلاي دشاوار اسات ت

ها نیز همینطور نیسات؟ مشاکالت اید. اما آیا در دیگر عرصهامروزي را تغییر داد. شما مسئلۀ زنان را كه امروز ر  داده است دیده
 اجتماعي زیادي در اجتماع انساني وجود دارد. تنها راه خروج، اصالح فکر مردن است.

 یک وابستگي است؟ خواهند ازدواج كنند. آیا اینپرسش: افراد جوان مي 
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ها و دیگار چاه برساد باه سفیدپوسات -روند زیاد نیساتند: چون تعداد افرادي كه حتي در سرزمین اصلي چین به معابد ميمعلم

بود آنهایي كه در میان اجتماع عادي هستند اگر قرار بود من راهب بشون و فا را در معابد آموزش بدهم، غیرممکن مي -هاقومیت
ان، و این شک  را كسب كنند را بطوري وسیع قادر ساخت فا را بدست آورند. از آناا كه آن را در جامعه آموزش داده توانند فاو مي

هاي این جامعاه همسااز باشاد، باا كردیم كه با شیوهان تا شما را قادر سازن فا را به دست آورید، باید روشي اتخاذ ميرا بکار برده
هااي كردیم تا تزكیه را تمرین كنند. بنابراین نظم و ترتیبساز باشد، و همچنین افراد را قادر ميهاي معمول زندگي افراد همشیوه

 ایم.دقیقي در مورد شک ِ آموزش فا و در مورد جزئیات چیزهاي مختلف ایااد كرده

د بسیاري خواهند بود كه این فاا دانستم در آینده افراتوانستم مارد بمانم. اما همچنین مياي رفته بودن مياگر به معبد یا صومعه
چه از نژاد سفید، یا نژاد زرد باشید یا هر نوع شخصي كه باشید  -را یاد خواهند گرفت. هر كسي در آینده درباره آن خواهد دانست
نهاا افتاد؟... آآمد: اگر دیگر كساي ازدواج نکناد چاه اتفااقي ميمطمئنا  آن را خواهید دانست. پس مشک  بسیار بزرگي پیش مي

دهم همزمان با عملکردهایم در حال قرار دادنِ یک الگو هساتم، باه نظار خواهند مث  من باشند. چون وقتي فا را آموزش ميمي
شود. بنابراین به ایان جاور مساائ ، چاه ها كپي ميتوسط بعضي -لباس پوشیدنم حتي شیوه -رسد هر حركتي كه اناان دهممي

دهم درست و راستین است، خود من هام بایاد درسات و ان. نه تنها فایي كه آموزش ميشتهاي دابزرگ و چه كوچک، توجه ویژه
كنند باقي خواهد ماند. اماا ان براي مریدان آینده كه تمان وقت تزكیه ميپوشیده كاسایاراستین باشم. تصویري كه من در آن یک 

از . ساابقه اسات، از آغاز زمین و آسامان اولاین باار و بيشلوار غربيبشر عادي با یک كت آموزش فاي بودا توسط من در جامعه
 ما باید با روش این جامعه همساز باشد. شود، تزكیهآناایي كه فا به این روش آموزش داده مي

بسایاري  هاي تزكیهخورند. روشدانید بوداها گوشت نميشما مي اگر خطایي اناان دهم، بشر آینده تغییر بزرگي خواهد كرد. همه
آنها مانند بودیسم در مورد گوشت خوردن مطلق نیستند، اما تزكیه نیازمند عدن وابستگي به گوشت است.  وجود دارند. با آنکه همه

خواهم در میان مردن عادي تزكیاه كنناد، باا آن كنندگان ميدهم و از تزكیهكه من این فا را میان افراد عادي آموزش مي از آناا
گیرند، اگر گوشت نخورن، مردن در آینده آن را نخواهند خورد، و سبک زندگي و رژیم غایایي آن را یاد مي تعداد افراد بسیاري كه

تواند جااي تواند اساسا  بدن انسان را بسیار قوي كند، و این عملکرد نميدانند كه گوشت ميبشر تغییر خواهد كرد. اما خدایان مي
كنناده ق دارد. برعکس، سالمتيِ یک تزكیهكنندگان فرطور است. البته، براي ما تزكیهمطمئنا  این -خود را به غیاهاي گیاهي بدهد

بدون خوردن گوشت كامال  خوب است، كه بخاطر تزكیه است. در مورد یک شخص عادي، اگر تزكیه را تمارین نکناد و گوشات 
 گونه است. مطمئنا  این -گیردتغییه مينخورد، سوء

ایم. ایان یابد؟ ما همه چیز را در نظار گرفتاههیچ زاد و ولدي وجود نداشته باشد آیا بشر خاتمه نميدرخصوص ازدواج نکردن، اگر 
كناد. اماا در دیگار اند وجود دارد كاه ازدواج را ممناوع ميكنندگاني كه راهبان بودیستي شدهدرست است كه قانوني براي تزكیه

هااي تااریخي ه الزامات متفاوتي براي افاراد داشات كاه بخااطر دورههاي تزكیه، این مطلق نیست. در گیشته، تمرین تزكیروش
 هاي بشریت بوده است.هاي متفاوت تمدنهاي تاریخي متفاوت نوع بشر، یا دورهمتفاوت، دوره

امیال و كشش جنسي. اما هنگامیکه در میان ماردن عاادي تزكیاه  -هدف از ازدواج نکردن، از بین بردن دو موضوعِ بشري است
تواند درست اناان شود، زیرا بشر هنوز نیاز دارد تکثیر شود. و ما افراد زیادي را داریام كاه در جامعاۀ ید در آغاز این امر نميكنمي

كنندگان بخواهید در جامعاۀ ماردن عاادي تزكیاه كنناد اماا از آنهاا بخواهیاد از كنند. بنابراین اگر از تزكیهمردن عادي تزكیه مي
كنیاد وجه اجازۀ محو شدن ندارد! شاما فکار ميمولي در جامعه نیز دست بکشند... جامعۀ بشري به هیچهاي زندگي افراد معروش

بشر خوب نیست، اما آن، بخشي از این كیهان ما است، كه تمان مسیر از باال به پایین در حال گسترده شادن اسات، و همچناین 
عنوان یک فرد نخواهیاد ازدواج موجودیت باز بایستد. اما اگر شما بهتواند از ترین سطح است. بشر نميبخشي از تالي فا در پایین

كنید اشکالي ندارد. این یک موضوع شخصي است، و غلط نیست. اما یک نکته وجود دارد: ازدواج نکردن شخص یاک وابساتگي 
 نیاي مادي را ترك كند.خاطر رسیدن به كمال مابور است داینکه فرد به -نیست. نباید به اشتباه درگیر مانع دیگري شویم
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چاه  -كنناداند، ازدواج نمياند كه طي هزاران هزار سال منتقا  شادهاي را دنبال كردههاي تزكیهعنوان مثال، افرادي كه روشبه
كنند. بنابراین، این موضاوع ها تزكیه ميهاي مدرسۀ بودا، مدرسۀ دائو، كاتولیک اصلي و مسیحیت باشد یا آنهایي كه در كوهروش

تواند ازدواج كند. وقتي دافاي ماا كند، نميباعث شده مردن باوري را در درك خود شک  دهند: تا زماني كه یک شخص تزكیه مي
دهید این مانع باعث شود مریاداني كاه در یابد این یک تداخ  بزرگ است. مطمئن شوید كه اجازه نميامروز در دنیا گسترش مي
ترین گاروه گیرد براي بهبود شما در میان پیچیادهما به خود مي نکنند. امروزه شکلي كه تزكیه كنند ازدواجدنیاي مادي تزكیه مي

مردن است، به جاي اینکه بیشتر براي بهبود روح كمکي شما یا تزكیۀ چیز دیگري باشد. بناابراین شاما بایاد قلبتاان را در میاان 
هاي جامعۀ انساان عاادي همسااز كنند باید با روشمادي تمرین مي ترین مردن عادي آبدیده كنید. مریداني كه در دنیايپیچیده

هایي گویم؟ اما می  و كشش جنساي وابساتگيشوید چه ميشوند. این بخشي از این فاي مستحکم و هماهنگ است. متوجه مي
آن مایاهب باساتاني ایان هااي تزكیاه در باساتاني یاا روش هاي تزكیههستند كه قطعا  باید از بین بروند. اجازه ندهید آن روش

اي است امروز ما روش تزكیه سوءتعبیر را ایااد كنند كه ما هم باید به آن شیوه تزكیه كنیم. قضیه از این قرار نیست. شک  تزكیه
ا تماان اینها -شاوداي كه این فاي ما در جامعۀ امروزي منتشر ميكه من برایتان باقي گیاشتم، از جمله الزامات متعدد براي شیوه

 شود.هاي آینده باقي گیاشته ميبراي نس 

هاي اماور، ساازمان شاویم؛ ماا باراي ادارهدانید. مثال : ماا درگیار سیاسات نميشما همگي در مورد اصول و قواعد صریح ما مي
تباۀ رسامي كنیم؛ و با پول سر و كاري نداریم. ایان فاا قطعاا  باه افاراد رمراتب ایااد نميكنیم؛ ما سلسلهمشخصي تأسیس نمي

شما نخواهد گیاشت. آنها مسائ   این تأثیري بر تزكیه -اجتماعي شما چقدر باال باشد كنید یا ردهدهد. مهم نیست چه كار مينمي
تان، تماایز دهیاد و تزكیاهشما است. باید بین آنچه كه در میان افراد عادي اناان مي شما تزكیه جامعۀ افراد عادي هستند؛ تزكیه

دهید باه ساود جامعاۀ بشار عاادي و هستند. مثال ، اگر كاري كه میان افراد عادي اناان ميآنها دو موضوع متفاوت  -دقائ  شوی
هستند، بنابراین باید مطمئن شاوید آنهاا را باا هام  اینها دو موضوع متفات -كنیدكنید اما تزكیه نميانسانیت است، تقوا جمع مي

دهم، بنابراین در آینده باه كماال كنم و كارهاي خوب اناان ميمن در كارن تقوا جمع مي»د: گویندانید. بعضي افراد ميیکي نمي
اگر شخصي بطور واقعي تزكیه نکند، حتي اگر رئایس یاا رهبار یاک مایهب شاود، یاا حتاي معابادي بساازد و « خواهم رسید.

تواند جایگزین تزكیه كار، كار است، و هرگز نمي هاي بودا بنا كند، به كمال نخواهد رسید. این یک فکر خودپسندانه است.ماسمه
شود؛ تزكیه، تزكیه است؛ مسائ  افراد عادي، مسائ  افراد عادي هستند. اناان كارهاي میهبي، مث  اناان كارهاایي باراي افاراد 

اما نه مایاهب را. اینهاا  كنند،اند بودا نیستند. بوداها قلب افراد را تصدیق ميعادي است؛ آنهایي كه زندگي میهبي در پیش گرفته
 آنها را با هم مخلوط نکنید. -هستند دو موضوع متفاوت

پرسش: معلم، از طرف شاگردان در شِنژِن و گوانگاو مایلم درود و تهنیت آنها را به شاما برساانم. پایش از اینکاه بیاایم، از مان 
 درخواست كردند حتما  این پیغان را برسانم.

 كند.در قلب خود مدان به تمان مریدانش فکر مي : به آنها بگویید معلممعلم

شاان هساتند و كمتار آموزان دبیرستان كه با امتحانات ورودي كالج روبرو هساتند واقعاا  مشاغول تکاالیف مدرسهپرسش: دانش
 دهند. در این شرایط باید چه كار كرد؟ها را اناان ميتمرین

است. گرچه مهم هساتند، ولاي  تکمیلي براي رسیدن به كمال ، یک وسیلهما هاي تزكیه: مشکلي نیست. حركات در تمرینمعلم

كننده تان یک تمرینمان را تزكیه كنیم. اگر شما همیشه خودتان را در اعماق درونو ذهن تر است این است كه ما قلبآنچه مهم
ها را اناان دهید، اما در شید كه نتوانید تمرینآنقدر مشغول با -حتي اگر مدتي طوالني باشد -در نظر بگیرید و اگر براي یک دوره

شما هنوز هام  گونگكننده در نظر بگیرید و خودتان را مطابق الزامات حفظ كنید، تان همیشه خودتان را یک تمریناعماق درون
ها ه، دیگر تمرینپس چون معلم چنین گفت»رشد خواهد كرد. اما یک موضوع وجود دارد: اگر اینگونه فکر كنید قاب  قبول نیست: 

هاي خاصاي وجاود دارد، مالحظاات خاصاي در نظار این به افراطي دیگر رفتن است. از آناا كه موقعیت« را اناان نخواهیم داد.
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هاي نامحادودي دارد؛ چیست؟ آن روش« حد و حصر استفاي بودا بي»حد و حصر است. معني شود. چون فاي بودا بيگرفته مي
 هاي زیادي براي ناات افراد وجود دارد. ، روشمطابق با شرایط هر شخص

 برداري مااز است؟پرسش: معلم، آیا فردا فیلم

گیرند، و من دیگر ساخنراني دهیم را یاد مياید كه در سرزمین اصلي چین، افراد زیادي این فا كه ما درس مي: شاید شنیدهمعلم

دارن. درواقع، شاگردان سرزمین اصلي چاین را ساه ساال اسات كاه كنم. و با شاگردان در سرزمین اصلي چین مالقاتي هم ننمي
بینند كه ان. اما تعداد افراد بیشتر و بیشتري در حال یادگیري هستند، و این توجه جامعه را جلب كرده است. آنها ميمالقات نکرده

كنند كه این خاوب اسات. باه گي حس ميافراد زیادي در حال یادگیري هستند. به عالوه بعد از اینکه مردن آن را یاد بگیرند هم
شوند. سپس وقتاي تعاداد گیرند همگي در تزكیه بسیار قاطع و استوار ميكنندگان، بعد از اینکه افراد آن را یاد ميقول شما تمرین

ا را باا تفکار شود، شاید باعث شود برخي افراد در جامعۀ چیني كمي فکر كنند. بسیاري افراد شاید من و فافراد، قاب  مالحظه مي
بشر عادي ارزیابي كنند. حتي اناان كارهاي خوب براي مردن نیز خیلي سخت است، چون ذهن مردن درسات نیسات. ماا ساعي 

كنیم از این مشکالت غیرضروري اجتناب كنیم. براي همین طي دورۀ اخیر وقتي در برخي كشورها شاگردان را مالقات كردن، مي
برداري نکنند. علتش چه بود؟ براي اینکه پخش شدن این چیزها در چین را به حداق  برسانم. باا مبه آنها گفتم صدابرداري یا فیل
افراد بد شاید با نق  قول كردن  -شودمشخص است كه هیچ سؤال سیاسي ایناا پرسیده نمي -شویماینکه ما درگیر سیاست نمي

هند دردسر درست كنند. دلی  اصلي، اجتناب از دردسار اسات تاا خواهایي برسانند، چون مياز ما بدون در نظر گرفتن متن، آسیب
اي اینکه این فاي ما بتواند بصورت صحیح و بدون هیچ اشتباه یاا تحریفاي باراي بشار و باراي آیناده بااقي بماناد. اگار لطماه

 توانیم فقط به زمان حال فکر كنیم. شود. نميتأسف مي غیرضروري را تاربه كنیم، در آینده مایه

دانید، برخي از آنها قابال  مطمئنا  اینطور است. همانطور كه مي -ضبط صدا باشد چه تصویر، مطمئنا  در آینده باقي نخواهد ماند چه
اند، و نوارهاي صوتي صدایشان را از اكنون تصاویرشان پاك شدهها كه پیش از این گرفته شده هماند؛ یعني، برخي فیلمپاك شده
توانند به این گونه نگهداري شوند. هنگاامي كاه دیگاران چیازي را شوند. بعضي چیزها نميه تدریج پاك مياند. آنها بدست داده

باراي  فالون جوآنكنند. شنوند كه مختص شرایط شما گفتم، چون خودشان شرایط متفاوتي دارند آن را طور دیگري درك ميمي
 ان.كنید. جواب مطلقي در این مورد ندادهتگي دارد كه چه ميهمه مناسب است. شرایط اینطور است. به خودتان بس مطالعه

پرسش: معلم، من اه  شانگهاي هستم. مریدان شانگهاي واقعا  بسیار دلتنگ شما هستند. بعد از اینکه از آخرین كنفرانس تباادل 
 شان را به شما برسانم.د درود و احترانالمللي برگشتم، به آنها گفتم كه شما را دیدن، و همه اشک ریختند. از من خواستنبین تاربه

خواساتم یاک مسایر : به آنها بگویید از اینکه هنگان آموزش این روش به شانگهاي نرفتم متأسفم. چاون در آن زماان ميمعلم

نبودن كه مث  دستفروشاان گیاهاان وحشاي در خیاباان رفتاار  گونگچيجاي بگیارن، مانند دیگر استادان درست براي این فا به
محلي، انامن تحقیاق  گونگچيهاي گردند تا به شیوۀ خودشان تاارت كنند. فقط وقتي توسط سازمانكنند یا در اطراف ميمي

رفتم. شانگهاي دعوتي ارائه نکرد، براي همین این موضوع باه تاأخیر شدن ميهاي دولتي دعوت ميگونگ، یا سازمانو علون چي
شد، من دیگر آموزش تمرین را متوقف كرده بودن. اما بسیار متأسفم كه براي آموزش فا باه  افتاد. زماني كه بعدها دعوت فرستاده

دانم كاه اكناون افاراد بسایاري در ترین شهر چین است. البته، ماياین شهر بزرگ در چین نرفتم. شانگهاي، در كنار پکن بزرگ
چه به آناا نرفتم، به نظرن روند سراسري انتشار و توساعۀ كند این است كه گركنند. آنچه خوشحالم ميشانگهاي فا را مطالعه مي

 این خوب است. -اندعیب و نقص بوده است، و آنها محکم و استوار آن را مطالعه كردهدافا در شانگهاي بي

 فرستند.پرسش: معلم لي، من مریدي از پکن هستم. تمان مریدان در پکن سالن و درود خود را به شما مي
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من هم دلتنگ شاما هساتم. اماا  -تمان شاگردان در بسیاري از مناطق -در پکن هستند، و درواقع نه فقط پکن : كساني كهمعلم

هاا نفار براي مالقات با شما تردید دارن، زیرا هنگامي كه شما را مالقات كنم، اگر یک نفر مرا ببیناد، در عارض چناد سااعت ده
 -ها هزار نفر بیایند. شاید ماردن از منااطق دیگار نیاز بیاینادشاید روز بعد ده آیند؛ شاید چندین هزار نفر در یک روز بیایند؛ ومي

توانم شود، بنابراین نميهاي منفي در جامعه ميدرست مث  امروز كه افراد بسیاري از مناطق دیگر آمدند. بعد این منار به واكنش
یم فا را بدون مشکالتِ ناشي از یک سیستم سخت اجتماعي، اكنم كه چون ما توانستهبا شما مالقات كنم. اما به این نیز فکر مي

ناپییر تاریخ قادر خواهیم بود شکست ایم. پس هر زماني در آیندهبسیار سخت تاریخي گیرانده منتشر كنیم، آزموني را در یک دوره
 باقي بمانیم، درست است؟

ها در سالن كنفرانس اند. آیا فروختن این كتابو چین آوردهكنگ را از هنگ فالون جوآنهایي از پرسش: شاگرداني داریم كه كپي
 اشکالي ندارد؟

خواهید كار خوبي براي افراد حاضر در كنفرانس انااان دهیاد، و كارهاا را در دست دارید، مي فالون جوآنهایي از : اگر كپيمعلم

توانید این كار را اناان دهید. چون به دنباال مي -شدكنم اشکالي داشته باتر كنید، فکر نميبراي شاگرداني كه كتاب ندارند راحت
شهرت و منفعت شخصي نیستید، اشکالي ندارد. اما پیش از اینکه این كارها را بکنیم، باید بگیاریم افراد مسئول در ایاالت متحده 

 كنم مشکلي باشد.بدانند تا از هر نوع تأثیرات جانبي جلوگیري شود. فکر نمي

اید. فکر كنم به سطح مشخصي از درك قب  مالقات كردید قبال  از یک دوره تزكیه گیشته یناا كه من را دفعهكساني از شما در ا
دهم. دانید من چه چیزي را آموزش مياید و غیرمسئوالنه رفتار نخواهید كرد. چرا من آنقدر مطمئن هستم؟ زیرا شما ميفا رسیده

 آید. هیچ شک  زورگویانهاگر قلب این افراد نتواند تغییر كند، این فا به هیچ كاري نميمردن.  جز قلببه -خواهیمما هیچ چیز نمي
ایم یا شما را ملزن به اناان این كاار یاا تواند قلب مردن را تغییر دهد، پس ما این قانون یا آن قانون را درست نکردهو اجباري نمي
تواناد تواند خودش را قادر سازد كه بطوري سالم گسترش پیادا كناد، و ميمي كنیم. اینکه فاما این كار را نمي -ایمآن كار نکرده

تواند چنین نقش خوبي در جامعه ایفاء كند، همگي بخاطر این است كاه افراد بیشتر و بیشتري را براي یادگیري داشته باشد، و مي
ه كنند، و بخاطر این است كه آنها دیگر به كسي نیاز دانند چطور خودشان را ادارفا پیشاپیش در قلب مردن بوده است، زیرا آنها مي

ندارند كه به آنها بگوید چه كار كنند و به من نیازي ندارند تا به آنها بگویم چکار كنند. براي همین است كه من زیاد نگاران ایان 
شویم. فاا اینااسات؛ را  متوجه آن ميما فو مورد نیستم. اگر یکي از ما كه در ایناا حضور داریم كارها را بخوبي اناان ندهد، بقیه

 كند. شما فا را دارید تا با آن مسائ  را ارزیابي كنید. قطعا  این گونه عم  مي

ها بلکه میان نژادهاي دیگر نیز باید گسترش یابد. امیدواریم معلم بتوانند یک اند این فا نه تنها در بین ما چینيپرسش: معلم گفته
 اي میان بقیۀ مردن منتشر شود.مورد اینکه چطور این فا بطور گستردهراهنمایي ارائه دهند در 

هااي آلمااني، ژاپناي، : در این مورد نیز هیچ قانون خاصي نداریم. فا براي مردن عمومي شده است. تاكنون، كتاب باه زبانمعلم

ایتالیاایي  ن زیاد است. همچنین، ترجماهها ترجمه شده است. به هر حال، تعدادشااي، فرانسوي، انگلیسي، روسي و سایر زبانكره
 هاي دیگر هم شدیدا  در حال اناان است. نیز ظاهرا  در راه است، و ترجمه به زبان

توانناد آنهاا را بخوانناد. در ماورد كنند، زیرا هنگامي كه مطالب آماده باشند مردن ميهاي ترجمه روي چنین مواردي كار ميگروه
انوني نداریم كه دیکته كند این كار باید به این شیوه یا به آن شیوه اناان شود. به نظرن هنگاامي كاه چگونگي انتشار ]فا[، هیچ ق

اند. دقیقا  بخااطر اینکاه خاوب اسات، كنیم باور داریم این فا خوب است، و بنابراین مردن براي آن ارزش قائ این فا را منتشر مي
فا كامال  قلب به قلب و شخص به شخص است. اساساا  اینگوناه  براین شیوۀ اشاعهخواهید در مورد آن به بقیه بگویید. بناشما مي

كنناد را باه كنند. اگر افرادي كه گهگااه تزكیاه مياكنون بیش از بیست میلیون نفر حقیقتا  تزكیه ميشود. در چین، هممنتشر مي
خبرناد. یعناي، هار شوند و افراد جامعه از آن بيدیدار ميصدا و آران پشوند. اما در ظاهر بيحساب آوریم، حاال صد میلیون نفر مي
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با زبان شفاهي و از قلبشان. این از قب  یک مسیر كاامال  بازرگ را تشاکی  داده اسات.  -كندكسي آن را قلب به قلب منتق  مي
كنید منظورن چیسات؟ ماا دهد. درك ميآزاد خودش اناان مي هیچ قوانین خاصي وجود ندارد، و هركسي این كار را از روي اراده

نااات ماردن. اینگوناه  -دهدشعور را آموزش ميبودا رهایي تمان موجودات ذي كنیم، زیرا مدرسههیچ نوع تشریفاتي را ملزن نمي
ا توانید مردن را ناات دهید. اما معرفي فكنید و قطعا  نميدهید، زیرا شما هنوز تزكیه ميروید مردن را ناات مينیست كه شما مي

به دیگران بهترین راه براي كمک به آنها در به دست آوردن فا است. مردن در آینده خواهند فهمید این چقدر با ارزش است. مهم 
تواناد دهید، این به اندازۀ دادن فا به آنها خوب نیست. فا ميدهید یا چه چیزهاي خوبي به كسي مينیست چقدر پول به كسي مي

ر یا حتي بشر را قادر ساازد تاا اخالقیاات خاود را بازساازي كناد و شااد، در صالح و صافا و در یک منطقه، یک ملت، یک كشو
 سالمي توسعه یابد. تواند به شیوههماهنگي باشد. فقط با این چیزها بشر مي

عما   خوبيخواستم اناان دهم این بود كه سخت تالش كانم و باهپرسش: پس از یادگیري فاي فالون بودا، اولین كاري كه مي
 خوانم.كنم. وقتي واقعا  كاري براي اناان ندارن كتاب را مي

شوید، بتواند به شاما تان، سرِ كار یا در جامعه، با آنها مواجه مي: آیا این بهترین نیست؟ شاید برخي از مسائلي كه در زندگيمعلم

شاوید، شااید باراي از باین باردن ميهاي مشخصاي بهتار شاوید. وقتاي باا چیازي مواجاه كمک كند تا در ارتباط با وابستگي
اش هایچ گیارد، از آن پس در زندگيهایتان باشد یا براي كمک به شما در كاري باشد. وقتي كسي قدن در راه تزكیه ميوابستگي

ا زیااد اي نظم و ترتیب داده شده است و زمان آنقادرهیافتهشما به شک  سازمان چیز بطور تصادفي نخواهد بود. از آناا كه تزكیه
طور فشرده نظم و ترتیب داده شده اسات. باا مساائلي كاه ظااهرا  نیست، پس احتمالِ هیچ چیزِ تصادفي وجود ندارد. همه چیز به

شوید طوري برخورد نکنیاد كاه انگاار تصاادفي هساتند، زیارا تصادفي و كم اهمیت هستند و در زندگي روزمره با آنها مواجه مي
قادر نخواهید بود  -توانید براي تمرین تزكیه به بُعد دیگري برویدبراي شما روي دهند و شما نمي توانندمسائ  عایب زیادي نمي

به این شک  قلب و ذهن خودتان را رشد دهید. شما هنوز در حالتي هستید كه میان مسائ  دنیوي هستید، مشاکالت شاما هناوز 
شوید آنقدرها با عمولي است، و چیزهایي كه با آنها مواجه ميمشکالت مردن عادي است، طرز زندگي شما هنوز مانند یک انسان م

 آیند تا شما را قادر سازند در تزكیه بهتر شوید.آنها مي قب  تفاوت ندارد. اما اگر با دقت در موردش فکر كنید، یکسان نیستند. همه

یانت كند، و در ایان شارایط ماا دهید. ممکن است كسي در شرایط خاصي به دیگران خرن را آموزش مي-شن-پرسش: شما جن
 ایم به دیگران كمک كنیم تا به آن شخص نابکار درسي بدهند.قول داده

شوید كاه شاما را واقعاا  خشامگین : طرز فکر ما اینگونه است، و در كتاب نیز هست: وقتي با یک مسئلۀ معمولي روبرو ميمعلم

شاوید اشاکالي نادارد چناد كلماه داشته باشید. وقتي با آن مواجاه ميخواهید دخالت كنید، اینطور نیست كه اجازه نكند و ميمي
توانیاد چیازي كاه پشات ربط باشاد، زیارا نميگوییاد بايبگویید. شاید كلمات شما تأثیري نداشته باشند، یا شاید چیزي كاه مي

خورد. شاما یکي از دیگري مشت ميكشمکش آنها است را ببینید، یعني، اینکه رابطۀ كارمایي آنها چیست. مثال ، دو نفر هستند، و 
چرا به آن شخص مشت زد؟ اما اگر زمان  -كنید آن كسي كه مشت را زده اشتباه كرده استاز دیدگاه یک شخص عادي فکر مي

اول زندگيِ آن شخص، یا در زندگي قبليِ آن شخص، او یکبار به این شخص مشت  شوید در نیمهرا به عقب برگردانید متوجه مي
توانیم به یک دوره زندگي او نگاه كنیم؛ باید به تمان هستي او نگااه كنیم، نميكنندگان به كسي نگاه مي. وقتي ما تزكیهزده است

 كنیم. آن شخص به این فرد بدهکار است.

اداره براي پلیس منطقي است كه این چیزها را اداره كند، و این با اصول دنیوي افراد عاادي ساازگاري دارد كاه ماردن عاادي را 
كنندگان باید كمتر دخالت كنند و سعي كنند هنگاامي كاه گویم تزكیهگیارد. اما من مياین كارها هیچ اصولي را زیرپا نمي -كنند

كنید خیلي احتمال دارد كاه آن را بطاور ناصاحیح اداره بینند اصال  دخالت نکنند. چرا؟ زیرا وقتي شما دخالت مياین چیزها را مي
كننده، به اناان این به آن صورت اصرار كنید، ممکن است با تاأخیر نیست به آن صورت باشد اما شما، یک تزكیه كنید. وقتي قرار

انداختنِ این چیزها یا خراب كردن آنها كارما ایااد كنید. در ابتدا آن خدا برایش نظم و ترتیاب داده باود تاا كارماایش را در ایان 
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آن را پرداخت كند، و هر دوي آنها مابورند فرصتي پیدا كنند تا دوباره آن را انااان دهناد.  تواندزندگي پرداخت كند، اما حاال نمي
كنیاد و تاوجهي باه منظور من این است. اما هنگامي كه به چیزهاي وحشتناكي مث  قت  یا ایااد حریق بطور عمدي برخورد مي

اما حتي یک خدا هم در برابر این چیزهاا كااري انااان كننده هستید، است. شما یک تزكیه شینگشینآن نکنید، آن مشکلي در 
شاوند. باه شوند، یا هرگز مواجه نميندرت با چنین چیزهایي مواجه ميدهد، درست؟ اما از طرفي، شاگردان ما بطور معمول بهمي

شاما  شاینگشینو بهباود شود، زیرا چیزها باید راهنماي رشاد عبارتي، این چیزها در زندگي شما برایتان نظم و ترتیب داده نمي
شوند یا تقریبا  هرگز با آنها برخورد ندرت با آن روبرو ميفایده باشند، تحت شرایط معمولي شاگردان ما بهباشند. اگر این چیزها بي

 نخواهند كرد.

د. هنگاامي همینطور در مورد خیانت به كسي یا به یک فرد عادي قول چیزي را دادن، اینها همگي موضوعات مردن عادي هستن
آن  -كننده نگه دارید. اگر همه چیزكنید، نیاز دارید تا این چیزها را با فا بسناید و خود را در حد استاندارد یک تزكیهكه تزكیه مي

 را با استاندارهاي افراد عادي بسناید آیا شما فقط یک فرد عادي نیستید؟ -«آن قول دادن به یک فرد عادي»یا « خیانت»

 طبیعي با یک نوع وابستگي هستند. كنندهموزانِ خارج، همگي در آمریکا مشغول خواندن علون كس آپرسش: دانش

: شاید فردا در این مورد صحبت كنم. به شما این اصول را خواهم گفت: تاریخ بشر و علم بشري درواقع یک اشاتباه اسات. معلم

همگي اشتباه هستند. و این منار به آسیب اخالقي در جامعاۀ  بنیان پیشرفت آن، و همچنین بنیان درك نوع بشر، طبیعت و ماده
بزرگي است؛ فردا در مورد آن صحبت خواهم كرد. اما یک نکته وجود دارد: اگر بشر هیچ دانشي  امروز بشر شده است. این مسئله
تر درون آن را ببینناد. باالتر و عمیاقتوانستند معناي دروني را بخوانند، یا حداق  نمي فالون جوآننداشت، امروز مردن قادر نبودند 

بنابراین احتماال  فراگرفتنِ دانشي كه اكنون دارید نیز تصادفي نیست. بشر آینده یاک بنیاان علماي جدیاد را توساعه خواهاد داد، 
 بنابراین آنها به دانش نیز احتیاج خواهند داشت.

دانید چکار كنید. شاید این چیزها نیاز تصاادفي بطور طبیعي ميعنوان یک مرید دافا خودتان به نظر من وقتي زمانش فرا برسد به
اید در نظار عنوان چیازي كاه باه آن وابساتهنباشند. بنابراین حاال شما فقط الزن است چیزي را كه باید یاد بگیرید بیاموزید و به

آمریکا آماد كاار اشاتباهي كارده باود. مان كننده، مدرسه را رها كرده زیرا از اول وقتي به آموز تمرینان یک دانشنگیرید. شنیده
كند. چون آنچه پیش آمده، پیش آماده اسات، از اش اضافه ميگویم، شاید ابتدا كار اشتباهي كرده بود، اما حاال به اشتباه قبليمي

ناد تصاحیح توااي مشاابه نميبرخي اشتباهاتي كه مرتکب شدید به شایوه -تان اضافه نکنیدروي عمد مشکالتي به زندگي آینده
دانید در آینده آن را به آن شک  اناان نخواهید داد، و وقتاي نوبات باه اید، ميدانید كه كار اشتباهي كردهشود. شما در قلبتان مي

آمیزي براي آن تصمیم بگیرید اشکالي ندارد. آنوقت فکار رسد، تا زماني كه در آینده بهتر عم  كنید و بطور موفقیتاین موارد مي
مشکلي باشد. با وجود این مسائ ، الزن نیست برگردید تا مسئله را برگردانید و براي گیشته چیزي بپردازید بخاطر اینکه كنم نمي

تان دردسر درست نکنید، و در زنادگیتان دردسار كنیم. به عبارت دیگر، در تزكیهما به این شک  عم  نمي -اشتباه اناامش دادید
آ ماوز هساتید بایاد چون شما داناش -توانیم بگوییم خوب درس بخوانیدر حال حاضر فقط ميآموزان، ددرست نکنید. براي دانش

 خوب درس بخوانید.

دهید، چون نوعي كار در جامعۀ انسان عادي است و از دیدگاهِ اصاول جامعاۀ انساان عاادي، ایان حتي اگر كار دیگري اناان مي
خوبي اناان دهیاد. باراي اینکاه بشار هام یاک تالاي از زنادگي در نیز بهخدمتي به جامعۀ انساني در این بُعد است، باید آن را 

 ترین سطح دافاي كیهان است.پایین

 خواهم از طرف مریدان آلمان درودمان را به شما بفرستم.پرسش: معلم، مي

تر شود زمااني . وقتي گرننامه از آلمان را دیدن. روسیه نیز در نوامبر گیشته وقتي هوا سرد بود یک دعوتنامه فرستاد: دعوتمعلم

 كنم.براي رفتن پیدا مي
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 ایم شما به ژاپن بیایید اگر در آینده فرصت داشتید.ان. همیشه خواستهپرسش: معلم، من به ژاپن مهاجرت كرده

ر را گرد كرد. بعد از آن، او به ژاپن برگشت و چند نفهایي در گوانگاو برگزار كردن یک نفر از ژاپن شركت مي: وقتي كالسمعلم

آنهایي كه یاد گرفتند افراد محلي سالخورده بودند. بعد از یک دوره یاادگیري، هناوز  هم آورد، كه همگي ژاپني بودند. ظاهرا  همه
كه قبال  تمرین كرده بود را رها كند، بنابراین دیگر با او تماس نگرفتیم. زیرا تمان آن كساني كه او به آنها  گونگيچيتوانست نمي

 ایم.داد نیز خالص نبودند، ما با او تماس نگرفته آموزش

 كند آن بسیار خوب است.پرسش: شوهر من ژاپني است، اما دافا را بسیار دوست دارد. او فکر مي

تر : شاید یک تفاوت فرهنگي وجود داشته باشد. اما به نظر من اگر یک ژاپني بتواند واقعا  این را یاد بگیرد، براي آنها راحاتمعلم

هاا آن را هاا طارز فکار متفااوتي دارناد. اماا از وقتاي غربيز سفیدپوستان است، زیرا مردن شرق طرز فکر یکساني دارند؛ غربيا
 كنند.اند. من یکبار به ژاپن رفتم، اما فقط براي اینکه ببینم مردن ژاپن چطور عم  مياند، آنها نیز بسیار خوب بودهآموخته

مردن تبدی  شود، مسائ  در عرصۀ علون اجتماعي، مانند فلسافه و ادبیاات چگوناه  به فایي در قلبپرسش: اگر در آینده این دافا 
 خواهد بود؟

: همه چیز تغییر خواهد كرد. و كامال  جدید خواهند شد. درك مردن از جامعه، از بشریت، و از هماه چیاز، همگاي دگرگاون معلم

كنند: اي را دست به دست ميمردن فرق دارند و جمله دانند كه با بقیهپکن مي خواهند شد. بنابراین اكنون بسیاري از شاگردانم در
كنم. این قطعاا  متفااوت از فکار و درك اي را نق  ميكنم، فقط ایدهآنها را تأیید نمي البته من گفته« ما نوع بشر جدید هستیم.»

دهیاد در اعمااق خاود یاک فهام این فا ادامه مي مطالعهگمان همین است. همانطور كه به بي -مردن عادي از چیزها خواهد بود
اي نسابتا  بااالیي داریاد، و بسایاري نیاز از جدید از همه چیز خواهید داشت. كساني از شما كه ایناا حضور دارید، عناوین حرفاه

یابید كه كنید، در مير ميكنید و در مورد آن فکخوانند. وقتي به تدریج آن را تاربه ميدانشاویاني هستید كه در خارج درس مي
درك شما از همه چیز در مورد بشر دستخوش تغییري خواهد شد. زیرا، همانطور كه گفتم، پیشرفت بشر، درك بشر از سرچشمه و 

و درك آن از ماده، درك از جهان، درك از زندگي، درك از جهاان پایش از ماا، و  -تئوري تکام  اصال  وجود ندارد -سرمنشأ آن
 ن فضاي كیهاني همگي بر مبناي غلطي توسعه یافته است.درك از ای

 شود...پرسش: روح اصلي چه وقت وارد مي

اي پیش از تولد باشاد، یاا شود، اما زمان مختصِ آن ثابت نیست. شاید لحظه: روح اصلي معموال  كمي پیش از تولد وارد ميمعلم

 مکان دارد.همگي ا -نصف ماه، یک ماه یا حتي زودتر -خیلي پیش از تولد

 سازي انسان را اناان دهد چیست؟پرسش: دیدگاه معلم در مورد اینکه بشر، شبیه

: وقتي بشر هیچ اصول اخالقي نداشته باشد هر كاري خواهد كرد. بعد از اینکه آن نوع انسان به دنیا بیاید، دركاي از پادر و معلم

ساازي باه وجاود توان یک شخص را از طریاق شبیه. حتي ميوحشتناك است -مادر ندارد و دركي از اصول اخالقي بشري ندارد
كنم شوند. اما فکر نمايآورد تا جاي خودِ آن شخص را بگیرد و او را بکشد. این چیزها فقط بعد از انحطاط اخالقي بشر پدیدار مي

 -یاید، او آن شخص نخواهاد باودسازي به وجود بسازي بشر اتفاق بیفتد، زیرا خدایان اجازه نخواهند داد. حتي اگر یک شبیهشبیه
 تواند وارد او شود، چون خدایان به او روح اصلي نخواهند داد.فقط یک اهریمن مي

 پرسش: اگر افراد نژاد مختلط، تزكیه را تمرین كنند، به كدان بهشت خواهند رفت؟
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كنناده اظري در آسمان ندارناد. اگار تزكیهها مربوط است، افراد نژاد مختلط، دیگر نژادهاي بشري متن: تا آناا كه به انسانمعلم

باشند، ظاهر بیروني آنها دیگر مهم نیست و همگي به روح اصلي شخص بستگي دارد. اگر روح اصلي نژاد سافید باشاد، او سافید 
وضاوع فارق است؛ اگر روح اصلي از نژاد زرد باشد، او زرد است؛ اگر روح اصلي از نژاد سیاه باشد، او سیاه است. اگر تزكیه كناد م

 كند.مي

 تواند در تزكیه موفق شود؟پرسش: آیا شخصي با نژاد مختلط مي

تواند در تزكیه موفق شود همگي به خود شخص بستگي دارد. اگر شخصاي از : اینکه كسي بتواند تزكیه كند و اینکه آیا ميمعلم

شاود روح مال برسد. هنگامي كه در تزكیاه موفاق ميتواند به همین ترتیب به كق دن باشد، مينژاد مختلط بتواند در تزكیه ثابت
 گردد.اصلي او به هر جایي كه از آناا آمده بود برمي

 پیش در مورد شخصي با نژاد مختلط كه گم شده بود چه گفتید؟ پرسش: دفعه

ن نژاد زرد در باال ملتاي از ناژاد : او بدني كه با آن از باال به ایناا آمده بود را از دست داده است. بگیارید اینطور بگویم: مردمعلم

 زرد دارند، و مردن نژاد سفید در باال ملتي از نژاد سفید دارند. او این رشته را گم كرده است.

 شاود. پاس آیاا حقیقات دارد كاه در طاي دورهاید كه یک نوزاد فقط بعد از تولدش داراي یک روح اصالي ميپرسش: شما گفته
 ا  توضیح دهید.حاملگي زندگي وجود ندارد؟ لطف

شود. یک محصول كاه توساط شود یک زندگي وارد آن ميان كه وقتي هر چیزي خلق مي: حقیقت ندارد. هر چیزي... گفتهمعلم

 -بینید، اما همگي زنده هستند. وقتي جنین در بدن مادر خیلي كوچک استكارخانه تولید شده، هر چیزي، شما آنها را اینگونه مي
تواند بدون یک روح اصلي زنده باشد؟ بدون او زنده است. پس چطور مي -آیدكوچک از گوشت به وجود مياي كه آن تکۀ لحظه

ها، عالوه بر خودشان... مگر تزكیه در گیشته در ماورد یک روح اصلي او باز هم خودش زندگي دارد. بخاطر اینکه به همراه انسان
دهم، باه عباارتي، اي به شما ميفتند صریح و روشن نبود. من فقط ایدهگفت؟ البته، آنچه آنان گسه روح و هفت جان سخن نمي

دهاد. خاود بادن گوشاتي نیاز باا عالوه بر روح اصلي شما، بدن شما عناصر دیگري هم دارد كه یک زندگي بشري را شک  مي
 بتدا بسیار پیچیده است.تصویر پدر و مادر نیز زنده هستند. بدن بشري از همان ا -تان داراي زندگي استتصویرهاي والدین

 شود؟پرسش: پس آیا سقط جنین هم كشتن محسوب مي

: درست است. سقط جنین در حاملگي كشتن است. بدون توجه به اینکه اخالقیات بشر چگونه شده است، یا آیا نوع بشر یاا معلم

اید. ممکن است بحث كنید كه كشته باشید، كشتهاگر شما  -توانند نمایندۀ خدایان باشندقوانین نمي -دهد یا نهقوانینِ او اجازه مي
هاي زناان و ایم كاه در فضااي اطاراف بیمارساتانگویند. ما متوجه شدهها مياین چیزي است كه انسان -ایدطبق قانون نکشته

كاملي دارند، اما هاي دهند، یا بدنآنها اعضاي بدنشان را از دست مي -هاي زیادي هستند كه جایي براي رفتن ندارندزایمان، بچه
خودشان را داشاته باشاند و  اند، و ممکن بود آیندهها بازپیدا شدهها هستند. در اص ، این حیاتجوان و كوچک بچه همگي زندگي

شدند. اما شما آنها را پیش از آنکه حتي باه دنیاا بیایناد دیگري از بازپیدایي مي كردند و بعد وارد چرخهشاید چند سالي زندگي مي
نگیاز ااین موجود كوچک خودش یکه و تنها، خیلاي غم -هاي طوالني بگیردكشید. پس او مابور است دردمندانه از این ساليم

هایش روي زمین كه توسط آسمان در نظر گرفته شده است به پایان برسد، و فقاط است! او مابور است منتظر بماند تا تمان سال
توانیاد بگوییاد مي -دهیادازپیدایي شود. شما او را یکباره در چنین موقعیت دردناكي قرار ميبعدي ب تواند وارد چرخهآن موقع مي

 این كشتن نیست؟ عالوه بر این، این كارما بسیار بزرگ است.
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 تواند تزكیه كند؟پرسش: با این كارما، آیا شخص هنوز مي

ان، دافااي كیهاان تماماا  دربرگیرناده اسات. وقتاي از یاک ساطح تواند تزكیه كند. اما همانطور كه گفتاه: بله، البته كه ميمعلم

تر شود. سطوح مختلف فاي مختلف دارد، و هار چاه ساطح بااالتر باشاد، درك اصاول واضاحبخصوص دیده شود، فا مطلق مي
شاوند. پاس نید واقعا  تا كمال تزكیه كنید، آنها مطمئنا  موجوداتي در جهان شاما ميشود. آن بخاطر این است كه اگر شما بتوامي

تواند در تزكیه موفق شاود. و اگار كند قطعا  نميكسي كه اینگونه فکر مي« خب نگران كشتن نباشیم.»كنند: بعضي افراد فکر مي
تواند گویم؟ تزكیه ميكنید چه ميا ید برآیید. درك ميكشتههایي كه توانید از عهدۀ بازپرداخت زندگيدر تزكیه موفق نشوید، نمي

 براي این چیزها ترتیب داده شود، مشروط بر اینکه تزكیه حقیقي باشد. پس از كمال، نتیاۀ كارمایي تعیین خواهد شد. 

تزكیاه را باا چناین دانستم و آن مااز بود، اگر حااال پرسش: اگر سقط جنیني بیست سال پیش اناان شده باشد وقتي خوب نمي
 افتد؟كارماي زیادي تمرین كنم چه اتفاقي مي

ایم هاي زیادي كاه داشاتهزندگي داند در طي دوره: فقط بر تزكیه تمركز كنید. درواقع، در مورد بسیاري از ما، چه كسي ميمعلم

ایم. مردن مقدار بدهي كارمایي داشتهداند در هر دورۀ زندگي مشخص چه ایم؛ و چه كسي ميدر كدان زندگي چه كاري اناان داده
اند؛ افراد رها از كارما وجود ندارند. از قرار معلون كسي نیست كه یک زندگي امروز همگي با كارما روي كارما به این مرحله رسیده

دهایم، و از آنااا كاه  توانیم شما را نااترا از بین نبرده باشد؛ كشتن لزوما  فقط به كشتن یک انسان اشاره ندارد. از آناا كه مي
هاا را اید، به این چیزها فکر نکنید. فقط بر تزكیه تمركز كنیاد و مان نظام و ترتیبشما قادرید تزكیه كنید، و فا را به دست آورده

 شود. كنم. اگر شما به كمال برسید از این موضوع به خوبي مراقبت ميدرست مي

كنناد و هاي بشري را تصاحب ميها بدنگویند روباهان شکارچي هستند. آنها ميپرسش: چندین نفر از شاگردان فالون دافا در آلم
 ان.خوب نیستند. من هنوز این را نپییرفته

عنوان ها صحبت نخواهیم كرد. احتمالش وجود دارد كه آنها در آیناده وجاود نداشاته باشاند. اماا باه: ما در مورد خود روباهمعلم

رهایي براي كشتن اناان ندهیم. عالوه بر این، ما رحمت داریم. و اما در مورد تسخیر شدن توساط كننده، باید سعي كنیم كاتزكیه
بشاري  هاي خاص ندارند و قادر نیستند بدنها قدرتاند؛ بعضي روباههاي خاصي به دست آوردهها قدرتها، بسیاري از روباهروباه

 را تصاحب كنند.

 ي باال تزكیه كند؟پرسش: آیا بشر آینده نیاز دارد به سو

اید؛ اماا آن ]زماان[ نیاز زود فارا خواهاد تان را به پایان رسانده: تا آن زماني كه بشر آینده سر برسد، تقریبا  تمان شما تزكیهمعلم

گویند رسید. نوارهاي صوتي و تصویري براي افراد آینده باقي نخواهند ماند، و آنها از تصویر من آگاه نخواهند بود. بعضي افراد مي
اند. افرادي كه حاال در خیابان هستند از ان. درواقع، افراد آینده آموزش فاي من را نشنیدهمن بسیاري از اسرار آسمان را فاش كرده

اند. البته، اگر شما بطور حقیقي تزكیه كنید، به كمال برسید، و ترك كنید، من در حاال آماوزش فاا باه خبر هستند و نشنیدهفا بي
شاوند، و تقریباا  انگیز ميها افشاء نشده است. افراد آینده وارد یک دورۀ شاگفتم. بنابراین اسرار آسماني براي انسانخدایان هست

كمي نعمت و موهبت خواهند داشت. براي آنها نسبتا  سخت است تزكیه كنند، زیرا در یک محیط خوب، رنج زیادي وجود نخواهد 
دنیاي انساني آنقدر خشان و باد  -ت نخواهد بود. اما از طرفي دیگر، طبیعي نیز خواهد بودداشت. بنابراین تمرین تزكیه اصال  راح

 معمولي خواهد بود. اي براي تزكیهنخواهد بود، و دوره

طور در آن بااال باه»ان: شود. این را قبال  گفتهاید محدود نميهایي كه شما از آن رنج بردهتزكیه پر از دشواري است. و به دشواري
گویند متفاوت است. یعني، وقتي قلمروي شما باال گویم از آنچه مردن معمولي ميچیزي كه مي« غیرقاب  تحملي سرد خواهد بود.

كند، متوجاه یابند، و روش تفکر شما نیز تغییر ميرود، هر چیز دیگري از شما نیز به همین ترتیب بهبود ميباال مي گونگرود، مي
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هایت كمي با شما حرف مشترك دارند. به عبارتي خیلي احساس تنهایي خواهیاد كارد، و ناوعي ساختي نخواهید شد كه افراد بي
رسد حرف كمتري براي گفتن با افراد عادي دارید و آید: به نظر ميدرون خود حس خواهید كرد. بعد به همراه آن حالتي پیش مي
اینهاا طبیعاي اسات. ماا تماان  مطمئنا  اینگونه است. اماا هماه -تانتماس كمتري با آنها خواهید داشت، حتي با اعضاي خانواده

توانید یک شخص عادي در نظار گرفتاه شاوید. زیارا شاما كنیم تا این رابطه را متعادل كنیم. زیرا شما واقعا  نميتالشمان را مي
كارد، او یاک اي مادي را ترك ميكرد وقتي دنیخدایان هستید و چون دیگر افراد عادي نیستید... در گیشته، راهبي كه تزكیه مي

شاد كرد گفتاه ميالبته راهبان امروزي اینطور نیستند، و آن كیفیت را نیز ندارند. چرا وقتي دنیاي مادي را ترك مي -خدا بودنیمه
فتاده باود. كرد، از تمان ارتباطات دنیوي دور اكرد وقتي دنیاي مادي را ترك ميخداست؟ قبال ، كسي كه تزكیه ميكه او یک نیمه
توانناد بادون ایان احساساات ها نميتوانست با یک انسان یکسان باشاد. انساانكنید او هنوز انسان بود؟ البته او نميآیا فکر مي

ها باه آن معمولي انساني زندگي كنند. بعد از اینکه تزكیه كنید و بطور حقیقي بهتر شوید، متوجه خواهید شد كه باه آنچاه انساان
 كننده در نظر خواهید گرفت.ها عاشق حرف زدن در مورد آن هستند را واقعا  كس وابسته نیستید، و آنچه كه انسانوابسته هستند 

شود. اما شما هم نباید زیاد در مورد این جنباه تر ميها وجود دارد، و این شکاف مدان بزرگبنابراین حتما  تفاوتي بین شما و انسان
شوید، آهسته و به تدریج در تماس با چیزهایي كه بایاد باا آنهاا تمااس داشاته وارد این حالت مياز مسائ  فکر كنید، زیرا وقتي 

ها هاي خودتاان را داریاد، انساانبیني خواهید رسید. شما خوشيباشید قرار خواهید گرفت، و به تدریج به باز شدن گونگ و روشن
 ایان را دارند.هاي خدها را دارند، و البته، خدایان خوشيهاي انسانلیت

 اند در چیني زیاد خوب نیستند. آیا در آینده باید آنها را به چین برگرداند؟پرسش: بچه هایي كه در آمریکا بزرگ شده

ان، بناابراین وقتاي مریادانم را ان و این مشک  را همه جا دیدههاي بسیاري بودهتوانم به شما بگویم در خارج، در مکان: ميمعلم

توانید خصوصیات ناژاد زردتاان را از گیرند؛ شما نميتان چیني یاد ميگویم: مطمئن شوید كودكانبه آنها چنین ميبینم اغلب مي
دست بدهید. از آناا كه در بهشت سفیدپوستان جایي براي شما نیست، هنوز نیاز دارید به بهشت مردن ناژاد زرد بازگردیاد. آنچاه 

هااي كنیاد نتوانیاد معنااي حقیقاي آن را درك كنیاد. اماروز كتابفا را مطالعاه ميبیش از همه اهمیت دارد این است كه وقتي 
ما، این  فالون گونگ چینيكنند. درست مانند كتاب انتقالي را فراهم مي شده، براي افراد یک روند درك كردن در طي دورهترجمه

هااي هایي كاه باه زبانكند. كتابرا دنبال مي لونجوآن فاحقیقي، شخص  فقط براي روند درك افراد است، در حالیکه در تزكیه
خواهید بطور حقیقي تزكیه كنید، الزن است متن اصالي شوند نیز براي دورۀ روند درك شما هستند. اگر شما ميخارجي ترجمه مي

سطحي هستند و  -شوند هرچقدر هم خوب اناان -هاتوانید بدانید اوضاع از چه قرار است. ترجمهرا بخوانید. تنها از متن اصلي مي
یاابیم؛ وقتاي هماان جملاه را از خاوانیم آن را متفااوت ميمعاني دروني ندارند. براي همین بسیاري از ما هر بار كه كتااب را مي

 كند.خوانید آن كامال  فرق ميقلمروي متفاوتي مي

 یا این پدیده صحیح است؟پرسش: بعضي شاگردان قدیمي تمایلي ندارند در گفتگوي شاگردان جدید شركت كنند. آ

گاویم انااان هاي تمرین بیایند تا تمرین كنند ساختگیر نیساتیم. فقاط باه شاما مي: ما نسبت به اینکه همه باید به مح معلم

آنها به  -تر رشد و بهبود یابیدسازد سریعهاي تمرین شما را قادر ميها بصورت گروهي و بحث و گفتگو میان شما در مکانتمرین
اي نیسات. ماا مسائله -تواند در خانه تمارین كنادكنند بهتر شوند. اگر كسي بخواهد در خانه تمرین كند، مين كمک ميشاگردا

اند، و حقیقت دارد كه تعداد زیادي از آنها در بین آن كساني هستند كه در خانه تمرین كساني را داریم كه خیلي خوب تزكیه كرده
هایشاان توانند كوشا باشند و پیشرفت مستمر داشته باشند، و تعاداد زیاادي از آنهاا از خانهميكنند. اما كساني نیز هستند كه نمي

اش در ماورد توانید این افراد را مابور كنید. تمرین تزكیه همهتوانید آن را عمومیت دهید، همچنین نميآیند. پس نميبیرون نمي
خواهاد یاک باودا اینکه مابورش كنید بیاید چیست، درست؟ اگر نمي ایدهخواهد تزكیه كند، فقلب افراد است. اگر كسي قلبا  نمي

خواهد اناان دهد باه حسااب خواهد یا آنچه ميتوانند كاري در مورد آن اناان دهند. فقط آنچه شخص ميشود، حتي بوداها نمي
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كنید این خوب است و او را ماباور کر ميكند فا را منتشر كنیم؛ فكنید بیرون آمدن انگار به ما كمک ميآید. اما شما حس ميمي
 كنید به دیگران كمک كند. درواقع، این لزوما  صحیح نیست. تزكیه در خانه و تزكیه در بیرون مانند هم هستند.مي

ایم در سارزمین اصالي چاین البته، موضوعي كه االن مطرح كردیاد نیسات. متوجاه شاده -اناكنون به موضوع دیگري پي برده
كنناد آیند، و اینکه تقریبا  تمان آنهایي كه بیرون تمرین ميشاگردان قدیمي از دورۀ اولیه، دیگر براي تمرین بیرون نميبسیاري از 

بسیاري از آنها وجود دارند. از آناا كه این شکلي است كه دافااي ماا باه آن شاک  منتشار  -اندهرگز آموزش فاي من را نشنیده
دهد. این عالي اسات. آن هاي آینده نیز آن را به این شیوه اناان مياشته شده است، و نس شود، این شک  براي شما باقي گیمي

اكنون خیلي خوب تزكیه به این معني نیست كه كساني كه برگشتند تا در خانه تمرین كنند دیگر خوب نیستند؛ بسیاري از آنها هم
ایان  -اند و درك عمیقي از فا ندارند حارف مشاتركي ندارنادع كردهاند. آنها متوجه شدند با شاگرداني كه تازه تمرین را شروكرده

كنند چیزهایي كه سایر شاگردان دوست دارناد در ماوردش حارف بزنناد وابساتگي هساتند، و آید. آنها فکر ميوضعیت پیش مي
دهناد، ها كاري انااان مياین وضعیت وجود دارد. معموال ، وقتي انسان -آیندكنند؛ شاید براي همین نمياحساس معیب بودن مي

تواند بودن یک وابستگي یا یک هدف دارند. اگر شخصي خیلي خوب تزكیه كند، وقتي هیچ وابستگي بشر عادي نداشته باشد نمي
هر جمله، هر فکار، و افکاار در ذهان ماردن داراي  -ها را تحم  كنداز انسان تواند حتي یک جملهها را تحم  كند. نميبا انسان

كنند را خواهیاد تند. وقتي ذهن شما تمیز و روشن باشند، وقتي چیزي وجود نداشته باشد، هر چیزي كه دیگران فکر ميهدفي هس
اي از دیگاران را تحما  كنیاد، و احسااس آزردگاي فهمید. و بعد قادر نخواهید بود حتي هیچ فکري، هیچ حركتي، یا هیچ جملاه

مواردي مانند این وجود  -رویده روشني برایشان توضیح دهید، و بنابراین بیرون نميتوانید آن را بكنید نميكنید. فقط حس ميمي
كنم بهتر است شاگردان جدید ما براي تمرین بیرون بیایند. چرا؟ زیرا این حقیقتا  به شاما دارد، اما همه اینطور نیستند. اما فکر مي

كنیاد خودتاان باه كنیاد و ساعي ميجاي آن در خانه تمارین مي آیید و بهكند بهتر شوید. اگر براي تمرین بیرون نميكمک مي
خواهاد چاه كساي نمي -بین شوید، اما آهساته خواهاد باودتنهایي به مسائ  روشن و آگاه شوید البته كه قادر خواهید بود روشن

 خواهد سریع بهتر شود؟پیشرفت مستمر داشته باشد؟ چه كسي نمي

رن باه عناوان راهنماا -شان-دانیم كه آیا باید آن را اناان دهیم یا خیر، چطور از جانيدهیم و نمپرسش: وقتي كاري اناان مي
 استفاده كنیم؟

هاي خاصي گیر : درواقع، این در مورد اینکه كاري باید اناان شود یا نشود نیست. شما متوجه نیستید مردن اغلب در موقعیتمعلم

بشر كناوني ببیانم؟  نند. چرا من قادر هستم همه چیز را در مورد وضعیت توسعهافتند و بعد قادر نیستند خوب و بد را ارزیابي كمي
اید به آن نگااه كنید، وقتي درون آن گیر افتادهتوانم همه چیز را توضیح دهم زیرا درون آن نیستم. وقتي به موضوعي نگاه ميمي

از آن بیرون بپرید و نگااه دقیقاي باه آن بیندازیاد، نکنید، موضوعات را بصورت مازا و از داخ  آن موضوع خاص ارزیابي نکنید. 
سااتوا آن را رن هست یا نه. چطور كسي كه خوب تزكیه كرده است، یا یک خادا یاا یاک بودي-شن-ببینید در هماهنگي با جن

 كند؟ اینگونه به آن فکر كنید و به محض اینکه افکار درست ظاهر شدند خواهید فهمید.اداره مي

تر از آورناد. محایط سارزمین اصالي چاین مطمئناا  بسایار پیچیادهیچیده، اشخاص سطح باال به وجاود ميهاي پپرسش: محیط
 تر است.آمریکاست، پس تزكیه در چین سریع

هاي رواني میان مردن در سرزمین اصلي چاین هاي مختلف پیچیده هستند. درگیريآنها پیچیده هستند؛ آنها به شک  : همهمعلم

ظااهري  هاي آنها علیه یکدیگر سخت و جدي است. اما در آمریکا، آسایبِ وارد شاده باه فرهناگكاريفریب -واقعا  شدید است
 تواند در هر مکاني تزكیه را تمرین كند.بسیار جدي است، و ماهیت اهریمني بسیار عظیم است. بنابراین هر كسي مي

 پرسش: هوا آلودگي سنگیني دارد. آیا این براي تزكیه بد است؟
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شاود، با انرژي باال جایگزین مي كنندگان این مشکلي نیست. از آناا كه بدن شما به تدریج توسط ماده: خیر، براي ما تزكیهممعل

 كند.این چیزها شما را آلوده نمي

كننده هاجتماعي خود تزكی تواند بر محیط خارجي تأثیر بگیارد، شام  محیط طبیعي، محیط اجتماعي، یا حلقهپرسش: آیا تزكیه مي
 رن حركت كند؟-شن-و محیط زندگي تا به سمت خوبي و در جهت جن

تواند به راحتي مشاهده شود. هر چیزي كه باا شاما كند، فقط بسیار ظریف و نامحسوس است و نمي: این تأثیر را ایااد ميمعلم

ها از شاما دورتار و یکي اینکه بعضيتغییراتي از دو نوع.  -شودسر و كار داشته باشد دستخوش تغییرات ظریف و نامحسوسي مي
ها كال  شوند. بعضيبه عبارتي، آنها بهتر و بهتر مي -شوندتر ميها به شما نزدیک و نزدیکشوند، و دیگري اینکه بعضيدورتر مي

 سوس هستند.افتد. تغییرات بسیار نامحاین اتفاق مي -شوندكنند؛ آنهایي كه به قدر كافي خوب نیستند جدا ميشما را رها مي

 پرسش: معلم، نهایتا  تأثیر وضعیت نیم لوتوس در برابر وضعیت لوتوس كام  هنگان اناان مدیتیشن چیست؟

: یک عنصر بنیادین تزكیه وجود دارد، یک مکانیزن دروني. مکانیزن تمرین لوتوس كام  ما درست مانند یک ماشین اسات. معلم

ب شوند، اما اگر اصرار داشته باشید آن را باه شاک  دیگاري نصاب كنیاد قاادر هاي ماشین قرار است به این شک  نصدندهچر 
نخواهد بود چیزي تولید كند. اما این لزوما  مطلق نیست، چراكه برخي افراد به یک روند پیشرفت تدریاي احتیاج دارند. اگر اكنون 

هایي براي رسیدگي باه آن داریام. راین ما هنوز هم راهتوانید پاهایتان را ضربدر كنید، سعي كنید به تدریج اناامش دهید. بنابنمي
 تان را بکنید تا خودتان را برسانید.باید تمان تالش

توانم برسم. این یعني سطح من پایین دهم، اگر ساكن نشون، به تمركز هم نميپرسش: وقتي وضعیت نشستن لوتوس را اناان مي
 توانم به سطوح باالتر برون.است و نمي

اكنون بسیار باالست. این قبال  در كتاب مورد بحث قرار برسید، سطح كنوني شما هم دینگمحض نشستن بتوانید به ر به: اگمعلم

تواند سركوب شود را صرفا  طوري در نظار بگیریاد كاه ( شوید، فکري كه نميدینگتوانید وارد تمركز )گرفته است. اگر واقعا  نمي
این تركیبي از عقاید اكتساابي  -گیارید به شما بگویم كه این در درجۀ اول شما نیستیدگویي فکر شخص دیگري است. درواقع، ب

خواستید در مدیتیشن بنشینید و وارد سکون شوید، اما چرا آن سااكن نیسات؟ بعد از تولد و كارماي فکري است. شما در اص  مي
عنوان شاخص كناد، پاس بایاد آن را باهتان ميشافتهتواند شما باشد؟ این كارماست كه آآیا آن مي -دهدآن به شما گوش نمي

توانید به سکون برسید، و سطح شاما نیاز هایتان را سبک كنید به تدریج بیشتر و بیشتر ميدیگري در نظر بگیرید. وقتي وابستگي
 شود.بهتر مي

ا باید بخاوابم، یاا ایان اهریمناي توانید به من بگویید آیكنم. ميها احساس خواب آلودگي ميپرسش: همیشه هنگان اناان تمرین
 است كه باید با آن مبارزه كنم؟

ها باید استراحت كنند. همچناین یکاي از چیزهاایي اسات، : خود خوابیدن اهریمن نیست. این چنین عاملي است كه انسانمعلم

تواناد نقاش یه بخوابیاد ایان ميكننده، اگر در طي تزكعنوان یک تزكیهدهد. اما بهیکي از عواملي، كه جهان را نظم و ترتیب مي
تواند آن نقش را ایفاء كند. اماا از یک اهریمن را ایفاء كند، و شما را از تزكیه دور نگه دارد. آن خودش یک اهریمن نیست، اما مي

تاان را قاوي كنیاد، و هتان را تزكیه كنید؟ بایاد ارادشما را نیز دارد. آیا نیاز ندارید اراده سوي دیگر، آن همچنین تأثیر تقویتِ ارادۀ
ها خودش نیز یکاي از آثاار آلودگي در حین اناان تمرینآن همچنین تزكیه است. احساس خواب -تان استمهارِ آن، تقویت اراده
 كارماي فکري است.
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 هاي انرژي دقیقا  چه هستند.پرسش: مایلم بپرسم مکانیزن

ساطوحي كاه  -اندتشاکی  شاده گوناگاز مواد بسیار میکروساکوپيِ هاي پویایي هستند كه هاي انرژي مکانیزن: مکانیزنمعلم

 شاما در آیناده باه نقطاه توانند آن را ببینند. وقتي تزكیاهها نميها شکلي دارند، اما انسانتوانند ببینند. این مکانیزنها نميانسان
مانند یک كمربند است، یک كمربناد سافید،  مشخصي برسد و چشم سون شما نسبتا  خوب باز شود، قادر خواهید بود آن را ببینید.

هاا را انااان ( شاما متصا  اسات. وقتاي تمرینانتايدنكند. اما آن به فالونِ درون میدان اكسیرِ )كه اطراف بدن شما عم  مي
د. یعني، حتي راننتر باشند، تمرین خودكار شما را بهتر به پیش ميها قويشود. هرچه این مکانیزندهید بطور مستمر تقویت ميمي

كنناد. تماان پانج تمریناي كاه آنها به تمرین خودكار شما كماک مي -چرخنددهید آنها ميها را اناان نميزماني كه شما تمرین
اید، حركات اینااا ایساتادهبینیاد كاه بيها را به شک  مؤثري دارند. بناابراین گرچاه خودتاان را ميایم این مکانیزنآموزش داده

 برند.كنند، و تبدی  تمان بدن شما را پیش ميشما هستند كه به عقب و جلو حركت مي هاي بدنمکانیزن

 پرسش: آیا بهشت فالون داراي آواز فالون است؟

تواند آنقادر غیرجادي باشاد؟! اماروز ماردن : این اناانِ كارِ تبلیغات و جنبۀ بشري دادن به مسائ  است. چطور فاي بودا ميمعلم

كردناد، یاک نظیري خدایان بزرگي هستند. در گیشته وقتي مردن به بوداها اشااره مياند. اما بوداها بطور بيبوداها را بشري كرده
سااتواها، و ماریم كنناد. تصااویر بوداهاا، بوديآورد. امروزه بطور سرسري به آنها اشااره ميحد و مرزي سر برميحس احتران بي

ساتواها و ماریم مقادس اسات. آنهاا حرمتي به بوداها، بودياین بي -شوندمي ها قرار دادهشوند و در قبرستانمقدس حکاكي مي
كنند خیلي هم خوب اسات، و دانند درحال اناان چه كاري هستند. فکر ميها نميشوند. انسانتوسط سنگ قبر مردگان احاطه مي

دهناد. آیاا اینگوناه نیسات؟ خدایان دساتور ميانگار به  -ساتواها و مریم مقدس از مردگان مراقبت كنندخواهند بوداها، بوديمي
ها و آوازها آن رقص گونگچيهاي شوند. بسیاري از روشها زاده ميآلود انساندرواقع، اینها تماما  چیزهایي است كه از افکار گناه

كند. این نگااه اد را تحریک ميدهند. آن چیزها با تزكیه چه ارتباطي دارند؟ عالوه بر این، آنها وابستگي احساساتِ افررا اناان مي
توان از روش فکري بشاري هاي تفکر بشري است. در حقیقت اصال  نميكردن به بوداها، دائوها و خدایان با افکار انساني و روش

بشري را براي فکر كردن درباره آنها استفاده كرد. وقتي خیلي خوب تزكیه كرده باشید، و تنها زماني كه دیگر مانند آنها این افکار 
 توانید به كمال برسید.نداشته باشید مي

كنیم. باید آن تمایالت را در زندگي معمولي خودمان از بین ببریم. گاهي اوقاات زندگي مي« قصد داشتن»پرسش: ما در حالتي از 
 كند.شون و مرا خیلي عصبي ميگیج مي

اید و باید بهتر شاوید و از خصي از درك فا را پرورش دادهكنید سطح مشكنید، حس ميخواهید بگویید وقتي تزكیه مي: ميمعلم

چارا »دهناد: شوید این افکار مشخص هنوز وجود دارند و شما را بر سر دوراهي قارار ميافکار مشخصي رها شوید؛ اما متوجه مي
 -پیش این را توضیح دادن عهدف -بینید. درست نیست؟ بگیارید به شما بگویمو خودتان را درگیر مي« هنوز افکاري مث  این دارن؟

توانساتید حتاي سازد زندگي یک انسان معمولي را حفظ كنید از بین ببریاد، نمياگر قرار بود تمان افکار انساني كه شما را قادر مي
شاوند، پاس قاادر ها برانگیختاه ميدهند، توساط وابساتگيها اناان ميیک روز هم بین مردن عادي بمانید. هر كاري كه انسان

ها دانید چه حسي دارد وقتي این افکار را نداشته باشید ولاي باا انسااننخواهید بود حتي یک فکر بشري را تحم  كنید. هیچ نمي
ترین سطح شما تبدی  خواهد شد و تماان باشید. پس براي اینکه میان مردن عادي تزكیه را تمرین كنید، تنها بعد از كمال، بیروني

 اهد رفت.هایتان از بین خووابستگي

 روند؟پوست به كدان بهشت ميپرسش: بعد از رسیدن به كمال، افراد سفید
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دیاده باشایم؛  فاالون جاوآن: این سؤال قبال  مورد بحث قرار گرفته است. برخي از ما ممکن است تصاویري از بوداها را در معلم

خادایاني باا  -یم مقدس و عیسي لباس پوشیده باشندخدایاني دیده باشند كه مانند مر فالون جوآنانگلیسي  برخي شاید در نسخه
بودا هستیم، اما من سرشت  ان ما از مدرسهكنید... گفتهتک كلمات. گرچه شما دافاي ما را تزكیه ميدر تک -تصاویر سفیدپوستان

وند. پاس اگار یاک شافاي كیهان را. پس البته كه خدایان نیز در آن شام  مي -دهم، اصول كیهان راك  كیهان را آموزش مي
شده در بدن او نیز یک تصویر سفیدپوست به خود خواهد گرفات، و پاس از رسایدن باه تزكیه گونگسفیدپوست به كمال برسد، 

كنند همگاي باال دارناد. البتاه در كه آنها تزكیه مي هاي()یینگكمال به یک بهشت سفیدپوست خواهد رفت؛ كودكان كوچکي 
 .مورد مدرسۀ دائو نیز چنین است

 توان كارماي كشتن را پس داد؟پرسش: چطور مي

تصادف رانندگي، سقوط از جاهاي  -ا ندشدهشان با حوادث خطرناكي مواجه تزكیه : ما مریدان زیادي داریم كه در طي دورهمعلم

رد. البتاه، هماانطور مطمئنا  ارزش شاد بودن را دا -مان احساس شادي كردندبلند، و بسیاري تصادفات دیگر. پس از آن، شاگردان
تواناد حتاي باا ان، این برابر است با پرداختِ مقدار عظیمي از كارماا كاه در گیشاته تولیاد شاده باود، و ميكه در فا توضیح داده

خاورد زیارا شاما بازپرداخت یک زندگي برابر باشد. اگر آن زندگي واقعا  برایش پرداخت شده باشاد، ناان شاما از جهانم خاط مي
 اید.ي آن زندگي پرداخت كردهاكنون براهم

است، واقعا  مرده است. عاالوه بار  یک شما كه از كارما ساخته شده -افتددرواقع، فکر نکنید كه بعد از تصادف اتفاقي برایتان نمي
ارماا آن، آن بدن افکار داشت، قلب و اعضایي داشت كه از كارماي بد شما ساخته شده بودناد؛ آن در تصاادف مارد، و تماماا  از ك

ایم، و چناین مقادار عظیماي از كارمااي شاما را از باین العاده خوبي براي شما اناان دادهدرست شده بود. ما چنین كارهاي فوق
كنیم كند. ما فقط به این خاطر آن كار را ميهیچ شخص دیگري این كار را نمي -ایمها پرداخت كردهایم و با آن براي زندگيبرده

 ه كنید. وقتي این را متوجه شوید هیچ راهي براي سپاسگزاري از من نخواهید داشت.تا شما بتوانید تزكی

 رسیم؟پرسش: چطور به كمال مي

دهیم تا بنتي انسان به یک بادن باودا تبادی  شاود. ایان مسایري اسات كاه در پایش : ما این فاي خودمان را اشاعه ميمعلم

در مدرساۀ دائاو، « آزاد شدن از جسد»، یا روش «تبدی  ]شدن به[ نور»روش  گیریم، یاگیریم؛ ما روش نیروانا را در پیش نميمي
بریم. ما آشکارا و شاکوهمندانه شود را به كار نميشود و در تابوت قرار داده ميكه در آن یک چوب بامبو تبدی  به بدن انسان مي

 ده است.رسید، زیرا بدن شما از قب  تبدی  شگیاریم مردن ببینند شما به كمال ميمي

خواهم شغلي پیادا كند باید شغ  مردن عادي را داشته باشد... مياند وقتي شخصي میان مردن عادي تزكیه ميپرسش: معلم گفته
 كنم كه بدون آنکه وقت زیادي برایش بگیارن آن را بخوبي اناان دهم، تا بتوانم براي تزكیه وقت بگیارن.

اي پیدا كنید تا بتوانید وقت بسیار زیادي براي تزكیه داشته باشید خواهید شغ  سادها ميشم ما این فکر را داریم. همه : همهمعلم

هااي شاما احتمااال  بخااطر و در همین حین قادر باشید كار خوبي اناان دهید. یک فکر، هر چه باشد، فقط یک فکر است. انگیزه
تند، زیرا وضعیت هر كسي فرق دارد. تاا زمااني كاه وابساتگي كنیم نیستزكیه است. اما اغلب اوقات مسائ  آنطور كه ما آرزو مي

بدن قانون من چیزها را باراي شاما باه خاوبي نظام و  -بر اناان آن به شک  خاصي اصراري نداشته باشید -قوي نداشته باشید
 توانید یک شغ  معمولي داشته باشید و تزكیه را نیز به همان شک  تمرین كنید.دهد. ميترتیب مي

ساازي شاده یابند كه خواندن جوآن فالون به سبک حروف سنتي با خواندن آن به سابک حاروف سادهبرخي افراد درميپرسش: 
 متفاوت است، كه این یک احساس متفاوت است.
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رسد اینگونه باشد. باید مانند هم باشند. یک مسئله وجود دارد: از زماان انقاالب فرهنگاي در سارزمین اصالي : به نظر نميمعلم

رسد، مردن تایوان و چین كه در خارج از آسایاي جناوب فکر مردن تغییرات چشمگیري كرده است. وقتي به این موضوع مي چین،
باه سابک  فاالون جاوآنشرق یا دیگر مناطق هستند طرز فکري كمي متفاوت دارند. آیا به خاطر این است كه شما تمای  دارید 

كنیاد باا خوانیاد، حاس ميساازي شاده را ميهمین كه سابک حاروف ساده -دحروف سنتي را با آن عقاید قبلي خودتان بخوانی
 شوید؟ این درواقع یک سد روانيِ خودِ شماست.چیزهایي از چین كه با آن راحت نیستید آشفته مي

انااان  خواهم حركات تمرین را نیزخواهم كتاب را زمین بگیارن، و نميخوانم نميها وقتي جوآن فالون را ميپرسش: بعضي وقت
 دهم.

خاوب اسات.  -خواهید آن را زمین بگیارید، خوب باه خوانادن اداماه دهیادخوانید نميرا مي فالون جوآن: اگر هنگامي كه معلم

 اول اهمیت است. فا در درجه مطالعه -ها را بعدا  اناان دهید. خوب است كتاب را بیشتر بخوانیداشکالي ندارد تمرین

 

 


