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دربارۀ دافا
( لونیو )
دافا خرد آفریدگار است .سنگبنای آفرینش است؛ آن چیزی است که آسمانها ،زمین و جهاان براسااآ آن بناا دهااده اده
است .همه چیز را دربرمیگیرد ،از بیدهایت کوچک تا بیدهایت عظیم؛ درحالیکه در هر یک از سطوح هستیِ بدن کیهادی ،بهگوداهای
متفاوت متجلی می ود .از ژرفای بدن کیهادی ،ابتدا ریزترین ذرات پدیدار می اودد و در پای آن ،هیاههیاههاای ذرات بای امار در
اددازههای گوداگون ،از کوچک تا بزرگ ،تا سطوح بیرودیای که بشریت می ناسد ،یعنی اتمها ،مولکولها ،سایارات و کهکشاانهاا؛ و
ورای آدها و دیز آن چیزهایی که بازهم بزرگتردد .ذراتی با اددازههای گوداگون ،موجاودات و دیاز ددیاهاایی در ادادازههاای گودااگون را
میسازدد که در بدنهای کیهادی پخش هستند .موجوداتی که در هر یک از سطوح گوداگونِ این ذرات هستند ،اینطور درک میکنناد
که ذرات موجود در سطح بزرگتر بَعدی ،سیاراتی در آسمان ان هستند ،و در تکتک سطوح بههمین کل است .بارای موجاودات در
هر یک از سطوح گوداگون این جهان ،این تا بیکران ادامه دارد .این دافا بود که زمان و مکان ،ادبوه موجودات و گودهها و همۀ آفرینش
را پدید آورد؛ هر چیزی که وجود دارد ،مرهون آن است و هیچچیزی بیرون از آن دیست .تمام اینها ،تجلیات ملموآ ویژگیهای دافاا
یعنی جِنَ ،ن ،رِن ،در سطوح مختلف است.
ابزار مردم برای کاوش فضا و بررسی حیات هر اددازه هم که پیشرفته با د ،دادش بهدست آمده ،محادود باه مسامتی از ایان
بعدی است که موجودات بشری در آن وجود داردد ،یعنی سطح پایینی از این جهان .درطول تمدنهای مامبل تاریخ ،ادسانهاا سایارات
دیگری را کاوش کرددد .اما بدون توجه به ارتفاع و مسافت پیموده ده ،بشر هنوز از عهدۀ این بردیامده است کاه از بعادی کاه در آن
وجود دارد ،خارج ود .تصویر حقیقی جهان برای همیشه خود را از بشر پنهان میکند .اگر یک موجود بشری بخواهد اسرار این جهان،
مکان-زمان ،و بدن بشری را درک کند ،باید تزکیه در یک روش راستین را برگزیند و به رو نبینی حقیقی دستیابد و سطح وجودش
را ارتقاء دهد .در اینصورت از طریق تزکیه ،خصوصیات اخالمیاش واه می ود و هنگامیکه بتوادد دیکیِ وامعی را از رارت و خاوبی
را از پلیدی تشخیص دهد و فراسوی سطح بشری برود ،حقایق این جهان و موجوداتِ سطوح و بعدهای دیگار را مایبیناد و باه آدهاا
دسترسی پیدا میکند.
با آدکه مردم اغلب ادعا میکنند فعالیتهای علمی ان برای این است که «کیفیت زددگی را بهبود بخشند» ،اماا ایان رمابات
فناوراده است که آدها را به پیش میرادد .و در بیشتر موارد ،این فعالیت ها بر این اساآ ادجاام اده اسات کاه ماردم الهیاات را کناار
گذا ته و اصول اخالمی هزم برای خویشتنداری را رها کرددد .به هماین دهیال باود کاه تمادنهاای گذ اته بارهاا ویاران اددد.
کاوشهای مردم بهداچار محدود به این ددیای مادی است ،و این یوههای کاوش بهگودهای هساتند کاه صارفا آدچاه پذیرفتاه اده،
موردمطالعه مرار میگیرد .درخصوص چیزهایی که در این بعد بشری داملموآ یا داامریی هساتند ،اماا باهطاور وامعای وجاود دارداد و
خود ان را در این ددیای حاضر ،به کلهای وامعی هویدا می کنند ،همچون معنویت ،ایمان ،ساخن الهای و معجازات؛ ماردم هرگاز
جرأت دمیکنند به آدها دزدیک ودد ،چراکه آدها الهیات را دور ادداختهادد.
اگر دژاد بشر بتوادد منش ،رفتار و تفکر خود را برپایۀ ارزشهای اخالمی بهبود بخشد ،آدگاه امکانپذیر خواهد باود کاه تمادن
پایدار بمادد و حتی دوباره معجزات در این ددیای بشری روی دهند .بارها در گذ ته ،فرهنگهایی که دیمهخدایی-دیمهبشری بوددد ،در
این ددیا ظاهر ددد و به مردم کمک کرددد به درک درستتری از زددگی و جهان برسند .درحالی که دافا اینجا ،در ایان ددیاا متجلای
می ود ،ومتی مردم احترام و تکریم مناسبی به آن دشان دهند ،خود ان ،دژاد ان یا ملیت ان از برکت و سربلندی بهرهمناد خواهناد
د .این دافا ،راه بزرگ جهان بود که بدن کیهادی ،جهان ،زددگی و تمام آفرینش را پدید آورد .هر موجودی که از دافاا منحارش اود
بهراستی تباه است .هر خصی که بتوادد مطابق با دافا با د بهراستی فرد خوبی است و با سالمتی و ادمادی پاداش داده مای اود .و
هر تزکیهکنندهای که بتوادد با دافا یکی ود ،موجودی رو نبین است ،موجودی خدایی.
لی هنگجی
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سخنراني اول

هدایت حقيقي مردم بهسوي سطوح باال
در تمام مدتی که آموزشها و تمرینها را منتقل میکردهام ،دسبت به جامعه و اگردان مسئول بودهام .دتایج خوب باوده
و تأثیر خوبی هم روی اجتماع گذا ته است .چندین سال پیش بسیاری از استادان چیگودگ بوددد که تمرینهای چیگودگ خود
را آموزش داددد ،اما چیزهایی که آنها آموزش داددد همگی فقاط در ساطح افا دادن و تندرساتی باود .البتاه دمایگاویم کاه
تمرینهای دیگران خوب دیست .فقط میگویم که هیچ چیزی از سطح باهتر را منتقل دکرددد .از وضعیت چایگوداگ در ساطح
کشور آگاه هستم ،و میتوادم بگویم که درحال حاضر ،در داخل کشور یا خارج ،تنها کسی هستم کاه باهطاور وامعای تمرینای را
منتقل می کنم که ما را به سطوح باهتر میبرد .و چرا هیچ کسی درحال ادجام آن دیست؟ علت این است کاه ایان مسائله باه
موضوعات بسیار بزرگی مربوط می ود ،ریشههای تاریخی آن عمیق است و محدودهی وسیعی از چیزها را در بر مایگیارد و باا
مسایلی جدی سر و کار دارد .این چیزی دیست که هر کسی بتوادد آنرا آموزش دهد ،چراکه آن باا بسایاری از روشهاای دیگار
ارتباط پیدا میکند .مخصوصا ،زمادی این مسئله مصداق پیدا میکند که تمرین کننادگادی داریام کاه اماروز یاک تمارین را یااد
میگیردد ،فردا تمرین دیگر را ،و بدن ان را به چیز آ فته و درهم و برهمی تبادیل مایکنناد ،کاه موفقیات اان را غیارممکن
میکند .دیگران راه اصلی را برمیگزینند و بهسوی باه تزکیاه مایکنناد درحاالی کاه آنهاا اداواع و امساام راههاای فرعای را
برمیگزینند .ومتی در یک روش تزکیه میکنند ،روشهای دیگر تداخل ایجاد میکند و هنگامی که در روشهاای دیگار تزکیاه
میکنند ،اولی تداخل ایجاد میکند .هر چیزی با آنها تداخل ایجاد میکند و دیگر دمیتوادند تزکیه کنند.
باید تمام این چیزها را برایتان سامان دهیم .آنچه را که خوب است برایتان دگاه مایداریام ،آنچاه را کاه باد اسات
برمیداریم و ما را مطمئن می کنیم که از این لحظه به بعد بتوادید تزکیه کنید .اما وامعا باید برای یاد گرفتن ایان دافاا ایانجاا
با ید .اگر ادواع و امسام وابستگیها را با خود بیاورید یا اگر برای بهدست آوردن تواداییهای فوقطبیعی ،برای درمان دن ،برای
نیدن برخی دظرات و ایدهها ،یا با دیگر هدشهای بد به اینجا آمدهاید ،آنهاا ادجاام دخواهناد اد .و ایان مهام اسات ،زیارا
همانطور که گفتم تنها کسی هستم که درحال ادجام چنین کاری است و فرصتهای زیادی مثل این وجود ددارد .برای همیشاه
به این کل آموزش دخواهم داد .فکر میکنم هر کسی که بتوادد خصا در سخنرادیهایم رکت کند وامعا  ...بعدا در آینده پای
خواهید برد که این دورهی زمادی بسیار باارزش است .البته ما اعتقاد به رابطهی تقدیری داریام و هار کسای باهخااطر رابطاهی
تقدیریاش اینجا میدشیند.
دربارهی این بیندیشید :ادتقال یک روش که ما را به سطوح باه ببرد چه معنایی دارد؟ آیا رهایی بخشایدن باه ماردم و
دجات آنها دیست؟ این رهایی بخشیدن به مردم و دجات آنها است .یعنی خودتان را بهطور وامعی تزکیه میکنید و داه ایانکاه
فقط سالم و تندرست وید .این تزکیهی وامعی است و تزکیهی وامعی ،ین ینگ باهتری را برای اگردان طلب میکند .ما که
اینجا دشستهایم برای یاد گرفتن دافا اینجا آمدهایم ،پس هنگامی که اینجا میدشینید باید طرز فکر یک تمرینکننادهی وامعای
را دا ته با ید و باید وابستگیهایتان را رها کنید .اگر با هدش بهدست آوردن ادواع و امسام چیزها اینجا میآیید که تمارینهاا و
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دافا را یاد بگیرید ،هیچ چیزی یاد دخواهید گرفت .یک حقیقت را به ما میگویم :تماام روداد تزکیاه ،روداد دایمای رهاا کاردن
وابستگیهای بشری است .در اجتماع ادسادی فقط برای کمی سود بردن ،مردم با یکادیگر مباارزه مایکنناد ،همادیگر را فریاب
میدهند و به دیگران آسیب میرسادند .تمام این افکار باید از بین برودد .مخصوصا برای افارادی کاه اماروز ایان تمارین را یااد
میگیردد ،این افکار حتی بیشتر باید رها ودد.
اینجا دربارهی فا دادن صحبت دمیکنم .ما بیماریها را فا دمیدهیم .اما اگر بخواهید تزکیهی وامعی را ادجام دهید و
با بدن بیمار اینجا آمدهاید ،هنوز دمیتوادید تزکیه کنید .پس باید بدنتان را پاک کنم .فقط بدن افرادی را پاک خواهم کارد کاه
اینجا آمدهادد تا بهطور وامعی تمرین را یاد بگیردد ،بهطور وامعی فا را یاد بگیردد .یک دکته هست که تأکید میکنیم :اگار دتوادیاد
وابستگی یا دگرادی در مورد بیماری را کنار بگذارید ،دمیتوادیم هیچ کاری ادجام دهیم و دمیتوادیم کمکتان کنیم .چرا ایانطاور
است؟ زیرا حقیقتی در این جهان وجود دارد :بر طبق مدرسهی بودا ،چیزهایی کاه بارای ماردم عاادی اتفااق مایافتاد ،همگای
رابطههای از پیش تعیین ده داردد ،برای مردم عادی چیزهایی مثل تولد ،پیاری ،بیمااری و مارگ ،درسات حقیقتای از زدادگی
هستند .مردم بیماری و سختیهایی داردد فقط بهخاطر اینکه کارهای بدی در گذ ته ادجام داددد و کارما ایجاد کرددد .ومتای باا
سختیهایی مواجه می ودد ،درحال بازپرداخت بدهی کارمایی هستند ،بنابراین هیچ کسی دمیتوادد به میل خود آنرا تغییر دهاد.
تغییر آن به معنی این است که فرد اگر بدهی دارد مجبور دیست آنرا بپردازد؛ ما دمیتوادید فقط از روی میال خاود آنرا ادجاام
دهید و ادجام آن ،مثل ادجام کاری بد است.
برخی افراد فکر می کنند که درمان کردن مردم یا کمک به آدان برای سالم و تندرست دن ،کار خوبی است .اما از دظار
من ،آنها هیچ چیزی را بهطور وامعی درمان دکردهادد .فقط بیماری را به تعویق ادداخته یا آنرا تغییر کل دادهادد اما آنرا از بین
دبردهادد .برای این که وامعا آن ردج و سختی را از بین ببرید باید کارما را از بین ببرید و اگر کسی وامعا بتوادد مردم را درمان کناد،
اگر بتوادد کارما را بزداید ،منظورم این است که وامعا بتوادد آن کار را ادجام دهد ،پس سطحش وامعا پاایین دیسات .او بایاد یاک
حقیقت را دیده با د ،اینکه موادین مردم عادی دمیتوادد به آن کل دقض ود .یک تزکیهکننده ،در زمان تزکیهاش اجاازه دارد
از روی همدردی و فقت مدری کار خوب ادجام دهد ،دیگران را درمان کند یا برای سالمتی و تندرستی آداان کماک کناد ،اماا
هنوز دمیتوادد بهطور کامل مردم را درمان کند .اگر بیماری یک فرد عادی میتوادست بهطور وامعی از ریشه کنده ود ،آن مومع
یک خص عادیِ غیرتزکیهکننده ،بدون هیچ بیماریای از در خارج می د ،اما او هنوز یک فرد عادی میبود و میرفت که مثل
مردم عادیِ دیگر برای سود و منفعت خودش مبارزه کند .چگوده میتوادید همینطور بروید و کارماایش را از باین ببریاد؟ مطعاا
اجازه داده دمی ود.
پس چرا اینکار میتوادد برای تزکیهکنندگان ادجام ود؟ زیرا هایچ کسای بااارزشتار از یاک تزکیاهکنناده دیسات .او
میخواهد تزکیه کند و آن باارزشترین فکر است .در بودیسم از سر ت بودایی سخن میگویند و اینکه ومتای سر ات باودایی
یک فرد دمایان می ود ،موجودات رو نبین میتوادند به او کمک کنند .معنای آن چیست؟ اگر از من بپرسید ،از آنجا کاه یاک
روش سطح باه را منتقل میکنم ،به حقایق سطوح باه و موضوعات بسیار بزرگی مربوط می ود .در این جهان ،آنطاور کاه ماا
آنرا میبینیم ،زددگی ادسان در ددیای ادسادی خلق دمی ود .زددگی حقیقی یک خص در فضای جهان خلق می ود .زیرا اداواع
زیادی از ماده در این جهان وجود دارد که زددگی را بهوجود میآوردد و این ادواع ماده میتوادند از طریق حرکت و فعل و ادفعاال،
زددگی را خلق کنند .یعنی اینکه زددگی آغازین یک خص ،از جهان سرچشمه میگیرد .فضای جهان فطرتا ریوش و دیکخاواه
است و سر ت جهان ،حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری را دارا است و هنگامی که یک خص متولد می ود ،همان سر ت جهاان
را دارد .اما همانطور که موجودات بیشتری خلق می ودد ،کلی از روابط اجتماعی بین گروههایی از افراد کل میگیرد .ممکن
است برخی از موجودات خودخواهی را ر د دهند ،و بهتدریج سطح ان پایین خواهد آمد ،بهطوری کاه دمایتوادناد در آن ساطح
بامی بمادند و مجبوردد که سقوط کنند .اما در سطح بعدی دوباره بد می ودد و دوباره دمیتوادند آنجا بمادناد ،باهطاوری کاه باه
سقوط به پایین و پایینتر ادامه میدهند تا در ادتها به این سطح موجودات ادسادی سقوط میکنند.
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تمام اجتماع ادسادی در یک سطح مرار دارد .از دقطه دظر تواداییهایی فوقطبیعی یا از دیدگاه موجودات رو نبین بازرگ،
این موجودات پس از سقوط به این سطح میبایستی از بین برده می ددد .اما موجودات رو نبین بزرگ دیکخواهی را به عنوان
دقطهی روع ان ادتخاب میکنند ،پس به آنها فرصت دیگری داددد و این محیط مخصوص و ایان بععاد مخصاوص را ایجااد
کرددد .موجودات در این بععد دمی توادند موجودات در بععدهای دیگر را ببینند و از موجودات در تمام بععدهای دیگار جهاان متفااوت
هستند و دمی توادند ببینند که این جهان حقیقتا چگوده است و دمیقا مثل این است که در توهم و خیال باطل فرو افتاادهاداد .اگار
بخواهند درمان ودد ،از بدبختی و فالکت رهایی یابند یا کارمای ان را از بین ببردد ،باید تزکیه کنند و به خودِ وامعیِ اولیه اان
برگرددد .این چگودگی دگرش تمام روشهای تزکیه به این موضوع است .یک خص باید به خودِ وامعیِ اولیهاش برگردد ،وامعاا
هدش وامعی ادسان بودن این است .بنابراین ،هرگاه کسی بخواهد تزکیه کند ،میگویند سر ات باوداییاش دمایاان اده اسات.
چنین فکری ،باارزشترین فکر است ،زیرا میخواهد به خودِ وامعیِ اولیهاش برگردد ،میخواهد فراسوی ایان ساطح ماردم عاادی
برود.
اید این گفته را در بودیسم نیدهاید که" ،زمادی که سر ت باودایی یاک دفار دمایاان مای اود ،ددیاای ده جهتاه را
میلرزادد ".هر کسی این را میبیند ،به او کمک میکند ،و به او بدون مید و رط کمک میکنند .مدرسهی بودا معتقد اسات کاه
دجات مردم به هیچ مید و رطی وابسته دیست ،به هر میمتی ادجام می ود و آنها میتوادند به او بدون مید و رط کمک کنند.
این دلیل آن است که چرا برای اگردانمان کارهای زیادی ادجام میدهیم .اما ادجام این کارها برای یک فرد عاادی کاه فقاط
می خواهد یک فرد عادی با د و درمان ود عملی دخواهد بود .عدهای فکر میکنند" ،اگر بتوادم ساالمتیام را بااز یاابم ،تزکیاه
میکنم ".اما تزکیه کردن به هیچ رطی وابسته دیست ،اگر میخواهید تزکیه کنید ،پس تزکیه را روع کنید .اما بادن بعضای از
افراد بیماریهایی دارد و بعضی از افراد در بدن ان پیامهای آ فته داردد ،بعضی هرگز تزکیه دکردهادد و افرادی هم هساتند کاه
برای دهها سال تزکیه کردهادد اما بدون پیشرفت در تزکیه هنوز در محدودهی ادرژی چی سرگردان هستند.
پس برای آن باید چه کار کنیم؟ باید بدن ان را پاک کنیم و تزکیه کردن بهسوی سطوح باهتر را برای آنها امکانپذیر
سازیم .ومتی درحال ادجام تزکیه در پایینترین سطح هستید فرآیندی وجود دارد که بدنتان را بهطور کامل پاک میکنایم .تماام
چیزهای بد در ذهنتان ،میدان کارما پیرامون بدنتان و تمام عواملی را که بدنتان را بیمار میسازدد ،بر میداریم و هماه چیاز را
برایتان تمیز میکنیم .اگر این کار را ادجام ددهیم ،با آن بدن آلودهتان که تماما سیاه است و آن ذهن داپاکتان ،چگوده میتوادید
بهسوی سطوح باهتر تزکیه کنید؟ ما روی چی کار دمیکنیم ،دیازی ددارید که روی این چیزهای سطح پایین کار کنید .ما را باه
ورای آن هعل داده و کمک میکنیم بدنتان به حالت رها از هرگوده بیماری برسد .همزمان ،یاک مجموعاهی کامال و آمااده از
چیزهایی را که برای پایهریزی در سطح پایین هزم است ،به ما میدهیم .به این کل ،عمل تزکیه را در ساطحی بسایار بااه
روع میکنیم.
بر طبق چیزی که در تزکیه گفته می ود ،اگر چی را به حساب بیاوریم ،سه سطح وجود دارد .اماا تزکیاهی حقیقای (کاه
چی را به حساب دمیآورد) دو سطح اصلی دارد :یکی تزکیهی فای ددیای سهگاده و دیگری تزکیهی ورای فای ددیاای ساهگاداه
است .این "فای ددیای سهگاده" و "ورای فای ددیای سهگاده" متفاوت از چیزی است که مردم در معابد دربارهی "تارک کاردن
جهان ددیوی" و "وارد جهان ددیوی دن" میگویند ،که فقط چیزهایی دظری هستند .در دو ساطح اصالی ،از طریاق تزکیاهی
وامعیِ بدن ادسادی ،دستخوش تغییراتی می ویم .در فرآیند تزکیهی فای ددیای سهگاده ،بدن بهطور پیوسته بارها پاک می اود،
بهطوری که ومتی به باهترین کل فای ددیای سهگاده برسد ،بدن ،کامال با مادهی با ادرژی باه جایگزین می ود .اما تزکیاه در
ورای فای ددیای سهگاده ،تقریبا تزکیهی بدن بودا است .آن بدن از مادهی با ادرژی باه سااخته مای اود و تماام توادااییهاای
فوقطبیعی مجددا توسعه مییابند .اینها دو سطحی هستند که دربارهی آن صحبت میکنیم.
ما معتقدیم که روابط کارمایی وجود دارد .میتوادم این کارها را برای همهی ما که اینجا دشستهاید ادجام دهم .هماین
اهن بیش از دو هزار دفر داریم که اینجا دشسته ادد ،اما حتی اگر هزاران دفر دیگار هام بودداد ،حتای ده هازار دفار ،هناوز هام
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میتوادستم آن کارها را ادجام دهم .بنابراین چیزی که میگویم این است که دیازی ددارید دیگر در سطح پایین تمرین کنید .پس
از آنکه بدنتان را پاک کنیم ،ما را به ورای آن سطح هعل داده و یک سیستم کامل تزکیه را در ما مرار میدهایم ،باهطاوری
که از لحظهی روع ،در سطحی باه تزکیه میکنید .اما این کارها را فقط برای اگردادی ادجام میدهم کاه وامعاا بارای تزکیاه
اینجا میآیند .اینطور دیست که فقط بهخاطر اینکه اینجا هستید یک تزکیه کنندهاید .اگر بتوادید تفکرتان را درسات از هساته
تغییر دهید ،میتوادیم این کارها و کارهای بیشتری را برایتان ادجام دهیم؛ بعدا به آن پی میبریاد .وامعاا باه هار یاک از اما
چیزهایی را دادهام .دوباره میگویم ،اینجا بیماریها را فا دمیدهیم ،بلکه کاری که ادجام میدهیم این است که بهطاور کامال
بدن اگردانمان را دوباره متعادل میکنیم و ما را مادر میسازیم که تزکیه کنید .با بدن بیمار دمیتوادید گودگ را توسعه دهید.
پس دباید برای درمان دن دزد من بیایید ،آن کار را ادجام دخواهم داد .هدش اصلی ام از آمدن به دزد عموم این بود که ماردم را
بهسوی سطوح باهتر هدایت کنم ،بهطور وامعی مردم را بهسوی سطوح باهتر هدایت کنم.

سطوح مختلف فاي مختلفي دارند
بسیاری از استادان چیگودگ گفتهادد که چی گودگ یک سطح ابتدایی ،سطح متوسط و سطح پیشرفته دارد .اما حتی اگار
آنرا به سطح ابتدایی ،سطح متوسط و سطح پیشرفته طبقهبندی کنند ،آن فقط چی است .همگی در سطح کار کاردن روی چای
است .ومتی به چیزهای باهتر وامعی میرسد ،در بین ادبوه تزکیهکنندگان چیگودگ ،هیچ کسی وامعا آگاهی ددارد ،کاال از آنهاا
بیخبردد .از حاه به بعد هرچه را که رح میدهیم همگی فای سطوح باه هستند .میخواهم فکر مردم را دربارهی تزکیه رو ان
کنم .در کالآهایم به برخی از پدیدههای بد در ددیای تزکیه ا اره میکنم .با دمت توضیح میدهم که چگوده باید با آنها رفتار
کنیم و چگوده باید به آن پدیدهها دگاه کنیم .همچنین ،آموزش یک سیستم تزکیه و فاا در ساطوح بااه ،بسایاری از جنباههاا و
موضوعات دسبتا مهمی را در بر میگیرد ،بعضی از آنها حتی خیلی جدی هستند .مایلم این مسایل را برایتان بگویم .چیزهاایی
هستند که از بععدهای دیگر میآیند و درحال تداخل با اجتماع ادسادی و مخصوصا اجتماع تزکیهکنندگان هساتند؛ درباارهی آنهاا
هم میخواهم به ما بگویم و این چیزها را برای اگردانمان حل و فصل کنم .اگر این مشکالت حل دشودد ،دمیتوادید تزکیاه
کنید .این مشکالت باید از ریشه حل ودد و برای ادجام آن باید ما را بهعنوان تزکیهکنندگان حقیقی دردظر بگیریم .البته آسان
دیست که تفکرتان را یکدفعه عوض کرد ،اما از امروز به بعد ،همانطور که در کالآهایم رکت میکنید ،باهتادریج تفکرتاان
عوض خواهد د ،پس امیدوارم همگی بهدمت گوش کنید .یوهی من در آموزش تزکیه با یوهی دیگران فرق میکناد .ومتای
برخی افراد آنرا آموزش میدهند ،فقط دربارهی تئوری روشهای ان صحبت میکنند ،سپس پیامهاای اان را باه اما وصال
کرده و یک سری حرکات را به ما آموزش میدهند ،همهاش همین است .درحال حاضر ماردم باه ایان روشِ آماوزش عاادت
کردهادد.
برای اینکه بهطور وامعی یک سیستم تزکیه را آموزش دهید ،باید فا یا دایو را آموزش دهید .در طول ایان ده ساخنرادی،
حقایق باهتر را به تشریح بیان کرده و چیزی را از ملم دمیاددازم ،سپس مادر خواهید بود تزکیه کنید .اگر آن کار را ادجام دادهم،
به هیچ وجه دمیتوادید تزکیه کنید .چیزهایی که دیگران درحال آموزش آن هستند ،همگی فقط درباارهی افا دادن و تندرساتی
هستند و اگر بخواهید به سطوح باهتر تزکیه کنید ،به هیچ کجا دخواهید رسید زیرا فای باهتری ددارید که ما را راهنمایی کناد.
دمیقا مثل مدرسه رفتن است .اگر کتابهای مدرسهی ابتدایی را در دادشگاه استفاده میکردید ،هنوز یک اگرد مدرسهی ابتدایی
میبودید .برخی از افراد فکر میکنند که بسیاری از روشها را یاد گرفتهادد ،این روش ،آن روش و تودهی بزرگی از گواهیدامهی
پایان دورهها را گرفتهادد ،اما گودگ ان هنوز ر د دکرده است .فکر میکنند که آن چیزها جوهر حقیقی چیگوداگ باوده و کال
چیگودگ همینها است .اینطور دیست ،آنها فقط چیزهایی ظاهری دربارهی چیگودگ در پایینترین سطح هستند .چیگوداگ
به آن چیزها محدود دمی ود ،آن ،عمل تزکیه و چیزی بسیار وسیع و عمیق است .به عالوه ،در سطوح مختلاف ،فاای مختلفای
وجود دارد .دردتیجه بیه روشهای بر پایهی چی که امروزه می ناسیم دیست ،روشهایی که هر چهمدر بیشتر هم یااد بگیریاد
هیچ کاری برایتان ادجام دمیدهند .فرض کنید کتابهای مدرسهی ابتدایی ادگلیسی را مطالعه کردهاید ،کتاابهاای مدرساهی
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ابتدایی امریکایی را مطالعه کردهاید ،کتابهای مدرسهی ابتدایی ژاپنی را مطالعه کردهاید و کتابهای مدرسهی ابتدایی چینای را
مطالعه کرده اید ،بسیار خوب ،هنوز یک اگرد مدرسهی ابتدایی هستید .هرچه بیشتر درآهای چیگوداگ ساطح پاایین را یااد
بگیرید و هرچه بیشتر سرتان از آنها پر ده با د ،بیشتر به ما صدمه خواهد زد -بدن خود را خراب خواهید کرد.
یک دکته هست که میخواهم به آن ا اره کنم :در تزکیه باید تمرینها را به ما یااد داده و فاا را دیاز آماوزش دهایم.
ممکن است راهبانِ بعضی از معابد ،مثل راهبان بودیسمِ ذن ،دظر متفاوتی دا ته با ند .به محض اینکه عبارت "آموزش فاا" را
می نودد ،دمیخواهند گوش دهند .چرا این طور است؟ بودیسمِ ذن معتقد است که فا چیزی دیست کاه بتوادیاد آماوزش دهیاد و
اینکه به محض اینکه فا را رح دهید ،آن دیگر فا دیست ،و فایی که بتوان آموزش داد وجود ددارد ،فقط باید با ملب و روح خود
آنرا بفهمید .این دلیل آن است که چرا امروزه بودیسمِ ذن دمیتوادد هیچ فایی را آموزش دهد .بودیدارمای بودیسمِ ذن این دظر
را که بر پایهی یکی از گفتههای بودا اکیامودی بود ،ا اعه داد .اکیامودی بیان کارد" ،هایچ فاایی مطعای و مطلاق دیسات".
بودیدارما مدرسهی بودیسمِ ذن را بر اساآ آن گفتهی اکیامودی بنیان دهاد .ما میگوییم که این مدرسه" ،فرو رفاتن در یاک
اخ گاو" است .چگوده؟ در ابتدا ومتی بودیدارما در آن رفت ،فکر کرد خیلی جادار بود ،درحالی که برای روحادی بازرگ دوم باه
آن اددازه جادار دبود؛ برای روحادی بزرگ سوم متوسط بود ،اما در زمان روحادی بزرگ چهارم وامعا باریک بود؛ برای روحادی بزرگ
پنجم تقریبا فضایی وجود ددا ت و در زمان روحادی بزرگ شم ،هوییدِنگ ،به بن بست رسیده بود و دتوادساتند دیگار حرکات
کنند .امروزه اگر دزد یک استاد ذن بروید تا فا را یاد بگیرید ،هیچ چیزی از آنها دپرسید ،زیرا اگر چیزی از آنها بپرسید ،با ترکاه،
ضربهای به سر ما میزدند که آنرا "ترکهی بیدار و" میدامند .به این معنی که دباید بپرسید ،و اینکه خودتان خصا باید آگاه
وید .میگویید" ،اینجا آمدم که یاد بگیرم ،زیرا هیچ چیزی دمیدادم ،به چه چیزی باید آگاه وم؟ چرا مرا با ترکه مایزدیاد"؟!
این دشان میدهد که بودیسمِ ذن ،به ادتهای اخ گاو رسیده و چیزی برای آموزش وجود ددارد .حتی باودیدارماا گفات کاه ذن
فقط میتوادد تا ش دسل منتقل ود و بعد از آن مؤثر دخواهد بود .صدها سال گذ ته است اما امروزه هنوز افرادی هستند کاه
به تئوریهای ذن چسبیده و رها دمیکنند .پس معنی وامعی گفتهی اکیامودی" ،هیچ فایی مطعای و مطلاق دیسات" چیسات؟
اکیامودی در سطح تاتاگاتا بود .پس از او ،مردم و حتی بسیاری از راهبان ،به چیزها در سطح اکیامودی آگاه دشددد ،همینطاور
به حالت ذهنی او در سطح آگاهیاش ،به معنی وامعی فایی که او آموزش داد و به معنی وامعی کلماتش دیز آگاه دشددد .این دلیل
آن است که چرا افرادی که بعد از او آمددد ،آنها را به هر کلی که می د تصور کرد ،تفسیر کرده و باهصاورت گایجکننادهای
تفسیر کرددد .آنها "هیچ فایی مطعی و مطلق دیست" را اینطور معنی میکنند که دباید آنرا آموزش دهید و اگار آماوزش داده
ود ،دیگر فا دیست .درحقیقت معنی آن ،این دیست .بعد از اینکه اکیامودی زیر درخت بودی ،به رو نبینی رسید .یکبااره باه
سطح تاتاگاتا دایل دشد .برای تمام  24سالی که فا را موعظه میکرد ،خودش را بهطور پیوسته ر د مایداد .هار زماان کاه یاک
سطح ر د میکرد ،به عقب دظری میادداخت و میدید که فایی که آموزش داده بود صحیح دباود .بعاد از ایانکاه بیشاتر ر اد
میکرد ،پی میبرد که فایی که موعظه کرده بود دوباره صحیح دبود .پس از اینکه حتی بیشتر ر د کرد ،پی بارد کاه فاایی کاه
آموزش داد دوباره هنوز صحیح دبود .برای تمام  24سالی که به این کل بهطور پیوسته درحال ر د دادن سطحش بود ،هر دفعه
که یک سطح باه میرفت ،متوجه می د فایی که مبال آموزش داده بود ،فهم پایینی دا ت .همچنین متوجه د کاه فاا در هار
سطح ،تجلی فا در آن سطح است و اینکه هر سطح یک فایی دارد ،اما هیچ کدام آنها حقیقت مطلق دیست ،اگرچه فا در سطوح
باهتر بیشتر از فا در سطوح پایینتر به سر ت جهان دزدیک است .این دلیل آن است که چرا او بیان کرد" ،هیچ فاایی مطعای و
مطلق دیست".
در ادتها ،اکیامودی همچنین بیان کرد" ،در زددگیام هیچ فایی را آموزش ددادم" .ذن دوباره اینطور بردا ت کرد که فا
را دمیتوان آموزش داد .اکیامودی در سالهای آخر عمرش به سطح تاتاگاتا دایل د .پس چرا بیان کرد که کاال هایچ فاایی را
آموزش دداده بود؟ وامعا منظورش چه بود؟ منظور او این بود که "حتی در سطح تاتاگاتا که در آن هستم ،هنوز ده حقیقت جهاان
را و ده فای دهایی را دیدهام" .بنابراین او به مردمی که بعدا میآمددد درحال یادآوری این دکته بود که کلماتش را به عنوان فاای
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حقیقی و تغییرداپذیر دردظر دگیردد ،زیرا بعدا مردم را به سطح تاتاگاتا یا پایینتر محدود میکرد و دمیتوادستند باه ساطوح بااهتر
برودد .پس از او ،مردم معنی وامعی کلماتش را درک دکرددد و اینطور بردا ت کرددد که "اگر فا آموزش داده اود فاا دیسات".
درحقیقت اکیامودی درحال بیان این مطلب بود که "سطوح مختلف فای مختلفی داردد و فا در هر سطح حقیقت دهاایی جهاان
دیست ،اما فا در هر سطحی بهعنوان راهنما عمل میکند" .درحقیقت او درحال بیان چنین اصلی بود.
در گذ ته بسیاری از افراد ،مخصوصا در بودیسمِ ذن ،همیشه چنین پیشداوری و درک ا تباهی دا تند .اگر هایچ کسای
به ما آموزش ددهد چه چیزی وجود دارد که ما را در روشتاان راهنماایی کناد؟ چگوداه مایتوادیاد تزکیاه کنیاد؟ بودیسام
حکایتهای زیادی دارد .اید برخی از ما حکایت آن فردی را که به آسمانها صعود کرد خواددهایاد .او وارد آسامانهاا اد و
پیبرد که در آن باه هر کلمه در سوترای الماآ با سوترای الماآ در این پایین فرق میکند و حتی معنای آنها متفااوت اسات.
چرا آن سوترای الماآ با سوترای الماآ در ددیای بشری تفاوت دا ت؟ افراد دیگری هستند کاه گفتاهاداد" ،متاون مقادآ در
بهشت سعادت غایی با متون مقدآ اینجا کامال تفاوت داردد ،و بههیچ وجه بیه هم دیستند .ده تنها کلماات متفااوت هساتند،
بلکه معنی و مفهوم آنها دیز متفاوت میبا ند ،ادگار آنها تغییر کردهادد" .درحقیقت ماجرا از این مرار است که همان فا ،در هار
سطحی تغییر میکند و به کل متفاوتی آ کار می ود و برای تزکیهکنندگان ،مایتواداد آنهاا را در ساطوح مختلاف ،باهطاور
مختلفی هدایت و راهنمایی کند.
ما میدادید ،در بودیسم کتابچهای هست به دام سفردامهی بهشت سعادت غایی .این کتابچه دربارهی راهبی اسات کاه
مدیتیشن ادجام داد و روحش به بهشت سعادت غایی رفت و صحنههایی را مشاهده کرد .آنجا برای یک روز در اطراش مدم زد و
ومتی به ددیای ادسادی بازگشت ش سال گذ ته بود .آیا او وامعا چیزی مشاهده کرد؟ بله مشاهده کارد ،اماا آنچاه کاه او دیاد
وضعیت وامعی آنجا دبود .چرا دبود؟ سطحش به اددازهی کافی باه دبود ،بنابراین تجلی فایی کاه در ساطح خاودش مایبایسات
ببیند ،به او دشان داده د .او دتوادست ببیند که در آنجا چیزها بهطور وامعی چگوده بوددد ،زیرا ددیایی مثل آن ،یک تجلیِ ترکیب
آن ددیا توسط فا است .بنابراین میگویم که معنی "هیچ فایی مطعی و مطلق دیست" این است.

جِن ،شَن ،رِن ،تنها معياري است كه شخص خوب را از شخص بد متمایز ميكند
در بودیسم همیشه افرادی بررسی کردهادد که فای بودا چیست .عدهای از مردم فکر میکنند فایی که در بودیسم آموزش
داده د ،تمام فای بودا است .اما درحقیقت اینطور دیست .فایی که اکیامودی آموزش داد برای مردم عاادیِ دو هازار و پادصاد
سال پیش بود .سطح تمدن آنها پایین بود و آنها افرادی بوددد که تازه از جامعهی بدوی تکامل پیدا کرده بودداد و ذهان اان
ساده بود .او از "عصر پایان دارما" سخن گفت .عصر پایان دارما امروز است .مردم امروزی دمیتوادند دیگار باا آن دارماا تزکیاه
کنند .در عصر پایان دارما حتی برای راهبان در معابد مشکل است که خود را دجات دهند چه رسد به دجاات دیگاران .فاایی کاه
اکیامودی در آن زمان موعظه کرد مخصوص آن مومعیت بود و همچنین هر چیزی را که در سطح خودش درباارهی فاای باودا
میدادست آموزش دداد .اگر بخواهید برای همیشه آنرا بدون تغییر دگه دارید ،امکانپذیر دیست.
اجتماع ،ر د کرده و ذهن ادسان پیچیده و پیچیدهتر ده است ،بنابراین درحال حاضر مشکل است که یک خص به آن
روش تزکیه کند .فای بودیسم تمامی فای بودا را در بر دمی گیارد ،فقاط مسامت کاوچکی از فاای باودا اسات .تعاداد زیاادی از
روشهای بزرگ تزکیه در مدرسه ی بودا وجود دارد که در بین مردمان معمولی رواج دا ته یا در طول تاریخ فقط به یک خص
منتقل ده است .سطوح مختلف ،فای مختلفی داردد و بععدهای مختلف ،فای مختلفی داردد ،و تمامی اینها تجلای فاای باودا در
بععدهای مختلف و در سطوح مختلف هستند .اکیامودی همچنین از وجود هشتاد و چهار هزار روش بارای تزکیاهی باودا ادن
سخن گفت .اما بودیسم فقط بیش از ده روش تزکیه دارد مثل بودیسمِ ذن ،سرزمین پاک ،تِاندای ،هوآیاان و تادتریسام .آنهاا
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تمامی فای بودا را در بر دمیگیردد .عالوه بر این ،اکیامودی همهی فای خود را موعظه دکرد ،فقط باهطاور ادتخاابی مسامتی از
فای خود را که مردم آن زمان میتوادستند بفهمند ،موعظه کرد.
پس فای بودا چیست؟ بنیادیترین سر ت جهان ،جِنَ ،ن ،رِن ،باهترین تجلی فای بودا است ،آن جوهر فای بودا است.
فای بودا در سطوح مختلف به کلهای متفاوتی تجلی پیدا میکند و در سطوح مختلف به راههای مختلفی بهعنوان راهنما عمل
می کند ،بهطوری که هرچه سطح پایینتر می ود ،تجلیات آن پیچیدهتر و داهمگونتر می ودد .ذرات هوا ،سنگ ،چاوب ،خااک،
آهن و بدن ادسان این سر ت حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری را داردد .تمام مواد این سر ت را داردد .مدما معتقد بودداد کاه پانج
عنصر ،تمام چیزها را در ددیا کل میدهند .آنها دیز این سر ت حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری را داردد .یک تزکیهکنناده فقاط
میتوادد از تجلی بخصوص فای بودا در سطحی که تا آن سطح تزکیه کرده است آگاه ود و آن ثمرهی تزکیه یا سطح او اسات.
اگر به تفصیل رح دهید ،فا خیلی وسیع است .اما ومتی به باهترین دقطهی آن برسید ،ساده است ،چراکه دمیقا مثال یاک هارم
است .در سطح بسیار بسیار باه میتوادید آنرا فقط در سه کلمه خالصه کنید :حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری .اما همانطور که در
هر سطح مختلفی تجلی مییابد ،بسیار پیچیده می ود .بهعنوان یک میاآ ،موجودات ادسادی را دردظار بگیریاد .مدرساهی دایاو
بدن ادسان را بهصورت جهادی کوچک دردظر میگیرد .موجودات ادسادی یک بدن فیزیکی داردد ،اما فقط با دا تن بدن فیزیکای،
یک خص کامل دیست .برای این که فردی کامال ،مساتقل و باا فردیات اکل بگیارد ،او بایاد خلاق و خاوی ،خصایت و
خصوصیات ادسادی و روح دا ته با د .برای این جهان ما دیز همینطور اسات :کهکشاان راه ایری و کهکشاانهاای دیگار و
همچنین زددگی و آب وجود داردد .تمام چیزها در ددیا جنبه هایی از وجاود فیزیکای هساتند ،اماا سر ات خاود ،یعنای حقیقات،
دیکخواهی ،بردباری را دیز داردد .ذرات هر چیزی این سر ت را دارا هستند و ذرات بیدهایت کوچک هم این سر ت را داردد.
این سر ت حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری ،استادداردی است که تعیین می کند در این جهان چه چیزی خوب و چه چیزی
بد است .چه چیزی خوب است؟ چه چیزی بد است؟ فقط با استفاده از این معیار میتوان گفت .این بارای "تقاوا" کاه ماردم در
گذ ته از آن صحبت میکرددد دیز مصداق دارد .البته حاه سطح اخالمی اجتماع تغییر کرده است و حتی اساتادداردهای اخالمای
منحرش دهادد .امروزه اگر کسی بخواهد از لِی فِنگ ،الگو بگیرد ،احتماه مردم میگویند که او دیواداه اسات .اماا در ساالهاای
حدود  0421یا  ،0461به من بگویید ،چه کسی می گفت او دیواده است؟ استاددارد اخالمی بشریت در یک سرا ایبی تناد اسات،
ارزشهای اخالمی جامعه روز به روز خرابتر می ود ،مردم به چیزی جز منفعت دمیاددیشند ،فقط برای اینکه به خود ان ساود
برسادند به دیگران صدمه میزدند ،با هر وسیلهای با یکدیگر رمابت و جنگ و دعوا میکنناد .پاس درباارهی ایان بیندیشاید ،آیاا
میتوادد اجازه داده ود که این ادامه پیدا کند؟ ومتی بعضی از مردم کارهای بدی ادجام میدهند و ما به آنها میگویید که کار
بدی ادجام میدهند ،حرشتان را باور دمیکنند ،وامعا باور دمیکنند که درحال ادجام کاری ا تباه هستند .بعضی از ماردم ،خاود را
با استاددارد اخالمی منحط میسنجند و فکر میکنند که بهتر از دیگران هستند .این بدین دلیل است که حتی استاددارد سانجیدن
تغییر کرده است .اما مهم دیست استاددارد اخالمی بشریت چگوده تغییر کرده اسات ،سر ات جهاان تغییار دمایکناد و آن تنهاا
استادداردی است که تعیین میکند چه کسی خوب یا چه کسی بد است .بنابراین برای اینکه یک تزکیهکننده با ید ،بارای ر اد
خود ،باید سر ت جهان را بهعنوان راهنما برگزینید .دمیتوادید بر طبق استادداردهای مردم عادی رفتار کنید .اگر مایخواهیاد باه
خودِ وامعیِ اولیهتان برگردید ،اگر میخواهید بهوسیلهی تزکیه سطحتان را باه ببرید ،مجبوریاد باا ایان اساتاددارد زدادگی کنیاد.
بهعنوان یک ادسان ،فقط اگر از سر ت جهان ،حقیقت ،دیک خواهی ،بردبااری ،پیاروی کنیاد ،فقاط در ایان صاورت اسات کاه
میتوادید خود را یک خص خوب بنامید .خصی که از این سر ت منحرش می ود ،کسی است که وامعا بد میبا د .ااید در
محل کار یا در اجتماع کسی بگوید که بد هستید .اما اید وامعا بد دبا ید .یا اید کسی بگوید که خوب هستید .ااید بارعکس
وامعا خوب دبا ید .بهعنوان یک تزکیه کننده ،اگر کامال با این سر ت یکسان وید ،کسی هستید که دایو را کسب کارده اسات.
وامعا حقیقت آن به این سادگی است.
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تزکیهی حقیقت ،دیکخواهی ،بردباریِ مدرسهی دایو ،روی حقیقت تأکید میکند .این دلیل آن است که چرا دایوییستهاا
برای این چیزها سخت تالش میکنند" .حقیقت را تزکیه کن و سر ت مادرزادی را پرورش بده ،راسات بگاو ،کارهاای درسات
ادجام بده ،به خود وامعیِ اولیهات برگرد و دهایتا بهسوی یاک اخص حقیقای ادن تزکیاه کان" .اماا آنهاا دیاز بردبااری و
دیکخواهی را داردد ،ولی تأکید روی مسمت حقیقت اسات .مدرساهی باودا در تزکیاهی حقیقات ،دیاکخاواهی ،بردبااری ،روی
دیکخواهی تأکید میکند .تزکیهی دیکخواهی میتوادد رحمت عظیم را بهوجود آورد و هنگامی که ایان رحمات عظایم دمایاان
می ود میتوادید ببینید که تمامی موجودات ذی عور درحال زجر کشیدن هستند ،بهطوری که آکنده از یک آرزو مای اوید :کاه
همهی موجودات ذی عور را دجات دهید .اما آن ها دیز حقیقت و بردباری را داردد ولی تأکید روی تزکیاهی دیاکخاواهی اسات.
فالون دافای ما بر پایهی واهترین استاددارد جهان ،حقیقت ،دیکخواهی و بردباری است .ما بهطور همزمان همه را با هام تزکیاه
میکنیم ،بنابراین آنچه که تزکیه میکنیم عظیم است.

چيگونگ ،قسمتي از فرهنگ ماقبل تاریخ است
چیگودگ چیست؟ بسیاری از استادان چیگودگ سعی میکنند در مورد این موضوع صحبت کنناد ،اماا آنچاه کاه مان
میگویم کامال متفاوت است .بسیاری از استادان چیگودگ ،در سطح خود ان در مورد آن صحبت میکنند ،درحالی کاه مان در
سطح باهتری دربارهی اینکه چگوده چیگودگ را درک کنیم صحبت میکنم و کامال از چگاودگی درک آنهاا متفااوت اسات.
عدهای از استادان چیگودگ میگویند که چیگودگ ،تاریخی دو هزار ساله در کشاور ماا دارد .دیگاران مایگویناد چایگوداگ،
تاریخی سه هزار ساله دارد .برخی میگویند تاریخی پنج هزار ساله ،به مدمت تاریخ تمادن چاین دارد .افارادی دیاز هساتند کاه
میگویند بر طبق یافتههای باستان ناسی بایستی تاریخی هفت هزار ساله دا ته با د ،که بسیار فراتر از تاریخ تمدن چین است.
اما با تمام اینها ،تاریخ چیگودگ فراتر از تاریخ تمدن بشری دیست .بر طبق تئوری تکامل داروین ،ادسان ابتدا از گیاهاان آبازی
به جادواران آبزی تکامل یافت ،سپس به خشکی آمد و بعد روی درخت زددگی کرد ،دوباره به پایین آمد و به میمون تبدیل اد و
پس از آن دهایتا به ادسان امروزیِ صاحب فکر و تمدن تکامل یافت .با این حساب ،از زمان پیدایش تمدن بشری بیش از ده هزار
سال دگذ ته است .کمی عقب تر بروید ،حتی چیزی مثل گره زدنها که برای بهخاطر ساپردن چیزهاا اساتفاده مای اد ،وجاود
ددا ت و با برگ درختان خود را میپو ادددد و گو ت خام میخورددد .عقبتر بروید ،اید حتای دمایدادساتند چگوداه از آتاش
استفاده کنند و کامال وحشی و مردمی بدوی بودهادد.
اما مشکلی را یافتهایم .در بسیاری از مناطق ددیا مکانهایی وجود دارد که ردپای تمدنهای باستادی به جای مادده اسات
و آنها خیلی مدیمیتر از تمدن ما هستند .این بقایای باستادی از دظر صنعتگری ،عالی هساتند .از دظار هنرمنادی ،فاوقالعااده
هستند .اغلب این طور است که ادگار مردمان امروزی هنرهای مردم باستان را تقلید میکنند .آنها ارزش هنری باهیی داردد .اما
آنها از بیش از صد هزار سال پیش ،صدها هزار سال پیش ،میلیونها سال پیش یا حتی بیش از صد میلیون سال پیش هساتند.
پس درباره ی آن بیندیشید ،آیا این مسخره بودن "تاریخ" امروزی را دشان دمیدهد .اما این وامعا موضوعی سرگرمکننده دیسات،
چراکه دوع بشر همیشه درحال ر د و کشف مجدد خود بوده است .جامعه به این کل توسعه مییابد ،بنابراین احتمال آن وجاود
دارد که فهم اولیه کامال درست دبا د.
بسیاری از ما احتماه اصطالح فرهنگ مامبل تاریخ را نیدهاید ،که تمدن مامبل تاریخ دیاز دامیاده مای اود .بگذاریاد
دربارهی تمدن مامبل تاریخ صحبت کنیم .در روی زمین ،آسیا ،اروپا ،امریکای جنوبی ،امریکای مالی ،امیادوسیه ،افریقا و مطاب
جنوب وجود دارد که زمین ناسان آنها را صفحات مارهای میدامند .دهها میلیون سال از کلگیری صافحات ماارهای گذ اته
است ،یا اینطور میتوان گفت که سرزمینهایی از کف امیادوآ باه آمددد و سرزمینهایی به معر دریا فرو رفتند و از زمان ثابات
ماددن آنها به کلی که امروز هستند دهها میلیون سال گذ ته است .اما در معر بسیاری از امیادوآها ،بناهاای باساتادی بلناد و
بزرگی کشف ده است ،بناها طرحهای زیبایی داردد و بقایای فرهنگی دژاد بشر امروزی دیستند .پس آنها بایستی مبل از اینکه
در معر دریا فرو رودد ساخته ده با ند .در دهها میلیون سال پیش چه کسی آن تمدنها را ایجاد کرد؟ در آن زمان ،دژاد بشر ماا
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حتی میمون هم دبوده ،چگوده میتوادستیم این چیزهای هو منداده را بیافرینیم؟ امروزه باستان ناسان موجاود زدادهای باه داام
تریلوبیت کشف کردهادد .این موجود بین شصد میلیون سال پیش تا دویست و صت میلیون سال پیش وجود دا ته اسات و
بعد از آن منقرض د .دادشمندی امریکایی فسیل تریلوبیتی را کشف کرد که جای پای ادسادی روی آن بود .جای پاای فاردی
که کفش به پا دا ته روی فسیل بهطور واضح دقش بسته است .آیا این ،تاریخدویسان را دست دمیاددازد .بر طبق تئوری داروین،
آیا میتوادسته در دویست و صت میلیون سال پیش موجودات ادسادی وجود دا ته با ند؟
در موزه ی دادشگاه ملی پرو ،سنگی وجود دارد که دقش ادسان روی آن حکاکی ده است .مطالعهای معلوم کرد که دقش
در سی هزار سال پیش روی سنگ حکاکی ده بود .اما این بدن لباآ پو یده است ،کاله به سار دارد ،کفاش باه پاا دارد و باا
تلسکوپی در دست ،ستارهها را مشاهده میکند .چگوده ادسانهای سیهزار سال پیش میتوادستند بدادند که چگوده پارچه ببافند و
لباآ بپو ند؟ چیز عجیبتر این است که او با تلسکوپی در دستش ستارهها را مشااهده مایکناد و درباارهی دجاوم چیازهاایی
میدادسته است .همیشه فکر کرده ایم که یک اروپایی ،گالیله بود که تلسکوپ را اختراع کرده و آن کمی بیش از سایصاد ساال
پیش بوده است .اما چه کسی در سیهزار سال پیش تلسکوپ را اختراع کرد؟ هنوز هم معماهای حل دشدهی زیادی وجود دارداد.
برای مثال ،بسیاری از غارها در فرادسه ،افریقای جنوبی و ر ته کوههای آلپ ،دقا یهایی روی دیوارهای اان دارداد کاه خیلای
واضح و بیه زددگی وامعی حکاکی دهادد .تصاویر ادسادی ،بسیار زیبا حکاکی ده و با دوعی ردگداداهی معاددی رداگآمیازی
دهادد .اما آن بدنها مثل مردم امروزی لباآ پو یدهادد و لباآهای ان کمی ابیه لبااآهاای غربای اسات و الوار تناگ
پو یدهادد .برخی از آن ها چیزهایی بیه پیپ در دست داردد و برخی عصا در دست و کاله بر سر داردد .چگوده میمونهای صدها
هزار سال پیش میتوادستند به یک چنین سطح هنری پیشرفتهای برسند؟
بگذارید کمی عقبتر برویم ،جمهوری گابن در آفریقا معدن اورادیوم دارد .این کشور دسبتا توسعه دیافته است و خود اان
توادایی استخراج اورادیوم را از سنگ معدن دداردد و سنگ معدن را به کشورهای توساعه یافتاه صاادر مایکنناد .در ساال 041۴
کارخاده ای در فرادسه آن سنگ معدن اورادیوم را وارد کرد و پس از تجزیه و تحلیل یمیایی ،پی برددد که سنگ معادن اورادیاوم
استخراج و استفاده ده بود .فکر کرددد عجیب است و عدهای از دادشمندان و پرسنل فنی را برای ادجاام بررسای در محال ،باه
آنجا فرستاددد .دادشمندان کشورهای زیادی برای بررسی به آنجا رفتند .دردهایت تأیید کرددد کاه معادن سانگ اورادیاوم یاک
راکتور اتمی بزرگی بود و طرح آن وامعا فنی به دظر میرسید .حتی برای مردم امروزی غیرممکن اسات بتوادناد چناین چیازی را
ایجاد کنند .در چه زمادی آن ساخته د؟ دو میلیارد سال پیش ،و به مدت پادصد هزار سال دایر باود .ایان اعاداد کاامال دجاومی
هستند .به هیچ وجه دمیتوان با تئوری تکامل داروین آنرا توضیح داد .موارد زیادی مثل این وجود داردد .جامعهی علمی و فنای
به اددازهی کافی چیزهای جدیدی را کشف کرده است که کتابهای درسی فعلیمان را تغییر دهد .یکبار که تفکر ادساانهاا در
یک عادت عمیق کهن گیر میکند ،مشکل است که ایدههای جدید را بپذیردد .حتی هنگامی که حقیقت آ کار مای اود ،ماردم
جرأت دمیکنند آنرا بپذیردد و بدون پیشاددیشی آنرا رد میکنند .بهخاطر تأثیر روشهای تفکر کهان ،اماروزه هایچ کسای باه
کل سازمان یافتهای چنین یافتههایی را جمعآوری دمیکند و بنابراین ذهنیت ادسانها همیشاه از پیشارفتهاای جدیاد عقاب
میافتد .هرگاه درباره ی این چیزها که درحال حاضر کشف دهادد صحبت میکنیم ،گرچه هنوز باهطاور گساتردهای باه عماوم
ناسادده دشدهادد ،برخی میگویند این چیزها خرافات هستند و آنها را رد میکنند.
دادشمندان جاع زیادی در کشورهای دیگر وجود داردد که بهطور علنی این چیزها را بهعنوان فرهنگهای مامبل تااریخ
و تمددی که مبل از تمدن بشری ما آمده ،پذیرفتهادد .یعنی ،مبل از این تمدن ما ،دورههای تمدن دیگری وجاود دا اته ،بایش از
یک تمدن وجود دا ته است .با دگاه به بقایای باستادی میتوادید بگویید که آنها همگی از یک دورهی تمادن دبودداد .بناابراین
آنها فکر میکنند که بعد از هر یک از دفعات زیادی که تمدنهای بشری منهدم ددد فقط تعداد کمی از افاراد زداده ماددداد و
بهصورت بدوی زددگی کرددد .سپس به تدریج تعداد ان زیاد د ،دژاد بشریِ جدیدی ده و تمددی جدید را روع کرددد .ساپس
دوباره منهدم می ددد و دوباره دژاد بشریِ جدیدی را میساختند .اینگوده ،بشریت از میان تغییرات دورهای مختلف ،بارها و بارها
گذ ته است .فیزیکدانها میگویند که حرکت ماده الگو و روالهایی دارد .تغییرات کل جهان ما دیز الگو و روالهایی دارد.
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در این جهان وسیع و در این راه یری چرخان ،حرکت سیارهمان ،زمین ،به هیچ وجه دمیتوادسته همیشاه آرام و هماوار
بوده با د ،ممکن است به سیارات دیگر برخورد کرده یا مشکالت دیگری دا ته ،و اینها فجایع عظیمی را سبب می ددد .اگر از
دقطه دظر تواداییهای فوقطبیعی به آن دگاه کنیم ،فقط اینطور است که آن اینگوده دظم و ترتیب داده د .یاکباار باه دمات
ردیابی کردم و پی بردم که بشریت هشتاد و یک بار دستخوش ادهدام کامل ده و فقط تعداد کمی از افراد زداده ماددداد ،فقاط
کمی از تمدن مامبل تاریخ بامی مادد و سپس آنها وارد دورهی بعدی ددد و بهصورت بادوی زدادگی کردداد .ومتای افاراد باه
اددازهی کافی ازدیاد پیدا میکرددد دردهایت دوباره تمدن ظاهر می د .آن هشتاد و یک بار از میان چنین چرخهای گذ ته است و
من آنرا تا ادتها ردیابی دکردم .مردم چین دربارهی فرصتهای زمادیِ اعطا ده از ساوی آسامان ،ارایط جغرافیاایی مسااعد و
همدلی و همصدایی بین مردم صحبت میکنند .تغییرات مختلف در پدیدههای کیهادی یا زمانهای مختلف اعطاا اده از ساوی
آسمان میتوادند اوضاع مختلفی را در جامعهی بشری بهوجود بیاوردد .بر طبق علم فیزیک ،حرکت ماده الگو و روالهایی را ددبال
میکند ،در مورد حرکت جهان دیز چنین چیزی صدق میکند.
علت اصلی اینکه درباره ی فرهنگ مامبل تاریخ صحبت کردم این بود که این دکته را رو ن کانم :چایگوداگ چیازی
دیست که دژاد بشرِ امروزی ارایه داده با د ،آن از زمان های دور باه ار رسایده و آن مسامتی از فرهناگ مامبال تااریخ اسات.
میتوادیم در اینباره مطعاتی را در متون مقدآ پیدا کنیم .اکیامودی در روزگار خود بیان کرد که او تزکیاهی خاود را در صادها
صدها میلیون کالپا پیش کامل کرد و به رو نبینی رسید .یک کالپا امل چند سال است؟ یک کالپا صدها صدها میلیاون ساال
است .حتی دمیتوادید عددی به این بزرگی را تصور کنید .پس اگر آن چه او بیان کرد صحیح با اد ،آیاا آن باا تااریخ بشاریت و
تغییرات کل زمین جور در دمیآید؟ اکیامودی همچنین بیان کرد که مبل از او اش باودای دوران اولیاه وجاود دا ات ،کاه او
استادادی دا ت و غیره و اینکه همهی آنها صدها صدها میلیون کالپا مبل تزکیه کرده و رو نبین ده بوددد .اگر ایان چیزهاا
وامعا صحیح با د ،آیا از میان آن روشهای سنتیِ وامعی و تعالیم راساتین ،اماروزه در جامعاهی ماا چناین روشهاای تزکیاهای
آموزش داده می ود؟ اگر از من بپرسید ،میگویم البته ،مطمئنا ،اما داه تعاداد زیاادی .ایان روزهاا آن چایگوداگهاای تقلبای،
چیگودگ های دروغین و آن افراد تسخیر ده ،به دلخواه چیزهایی را از خود درمیآوردد تا از ماردم کالهبارداری کنناد و تعاداد
آنها از چیگودگهای وامعی به مراتب بیشتر است .فهمیدن اینکه کدامیک وامعای و کادامیاک تقلبای اسات ،مشاکل اسات.
تشخیص چیگودگ وامعی مشکل است و پیدا کردن آن دیز آسان دیست.
دروامع ،چی گودگ تنها چیز به جای مادده از دوران گذ ته دیست .دماد تایجی ،ترسیمههای هِتو و لو و ،کتاب تغییارات،
هشت سهدگاره و غیره ،همگی آنها از مامبل تاریخ به ار رسیدهادد .بنابراین ،امروزه هنگامی که آنها را از دقطه دظر یک فارد
عادی مطالعه میکنیم یا سعی میکنیم آنها را به آن کل بفهمیم ،به هیچ کلی دمیتوادیم درک ان کنیم .ومتی که از سطح
یک ف رد عادی ،یا از آن دقطه دظر یا آن سطحِ آگاهی به چیزها دگاه میکنید ،به هیچ وجه دمیتوادید آنچه را کاه حقیقای اسات
درک کنید.

چيگونگ دربارهي تزكيه است
حاه که چی گودگ چنین مدمت تاریخی دارد ،دمیقا برای چیست؟ بگذارید به ما بگویم ،آنچه که ما اینجا داریم روش
بزرگی از تزکیهی مدرسهی بودا است ،پس آن طبیعتا برای تزکیهی بودا دن است و مدرسهی دایو ،طبیعتا دایو را تزکیه میکند
تا دایو را بهدست بیاورد .میتوادم به ما بگویم که "بودا" خرافات دیست" .بودا" واژهای از سادسکریت ،زباان هندوساتان مادیم
است .هنگامی که به چین ما آورده د ،دو کلمه دا ت و "شع تویو" تلفظ می د .برخی از افراد دیاز آنرا باه صاورت "فاو تاو"
ترجمه کرددد .سپس همانطور که آن دست به دست چرخید و در طول دسلها منتقل د ،ما مردم چین ،یکای از آن کلماات را
حذش کردیم و آنرا فقط "شع" دامیدیم .این واژه در چینی چه معنایی دارد؟ به معنی "یک خص رو نبین" است ،خصی که
از طریق تزکیه رو نبین ده است .چه خرافاتی در آن است؟
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بیایید دربارهی این بیندیشیم .تزکیه میتوادد تواداییهای فوقطبیعی یاک اخص را باه ظهاور برساادد .اش داوع از
تواداییهای فوقطبیعی امروزه تشخیص داده دهادد ،اما فقط به اینها محدود دمای اود .مایگاویم بایش از ده هازار تواداایی
فوقطبیعی وامعی وجود دارد .فقط تصور کنید که یک خص درحالی که در محلی دشسته است ،بدون حرکت دادن دستهاا یاا
پاهایش بتوادد کاری را ادجام دهد که دیگران حتی با دستها یا پاهای ان دمیتوادند ادجام دهند و او بتوادد موادین وامعی حااکم
بر هر بععد جهان و وامعیت جهان را ببیند ،بتوادد چیزهایی را ببیند که مردم عاادی دمایتوادناد ببینناد .آیاا او کسای دیسات کاه
بهوسیلهی تزکیه ،دایو را کسب کرده است؟ آیا او یک موجود رو نبین بزرگ دیست؟ آیا میتوادید بگویید که او مثال یاک فارد
عادی است؟ آیا او کسی دیست که بهوسیلهی تزکیه رو ن باین اده اسات؟ آیاا ایان درسات دیسات کاه او را یاک "موجاود
رو نبین" بنامیم؟ به زبان هندوستان مدیم او یک "بودا" دامیده می ود .وامعیت امر این است و چیگودگ برای این کار است.
لحظهای که چیگودگ مطرح می ود همیشه کسی وجود دارد که میگوید" ،اگر هیچگوداه بیمااری دداریاد بارای چاه
میخواهید چیگودگ تمرین کنید"؟ منظورش این است که چیگودگ فقط برای فای بیماریها است ،این درکی بسایار بسایار
سطحی از آن است .اما تقصیر ما دیست ،زیرا بسیاری از استادان چیگودگ فقط درحال ادجام کارهایی مادند معالجهی بیمااری
مردم و کمک به آنها برای حفظ سالمتی هستند ،آنها فقط دربارهی معالجهی بیماریها و سالمتی صاحبت مایکنناد و هایچ
کسی چیزهای باهتری را آموزش دمیدهد .این را دمیگویم که روشهای آنها خوب دیست .دروامع مأموریت آنها این است که
چیزهایی را در سطح معالجهی بیماریها و سالمتی و رایج کردن چیگودگ آموزش دهناد .اماا افاراد زیاادی وجاود دارداد کاه
میخواهند تا سطوح باه تزکیه کنند .آنها دربارهی آن میاددیشند و ملبی برای آن داردد اما دمیدادند چگوده باید خاود را تزکیاه
کنند و این مسئله سختیهای بسیاری را برای آنها بهوجود آورده است و در مشکالت بسایاری افتاادهاداد .البتاه منتقال کاردن
رو ی در سطوح باه بهطور وامعی ،با چیزهای باهتری سر و کار خواهد دا ت .بناابراین ماا در مقابال ماردم و جامعاه مسائول
بوده ایم و دتایج منتقل کردن این روش ،در کل خوب بوده است .برخی از چیزها سطح باه هستند و ومتی دربارهی آنها صاحبت
ود ،ممکن است مثل خرافات به دظر بیایند ،اما ما بهترین سعی خود را میکنیم تا هنگام تشریح آنهاا از علام داوین اساتفاده
کنیم.
هنگامی که چیزهای بخصوصی را ذکر میکنیم برخی از افراد بیاختیار میگویند "خرافات" .چرا آنها چنین میگویناد؟
معیار چنین خصی این است که هرچه را که علم هنوز به آن پی دبرده است ،هر چه را که هنوز تجربه دکرده است یا هرچاه را
که فکر میکند احتماه دمیتوادد وجود دا ته با د ،همگی "خرافات" یا "حقهبازی" هستند .ذهنیت او اینگوده اسات .پاس آیاا
اینطور فکر کردن درست است؟ آیا میتوادید چیزی را فقط بهخاطر اینکه علم هنوز به آن پی دبرده است یا فقط بهخاطر اینکه
ورای پیشرفت و توسعهی علم است بهعنوان چیزی خرافی یا حقهبازی رد کنید؟ اگر هر کسی اینگوده فکار مایکارد آیاا علام
میتوادست پیشرفت کند؟ آیا آن میتوادست به جلو پیش برود؟ جامعه مادر دمیبود پیشرفت کند .چیزهایی که جامعهی علمای و
فنی ما ابداع کردهادد همگی چیزهایی هستند که زمادی مردم آنها را ددا تند .اگر همگی آن چیزهاا باهعناوان خرافاات دردظار
گرفته می ددد ،دیگر دیازی به پیشرفت و توسعه دمیبود .چیگودگ حقهبازی دیست .اما همیشه افرادی وجود داردد که میگویند
هست ،چراکه آنرا درک دمیکنند .اما امروزه مردم با استفاده از ابزارهای علمی ،چیزهایی مثل امواج مادون صوت ،امواج ماافوق
صوت ،امواج الکترومغناطیسی ،مادون مرمز ،ماورای بنفش ،ا عههای گاما ،دوترونها ،اتمها و مقدار داچیزی از عناصر فلزی را در
بدن استادان چیگودگ ناسایی کردهادد .آیا آنها همگی چیزهایی عینی و وامعی دیستند؟ آنها ماده هستند .آیا همهی چیزها از
ماده ساخته دشدهادد؟ آیا زمان  -مکانهای دیگر از ماده ساخته دشدهادد؟ آیا میتوادید آنها را خرافات بنامید؟ چایگوداگ بارای
تزکیهی بودا دن است ،پس البته اینطور است که با بسیاری از چیزهای عمیق سر و کار دارد و ما به آنها خواهیم پرداخت.
اگر چیگودگ برای این است ،چرا مردم آنرا چیگودگ میدامند؟ دروامع آن چیگوداگ دامیاده دمای اود .چاه دامیاده
می ود؟ آن ،تزکیه دامیده می ود -آن تزکیه است .البته دامهای بخصوص دیگری دیز دارد ،اما در مجموع تزکیه دامیده می ود.
پس چرا مردم آنرا چیگودگ میدامند؟ ما میدادید مدت بیست سال است که چیگودگ همگاادی اده اسات .آن در اواساط
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ادقالب فرهنگی روع د و در اواخر ادقالب فرهنگی به اوج خود رسید .دربارهی این بیندیشید .در آن زمان اددیشهی چپگارای
افراطی موی بود .بگذارید به دامهایی که چیگودگ در فرهنگهای مامبل تاریخ دا ت ا ارهای دکنیم .اما هماانطاور کاه ایان
تمدن ما درحال پیشرفت و توسعه بود ،از میان دورهای فئودالی گذر کرد .بناابراین داامهاایی باا محتاوای فئودالیساتی دا ات و
آنهایی که به مذاهب مربوط بوددد اغلب دامهایی دا تند که مذهبی بهدظر میرسیددد ،مثل "دافای تزکیهی دایاو"" ،مدیتیشان
واجرا"" ،راه آرهات"" ،دافای تزکیهی بودا"" ،روش اکسیر جاودادگی درودی دهگاده" .آنها چنین دامهایی بودداد .اگار در طاول
ادقالب فرهنگی از چنین دامهایی استفاده میکردید ،آیا علنا مردود مرده دمی ادید؟ آن آرزو کاه اساتادان چایگوداگ بارای
همگادی کردن چی گودگ دا تند خوب بود و آنها این کار را ادجام داددد تا تودههای مردم را معالجه کنند و آنها را ساالم دگاه
داردد ،آن برای این بود که رایط جسمادی مردم را بهبود بخشد -چهمدر عالی بود -اما با این وجود هم دمیتوادستند از آن دامها
استفاده کنند و جرأت دمیکرددد آنها را به کار ببردد .بنابراین برای همگادی کردن چیگودگ ،بسیاری از استادان چایگوداگ دو
کلمه از متون کتابهای دَن جینگ و دایو ذَدگ را بردا تند و آنرا "چی گودگ" دامیددد .برخی از افراد حتی واژهی چیگودگ را
مورد کندوکاو مرار میدهند و در مورد آن تحقیق میکنند ،اما چیزی برای بررسی و مطالعه وجود دادارد .آن فقاط تزکیاه دامیاده
می د .چیگودگ فقط واژهی جدیدی است که ،برای اینکه مناسب تفکر مردم امروزی با د پدیدار د .همین و بس.

چرا گونگ شما با تمرین افزایش نميیابد؟
چرا گودگ ما با تمرین افزایش دمییابد؟ بسیاری از افراد اینگوده فکر میکنند" ،من آموزش وامعی را دریافت دکردهام.
اگر استادی تعدادی مهارت بخصوص و برخی از روشهای پیشرفته را به من آموزش دهد ،گودگ من افزایش خواهد یافت" .این
روزها ،دود و پنج درصد از مردم اینگوده فکر میکنند .میگویم این خیلی خندهدار است .و چرا این را میگویم؟ زیرا چایگوداگ
تکنیک مردم عادی دیست .آن کامال چیزی فوقطبیعی است .بنابراین باید با اصول سطوح باه آنرا ارزیابی کارد .مایتاوادم باه
همه بگویم که علت اساسی اینکه گودگ ر د دمیکند این است :از دو کلمهی "تزکیه" و "تمرین" ،مردم فقط به تمرین توجه
میکنند و تزکیه را دادیده میگیردد .اگر در جستجوی چیزی در خارج هستید ،به هیچ وجه آنرا بهدسات دخواهیاد آورد .باا بادن
یک خص عادی ،دستهای یک خص عادی و افکار یک خص عادی ،آیا فکر میکنید میتوادید مادهی با ادرژی باه را به
گودگ تبدیل کنید و گودگ را ر د دهید؟ چگوده میتوادد به این آسادی با د! دردظر من ،این یک وخی است .مثل ایان اسات
که در طلب چیزی در بیرون با ید و در بیرون چیزی را جستجو کنید .هرگز آنرا دخواهید یافت.
این مثل بعضی از مهارتهای مردم عادی دیست که بتوادید با پرداخت کمی پول ،باا یاادگیری بعضای تکنیاکهاا آنرا
کسب کنید .آن به این صورت دیست ،زیرا چیزی ورای سطح مردم عادی است .بنابراین از ما ادتظار میرود که بر طبق اصاول
فوق طبیعی رفتار کنید .پس ،باید چهکار کنید؟ هزم است درونتان را تزکیه کنید و برای کمک در جستجوی چیزهایی در بیارون
دبا ید .افراد زیادی هستند که در بیرون در جستجوی چیزهایی هستند .آنها امروز در جساتجوی یاک چیاز و روز دیگار ددباال
چیزی دیگر هستند و به آرزوی کسب دیروهای فوقطبیعی چسبیدهادد -هر دوع مصدی را دارا هستند .افارادی وجاود دارداد کاه
حتی میخواهند استاد چیگودگ ودد و با معالجهی بیماریها پول بهدست بیاوردد! اما در تزکیهی وامعی ،ما باید ذهانتاان را
تزکیه کنید و این تزکیهی ین ینگ دامیده می ود .بهطور مثال ،در اختالفات خصی هزم است اهمیات کمتاری باه تماامی
احساسات و تمایالت بدهید .درحالی که برای دفع خصی در رمابت هستید ،میخواهید که گودگ ما ر د کند ،چگوده میتوادد
ممکن با د؟ آیا مثل مردم عادی دیستید؟ چگوده گودگ ما میتوادد افزایش یابد؟ بنابراین ،فقط از طریاق تأکیاد بار تزکیاهی
ین ینگ است که گودگ ما میتوادد ر د کند و سطح ما ارتقاء یابد.
ین ینگ چیست؟ آن امل تقوا (که یک دوع ماده میبا د) ،بردباری ،آگاه دن به چیزها ،فداکاری ،رها کاردن تماام
امیال و وابستگیهای مردم عادی ،توادایی تحمل سختیها و مادند آن است .آن دربرگیرددهی بسیاری از چیزهای مختلف اسات.
هر جنبه از ین ینگتان را باید ارتقاء دهید تا وامعا ر د کنید .این یک عامل کلیدی در ر د توان گودگ است.
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بعضی افراد ممکن است فکر کنند" ،این ین ینگ که اما درباارهی آن صاحبت مایکنیاد ،چیازی فلسافی اسات.
موضوعی از سطح آگاهی فرد است و با گودگی که میخواهیم تزکیه کنیم فرق میکند" .منظور ما از "فرق میکند" چیسات؟!
در طول تاریخ ،در اجتماع متفکران همیشه بحثها و گفتگوهایی در بین بوده است که ذهن مقدم است یا ماده .بگذارید برایتان
بگویم که درحقیقت ،ماده و ذهن هر دو یک چیز هستند .در تحقیقات علمی روی بدن ادسان ،دادشمندان امروزی معتقددد فکری
که مغز ادسان تولید میکند ماده است .بنابراین آنها به صورت مادی وجود داردد .اما آیا آنها همچنین در ذهن ادسانها دیستند؟
آیا آنها یک چیز و بیه به هم دیستند؟ این درست مثل چیزی است که دربارهی جهان گفتهام ،ده تنها موجودیت مادی خاود را
دارد ،بلکه در عین حال ،سر ت خود را دارد .سر ت جهان ،حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری چیزی دیست که مردم عاادی بتوادناد
آنرا حس کنند و این بدین دلیل است که مردم عادی همگی در یک سطح هستند .ومتی به فراسوی سطح مردم عاادی برویاد،
میتوادید این سر ت را تجربه کنید .چگوده آنرا تجربه میکنید؟ تمام چیزها در جهان ،امل تمام موادی که کال جهاان را پار
میکنند ،موجوداتی زدده و دارای فکر هستند ،تمام آنهاا اکلهاای هساتیِ فاای کیهاان در ساطوح مختلاف هساتند .آنهاا
دمیگذاردد ما صعود کنید .با اینکه میخواهید صعود کنید اما دمیتوادید .دمیقا دمیگذاردد به باه صعود کنید .چرا دمایگذارداد؟
زیرا ین ینگ ما بهتر دشده است .هر سطحی استادداردهای مختلفی دارد و اگر بخواهید سطح خود را باه ببرید ،مجبورید باه
افکار بد خود خاتمه دهید و تمام چیزهای کثیف خود را بیرون بریزید و مجبورید در استاددارد آن سطح جذب وید .آن تنها راهی
است که بتوادید باه بروید.
ومتی ین ینگ ما بهتر می ود ،بدن ما وامعا تغییر میکند .ومتی ین ینگ ما بهتر می ود ،مادهی در بدن ما
مطعا تغییر میکند .چه تغییراتی روی میدهد؟ ما آن چیزهای بدی را که سرسختاده بهددبال آنها میروید بیارون مایاددازیاد.
در آنرا ببندید و در آب بیندازید ،بالفاصله به زیار آب فارو
بگذارید آنرا توضیح دهم .یک بطری پر ده از مواد کثیف را برداریدِ ،
میرود .سپس کمی از آن چیزهای کثیف داخل آنرا بیرون بریزید .هرچه بیشتر آنرا خالی کنید ،بیشتر به سمت ساطح آب بااه
میآید .اگر کامال خالی ود در سطح آب کامال ناور می ود .ومتی تزکیه میکنیم ،کاری که ادجام میدهیم ،رها ادن از هار
دوع چیز بدی است که در بدن میبا د و این تنها راه برای صعود به سطوح باهتر است .این سر ت جهان دمیقا چنین دقشای را
ایفا میکند .اگر ین ینگ خود را تزکیه دکنید ،اگر بهاددازهی کافی استاددارد اخالمی خود را ر د ددهید و اگر از افکار بد و مواد
بد رها دشوید ،آنگاه آن دمیگذارد به سطوح باهتر صعود کنید .پس آیا میتوادید بگویید کاه آنهاا یکای و مثال هام دیساتند؟
بگذارید با یک وخی برایتان توضیح دهم .فرض کنید خصی تمام احساسات و تمناهایی را که مردم عادی داردد دا ته با اد
و داگهان به او اجازه داده ود به باه برود و یک بودا ود .دربارهی این بیندیشید ،آیا آن میتوادد عملی با د؟ اید ومتای یاک
بودیساتوای زیبا را ببیند فکر بدی از مغزش بگذرد و چون از حسادت رها دشده است احتماه روع به تضاد با بوداها کناد .آیاا
این چیزها میتوادند آنجا مجاز با ند؟ دمیتوادند .پس چه کاری برای آن باید ادجام ود؟ درست در میان افراد عادی باید از هار
ذره از آن افکار بدی که دارید رها وید و آن تنها راهی است که بتوادید ر د کنید و به باه بروید.
بهعبارتی دیگر ،ما مجبورید به تزکیهی ین ینگ توجه کنید و بر طبق سر ت جهان ،حقیقت ،دیکخواهی ،بردبااری
تزکیه کنید و از آن امیال مردم عادی ،آن دقایص ین ینگ و آن افکار ادجام کارهای بد رها وید .باا ر اد هار ذره از حالات
ذهنتان ،بعضی از چیزهای بد در بدنتان از بین خواهد رفت .هم زمان ،باید کمی سختی را تجربه کنید ،از میان برخی زمانهای
سخت بگذرید و برخی از کارمایتان را از بین ببرید و پس از آن میتوادید کمی سطح خود را باه ببرید ،یعنی ،سر ت جهان ما
را آنمدر محدود دخواهد کرد .تزکیه به تالش خود خص بستگی دارد ،درحالی که گودگ به استاد خص مربوط است .اساتاد،
گودگی به ما میدهد که گودگ ما را افزایش میدهد ،آن گودگ اثر میگذارد و خارج از بدنتان میتوادد تقاوای اما را کاه
چیزی مادی است بردارد و آنرا به گودگ تبدیل کند .همانطور که بهطور پیوسته خود را ر د میدهید و در عمل تزکیه به بااه
صعود میکنید ،ستون گودگ ما دیز بهطور پیوسته بهسوی سطوح باهتر دفوذ خواهد کرد .بهعنوان یک تزکیهکننده ،بایاد عمال
تزکیه را ادجام دهید و در محیط مردم عادی خود را تعدیل کنید و ذره ذره وابستگیها و تمناهای گوداگون را کناار بگذاریاد .ماا
ادسانها معموه فکر میکنیم که آن چیزها خوب هستند ،اما ومتی از سطوح باهتر به آنها دگاه مایکنیاد ،معماوه باد هساتند.
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بنابراین هرچه یک فرد عالیق خصی بیشتری را در میان مردم عادی برآورده سازد ،بدین طریق بهتر زددگی مایکناد .طاوری
که موجودات رو نبین بزرگ آنرا میبینند ،این خص در وضع بدتری است .چگوده در وضع بدتری است؟ او بیشاتر باهدسات
میآورد ،بیشتر به افراد دیگر صدمه میرسادد ،چیزهایی را بهدست میآورد که مستحق آنها دیست و به سود و اهرتش بسایار
اهمیت میدهد و دتیجهاش این است که تقوا از دست میدهاد .اما مایخواهیاد گوداگتاان را افازایش دهیاد ،اماا تزکیاهی
ین ینگ را جدی دمیگیرید ،پس گودگ ما اصال ر د دخواهد کرد.
در اجتماع تزکیهکنندگان میگوییم که روح خص از بین دمیرود .کمی پیشتر ،اگر کسی دربارهی اینکه ادسانها روح
داردد صحبت میکرد ،احتماه مردم آنرا خرافات میدامیددد .اما درحال حاضر از تحقیقات فیزیاک بادن ادساان مایدادایم کاه،
مولکولها ،پروتونها ،الکترونها در بدن ادسان وجود داردد و پایینتر برویم ،کوارکها ،دوتریناوهاا و غیاره وجاود دارداد و در آن
دقطه ،حتی یک میکروسکوپ دمیتوادد چیزی را ببیند .اما آن هنوز از سرچشمهی زددگی یا سرچشمهی ماده بسایار فاصاله دارد.
میدادیم که کافت هستهای مستلزم مقدار بسیار زیادی ادرژی برای روی دادن تصادم است و مقدار بسیار زیادی حارارت بارای
کافت یا همجو ی هستهای هزم است .پس ومتی یک خص میمیرد ،آیا وامعا فکار مایکنیاد هساتههاای اتام در بادن او
بهآسادی از بین میرودد؟ از این رو ما پیبردهایم که ومتی خصی میمیرد فقط اجزای او که در این بععد ما هستند ،ایان هیاهی
بزرگترین مولکولها ،فقط آنها هستند که فرو میریزدد ،درحالی که بدنهاای او در بععادهای دیگار داابود دمای اودد .بیاییاد
لحظهای بیندیشیم .بدن ادسان زیر یک میکروسکوپ به چه کلی است؟ تمام بدن ادسان درحال حرکت است ،حتی ومتی آنجاا
بیحرکت دشسته با ید ،تمام بدن درحال حرکت است ،سلولهای مولکولی ما درحال حرکت هستند و تمام بادن سایال اسات
مثل اینکه از ن ساخته ده است .بدن یک ادسان زیر یک میکروسکوپ درست به این کل دیده می اود و ایان کاامال باا
بددی که چشمهای ما میبینند تفاوت دارد .این بدین دلیل است که این یک جفت چشم ادسان میتوادند تصور باطلی برای اما
بهوجود بیاوردد و ما را از دیدن آن چیزها بازمیداردد .اما ومتی چشم سوم ما باز با د ،میتوادید چیزها را با بینایی بزرگ اده
دگاه کنید و این درحقیقت توادایی مادرزادی ادسانها است ،فقط درحال حاضر است که یک توادایی فوقطبیعی دامیاده مای اود.
اگر بخواهید تواداییهای فوقطبیعیتان ظاهر ودد ،بایستی به خود وامعیِ اولیهتان برگردید ،باید از طریق تزکیه بازگردید.
بگذارید کمی دربارهی تقوا صحبت کنیم .دمیقا چگوده آنها به هم ربط داردد؟ ما جزییات آنرا تشریح خاواهیم کارد .ماا
ادسانها در هر یک از بععدهای بسیار بسیار زیاد یک بدن داریم .بزرگترین جزء بدن ادسان ،هماانطاور کاه اماروزه ماردم آنرا
میبینند ،سلول است .حدامل برای گو ت و خون ما اینطور است .اما ومتی بین سلولهاا و مولکاولهاا یاا باین مولکاولهاا و
مولکولها داخل وید ،آنچه را که بیه وارد دن در بععدهای دیگر است تجربه خواهید کرد .پس آن بدن چه کلی میگیارد؟
البته دمیتوادید با مفاهیم این بععد اینجا آنرا درک کنید :بدن ما باید در کلهای بوددی کاه در آن بععادها هزم اسات ،جاذب
ود و در بععدهای دیگر ،بدن ما میتوادد بزرگ و کوچک ود .در آن زمان پی میبرید که آن بععد آنمدر وسیع است کاه ورای
مقایسه میبا د .اینجا فقط درحال گفتگو دربارهی کل سادهای که بععدهای دیگر باه آن اکل وجاود دارداد هساتم و آنهاا
بععدهایی هستند که همزمان در یک مکان وجود داردد .یک ادسان در بسیاری از بععدهای دیگر یک بدن بخصوصی دارد و در یک
بععد بخصوص یک دوع میدان دور بدن ادسان وجود دارد .چه میدادی؟ آن میدان ،تقوا است که ما دربارهی آن صحبت کاردهایام.
تقوا دوعی مادهی سفیدردگ است و دروامع چیزی معنوی یا چیزی فقط عقیدتی ،مثل آنچه برخی از افراد فکر میکرددد دیسات.
آن مطعا مادی است و این دلیل آن است که چرا در گذ ته ،مسنترها میگفتند "تقوا جمع کن" و "تقوا از دسات داده"! آنهاا
کامال منطقی میگفتند .آن تقوا تمام دور بدن فرد مرار دا ته و میدادی را کل میدهد .در مدرسهی دایو مایگفتناد کاه اساتاد،
مرید را جستجو میکند ده اینکه مرید استاد را جستجو کند .منظور از این چیست؟ آن هاا فقاط باه مقادار تقاوای مریاد دظاری
میادداختند که ببینند آیا آن زیاد است .اگر زیاد بود تزکیه کردن برای او آسان میبود .اگر زیاد دبود برای او ساخت مایباود کاه
تزکیه کند و وامعا سختیهای بسیاری برای ر د گودگ بهسوی سطوح باه میدا ت.
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همزمان یک دوع مادهی سیاه وجود دارد .اینجا ما آنرا "کارما" میدامیم درحالیکه در بودیسم "کارمای بد" میدامناد.
این دو دوع مادهی سفید و سیاه همزمان با هم وجود داردد .چگوده این دو ماده به هم ربط داردد؟ مادهای که تقوا دامیده می اود
چیزی است که از طریق تحمل سختیها ،گذر از اومات سخت یا بهوسیلهی ادجام کارهای خوب برای مردم ،بهدست مایآوریام.
درحالی که مادهی سیاه را مردم بهوسیلهی ادجام کارهای بد و ادجام کارهایی که خوب دیست یا آزار رساددن به دیگران بهدسات
میآوردد .این روزها بعضی ا خاص ده تنها توسط حرص و آز کنترل می ودد بلکه حتی از هیچ ایطنتی فروگاذار دمایکنناد و
برای پول هر کاری ادجام میدهند .آنها افراد بیگناه را به متل میرسادند ،مردم را اجیر میکنند تا آدم بکشند ،هامجانسباازی
کرده و مواد مخدر مصرش میکنند -هر دوع کاری را ادجام میدهند .ومتی ماردم کارهاای باد ادجاام مایدهناد تقاوا از دسات
میدهند .چگوده آنرا از دست میدهند؟ ومتی کسی به دیگری توهین میکند ،فکر میکند که چیره ده و دق دل را خالی کرده
است .اما اصلی در این جهان وجود دارد" ،اگر خص از دست ددهد ،هیچ چیازی باهدسات دمایآورد" .بارای باهدسات آوردن،
مجبورید از دست بدهید .اگر از دست ددهید ،مجبور خواهید د که از دست بدهید .چه کسی این را اجرا میکند؟ دمیقاا سر ات
جهان است که این کار را ادجام میدهد .از این جهت ،این غیرممکن است که فقط در آرزوی باهدسات آوردن چیزهاایی با اید.
پس این چگوده کار میکند؟ ومتی خصی به دیگری توهین میکند یا ومتی از دیگری سوء استفاده میکند ،تقاوای خاود را باه
دیگری پرتاب میکند .از آنجا که خص دیگر ،طرفی است که احساآ خوبی ددارد و زجار کشایده و چیازی را از دسات داده
است ،بدین طریق برای او تمام اینها جبران می ود .درحالی که آن خص ،اینجا به او توهین میکند ،درست ومتی آن کلمات
خارج می ودد ،تکهای از تقوا از میدان بععدی آن خص پرواز کرده و درست روی او فرود میآید .هرچه بدتر به او تاوهین کناد،
تقوای بیشتری به او میدهد .زدن و سوء استفاده از دیگران دیز به همین کل است .ومتی یک خص به دیگری مشت و لگاد
میزدد ،هر اددازه که ضربه سخت با د ،به همان اددازه تقوا روی آن خص دیگر فرود میآید .یک فرد عاادی دمایتواداد ایان
اصل را در این سطح ببیند .درحالی که احساآ میکند تحقیر ده ،دمیتوادد آنرا تحمل کند و فکر میکند" ،تو مرا کتک زدی،
من هم باید درعوض ،تو را بزدم"" .بنگ" ،با مشت جواب او را میدهد و آن تقوا را به او بر میگردادد .بناابراین هایچیاک ،داه
چیزی را به دست آورده و ده از دست دادهادد .ممکن است او فکر کند" ،تو مرا یکباار زدهای ،پاس بایاد تاو را دو باار بازدم تاا
عصبادیتم را خالی کنم" .او دوباره او را کتک زده و تکهای دیگر از تقوای او بهسوی دیگری پرواز خواهد کرد.
چرا به تقوا اهمیت زیادی میدهیم؟ چه دوع رابطهای در تبدیل تقوا وجود دارد؟ در برخی از مذاهب عقیاده دارداد کاه باا
تقوا ،خص چیزی را که در این زددگی ددارد در زددگی بعدی کسب میکند .چه چیزی را کسب خواهد کرد؟ باا تقاوای بسایار،
احتماه خص صاحب یک مقام باه ده یا ثروت زیادی بهدست میآورد .خص هرچه را که بخواهد میتوادد بهدست بیااورد،
تمام اینها در مقابل چنین تقوایی مبادله می ودد .عقیدهی دیگر در برخی از مذاهب این است کاه اگار خصای هایچ تقاوایی
ددا ته با د ،هر دوی جسم و روح او از بین خواهند رفت .روح اصلی او از بین خواهد رفت و بعد از مرگ ،خص کامال میمیارد
و چیزی بامی دمیمادد .اما در اجتماع تزکیهکنندگان ،ما معتقدیم که تقوا میتوادد مستقیما به گودگ تبدیل ود.
بگذارید دربارهی اینکه چگوده تقوا به گودگ تبدیل می ود صحبت کنیم .در اجتماع تزکیهکنندگان گفتهای اسات کاه،
"عمل تزکیه به خود فرد مربوط است ،درحالی که گودگ به استاد خص مربوط است" .اما برخی از افراد" ،برپا کردن کاوره یاا
تنور جسمادی و جمع کردن مواد یمیایی برای ساختن دَن" را تمرین کرده و از فعالیت فکری استفاده میکنند ،و ایان چیزهاا را
بسیار مهم دردظر میگیردد .اما میخواهم به ما بگویم که آنها اصال مهم دیستند ،اگر بیش از اددازه به آنها فکار کنیاد ،یاک
وابستگی خواهد بود .آیا اگر بیش از حد دربارهی آنها فکر کنید به آنها وابسته دشدهاید و در طلب آنها دیساتید؟ عمال تزکیاه
بستگی به تالش خود فرد دارد ،درحالی که گودگ به استاد خص مربوط است -اگر آن آرزو را دا ته با ید کاافی اسات .ایان
استاد است که دروامع این کار را ادجام میدهد ،درحالی که ما به هیچ طریقی دمیتوادید از پس این کار برآیید .ما فقاط یاک
بدن ادسان عادی دارید ،فکر میکنید بتوادید یک بدن موجود باهتر را که از مادهی با ادرژی باه ساخته ده کل دهید؟ کاامال
غیرممکن است .حتی گفتن آن یک وخی است .رودد تبدیل بدن ادسادی در بععدهای دیگر بسیار پیچیده و اسرارآمیز است و هیچ
راهی وجود ددارد که بتوادید آن کارها را ادجام دهید.
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پس استاد چه چیزی به ما میدهد؟ او به ما گودگی میدهد که گودگ ما را ر د مایدهاد .تقاوا در خاارج از بادن
ادسان وجود دارد و گودگ وامعی او از این تقوا ساخته می ود .بلندی سطح خص و تاوان گوداگ او ،هار دو از تقاوا باهدسات
میآید .استاد تقوای ما را به گودگ تبدیل میکند که به صورت مارپیچ به طرش باه ر د میکند .گودگ که بهطور وامعی سطح
یک خص را مشخص میکند در خارج از بدن او به کل مارپیچ ر د کرده و بعد از آنکه به باهی سر مایرساد یاک ساتون
گودگ را تشکیل میدهد .فقط با یک دظر به بلندی ستون گودگ یک خص ،میتوان ساطح گوداگ او را تشاخیص داد .ایان
سطح و ثمرهی تزکیهی خص است که در بودیسم به آن ا اره ده است .ومتی برخی از افراد درحاال مدیتیشان هساتند ،روح
اصلی آنها میتوادد بدن را ترک کرده و به سطح بخصوصی برسد ،اما آنها دمیتوادند باهتر برودد و جرأت باه رفاتن را ددارداد.
آنها با دشستن بر روی ستون گودگ خود به آنجا رسیددد و فقط میتوادند تا آن سطح برودد .بهخاطر اینکه ستون گودگ آنها
به همان اددازه ارتفاع دارد ،دمیتوادند باهتر برودد .منظور بودیسم از ثمرهی تزکیه این است.
همچنین معیاری برای اددازهگیری سطح ین ینگ وجود دارد .این معیار و ساتون گوداگ در یاک بععاد دیساتند ،ولای
همزمان وجود داردد .تزکیهی ین ینگ ما درحال حاضر ر د کرده است ،اگر ،بهطور مثال در میان مردم عادی ،ومتی کسای
به ما توهین میکند ،یک کلمه هم جواب او را ددهید و درودا کامال آرام با ید ،یا ومتی کسی با مشت به اما مایزداد دوبااره
چیزی دگویید و با لبخند از آن بگذرید .آن دشان میدهد که سطح ین ینگ ما درحال حاضر بسیار بااه اسات .بناابراین باه
عنوان یک تمرینکننده ،چه چیزی را باید کسب کنید؟ آیا گودگ را بهدست دخواهید آورد؟ ومتی این اینگ اما بهتار اود،
گودگ ما ر د خواهد کرد .سطح گودگ فرد به بلندی سطح ین ینگ او است .این یک حقیقت است و این مطلق مایبا اد.
درگذ ته برخی از افراد بوددد که تمرینهای خود را با سعی و ازخودگذ تگی ادجام میداددد و مهم دبود کاه در پاارک یاا خاداه
با ند ،وامعا به آن باور دا تند و آنرا کامال خوب ادجام میداددد .اما به محض اینکه خارج می اددد باه اکل دیگاری عمال
میکرددد و راه خود ان را میرفتند ،برای بهدست آوردن دفع خصی و هرت در میان مردم عادی با دیگران جنگ و رمابت به
راه میادداختند .آیا فکر میکنید گودگ آنها میتوادست ر د کند؟ حتی یاک ایانچ هام دمایتوادسات ،و باه هماان دلیال دیاز
بیماریهای ان دمیتوادست فا یابد .چرا اینطور است که برخی از افراد تمرینهای چیگودگ را بارای مادتی طاوهدی ادجاام
میدهند اما سالمتی ان بردمیگردد؟ زیرا چیگودگ عمل تزکیه و چیزی فوقطبیعی است ،مثل ورزشهای فیزیکی مردم عادی
دیست .بهمنظور بازیافتن سالمتی و افزایش گودگ ،باید به ین ینگ خود تمرکز کنید.
بعضی افراد معتقددد که در گفتهی "برپاکردن کوره یا تنور جسمادی و جمع کاردن ماواد ایمیایی بارای سااختن دَن"،
منظور از دَن ،گودگ است .اما اینطور دیست .آن دَن فقط بعضی از ادواع ادرژی را ذخیره میکند ،اما اامل تماام اداواع ادارژی
دیست .دَن چه دوع مادهای است؟ همانطور که همگی میدادیم ما چیزهای بسیار دیگری را دیز برای تزکیاهی زدادگی داریام و
اینکه بدنهای ما دیروهای فوقطبیعی و خیلی مابلیتهای دیگر را ر د خواهند داد .اکثریت آنها مفل هستند و اجازهی استفاده
از آنها داده دمی ود .تعداد بسیار زیادی از تواداییهای فوقطبیعی وجود داردد ،بیشتر از دهها هزار ،و به محض اینکاه یکای از
آنها ر د کند ،مفل می ود .چرا به آنها اجازهی ظاهر دن را دمیدهند؟ منظور این است که به ما اجازه داده دشاود کاه باه
میل خود در جامعهی مردم عادی آنها را به کار ببرید .ما مجاز دیستید به میل خود اجتماع مردم عادی را باه هام بزدیاد و داه
حتی اجازه دارید همینطوری تواداییهایتان را در اجتماع به دمایش بگذارید .زیرا آن میتوادد وضاعیت اجتمااع ماردم عاادی را
مختل کند .بسیاری از افراد مجبوردد از طریق آگاه دن ،عمل تزکیه را ادجام دهند .اگر تمام تواداییهایتان را باه آنهاا دشاان
دهید ،آنها خواهند دید که همهی تواداییها وامعی هستند و همگی تزکیه را روع خواهند کرد .افرادی که کارهای بد غیرمابال
بخششی را ادجام دادهادد دیز برای تزکیه میآیند و این مجاز دیست .ما اجازه ددارید بهاینصورت باه دماایش بگذاریاد .احتمااه
کارهای بدی ادجام خواهید داد چراکه دمیتوادید روابط تقدیری و حقیقت چیزها را ببینید .اید فکار کنیاد کاه کااری درسات را
ادجام میدهید ،اما آن میتوادد کاری دادرست با د .به همین جهت ،اجازهی به کار بردن آنها را ددارید .زیرا به محاض ایانکاه
کار بدی را ادجام میدادید ،سطح ما تنزل میکرد و تزکیهی ما به عبث کشیده می اد .دردتیجاه ،بسایاری از توادااییهاای
فوقطبیعی مفل می ودد .چه اتفامی خواهد افتاد؟ با گذ ت زمان ،خص به مرحلهی باز دن گودگ و رو نبینی خواهد رسید،
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این دَن مثل یک بمب عمل کرده ،منفجر ده و تمام تواداییهای فوقطبیعی ،تمام مفلها در بدن ،و صدها مسیر ادارژی را بااز
میکند" .بنگ!" ،همه چیز با یک تکان باز خواهد د .این چیزی است که دَن برای آن مورد استفاده مرار میگیرد .بعد از مارگ
یک راهب ،او را میسوزادند و از او ساریرا بامی میمادد .بعضی افراد اظهار میکنند که آنها استخوانها یا دددانها هساتند .چارا
مردم عادی آنها را دداردد؟ آن فقط دَن منفجر ده است و ادرژی آن آزاده ده است .آن حاوی مواد بسیاری از بععادهای دیگار
است .بعد از همه ،آن دیز چیزی مادی است ،اما استفادهی کمی دارد .این روزها مردم فکر میکنناد آن وامعاا بااارزش اسات .آن
ادرژی دا ته و فاش و بسیار سخت است .آن فقط چنین چیزی است.
دلیل دیگری دیز وجود دارد که چرا گودگ مردم ر د دمیکند .یعنی ،بدون آگاهی در مورد فا در سطوح باه ،دمایتوادیاد
بهسوی باه عمل تزکیه را ادجام دهید .منظورم چیست؟ همانطور که پیشتر ا اره کردم ،برخی از افراد چندین دوع چیگودگ را
تمرین کردهادد ،بگذارید برایتان بگویم ،مهم دیست که چه تعداد از آنها را یاد میگیرید ،باز هم بیدتیجه است .ما فقاط یاک
اگرد کالآ ابتدایی بامی خواهید مادد ،فقط یک اگرد کالآ ابتدایی در عمل تزکیه ،زیرا آنها همگی اصولی در سطح پاایین
هستند .چنان اصولی در سطحی پایین دمیتوادند دقشی در راهنمایی تزکیهی ما بهسوی سطوح باه ایفا کنند .اگار کتاابهاای
درسی کالآ ابتدایی را در دادشگاه مطالعه کنید ،اگرد کالآ ابتدایی بامی خواهید مادد .هر چهمدر هم مطالعاه کنیاد ،بااز هام
بیفایده است .در عوض ،بدتر خواهید د .سطوح مختلف ،فای مختلفی دارداد کاه مارتبط باا آن ساطوح هساتند و در ساطوح
مختلف ،فا به کلهای مختلفی راهنمایی میکند .بنابراین ،اصول سطح پایین دمیتوادند راهنمای تزکیهی ما بهسوی ساطوح
باه با ند .آنچه که ما بعدا خواهیم گفت همگی اصولی برای تزکیه در سطوح باه هستند .در آموز ام موضاوعاتی را از ساطوح
مختلف ترکیب میکنم .بنابراین آنها همیشه مادر هستند تزکیهی ما را از همین جا به بعد راهنمایی کنند .چندین کتااب ،داوار
کاست و ویدیوکاست دارم .پی میبرید که بعد از یکبار خواددن آنها ،تما ا کاردن آنهاا یاا گاوش کاردن باه آنهاا ،اما را
راهنمایی میکنند و پی میبرید که پس از مدتی ومتی مجددا آنها را بخوادید ،آنها را تما ا کنید یا به آنها گوش کنید ،مطمئنا
هنوز هم تأثیر راهنمایی ما را خواهند دا ت .ما بدون ومفه خود را ر د داده و آنها بدون ومفه ما را راهنمایی میکنناد .فاا
دمیقا اینگوده است .دو علت ذکر ده در باه دهیلی هستند که چرا ادجام تمرینهای تزکیه ،گودگ اما را افازایش دمایدهاد:
بدون آگاهی به فا در سطوح باه ،دمیتوادید تزکیه را ادجام دهید و اگر درون را تزکیه دکنید ،اگر ین ینگ خود را تزکیه دکنیاد
گودگ ما افزایش دمییابد .اینها آن دو دلیل هستند.

ویژگيهاي خاص فالون دافا
فالون دافای ما یکی از هشتاد و چهار هزار روش تزکیه در مدرسهی بودا اسات .آن هرگاز در ایان دورهی تااریخ تمادن
ادسادی علنی دشده است ،اما یکبار در یک دورهی مامبل تاریخ در مقیاآ وسیعی ادسانهاا را دجاات داد .اماروز در ایان دورهی
دهایی آخرین ویرادی ،دوباره آنرا بهطور گستردهای عمومی میکنم ،بههمین جهت بیدهایت باارزش است .در مورد اینکاه تقاوا
چگوده مستقیما به گودگ تبدیل می ود صحبت کردم .گودگ درحقیقت از تمرین بهدست دمیآید -آن از تزکیه کسب می اود.
بسیاری از مردم سعی میکنند گودگ خود را ر د دهند ،اما فقط فکر میکنند تمرینها مهم هستند و تزکیه را جدی دمایگیرداد.
اما حقیقت این است که گودگ کامال از تزکیهی ین ینگ بهدست میآید .پس چرا تمرینهاا را ایانجاا آماوزش مایدهایم؟
بگذارید اول از همه توضیح دهم که چرا راهبان هیچ حرکتی را تمرین دمیکنند .آنها عمدتا در خلسه میدشینند ،متون مقدآ را
میخوادند ،ین ینگ را تزکیه میکنند و سپس گودگ آنها ر د میکند -آنها گودگی را که سطح آنها را مشخص مایکناد
افزایش میدهند .اکیامودی به مردم آموخت که همهی متعلقات ددیا ،از جمله بدن مادرزادی را رها کنند ،به همین جهت دیاازی
دداردد که هیچ حرکتی را تمرین کنند .مدرسهی دایو دربارهی دجات همهی موجودات ذی عور صحبت دمیکند .افرادی که آنها
آموزش میدهند ادواع و امسام ذهنیتها یا هر دوع سطحی را دداردد ،و با هر کسی سر و کار دداردد ،با برخی از افرادی کاه وامعاا
خودخواه با ند و برخی دیگر کمتر اینچنین با ند سر و کار دداردد .آنها مریدان خود را ادتخاب میکنند .ممکن است ساه مریاد
پیدا کنند ،اما فقط یکی از آنها آموزش وامعی را دریافت میکند .باید مطمئن د که این مرید تقوای بسایار زیاادی دارد ،خیلای
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خوب است و در مشکالت دمیافتد .به همین جهت ،آنها بر آموزش تکنیکهای دستی برای تزکیهی زددگی و پرورش چیزهایی
مثل تواداییهای فوقطبیعی و مهارتها و غیره تأکید میکنند و این بدین معنی است که مجبوردد بعضی تمرینهای فیزیکای را
ادجام دهند.
فالون دافا رو ی برای تزکیهی بدن و ذهن است ،بنابراین آن باید تمرینهایی را برای ادجام دادن دا اته با اد .از یاک
جهت ،حرکات تمرین برای تقویت کردن تواداییهای فوقطبیعی هستند" .تقویت کردن" چیست؟ آن اساتفاده از تاوان دیرومناد
گودگ برای تقویت تواداییهای فوقطبیعی ما است و آنها را بهتدریج مویتر و مویتر میکند .از جهتی دیگر ،بدن اما دیااز
دارد که بسیاری از موجودات زدده را ر د دهد .در عمل تزکیه در سطحی باه ،مدرسهی دایو درباارهی "تولاد کاودک جااودان"
صحبت میکند ،همانطور که مدرسهی بودا دربارهی "بدن سخت تباهی داپذیر" صحبت مایکناد .از ایان گذ اته ،بسایاری از
تواداییهای فوقطبیعی باید ر د داده ودد .این موجودات احتیاج داردد که از طریق تمرینهای فیزیکی ر د داده اودد و آنهاا
چیزهایی هستند که تمرینهای ما پرورش میدهند .یک تمرین تزکیهی کامل بدن و ذهن به هر دوی تزکیه و تمرین دیااز دارد.
فکر میکنم اکنون همگی ما فهمیدهاید که چگوده گودگ موجودیت پیدا میکند .گاودگی کاه باهطاور وامعای ساطح اما را
مشخص میکند از طریق تمرین بهدست دمیآید ،بلکه از طریق تزکیه حاصل می ود .با ارتقاء ین ینگ ما و جذب دن در
سر ت جهان در عمل تزکیه در بین مردم عادی ،سر ت جهان ،دیگر ما را محدود دخواهد کرد ،و به اما اجاازه داده خواهاد
د به باه صعود کنید .این زمادی است که تقوای ما روع به تبدیل دن به گودگ میکند و همانطور که ین اینگ اما
ر د میکند ،گودگ ما با آن افزایش مییابد .آن اینگوده عمل میکند.
روش تزکیهی ما یک تزکیهی وامعی برای بدن و ذهن است .گودگی که ما ر د میدهیم در هر یک از سلولهای بادن
ذخیره می ود و آن تماما تا ذرات بسیار کوچک مادهی دخستین که در سطحی فوقالعاده میکروساکوپی هساتی دارد مایرود و
همگی ،آن گودگِ مادهی با ادرژی باه را ذخیره میکنند .همانطور که توان گودگ ما بیشتر و بیشتر می ود ،تاراکم و مادرت
گودگ دیز افزایش مییابد .چنان مادهی با ادرژی باهیی صاحب عور است .از آنجا که آن در هر سلول بادن ادساان و در تماام
مسیر تا سرچشمهی حیات ذخیره می ود ،به تدریج هم کل سلولهای بدن ما ده ،همان دظم و ترتیبات مولکاولی و اکل
هستههای اتمی را به خود میگیرد .اما جوهر آن عوض ده است ،و این بدن درحال حاضر دیگر باددی متشاکل از سالولهاای
فیزیکی اولیه دیست .پس آیا ما در ورای پنج عنصر دخواهید بود؟ البته ،تزکیهی ما هنوز تمام دشده و هنوز احتیاج دارید باین
مردم عادی عمل تزکیه را ادجام دهید .به همین جهت در ظاهر بیه یک فرد عادی هستید .تنها فرمی که دارید این است که در
مقایسه با افراد همسن خود جوانتر به دظر میآیید .مطمئنا اول از همه باید چیزهای بد در بدن ما ،امل بیمااریهاا بردا اته
ودد ،اما ما اینجا بیماریها را معالجه دمیکنیم .ما بدن ما را پاک میکنیم ،واژهی " فای بیماری" را استفاده دمیکنیم ،بلکه
آنرا فقط "پاهیش بدن" میدامیم و بدن تمرینکنندگان وامعی را پاک میکنیم .بعضی افراد اینجا میآیند فقط بهخاطر اینکاه
بیماری ان معالجه ود .اما به افرادی با بیماریهای جدی اجازهی رکت در این دورهها داده دمی ود ،زیرا آنهاا دمایتوادناد
وابستگی معالجهی بیماریهایشان ،یا فکرِ دا تن بیماری را رها کنند .اگر کسی بیماری جدی دا ته با اد و احسااآ کناد کاه
بسیار داراحت است ،آیا میتوادد آنرا رها کند؟ این خص دمیتوادد عمل تزکیه را ادجام دهد .بارها تأکید کردهایم که دمیتوادیم
اجازه دهیم آنهایی که بیماریهای جدی داردد به اینجا بیایند .ما اینجا برای تزکیه هستیم که بسیار فراتر از آن چیازی اسات
که آنها دربارهاش فکر میکنند .آنها میتوادند استادان چیگودگ دیگری را برای ادجام آن کارها پیدا کنناد .البتاه ،تعادادی از
تمرینکنندگان بیماریهایی داردد .اما ما میخواهید تزکیه کنید ،بنابراین میتوادیم تمام این کارها را برای ما ادجام دهیم.
اگردان فالون دافای ما بعد از مدتی عمل تزکیه ،تغییر زیادی در صورت ظاهری ان خواهند یافت ،پوست آنهاا دارم و
سرخ و سفید ده و با سالمتی خواهد درخشید .برای مسنترها ،چروک صورت کمتر ده و حتی بسیار کمتر خواهد د ،کاه آن
پدیدهای عادی است .من غلو دمیکنم ،چنانکه خیلی از اگردان مدیمی که اینجا حضور داردد با این وضعیت آ نا هساتند .باه
عالوه ،خادمهای مسنتر عادت ماهاده ان را باز خواهند یافت ،زیرا یک تمرین تزکیهی بادن و ذهان هزماهاش دا اتن عاادت
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ماهاده برای تزکیهی بدن است .عادت ماهادهی فرد برمیگردد ،ولی جریان آن زیاد دخواهد بود .درحال حاضر کمای از آن کاافی
است .این دیز پدیدهای عادی است .وگرده چگوده میتوادید بدنتان را بدون آن ،تزکیه کنید؟ برای آمایان هم هماینطاور اسات:
جوانها و مسنها احساآ خواهند کرد که تمام بدن ان سبک است .بنابراین میتوادم به تزکیاهکننادگان وامعای بگاویم :ایان
تغییرات را احساآ خواهید کرد.
آنچه در تمرینمان تزکیه میکنیم عظیم است ،بیه تمامی آن روشهاایی کاه در تمارین ،حرکاات حیواداات را تقلیاد
میکنند دیست .آنچه ما در این روش تزکیه میکنیم بسیار وسیع است .تمام اصاولی کاه ااکیامودی و هیاوذی در زماان خاود
آموزش داددد ،همگی به اصولی در کهکشان راه یری ما محدود می د .ما در فالون دافا چه چیزی را تزکیاه مایکنایم؟ ماا باا
پیروی از موادین حاکم بر تکامل این کیهان تزکیه میکنیم ،ما واهترین سر ت کیهان ،حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری را بهعنوان
استادداردی برای راهنمایی تزکیهمان برمیگزینیم .آنچه که ما تزکیه میکنیم چیزی بسیار عظیم است ،معادل تزکیه کردن یک
کیهان است.
فالون دافای ما یک مشخصهی بسیار بیدظیر و برجستهی دیگری دارد که با هر روش دیگاری متفااوت اسات .درحاال
حاضر تمام روشهای چیگودگ متداول در جامعه راه تزکیهی دَن یا تمرین دَن را ددبال میکنند .در روشهای چایگاودگی کاه
دَن را تزکیه میکنند ،باز کردن گودگ و دایل دن به رو نبینی در میان مردم عادی برای خص بسیار مشاکل اسات .فاالون
دافای ما دَن را تزکیه دمیکند .روش ما یک فالون را در زیر کم تزکیه میکند .در طول کاالآهاایم خصاا فاالون را بارای
اگردان کار میگذارم .درحالی که فالون دافا را آموزش میدهم ،ما فالون را در بدن همه پیدرپی دصب میکنیم .بعضی از افاراد
میتوادند آنرا احساآ کنند درحالی که دیگران دمیتوادند؛ اکثریت مردم میتوادند آنرا احساآ کنند .این بدین خاطر اسات کاه
مردم رایط فیزیکی گوداگودی داردد .ما فالون را به جای دَن تزکیه میکنیم .فالون مینیاتوری از جهان است که تمام مابلیتهای
جهان را دارا است و بهطور خودکار میتوادد عمل کند و بچرخد .آن تا ابد در مسمت زیرین کم ما دوران خواهد دا ت .همین
که فالون در بدن ما جای گرفت ،سالیان سال بدون تومف تا ابد به این کل خواهد چرخید .ومتی درجهت گردش عقرباههاای
ساعت میچرخد ،میتوادد بهطور خودکار ادرژی کیهان را جذب کند .عالوه براین ،میتوادد توسط خودش ادرژی را تبادیل کناد و
برای تبدیل هر مسمت از بدن ما ،ادرژی هزم را در اختیار مرار میدهد .همچنین ومتی خالش جهت گردش عقربههای سااعت
میچرخد ادرژی را به خارج میفرستد و عناصر دامطلوب را به خارج از ما میرادد که پاس از آن ،در اطاراش بادنتاان پراکناده
می ودد .ومتی ادرژی را به خارج میفرستد ،ادرژی میتوادد تا مسافت بسیار طوهدی آزاد ود و سپس دوباره ادرژی جدیاد را باه
داخل میآورد .ادرژی خارج ده میتوادد برای تمام مردم اطراش ما مفید با د .مدرسهی بودا به دجات خود و دجاات دیگاران،
دجات همهی موجودات ذی عور عقیده دارد ،بنابراین دباید فقط خود را تزکیه کنید ،بلکه باید دیگران را دیز دجات دهید .دیگاران
همراه با ما دفع میبردد و ما میتوادید بدون مصد ،بدن افراد دیگر را اصالح کنید ،بیماریهای ان را فا دهید و غیره .البتاه
ادرژی از دست دخواهید داد .ومتی فالون درجهت گردش عقربههای ساعت میچرخد ،میتوادد ادرژی را در داخل آن ذخیاره کناد
زیرا فالون بهطور پیوسته چرخیده و متومف دمی ود.
بعضی افراد اید تعجب کنند" ،چرا این فالون بهطور پیوسته میچرخد"؟ همچناین کساادی هساتند کاه از مان ساؤال
میکنند" ،چرا آن میتوادد بچرخد؟ دلیل آن چیست"؟ برای مردم راحت است که بفهمند ومتی ادرژی بسیاری ذخیره می ود دَن
میتوادد کل بگیرد ،اما برای ان مشکل است که دریابند فالون چگوده میتوادد بچرخد .بگذارید مثالی بزدم .جهاان در حرکات
است و تمام راههای یری در جهان و دیز تمام کهکشانها در حرکت هستند ،دُه سیاره دور خور ید میچرخند و زماین هام باه
دور خودش میچرخد .همگی دربارهی این بیندیشید :آیا کسی مجبور بوده آنها را هل دهد؟ آیا فکر میکنید کسی درحاال دیارو
دادن به آنها است؟ ما دمیتوادید اینگوده چیزها را با مفاهیمی که مردم عادی داردد بفهمید .آنهاا فقاط یاک داوع مکاادیزم
چرخیدن داردد .به همین کل در مورد فالون ما هم صدق میکند ،آن فقط میچرخد .با طوهدی کاردن زماان تمارین ،مشاکل
عمل تزکیه را در میان رایط عادی زددگی برای مردم عادی حل کرده است .چگوده این کار را میکناد؟ از آنجاا کاه باهطاور
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پیوسته میچرخد ،ادرژی را دایما از جهان جذب و تبدیل میکند .ومتی سر کار میروید ،آن ما را تزکیه میکند .البته ،عالوه بار
فالون ،بسیاری از سیستمها و مکادیزمهای ادرژی را دیز در بدن ما جای خواهیم داد که میتوادناد هماراه باا فاالون بچرخناد و
بهطور خودکار ما را تبدیل کنند .به همین جهات ،ایان گوداگ باهطاور خودکاار ماردم را تبادیل مایکناد و ایان" ،گوداگ،
تمرینکنندگان را تزکیه میکند" را موجب می ود ،که "فا ،تمرینکنندگان را تزکیه میکند" دیاز دامیاده مای اود .زماادی کاه
تمرین دمیکنید ،گودگ ،ما را تزکیه میکند ،ومتی که تمرین میکنید ،گودگ ،هنوز ما را تزکیه میکند .در مومع غذا خوردن،
خوابیدن ،یا کار کردن ،همیشه بهوسیلهی گودگ درحال تبدیل هستید .پس برای چه تمرین میکنید؟ ما تمرین مایکنیاد کاه
فالون را موی کنید و تمام این مکادیزمها و سیستمهای ادرژی را که تدارک دیدهام تقویت کنید .ومتی که خص در سطوح بااه
عمل تزکیه را ادجام میدهد ،آن باید کامال در حالت بدون مصد یا بیعملی با د بهطوری که تمرینهای حرکتی باید مکاادیزم را
ددبال کنند و هیچ هدایت فکری ،هیچ روش تنفسی یا چیزهایی از این مبیل وجود دداردد.
ما بدون اینکه توجهی به زمان و مکان دا ته با یم تمرین میکنیم .بعضی افراد سؤال کردهادد" ،چه زمادی برای تمرین
کردن بهتر است؟ دیمه ب ،سحر یا ظهر"؟ ما هیچ رطی برای زمان تمرین دداریم .ومتای در دیماه اب تمارین دمایکنیاد،
گودگ ،ما را تزکیه میکند .ومتی در سحر تمرین دمیکنید ،گودگ ،هنوز ما را تزکیه میکناد .ومتای در خاواب هام هساتید،
گودگ ،ما را تزکیه میکند .ومتی درحال مدم زدن هستید ،گودگ ،هنوز هم ما را تزکیه میکند .ومتی سار کاار هساتید دیاز،
گودگ ،ما را تزکیه میکند .آیا آن بهطور مابل مالحظهای زمان تمرین ما را کاهش دمیدهد؟ بسیاری از ما از صامیم ملاب
میخواهید دایو را کسب کنید ،که البته آن هدش تمرین تزکیهی ما است -هدش دهایی از عمل تزکیه ،کسب دایاو و رسایدن باه
کمال در تزکیه است .اما برای بعضی افراد ومت و زمادی که بامی مادده تقریبا محدود است .سالهای کمی از زددگی آنهاا باامی
مادده و اید برای تزکیه کافی دبا د .فالون دافای ما میتوادد این مشکل را حل کارده و دورهی تمارین را کوتااه کناد .ضامن
اینکه ،این رو ی است که بدن و ذهن را تزکیه میکند .بنابراین ومتی که ما بهطور پیوسته تزکیاه را اداماه مایدهیاد ،دایماا
زددگی خود را طوهدی میکنید .با تمرین پیوسته ،زددگی ما بهطور پیوسته طوهدیتر می ود .مردم مسنی که کیفیت مادرزادی
خوبی داردد به اددازهی کافی برای تزکیه ومت خواهند دا ت .اما یک رط وجود دارد .زددگی طاوهدی ادهی فراساوی زماان
تقدیری ما ،بهطور کامل برای تزکیهی ما ذخیره ده است .اگر فکر ما کوچکترین خطاایی کناد ،زدادگی اما باهخااطر
اینکه میبایستی برای مدتها پیش از بین میرفت ،در خطر خواهد بود .چنین محدودیتهایی را خواهید دا ت تا در تزکیاه باه
مرحلهی ورای فای ددیای سهگاده برسید .بعد از آن ،وضعیت دیگری حاکم خواهد بود.
ما هزم دداریم برای تمرین کردن بهسوی سمت مشخصی بایستیم یا بهطور مشخصی تمرین را پایاان دهایم .باهخااطر
در خاده را بکوبد ،میتوادید بدون اینکه
اینکه فالون پیوسته در چرخش است ،دمیتوادد متومف ود .اگر تلفن زدگ بزدد یا کسی ِ
دیازی با د تمرین را مطع کنید ،همان مومع رفته و کارهایتان را ادجام دهید .ومتی برای ادجام کاری تمرین را متومف میکنیاد،
فالون بیدردگ درجهت گردش عقربههای ساعت چرخیده و ادرژی سااطع اده را از اطاراش بادن اما بار مایگرداداد .بارای
کسادیکه با مصد ،چی را دگه میداردد و آنرا روی سر ان جاری میکنند ،بدون توجه به اینکه چگوده آنرا دگه دا تهادد ،هناوز
هم از دست خواهد رفت .فالون ،موجودی باهوش است و خودش میدادد چگوده این کارها را ادجام دهد .ما حتی تقاضایی بارای
جهتهای تمرین دداریم ،زیرا تمام جهان در حرکت است .راه یری در حرکت است و دُه سایاره دور خور اید در دوران هساتند.
زمین دیز به دور خود میچرخد .بر طبق این اساآ عظیم جهان تمرین میکنیم .کجا است رق ،جنوب ،غارب و امال؟ هایچ
کجا .تمرین کردن بهسوی هر جهتی همان تمرین کردن بهسوی تمام جهات است و تمرین کردن بهساوی هار جهتای درسات
مثل این است که بهطور همزمان به طرش رق ،جنوب ،غرب و مال تمرین کنیم .فالون دافاای ماا ااگردان را از رفاتن باه
گمراهی محافظت میکند .آن چگوده ما را حمایت میکند؟ اگر یک تمرینکنندهی حقیقی با اید ،فاالون ماا از اما حفاظات
میکند .ریشهی من در جهان است .اگر کسی بتوادد به ما آزار برسادد ،مادر است به من آزار برسادد .بهعبارتی ساده ،آن خص
میتوادد به این جهان صدمه بزدد .آنچه را که گفتهام ممکن است کامال باور دکرددی به دظر بیاید .بعدا با مطالعاهی بیشاتر آنرا
خواهید فهمید .مسایل دیگری دیز وجود داردد ،اما دمیتوادم دربارهی چیزهایی که بیش از حد باه هستند صحبت کنم .ما بهطاور
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منظمی فا را در سطوح باهتر ،از سادهترین آنها تا عمیقترین ان به جزییات رح خواهیم داد .اگار این اینگ اما درسات
دبا د عملی دخواهد بود .اگر در طلب چیزی با ید ،ممکن است دچار مشکل وید .پی بردهام کاه فاالون بسایاری از ااگردان
مدیمی از کل افتاده است .چرا؟ ما چیزهای دیگر را با تمرین خود مخلوط کردهاید و چیزهای دیگران را پذیرفتهاید .پس ،چرا
فالون ،ما را حفاظت دمیکند؟ آن به ما داده ده است ،پس مال ما است و بهوسیلهی فکر ما کنترل می اود .اصالی در
این جهان است که هیچ کسی دمیتوادد مادع خواست ما ود .اگر دمیخواهید تزکیه کنید ،هیچ کسی دمیتوادد اما را مجباور
کند ،مجبور کردن ما بهمنزلهی کاری ا تباه است .آیا وامعا کسی میتوادد ما را مجبور کناد کاه ذهانتاان را عاوض کنیاد؟
خودتان باید خود را منضبط کنید .بردا تن بهترینهای هر مدرسه ،مثل این است که از هر کسی چیزهایی را مبول کنید .اگر ما
امروز یک روش چیگودگ را برای فای بیماریتان تمرین کنید و فردا دیگری را ،آیا بیماریتان فا پیدا میکناد؟ خیار .فقاط
میتوادید آنرا به تعویق بیندازید .هزمهی عمل تزکیه در سطوح باه این است که فرد به یک مدرسه تمرکز کارده و در آن باامی
بمادد .اگر رو ی را ددبال میکنید ،باید ملبتان را به آن بدهید تا اینکه در آن مدرسه رو نبین وید .فقط بعد از آن میتوادیاد
در مدرسهای دیگر تزکیه کنید و آن سیستم دیگری خواهد بود .زیرا یک سیستم وامعی آماوزش ،از زماان بسایار دوری باه ار
رسیده و رودد کامال پیچیدهای از تبدیل را گذرادده است .بعضی افراد بر طبق احساآ ان رو ی را تمرین میکنند .احساآ ما
به چه درد میخورد؟ آن چیزی دیست .رودد حقیقی تبدیل ،در بععدهای دیگر رخ میدهد و بیدهایت پیچیده و اسرارآمیز است .یک
ا تباه کوچک دمیتوادد در آنجا مجاز با د .درست مثل یک دستگاه دمیق است که اگر یک جزء خارجی را باه آن اضاافه کنیاد
بالفاصله از کار میافتد .بدن ما در هر بععدی درحال تغییر بوده و آنمدر گفتادگیز اسات کاه حتای کوچاکتارین ا اتباهی
دمیتوادد روی دهد .همانطور که به ما گفتهام ،تزکیه بستگی به تالش خود خص دارد ،درحالی که گودگ به اساتاد اخص
مربوط است .اگر همین طوری چیزهای افراد دیگر را گرفته و به تمرینتان اضاافه کنیاد ،پیاامهاای خاارجی باا چیزهاای ایان
مدرسهی تزکیه مداخله کرده و ما به بیراهه کشیده خواهید د و این خود را در زددگی روزادهتان دشان خواهد داد ،کاه هماان
دوع مشکالتی را که مردم عادی داردد خواهید دا ت .اما دیگران دمیتوادند ما را متومف کنند ،زیرا این چیزی اسات کاه اما
خواستید و این مشکلی از درک و فهم ما است .همزمان ،آنچه را که اضاافه مایکنیاد گوداگ اما را آ افته کارده و دیگار
دمیتوادید تزکیه کنید .این مشکل ،روی خواهد داد .دمیگویم که همه مجبوردد فالون دافا را یاد بگیردد .اگار فاالون دافاا را یااد
دگیرید و آموزشهای وامعی را از روشهای دیگر چیگودگ دریافت کردهاید ،فکر میکانم آن دیاز خاوب اسات .باه هار حاال،
بگذارید برایتان بگویم ،برای تزکیهی حقیقی بهسوی سطوح باه ،باید خود را به یک روش تزکیه مقید کنید .چیز دیگری هست
که باید با ما در میان بگذارم .درحال حاضر ،خص دیگری مثل من وجود ددارد که بهطور حقیقی رو ای وامعای را باهساوی
سطوح باه به مردم آموزش دهد .در آینده به آنچه که برایتان ادجام دادهام پی خواهید برد .بناابراین ،امیادوارم بتوادیاد متوجاه
وید که این چیست .مردم زیادی هستند که میخواهند بهسوی سطوح باه تزکیه کنند .درحال حاضر این در اختیار ما گذا ته
ده و ممکن است متوجه دشده با ید که چهمدر باارزش است .همه جا در جستجوی یک معلم بوده و پول زیادی خرج کردهاید،
در خادهتان به ما تقدیم ده ،اما اید هنوز متوجه دشده با ید! بنابراین ،این موضوعی
اما چیزی را پیدا دکردهاید .امروز ،این دم ِ
است در مورد اینکه آیا میتوادید این را درک کنید ،یا بهعبارتی دیگر ،موضوعی است در مورد اینکه آیا میتوان اما را دجاات
داد.
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سخنراني دوم

موضوع چشم سوم
بسیاری از استادان چیگودگ دربارهی چشم سوم صحبت کردهادد .اما فا در سطوح مختلف به کلهای مختلفی متجلی
می ود .یک تزکیهکننده تا هر سطحی تزکیه کرده با د ،فقط تجلیات آن سطح را میتوادد ببیند .او مادر دیست حقیقت ورای آن
سطح را دریابد و به آنها باور هم ددارد .به همین جهت فکر میکند آنچه را که در سطح خود میبیند درست است .مبل از آنکه
تا سطح باهتری تزکیه کند ،فکر میکند که آنچیزها وجود دداردد و به آنها باور دخواهد آورد .این دتیجهی سطح او است و تفکر
او دمیتوادد صعود کند .بهعبارتی دیگر ،ومتی به موضوع چشم سوم میرسد ،بعضی افراد درباارهی آن باه ایان طریاق و بعضای
دیگر ،به طریقی دیگر سخن میگویند .دردتیجه ،آنرا به آ فتگی کشادده و دردهایت هیچکسی آنرا بهخوبی تشریح دکرده است.
درحقیقت ،چشم سوم موضوعی دیست که بتوان در سطح پایین آنرا بهطور آ کار توضیح داد .در گذ ته ساختار چشم سوم به راز
اسرارها تعلق دا ت و مردم عادی اجازه ددا تند دربارهی آن بدادند .این دلیل آن است که چرا هایچ کسای تااکنون آنرا آ اکار
دکرده است .اما آنچه که میخواهیم اینجا دربارهی آن صحبت کنیم حول و حوش آن تئوریهای مربوط به گذ ته دیست .ما با
علم جدید و سادهترین اصطالحات امروزی ،آنرا تشریح کرده و دربارهی موضوعات پایهای آن صحبت خواهیم کرد.
چشم سوم که ما دربارهی آن صحبت میکنیم ،درحقیقت کمی باهتر از وسط ابروها مرار گرفتاه و باه غادهی صانوبری
وصل است .این کادال اصلی است .بدن ادسان چشمهای دیگر بسیار زیادی دارد .مدرسهی دایو معتقد است کاه هار منفاذ ،یاک
چشم است .مدرسهی دایو ،دقاط طب سوزدی در بدن را یک "منفذ" میدامد ،درحالی که طب سنتی چینای ،آنرا یاک "دقطاهی
طب سوزدی" میدامد .مدرسهی بودا معتقد است که هر منفذ عرق یک چشم است .به همین جهت ،بعضای افاراد مایتوادناد باا
گوش ان بخوادند و بعضیها میتوادند از پشت سر ان یا با دست ان ببینند و افراد دیگری دیز هستند که مایتوادناد باا پاا یاا
کم ان ببینند .تمام اینها امکانپذیر است.
حال که درحال صحبت دربارهی چشم سوم هستیم ،بگذارید با چند کلمه در مورد این یک جفت چشم فیزیکای کاه ماا
ادسانها داریم روع کنیم .امروزه بعضی افراد معتقددد که با این چشمان میتوان تمام ماده یا تمام چیزهای مادی در این ددیا را
دید .به همین جهت عدهای بردا ت ادعطاشداپذیری را کل دادهادد که فقط آنچه خص میتوادد با چشمان خود ببیند حقیقی
و عینی است .آنها به آنچه که دمیتوادند ببینند اعتقادی دداردد .در گذ ته مردم اینطور میپندا تند که این افراد درک و فهام
ضعیفی داردد .برخی از افراد دمیتوادند توضیح دهند که چرا آن ،درک و فهمی ضعیف اسات" .او آنچاه را کاه دمایبیناد ،بااور
دمیکند .این کامال منطقی است" .اما اگر از سطحی کمی باهتر به آن دگاه کنید ،منطقی دیست .هر زمان -مکادی از ماده ساخته
ده است .البته زمان -مکانهای مختلف ،ساختارهای مادی مختلفی داردد ،همچنین موجودات مختلفی دا ته که به کلهاای
گوداگون متجلی می ودد.
مثالی میزدم .در بودیسم میگویند که هر پدیدهای در جامعهی بشری توهم بوده و وامعی دیسات .چگوداه آنهاا تاوهم
فیزیکی وامعی و ملموآ در اینجا مرار داردد ،پس چه کسی میگوید که آنهاا غیروامعای هساتند؟ درحقیقات،
ِ
هستند؟ چیزهای
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کل هستی چیزهای مادی یک طور است ،درحالی که کلی که آنها متجلی می ودد طور دیگری است .چشمان ماا صااحب
این توادایی هستند :آنها میتوادند چیزهای مادی را در بععد مادی ما به وضعی که هماکنون مشاهده میکنیم ثابات دگاه دارداد.
دروامع چیزها در این وضعیت دیستند و آنها حتی در بععد ما هم در چناین حاالتی دیساتند .باهطاور مثاال ،یاک ادساان در زیار
میکروسکوپ به چه کلی است؟ تمام بدن از مولکولهای ریز و سیال تشکیل ده است ،درست مثال داداههاای ان کاه در
حرکت هستند .الکترونها دور هستهی اتم درگردش هستند و تمام بدن در پیچ و تاب و در حرکات اسات .ساطح بادن صااش و
منظم دیست .تمام چیزهای موجود در جهان ،مثل فوهد ،آهن و سنگ همینطور بوده و درون آنها ،تمام عناصر مولکولی آنهاا
در حرکت هستند .ما دمیتوادید کل کلی آنها را ببینید و آنها دروامع ثابت دیستند .این میز دیز درحال پایچ و تااب خاوردن
است ،هر چند که چشمهای ما دمیتوادد حقیقت آنرا ببیند .این یک جفت چشم میتوادد تصویر غلطی به ما بدهد.
این به معنی این دیست که ما دمیتوادیم چیزها را در سطح ذرهبینی ببینیم ،اینطور دیست که مردم این توادایی را دداردد.
مردم با این توادایی به ددیا آمدهادد و میتوادند چیزها را در سطح ذرهبینی معینی ببینند .اما ومتی ما ادسانها این یک جفت چشامِ
این بععد مادی را بهدست میآوریم ،دمیقا به همین دلیل ،ممکن است تصاویر غلطای را دریافات کنایم .آنهاا ماادع دیاد ماردم
می ودد .این دلیل آن است که چرا در گذ ته ،مردم عقیده دا اتند آنهاایی کاه چیزهاایی را کاه دمایتوادناد ببینناد تصادیق
دمیکنند ،درک و فهم ضعیفی داردد و اجتماع تزکیهکنندگان همیشه فکر کردهادد که آن افراد توسط تصویر غلاط چیزهاا فریاب
خورده و در بین مردم عادی گمراه دهادد .این چیزی است که مذاهب در طول اعصار آموزش دادهادد و درحقیقات ،ماا دیاز آنرا
کامال منطقی یافتهایم.
این یک جفت چشم میتوادند چیزها را در این بععد مادی ما در چنان حالتی ثابت دگه داردد ،اما باهجاز آن ،کاار بیشاتری
دمیتوادند ادجام دهند .ومتیکه خص به چیزی دگاه میکند ،تصویر مستقیما در چشم او کل دمیگیرد .چشمها همادند عدسی
دوربین هستند و فقط مثل یک ابزار عمل میکنند .ومتی به دوردست دگاه می ود ،عدسیها گشاد می ودد؛ چشمهاای ماا دیاز
چنین عملکردی داردد .ومتیکه در تاریکی دگاه میکنیم ،مردمکها بزرگ می ودد .ومتیکه دوربینی در تاریکی عکس میگیرد،
روزدهی دوربین دیز بزرگ می ود .در غیر اینصورت ،اگر در معرض دور کافی دبا د ،عکس کامال سیاه می ود .ومتای فارد باه
محلی بسیار رو ن در خارج از خاده مدم میگذارد ،مردمکهای او بالفاصله منقبض می ود ،وگرده چشمهایش بهوسایلهی داور
خیره خواهد د و مادر دیست چیزها را بهوضوح ببیند .یک دوربین به همین کل عمل مایکناد و روزداهی آن دیاز هزم اسات
منقبض ود .آن فقط میتوادد تصویری از یک یئ را ضبط کند و فقط یک وسیله است .دروامع ومتیکه ما ا یاء ،یک فارد ،یاا
کل هستی پدیدهای را دگاه میکنیم ،تصاویر در مغز کل میگیردد .یعنی ،آنچه که ما از طریق چشمهاا مشااهده مایکنایم
بهوسیلهی اعصاب چشم به غدهی صنوبری در دیمهی پشت مغز فرستاده اده و ساپس تصاویر در آن محال ظااهر مای اود.
بنابراین ومتی چیزها را میبینیم ،در منطقهی غدهی صنوبری مغز است که تصویر ظاهر می ود .حتی پز کی داوین دیاز باه آن
وامف است.
ومتی ما دربارهی "باز کردن چشم سوم" صحبت میکنیم ،آن دربارهی اجتناب از بهکار بردن اعصاب بینایی و باز کاردن
کادالی بین ابروان ما است که برای غدهی صنوبری ممکن میسازد مستقیما خارج را ببیند .منظور از باز کردن چشم ساوم ایان
است .بعضی افراد اید به فکر فرو رودد" ،این معقول دیست .حدامل این چشمها میتوادند هنوز هم بهعنوان یاک وسایله ماورد
استفاده مرار گیردد و آنها میتوادند تصاویر پدیدهها را ضابط کنناد ،چیازی کاه بادون چشامهاا غیارممکن اسات" .مطالعاات
کالبد کافی پز کی دوین پی برده است که در مسمت جلوی غدهی صنوبری ،ساختمان کاملی از یک چشم ادسادی و تمام اجزاء
یک چشم وجود دارد .از آنجا که آن در داخل جمجمهی خص مرار دارد ،اینطور گفته می ود که یک چشمِ ر ددکرده اسات.
ما در اجتماع تزکیهکنندگان دربارهی اینکه این یک چشمِ ر ددکرده است یا ده تردید داریم .اما بعد از همهی ایانهاا ،پز اکی
دوین هماکنون تصدیق کرده است که در وسط سر ،یک چشم وجود دارد .مجرایی که باز میکنایم دمیقاا باه ایان محال دشااده
میرود و کامال با درک علم پز کی دوین مطابقت دارد .این چشم برخالش چشمهای فیزیکایماان تصااویر کااذب را باهوجاود
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دمیآورد ،بهطوری که میتوادد جوهر هر چیز یا هر مادهای را ببیند .به همین جهت ،خصی با چشم ساوم بااز در ساطحی بااه
میتوادد بععد ما را کافته تا زمان -مکانهای دیگری را ببیند و میتوادد صحنههایی را کاه یاک فارد عاادی دمایتواداد ببیناد
مشاهده کند .یک خص با چشم سوم در سطحی پایین ممکن است توادایی دیدن از میان چیزها را دا ته با اد ،ممکان اسات
مادر با د از میان یک دیوار به چیزها دگاه کند یا داخل بدن ادسادی را ببیند .این دمیقا میتوادد چنین کاری را ادجام دهد.
مدرسهی بودا از پنج سطح بینایی صحبت میکند :بینایی جسمادی ،بینایی آسمادی ،بینایی عقالدای ،بیناایی فاا و بیناایی
بودا .اینها پنج سطح اصلی چشم سوم هستند و هرکدام به سطوح باهیی ،میادی و پایینی تقسیم دهاداد .مدرساهی دایاو از دُاه
ضربدر دُه یا هشتاد و یک سطح چشم فا صحبت میکند .ما چشم سوم را اینجا برای همه باز میکنیم ،اما آنرا در سطح بیناایی
آسمادی یا پایینتر از آن باز دمیکنیم .چرا؟ اگرچه اینجا دشستهاید و تمرین تزکیه را روع کردهاید ،درسات از ساطح یاک فارد
عادی با خیلی از وابستگیهای مردم عادی که هنوز رها دشدهادد روع میکنید .اگر چشم سوم اما پاایینتار از ساطح بیناایی
آسمادی باز می د ،صاحب چیزی می دید که مردم عادی آنرا بهعنوان تواداییهای فوقطبیعی دردظر میگیردد ،باهطاوری کاه
میتوادستید از میان یک دیوار به چیزها دگاه کنید تا آنها را ببینید و داخل بدن ادسادی را دگاه کنید .اگر این توادایی فوقطبیعای
را بهصورت گسترده در دسترآ مرار میدادیم و اگر چشم سوم همه در این سطح باز می د ،بهطور جدی با جامعهی مردم عادی
در تداخل میبودیم و وضع امور در جامعهی مردم عادی را آ فته میکردیم .اسرار مملکتی دمیتوادست حفظ ود؛ دیگار فرمای
دمیکرد که مردم به تن ان لباآ دا تند یا ده و از خارج میتوادستید مردم را در خاده مشاهده کنید؛ درحالی که در خیاباان مادم
میزدید میتوادستید تمام بلیطهای بختآزمایی را که سود باهیی دا تند دیده و آنها را جماع کنیاد .ایان وحشاتناک مایباود!
دربارهی این بیندیشید :اگر چشم سوم همه در حد بینایی آسمادی باز می د؛ آیا جامعه هنوز هم میتوادست یک جامعهی بشاری
با د؟ هر پدیدهای که بهطور جدی در جامعهی بشری اختالل ایجاد کند مطلقا اجازه ددارد وجود دا ته با د .اگر وامعا چشم سوم
ما را در آن سطح باز میکردم ،ممکن بود بالدردگ خود را یک استاد چیگودگ بنامید .برخی از افراد همیشه در رؤیاای اساتاد
چیگودگ دن بودهادد و حاه که باهخره چشم سوم آنها باز ده میتوادند بیماران را ببینند .آیا در آنصورت ما را باه راهای
یطادی راهنمایی دمیکردم؟
پس ،در چه سطحی چشم سوم ما را باز میکنم؟ چشم سوم ما را مستقیما در سطح بینایی عقالدی باز میکانم .اگار
آن در سطح باهتری باز می د ،ین ینگ ما کافی دبود ،و اگر در سطحی پایینتر باز می د ،بهطور جدی مومعیات جامعاهی
مردم عادی را مختل میکرد .با بینایی عقالدی ،مادر دخواهید بود از میان یک دیوار به چیزها دگاه کنید تا آنها را ببینید یا داخل
بدن ادسادی را دگاه کنید ،اما میتوادید صحنههایی را که در بععدهای دیگر وجود داردد ببینید .این چه مزیتهایی دارد؟ اعتماد ما
را به تزکیه افزایش میدهد .ومتیکه وامعا چیزی را ببینید که مردم عادی مادر به دیدن آن دیستند ،معتقد خواهید اد کاه وامعاا
وجود دارد .بدون توجه به اینکه درحال حاضر میتوادید چیزی بهطور واضح ببینید یا ده ،چشم سوم ما در این سطح باز خواهاد
د و این برای عمل تزکیهی ما خوب است .یک تمرینکنندهی حقیقی دافا با خواددن این کتاب به همان دتیجه خواهد رساید،
به رطیکه با خود در ر د ین ینگ سختگیر با د.
چه عواملی سطح چشم سوم فرد را تعیین میکند؟ به اینصورت دیست که ومتی یک بار چشم سوم ما بااز اد ،ماادر
با ید همه چیز را ببینید ،اینطور دیست .یک تقسیمبندی سطوح وجود دارد .پس چه چیزی سطح را تعیین میکناد؟ ساه عامال
وجود دارد .عامل اول این است که باید میدادی از داخل به طرش خارج چشم سوم فرد وجود دا ته با د و ما آنرا "جوهر حیاتی"
میدامیم .چه کاربردی دارد؟ مثل صفحهی فلورسنت یک تلویزیون است :اگر تلویزیون پودر فلورسنت ددا ته با د بعد از اینکاه
رو ن ود ،فقط مثل یک همپ است .فقط رو نایی دارد ،اما تصویری وجود ددارد .بهخاطر پاودر فلورسانت اسات کاه تصااویر
دمایش داده می ودد .البته این مثال کامال مناسب دیست زیرا ما مستقیما میبینایم درحاالی کاه تلویزیاون تصااویر را از طریاق
صفحهی فلورسنت دشان میدهد .این بهطور تقریبی منظور مرا بیان میکند .این ذره از جوهر حیاتی بیدهایت باارزش اسات و از
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مادهی خالصتری ساخته ده که از تقوا استخراج می ود .معموه جوهر حیاتی هر خص با خص دیگر متفاوت است .ااید
از ده هزار دفر ،دو دفر در یک سطح مرار دا ته با ند.
سطح چشم سوم تجلی مستقیمی از فای جهان ما است .چیزی است فوقطبیعی و به ین ینگ فرد بساتگی دارد .اگار
سطح ین ینگ خصی پایین با د ،سطح او پایین است .بهخاطر پایین بودن سطح این اینگ ،بیشاتر جاوهر حیااتی ایان
خص از بین رفته است .اگر سطح ین ینگ خصی باه با د و در جامعهی مردم عادی از خردسالی تا بزرگساالی اهمیات
کمی به هرت ،دارایی ،تضادهای خود با دیگران ،سود خصی و احساسات و تمناهای گوداگون بشری داده با د ،جوهر حیااتی
او ممکن است به دسبت بهتری حفاظت ده با د .به همین جهت ،بعد از اینکه چشم سوم او باز ود مادر خواهد بود واضاحتار
ببیند .ومتی چشم سوم کودکان زیر ش ساله باز ود ،میتوادند وامعا واضح ببینند .باز کردن چشم سوم آنها آساان اسات .اگار
یک کلمه بگویم ،باز خواهد د.
ادسانها توسط سیالب موی ددیای عادی و خُم ردگرزی بزرگ آن آلوده دهادد ،دردتیجاه آنچاه کاه ماردم صاحیح و
درست میدادند ،درحقیقت اغلب ا تباه است .آیا هرکسی دمیخواهد که یاک زدادگی خاوب دا اته با اد؟ از آنجاا کاه آنهاا
میخواهند زددگی خوبی دا ته با ند ،ممکن است به دیگران آسیب برسادند ،ممکن است خودخواهی ان را تشدید کنند ،ممکان
است به خرج دیگران سود ببردد و ممکن است از دیگران سوء استفاده کنند یا به آنها آزار برسادند .فقط برای اینکه به خود سود
برسادند ،با مردم عادی دعوا و رمابت میکنند .آیا آنها سر ت جهان را دقض دمیکنند؟ بادین ترتیاب ،آنچاه کاه ماردم فکار
میکنند صحیح است لزومی ددارد که درست با د .ومتی بسیاری از بزرگساهن به فرزددان خاود آماوزش مایدهناد ،درسات از
همان زمان که کوچک هستند به آنها میگویند" ،تو باید یاد بگیری که زردگ با ی" ،بهطوری که در آینده بتوادناد در اجتمااع
مردم عادی جای پایی باز کنند .اما از دقطه دظر کیهان ،این "زردگ بودن" غلط است ،زیرا ما اعتقااد داریام کاه بایاد بگاذاریم
چیزها روددی طبیعی دا ته با ند و اینکه دباید زیاد به سود خصی توجه کنیم .با آنطور زردگ بودن ،او میخواهاد باه ددباال
عالیق خصیاش با د" .اگر کسی تو را آزار میدهد ،برو معلم او را پیدا کن ،برو والدین او را پیدا کان"" ،ومتای پاولی را روی
زمین میبینی ،بردار ،"...به کودک بدین کل آموزش میدهند .از خردسالی تا بزرگسالی ،هرچه بیشتر چیزهایی را کسب کناد،
بهتدریج در جامعهی مردم عادی خودخواهتر و خودخواهتر می ود .او از دیگران سوء استفاده مایکناد و تقاوای خاود را از دسات
میدهد.
تقوا دوعی ماده است و بعد از اینکه از دست رفت داپدید دمی ود ،آن به خص دیگری منتقل می ود .اما ایان جاوهر
حیاتی داپدید می ود .اگر خصی از خردسالی تا بزرگسالی بسیار مکار بوده و اهمیت زیادی به دفع خصی داده و مبال از هار
چیز بهددبال منفعت خود بوده با د ،چشم سوم این خص بعد از باز دن ،دمیتوادد بهخوبی ببیند .اما اینطور دیست که او هرگز
مادر دخواهد بود .چرا؟ زیرا در جریان تزکیه سعی میکنیم که به خودِ وامعی اولیهمان بازگردیم و با تمرین مداوم میتوادیم بهطور
پیوسته آنرا جبران کرده و به حالت اولیهاش برگردادیم .به همین جهت ،خص باید به ین ینگ اهمیت بدهد .ماا بار ر اد و
ارتقاء همه جادبهی ما تأکید میکنیم .اگر ین ینگ باه رود ،هر چیز دیگر دیز همراه با آن صعود خواهد کرد .اگر ین اینگ
باه درود ،آن مسمت کوچک از جوهر حیاتی دوباره بهدست دخواهد آمد .آن ،اینگوده عمل میکند.
عامل دوم این است که ومتی فردی چیگودگ را خصا تمرین میکند ،اگر از کیفیت مادرزادی خاوبی برخاوردار با اد،
چشم سوم او دیز میتوادد باز ود .عدهای از مردم اغلب در لحظهای که چشم سوم ان باز می ود وحشاتزده مای اودد .چارا
آنها وحشتزده می ودد؟ به این خاطر که مردم معموه در دیمه ب که تاریک و ساکت است چیگوداگ را تمارین مایکنناد.
درحالی که خص تمرین میکند ،ممکن است داگهان چشمی بزرگ را روباروی چشامهاای خاود ببیناد و داگهاان بترساد .آن
وحشتی جدی بوده و او بعد از آن جرأت دمیکند چیگودگ را تمرین کند .چه وحشتی! یک چشم بزرگ که چشمک میزدد و باه
ما دگاه میکند و بسیار واضح است .از اینرو ،بعضی آنرا چشم یطان میدامند ،درحالی که دیگران آنرا چشم بودا میدامند و
غیره .درحقیقت ،این چشم خود ما است .البته عمل تزکیه به خود خص بستگی دارد ،درحالی که گودگ به استاد وی مرباوط
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است .تمام رودد تبدیل گودگ در بععدهای دیگر رخ میدهد و بسیار پیچیده است .بدن ده تنهاا فقاط در یاک بععاد دیگار تبادیل
می ود ،بلکه در تمام بععدهای مختلف دیز تبدیل می ود .آیا میتوادید آنرا بهدست خودتان ادجام دهید؟ دمیتوادید .ایان چیزهاا
توسط استاد دظم و ترتیب داده می ودد و توسط او اجرا می ودد .به همین جهت ،گفته می ود که عمل تزکیه باه تاالش خاود
خص بستگی دارد ،درحالی که گودگ به استاد مربوط است .ما فقط میتوادید چنین آرزویی دا ته با ید و به آنصورت به آن
فکر کنید ،اما درحقیقت این استاد است که این کارها را ادجام میدهد.
بعضی افراد چشم سوم ان را خصا با تمرین کردن باز میکنند .ما میگوییم که آن چشام اما اسات ،اماا آن چیازی
دیست که خودتان بتوادید آنرا ر د دهید .بعضی افراد استادی داردد و ومتی استاد میبیند که چشم ساوم آنهاا بااز اسات ،یاک
چشم را برای آنها تبدیل میکند .آن ،چشمِ حقیقی دامیده می ود .البته بعضی افراد استادی ددارداد ،اماا ااید اساتادی گاذری
وجود دا ته با د .در مدرسهی بودا گفته می ود" ،بوداها همه جا حضور داردد" .تعداد ان به مدری زیاد است که دروامع همه جا
هستند .بعضیها هم میگویند" ،موجوداتی آسمادی در یک متری باهی سر ما وجود داردد" ،یعنی اینکه تعداد آنها زیاد است.
اگر یک استاد گذری ببیند که خیلی خوب تمرین میکنید و چشم سوم ما باز است اما چشمی دداریاد ،آنرا بارای اما تبادیل
خواهد کرد و هنوز بهعنوان چیزی که ما از طریق تمرین خودتان آنرا ر د دادهاید به حساب خواهد آمد .این بدین دلیل اسات
که برای دجات ادسانها ،هیچ رطی وجود ددارد ،هیچ درخواستی برای پول وجود ددارد و هیچ خواستن پادا ی وجود ددارد ،هیچ
کسب اعتباری وجود ددارد .آنها از مهرمانهای مردم عادی بزرگوارتر هستند و آنرا کامال از روی دیکخواهی ادجام میدهند.
بعد از آنکه چشم سوم فردی باز می ود ،مومعیتی ظاهر خواهد د :چشم فارد ادیدا باهوسایلهی داور خیاره اده و
احساآ میکند که او را اذیت میکند .درحقیقت چشمان ما دیست که اذیت می ود .بلکه ،غدهی صنوبری ما است که اذیت
می ود ،اگرچه احساآ میکنید که چشمان ما است که اذیت می ود .این بدین دلیل است کاه هناوز آن چشام را باهدسات
دیاوردهاید .بعد از آنکه به آن چشم مجهز دید ،دیگر چشمان فیزیکیتان اذیت دخواهد د .عدهای از تمرینکنندگان ماا ماادر
خواهند بود آن چشم را ببینند یا احساآ کنند .زیرا طبیعت آن درست مثل طبیعت جهان است ،معصوم و کنجکااو اسات .آن باه
داخل دگاهی میکند تا ببیند آیا چشم سوم ما باز ده است و بررسی کند که آیا میتوادید ببینید .آن به سمت داخل به ما هم
دگاهی میکند .در این لحظه چشم سوم ما باز است .ومتی داگهان می بینید که درحال دگاه کردن به ما است خواهید ترساید.
درحقیقت ،این چشم خودتان است و از آن لحظه به بعد چیزها را با آن چشم خواهید دید .حتی اگر چشم سوم ما باز هم با اد،
بدون آن چشم به هیچ طریقی دمیتوادید ببینید.
عامل سوم درخصوص اختالشهایی است که بعد از آنکه خص سطوح مختلاف را پشات سار مایگاذارد در بععادهای
مختلف متجلی می ود .این چیزی است که بهطور وامعی سطح خص را تعیین میکند .یک خص داه تنهاا از طریاق کاداال
اصلی میبیند بلکه از طریق چندین کادال فرعی دیز میبیند .مدرسهی بودا معتقد است که هر منفذ عرق یک چشم است ،درحالی
که مدرسهی دایو میگوید هر منفذ بدن یک چشم است .یعنی تمام دقاط طب ساوزدی چشام هساتند .البتاه ،آنچاه کاه آنهاا
دربارهی آن صحبت میکنند فقط یک کل از تبدیل فا در بدن است درحالی که ما میتوادید از هر جای بدنتان ببینید.
اما سطحی که ما دربارهی آن صحبت میکنیم دروامع متفاوت از آن است .ده تنها کادال اصلی وجود دارد ،بلکاه چنادین
کادال فرعی عمده دیز در باهی هر دوی ابروها ،باه و پایین پلک چشمان و در دقطهی طب سوزدی َانگِان وجاود دارد .آنهاا
سطحی را که تا آن سطح دفوذ میکنید تعیین میکنند .البته اگر یک تمرینکنندهی متوسط بتوادد چیزهاا را از ایان چناد محال
ببیند ،هماکنون به سطح بسیار باهیی رسیده است .بعضی افراد دیز میتوادند با چشمان فیزیکی خاود ببینناد ،آنهاا چشامهاای
فیزیکی خود را کامال تزکیه کردهادد و مجهز به تواداییهای فوقطبیعی هستند .اما اگر دتوادند از این چشمهاا باهخاوبی اساتفاده
کنند ،همیشه بدون اینکه چیزهای دیگر را ببینند فقط یک چیز را خواهند دید و آن هنوز هم آنمدر فوقالعاده دیست .این دلیال
آن است که چرا افرادی وجود داردد که معموه یک طرش را با یک چشم فیزیکی میبینند و طرش دیگر را با چشم فیزیکی دیگر.
اما زیر این چشم فیزیکی (چشم فیزیکی راست) هیچ کادال فرعی وجود ددارد و این مستقیما به فا مرباوط اسات ،چراکاه ماردم
26

تمایل داردد که از چشم فیزیکی راست برای ادجام کارهای بد استفاده کنند ،دردتیجه هیچ کاداال فرعای در زیار چشام فیزیکای
راست وجود ددارد .اینها ا ارهای است به چندین کادال فرعی عمده که در تزکیهی فای ددیای سهگاده ر د پیدا میکنند.
بعد از رسیدن به سطحی بسیار باه و رفتن به ورای تزکیهی فای ددیای سهگاده ،یک چشم که باهت به چشمی مرکب
دارد کل خواهد گرفت .مخصوصا ،در مسمت دیمهی باهی صورت یک چشم بزرگ با چشامان کوچاک غیرمابال امارش در
داخل آن ظاهر خواهد د .عدهای از رو نبینان در سطوحی فوقالعاده باه چشمان زیادی را تزکیه کردهادد که تمام صورت اان
را میپو ادد .تمام چشمان از طریق این چشم بزرگ چیزها را میبینند و آنها میتوادند هرچه را که بخواهند ببینند و با یک دظر
میتوادند تمام سطوح را ببینند .امروزه ،جادور ناسان و حشره ناسان ،روی مگسها تحقیق میکنند .آنها دیدهادد که چشمهاای
یک مگس بسیار بزرگ است و در زیر میکروسکوپ دیدهادد که از تعداد بی ماری چشم کوچک تشکیل ده اسات .آنهاا آنرا
یک چشم مرکب میدامند .ومتی ما به سطحی بسیار باه دایل وید ،احتماه این مومعیت ظاهر می ود .اما باید سطحتان خیلی
باهتر از سطح تاتاگاتا با د تا این مومعیت تزکیه ظاهر ود .یک فرد معمولی دمایتواداد آنرا مشااهده کناد .ماردم در ساطحی
متوسط دیز دمیتوادند موجودیت آنرا دریابند و از آنجا که در بععدی دیگر وجود دارد ،آنها فقط این افراد را مثل خصی معمولی
میبینند .این درخصوص پشت سر گذا تن سطوح است یا بهعبارت دیگر درخصوص دفوذ در بععدهای مختلف است.
من از لحاظ اصولی ساختمان چشم سوم را برای همگی آ کار کردهام .ما چشام ساوم اما را باا دیرویای از خاارج بااز
میکنیم ،بهطوری که آن سریعتر و آسانتر است .در زمادی که دربارهی چشم سوم صحبت میکنم ،هار کادام از اما احسااآ
خواهید کرد که پیشادیتان سفت ده است ،با حالتی که ماهیچهها به هم کشیده ده و بهطارش داخال ساوراخ مای اودد .آیاا
اینطور دبود؟ بله آن بدین صورت بود .تا آنجا که وامعا وابستگیهایتان را پشت سر رها کرده و اینجا آمده با ید که فالون دافا
را یاد بگیرید همگی ما آنرا احساآ خواهید کرد ،و آن با دیروی زیادی بهطرش داخل فشار وارد میآورد .ما چشم سوم اما را
بهوسیلهی بیرون فرستادن گودگی که مخصوص باز کردن چشم سوم است باز میکنیم .همزمان که آن درحال روی دادن است،
فالونهایی را دیز برای ترمیم آن برای ما بیرون میفرستیم .در حین اینکه دربارهی چشم سوم صحبت مایکانم ،درحاال بااز
کردن چشم سوم برای همه هستیم ،با این رط که فالون دافا را تزکیه کنند .اما تضمینی دیست که همه بتوادند چیزها را بهطاور
واضح ببینند ،یا حتی کال ببینند .آن مستقیما به خود ما مربوط است .اگر دمیتوادید ببینید دگران دبا ید ،فقط بهطور اساتوار باه
تزکیهتان ادامه دهید .همانطور که به ارتقاء سطح خودتان ادامه میدهید ،بهتدریج مادر خواهید بود ببینید و دید تار ما ،بهتدریج
واضح خواهد د .تا ومتی عمل تزکیه را ادجام میدهید و ومتی ارادهتان را برای تزکیه آهنین کنید ،همهی آنچه را که از دسات
دادهاید دوباره بازخواهید یافت.
دسبتا مشکل است که خود خص چشم سوم خود را باز کند .بگذارید کمی دربارهی روشهای مختلفی که افاراد چشام
سوم ان را باز میکنند صحبت کنم .بهطور مثال ،ما افرادی داریم که ومتی مدیتیشن میکنند به پیشادی و چشم سوم ان دگااه
میکنند و پی میبردد که داخل پیشادی ان تاریک است و آنجا چیزی وجود ددارد .به مرور زماان ،حاس مایکنناد کاه داخال
پیشادی ان دورادیتر می ود .پس از گذ ت زمادی از تزکیه ،پی میبردد که داخل پیشادی ان بهتدریج درخشانتر می ود و پس
از اینکه درخشان د به مرمز تبدیل می اود .در آن زماان اکفته خواهاد اد ،درسات مثال غنچاهای کاه در یاک لحظاه
گلبرگهایش را باز میکند ،مثل آنچه در تلویزیون یا فیلم میبینید .چنان صحنههایی ظاهر خواهند د .آن ردگ مرمز ،در ابتدا
مسطح است و پس از آن داگهان در مرکز برآمده ده و سپس می کفد و می کفد .اگر بخواهید آن کامال بشکفد ،ممکن است
حتی هشت یا ده سال هم کافی دبا د ،زیرا کل چشم سوم مسدود است.
چشم سوم عدهای مسدود دیست و آنها کادالی داردد ،اما در گذ ته تمرین چیگودگ را ادجام ددادهادد و هایچ ادارژیای
مبال ددا تند .بدین ترتیب ومتی روع به ادجام تمرین چیگودگ میکنند ،داگهان چیزی گرد و سیاهردگ جلوی چشمهای آداان
ظاهر می ود .پس از آنکه مدتی دیگر تمرین کنند ،بهتدریج به ردگ سفید تغییر میکند و پس از آن بهتدریج درخشان می ود،
رو نتر و رو نتر خواهد درخشید و چشمهای فیزیکی خص بهخاطر آن ،کمی احساآ خارش خواهد کرد .برای همین بعضی
27

افراد میگویند" ،من خور ید را دیدم" یا "ماه را دیدم" .درحقیقت آن خور ید دبود که ما دیدید و ماه هم دبود .پس چه چیزی
را دیدید؟ آن کادال خودتان بود .بعضی افراد سریعتر سطوح را پشت سر مایگذارداد و ومتای آن چشام در آنهاا مارار داده اد
میتوادند بهطور مستقیم چیزها را ببینند .برای دیگران ،این کامال مشکل است .ومتی که چایگوداگ را تمارین مایکنناد ،ایان
احساآ را داردد که در طول این کادال بهطرش خارج درحال دویدن هستند ،که بیه یک تودل یا در بعضی حالتها ابیه یاک
چاه است .حتی در خواب ،احساآ میکنند که درحال دویدن بهطرش خارج هستند .بعضی از افراد احساسی بیه ایان دارداد کاه
باسرعت درحال اسبسواری هستند ،بعضیها بیه اینکه درحال پروازدد ،بعضیها بیه اینکه درحال دویدن هستند و بعضیهاا
بیه اینکه در اتومبیلی با تاب به طرش جلو میرادند .اما آنها همیشه احساآ میکنند که دمیتوادند بهسرعت باه ادتهاای آن
برسند ،زیرا برای یک خص بسیار مشکل است که خودش چشم سوم خود را باز کند .مدرسهی دایو بدن بشاری را مثال یاک
جهان کوچک دردظر میگیرد .اگر آن جهادی کوچک با د ،دربارهاش بیندیشید ،از پیشادی تاا غادهی صانوبری بیشاتر از صاد و
هشت هزار لی خواهد بود .این دلیل آن است که چرا آنها همیشه احساآ میکنند که با اتاب باهطارش خاارج مایروداد اماا
دمیتوادند به ادتها برسند.
این بسیار عقالدی است که مدرسهی دایو بدن بشری را مثل یک جهان کوچک دردظر میگیارد .آنهاا دمایگویناد کاه
ساختار ترکیبی آن بیه ساختار ترکیبی جهان است ،آنها دربارهی کلی که بدن ما در این بععد مادی به خود میگیارد صاحبت
دمیکنند .ما میپرسیم :بر طبق درک علم جدید ،در سطحی بسیار میکروسکوپی ،بدن فیزیکی که از سلولها تشکیل ده اسات
در چه وضعیتی است؟ ترکیبات مولکولی مختلفی وجود داردد .کوچکتر از مولکولها ،اتمها ،پروتونها ،هستههای اتم ،الکترونها
و کوارکها هستند .کوچکترین ذرات میکروسکوپی که تااکنون در ماورد آنهاا تحقیاق اده اسات دوتریناوهاا هساتند .پاس،
کوچکترین ذرهی میکروسکوپی چیست؟ بسیار مشکل است که در مورد آن تحقیق کرد .اکیامودی در سالهای آخر زدادگیاش
بیان کرد" ،آنمدر آن عظیم است که هیچ سطح خارجی ددارد و آنمدر کوچک است که هایچ ساطح داخلای دادارد" .معنای آن
چیست؟ یعنی در سطح تاتاگاتا ،از دظر بزرگی ،دمیتوادید حد و مرز جهان را ببینید و از دظر کوچکی ،دمیتوادید کاوچکترین ذرهی
میکروسکوپی ماده را ببینید .این دلیل آن است که چرا او بیان کرد" ،آنمدر آن عظیم است که هیچ سطح خارجی ددارد و آنمدر
کوچک است که هیچ سطح داخلی ددارد".
اکیامودی همچنین در مورد تئوری سه هزار ددیای بیکران صحبت کرد .او بیان کرد که ،در کهکشان راه یری جهاان
ما ،سه هزار سیاره وجود دارد که در آنها موجوداتی با بدن فیزیکی ،مثل دژاد بشری ما ،وجود داردد .او همچنین بیاان کارد کاه
داخل یک سنگریزه سه هزار ددیای بیکران مثل این ددیا وجود دارد ،بهطوری که یک سنگریزه ،با دا اتن موجاودات بشاری
باهو ی مثل ما و سیارهها ،کوهها و رودخادهها ،درست مثل یک جهان است .باور کردن آن سخت است! اگر ایان درسات با اد،
پس دربارهاش بیندیشید :آیا در آن ددیاها سنگریزه وجود ددارد؟ و در هر یک از آن دادههای سانگریازه ،آیاا ساه هازار ددیاای
بیکران وجود ددارد؟ پس آیا در آن سه هزار ددیای بیکران ،سنگریزهای وجود ددارد؟ و در هر یک از آن دادههای سنگریزه ،آیا
دوباره سه هزار ددیای بیکران وجود ددارد؟ بنابراین درسطح تاتاگاتا دمیتوادید ادتهای آنرا ببینید.
در مورد سلولهای مولکولی بشری دیز همینطور است .مردم از بزرگی جهان سؤال میکنند ،بگذارید برایتان بگویم که
این جهان دیز خط مرزی خود را دارد ،اما حتی در سطح تاتاگاتا هم هنوز به دظر میرسد که بیکران و دامحدود است .اماا داخال
بدن ادسادی ،از مولکولهای آن گرفته تا ذرات میکروسکوپی در سطح ذرهبینی ،به بزرگی این جهان است .میدادم که باور کردن
آن سخت است .ومتی یک ادسان یا یک زددگی بهوجود مایآیاد ،عناصار منحصار باهفارد و سر ات او در یاک ساطح بسایار
میکروسکوپی کل میگیردد .بنابراین تحقیقات علمی دوین ما درخصوص این موضوع هناوز هام باا آن بسایار فاصاله دارد .در
مقایسه با موجوداتی با خرد باهتر در سیارات دیگر در جهان بزرگتر ،سطح دادش و تکنولوژی دژاد بشری ما بسیار پایین است .ما
حتی دمیتوادیم در بععدهایی که در یک زمان و یک مکان وجود داردد دفوذ کنیم ،درحالی که بشاقابپردادههاا از سایارات دیگار،
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مستقیما میتوادند به بععدهای دیگر سفر کنند .مفهوم زمان و مکان کامال متفاوت است .به همین جهت ،در یک چشم بههم زدن
میآیند و میرودد و آنمدر سریع است که هیچکسی دمیتوادد آنرا تشریح کند.
آن چیزی بود که هنگام صحبت دربارهی چشم سوم میبایست آنرا ذکر میکردیم ،زیرا ومتای در طاول کاداالتاان باه
طرش خارج با تاب میدوید ،احساآ میکنید که آن بیکران و بیپایان است .بعضی افاراد ممکان اسات وضاعیت دیگاری را
مشاهده کنند که احساآ دمیکنند در مسیر یک کادال میدودد ،بلکه در طول یک جادهی پهن و بیپایان میدودد و درحالی کاه
به طرش خارج درحال دویدن هستند ،در دو طرش جاده ،کوهها ،رودخادهها و هرها وجود داردد .باور کاردن آن ساختتار اسات.
چیزی را که یک استاد چیگودگ میگفت بهخاطر میآورم :او میگفت که حتی در یک منفذ عارق ،یاک اهر وجاود دارد کاه
ما ینها و مطارها در آن میگذردد .افرادی که آنرا می نیددد وامعا متعجب می ددد و آنرا غیرمابل تصاور ماییافتناد .درحاال
حاضر ما میدادیم که چیزهای مادی در سطح میکروسکوپی ان از مولکولها ،اتمها و پروتونها تشکیل می اودد و مایتوادیاد
آنرا تمام مسیر تا پایین ردیابی کنید .اگر در هر سطح ،بتوادید به جای یک دقطاه ،صافحهی هار ساطح را ببینیاد ،اگار بتوادیاد
صفحهی سطح مولکولها ،صفحهی سطح اتمها ،صفحهی سطح پروتونها و صفحهی سطح هستههای اتام را ببینیاد ،خواهیاد
توادست کلهای هستی را در بععدهای مختلف ببینید .تمام چیزهای مادی ،امل بدن بشری ،همگی بهطور همزمان با ساطوح
بععدیِ بععدهای جهان وجود دا ته و به آنها وصل هستند .در فیزیک دوین ،ومتی ذرات میکروسکوپی ماده را مطالعه میکنناد ،در
یک زمان فقط یک ذرهی میکروسکوپی را مطالعه میکنند و آنرا از طریق کافتن و تحلیل تکه تکهای ادجام میدهناد و فقاط
پس از اینکه هسته از فرآیند کافت هستهای میگذرد ،ترکیبِ پس از اکافت آنرا مطالعاه مایکنناد .حااه اگار دساتگاهی
میدا تیم که میتوادست کل صفحهی آنرا آ کار کند و اجازه میداد که دمایش کاملی از تمام عناصر اتمی یا عناصر مولکاولی
در آن سطح را ببینیم ،اگر میتوادستید آنرا مشاهده کنید ،از این بععد میگذ تید و حقیقت بععد دیگر را میدیدید .بدن بشاری باا
بععدهای خارجی مطابقت دارد و همگی چنان کلهایی از هستی را دارا هستند.
هنوز هم مومعیتهای گوداگون دیگر ومتی که خص خودش چشم سوم را باز میکند وجود داردد .ماا عمادتا درباارهی
بعضی از پدیدههای عمومی صحبت کردهایم .افرادی وجود داردد که میبینند چشم سوم ان میچرخد .افرادی کاه در مدرساهی
دایو تزکیه میکنند اغلب میبینند که چیزی در داخل چشم سوم آنها میچرخد .بعد از اینکه صفحهی تایجای صادایی داده و
پاره می ود ،فرد صحنههایی را خواهد دید .اما اینطور دیست که یک تایجی در داخل سر ما بود .اینطور است که استاد یک
سری از چیزها را از آغاز برای ما دصب کرده ،که یکی از آنها تایجی بود .او چشم سوم ما را معهر کرده بود .ومتی زمان بااز
دن چشم سوم ما برسد ،پاره خواهد د .بنابراین این چیزی است که استاد از روی مصد برای ما ترتیب داده بود .این چیزی
دیست که در ابتدا در سر ما مرار دا ت.
هنوز هم بعضی افراد در جستجوی باز دن چشم سوم هستند .هرچه بیشتر برای آن تمرین کنند ،بیشتر در باز کردن آن
داموفق خواهند بود .دلیل چیست؟ خود آنها هیچ اطالعی دداردد .دلیل اساسی این است که دمیتوان به ددبال چشم ساوم باود-
هرچه بیشتر در آرزوی آن با ید ،دیرتر بهدست میآورید .هرچه بیشتر در طلب آن با ید ،ده تنها آن باز دخواهد د ،بلکاه بادتر،
چیزی ده سیاه و ده سفید از داخل چشم سوم ما جاری خواهد د و آن ،چشم سوم ما را خواهد پو ادد .با گذ ت زمان ،طیف
وسیعی را کل میدهد و از این ماده بیشتر و بیشتر جاری می ود .هرچه بیشاتر چشام ساوم بااز دشاود و هرچاه بیشاتر آنرا
بخواهید ،این ماده بیشتر جاری می ود و دتیجه این می ود که تمام بدن ما را خواهد پو ادد .حتی مایتواداد ضاخیم اود و
میدان بزرگی دا ته با د .حتی اگر چشم سوم ما وامعا هم باز می د ،هنوز هم مادر دمیبودید با آن ببینید ،زیرا با آن وابساتگیِ
خودتان ،مهر و موم می دید .اما اگر پس از آن زیاد به آن فکر دکنید و کامال از آن وابستگی رها وید ،بهتدریج داپدیاد خواهاد
د .اما مجبور خواهید د از میان یک دوره تزکیهی طاماتفرساای طاوهدی بگذریاد تاا از دسات آن رهاا اوید .ایان وامعاا
غیرضروری است .برخی از افراد اینرا دمیدادند .استاد ان به آنها میگوید" ،در طلب آن دباش ،در طلاب آن دبااش" ،اماا آنرا
باور دمیکنند و بهطور سرسختاده به جستجوی آن ادامه میدهند و دمیقا عکس آنچه را که میخواستند بهدست میآوردد.
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توانایي فوقطبيعي دیدن از راه دور
یک توادایی فوقطبیعی که مستقیما به چشم سوم مربوط است دیدن از راه دور دامیده می ود .برخی از مردم میگویند،
"درحالی که اینجا دشستهام میتوادم صحنههایی را در پکن یا امریکا یا مسمتهای دیگر روی زماین ببیانم" .بعضای از ماردم
دمیتوادند آنرا درک کنند و علم هم دمیتوادد آنرا توضیح دهد" ،چگوده این امکانپذیر است"؟ بعضی افراد سعی کاردهاداد باه
گودهای دربارهی آن توضیح دهند ،ولی دمیتوادند آنرا معقوهده رح دهند .آنها در تعجب هستند که چگوداه ماردم مایتوادناد
چنان توادایی را دا ته با ند .این بدین صورت دیست .افرادی که در سطح فای ددیای سهگاده تزکیه میکنند آن توادایی را دداردد.
ومتی چیزهایی را میبینند ،امل دیدن از راه دور یا خیلی از تواداییهای فوقطبیعی دیگر ،همگی در یک بععاد بخصاوص عمال
میکنند و اغلب ،ورای این بععد فیزیکی که ما ادسانها درآن وجود داریم دمیروداد و معماوه ورای میادان بععادی خود اان دیاز
دمیرودد.
در یک بععد بخصوص ،بدن بشری دارای میدادی است که از میدان تقوا متفاوت اسات .آنهاا در یاک بععاد دیساتند ،اماا
محدودهی میدان ان به یک اددازه است .آن میدان با جهان مطابقت دارد و هرچه که در جهان خارج وجود دارد میتوادد بهطاور
متناظر در میدان ما اینجا منعکس ود و هر چیزی میتوادد منعکس ود .آنها تصاویر منعکس ده هستند و وامعی دیساتند.
بهطور مثال در زمین ،آمریکا و وا نگتندیسی وجود دارد ،بنابراین در طیف یک خص ،آمریکاا و وا انگتندیسای مانعکس
می ود ،ولی آنها سایههایی هستند .اما سایهها دیز به کل مادی وجود داردد و آنهاا باه اکل متنااظر مانعکس مای اودد،
بهطوریکه بر طبق تغییری که در آنجا صورت میگیرد ،تغییر میکنند .بنابراین ،توادایی فوقطبیعی دیدن از راه دور کاه بعضای
افراد به آن ا اره میکنند دیدن چیزهایی در میدان بععدی خود خص است .ومتی یک اخص در ورای فاای ددیاای ساهگاداه
تزکیه میکند ،دیگر چیزها را به این صورت دخواهد دید .مستقیما خواهد دید و آن ،مدرت خدایی فای بودا دامیده مای اود .ایان
دیرومندترین مدرتها است.
توادایی فوقطبیعی دیدن از راه دور در فای ددیای سهگاده چیست؟ آنرا برای همگی توضایح خاواهم داد .در آن میادان،
آینهای روی پیشادی خص وجود دارد .برای افرادی که چیگودگ را تمرین میکنناد ،آیناه باه طارش خاارج آنهاا مارار دارد،
درصورتی که برای افرادی که چیگودگ را تمرین دمیکنند ،آینه به طرش آنها است .زمادیکه توادایی دیدن از راه دور خصای
درحال ظاهر دن است ،آینه به عقب و جلو میچرخد .همه میدادند برای اینکه یک فیلم سینمایی تصاویری را با حرکت مداوم
بیافریند در هر ثادیه بیست و چهار عدد تصویر را دشان میدهد .اگر کمتر از بیست و چهار عدد تصاویر در هار ثادیاه دشاان داده
ود ،تصاویر پرش خواهند دا ت .سرعت چرخش آینه بیشتر از بیست و چهار تصویر در ثادیاه اسات و هرچاه را کاه مایگیارد
منعکس کرده و به طرش ما بر میگردادد تا آنرا ببینید .با دوباره برگشتن ،تصاویر بعدا پاک می ودد .ساپس دوبااره تصاویر را
میگیرد ،دوباره میچرخد و دوباره تصویر را پاک میکند .چرخش بدون تومف ادامه مییاباد .بناابراین ،آنچاه کاه مایبینیاد در
حرکت است .آینه امکان دیدن آنچه را که در میدان بععدی ما منعکس ده است میدهد و با آنچاه کاه در جهاان بازرگتار
وجود دارد مطابقت دارد.
پس چگوده میتوادید آنچه را که در پشت سرتان است ببینید؟ آن آینه وامعا کوچک است ،آیا آن میتوادد هر چیازی در
اطراش بدن را منعکس کند؟ ما میدادید که ومتی سطح چشم سوم خص ورای بینایی آسمادی مایرود و درحاال رسایدن باه
بینایی عقالدی است ،چشم سوم دزدیک به پشت سر گذا تن این بععد ما است .در آن لحظه ومتیکه دزدیک پشت سار گذا اتن
است و هنوز کامال پشت سر دگذا ته است ،چشم سوم تغییری را تجربه خواهد کرد .ومتی به پدیدههای فیزیکی دگاه مایکنیاد،
همگی آنها داپدید خواهند د .مردم و دیوارها همگی داپدید خواهند د ،همه چیز داپدید می ودد .دیگار هایچ ماادهای وجاود
دخواهد دا ت ،بهعبارت دیگر ،در آن بععد بخصوص ومتی عمیقتر دظر میاددازید پی میبرید که مردم دیگر وجود ددارداد و تنهاا
چیزی که در محدودهی آن میدان بععدی ما ایستاده یک آینه است .اما آن آینه که در میدان بععدی ما مرار دارد به بزرگی تمام
میدان بععدی ما است ،پس ومتیکه آن به عقب و جلو میچرخد ،چیزی وجود ددارد که دتوادد منعکس کند .تا جاییکه هر چیزی
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مطابق با جهان با د ،میتوادد تصویر آنرا در محدودهی میدان بععدیتان بگیرد .این چیزی است که ما آنرا توادایی فاوقطبیعای
دیدن از راه دور میدامیم.
ومتی افرادی که در زمینهی علم بدن ادسان تحقیق میکنند این توادایی فوقطبیعی را آزماایش مایکنناد ،معماوه آنرا
بهراحتی تکذیب میکنند .دلیل تکذیب آن بدین مرار است .برای مثال ومتی کسی میخواهد بدادد آ نایش در پکن مشغول ادجام
چه کاری است و ومتی دام و اطالعات عمومی آن آ نا داده می ود ،خصی با توادایی فاوقطبیعای دیادن از راه دور چیزهاا را
میبیند .او به ما خواهد گفت که ساختمان چه کلی است ،چگوده از در رد ده و داخل اتاق د و چیزها در اتااق چگوداه باه
دظر میرسند .آنچه که او میگوید همه صحیح است .خوب ،این آ نا مشغول ادجام چه کاری است؟ میگوید کاه آ انا درحاال
دو تن چیزی است .برای اثبات آن ،به آ نا زدگ میزدند و سؤال میکنند" ،درحال حاضر درحاال ادجاام چاه کااری هساتی"؟
"درحال غذا خوردن هستم" .آیا مغایر با آنچه که او دید دیست؟ این دلیل آن بود که چرا در گذ ته ،ایان تواداایی فاوقطبیعای
تکذیب ده است .اما محیطی که او دیده بود کال ا تباه دبود .به این دلیل که زمان و بععاد ماا ،کاه ماا آنرا "زماان  -مکاان"
میدامیم ،زمادی متفاوت از زمان  -مکان بععدی است که آن توادایی فوقطبیعی وجود دارد ،بنابراین مفهوم زمان در آن دو محال
متفاوت است .او مبال چیزی میدو ت و حاه درحال خوردن غذا است؛ یک چنین تفاوت زمادی وجود دارد .دردتیجه اگار افارادی
که در زمینهی علم بدن ادسان تحقیق میکنند بر طبق دادش امروزه و تئوریهای مرسوم ،چیزها را مطالعه و استنباط کنند ،حتی
بعد از ده هزار سال دیگر هم سعی ان بیاثر خواهد بود ،زیرا اینها چیزهایی فراتر از امور مردم عاادی هساتند .بناابراین ،تفکار
ادسانها دیاز به تغییر دارد و آنها دباید این چیزها را به آن طریق بفهمند.

توانایي فوقطبيعي آگاهي پيش از وقوع و آگاهي پس از وقوع
توادایی فوقطبیعی دیگری که مستقیما به چشم سوم مربوط است توادایی آگاهی پیش از وماوع و آگااهی پاس از وماوع
دامیده می ود .امروزه ش دوع توادایی فوقطبیعی وجود دارد که بهطور عمومی در ددیا تأیید ده است ،امل چشم سوم ،دیدن
از راه دور و آگاهی پیش از وموع و آگاهی پس از وموع .آگاهی پیش از وموع و آگاهی پس از وموع چیست؟ یعنی اینکه اخص
مادر است گذ ته و آیندهی یک فرد را بگوید .با تواداییای مویتر ،فرد مادر است صعود و دازول یاک جامعاه را باازگو کناد .باا
تواداییای حتی عظیمتر ،خص میتوادد الگوی تمام تغییرات کیهادی را مشاهده کند .توادایی فوقطبیعی آگاهی پیش از وماوع و
آگاهی پس از وموع این است .حرکت ماده الگویی را ددبال میکند ،بنابراین هر یئی که در یک بععد بخصوصی اسات ،در خیلای
از بععدهای دیگر کل هستی خود را دارد .بهعنوان مثال ومتی بدن یک خص در حرکت است ،سلولهای بدن دیاز در حرکات
خواهند بود و در سطحی میکروسکوپی ،تمام عناصر از مبیل مولکولها ،پروتونها ،الکترونهاا و ریزتارین ذرات دیاز در حرکات
خواهند بود .در عین اینکه همگی کل مستقل هستی خود را داردد ،کلهای بادن کاه در بععادهای دیگار وجاود دارداد دیاز
دستخوش تغییر خواهند د.
آیا ما ذکر دکردهایم که ماده از بین دخواهد رفت؟ در یک بععد بخصوص ،هرچه را که اخص ادجاام داده اسات یاا هار
آنچه را که خص با یک حرکت دست ادجام میدهد ،همگی موجودیت مادی داردد و هرچه را که او ادجام میدهاد ،تصاویر و
پیامی را به جای میگذارد .در بععدی دیگر آن از بین درفته و تا ابد در آنجا وجود خواهد دا ت .یک فرد با توادایی فوقطبیعی باا
دظری به صحنههای موجود در گذ ته ،آنچه را که اتفاق افتاده است خواهد فهمید .در آینده بعد از کساب تواداایی فاوقطبیعای
آگاهی پیش از وموع و آگاهی پس از وموع ،کل سخنرادی امروز من هنوز هم ومتی به آن دظری بیندازید وجود خواهاد دا ات.
این درحال حاضر در آنجا وجود دارد .ومتی یک خص به ددیا میآید ،در یک بععد بخصوص که در آن ،زمان مفهومی ددارد کل
زددگی او بهطور همزمان وجود دارد .در مورد بعضی افراد ،حتی بیشتر از یک دورهی زددگی در آنجا وجود دارد.
اید بعضی افراد فکر کنند" ،پس دیازی دیست که برای تغییر خودمان زیاد تالش کنیم"؟ آنها دمیتوادند ایان را مباول
کنند .درحقیقت ،تالشهای خصی میتوادند باعث تغییر بعضی چیزهای کوچک در زددگی او ودد .بعضای مساایل کوچاک را
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میتوان با کمی تالش خصی تغییر داد ،اما دمیقا بهخاطر تالشهای ما برای تغییر آن است که کارما بهدست میآوریاد .اگار
اینطور دبود ،موضوع بهوجود آوردن کارما وجود دمیدا ت و اینکه کارهای خوب ادجام میدادید یا کارهای بد ،مهام دمایباود.
ومتی فردی اصرار به ادجام کارهایی به یوهی خودش میکند ،دیگران را ماورد اساتفاده مارار داده و کارهاایی دادرسات ادجاام
میدهد .بنابراین بارها و بارها گفتهایم که در عمل تزکیه باید بگذارید چیزها بهطور طبیعی اتفاق بیفتناد و ایان دلیال آن اسات.
ومتی سخت تکاپو میکنید میتوادید به دیگران صدمه برسادید .اگر زددگی ما در آغاز چیزی را ددا ته و آنچه را که به دیگری
در جامعه تعلق دارد تصاحب کنید ،به آن خص بدهکار خواهید د.
دربارهی اتفامات بزرگ ،یک فرد عادی اصال مادر به تغییر آنها دیست .اما راهی وجود دارد که مایتاوان زدادگی فارد را
عوض کرد .آن ومتی است که یک خص فقط کارهای دادرست ادجام دهد و از هیچ رارتی فروگذار دکند ،میتوادد زدادگیاش
را به این طریق تغییر دهد .به هر حال ،آنچه که با آن مواجه می ود یک دابودی کامال اسات .از ساطحی بااهتر ،ماا متوجاه
دهایم که ومتی خصی میمیرد ،روح اصلی او از بین دمیرود .چرا روح اصلی اخص از باین دمایرود؟ درحقیقات ،مشااهده
کردهایم که بعد از اینکه یک خص میمیرد ،جسد او در سردخاده چیزی جز سلولهای بشری در بععاد ماا دیسات .اعضاای او،
بافتهای داخل بدن و کل بدن او ،یعنی سلولها در این بععد ،چیزهایی هستند که فرو میریزدد .اما بدنهای او در بععدهای دیگار
که از ذرات مادی میکروسکوپی ریزتر از مولکولها ،اتمها ،پروتونها و غیره ساخته می ودد ،اصال دمردهاداد .آنهاا در بععادهای
دیگر وجود دا ته و هنوز هم در بععدهای جهان ذرهبینی هستی داردد .خصی که هر دوع کار دادرست را ادجام میدهد با ادهادام
کاملی از همهی سلولها روبرو می ود .آن در بودیسم "دابودی کامل جسم و روح" دامیده می ود.
راه دیگری وجود دارد که خص میتوادد زددگی خود را تغییر دهد و این تنها راه موجود است :آن ،ومتی اسات کاه او از
همین حاه راه تزکیه را ادتخاب کند .چرا اگر خصی راه تزکیه را ادتخاب کند زددگیاش میتوادد تغییر کند؟ چه کسی به آساادی
میتوادد چنین چیزی را تغییر دهد؟ به محض اینکه این خص میخواهد راه تزکیه را ادامه دهد و به محض اینکاه ایان فکار
ظاهر می ود ،مثل طال میدرخشد و ددیا را در ده سو میلرزادد .مدرسهی بودا در دگرش خود به جهان ،تئوریِ ددیای دهجهتاه را
دارد .از دید موجودات واه ،زددگی فرد برای این دیست که فقط یک ادسان با د .این موجودات میپندارداد کاه زدادگی افاراد در
فضای جهان بهوجود میآید و همان سر ت جهان را دارا است؛ آن مهربان و دیکخواه است و از مادهی حقیقات ،دیاکخاواهی،
بردباری ساخته ده است .اما در عین حال این موجودات روابط اجتماعی داردد و در طی رفتار متقابال اجتمااعی در باین گاروه،
بعضی از موجودات بد ده و دردتیجه به پایین دزول میکنند .ومتی دتوادند در آن سطح باامی بمادناد و دوبااره بادتر اودد ،باه
سطحی پایینتر دزول خواهند کرد و آنمدر به دزول ادامه میدهند تا دردهایت به این سطح مردم عادی سقوط میکنند.
در این سطح این افراد میبایستی از بین رفته یا دابود می ددد .اما رو نبینهای بزرگ از روی دیکخاواهی واهی اان
تعمدا این بععد ددیای بشری را خلق کرددد .در این بععد به آنها یک بدن فیزیکی اضافی و یک جفت چشم اضاافی کاه فقاط باه
دیدن چیزهای موجود در این بععد مادی ما محدود است میدهند ،به این معنی که آنها در این سرزمینِ تاوهم مایافتناد .آنهاا
دمیتوادند با آن چشمها تصویر وامعی جهان را ببینند درحالی که در بععدهای دیگر تصویر وامعی آن دیده می ود .در ایان تاوهم،
در این وضعیت ،به آنها چنین فرصتی داده می ود .از آنجا که در این توهم مرار داردد ،در میان بزرگتارین زجار هساتند .باه
آنها این بدن را میدهند که با آن زجر بکشند .ومتی خصی بخواهد از این بععد ،به باه برگردد ،بخواهد بر طبق مدرسهی دایاو
"به خود وامعی اولیهاش برگردد" ،باید ملبش را برای تزکیه کردن بگذارد که بدین معنی است که سر ت بودایی او ظااهر اده
است .این آرزو بسیار باارزش دردظر گرفته می ود .بنابراین دیگران به او کمک خواهند کارد .حتای در چناین ارایط د اواری
گمراه دشده و میخواهد به اصل خود رجعت کند ،پس مردم بدون رط به او کمک خواهند کرد و بدون رط دست او را خواهند
گرفت ،با هرچه که فکرش را بکنید به او کمک خواهند کرد .چرا ما میتوادیم چنین کاری را برای یک تمرینکننده ادجام دهایم
اما ده برای یک فرد عادی؟ دلیل آن این است.
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به هیچوجه دمیتوادیم به یک فرد عادی که میخواهد بیماریهایش فا یابد کمک کنیم .یک فرد عادی فقط یک فارد
عادی است .یک فرد عادی باید رایط اجتماعی ادسانهای عادی را ددبال کناد .بسایاری از افاراد مایگویناد" ،بوداهاا تماامی
موجودات ذی عور را دجات میدهند ،آیا اینطور دیست؟ مگر مدرسهی بودا دربارهی دجات تماام موجاودات ذی اعور صاحبت
دمیکند"؟ میگویم میتوادید تمام دو تههای بودیستی را بررسی کنید ،هیچکدام از آنها دمیگوید کاه افا دادن بیمااریهاای
ادسانهای عادی به منزلهی دجات تمام موجودات ذی عور است .آن استادان دروغین چیگودگ در طای ساالهاای اخیار ایان
مسئله را درهم و برهم کردهادد .اما استادان وامعی چیگودگ ،استادان چیگودگی که راه را آماده کرددد ،هرگز به ما دگفتند کاه
بیماریهای دیگران را فا دهید .آنها فقط به ما آموزش داددد که چگوده تمرین کنید تا خودتان را فا دهید و ساالم بمادیاد.
ما یک فرد عادی هستید ،آیا فکر میکنید میتوادید بعد از آموزش چند روزه ،بیماریها را معالجه کنید؟ آیا آنها مردم را فریاب
دمیدهند؟ آیا این به وابستگیهای ما خوراک دمیدهد؟ آن ،کساب اهرت و دفاع خصای اسات ،آن ،طلاب کاردن چیازی
فوقطبیعی برای دمایش در بین مردم عادی است! این مطلقا ممنوع است .این دلیل آن است که چرا برخی از افراد هرچه بیشاتر
در طلب چیزی با ند ،کمتر آنرا بهدست خواهند آورد .ما مجاز دیستید آنطور عمل کنید و اجازه ددارید به سادگی روش کارهاا
در جامعهی مردم عادی را به هم بزدید.
اصلی در این جهان وجود دارد ،ومتی بخواهید به خود وامعی اولیهتان برگردید ،دیگران به ما کمک خواهند کرد .آنهاا
معتقددد که یک ادسان به جای اینکه در محیط مردم عادی بامی بمادد باید برگردد .اگر دژاد بشری از تمام بیماریها رها می اد
و در کمال آسایش زددگی میکرد ،حتی اگر به ما فرصتی داده می د که موجودی آسمادی وید ،تمایلی دمیدا تید .ما هیچ
بیماری دمیدا تید ،هیچ سختی دمیدا تید و هرچه را که میخواستید میدا اتید ،آیاا عاالی دمایباود؟ آن وامعاا ابیه ددیاای
موجودات آسمادی میبود .اما به دلیل بد دن ما است که تا این سطح سقوط کردهاید ،به همین جهات آساوده دخواهیاد باود.
ومتی ادسانها در توهم هستند بهراحتی میتوادند کارهای بد ادجام دهند .این در بودیسم عقوبت کارمایی دامیده می ود .بنابراین
معموه ومتی برای مثال مردم بدبختیهایی داردد یا چیزهای بدی اتفاق مایافتاد ،توساط عقوبات کارماایی درحاال بازپرداخات
کارمای ان هستند .در بودیسم میگویند که بوداها در همه جا وجود داردد .با حرکت دست یک بودا ،تمام بیماریهای دژاد بشری
میتوادست پاک ود و آدان مطعا توادایی ادجام این کار را داردد .پس با وجود آن همه بودا در اطراش ،چرا هیچکدام از آنها ایان
کار را ادجام دمیدهند؟ مردم مجبوردد که اینچنین زجر بکشند زیرا بهخاطر ادجام کارهای بد در گذ ته ،مرضهاایی را بادهکاار
هستند و اگر بیماری آنها را فا دهید درست مثل این است که موادین جهان را دقض کردهاید ،مثل این است که اجازه دادهایاد
که او کارهای بدی ادجام دهد و اجازه دادهاید که آنچه را که بدهکار است بازدپردازد و این مجاز دیست .این دلیال آن اسات کاه
چرا هر کسی وضعیت جامعهی عادی بشری را حفظ میکند و هیچ کسی آنرا به هم دمیزدد .هیچ چیز جز تزکیه دمیتوادد باعث
ود که حس بسیار خوبی دا ته با ید ،از بیماریها آزاد با ید و آزادی وامعی را برای ما بیاورد! اینکه کاری کنید مردم رو ی
درست را تزکیه کنند ،دجات وامعی همهی موجودات ذی عور است.
چرا تعدادی از استادان چیگودگ میتوادند بیماریها را معالجه کنند؟ و چرا آنها فا دادن بیماریها را به مردم آماوزش
میدهند؟ ممکن است برخی از ما در اینباره اددیشیده با ید .اکثر آن استادان چیگودگ کار درستی دمیکنند .اساتادان وامعای
چیگودگ در طی دورهی تزکیه ان میبینند که همهی موجودات ذی عور درحال زجر کشیدن هستند و از روی دیکخاواهی ،از
روی ترحم به مردم کمک میکنند .این مجاز است .اما آنها دمیتوادند بیماریها را فا دهند ،فقط مایتوادناد آنهاا را باهطاور
مومت سرکوب کنند یا به تعویق بیندازدد .از آنجا که بیماریهای ما را به زمادی دیگر موکول میکنند ،درحال حاضار آنهاا را
ددارید ،اما بعدا به آنها مبتال می وید .آنها بیماریها را به جایی دیگر یا به بدن وابستگانتان منتقل میکنند .اماا ومتای باه از
بین بردن وامعی کارما برای ما میرسد ،آنها دمیتوادند آنرا ادجام دهند و آنها اجازه دداردد که همینطوری برودد و آن کار را
برای مردم عادی ادجام دهند .آن فقط برای تزکیهکنندگان میتوادد ادجام ود .دلیل آن این است.
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معنی گفتهی بودیستیِ "دجات تمام موجاودات ذی اعور" ،ایان اسات کاه اما از وضاعیت ادساانهاای عاادی ،کاه
فالکتبارترین است بیرون آورده وید و به سطوح باهتر برده وید بهطوری که هرگاز دوبااره زجار دکشاید و آزاد اوید .ایان
منظور آنها است .آیا اکیامودی از دیروادا" ،ساحلی دیگر" سخن دگفت؟ این معنای وامعی دجاات هماهی موجاودات ذی اعور
است .اگر ما از یک زددگی عادی پر از داز و دعمت لذت میبردید و پول زیادی میدا تید ،حتی تشک ما با پول پر مای اد و
اگر یک ذره هم زجر دمیکشیدید ،در آنصورت حتی اگر به ما فرصتی داده می د ،دمیخواستید که یک موجود آسمادی وید.
راه زددگی ما میتوادد تغییر داده ود زیرا یک تزکیهکننده هستید و فقط از طریق عمل تزکیه است که آن میتوادد تغییار داده
ود.
طرز کار توادایی فوقطبیعی آگاهی پیش از وموع و آگاهی پس از وموع اینطور است کاه در روی پیشاادی چیازی ابیه
یک صفحهی کوچک تلویزیون وجود دارد .برای بعضی از ا خاص ،آن در منطقهی پیشادی و برای عدهای دزدیک پیشادی اسات
و برای بعضی از افراد دیگر هم داخل پیشادی است .بعضی از افراد میتوادند چیزها را با چشمهای بسته ببینند .اگر توادایی بسایار
موی با د ،خص میتوادد چیزها را با چشمهای باز ببیند .دیگران دمیتوادند آنرا مشاهده کنند ،زیرا به هر حاال ،آن چیازی در
محدودهی میدان بععدی فرد است .بهعبارت دیگر ،اگر اخص بخواهاد آنهاا را در چشام ساومش ببیناد ،ومتای ایان تواداایی
فوقطبیعی ظاهر می ود ،باید توادایی دیگری وجود دا ته با د که مثل یک حامل ،صاحنههاایی از بععادهای دیگار کاه دیاده
می ود را منعکس کند .او میتوادد آینده و گذ تهی یک فرد را ببیند و آنها را با دمت زیادی ببیند .او مایتواداد آنهاا را وامعاا
به طور واضح ببیند و حتی سال و جزییات چگودگی اجرا دن ومایع را ببیند ،زیرا آنچه که او میبیند ادعکاآهای وامعی ماردم و
ا یاء در بععدهای دیگر است .در مقابل ،افرادی که فالبینی میکنند ،هر مدر هم آنرا بهخوبی ادجام دهند ،دمایتوادناد چیزهاای
کوچک یا جزییات یک وامعه را بگویند.
تا آنجا که کسی فالون دافا را تزکیه کند ،چشم سوم او را باز خواهم کرد .اما برخی از تواداییهای فوقطبیعی دیگاری را
که ا اره میکنیم در دسترآ دخواهم گذا ت .همانطور که سطح ما پیوسته ر د میکناد ،تواداایی آگااهی پایش از وماوع و
آگاهی پس از وموع بهطور طبیعی ظاهر خواهد د .ما آنرا بعدا در عمل تزکیهتان تجربه کرده و ومتی آن توادایی آ کار اود
خواهید فهمید چه اتفامی خواهد افتاد .به همین جهت ،ما این اصول و فا را آموزش دادهایم.

رفتن به فراسوي پنج عنصر و سه قلمرو
منظور از"رفتن به فراسوی پنج عنصر و سه ملمرو" چیست؟ این موضوعی بسیار حساآ برای بحث است .تعداد زیاادی
از استادان چیگودگ مبال در مورد این موضوع سخن گفتهادد و در جواب سؤالهای کسادی که باه چایگوداگ اعتقااد ددا اتند
زبان ان بند آمده است" -کدامیک از ما که چیگودگ را تمرین کردهاید به فراسوی پنج عنصر رفتهاید و در سه ملمارو باامی
دماددهاید"؟ بعضی افراد استاد چیگودگ دیستند و به خود عنوان استادی چیگودگ دادهادد .اگر دمیتوادند این موضوع را تشاریح
کنند ،هزم است ساکت با ند .اما با این حال ،هنوز جرأت میکنند دربارهی این موضاوع صاحبت کنناد و دردتیجاه دیگاران باا
سؤالهای ان آنها را مجبور به سکوت میکنند .این باعث صدمات بزرگی به جامعهی تزکیهکنندگان ده و هرج و مرج زیادی
را بهوجود آورده است .بعضیها از این فرصت برای حمله به چیگودگ استفاده میکنند" .رفتن باه فراساوی پانج عنصار و ساه
ملمرو" گفتهای در جامعهی تزکیهکنندگان است و از مذاهب میآید .آن محصولی از مذاهب است .به هماین جهات دمایتاوادیم
بدون اینکه سابقهی تاریخی و محیط آن زمان را دردظر دا ته با یم دربارهی این موضوع صحبت کنیم.
رفتن به فراسوی پنج عنصر چه معنایی دارد؟ فیزیک چینی باستان ما و فیزیک دوین ما تئوری چینی پنج عنصر را درست
میپندارد .این حقیقت دارد که پنج عنصر فلز ،چوب ،آب ،آتش و خاک چیزهای بسیار زیادی را در جهان ما کل مایدهناد .باه
همین جهت ،ما دربارهی تئوری پنج عنصر سخن خواهیم گفت .اگر گفته ود که خصی به فراسوی پنج عنصر رفته ،باه زباان
امروزی ما این معنی را میدهد که او به فراسوی جهان مادی ما رفته است .به دظر کمای غیرمابال تصاور مایآیاد .اماا بیاییاد
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دربارهی چیزی بیندیشیم .استادان چیگودگ گودگ داردد .من در آزمایشی رکت کرده و خیلی از استادان چیگودگ دیاز بارای
اددازهگیری ادرژی ان مورد آزمایش مرار گرفتهادد .بسیاری از دستگاههای امروزی میتوادند عناصر مادی را در گودگ ناساایی
کنند .یعنی ،اگر دستگاههای درستی وجود دا ته با ند ،عناصر ساطع ده از اساتادان چایگوداگ مایتوادناد ناساایی اودد.
دستگاههای امروزی میتوادند چیزهایی مثل ا عههای مادون مرمز ،ا عههای ماورای بنفش ،امواج مافوق صاوت ،اماواج ماادون
صوت ،الکتریسیته ،دیروی مغناطیسی ،ا عههای گاما ،اتمها و دوترونها را ناسایی کنند .استادان چیگودگ همگی ایان ا اکال
ماده را داردد و برخی دیگر از ا کال ماده که توسط استادان چیگوداگ سااطع مای اودد دمایتوادناد ناساایی اودد ،چراکاه
دستگاهی برای ناسایی آنها وجود ددارد .اما تا آنجا که دستگاه درستی دا ته با ید ،اینها میتوادند ناساایی اودد و آنهاا
کشف کردهادد که مادهی ساطع ده توسط استادان چیگودگ بیدهایت غنی است.
در اثر یک میدان بخصوص مغناطیسی ،استادان چیگودگ میتوادند یک هالهی دورادی بسیار زیبا و مدرتمندی را پخاش
کنند .هرچه مدرت ادرژی یک خص بیشتر با د ،به همان دسبت میدان ادرژی بزرگتری را پخش میکند .یک فرد عادی دیاز
یک هاله دارد ،اما آن بسیار کوچک و ضعیف است .افرادی که در زمینهی فیزیک ادرژی باه تحقیق مایکنناد ،در ماورد ادارژی
بهصورت چیزهایی که بیه دوترونها و اتمها هستند میاددیشند .بسیاری از استادان چیگودگ ،از جمله آنهایی که ناخته ده
هستند ،مورد آزمایش مرارگرفتهادد .من دیز مورد آزمایش مرار گرفتهام و پی برددد که هشتاد تا صد و هفتاد بار بیشاتر از تشعشاع
مادهی معمولی ،ا عهی گاما و دوترونهای حرارتی ساطع کردم .در آن دقطه ،عقربهی دستگاه آزمایش به ادتهاای درجاهی خاود
رسید و چون عقربهی دستگاه به ادتهای درجهی خود رسید دتوادستند بگویند که دمیقا چهمدر موی بود .تصور کنید ،دوترونهاایی
به این مدرت -این باوردکرددی است! چگوده یک دفر میتوادست دوترونهایی به این مدرت ساطع کند؟ این ثابت میکند کاه ماا
استادان چیگودگ ،گودگ داریم ،این ثابت میکند که ما ادرژی داریم .این توسط جامعهی علمی و فنی مورد تأییاد مارار گرفتاه
است.
رفتن به فراسوی پنج عنصر ،فقط در رو ی که هر دوی بدن و ذهنتان را تزکیه میکند اتفااق مایافتاد .آن مسامتی از
روشهایی که هر دوی بدن و ذهن را تزکیه دمیکنند دیست .آنها فقط گودگ را که سطوح را تعیین میکناد ر اد مایدهناد و
بدن را تزکیه دمیکنند ،بنابراین دربارهی رفتن به فراسوی پنج عنصر صحبت دمیکنند .در روشهایی که هر دوی بدن و ذهن را
تزکیه میکنند ،ادرژی خص در تمام سلولهای بدن او ذخیره می ود .ادرژیای که یک تمرینکنندهی معمولی چیگوداگ آزاد
میکند یا ادرژیای که خصی که به تازگی گودگ او روع به ر د کرده آزاد میکند ،ذرات بزرگی دا ته ،بین آنها فاصله بوده
و تراکم آنها کم است و دردتیجه مدرت کمی دارد .ومتی که سطح خص باهتر میرود ،امکان این وجود دارد که تراکم ادارژی
او صد برابر ،هزار برابر ،یا صد میلیون برابر باهتر از تراکم مولکولهای معمولی آب با د .این بدین دلیل است که هرچاه ساطح
یک فرد باهتر رود ،ادرژی او متراکمتر ،ذرات آن ظریفتر و مدرت آن بیشتر می ود .تحت چنان رایطی ،ادرژی در هار یاک از
سلولهای بدن ذخیره می ود و ده تنها در هر یک از سلولهای بدن در این بععد مادی ما ،بلکه در تمام بدنها در بععدهای دیگار
ذخیره می ود -مولکولها ،اتمها ،پروتونها و الکترونها و تمام مسیر تا سلولهای بایدهایات ریاز ،همگای باا آن ادارژی ،پار
می ودد .با گذ ت زمان ،بدن خص کامال با آن مادهی با ادرژی باه پر می ود.
آن مادهی با ادرژی باه ،هوش دا ته و بسیار توادا است .زمادی که اددازهی آن افازایش یافتاه و متاراکم اود و پاس از
اینکه تمام سلولها در بدن یک خص را پر کند ،میتوادد سلولهای گو تی او را ،آن سلولهای با کمترین تواداایی را از کاار
باز دارد .همین که سلولها مهار ودد ،هیچ سوخت و ساازی وجاود دخواهاد دا ات و در مرحلاهای ،باهطاور کامال جاایگزین
سلولهای گو تی ادسان می ود .البته گفتن این آسان است اما تزکیهکردن تا آن مرحله روددی تدریجی و آهسته است .ومتی تا
آن مرحله تزکیه کرده با ید ،مادهی با ادرژی باه جایگزین تمام سلولهای بدن ما ده است .پس دربارهی آن بیندیشاید ،آیاا
هنوز هم بدن ما از پنج عنصر تشکیل ده است؟ آیا آن هنوز هم مادهای متعلق به این بععد است؟ آن از مادهی با ادارژی بااه،
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جمع ده از بععدهای دیگر ساخته ده است .اجزای تقوا دیز ماده هستند که در بععدهای دیگر وجود داردد و آن بهوسیلهی میادان
زمادی بععدی که ما در آن هستیم محدود دمی ود.
امروزه دادشمندان معتقددد که زمان میدانهایی دارد و ومتی چیزی در محدودهی یک میادان زماادی دبا اد ،توساط آن
زمان محدود دمی ود .مفهوم زمان -مکان در بععدهای دیگر با مفهوم زمان -مکان اینجا متفاوت است .چگوداه زماان ایانجاا
میتوادد روی ماده از بععدهای دیگر تأثیر بگذارد؟ هیچ تأثیری روی آن ددارد .پس دربارهی آن بیندیشید :بدین طریق آیا باه ورای
پنج عنصر درفتهاید؟ آیا بدن ما هنوز هم یک بدن ادسان عادی است؟ به هیچوجه .اما مردم عادی دمیتوادند فرق آنرا ببینناد.
حتی اگرچه بدن ما تا این حد تغییر کرده است ،اما این هنوز پایان تزکیهی ما دیست .هنوز دیاز دارید کاه ساطوح بیشاتری را
پشت سر گذارید و بهسوی درجات باهتر تزکیه کنید .دردتیجه هنوز هام بایاد در باین ماردم عاادی تزکیاه کنیاد و اگار ماردم
دمیتوادستند ما را ببینند ،عملی دمیبود.
بعد از آنچه اتفامی خواهد افتاد؟ در جریان تزکیهتان ،اگرچه مادهی با ادرژی باه جایگزین تمام سلولهای مولکولی اما
می ود ،اما اتمها باید ساختمان ترکیبی خود را دا ته با ند و ساختمان ترکیبی مولکولها و هستههای اتم دیز تغییر دمایکنناد.
ساختمان ترکیبی مولکولهای سلولها به کلی هستند که هنگام لمس کردن ،درم میبا ند؛ سااختمان ترکیبای مولکاولهاای
استخوانها تراکم باهیی داردد و هنگام لمس کردن سخت هستند؛ تراکم مولکولهای خون بسیار پاایین باوده و بناابراین ماایع
است .یک فرد عادی از روی ظاهر دمیتوادد بگوید که تغییراتی وجود دا ته است .سلولهای مولکولی هنوز سااختار و سااختمان
ترکیبی پیشین خود را حفظ میکنند .بنابراین ساختمان ترکیبی آنها تغییر دکرده است ،اما ادرژی داخل آن تغییار کارده اسات و
این دلیل آن است که چرا از آن مرحله به بعد بهطور طبیعی پیر دمی وید و سلولهای ما دمیمیردد ،از ایان رو بارای همیشاه
جوان بامی خواهید مادد .در طول تزکیهتان جوان به دظر میآیید و دردهایت به مرحلهای میرسید که بیش از این پیر دمی وید.
البته اگر بددی مادند آن با ما ینی تصادش کند ،استخوانها هنوز ممکن است بشکنند و اگر باا چاامو بریاده اود ،هناوز
ممکن است خودریزی کند .زیرا ساختمان ترکیبی مولکولهای آن تغییر دکرده است .فقط اینطور اسات کاه سالولهاا باهطاور
طبیعی دمیمیردد ،بهطور طبیعی پیر دمی ودد و هیچگوده سوخت و سازی وجود دخواهد دا ت .منظور ما از "رفتن باه فراساوی
پنج عنصر" این است .چه خرافاتی در آن وجود دارد؟ آنرا میتوان با تئاوری علمای توضایح داد .اماا بعضای افاراد باا ایانکاه
دمیتوادند آنرا توضیح دهند ،اما آزاداده در مورد آن صحبت میکنند و دردتیجاه دیگاران مایگویناد کاه ماا خرافاات را تارویج
میدهیم .این عبارتی است که از مذاهب میآید و توسط چیگودگ امروزی ساخته دشده است.
"خارج دن از سه ملمرو" چیست؟ همانطور که اخیرا گفتم کلید ر د گودگ ما این است :ما این اینگ خاود را
تزکیه میکنید و جذب سر ت جهان می وید ،سپس سر ت جهان ما را دیگر محدود دمیکند ،ین ینگ ما ر د میکند و
عناصر تقوا به گودگ تبدیل می ود که بهطور پیوسته ر د میکند ،باه میرود و سپس ومتی تا سطح باهیی صاعود کناد ،یاک
ستون گودگ را کل میدهد .هر اددازه این ستون گودگ باهتر با د ،به همان دسبت دیز سطح ادرژی گودگ اما بااه اسات.
گفتهای وجود دارد" ،دافا بیحد و مرز است" .چگودگی پیشرفت تزکیهی ما تماما به ذهن اما بساتگی دارد .ایانکاه تاا چاه
ارتفاعی میتوادید تزکیه کنید ،همگی بستگی به توادایی بردباری ما و توادایی ما در تحمل سختیها دارد .اگار ماادهی سافید
خودتان مصرش ود ،میتوادید مادهی سیاه خود را از طریق تحمل سختیها به مادهی سفید تبدیل کنید .اگار هناوز هام کاافی
دبا د ،میتوادید گودگ خود را از طریق تحمل گناهان اعضای خادواده یا دوستان خوبتان که تزکیه دمیکنند افزایش دهید .این
فقط برای افرادی بهکار میرود که تا سطح بیدهایت باهیی تزکیه کردهادد .ومتی یاک اخص معماولی تزکیاه مایکناد دبایاد
دربارهی تحمل کردن گناهان اعضای خادوادهاش فکر کند ،زیرا با چنان کارمای بیاددازه بزرگی ،یک خص عادی دمیتوادد در
تزکیه موفق ود .آنچه را که اینجا دربارهی آنها صحبت میکنم اصول سطوح مختلف هستند.
سه ملمرو که در برخی از مذاهب مطرح ده است به دُه سطح از آسمان یا سی و سه ساطح از آسامان ا ااره مایکناد،
بهعبارت دیگر ،آسمان ،زمین و زیرزمین و تمام موجودات زدده در آنها ،سه ملمرو را تشکیل میدهند .آنها میگویند کاه تماام
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چیزهای زدده در سی و سه سطح آسمان مجبوردد از میان دایرهی بازپیدایی عبور کنند .بازپیدایی به این معنی است کاه درحاالی
که خصی در این زددگی یک ادسان است ممکن است در زددگی دیگر یک حیوان ود .در بودیسم گفته می اود کاه اخص
باید مدر سال هایی را که در این زددگی دارد بدادد و اگر حاه تزکیه دکند ،پس چه ومت تزکیه خواهد کرد؟ آنها این را میگویند،
زیرا حیوادات اجازه دداردد که تزکیه کنند و اجازه دداردد که به فا گوش دهند و حتی اگر تزکیه هم کنند ،دمایتوادناد باه ثمارهی
حقیقی دایل ودد .اگر سطح گودگ آنها به حد باهیی برسد ،توسط آسمان هالک خواهند د .اید دتوادید یک بادن ادساادی را
در عرض چند صد سال بهدست آورید ،اید بعد از هزار سال یکی را بهدست آورید .ومتی هم که یک بادن ادساادی را باهدسات
آوردید ،حتی دمیدادید که چگوده به آن ارزش بگذارید .اگر به صورت یک تکه سنگ بازپیدا وید ،مادر دخواهیاد باود بعاد از ده
هزار سال از آن بیرون بیایید .اگر آن تکه سنگ کسته دشود و یا بر اثر تغییرات جوی از بین درود ،هرگز ماادر باه خاروج از آن
دخواهید د .بهدست آوردن یک بدن ادسادی بسیار سخت است! اگر خصی وامعا بتواداد دافاا را کساب کناد ،درحقیقات بسایار
خو بخت است .بهدست آوردن یک بدن ادسادی بسیار سخت است ،آنها این را اینگوده میبینند.
در عمل تزکیه دربارهی سطوح صحبت میکنیم .سطح ما کامال به تزکیهی ما بستگی دارد .اگر میخواهید باه ورای
سه ملمرو بروید ،اگر ستون گودگ ما تا سطح بسیار بسیار باهیی تزکیه ده با د ،آیا به فراسوی سه ملمرو درفتهاید؟ زمادی که
برخی از افراد درحال مدیتیشن هستند روح اصلی آنها بدن ان را ترک میکند و بالفاصله به یک سطح بسیار باهیی مایرساد.
تمرینکنندهای در گزارش تجربهاش برای من دو ت" ،معلم ،من به خیلی از ساطوح آسامان صاعود کاردهام و صاحنههاایی را
مشاهده کردهام" .به او گفتم که باهتر برود .او گفت" ،دمیتوادم .جرأت دمیکنم باهتر بروم ،دمیتوادم بیشتر از این بااه باروم".
چرا آنطور بود؟ زیرا ستون گودگ او فقط به همان اددازه بود و بر اثر دشستن بر ساتون گوداگ توادساته باود باه آنجاا برساد.
"ثمره" ،که در بودیسم از آن صحبت ده است این است .او تا آن ثمره ،تزکیه کرده بود .اما برای یک تزکیهکنناده ،ایان هناوز
ملهی ثمرهی او دیست ،زیرا او بهطور پیوسته به باه حرکت میکند ،بهطور پیوسته صعود میکند و بهطاور پیوساته خاود را ر اد
میدهد .ومتی ستون گودگ ما به ورای حد و مرز سه ملمرو برسد ،آیا در فراسوی سه ملمارو دخواهیاد باود؟ ماا یاکباار آنرا
بررسی کردیم و پی بردیم که سه ملمرویی که مذاهب دربارهی آن صحبت میکنند فقط در محدودهی دُه سیارهی اصلی ما مارار
دارد .برخی از افراد میگویند که ده سیارهی اصلی وجود دارد .میتوادم بگویم که آن اصال حقیقت دادارد .دریافتاهام کاه ساتون
گودگ بعضی از استادان چیگودگِ گذ ته به ورای راه یری رسیده بود .آنها کامال باه بوددد و بسیار باهتر از سه ملمارو رفتاه
بوددد .بنابراین این "رفتن به فراسوی سه ملمرو" که دربارهی آن صحبت کردم دروامع موضوعی دربارهی سطوح است.

موضوع در طلب بودن
بسیاری از افراد با وابستگی در طلب چیزی بودن به محل تزکیهی ما میآیند .بعضی افراد در ا تیاق کسب تواداییهاای
فوقطبیعی هستند؛ برخی از افراد میخواهند به بعضی از تئوریها گوش دهند؛ عدهای میخواهند بیمااریهاای اان افا یاباد؛
عدهای هم مصد بهدست آوردن فالون را داردد .همه دوع طرز تفکری وجود دارد .افرادی دیز هستند که میگویناد" ،در خاادوادهی
من کسی هست که دتوادسته در سخنرادی رکت کند .من برای آموزش مبلغی میپردازم .خواهش مایکانم باه او یاک فاالون
بدهید" .آن ،دسلهای بسیار زیادی از ما زمان برده است و از میان چنین سالهای زیادی منتقل ده است -اگر تعاداد آنرا باه
ما میگفتم وکه می دید -آن در دورانهای بسیار بسیار دور کل گرفت .آیا ما میخواهید مقداری پاول بدهیاد تاا یاک
فالون بخرید؟ پس چرا میتوادیم آنرا بدون رط به همهی ما بدهیم؟ به این خاطر که میخواهید تزکیهکننده با ید .این ملب
را دمیتوان با هیچ میمتی خرید .فقط زمادی که سر ت بودایی ما ظاهر می ود میتوادیم این کار را بدین طریق ادجام دهیم.
ما همیشه میخواهید چیزهایی را بهدست بیاورید .آیا فقط برای این منظور اینجا آمدهاید؟ فا ن مان در بععادی دیگار
هرچه را که در مغزتان میگذرد میدادد ،زیرا مفهوم آن دو زمان -مکان متفاوت است .در بععدهای دیگر رودد کل گرفتن افکاار
ما بسیار آرام است .حتی مبل از اینکه به چیزی فکر کنید ،فا ن ،آنرا میدادد .به همین جهت ،باید به تمام افکار دادرست خود
خاتمه دهید .مدرسهی بودا به رابطهی تقدیری معتقد است .هر کسی بهخاطر رابطهای تقدیری به اینجا آمده است .بنابراین اگار
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آنرا بهدست میآورید ،پس اید مرار است که آنرا بهدست آورید .این دلیل آن است که چرا باید به آن ارزش گذارید و دبایاد در
طلب چیزی با ید.
در عمل تزکیهی مذهبی در زمانهای گذ ته ،مدرسهی بودا خالی بودن را آموزش داد -فکر دکردن به هیچ چیاز و وارد
دن به دروازهی خالی بودن .مدرسهی دایو هیچ بودن را آموزش داد -هیچ چیزی ددا اتن ،هایچ چیازی دخواساتن و در طلاب
چیزی دبودن .یک تزکیهکننده بر این باور است که باید بدون اینکه توجه خود را صرش بهدسات آوردن گوداگ کناد فقاط روی
تزکیه کردن تمرکز کند .بنابراین ما در حالتی آزاد از مصد تزکیه میکنید و فقط روی تزکیهی ین ینگ خود تمرکز میکنیاد،
سپس سطوح را پشت سر گذا ته و مطعا هر چیزی را که باید دا ته با ید خواهید دا ت .اگر دتوادید چیزی را رها کنیاد ،آیاا آن
یک وابستگی دیست؟ ما اینجا درحال آموزش چنین فای سطح باهیی هستیم ،پس البته الزامات برای ین ینگ ما باه است.
این دلیل آن است که چرا دمیتوادید برای یادگیری فا ،با وابستگی طلب بیایید.
برای اینکه در مقابل ما مسئول با یم ،ما را به راهی درست راهنمایی میکنیم .به همین جهت هزم اسات ایان فاا
کامال به ما آموزش داده ود .ومتی کسی در طلب چشم سوم است ،ممکن است آن به خودی خود مسدود و مهر و موم اود.
همچنین ،به همگی ما میگویم که تمام تواداییهای فوقطبیعی کاه فارد در تزکیاهی فاای ددیاای ساهگاداه ر اد مایدهاد
تواداییهای مادرزادی این بدن فیزیکی هستند .امروزه مردم آنها را تواداییهای فوقطبیعی میدامند .آنها فقط میتوادند در این
بععد ما تأثیری دا ته با ند و روی مردم عادی عمل کنند .برای چه در جستجوی آن تواداییهای داچیز و مهاارتهاای پایش پاا
افتاده هستید؟ ما میخواهید و میخواهید ،اما بعد از اینکه به ورای فای ددیای سهگاده برسید ،آنها هایچ تاأثیری در بععادهای
دیگر دداردد .ومتی به ورای تزکیهی فای ددیای سهگاده بروید ،تمام آن تواداییهای فوقطبیعی باید کنار گذا ته اودد ،آنهاا در
بععدی بسیار عمیق فشرده می ودد و آنجا دگهداری می ودد .در آینده ،آنها فقط بهعنوان سابقهای از مسایر تزکیاهتاان عمال
کرده و تمام کاری که ادجام میدهند این است.
بعد از اینکه یک خص به ورای فای ددیای سهگاده میرود باید دوباره تزکیه را روع کناد .باددی کاه او دارد همادناد
چیزی است که دربارهی آن صحبت کردم ،بددی که به فراسوی پنج عنصر رفته است .آن یک بدن بودا است .آیا چناان باددی را
یک بدن بودا دمیدامید؟ آن بدن بودا باید دوباره از اول تزکیه کند و دوباره توادااییهاای فاوقطبیعای را ر اد دهاد .اماا آنهاا
"تواداییهای فوقطبیعی" دامیده دمی ودد ،آنها "مدرتهای خدایی فای بودا" دامیده می ودد .مدرت آنها بی حد و مرز اسات
و میتوادند در هر بععدی عمل کرده و وامعا مؤثر با ند .پس به من بگویید ،چه فایدهای دارد که در طلب تواداییهای فوقطبیعای
با ید؟ همهی ما افرادی که بهددبال تواداییهای فوقطبیعی هستید ،آیا دیت ما این دیست که از آنها در باین ماردم عاادی
استفاده کنید ،که آنها را بین مردم عادی دشان دهید؟ اگر اینطور دیست ،برای چه آنها را میخواهید؟ آنها دمایتوادناد دیاده
ودد و دمیتوادند لمس کرده ودد ...حتی اگر بخواهید از آن ها برای دکوراسیون استفاده کنید ،آیا بهتر دیست چیزی را پیدا کنید
که ظاهر خوبی دا ته با د؟ میتوادم تضمین کنم که بهطور داخودآگاه مصد داریاد از آنهاا اساتفاده کنیاد .آنهاا را دمایتاوان
بهعنوان مهارتهای مردم عادی طلب کرد .آنها تماما فوقطبیعی هستند و ما مجاز دیساتید برویاد و آنهاا را در باین ماردم
عادی به دمایش بگذارید .خودِ دمایش دادن یک وابستگی بسیار موی است ،یک دقص ین ینگ بوده و یک میل است که یک
تزکیهکننده باید از آن رهایی یابد .اگر میخواهید بهوسیلهی آنها صاحب پول و دارایی وید ،یا اگر در آرزوی رسیدن به اهاداش
خصیتان در بین مردم عادی هستید ،پس این حتی بدتر است .آن استفاده کردن از چیزهای سطح بااهتر بارای باه هام زدن
روش کارها در جامعهی مردم عادی و برای آسیب رساددن به جامعهی مردم عادی خواهد بود .آن افکار حتای بادتر هساتند .باه
همین جهت آنها دمیتوادند هر ومت که خواستید مورد استفاده مرار گیردد.
معموه احتمال ر د تواداییهای فوقطبیعی در دو گروه از مردم بیشتر است :کودکان و مسنها .مخصوصا در خاادمهاای
مسن ،چراکه معموه از ین ینگ خوبی برخوردار هستند و وابستگیهای مردم عادی زیادی ددارداد .بعاد از ر اد توادااییهاای
فوقطبیعی ،احتمال آن زیاد است که بتوادند خود را بهخوبی اداره کرده و تمایلی برای به دمایش گذا تن آنها ددا ته با ند .چرا
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برای افراد جوان مشکل است که تواداییهای فوقطبیعی را ر د دهند؟ مردان جوان ،بیشتر از دیگاران ،هناوز هام مایخواهناد
کو ش کنند به بعضی اهداش در جامعهی مردم عادی برسند! ومتی تواداییهای فوقطبیعی را باهدسات بیاورداد ،از آنهاا بارای
رسیدن به اهداش ان استفاده میکنند ،آنها را بیه مهارتهایی برای تحقق بخشیدن به اهداش ان دردظر میگیردد .اماا ایان
مطلقا ممنوع است .این دلیل آن است که چرا تواداییهای فوقطبیعی آنها ر د دمیکند.
عمل تزکیه بازی بچهگاده دیست ،مهارت مردم عادی دیست ،آن وامعا جدی است .اینکه بخواهید عمل تزکیاه را ادجاام
دهید یا مادر به ادجام آن با ید تماما به این بستگی دارد که چگوده میخواهید ین ینگ خود را ر اد دهیاد .وامعاا وحشاتناک
میبود اگر کسی عمال میتوادست تواداییهای فوقطبیعی را از طریق طلب کردن آنها بهدست بیاورد .پی میبردید که بارای او
تزکیه اهمیتی ددارد و اصال دربارهی آن فکر دمیکند .از آنجا که ین ینگ او یاک زیربناای فارد عاادی دارد و از آنجاا کاه
تواداییهای فوقطبیعی خود را از طریق طلب کردن آنها بهدست آورده ،اید هر دوع کار دادرستی را ادجام میداد .پاول زیاادی
در بادک موجود است و او مقداری از آنها را کش میرفت .تعداد زیادی بلیط بخاتآزماایی در خیاباان باه فاروش مایرود و او
جایزهی اول را برمیدا ت .پس چرا این چیزها اتفاق دمیافتند؟ بعضی از استادان چیگودگ میگویند" ،فردی که به تقوا اهمیت
دمیدهد ،بعد از اینکه تواداییهای فوقطبیعیاش ر د کرد بهراحتی میتوادد کارهای بد ادجام دهد" .میگاویم کاه ایان ا اتباه
است .اصال اینطور دیست .اگر به تقوا اهمیت ددهید ،اگر ین ینگ خود را تزکیه دکنید ،تواداییهای فوقطبیعیتاان یاک ذره
هم ر د دمیکنند .افرادی وجود داردد که ین ینگ خوبی داردد و در آن سطح ،تواداییهای فوقطبیعی ان ظاهر می اود ،اماا
پس از آن خود را بهخوبی اداره دمیکنند و کارهایی میکنند که دباید ادجام میداددد .مومعیاتهاایی ابیه ایان وجاود دارد .اماا
یکبار که کارهای بد ادجام دهند ،تواداییهای فوقطبیعی ان ضعیف ده یا از بین میرودد و یکبار که آنها را از دست بدهند،
برای همیشه از دست دادهادد و جدیترین چیز در این رابطه این است که آن میتوادد وابستگیهای ما را تحریک کند.
برخی از استادان چیگودگ میگویند که اگر تمرین آنها را در مدت سه یا پنج روز یاد بگیرید ،میتوادید بیماریها را فا
دهید .آن بیه یک تبلیغ است .آنها باید دههن چیگودگ دامیده ودد .دربارهی این بیندیشید :ما یاک فارد عاادی هساتید،
چگوده میتوادید فقط از طریق آزاد کردن کمی از چی خود ،بیماری ا خاص دیگر را معالجه کنید؟ بدن یک فرد عادی چی دارد،
بدن ما دیز چی دارد .ما هماکنون روع به تمرین چیگودگ کردهاید و فقط اینطور است که دقطهی طب سوزدی هیوگودگ
ما باز است ،دردتیجه میتوادید چی را به داخل وارد و از آن خارج کنید .ومتی بیماریهای دیگران را فا میدهید ،بدن آنها دیز
چی دارد ،پس اید چی آنها بیماریهای ما را فا دهد! چگوده یک چی میتوادد چی دیگر را کنترل کند؟ چی دمیتوادد هیچ
مرضی را فا دهد .بهعالوه ومتی یک بیمار را مداوا میکنید ،ما و آن خص بیمار میدان واحادی را اکل داده و تماام چای
مریضِ بیمار وارد بدن ما می ود و به اددازهای که آن خصِ بیمار دارد ،ما دیز همان مقدار را خواهید دا ت .اگرچه ریشهی
بیماری در بدن بیمار مرار دارد ،اما اگر مقدار زیادی چی مریض دا ته با ید باعث می ود بیمار وید .یکبار که فکار مایکنیاد
میتوادید بیماریها را معالجه کنید ،روع به مبول بیماران میکنید .هیچکسی را رد دمیکنید و وابسته خواهید د .ومتی بیمااری
دیگران را فا میدهید بسیار خو حال خواهید د! اما چرا میتوادید آنها را فا دهید؟ چیزی وجود دارد که متوجه دمای اوید:
تمام استادان مالبی چیگودگ روی بدن ان روح یا حیوان تسخیر کننده داردد و برای اینکه ما را باه خود اان معتقاد کنناد،
تعدادی پیام ادرژی به ما میدهند .بعد از اینکه سه ،پنج ،هشت ،یا ده بیمار را فا دهید آنها مصرش خواهند اد .آن ،داوعی
مصرش ادرژی است و بعد از آن ،این مقدار کم ادرژی را دخواهید دا ت .ما خودتاان گوداگ دداریاد ،از کجاا توادساتید گوداگ
بهدست بیاورید؟ ما استادان چیگودگ دهها سال تزکیه کردهایم .در گذ ته ادجام عمل تزکیه بسیار سخت باود .اگار اخص در
یک روش درست پایدار دبا د و در آن تزکیه دکند ،اگر در رو ی کناری تزکیه کند یا در مسیری کوچکتار تزکیاه کناد ،آنگااه
عمل تزکیه وامعا سخت خواهد بود.
به آن استادان بزرگ چیگودگ که معروش هستند دگاهی بیندازید ،آنها دهها سال تزکیه کاردهاداد تاا آن مقادار دااچیز
گودگ را بهدست بیاوردد .ما تزکیه دکردهاید و فکر میکنید میتوادید با رفتن به یک کالآ چیگودگ ،گودگ بهدست بیاورید؟
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فراموش کنید! و از آن لحظه به بعد وابسته خواهید د و یکبار که وابسته دید ومتی دتوادیاد بیمااری ماردم را معالجاه کنیاد،
دگران خواهید د .ومتی خصی بیماری را مداوا میکند ،چه چیزی برای حفظ هرت در فکرش میگذرد؟ "بگذار بیمااری او را
بگیرم تا بیمار بتوادد فا پیدا کند" .آن از روی دیکخواهی دیست .او از وابستگیاش به هرت و دفع خصی یک ذره هام رهاا
دشده است .او مادر دیست یک ذره دیکخواهی را ر د دهد .او از اینکه هرت خود را از دست دهد وحشت دارد و حتای تارجیح
میدهد خودش این بیماری را بگیرد ولی وجههی خود را از دست ددهد .چه وابستگی مدرتمندی به هرت! ومتای یاکباار ایان
آرزوی او ظاهر ود ،دردتیجه ،آن بیماری در یک آن تبدیل ده و به بدن او منتقل خواهد د ،این وامعا اتفاق میافتد .او باا آن
بیماری به خاده میرود ،درحالی که بیمار فا یافته است .بعد از اینکه کسی را معالجاه کارد باه خاداه مایرود و خاودش زجار
میکشد .فکر میکنید کسی را فا دادهاید و ومتی دیگران ما را "استاد چیگودگ" میدامند ،دسبت به خودتان احساآ کاامال
خوبی دا ته و ازخودراضی می وید .آیا این یک وابستگی دیست؟ و ومتی دتوادید کسی را فا دهید ،سارتان را پاایین ادداختاه و
احساآ افسردگی میکنید .آیا این بهخاطر وابستگی ما به هرت و دفع خصی دیست؟ بهعالوه ،تمام چی مریضِ آن افارادی
که ما آنها را معالجه کردید به بدن ما میآید .آن استاد مالبی چیگودگ ظاهرا به ما آموزش میدهد که این یا آن کاار را
ادجام دهید تا آنرا خارج کنید ،اما به ما میگویم ،ما اصال دمیتوادید آنرا خارج کنید ،حتی دمیتوادید یاک ذره از آنرا خاارج
کنید ،زیرا توادایی تشخیص چی خوب از چی بد را ددارید .با گذ ت زمان ،داخل بدنتان کامال سیاه خواهد د و آن کارما است.
ومتی وامعا تزکیه را روع میکنید ،تقریبا سخت خواهد بود .چگوده آنرا اداره خواهید کرد؟ چه اددازه باید زجر بکشید تاا
کارما را به مادهی سفید تبدیل کنید؟ این وامعا سخت خواهد بود .خصی با کیفیت مادرزادی خاوب باه احتماال بیشاتری ایان
مشکل را خواهد دا ت .بعضی افراد همیشه در جستجوی این توادایی هستند که مردم را فا دهند ،مردم را فا دهناد ،ماردم را
فا دهند .اما ومتی در طلب چیزهایی هستید ،حیوادات آنرا میبینند و سراغ ما میآیند .این ،تسخیر دن توسط روح یا حیوان
است" .میخواهی مردم را فا دهی؟ به تو کمک میکنم تا مردم را فا دهی" .اما آن بدون دلیل به ما کماک دمایکناد کاه
مردم را فا دهید .اگر خص چیزی را از دست ددهد ،چیزی را بهدست دخواهد آورد .این بسیار خطرداک است و در ادتها آنرا به
خود جذب میکنید .پس از آن چگوده میتوادید تزکیه کنید؟ ما تباه خواهید د.
بعضی افراد با کیفیت مادرزادی خوب ،کیفیت مادرزادی ان را با کارمای دیگران عوض مایکنناد .آن اخص ماریض
است و کارمای بسیاری دارد .اگر بیماری را که مرضی جدی دارد فا دهید ،ومتی بعد از معالجهی او به خاده مایرویاد احسااآ
بسیار بدی خواهید دا ت! بسیاری از افرادی که دیگران را معالجه کاردهاداد ،ایان تجرباه را دارداد ،کاه بیماار ساالمت خاود را
بازمییابد ،اما ما به خاده میروید و از بیماری دیدی زجر میکشید .با گذ ت زمان ،کارمای بسیاری خواهید دا ت که مبادلاه
ده و به ما منتقل ده است و در ازای کارمای دیگران به آنها تقوا دادهاید .بدون از دست دادن ،چیزی بهدست دمیآید .ما
بیماری می خواهید ،اما در هر حال کارما باید با تقوا مبادله ود .مادودی در این جهان وجود دارد که اگر اما چیازی را بخواهیاد
هیچ کسی دمیتوادد مادعتان ود .کسی هم دخواهد گفت که ما خوب هستید .چیزی وجود دارد که در این جهان تصریح اده
است :هر کسی کارمای زیادی دا ته با د فرد بدی است .اما ما کیفیت مادرزادی خود را در ازای کارما با او مبادله مایکنیاد و
با آن همه کارما چگوده میتوادید تزکیه کنید؟ تمام کیفیت مادرزادی ما توسط آن خص از بین خواهد رفت .آیا این ترساناک
دیست؟ بیماری آن خص از بین رفته است؛ او درحال حاضر احساآ راحتی دارد ،اما ما به خاده رفته و زجر میکشید .اگر چند
بیمار سرطادی را فا دهید ،مجبور خواهید د به جای آنها بمیرید .آیا این خطرداک دیست؟ این چیزی است که روی مایدهاد.
بسیاری از افراد حقیقت را دمیدادند.
ممکن است برخی از استادان مالبی چیگودگ کامال مشهور با ند ،اما "مشهور" بودن به معنی "بهخاوبی آگااه باودن"
دیست .مردم عادی چه چیزی را میدادند؟ فقط جمعیت را ددبال میکنند .آنها ممکن است حاه بتوادند این کارها را ادجام دهند،
اما ده تنها به دیگران صدمه میزدند ،بلکه به خود ان هم آسیب میرسادند .در یک یا دو سال بعد خواهید دید که برای آدان چه
اتفامی میافتد .آسیب رساددن به عمل تزکیه بدین طریق مجاز دیست .عمل تزکیه میتوادد بیماریها را فا دهد ،اماا منظاور از
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آن ،فای بیماریها دیست .این تبحر ادسانهای عادی دیست بلکه چیزی باهتر است .ما مطلقا اجازه ددارید بدین کل به آن
آسیب برسادید .این روزها بعضی از استادان مالبی چیگودگ همه چیز را به هرج و مرج کشاددهادد و چیگودگ را بهعنوان راهای
برای هرت یا دارایی مورد استفاده مرار میدهند .آنها سعی در کل دادن دستههاای ارور خاود مایکنناد تاا دفاوذ خاود را
گسترش دهند و تعداد آنها چندین برابر تعداد استادان وامعی چیگودگ است .آیا فقط به این دلیل کاه ماردم عاادی ایانگوداه
میگویند و به این کل عمل میکنند ،ما آنها را باور میکنید؟ ممکن است فکر کنید چایگوداگ بادان صاورت اسات ،اماا
اینطور دیست .حقیقت آنرا به ما میگویم.
همانطور که روابط مختلفی که مردم عادی داردد درحال اجرا است ،آنها مجبوردد مسئولیت کارهای بدی را کاه ادجاام
دادهادد و مرضهایی را که بهخاطر طلب کردن چیزها برای سود رساددن به خود بهوجود آوردهادد ،به دوش کشیده و تاوان آنهاا
را بپردازدد .فرض کنید بروید و کسی را معالجه کنید .حتی اگر وامعا هم میتوادستید او را فا دهیاد ،آیاا آن مایتوادسات مجااز
با د؟ بوداها همه جا حضور داردد .بوداهای بسیار زیادی وجود داردد ،پس چرا هیچیک از آنها چنین کاری را ادجام دمیدهند؟ آیا
این عالی دمیبود اگر میگذا تند دژاد بشری دردهایت آسایش زددگی کند! پس چرا این کار را دمیکنند؟ ماردم مجبورداد تااوان
کارمای خود را بپردازدد و این مادودی است که هیچ کسی جرأت دمیکند آنرا زیر پا بگذارد .یک خص در طول تزکیاهی خاود
ممکن است از روی دیکخواهی گاه و بیگاه به دیگران کمک کند .اما تمام کاری که ادجام میدهد این است که بیماری را کمی
به تعویق بیندازد .اگر اکنون زجر دمیکشید ،بعدا زجر خواهید کشید .یا اید آنرا برای ما تبدیل کند ،بهطوری که به جاای آن
بیماری ،پول از دست بدهید یا بدبختی دا ته با ید ،ممکن است بدین صورت با د .ادجام وامعی آن -از بین بردن کارمای اما
در یک آن -چیزی است که فقط میتوادد برای تزکیهکنندگان ادجام ود .آن دمیتوادد برای مردم عادی ادجام ود .من اینجاا
فقط اصول روش خود را دمیگویم .دربارهی حقیقت کل جهان صحبت میکنم ،دربارهی اینکه در اجتماع تزکیاهکننادگان وامعاا
امور چگوده هستند صحبت میکنم.
اینجا به ما آموزش دمیدهیم بیماریها را معالجه کنید .ما ما را به راه بزرگ راهنمایی میکنیم ،به مسایر درسات ،و
ما را تعالی میبخشیم .این دلیل آن است که چرا در کالآهایم همیشه میگویم که مریدان فالون دافا اجازه دداردد بیماریهاا
را معالجه کنند .اگر بروید و مردم را معالجه کنید ،تمرینکنندهی فالون دافا دخواهید بود .از آنجا کاه ماا اما را باه راه درسات
راهنمایی میکنیم ،در طول تزکیهی فای ددیای سهگاده ،همیشه درحال پاک کردن بدن ما هستیم ،تا اینکه کامال به مادهی با
ادرژی باه تبدیل ود .اما ما هنوز هم تمام آن چیزهای سیاه را وارد بدنتان میکنید ،چگوده تزکیه خواهیاد کارد؟ آن چیزهاا
کارما هستند! ما یک ذره هم دمیتوادید تزکیه کنید .یکبار که آن همه کارما را بگیرید ،مادر دخواهید بود آنرا تحمال کنیاد و
ومتی مجبور با ید که بیش از حد زجر بکشید ،دمیتوادید تزکیه کنید .دلیل آن این اسات .مان ایان دافاا را بارای هماهی اما
عمومی کردهام ،اما اید هنوز هم ددادید درحال آموزش چه چیزی هستم .از آنجا که دافا توادسته به عموم عرضه ود ،راههایی
برای حفاظت آن وجود داردد .اگر سعی کنید بیماری دیگران را معالجه کنید ،فا ن من تمام چیزهای تزکیه را کاه در بادن اما
گذا ته د ،پس خواهد گرفت .ما اجازه ددارید بهخاطر هرت و دفع خصی به چیزهایی به این باارز ای باه ساادگی آسایب
برسادید .اگر رایط فا را مراعات دکنید ،تمرینکنندهی فالون دافا دیستید .بدن ما دوباره به سطح یاک فارد عاادی بازگشاته و
چیزهای بد را به ما باز خواهیم گردادد ،زیرا میخواهید یک فرد عادی با ید.
بعد از سخنرادی دیروز ،بسیاری از ما احساآ کردید که تمام بدنتان پر از ادارژی باود .اماا تعاداد کمای از افاراد کاه
بیماریهای جدی دا ته ،جلوتر از دیگران رفتند و از دیروز روع به دا تن احساآ بدی کرددد .دیروز پس از اینکه چیزهای بد
را از بدن ما کَندم ،اکثر ما احساآ کردید که تمام بدنتان پر از ادرژی بود و بدنتان احسااآ خیلای خاوبی دا ات .اماا در
جهان ما این مادون وجود دارد که" ،بدون از دست دادن ،چیزی بهدست دمیآید" .من دمیتوادم هر چیزی را برای ما رفع کنم.
ما مطعا باید حدامل چیزهایی را تحمل کنید .بهعبارت دیگر ،ما علت ریشهای بیماری ما ،علت ریشهای داخو ی ما را از بین
بردهایم .اما بیماری ما هنوز هم یک میدان دارد .خصی که چشم سومش در سطحی پایین باز است میتوادد ببیناد کاه بادن
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ما تودههایی از چی سیاه ،چی بیمار تیره دارد .آنها تودههای چی سیاه غلیظ با تراکمی باه هستند و ومتی پراکناده مای اودد،
تمام بدن ما را پر میکنند.
از امروز به بعد ،بعضی از افراد در تمام بدن ان احساآ سرما خواهند کرد ،مثل اینکه سرماخوردگی بادی گرفتاهاداد و
استخوانهای ان ممکن است درد کند .اکثر افراد در جایی از بدن ان احساآ داپسندی خواهند دا ت -پاهای ان ممکن است
درد کند و سر ان گیج برود .مسمتهایی از بدنتان که مشکلی دا ت و فکر میکردید مبال بهوسیلهی تمرینهای چیگودگ یاا
بهوسیلهی استاد چیگودگ فا پیدا کرده بود ،دوباره بیماری خواهد دا ت .این بدین خاطر است که آن استاد چیگودگ بیمااری
را فا دداد ،فقط آنرا به تعویق ادداخته بود .بیماری هنوز هم جایی که بود هست و مبال به سطح دیامده بود اما بعدا مایآماد .ماا
باید همهی آنها را بیرون بکشیم ،همهی آنها را برای ما بیرون برادیم و کامال از ریشه از بین بباریم .بناابراین ممکان اسات
احساآ کنید که بیماریتان دوباره برگشته است .این درحقیقت از بین بردن کارما از ریشه است -این دلیال آن اسات کاه چارا
واکنشهایی دارید .بعضی افراد واکنشهای موضعی در بدن ان خواهند دا ت ،ممکن است یک مسمت احساآ آزردگی کند یاا
اید مسمت دیگری اینطور با د ،هر دوع حالت داخو ایندی ظاهر خواهد د ،همهی اینها طبیعی است .مایخاواهم باه اما
بگویم ،بدون توجه به اینکه چهمدر معذب هستید ،بهترین سعیتان را بکنید که به آمدن به کالآ ادامه دهید ،به محض اینکه
مدم به اتاق کالآ بگذارید ،تمام عالیم ما داپدید خواهد د و هیچ خطری وجود دخواهد دا ات .مایتاوادم ایان را بگاویم و
امیدوارم بدون توجه به اینکه چگوده از آن "بیماری" احساآ بدی دارید ،سعی کنید که بیایید .فرصت بارای کساب فاا ساخت
بهدست میآید .ومتی احساآ میکنید بسیار معذب هستید ،به این معنی است که" ،ومتی چیزی به دهایات مایرساد ،بارعکس
می ود" و تمام بدن ما پاک خواهد د .آن باید کامال پاک ود .درحال حاضر ریشهی بیماری ما بیرون آورده اده و فقاط
آن مقدار داچیز چی سیاه بامی مادده است ،که آن هم خودش بیرون خواهد آمد ،بهطوری که کمی سختی دارید و از میاان کمای
د واری میگذرید .اگر هیچ چیزی را متحمل دمی دید وامعا عملی دمیبود.
در جامعهی مردم عادی ،برای هرت و دفع خصی با دیگران رمابت میکنید ،بهطوری که دمیتوادید خوب بخوابیاد یاا
خوب بخورید و بدنتان را ویران کردهاید .ومتی بدن ما از بععدی دیگر مشاهده می ود ،حتی هر یک از استخوانهایتان سایاه
است .بنابراین پاکسازی چنین بددی در یک لحظه ،باید واکنشهایی دا ته با د .این دلیل آن است که چرا واکنشهایی خواهید
دا ت .بعضی افراد حتی ممکن است اسهال یا استفراغ دا ته با ند .بسیاری از اگردان در منااطق مختلاف ،ایان مسائله را در
گزارش تجربههای ان مطرح کردهادد" ،معلم ،بعد از حضور در کالآِ ما ،در مسیر برگشت به خاده ،تمام مادت ددباال توالات
بودم" .این بهخاطر این است که حتی اعضای داخلی ما باید پاک ودد .عدهی کمی از افراد ممکن است حتی به خواب برودد و
درست ومتی سخنرادی من تمام می ود از خواب بیدار ودد .چرا این اتفاق میافتد؟ زیرا بیماریهایی در مغاز آنهاا وجاود دارد،
بنابراین آنها باید درست ودد .زمادی که روی سر آنها کار می ود افراد دمیتوادند آنرا تحمل کنند ،به همین جهت باید آنها
را بیحس کرد ،هر چند آنها این را دمیدادند .اما برای بعضی افراد ،مسمت نوایی هیچ مشکلی ددارد .آنها عمیقا مایخوابناد،
اما یک کلمه را هم از دست دمیدهند ،همه را می نودد و پس از آن هشیار هستند و برخی از آنها حتای اگار چنادین روز هام
دخوابند احساآ خوابآلودگی دخواهند دا ت .اینها وضعیتهای مختلفی هستند که افراد در آنها هستند و همگی باید درسات
ودد .کل بدن ما باید پاک ود.
بنابراین اگر بهطور وامعی فالون دافا را تمرین کنید از امروز به بعد ومتی بهطور وامعی وابستگیهایتاان را کناار بگذاریاد
واکنشهایی خواهید دا ت .افرادی که دمیتوادند آنها را کنار بگذارداد ممکان اسات بگویناد کناار گذا اتهاداد درصاورتی کاه
درحقیقت وامعا مادر دبودهادد این کار را بکنند ،بنابراین سخت است که بدن ان را پاک کرد .افرادی دیز هستند که آنچه را که در
این کالآ آموزش دادهام بعدا خواهند فهمید .آنها را کنار میگذاردد و سپس بدن ان پاک می ود .دیگران پای مایبرداد کاه
بدن ان پرادرژی ده درحالی که این افراد روع میکنند که مداوا ودد و روع میکنند که احساآ داخو ی دا ته با اند .در
هر کالآ چنین افرادی وجود داردد که عقب میمادند ،افرادی که درک ان خوب دیست .به همین جهت ،بدون توجه به اینکاه
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چه چیزی را تجربه میکنید ،همهی اینها طبیعی هستند .این وضعیت همیشه ومتی کالآهایی در محلهای دیگر دا تم اتفاق
میافتاد .بعضی افراد داراحتی زیادی دا تند بهطوریکه دمیتوادستند از جای ان تکان بخوردد ،منتظر من میمادددد که از تریبون
پایین بیایم و آنها را مداوا کنم .اما من این کار را دمیکردم .حتی اگر دتوادید این امتحان را بگذرادید ،در آینده ومتی که با خیلای
از ردجهای بزرگ مواجه وید ،چگوده میتوادید هنوز هم تزکیه کنید؟ آیا دمیتوادید بر چنین زجر کماهمیتی فاایق اوید؟ اما
مطعا میتوادید بر اینها غلبه پیدا کنید ،بنابراین از من درخواست دکنید که ما را فا دهم .من بیماریهاا را افا دخاواهم داد.
لحظهای که بگویید "بیماری" ،دمیخواهم به آن گوش کنم.
وامعا سخت است که مردم را دجات داد .در هر کالآ همیشه حدود پنج تا ده درصد وجود داردد که دمیتوادند با دیگاران
همراه ودد .غیرممکن است که همه بتوادند دایو را کسب کنند .حتی اگر مادر با ید در تزکیهتان پشتکاار دا اته با اید هناوز
معلوم دیست که آیا میتوادید موفق وید و هنوز معلوم دیست که آیا عزم راسخ برای تزکیه کردن دارید .غیرممکن است که همه
بتوادند یک بودا ودد .تزکیهکنندگان وامعی دافا از طریق خواددن این کتاب چیزهای مشابهی را تجربه کارده و آنهاا دیاز تماام
چیزهایی را که مرار است ،بهدست میآوردد.
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سخنراني سوم

من همهي شاگردان را بهعنوان مریدانم تلقي ميكنم
آیا همگی میدادید من درحال ادجام چه کاری هستم؟ من تمامی اگردان را بهعنوان مریدان خود دردظر میگیرم و این
امل افرادی که خصا خود ان یاد میگیردد ولی هنوز مادردد بهطور وامعی تزکیه کنند دیز می ود .این منتقال کاردن رو ای
است که به سطوح باه هدایت میکند و اگر ما را به این کل راهنمایی دمیکردم عملی دمیبود ،آن غیرمسائوهده مایباود و
سبب دردسر می د .ما این همه به ما میدهیم ،می گذاریم به حقایق بسیار زیادی که افراد عادی دباید بدادند آگاه اوید ،مان
درحال عرضهی مادون بزرگ به ما هستم و به ما چیزهای بسیار زیادی خواهم داد ،بدنهای ما برایتان پاکسازی می ودد
و چیزهای دیگری دیز وجود داردد که امل می ودد .بنابراین مطعا عملای دمایباود اگار اما را باهعناوان مریادان راهنماایی
دمیکردم .فاش کردن این همه اسرار آسمان بهطور سرسری به افراد عادی مجاز دیست .اما یک چیز هست .زماداه تغییار کارده
است و درحال حاضر ،ما آن آداب و رسوم زادو زدنها و پیشادی را بر زمین مرار دادنها یا آن دوع از تعظیم کردن سنتی را بهکاار
دمیبریم .آن آداب و رسوم استفادهی زیادی دداردد و ادجام آنها بیه دمایشهای مذهبی است .بنابراین ما این کارهاا را ادجاام
دمیدهیم .دلیل ،این است که ،فرض کنید زادو بزدید و پیشادی را بر زمین مرار دهید یا طی مراسمی به عضویت درآیید ،اما پس از
آن ،بعد از اینکه پایتان را از در بیرون گذا تید ،به یوهی سابقتان برگردید ،هرچه را فکر میکنید باید در باین ماردم عاادی
ادجام دهید ،ادجام دهید و برای هرت و دفعتان رمابت و دعوا کنید -پس ،آن چه فایدهای دا ت؟ ممکن است حتی تحات داام
من چهرهی دافا را خد هدار کنید!
تزکیهی وامعی کامال به تزکیهی ذهنتان بستگی دارد ،بهطوری که تا ومتی مادر با ید تزکیاه کنیاد و تاا ومتای بتوادیاد
بهطور محکم و استوار به تزکیهتان ادامه دهید ،ما را بهعنوان یک مرید راهنمایی خواهیم کرد .به هر کل دیگری که با اما
رفتار می د عملی دمیبود .اما برخی از افراد دمیتوادند خود را بهعنوان تزکیهکننده دردظر بگیردد و به تزکیه کردن اداماه دهناد.
این برای برخی از افراد ادجامپذیر دیست .اما افراد زیادی وامعا به تزکیهی خود ادامه خواهند داد .و تا ومتی باه تزکیاهتاان اداماه
دهید ما را بهعنوان یک مرید راهنمایی خواهیم کرد.
بنابراین اگر کسی فقط این چند مجموعه حرکت را هر روز ادجام دهد ،فکر میکنید بهعنوان یک مریاد فاالون دافاا باه
حساب خواهد آمد؟ احتماه خیر .علت این است که ومتی بهطور وامعی تزکیه میکنید مجبورید خود را با آن استاددارد ین ینگ
که دربارهی آن صحبت میکنیم منضبط کنید ،مجبورید که بهطور وامعی ین ینگ خود را ر د دهید و پس از آن ،و فقط پاس
از آن ،این تزکیهی وامعی است .اگر فقط آن حرکات را ادجام دهید ،ین ینگ ما ر د دخواهاد کارد ،آن ادارژی ماوی را کاه
برای دیرو دادن به تمام چیزها دیاز دارید دخواهید دا ت و آن ،با تزکیه کردن بسیار فاصله خواهد دا ت ،پس در ایانصاورت ماا
دمیتوادیم ما را بهعنوان مرید فالون دافا دردظر بگیریم .و اگر به همین منوال روزها را بگذرادید ،اید تمارینهاا را هام ادجاام
دهید ،اما از رایط فالون دافای ما پیروی دمیکنید ،ین ینگ خود را ر د دمیدهید و به روشهای پیشین خود در میان ماردم
عادی چسبیده اید ،بنابراین ممکن است به مشکل دیگری گرفتار وید یا ممکن است حتی بگویید که تمرین فالون دافای ما ما
را به ا تباه کشادد .تمام اینها امکانپذیر است .بنابراین ما باید وامعا رایط ین ینگ ما را رعایت کنید و در آنصورت یاک
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تزکیهکنندهی وامعی خواهید د .این مسئله را برای ما رو ن ساختم ،بنابراین دباید از مان درخواسات کنیاد کاه آن چیزهاای
تشریفاتی ،مثل مراسم به عضویت درآمدن را دیگر ادجام دهم .تا ومتی بهطور وامعی تزکیه کنید با ما به این کل رفتار خواهم
کرد .فا ن زیادی دارم ،آنمدر زیاد هستند که دمیتوان آنها را مرد ،بنابراین میتوادم از هر تعداد اگرد که با د مرامبت کنم،
چه رسد به اگردادی که اینجا حضور داردد.

چيگونگ مدرسهي بودا و بودیسم
چیگودگ مدرسهی بودا مذهب بودیسم دیست ،میخواهم حتما این را درک کنید .درحقیقت ،چیگودگ مدرسهی دایو دیز
مذهب دایویسم دیست .برخی از ما هرگز دربارهی این چیزها رو ن دیستیم .برخی از افرادی که راهب هستند و در معاباد تمارین
میکنند و برخی دیگر که بودیستهای غیرروحادی هستند ،فکر میکنند که دربارهی چیزهای بودیستی بیشتر از دیگران میدادند،
دردتیجه با ا تیاق چیزهای بودیسم را در بین اگردان ما رواج میدهند .میخواهم به ما بگویم :این کار را ادجام ددهیاد ،زیارا
آنها چیزهایی از مدارآ مختلف تزکیه هستند .مذهب کلهای مذهبی را دارد ،درحالی که آنچه ما اینجاا درحاال ادتقاال آن
هستیم مسمت تزکیهی مدرسهیمان است .به استثنای راهبها و راهبهها که مریدان فالون دافا هستند ،دیگران دباید کلهاای
مذهبی را ددبال کنند .به هر جهت ،مدرسهی ما بودیسم در عصر پایان دارما دیست.
دارما در بودیسم فقط مسمت کوچکی از فای بودا است .بسیاری از دیگر روشهای پرمحتوای فای بزرگ وجاود دارداد و
هر سطحی فای مختلفی دارد .اکیامودی بیان کرد که هشتاد و چهار هزار روش تزکیه وجود دارد .چاه تعاداد روش در بودیسام
وجود دارد؟ فقط چندین روش وجود دارد ،مثل تِندای ،هوآیان ،بودیسمِ ذن ،سرزمین پاک ،تادتریسم و غیاره .آنهاا حتای یاک
مسمت از آن هم به حساب دمیآیند! بنابراین ،بودیسم دمیتوادد کل فای بودا را پو ش دهد ،فقط مسمت کاوچکی از فاای باودا
است .فالون دافای ما دیز یکی از هشتاد و چهار هزار روش تزکیه در مدرسهی بودا است ،اما ارتباطی به بودیسم ددارد ،از بودیسم
اولیه گرفته تا بودیسم در عصر پایان دارما ،و به مذاهب امروزه هم هیچ ارتباطی ددارد.
بودیسم در دو هزار و پادصد سال پیش توسط اکیامودی در هندوستان مدیم بنیاان گذا اته اد .در آن زماان ،پاس از
اینکه اکیامودی به باز دن گودگ و رو نبینی رسید ،آنچه را که مبال تزکیه کرده بود به یاد آورد و برای دجات مردم ا ااعه
داد .در روش او ،بدون توجه به اینکه چند هزار متن مقدآ دو ته ده است ،دروامع فقط سه کلمه وجود دارد" ،احکام ،تمرکز و
خرد" و اینها مشخصات مدرسهی ایشان است" .احکام" دربارهی این بود که فرد را وادار کرد تا از تمامی امیالی که مردم عادی
داردد رها ود ،با اجبار او را وادا ت تا میل خود برای به دست آوردن چیزها را بمیرادد ،خود را از هر چیزی در جهان ددیوی مطاع
کند و مادند آن .بنابراین او خود را از تمامی وابستگیها رها میساخت ،حتی چیزی در ذهنش دمیبود و بهطور طبیعی میتوادست
وارد تمرکز ود .آنها یکدیگر را کامل میکنند .پس از اینکه وارد تمرکز می د ،دیاز دا ت که در تمرکز بنشیند و بهطور وامعی
عمل تزکیه را ادجام دهد و با تکیه بر مدرت تمرکزش ،بهسمت باه تزکیه کند .بنابراین این ،مسمت وامعای تزکیاهی آن مدرساه
است .آنها هیچ چیزِ مرتبط با حرکات را آموزش دمیدهند و بِنتی خود را تبدیل دمیکنند -فقط گوداگ را کاه ساطوح را تعیاین
میکند تزکیه میکنند .بنابراین او با پشتکار ین ینگ خود را تزکیه میکرد ،زیرا خصی کاه بادن را تزکیاه دمایکناد زیااد
اهمیتی به تبدیل گودگ دمیدهد .در همان زمان ،درحالی که او در تمرکز بود مدرت تمرکز خود را افزایش مایداد ،در مدیتیشان
سختیهایی را تحمل میکرد و کارمایش را میریخت" .خرد" به این ا اره میکند که یک خص ،با خرد بزرگ به رو نبینای
میرسید .او حقیقت جهان را میدید ،وامعیت هر بععد جهان را میدید ،مدرتهای خدایی بزرگش بهطور بااعظمتی باه دماایش در
میآمد و مفل خرد و آگاهی او باز می د ،که "باز دن گودگ" دیز دامیده می ود.
زمادیکه اکیامودی روش تزکیهی خود را بنیان گذا ت ،هشت مذهب در هندوستان درحال ا ااعه باود .یکای از آنهاا
عمیقا ریشهدار بود و برهمنیسم دامیده می د .زمادیکه اکیامودی در مید حیات بود بهطور پیوساته از دقطاه دظارات فلسافی باا
مذاهب دیگر مبارزه کرد .آنچه که اکیامودی آموزش داد یک راه درست بود ،بنابراین در دورهی آموزش دارمای خاود ،دارماای
بودیستیای که او آموزش داد بیشتر و بیشتر کوفا د ،درحالی که مذاهب دیگر بهطور روزافزودی ضعیفتر ددد .حتی ماذهب
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ریشهدار برهمنیسم دیز در مرز دابودی بود .اما بعد از دیروادای ااکیامودی ،ماذاهب دیگار ،مخصوصاا برهمنیسام ،دوبااره روداق
گرفتند .سپس برای بودیسم چه اتفامی افتاد؟ برخی از راهبان ،در سطوح مختلف به باز دن گودگ یا رو انبینای رسایددد ،اماا
سطوحی که به آنها رسیددد کامال پایین بود .اکیامودی به سطح تاتاگاتا رسید ،اما بسیاری از راهبان به این سطح درسیددد.
فای بودا تجلیهای مختلفی در سطوح مختلف دارد ،اما هرچه سطح باهتر با د ،به حقیقت دزدیکتر است و هرچه سطح
پایینتر با د ،ازحقیقت دورتر است .پس از آنکه آن راهبان به باز دن گودگ رسیددد و در سطوح پایین رو نبین ددد ،آنچه
را که اکیامودی بیان کرده بود با تجلیهای جهان که در سطح خود ان دیددد ،با مومعیتهایی که درک کرده بوددد و با حقایقی
که فهمیده بوددد تفسیر کرددد .بهعبارت دیگر ،راهبان ،دارمایی را که اکیامودی آموزش داد به این طریق یاا آن طریاق تفسایر
کرددد و راهبادی دیز بوددد که ،بهجای اینکه کلمات اصلی اکیامودی را به مردم بگویند ،دربارهی آنچه کاه خود اان فهمیدداد
صحبت کرددد طوری که ادگار آنها کلمات اکیامودی بوددد .دردتیجه دارمای بودیستی بهطور غیرمابل تشخیصی تحریف اد و
آن دیگر دارمایی دبود که اکیامودی آموزش داده بود .دردهایت ،این باعث د که دارمای بودیستی در هندوساتان داپدیاد اود.
این درسی جدی از تاریخ است و این دلیل آن است که چرا بعد از آن دیگر هندوستان بودیسمی ددا ت .بودیسام مبال از داپدیاد
ددش ،چندین تغییر کل را گذرادد و در ادتها با چیزهایی از برهمنیسم درآمیختاه اد و ماذهبی را اکل داد کاه اماروزه در
هندوستان یافت می ود ،که هندویسم دامیده می ود .آن دیگر هیچ بودایی را عبادت دمیکند ،بهجای آن ،چیز دیگری را عبادت
میکند و دیگر به اکیامودی اعتقادی ددارد .درحال حاضر وضعیت اینگوده است.
همانگوده که بودیسم توسعه مییافت ،از میان چندین تغییر کل دسبتا عمدهای گذر کرد .یکی از آنها در زمادی کوتااه
پس از درگذ ت اکیامودی اتفاق افتاد .عدهای از مردم ماهایادا یا "مَرکب بزرگتر" بودیسم را بر طبق اصول سطح بااهیی کاه
اکیامودی آموزش داده بود بنیان گذا تند .آنها معتقد بوددد دارمایی که اکیامودی به عموم آموزش داد برای مردم عادی بود و
برای این بود که مردم به رستگاری خود دایل ودد و به ثمرهی آرهات برساند و ایانکاه آن درباارهی دجاات تماام موجاودات
ذی عور صحبت دمیکرد ،از این رو آنرا هیدایادا یا "مَرکب کوچکتر" بودیسم دامیددد .راهباان آسایای جناوب ارمی ،روش
اولیهی تزکیهی زمان اکیامودی را دگه دا تهادد و در چین ،آنرا هیدایادا میدامیم .البته آنها به ایان اکل فکار دمایکنناد-
معتقددد که سنت اصلی اکیامودی را به ار بردهادد .درحقیقت اینطور است ،زیرا بخش عمدهی روش تزکیهی زمان اکیامودی
را به ار بردهادد.
بعد از این تغییر کل ،ماهایادا به چین معرفی د ،در کشور ما ریشه دوادد و بودیسمی د که درحال حاضر در کشور ماا
گسترش یافته است .اما آن با بودیسمِ زمان اکیامودی کامال تفاوت دارد ،از لباآ گرفته تا وضاعیت کامال رو انبینای و روداد
تزکیه ،تماما عوض ده است .در بودیسم اولیه ،فقط اکیامودی بود که بهعنوان مؤسس عبادت می د ،اما در بودیسام اماروزه،
بسیاری از بوداها ،بودیساتواهای بزرگ و مادند آن وجود داردد .بیشتر اینکه پرستش چندین بودا یک اعتقاد ده است -ماردم
به بسیاری از تاتاگاتاها اعتقاد داردد .بنابراین آن بودیسمی ده است که بسیاری از بوداها را ،مثل بودا آمیتابا ،باودا اساتاد طاب،
تاتاگاتا خور ید بزرگ و غیره را پرستش میکند .همچنین تعداد زیادی از بودیساتواهای بزرگ دیز وجود داردد .به ایان طریاق
کل بودیسم کامال از آنچه که اکیامودی در زمان خودش بنیان دهاده بود فرق کرده است.
در طی آن دوره ،مجموعهای از تغییر کلها به وموع پیوست .بودیساتوا داگاریودا یک روش تزکیهی مخفی را آموزش
داد که از هندوستان به افغادستان رفت و سپس وارد منطقهی ینجیادگ ده و در چین منتشر د .آن در سلسلهی تادگ اتفاق
افتاد ،دردتیجه مردم آنرا تادتریسم تادگ دامیددد .بهخاطر تأثیر کنفسیوآ ،ارزشهای اخالمی چین بهطور عمومی از ملیاتهاای
دیگر متفاوت بود .روش تزکیهی تادتریک ،تزکیهی دوگادهی زن -مرد را امل می د و جامعه در آن زمان دتوادست آنرا بپذیرد.
به همین جهت درطول دورهی هویی چَنگ از سلسلهی تادگ ،ومتی بودیسم سرکوب د ،از بین رفت و تادتریسم تاداگ دیاز در
چین داپدید د .درحال حاضر ،یک تادتریسم رمی در ژاپان وجاود دارد کاه در آن زماان از چاین باه آنجاا رفات ،اماا آنهاا
گوآندینگ را دگذرادددد .بر طبق تادتریسم ،هر کسی که بدون گذراددن گوآندینگ ،چیزهای تادتریسم را یاد بگیرد ،گفته می ود
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مثل این است که دارمای آنها را دزدیده است و آنها او را به عنوان کسی که توسط خود استاد آموزش دیده دردظر دمایگیرداد.
اخهی دیگری از طریق دپال از هندوستان به تبت رفت ،آن تادتریسم تبتی دامیده می ود و این روش تا به امروز منتقال اده
است .بهطور اساسی ،وضعیت بودیسم این است .بهطور مختصر جریان ر د و تغییرات آنرا بیان کردم .در طول ر د بودیسام ،در
مراحل مختلف ،برخی از روشهای دیگر مثل بودیسمِ ذن که توسط بودیدارما بنیاان گذا اته اد ،بودیسام سارزمین پااک ،و
بودیسم هوآیان و غیره پدیدار ددد و آنها همگی بر پایهی درک و تفسیری از آنچه کاه ااکیامودی در آن زماان بیاان کارد،
بوددد .اینها دیز همگی مسمتی از بودیسم تغییر کلیافته هستند .بودیسم بیش از دهها روش تزکیه دارد و همگی کل ماذهب
به خود گرفتهادد ،بنابراین آنها مسمتی از بودیسم هستند.
مذاهب تأسیس ده در این مرن ،یا ده فقط در این مرن بلکه خیلی از مذاهب جدید تأسیس ده در مسمتهای مختلف
ددیا در چند صد سال اخیر ،اغلب ان مالبی هستند .ومتی موجودات رو نبین بزرگ مردم را دجات میدهند ،بهشتهای خاود را
داردد .ومتی تاتاگاتاها مادند اکیامودی ،بودا آمیتابا و تاتاگاتا خور ید بزرگ مردم را دجات میدهند ،هر یاک بهشاتی دارداد کاه
آنرا سرپرستی میکنند .در راه یری ما ،بیش از صدها دوع از چنین بهشتهایی وجود دارد .فالون دافاای ماا دیاز یاک بهشات
فالون دارد.
پس به من بگویید ،ومتی آن روشهای مالبی مردم را "دجات" میدهند ،آنها را کجا میبردد؟ آنها دمیتوادند ماردم را
دجات دهند .آنچه که آنها آموزش میدهند فاا دیسات .البتاه ،ومتای بعضای افاراد در ابتادا ماذاهب خاود را تأسایس کردداد،
دمیخواستند یطانهایی با ند که به مذاهب اصلی آسیب برسادند .آنها به مرحلهی باز دن گودگ و رو انبینای در ساطوح
مختلف رسیددد .بعضی از حقایق را دیددد ،اما بسیار دورتر از رو نبینادی بوددد که میتوادستند مردم را دجات دهند .ساطح آنهاا
بسیار پایین بود .به بعضی از حقایق پی برددد و متوجه ددد که بعضی از چیزهایی که مردم عادی به آنها باور داردد ا تباه است
و به مردم میگفتند که چگوده کارهای خوب ادجام دهند .در آغاز ،مخالف مذاهب دیگر دبوددد .اما با گذ ت زمان ،مردم به آنها
اعتقاد پیدا کرددد و سرسپردهی آنها ددد ،مردم فکر میکرددد که آنچه آنها میگفتند به دظر عقالدی میآمد ،سپس بیشاتر و
بیشتر به آنها اعتقاد پیدا کرددد .دردتیجه ،مردم سرسپردهی آنها ددد و از سرسپرده بودن باه ماذاهب دسات کشایددد .ومتای
وابستگی آنها به هرت و دفع خصی داگهان پدیدار د ،از عموم میخواستند که به آنها یاک عناوان بدهناد ،و از آن پاس
تحت دام آن مذهب جدید عمل میکرددد .به ما میگویم که همهی این مذاهب یطادی هستند .حتای اگار باه ماردم صادمه
درسادند ،هنوز هم مذاهب یطادی هستند ،چراکه در اعتقاد مردم با مذاهب اصلی مداخله کردهادد .مذاهب اصلی میتوادند مردم را
دجات دهند ،اما آنها دمیتوادند .با گذ ت زمان ،در دهان کارهای بدی ادجام میدهند .اخیرا بسیاری از این چیزها در چین ا اعه
پیدا کرده است .برای مثال ،بهاصطالح مدرسهی گوآنیین یکی از آنها است .بنابراین ،محتاط با ید .گفته ده است که بیش از
دو هزار روش در یک کشور بخصوص در آسیای رمی وجود دارد .هماه داوع اعتقااداتی در آسایای جناوب ارمی و بعضای از
کشورهای غربی وجود دارد .یک کشور حتی تا جایی میرود که بهصورت آ کار یک راه یطادی را عبادت مایکناد .تماام ایان
چیزها یطانهایی هستند که در عصر پایان دارما ظاهر دهادد" .عصر پایان دارما" تنها به بودیسم مربوط دمی ود -بسیاری از
بععدهای زیر یک بععد بسیار سطح باه بد دهادد .و "پایان دارما" فقط به پایان دارما در بودیسم ا اره دمیکند -آن دربارهی ایان
است که ومتی در ملب مردم هیچ محدودیتی برای دگهدا تن اخالمیات وجود ددارد ددیا چگوده پیش میرود.

فقط یك راه تزكيه را تمرین كردن
ما آموزش میدهیم که خص فقط یک راه تزکیه را باید تمرین کند .بادون توجاه باه ایانکاه کادام تزکیاه را ادجاام
میدهید ،دباید با اضافه کردن چیزهای دیگر ،عمل تزکیهی خود را آ فته کنید .بعضای از غیرروحاادیون بودیساتی چیزهاایی در
بودیسم و دیز چیزهای فالون دافای ما را تزکیه میکنند .میخواهم به ما بگویم که دردهایت چیازی را کساب دخواهیاد کارد-
هیچ کسی چیزی به ما دخواهد داد .علت این است که ،اگرچه ما همگی به مدرسهی باودا تعلاق داریام ،اماا هناوز هام یاک
مسئلهی ین ینگ و مسئلهی مختص یک روش بودن وجود دارد .ما فقط یک بدن دارید .بدن ما گوداگ کادام مدرساه را
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ر د خواهد داد؟ چگوده آن میتوادد برای ما تبدیل ود؟ کجا میخواهید بروید؟ به هرجایی که عمل تزکیهتان ما را مایبارد
خواهید رفت .اگر با پیروی از بودیسم سرزمین پاک تزکیه کنید ،به بهشت سعادت غاییِ بودا آمیتابا رهساپار خواهیاد اد .اگار
عمل تزکیهی بودا استاد طب را ددبال کنید ،به بهشت زمرد روان خواهید د .این چیزی است که در ماذاهب گفتاه مای اود و
"تزکیه دکردن همزمان در دو روش" دامیده می ود.
تزکیه کرددی که در اینجا از آن صحبت میکنیم دروامع دربارهی فرایند کامال تبادیل گوداگ اسات و ایان ،مدرساهی
تزکیهی خود فرد را ددبال میکند .پس فکر میکنید به کجا رهسپار خواهید د؟ اگر همزمان در دو مایق مدم بگذارید ،دمیتوادید
چیزی را بهدست آورید .ده تنها تمرین چیگودگ دباید باا تزکیاهی بودیساتی در معاباد مخلاوط اود ،بلکاه دبایاد هایچگوداه
مخلوطسازی بین روشهای تزکیهی مختلف ،چیگودگهای مختلف یا مذاهب مختلف با د .حتای در یاک ماذهب مشاخص،
روشهای مختلف دمیتوادند در تزکیهی یک خص مخلوط ودد .ما فقط میتوادید یک روش تزکیاه را ادتخااب کنیاد .اگار
روش تزکیهی بودیسم سرزمین پاک را ادجام میدهید ،باید فقط روش تزکیهی بودیسم سرزمین پاک را ادجام دهیاد ،اگار روش
تزکیهی تادتریسم را ادجام میدهید ،باید فقط روش تزکیهی تادتریسم را ادجام دهید ،اگار روش تزکیاهی بودیسامِ ذن را ادجاام
میدهید ،باید فقط روش تزکیهی بودیسمِ ذن را ادجام دهید .اگر همزمان در دو مایق مدم بگذارید ،کمی از ایان و کمای از آن را
تزکیه کنید ،چیزی بهدست دخواهید آورد .بهعبارت دیگر ،حتی در بودیسم هم" ،تزکیه دکردن همزماان در دو روش" را آماوزش
میدهند و ما اجازه ددارید روشهای تزکیه را مخلوط کنید .یاک گاروه روش تمارین خاود را دارد ،گاروه دیگار روش تمارین
خودش را دارد ،و هر یک از آنها ،اگر گودگ را ر د میدهند ،مجبوردد روش تزکیهی مدرسهی خود و روش کل گرفتن خاود
را ددبال کنند .در بععدهای دیگر ،فرایندی برای کل گرفتن گودگ وجود دارد و این فرایند ،بسیار پیچیاده و اسارارآمیز اسات ،و
ما دمیتوادید آنرا آزاداده با چیزهای دیگری در تزکیه مخلوط کنید.
به محض اینکه بعضی از غیرروحادیون بودیستی می نودد که ما روش تزکیهی چیگوداگ از مدرساهی باودا را ادجاام
میدهیم ،تمرینکنندگان ما را برای تغییر مذهب به معابد میبردد .بگذارید به همهی ما که اینجا دشستهاید بگویم :این کاار را
ادجام ددهید .ما به دافای ما و احکام بودیسم آسیب میرسادید .همزمان ،مزاحم تمرینکنندگان خواهید د و کاری میکنید که
آنها مادر دبا ند چیزی بهدست بیاوردد .این مجاز دیست .عمل تزکیه موضوعی بسیار جادی اسات .اخص بایاد از یاک روش
پیروی کند .هرچند این مسمت که ما در بین مردم عادی آموزش میدهیم مذهب دیست ،هدش از تزکیاه یکای اسات :آن بارای
رسیدن به باز دن گودگ یا رو نبینی و برای موفق دن در تزکیه و رسیدن به کمال است .هدش این است.
اکیامودی بیان کرد که در عصر پایان دارما حتی برای راهبان در معابد بسیار سخت خواهد بود که خود را دجات دهند .و
این برای غیرروحادیون بودیستی چهمدر سختتر است -از آنها حتی کمتر مرامبت می ود .حتی اگر کسی را بهعنوان استاد خود
برگزیده با ید ،آن خصی که او را استاد میدامید دیز خصی است که درحال تزکیه میبا د .اگر او وامعا تزکیه دکند ،ومتتاان
را تلف میکنید .ومتی خصی ذهنش را تزکیه دکند ،بدون توجه به اینکه چه کسی است دمیتواداد بااه بارود .تغییار ماذهب،
مراسمی مربوط به مردم عادی است .آیا پس از تغییر مذهب ،عضوی از مدرسهی بودا هستید؟ و پس از آن بودا از اما مرامبات
خواهد کرد؟ چنین چیزی دیست .حتی اگر هر روز در مقابل او زادو بزدید و پیشادی را بر زمین مرار دهید تا اینکاه از پیشاادیتاان
خون جاری ود و دسته دسته عود رو ن کنید ،هنوز هم بیفایده است .فقط ومتی مؤثر است که بهطور وامعی ذهنتان را تزکیه
کنید .در عصر پایان دارما ،جهان تغییرات بسیار بزرگی را طی کرده است و حتی مکانهای مذهبی دیز دیگر برای عباادت خاوب
دیستند .افرادی که تواداییهای فوقطبیعی داردد ( امل راهبان آنجا) دیز این وضعیت را دیدهادد .درحال حاضر ،تنها کسی در ددیا
هستم که بهطور علنی یک راه درست را آموزش میدهد .کاری را ادجام دادهام که مبال هرگز توسط هیچکسی ادجام دشده اسات
و در عصر پایان دارما این را در دسترآ همه مرار دادهام .حقیقت این است که ،یک خص فرصتی مثل این را در هر هزار سال
یا دههزار سال بهدست دمیآورد .اما اینکه بتوادید دجات پیدا کنید ،به بیادی دیگر ،اینکه بتوادید تزکیه کنید ،هنوز هام باه خاود
ما بستگی دارد .آنچه که درحال گفتن آن هستم اصلی از جهان عظیم است.
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این را دمیگویم که مجبورید فالون دافای مرا یاد بگیرید ،بلکه اصولی را با ما در میان میگذارم .اگر میخواهید تزکیاه
کنید ،باید فقط یک راه تزکیه را تمرین کنید .وگرده ،دمیتوادید یک ذره هم تزکیه کنید .البته اگر دمیخواهید تزکیه کنید ،اما را
تنها خواهیم گذا ت .این فا فقط به تمرینکنندگان وامعی آموزش داده می ود .بنابراین باید فقط در یک روش مصامم با اید و
دمیتوادید حتی افکاری از روشهای دیگر را در آن مخلوط کنید .اینجا فعالیتهای فکری را آموزش دمیدهم ،و فالون دافای ما
زیاد به فعالیت فکری اهمیت دمیدهد .به همین جهت ،هیچ کسی دباید هیچ فکری را به آن اضافه کند .مطمئن با ید که این را
بهخاطر میسپارید .تقریبا هیچ فعالیت فکری وجود ددارد -آیا مدرسهی بودا دربارهی خالی بودن و مدرسهی دایاو درباارهی هایچ
بودن صحبت دمیکند؟
در یک فرصتی فکر من به چهار یا پنج رو نبین بزرگ و دایوی بزرگ که سطح آنها بیدهایات بااه باود وصال باود.
سطح آنها بهمدری باه بود که یک فرد عادی مبهوت می د .آنها میخواستند بدادند آنچه که من به آن فکر مایکاردم چاه
بود .در طول تمام این سالهایی که تزکیه میکردم ،برای افراد دیگر مطلقا غیرممکن بوده که ذهن مارا بخوادناد .توادااییهاای
فوقطبیعی افراد دیگر حتی یک ذره هم دمیتوادد وارد ود .هیچ کسی مادر دیست مرا بفهمد یا اینکاه بداداد در فکار مان چاه
میگذرد .آنها میخواستند بدادند به چه فکر میکردم .به همین جهت ،با موافقت من ،برای مدتی ذهن مرا به ذهن خاود وصال
کرددد .بعد از اینکه وصل د ،کمی برای من سخت بود که تاب بیاورم .مهم دیست که سطح من چه اددازه باه یا پایین اسات-
از آنجا که در بین مردم عادی هستم ،درحال ادجام کاری از روی مصد هستم .دجات مردم ،و ملب من ومف دجات ماردم اسات.
اما ذهن آنها چهمدر آرام بود؟ آنمدر آرام که هراآادگیز بود .اگر فقط یک خص به این سکون برسد چیز مهمی دیست ،اما با
چهار یا پنج دفر که آنجا دشستهادد و همگی آنها آنچنان آرام ،بیه برکهای از آب آرام ،هیچ چیزی وجود ددا ت ...سعی کردم
آنها را احساآ کنم اما دتوادستم .در طول آن چند روز ،وامعا احساآ داراحتی دا تم .چنان حسی دا تم .آن ،چیزی بود که اکثر
افراد دمیتوادند تصور کنند و دمیتوادند احساآ کنند؛ آن کامال رها از وابستگی و تهی و خالی بود.
ومتی در سطحی بسیار باه تزکیه میکنید ،کال هیچ فعالیت فکری وجود ددارد .بهخاطر اینکه ومتی در سطح بنیانسازی
مردم عادی بودید ،مجموعهای از چیزهای بنیادی ،پیش از این بنا گذا ته د و ومتی تزکیهی ما به سطح باهیی برسد ،تزکیاه
کامال بهطور خودکار خواهد بود و این مخصوصا در تمرین ما صحت دارد .تا آنجا که ین ینگ خود را بهبود میبخشید ،گودگ
ما ر د خواهد کرد و حتی احتیاج ددارید که تمرینی را ادجام دهید .تمرینهای ما برای تقویت کردن مکادیزمهای خودکار است.
مصدی کامل است .ممکن است دیده با ید که مدرسهی دایو ادواع و امساام
ِ
چرا افراد در مدیتیشن عمیق ،ساکن می ودد؟ آن بی
حرکات ،فعالیتهای فکری ،یا هدایت فکری را آموزش میدهد .اما میتوادم به اما بگاویم بالفاصاله کاه مدرساهی دایاو باه
فراسوی سطح چی میرسد ،چیزی دخواهد دا ت و دیگر از چنین و چنان فعالیت فکری استفاده دخواهد کرد .باه هماین جهات،
افرادی که چیگودگهای دیگر را تمرین کردهادد همیشه در رها کردن چیزهایی مثل تکنیکهای تنفسی و فعالیتهاای فکاری
مشکل داردد .من چیزهایی در سطح دادشگاه را به آنها آموزش میدهم ،اما آنها همیشه دربارهی چیزهایی از مدرسهی ابتادایی
از من سؤال میکنند ،چیزهایی مثل ،چگوده فعالیتهای فکری را استفاده و هدایت کرد .درحال حاضر به آن روش عادت کردهادد
و فکر میکنند که چیگودگ اینگوده است .اما حقیقت این است که اینگوده دیست.

توانایيهاي فوقطبيعي و توان گونگ
بسیاری از ما فهم رو نی از اصطالحات چیگودگ دداریم ،و بعضی از افراد با آنها همیشاه ساردرگم مای اودد .آنهاا
تواداییهای فوقطبیعی را "توان گودگ" میدامند و توان گودگ را "تواداییهای فاوقطبیعای" مایدامناد .گاودگیکاه ازطریاق
تزکیهی ین ینگ بهدست میآوریم بعد از اینکه جذب سر ت جهان دهایم ،میآید و از تقاوایماان اکل مایگیارد .ایان
گودگ ،مهمترین است زیرا آن ارتفاع سطح خص ،مدرت تاوان گوداگ وی و ثمارهی تزکیاهی او را در عمال تزکیاه ،تعیاین
میکند .درطی دورهی تزکیه ،چه وضعیتی برای یک خص پدیدار خواهد د؟ فرد میتوادد بعضی از توادااییهاای غیرعاادی و
فوقطبیعی را ر د دهد که به اختصار ،آنرا "تواداییهای فوقطبیعی" میدامیم .گاودگی کاه ساطح اخص را ر اد مایدهاد،
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همانطور که در باه ذکر کردم ،توان گودگ دامیده می ود .هرچه سطح ما باهتر با د ،توان گودگ ما بیشتر و توادااییهاای
فوقطبیعیتان مویتر است.
تواداییهای فوقطبیعی فقط تولیدات جادبی جریان تزکیه هستند .آنها معرش سطح ما دیستند -آنهاا معارش ایانکاه
سطح خص چهمدر باهست یا توان گودگ او چهمدر موی است دیستند .بعضی از افراد ممکن است مقادار بیشاتری از آنهاا را
دا ته با ند و عدهای کمتر .از این گذ ته ،ما دمیتوادید تواداییهای فوقطبیعی را بهعنوان هدش اصلی تزکیه دردظر بگیریاد و
دمیتوادید آنها را با جستجو کردن آنها بهدست بیاورید .تواداییهای فوقطبیعی فقط زمادی که فرد مصمم می ود که باهطاور
حقیقی تزکیه کند ،پدیدار می ودد ،او دمیتوادد آنها را هدش اصلی تزکیهاش مرار دهد .برای چه آنها را میخواهید؟ تنها هادش
ما این است که آنها را در بین مردم عادی بهکار ببرید ،آیا اینطور دیست؟ اما مطلقا مجاز دیستید که آنها را بهدلخواه در بین
مردم عادی بهکار ببرید .این دلیل آن است که چرا هرچه بیشتر در جستجوی آنها با ید ،کمتر بهدست خواهید آورد .این بادین
علت است که ما در جستجوی چیزی هستید .ددبال چیزی بودن خودش یک وابستگی است و در تزکیه ،این دمیقا وابستگیهاا
هستند که باید رها کنیم.
بسیاری از افراد تا ملمروهای بسیار باهیی تزکیه کردهادد اما هیچ توادایی فوقطبیعیای دداردد .استادان آنها تواداییهاا را
بستهادد چراکه دگرادند آنها خود را بهخوبی اداره دکنند و کارهای بدی ادجام دهند .به همین جهت ،به آنها اجازه دمیدهند کاه
در امتداد راه ،مدرتهای خدایی ان را بهکار ببردد .تعداد بسیار زیادی از این افراد وجود داردد .تواداییهای فوقطبیعی بهوسایلهی
فکر خص هدایت می ودد .او اید مادر دبا د خود را در طول خواب کنترل کند .اید با یک خواب همهی زماین و آسامان را
روز بعد زیر و رو کند ،و این مجاز دیست .از آنجا که عمل تزکیه در بین مردم عادی ادجام مای اود ،کساادی کاه توادااییهاای
فوقطبیعی فوقالعادهای داردد معموه اجازه دداردد که آنها را مورد استفاده مرار دهند .اکثریت تواداییها بسته هساتند ،ولای ایان
مطلق دیست .تعداد زیادی از افراد هستند که بهخوبی تزکیه کردهادد و میتوادند خود را بهخوبی اداره کنند .آنها اجازه داردد که از
مسمتی از تواداییهای فوقطبیعی خود استفاده کنند .اگر از این افراد بخواهید که تواداییهای فوقطبیعی ان را بهطاور سرساری
دشان دهند ،مطلقا این کار را دخواهند کرد .آنها میتوادند آن مومعیتها را اداره کنند.

تزكيهي معكوس و قرض گرفتن گونگ
بعضی از افراد هرگز چیگودگ را تمرین دکردهادد ،یا اینکه فقط چیزهای کمی را در یک کالآ چیگودگ یاد گرفتهادد،
اما آنها برای فا دادن بیماریها و حفظ تندرستی هستند و عمل تزکیه دیستند .بهعبارتی دیگر ،ایان ا اخاص هرگاز آماوزش
حقیقی را دریافت دکردهادد ،ولی داگهان در عرض یک ب گودگ بهدست میآوردد .دربارهی این موضوع صحبت خواهیم کارد،
که این دوع گودگ از کجا میآید .چندین دوع وجود دارد.
یکی از آنها تزکیهی معکوآ است .تزکیهی معکوآ چیست؟ آن بیه این است .بعضی افاراد تقریباا مسان هساتند و
میخواهند تزکیه کنند .اما زمان کافی برای اینکه از ابتدا تزکیه را روع کنند دداردد .زمادیکه چیگودگ در اوج محبوبیت خاود
بود ،آنها دیز میخواستند تزکیه کنند .آنها میدادستند که مردم میتوادستند با چیگودگ کارهای خاوبی بارای دیگاران ادجاام
دهند و اینکه میتوادستند همزمان خود را دیز با آن ر د دهند .بنابراین این آرزو را دا تند -میخواستند که خود را ر د دهناد و
تزکیه کنند .اما زمادیکه چیگودگ در چندین سال پیش رایج بود ،استادان چیگودگ همگی فقط چیگودگ را رواج مایدادداد و
هیچ کسی وامعا چیزهای سطح باهیی را منتقل دکرد .حتی تا امروز هم ،تنها کسی هستم که بهطور وامعی چیگودگی در ساطوح
باه را بهطور عمومی منتقل میکنم ،فرد دیگری وجود ددارد .افرادی که تزکیهی معکوآ را ادجام میداددد بااهی پنجااه ساال
دا تند و سن ان دسبتا باه بود و دارای کیفیت مادرزادی خوبی بوده و چیزهای بسیار خوبی را در بدن ان دا تند .تقریبا همگی
آنها بهحدی که مرید یا جادشین استادان ان ودد ،خوب بوددد .اما این افراد وامعا مسن بوددد .اگر مایخواساتند تزکیاه کنناد،
گفتنش آسانتر از عمل کرددش بود! کجا میتوادستند یک استاد بیابند؟ اما با فکر ادجام تزکیه ،فقط با این آرزو در ذهن ان ،آن
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مثل طال میدرخشید و ددیای ده جهته را میلرزادد .اغلب نیدهاید که مردم از سر ت بودایی سخن مایگویناد و ایان سر ات
بودایی بود که ظاهر ده بود.
از دیدگاه سطوح باه ،زددگی یک فرد برای این دیست که یک ادسان با اد .زدادگی فارد در فضاای جهاان خلاق اد،
بنابراین جذب سر ت جهان ،حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری بود و در آغاز خوب و مهربان بود .اما همانطور که تعاداد موجاودات
زیادتر ددد ،آنها روابط اجتماعی کل داددد و سپس بعضی از آنها خودخواه یا بد ددد و دتوادستند در سطوح باه بامی بمادند،
پس سقوط کرددد ،تا سطح مشخصی سقوط کرددد .در آن سطح دوباره بد ددد ،بنابراین به سقوط ادامه داددد تا اینکه در آخر به
سطح مردم عادی سقوط کرددد .یک خص با سقوط به این سطح ،میبایستی کامال از بین میرفت ،اما موجاودات رو انباین
بزرگ از روی خیرخواهی تصمیم گرفتند که به مردم یک فرصت دیگر در محیطی بسیار درددااک بدهناد ،دردتیجاه ایان بععاد را
آفریددد.
در بععدهای دیگر ،مردم بدنهایی بدین کل دداردد .میتوادند در هوا پرواز کنند و بزرگتر یا کوچکتر ودد .اما در ایان
بععد ،آنها مردم را وادار میکنند که این بدن را دا ته با ند ،این بدن فیزیکی که ما داریم .ومتی این بدن را دارید ،ومتی هوا سرد
است دمیتوادید تحمل کنید ،ومتی هوا گرم است دمیتوادید تحمل کنید ،خسته بودن را دمایتوادیاد تحمال کنیاد و دمایتوادیاد
گرسنه بودن را تحمل کنید -به هر کلی ،زجر میکشید .زمادی که بیمار می وید ،تحمل کردن آن مشکل است و از میان تولد،
پیری ،بیماری و مرگ میگذرید .برای این است که از طریق درد کشیدن کارمایتان را بازپرداخت کنید ،برای این است که دیده
ود آیا میتوادید بازگردید و برای این است که به ما یک فرصت دیگر بدهد .این دلیل آن است که چرا موجودات ادساادی باه
سرزمینِ توهم سقوط کردهادد .بعد از اینکه اینجا افتادید ،این جفت چشم برای ما خلق می ود تاا اما را از دیادن بععادهای
دیگر و اینکه ماده حقیقتا چگوده است بازدارد .اگر بتوادید به اصل خود باز گردید ،دردداکترین زجرها دیز بسایار بااارزش اسات.
ومتی سعی می کنید برای بازگشت به اصل خود ،از طریق آگاه دن در میان توهم تزکیه کنید ،مجبورید سختیهاای بسایاری را
تجربه کنید و اینگوده بهسرعت برمیگردید .اگر بدتر وید دابود خواهید د .برای همین ،از دظر آنها ،ادساان باودن ،منظاور از
زددگی دیست -هدش این است که به خود وامعیِ اولیهتان بازگردید ،به عقب برگردید .مردم عادی دمیتوادند به این آگااه اودد.
مردم عادی فقط مردم عادی در جامعهی معمولی ادسادی هستند و به این فکر میکنند که چگوده به پیش برودد و بهخوبی زددگی
کنند .هرچه بهتر زددگی کنند ،خودخواهتر می ودد؛ بیشتر میخواهند دا ته با ند و بیشاتر از سر ات جهاان دور خواهناد اد.
بنابراین به سمت دابودی و تباهی میرودد.
ومتی از سطحی باه دیده ود ،درحالی که فکر میکنید به جلو پیش میروید ،درحقیقت به عقب میروید .ادسانها فکار
میکنند که درحال توسعه دادن علم و پیشرفت کردن هستند ،درحالی که حقیقت این است که ،آنها بار طباق ماوادینی کاه بار
جهان حکومت میکند حرکت میکنند .استاد جَنگ گویو ،یکی از هشت دایویست جاویدان ،روی اهغش برعکس میرادد .کمتار
کسی میدادست چرا او روی اهغش برعکس میرادد .او پی برد به جلو رفتن ،باه عقاب حرکات کاردن اسات ،دردتیجاه اهغ را
برعکس میرادد .بنابراین ،لحظهای که مردم بخواهند تزکیه کنند ،موجودات رو نبین بزرگ برای این ملب ارزش بسیاری مایال
می ودد و میتوادند بدون رط به آنها کمک کنند .درست مثل تمرینکنندگادیکه امروز اینجا حضور دارداد ،اگار مایخواهیاد
عمل تزکیه را ادجام دهید ،میتوادم بدون رط به ما کمک کنم .اما اگر بخواهید یک فرد عاادی با اید ،درحاال فکار کاردن
دربارهی فا پیدا کردن با ید و این یا آن را بخواهید و مادند آن ،پس آنرا فراموش کنید ،دمیتوادم به ما کمک کنم .چرا؟ زیرا
میخواهید فردی عادی با ید و فرد عادی باید از میان تولد ،پیری ،بیماری و مرگ بگذرد -بایستی اینگوداه با اد .هار چیازی
رابطهی کارمایی خود را دارد و دمیتوادد مورد مداخله مرار گیرد .زددگی ما در ابتدا تزکیه را در خود ددا ات اماا درحاال حاضار
میخواهید تزکیه کنید .بنابراین مطابق آن ،زددگی آیندهتان باید دوباره دظم و ترتیب داده ود و اکناون مایتاوادیم بادنتاان را
تنظیم کنیم.
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بنابراین ومتی خصی بخواهد تزکیه کند ،بهمحض این که این آرزو در او ظاهر ود ،موجودات رو انباین بازرگ آنرا
خواهند دید" -این بسیار باارزش است" .اما چگوده میتوادند به او کمک کنند؟ در کجای این ددیا او میتوادد یک استاد پیدا کناد
که بتوادد به او آموزش دهد؟ بهعالوه ،سن او باهی پنجاه سال است .موجودات رو نبین بزرگ دمیتوادند به او آماوزش دهناد،
زیرا اگر آنها خود را اینجا دشان میداددد و به او فا و تمرینها را آموزش میداددد ،درحال فاش کردن اسرار آسمادی میبوددد ،و
دمیتوادستند حتی خود ان را از سقوط کردن دجات دهند .موجودات ادسادی کارهای بدی ادجام دادهادد و در این سارزمینِ تاوهم
افتاده ادد ،بنابراین مجبوردد از طریق آگاه دن در بین توهم ،تزکیه کنند و این دلیل آن است که چرا موجودات رو نبین بازرگ
دمیتوادند به آنها آموزش دهند .اگر یک بودا در مقابل چشم مردم در زددگی وامعی ،خود را دشاان مایداد و فاا و تمارینهاا را
آموزش میداد ،حتی افرادی که گناهان غیرمابل بخششی مرتکب دهادد دیز برای یاد گرفتن میآمددد و هماه بااور مایکردداد.
پس چه چیزی برای بصیرت پیدا کردن بامی میمادد؟ موضوعی برای بصیرت وجود دمیدا ت .موجودات ادسادی مایبایساتی از
بین میرفتند چراکه بهواسطهی کارهای خود ان در این سرزمینِ توهم افتاددد .اما به ما یک فرصت دیگر داده ده است کاه
در توهم و سردرگمی به سرچشمه و اصل خود بازگردید .اگر بتوادید بازگردید ،بازمیگردید ،اما اگر دتوادیاد بازگردیاد ،در دایارهی
بازپیدایی ادامه خواهید داد یا اینکه از بین خواهید رفت.
یک خص مجبور است مسیر خود را بپیماید .پس اگر خصی بخواهد تزکیه کند ،چگوده خواهد بود؟ آنها راهی را پیدا
کرددد .چیگودگ در آن زمان بسیار مردمی و آن دتیجهی تغییری در رایط کیهادی بود .برای همکاری با این تغییارات کیهاادی،
آنها متناسب با سطح ین ینگ این خص به او گودگ میداددد .آنها یک لولهی درم به بدن او متصل کرده که مادناد یاک
یر آب کار میکرد و ومتی باز می د گودگ میآمد .ومتی او میخواست گودگ را بیرون بفرستد ،گوداگ مایآماد ،اماا خاود او
دمیتوادست گودگ را بیرون بفرستد ،او خصا هیچ گودگی ددا ت .حالت تزکیهی او اینگوده بود و ایان" ،تزکیاهی معکاوآ"
دامیده می ود -خص تا به کمال برسد از باه به پایین به تزکیهی خود ادامه میدهد.
ومتی بهطور معمول دربارهی تزکیه صحبت میکنیم ،چیزی است که از پایین به باه میرود تا اینکه خص به باز دن
گودگ و کمال تزکیه برسد .تزکیهی معکوآ برای آن افراد مسنی بود که زمان کافی برای تزکیه کردن از چیزی کاه پاایینتار
است به چیزی که باهتر است ددا تند ،بنابراین برای آنها سریعتر میبود که از چیزی که باهتر است به چیزی که پایینتر است
تزکیه کنند .این پدیدهی دیگری است که در آن زمان بهوجود آمد .ین ینگ آن افراد بایستی خیلی بااه مایباود و باه آنهاا
متناسب با سطح ین ینگ ان ادرژی داده می د .چرا آنها این کار را ادجام داددد؟ یکی اینکه با تغییرات کیهادی در آن زمان
همکاری کند .ومتی این خص کارهای خوبی برای دیگران ادجام میداد ،میتوادست ردجهایی را تحمل کند .زیرا ومتی با مردم
عادی در ارتباط هستید ،ادواع و امسام وابستگیهای عادی با ما در تداخل هستند .ومتی او برخی از افراد را افا مایداد ،آنهاا
حتی او را باور دمیکرددد .ومتی آنها را معالجه میکرد ،چیزهای زیادی را از بدن آنها دور میکرد ،اما ممکن باود در آن زماان
مشخص دبا د که چهمدر آنها را فا داده است .بنابراین آنها خو حال دبوده و حتی از او تشکر هم دمیکردداد و ممکان باود
حتی به ز تی از او دام ببردد و بگویند که او آنها را فریب داده است! دمیقا در دست و پنجه درم کردن با این مشکالت ،در ایان
محیط است که ذهن تعدیل و آبدیده می ود .هدش از دادن گودگ به او این بود که بتوادد تزکیه کند و خود را ر د دهد و بااه
برود ،و درحالی که برای دیگران کارهای خوب ادجام میداد ،میتوادست تواداییهای فوقطبیعی خود را ر د دهد و گوداگ خاود
را افزایش دهد .اما برخی از افراد دمی دادستند که موضوع از چه مرار است .آیا اینرا توضیح ددادم؟ -آنها دمیتوادستند به او فا را
آموزش دهند و این به خود فرد بستگی دا ت که از آن سر در بیاورد .آن موضوعی در خصوص آگاه دن بود .اگر دمایتوادسات
آنرا بفهمد ،آدان هیچ راهی ددا تند که به او کمک کنند.
ومتی بعضیاز افراد گودگ را دریافت کرددد ،یک ب در طول خواب داگهان احساآ گرمای زیادی کرددد و باه ساختی
توادستند که از رو ادداز ان استفاده کنند .روز بعد ،بعد از بیدار دن از خواب ،به هرچه که دست میزددد وک دریافت میکرددد.
در آن هنگام میدادستند که گودگ بهدست آورده بوددد .اگر کسی در جایی از بددش درد دا ت ،میتوادستند با دساتهاای اان
مشکل را حل کنند و دتیجهاش کامال خوب بود .آنها فهمیددد که از آن به بعد مدرتی داردد کاه گوداگ را فارا مایخواداد .ایان
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خص ،خود را یک استاد چیگودگ میساخت و تابلوی خود را آویزان میکرد و به خود عنوان "استاد چایگوداگ" مایداد .در
آغاز ،بهخاطر اینکه بسیار خوب بود ،ممکن بود پول یا هدیههایی را که مردم سعی میکرددد برای معالجه کرددش باه او بدهناد
دپذیرد .اما دمیتوادست در مقابل دیروی آلودهکنندهی خُم ردگرزی مردم عادی مقاومت کند .زیرا این افراد که تزکیهی معکاوآ
را ادجام میداددد هرگز از میان تزکیهی وامعی ین ینگ دگذ ته بوددد و به همین دلیل بارای آنهاا بسایار مشاکل باود کاه
ین ینگ خود را اداره کنند .این خص بهتدریج بعضی از هدیهها را مبول میکرد ،سپس هدیههای بزرگتر را دیز میپاذیرفت
و در آخر ،به کمتر از چیزی که دردظر دا ت راضی دمی د .دردهایت ،اعتراض میکرد" ،چرا به من این همه چیز میدهیاد؟ باه
من پول بدهید"! و اگر مردم به او به اددازهی کافی پول دمیداددد ،آنرا رها دمیکرد .بیشتر اینکاه باه اساتادان چایگوداگ از
مدارآ درست احترام دمیگذا ت .تمام چیزی که می نید چاپلوسی مردم دیگر دربارهی اینکه چهمدر تبحر دارد بود .اگر کسای
چیز بدی دربارهی او میگفت ،بههم میریخت .وابستگیهای او به هرت و دفع خصی همگی ر د کرده بوددد و فکر میکارد
که باهوشتر از افراد دیگر است و خص دیگری است .فکر میکرد که به او گودگ داده د تا یک اساتاد چایگوداگ اود و
دارایی بزرگی بههم بزدد ،درحالی که آن درحقیقت برای تزکیهی او بود .بهمحض ایانکاه وابساتگیهاای او باه اهرت و دفاع
خصی ر د پیدا کرد ،سطح ین ینگ او دروامع پایین آمده بود.
گفتهام که سطح گودگ فرد به بلندی سطح ین ینگ او است .ومتی سطح ین ینگ آن فارد دازول کارد ،آن هماه
گودگ به او دمیتوادست داده ود ،زیرا آن میبایست متناسب با ین ینگ او داده می د -به هر اددازه که سطح این اینگ
وی بود ،گودگ او دیز به همان اددازه بود .هرچه بیشتر به هرت و دفع خصی وابسته میبود ،در محیط مردم عادی بدتر دازول
میکرد ،و گودگ او دیز همراه با آن دزول میکرد .در آخر ،ومتی کامال سقوط میکرد ،دیگر به او گودگی داده دمای اد و بادون
ردی از گودگ ،خاتمه مییافت .در سالهای اخیر تعداد دسبتا زیادی از این افراد وجود دا تند و اکثر آنها خادمهایی با سن باهی
پنجاه سال بوددد .اگرچه ممکن بود یک خادم مسن را ببینید که چیگودگ را تمرین میکند ،اماا هرگاز هایچ آماوزش وامعای را
دریافت دکرده بود .اید در یک کالآ چیگودگ چند حرکت برای فا دادن و حفظ سالمتی یاد گرفته باود .یاک روز ،داگهاان
دارای گودگ می د .ومتی ین ینگ او بد می د و وابستگیهای او به هرت و دفع خصی ر اد مایکارد ،ساطح او دازول
میکرد .سپس به این ختم می د که خص خاصی دبا د و گودگش دیز داپدید می د .این روزهاا ،تعاداد زیاادی از ایان افاراد
وجود داردد که تزکیهی معکوآ ادجام داددد و سقوط کرددد .افرادی که باامی مادادهاداد بسایار کام هساتند .چارا؟ زیارا آنهاا
دمیدادستند که آن برای تزکیهی آدان تدارک دیده ده بود و ا تباها فکر میکرددد که برای بهدست آوردن دارایی و هرت بود
و اینکه در بین مردم عادی یک استاد چیگودگ ودد .دروامع ،آن برای این بود که آنها تزکیه کنند.
"مرض گرفتن گودگ" چیست؟ آن محدودیت سنی ددارد ،اما یک رط دارد :فرد باید ین ینگ بسایار خاوبی دا اته
با د .افرادی وجود دا تند که میدادستند چیگودگ میتوادد برای تزکیه کردن استفاده ود ،و آدان خواساتند کاه تزکیاه کنناد.
آنها آرزوی تزکیه دا تند ،اما کجا میتوادستند یک استاد پیدا کنند؟ چندین سال پیش ،استادان چیگودگ وامعی که چیگوداگ
را آموزش میداددد وامعا وجود دا تند ،اما آنچه که آنها آموزش داددد همگی چیزهایی برای افا دادن و حفاظ ساالمتی باود.
هیچ کسی چیگودگ سطح باه را آموزش دداد و افراد دیگری هم دبوددد که آموزش دهند.
حاه که درحال صحبت دربارهی مرض گرفتن گودگ هستیم ،موضوع دیگری را مطرح خواهم کرد .یک موجاود ادساادی
عالوه بر روح اصلی (خودآگاه اصلی) ،دارای روح کمکی (خودآگاه کمکی) دیز هست .برخی از افراد یک ،دو ،سه ،چهاار یاا حتای
پنج روح کمکی داردد .جنسیت روح کمکی ضرورتا مثل خود خص دیست -بعضیها ممکن است مرد و بعضیهاا زن با اند ،و
همگی متفاوت هستند .درحقیقت ،جنسیت روح اصلی دیز هزم دیست همادی با د که بدن فیزیکی دارد ،زیرا ما پی باردهایام کاه
درحال حاضر بسیاری از مردان روح اصلی زن داردد ،درحالی که بسیاری از زنها روح اصلی مرد داردد .این دمیقا با اوضاع کیهادیِ
برعکس دن یین و یادگ با یین درحال رودق و یادگ درحال کاهش ،که مدرسهی دایو آنرا بیان میکند موافق است.
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روح کمکی خص معموه از سطح باهتری از روح اصلی وی میآید .مخصوصا در ماورد بعضای از افاراد ،روح کمکای
آنها از سطح بسیار باهیی میآید .اما باید بدادید ،روح کمکی به تسخیر روح درآمدن دیست! او همزمان با ما از بطان مادرتاان
متولد د ،همان دام ما را دارد و مسمتی از بدن ما است .معموه ومتی مردم در زددگی روزاده دربارهی چیزی فکر میکنند یاا
کاری را ادجام میدهند ،این روح اصلی ان است که تصمیم میگیرد .آنچه که عمدتا روح کمکی ادجام میدهد مهار کردن روح
اصلی است ،بهطوری که تا حد امکان کارهای بد کمتری ادجام دهاد .اماا ومتای روح اصالی بسایار وابساته اسات ،روح کمکای
دمیتوادد کاری در مورد آن ادجام دهد .روح کمکی توسط جامعهی مردم عادی گول دمیخورد ،درحالی که روح اصلی در برابر آن
توهم ،آسیبپذیر است.
بعضی از روحهای کمکی از سطوح بسیار باهیی میآیند و احتماه در مرز رسیدن به ثمارهی حقیقای در تزکیاه هساتند.
ومتی روح کمکی بخواهد تزکیه کند ،اگر روح اصلی مایل به ادجام آن دبا د دمیتوادد کاری ادجام دهاد .زماادیکاه چایگوداگ
بسیار محبوب بود ،یک روز روح اصلی دیز خواست مثل افراد دیگر ،چیگودگ را تمرین کند و بهسوی ساطوح بااه تزکیاه کناد.
البته ادگیزهی او پاک بود و هیچگوده تمنایی برای مشهور یا ثروتمند دن ددا ت .بالفاصله موجی از خو احالی روح کمکای را
فرا گرفت" ،من میخواستم تزکیه کنم ،اما تصمیمها را من دمیگیرم .حاه میخواهی تزکیه کنی و این درست همادی اسات کاه
من میخواهم" .اما او کجا میتوادست یک استاد پیدا کند؟ روح کمکی کامال توادا بود .او بدن را ترک کرد تا موجودات رو نبین
بزرگی را که در زددگی مبلش می ناخت پیدا کند .از آنجا که بعضی از روحهای کمکی از سطوح بسیار باهیی میآیند ،میتوادند
بدن را ترک کنند .بعد از رسیدن به آنجا ،به آنها گفت که میخواهد تزکیه کند و مقداری گودگ مرض بگیرد .آنها دیددد ایان
خص بسیار خوب است ،و مطمئنا او را در تزکیه کمک میکرددد .اینگوده روح کمکی گودگ مرض گرفت .این گوداگ اغلاب
ادرژیای درخشان آزاد میکرد و از میان یک لوله تأمین می د و سپس چیزهایی در کلی کامل ده وجود دا تند که به مارض
گرفته ددد و چیزها در کلی کامل ده اغلب همیشه تواداییهای فوقطبیعیای را به همراه داردد.
ومتی این اتفاق افتاد ،خص میتوادست درهمان لحظه دارای تواداییهای فوقطبیعی با د .خص همانطور کاه اهن
رح دادم ،یک ب احساآ گرمای زیادی در طول خواب کرد .ومتیکه روز بعد از خواب بیدار د گودگ دا ت .به هرچه دست
میزد وک دریافت میکرد .میتوادست بیماری دیگران را فا دهد و همچنین فهمید که گودگ باهدسات آورده اسات .از کجاا
میآمد؟ دربارهی آن رو ن دبود .فقط آگاهی مبهمی دا ت که از فضای کیهان میآمد ،اما دمیقا دمیدادست چگوده آماده اسات.
روح کمکی به او چیزی دمیگفت ،زیرا این روح کمکی بود که تزکیه میکرد .تنها چیزی که مایدادسات ایان باود کاه گوداگ
بهدست آورده بود.
معموه هیچ محدودیت سنی برای کسادی که گودگ مرض میگیردد دیست و بیشاتر آنهاا جاوانهاا هساتند .بناابراین،
چندین سال مبل ا خاصی از سنین مختلف بوددد ،برخی از افرادی که پدیدار ددد بیست ساله بوددد ،برخای سای سااله ،برخای
چهل ساله و برخی دیز افراد مسنتر بوددد .افراد جوان حتی زمادهی سختتری برای کنترل خود داردد .آنها را مایبینیاد کاه در
زددگی روزاده و در اجتماع افراد عادی رفتاری مثل مردم مهربان داردد و اهمیت کمتری به هرت و دفع خصی ان مایدهناد.
اما ومتی کمی در بین همترازهای ان مشهور می ودد ،گرایش داردد که با هرت و منفعت تحت تأثیر مرار گیردد .فکر میکنناد
هنوز هم راه طوهدی برای رفتن در زددگی داردد و هنوز هم میخواهند تالش کنند ددبال چیزهایی برودد و کمی پیشی بگیرداد و
به بعضی از اهداش مردم معمولی برسند .بعد از اینکه تواداییهای فوقطبیعی و بعضی مهارتها را بهدست میآوردد ،اغلب ،آنها
را بهعنوان یک وسیله برای رسیدن به هدشهای ان مورد استفاده مرار میدهند .اما آن عملی دخواهد بود ،آنها اجازه دداردد باه
این کل از آنها استفاده کنند .هرچه بیشتر از آن گودگ استفاده میکرددد ،کمتر آنرا میدا تند و در آخر ،چیزی دمایدا اتند.
حتی افراد بیشتری وجود داردد که به این کل سقوط کردهادد .فکر دمیکنم درحال حاضر یک دفر هم بامی مادده با د.
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دو موردی را که هماکنون ذکر کردم ،هر دو در خصوص گودگی بود که توسط افرادی با ین ینگ دسبتا خوب بهدست
آورده د .آن گودگ از تزکیهی خود آنها دمیآمد -از طرش موجودات رو نبین بزرگ میآمد .دردتیجه ،آن گوداگ باه خاودی
خود خوب بود.

به تسخير روح یا حيوان درآمدن
بسیاری از ما در میان اجتماع تزکیهکنندگان ممکن است داستانهایی دربارهی حیواداتی مثل روباههاا ،راساوها ،ا اباح و
مارها ،که بدنهای ادسادی را تسخیر میکنند نیده با یم .اینهاا چیساتند؟ بعضای افاراد مایگویناد کاه تمارین چایگوداگ
تواداییهای فوقطبیعی را ر د میدهد ،اما حقیقت این است که اینطور دیست که آن ،تواداییهای فوقطبیعی را ر د میدهاد-
آن "تواداییهای فوقطبیعی" تواداییهای مادرزادی یک خص هستند .فقط اینطور است که با ر اد جامعاهی بشاری ،ماردم
بیشتر و بیشتر به چیزهای ملموآ در این ددیای فیزیکی ما توجه میکنند ،بنابراین بیشتر به ابازار داوین ماا وابساته مای اودد.
دردتیجه ،تواداییهای مادرزادی بشری ما بهطور پیوسته تحلیل رفتهادد و حاه به مرحلهای رسیده است که کامال داپدید دهادد.
برای دا تن تواداییهای فوقطبیعی ،خص باید از میان تزکیه بگذرد ،باه خاود وامعایِ اولیاهاش باازگردد و آنهاا را از
طریق تزکیه ر د دهد .اما از سوی دیگر ،حیوادات افکار پیچیدهای مثل مردم دداردد و بنابراین به سر ت جهان متصل هساتند و
تواداییهای فطری مادرزادی خود را داردد .برخی از افراد میگویند حیوادات میدادند که چگوده تزکیه کنند ،آن روباهها مایدادناد
که چگوده دَن را تزکیه کنند ،آن مارها و این یا آن حیوادات میدادند چگوده تزکیه کنند ،و مادند آن .اینطور دیست کاه حیواداات
میدادند چگوده تزکیه کنند .در ابتدا ،آنها دیز چیزی دربارهی تزکیه دمیدادند -فقط اینطور است که همان تواداییهای فطری را
داردد .بنابراین تحت رایطی خاص و محیطهایی بخصوص و بعد از زمادی طوهدی ،تواداییهای فطری ان ممکان اسات تاأثیر
گذا ته و آنها مادر ودد ادرژی بهدست بیاوردد و تواداییهای فوقطبیعی را ر د دهند.
بدین طریق ،یک حیوان مقداری توادایی خاصی خواهد دا ت .در گذ ته ،میگفتیم که این حیوان با بعضی از تواداییهاا
خیلی زیرک ده است .از دظر مردم عادی ،حیوانها آنمدر ترسناک هستند کاه باه آساادی مایتوادناد ماردم را کنتارل کنناد.
درحقیقت ،میگویم که آنها ترسناک دیستند -در مقابلِ یک تمرینکنندهی وامعی چیزی دیستند .هرچند کاه ممکان اسات پای
ببرید که تقریبا هزار سال تزکیه کردهادد ،یک ادگشت کوچک کافی خواهد بود که آنها را خرد کناد .پاس حااه کاه مایدادایم
حیوادات تواداییهای فطری داردد و میتوادند بعضی از تواداییهای بخصوص را دا ته با ند ،مادون دیگری در این جهان ما وجود
دارد :حیوادات اجازه دداردد در تزکیه موفق ودد .این دلیل آن است که چرا در کتابهای مدیمی خواددهاید که در هار چناد صاد
سال ،حیوادات در یک بالی داگهادی بزرگ و یا یک حادثهی کوچک کشته می ودد .ومتی پس از گذ ات مادتی ،ادارژی یاک
حیوان تا سطح معینی ر د میکند ،آن دابود خواهد د ،رعد و برمی به آن اصابت میکند یا چیز دیگری اتفاق میافتد تاا او را از
تزکیه کردن متومف کند .آن بدین دلیل است که آنها سر ت هزمی را که ادسانها دارا هستند ،دداردد ،و آنها دمیتوادناد مثال
ادسانها تزکیه کنند .اگر در تزکیه موفق ودد ،مطمئنا اهریمن خواهند د ،زیرا خصلتهای ادسادی را دداردد .باه هماین جهات،
اجازه دداردد در تزکیه موفق ودد و این دلیل آن است که چرا توسط آسمان کشته خواهند د .آنها دیاز ایان را مایدادناد .اماا
همانطور که گفتم ،جامعهی بشری درحال حاضر در زوال عظیمی مرار دارد و بعضی از مردم هر دوع گناهی را مرتکب می اودد.
ومتی به این مرحله میرسد ،آیا جامعهی بشری در خطر دیست؟
"ومتی چیزی به دهایت خود میرسد برعکس می ود"! پی بردهایم که هر ومت جوامع بشری در زمانهای مامبل تااریخ
منهدم می ددد ،همیشه ومتی اتفاق میافتاد که اخالمیات دوع بشر بهطور وحشتناکی فاسد بود .درحال حاضر ،بععدی که ادسان در
آن وجود دارد و همچنین بسیاری از بععدهای دیگر ،همگی در وضعیتی بسیار خطرداک مرار داردد .این حقیقات درباارهی بععادهای
دیگر در این سطح دیز صدق میکند .موجودات آنجا دیز میخواهند هرچه سریعتر فرار کنند ،میخواهند به سطوح بااهتر بروداد.
آنها فکر میکنند که با رفتن به سطوح باهتر میتوادند جان سالم بهدر ببردد .اما ،چگوده مایتواداد ایانمادر سااده با اد؟ اگار
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میخواهید تزکیه کنید باید یک بدن ادسادی دا ته با ید ،و این یکی از دهیلی است که چرا بعضی از تمرینکنندگان چیگوداگ
به تسخیر روح یا حیوان درمیآیند.
بعضی از افراد اید تعجب کنند" ،چطور همگیِ آن موجودات رو نبین بزرگ و همگیِ آن استادان مدرتمند هیچ کااری
در اینباره ادجام دمیدهند"؟ مادون دیگری در جهان ما وجود دارد :اگر آن چیزی با د که ما باهددباالش با اید یاا بخواهیاد،
هیچکسی دمیتوادد ما را متومف کند .اینجا به ما آموزش میدهیم که راه درست را برگزینید و همراه با آن ،فا را بهطور کامل
به ما آموزش میدهیم و ما را ترغیب میکنیم که درک خودتان را از آن دا ته با ید ،اما ایانکاه تصامیم بگیریاد آنرا یااد
در ورودی راهنمایی میکند ،اما تزکیه کردن باه خاود اما بساتگی
بگیرید هنوز هم به خود ما مربوط است" .استاد ما را به ِ
دارد" .هیچ کسی ما را مجبور دمیکند که تزکیه کنید .اینکه تزکیه کنید به خودتان مربوط است .یاا باهعباارتی دیگار ،ومتای
مسیر خود را ادتخاب میکنید ،ومتی تصمیم میگیرید که چه بخواهید یا ومتی سعی میکنیاد کاه چیازی را باهدسات بیاوریاد-
هیچکسی ما را متومف دخواهد کرد .آنها میتوادند فقط سعی کنند مهرباداده ما را متقاعد کنند.
اگرچه میبینید بعضی از افراد چیگودگ را تمرین میکنند ،اما درحقیقت این روح یا حیوان تسخیرکننده است که همهی
آنرا بهدست میآورد .آنها چگوده ارواح تسخیر کننده را جذب کرددد؟ فقط تمام افراد سراسر کشور را که چایگوداگ را تمارین
میکنند دردظر بگیرید ،آیا میدادید چه تعداد از آنها روی پشت ان ارواح تسخیر کننده داردد؟ اگر به ما میگفاتم ،بسایاری از
مردم جرأت دمیکرددد چیگودگ را تمرین کنند .تعداد آنها وحشتناک است! پس چه چیزی این وضعیت را بهوجود میآورد؟ این
چیزها وامعا درحال ویران کردن اجتماع مردم عادی هستند .چگوده چنین پدیدهی وخیمی بهوجود آمده است؟ این مشکل توساط
خود مردم بهوجود میآید .بهخاطر اینکه بشریت درحال بد دن است ،یاطین همه جا وجود داردد .بدترین چیزهاا ،آن اساتادان
مالبی چیگودگ هستند ،آنها همگی روی بدن ان ارواح یا حیوادات تساخیرکننده دارداد و ومتای تمارینهاای اان را منتقال
میکنند ،درحال ادتقال آن چیزها هستند .در سراسر تاریخ ،هرگز حیوادات مجاز دبوددد مردم را تصاحب کنناد ،و اگار ایان کاار را
میکرددد کشته می ددد -هرکسی آنرا میدید اجازه دمیداد .اما آیا باور میکنید ،در جامعهی امروزی ما بعضای از افاراد بارای
کمک ،از آنها طلب میکنند ،آنها را میخواهند و آنها را تقدیس میکنند .بعضی از افراد از نیدن این زیاد خو حال دخواهند
د" -اما آن ،چیزی دیست که من خواستم!" ما آنرا دخواستید ،اما در جستجوی توادااییهاای فاوقطبیعای بودیاد ،و آیاا آن
موجودات رو نبینِ یک راه تزکیهی درست ،آنها را به ما خواهند داد؟ در طلب آن چیزها بودن وابستگیای اسات کاه ماردم
عادی داردد و این وابستگی باید از بین برود .پس فکر میکنید چه کسی آنها را به ما میدهد؟ فقط یاطین و اداواع مختلاف
حیواداتی که در بععدهای دیگر هستند .آیا آنچه که ادجام دادید درست بیه طلب کردن آن چیزهاا از آنهاا دباود؟ پاس ،آنهاا
بهسوی ما آمددد.
چند دفر وجود داردد که ومتی تمرینهای چیگودگ را ادجام میدهند افکار درستی داردد؟ ومتی کسی تمرین چیگودگ را
ادجام میدهد باید تقوا را جدی بگیرد ،کارهای خوب ادجام دهد و فردی مهربان با د -باید در هر کجا و تحت هر رایطی بدین
کل با خودش رفتار کند .همهی افرادی که تمرین چیگودگ را در پارک ادجام میدهناد و هماهی افارادی کاه در خاداه آنرا
ادجام میدهند دردظر بگیرید ،چند دفر اینگوده فکر میکنند؟ هیچ کسی دمیدادد که بعضی از افراد چه دوع چایگاودگی تمارین
میکنند .درحالی که تمرین میکند و بددش را به دوسان در میآورد ،زیر لب میگوید" ،اوه ،عروسم به من احتارام دمایگاذارد"،
"مادر زدم خیلی منفور است!" بعضی افراد بدون ومفه ادامه میدهند ،از صحبت کردن دربارهی چیزها در محل کار ان گرفته تاا
تیتر خبرها -چیزی وجود ددارد که دربارهی آن حرشهای بیمعنی دزدند ،و چیزهایی که آنها موافق آن دبا ند آنهاا را داراحات
میکند .به من بگویید ،آیا آن ،ادجام تمرینهای تزکیه است؟ و افرادی وجود داردد که تمرینهای ایستاده را آنجا ادجام میدهند،
آنمدر خسته می ودد که پاهای ان میلرزد ،اما ذهن ان آرام دیست" ،این روزها چیزها بسیار گرادند .میمتها باه رفته و محل
کار من دمیتوادد حقوق مرا بپردازد .چرا دمیتوادم بعضی از تواداییهای فوقطبیعی را از طریق تمرین چیگودگ ر د دهام؟ اگار
تواداییهای فوقطبیعی را بهدست میآوردم ،من دیز یک استاد چیگودگ می دم و ثروت باهدسات مایآوردم -مایتوادساتم از
طریق معالجهی بیماران پول بهدست بیاورم" .ومتی میبیند تواداییهای فاوقطبیعای دیگاران ظااهر اده اسات ،حتای بیشاتر
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مضطرب می ود .ذهنش با کسب تواداییهای فوقطبیعی ،چشم سوم و کسب مهارتهاای افای بیمااری مشاغول مای اود.
همگی دربارهی این بیندیشید :چهمدر این از سر ت جهان ما ،حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری دور است؟! او بهسادگی به آن پشت
کرده است .جدیتر بگوییم ،او درحال تمرین در رو ی یطادی است! اما از آن آگاه دیست .هرچه بیشتر بدین طریاق فکار کناد،
افکاری که ذهن او ساطع میکند بدتر می ودد .این خص آنرا درک دمیکند ،او دمیدادد که باید تقوا را جادی بگیارد و فکار
میکند که با ادجام آن تمرینها میتوادد گودگ بهدست بیاورد و اینکه هرچه را بخواهد میتوادد باا طلاب کاردن آن باهدسات
بیاورد -فکر میکند که آن به این کل است.
یک خص دمیقا بهخاطر اینکه افکارش درست دیست چیزهای بدی را جذب میکند .آنگاه یک حیوان آنرا میبیناد،
"این خص میخواهد با تمرین چیگودگ ثروتی بهدست بیاورد ،و آن خص میخواهد مشهور ود و تواداییهای فوقطبیعای
بهدست بیاورد .خدای من ،بدن او بد دیست و آنچه که دارد بسیار خوب است .اما ذهنش وامعا بد است -او بهددبال توادااییهاای
فوقطبیعی است! ممکن است استادی دا ته با د ،اما حتی اگر دا ته با د ،ترسی ددارم" .حیوان میدادد که استاد یک تزکیاهی
وامعی او را خواهد دید که به این کل در جستجوی تواداییهای فوقطبیعی است و هرچه بیشتر در جستجوی آنها با د ،استاد
به احتمال کمتری آنها را به او خواهد داد ،چراکه آن دمیقا یک وابستگی است که باید از آن رها ود .هرچه بیشتر به این طریق
فکر کند ،به احتمال کمتری تواداییهای فوقطبیعی به او داده خواهد د ،اصوه هرچه بیشتر از چگودگی این مسئله بیخبر با د
بیشتر آنرا میخواهد و افکارش بدتر می ود .در آخر ،استاد پس از مشاهدهی اینکه این خص اصالح داپذیر است ،باا یاک آه
عمیق او را ترک میکند و دیگر کاری با او ددارد .بعضی افراد استادی دداردد و ممکن است برای مادتی توساط اساتادی گاذری
مورد مرامبت مرار گیردد ،چراکه موجودات رو نبین بسیار زیادی در بععدهای دیگر وجود داردد .یک موجود رو نبین اید دظری
به این خص بیندازد ،او را تما ا کند و برای یک روز ،او را ددبال کند و پس از اینکه دیاد او خاوب دیسات رهاایش کناد .روز
دیگر موجود رو نبین دیگری ممکن است رد ود ،به او دظری بیندازد ،پی ببرد که او خوب دیست و او را ترک کند.
حیوان میدادد که هر دوع استادی که او دا ته با د ،خواه استاد عادی با د یا اساتاد گاذری ،اساتادش آنچاه را کاه در
جستجوی آن است به او دخواهد داد .حیوادات دمیتوادند بععدهایی را که موجاودات رو انباین بازرگ در آنجاا هساتند ببینناد،
بنابراین آنها دمیترسند و از یک راه گریز سوء استفاده میکنند :یک مادون در جهان ما وجود دارد که ومتای کسای بخواهاد در
جستجوی چیزی با د یا چیزی بخواهد ،معموه دباید متومف ود .حیوان از این راه گریز ساوء اساتفاده مایکناد" -او آنهاا را
میخواهد ،پس من آنها را به او خواهم داد .برای من ا تباه دیست که به او کمک کنم ،آیا اینطور دیست"؟ حیوان آنها را باه
او میدهد .حیوان در آغاز جرأت دمیکند او را تصاحب کند و اول بهعنوان آزمایش به او کمی ادرژی میدهاد .اخص یاک روز
داگهان پیمیبرد که چیزی که در جستجویش بود بهدست آورده و میتوادد حتی بیماریها را فا دهد .حیاوان مایبیناد کاه آن
کامال خوب عمل کرده و مثل اجرای یک پیشدرآمد مبل از روع وامعی دمایش است" ،او آنها را مایخواهاد ،پاس بادن او را
تصاحب خواهم کرد .به این طریق میتوادم به او بیشتر بدهم و آنرا آسانتر ادجام خاواهم داد"! "تاو چشام ساوم مایخاواهی،
درست است؟ این بار آنرا تماما به تو خواهم داد" .سپس خص را تصاحب میکند.
درحالی که ذهن این خص به خواستن این چیزها فکر میکند ،چشم سوم او باز می ود و میتوادد گودگ را به بیارون
بفرستد ،و حتی کمی توادایی فوقطبیعی جزیی بهدست آورده است .بسیار خو حال می ود و فکر میکند که در جساتجوی ایان
چیزها بوده و بوده و باهخره آنها را بهدست آورده و فکر میکند که آنها حاصل تمرینش بودهادد .اما درحقیقت ،از طریق تمرین
هیچ چیزی را بهدست دیاورده است .فکر میکند که میتوادد از میان بدن بشری ببیناد و محال بیمااریهاا را در بادن اخص
ناسایی کند .درحقیقت ،چشم سوم او یک ذره هم باز دشده است ،بلکه حیوان است که ذهن او را کنترل میکند .آن حیاوان باا
چشمهای خود چیزها را میبیند و سپس آنچه را که میبیند به مغز او منعکس میکند ،دردتیجه او فکر میکند که چشم سومش
باز ده است" .میخواهی گودگ را آزاد کنی؟ روع کن" .ومتی او دست خود را برای آزاد کردن ادرژی دگه میدارد ،پنجههاای
حیوان از پشت بددش بیرون کشیده می ود .ومتی ادرژی را بیرون میفرستد ،زبان کاشدار از سار ماار بیارون مایآیاد تاا آن
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مسمت بیمار یا متورم مریض را بلیسد .موارد بسیار زیادی از این مبیل وجود داردد .آن ارواحی که این افاراد را تساخیر مایکنناد
فقط بهخاطر اینکه این افراد از آنها طلب میکنند میآیند.
بنابراین او در طلب آنها است ،رؤیای به دست آوردن ثروت و مشاهور ادن را در سار مایپروراداد" .بسایار خاوب"!-
تواداییهای فوقطبیعی را بهدست میآورد ،میتوادد مردم را فا دهد و میتوادد با چشم سومش ببیند .این او را بسایار خو احال
میکند .حیوان دظری میاددازد" ،تو میخواهی ثروت بهدست بیاوری ،مگر ده؟ بسیار خوب ،من کاری میکنم که ثروت بهدسات
بیاوری" .بسیار آسان است که ذهن یک فرد عادی را کنترل کرد .حیوان میتوادد مردم زیادی را کنترل کناد و کااری کناد کاه
برای معالجه به دزد او بیایند ،و آنها بهصورت دسته میآیند .عجب! -درحالی که او مریضهایی را اینجا فا مایدهاد ،حیاوان
کاری میکند که خبردگاران برای او در روزدامهها تبلیغ کنند .او مردم عادی را برای ادجام این کارها کنترل میکند .ومتی کسای
که برای معالجه دزد او میآید به اددازهی کافی به او حقالزحمه دمیپردازد ،دمیگذارد بدون دردسر برود ،حیوان سبب می ود که
بیمار سردرد بگیرد .به هر حال ،فرد باید به او مقدار زیادی پول بپردازد .او به هر دوی ثروت و هرت رسیده است -پول زیاادی
بههم زده ،مشهور ده و حاه یک استاد چیگودگ است .معموه چنین افرادی به ین ینگ اهمیتی دمیدهند و جرأت میکنند
که هر چیزی بگویند" .من بعد از آسمان دومین دفر هستم" .تا حدی پیش میرودد که ادعا میکنناد بازپیادا ادهی الهاههاای
معروش مثل ملکه مادر یا امپراتور بزرگ یشم هستند ،و حتی تا حدی پیش میرودد که میگویند بودا هستند .آنها وامعا تزکیهی
ین ینگ را ادجام ددادهادد ،بنابراین ومتی تمرینهای ان را ادجام میدهند بهددبال تواداییهای فوقطبیعی هساتند و دردهایات
توسط حیوادات تسخیر می ودد.
اید بعضی از ما فکر کنید" ،چه چیز آن ا تباه است؟ تا آنجا که بتوان پول باهدسات آورد یاا ثروتمناد اد و بتاوان
مشهور د خوب است" .بسیاری از افراد اینگوده فکر میکنند .اما به ما خواهم گفت ،که حیوان آن کار را بادون مصاد ادجاام
دمیدهد و چیزی را بدون دلیل به ما دخواهد داد .مادودی در این جهان وجود دارد :بدون از دست دادن ،چیزی بهدست دمیآیاد.
حیوان چه چیزی را بهدست میآورد؟ آیا هماکنون دربارهی آن صحبت دکردم؟ او مایخواهاد آن یاک ذره جاوهر بادن اما را
بهدست بیاورد تا در یک کل بشری تزکیه را ادجام دهد ،بنابراین جوهر بشری را از بدن خص جمع میکند .اما در بادن یاک
ادسان فقط این یک ذره جوهر وجود دارد و اگر کسی بخواهد تزکیه کند ،فقط همین یک مسمت وجود دارد .و اگار بگذاریاد کاه
حیوان آنرا از ما بردارد ،باید تزکیه کردن را فراموش کنید -در آن صورت چگوده تزکیه خواهیاد کارد؟ هماه چیاز را از دسات
خواهید داد و کال مادر دخواهید بود تزکیه کنید .اید برخی افراد بگویند" ،من دمیخاواهم تزکیاه کانم ،فقاط مایخاواهم پاول
بهدست بیاورم .تا آنجا که پول دارم ،خوب است .چرا دگران چیزهای دیگر با م"؟ بگذارید برایتان توضیح دهم ،اید بخواهید
ثروتمند وید ،اما بعد از اینکه دلیلش را گفتم به این کل فکر دمیکنید .چرا؟ اگر آن ،بدن ما را زود ترک کند ،چهار دست و
پای ما بسیار ضعیف خواهند د .بعد از آن ،در تمام مدت بامیماددهی عمرتان به این اکل باامی خواهیاد ماداد ،زیارا مقادار
زیادی از جوهر ما را بردا ته است .اما اگر بدن ما را دیر ترک کند ،مثل یک گیاه خواهید د و بقیهی زددگی خود را با فقاط
دفسی که از ما بامی مادده در تخت خواهید گذرادد .حتی اگر پول میدا تید ،آیا مادر میبودید که آنرا خارج کنیاد؟ حتای اگار
مشهور می دید ،آیا مادر میبودید که از آن لذت ببرید؟ آیا این وحشتناک دمیبود؟
چنین مواردی وامعا وخیم دهادد و آنها در بین افرادی که این روزها چیگودگ را تمرین میکنند وجاود دارداد .حیاوان
تنها بدن را تسخیر دمیکند ،بلکه روح اصلی خص را میکُشد و در کاخ دیوان خص رفته و در آنجا مقیم می ود .اگرچه فرد
بیه یک ادسان دیده می ود ،ولی درحقیقت دیست .حتی این چیزها را امروزه میتوادید ببینید .ارزشهای اخالمی دوع بشر تغییر
کرده است .ومتی برخی از افراد کارهای دادرست ادجام میدهند و به آنها میگویید که کاری دادرست ادجام میدهناد آنرا بااور
دمیکنند .فکر میکنند که بهدست آوردن پول ،خواستن پول و ثروتمند دن حق طبیعی آنها است و این کارها درست هساتند.
به همین جهت ،به افراد دیگر زیان میرسادند ،به دیگران صدمه میزدند و برای باهدسات آوردن پاول ،هار گنااهی را مرتکاب
خواهند د -هر کاری را ادجام خواهند داد! حیوان اگر چیزی از دست ددهد ،چیزی را بهدست دخواهد آورد .آیاا در عاوض هایچ
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چیز ،به ما چیزی خواهد داد؟ میخواهد چیزهایی را که در بدن ما هست بگیرد .البته ،گفتهایم که مردم این مشاکالت را فارا
میخوادند فقط بهخاطر اینکه دیتی که داردد صحیح دیست و افکار آنها درست دیست.
بگذارید ببینیم فالون دافای ما در این مورد چه چیزی میگوید .ومتی در روش ما تزکیه میکنیاد ،تاا آنجاا کاه بتوادیاد
ین ینگ خود را حفظ کنید" ،یک فکر درست میتوادد بر صد اهریمن غلبه کند" -در هیچ مشکلی دخواهیاد افتااد .ولای اگار
دتوادید بهخوبی ین ینگ خود را حفظ کنید ،اگر به ددبال این یا آن چیز بروید ،مسلما به دردسار خواهیاد افتااد .بعضای افاراد،
چیزهایی را که مبال یکبار تمرین کردهادد دمیتوادند رها کنند .همگی میدادیم که ومتی چیگودگ را ادجام میدهید فقط باید در
یک روش پایدار با ید -در تزکیهی وامعی ،ما مجبورید .با اینکه برخی از استادان چیگودگ کتابهاایی دو اتهاداد ،باه اما
میگویم که آن کتابها چنان آ فته میبا ند که بیه همان چیزهایی هستند که تمرین میکنند -مارهاا ،روبااههاا و راساوها،
همگی در آنها وجود داردد .ومتی آن کتابها را مطالعه میکنید ،این چیزها از کلمات بیرون خواهند پرید .مجبورم به ما بگویم،
تعداد استادان مالبی چیگودگ چندین بار بیشتر از استادان وامعی است و ما مادر دیستید آنهاا را تشاخیص دهیاد .باه هماین
جهت ،باید بدادید چه کار میکنید .اینطور دیست که میگویم باید در فالون دافا تزکیه کنید .دروامع میتوادید در هر مدرسهای که
بخواهید تزکیه کنید .اما گفتهای مدیمی وجود دارد" ،فرد هزار سال کسب دکردن یک راه درست را به یک روز تزکیاه کاردن در
روش یک روباه وحشی ترجیح میدهد" .بنابراین وامعا باید بدادید که درحال ادجام چه کاری هستید ،و وامعا یک روش درسات را
تزکیه کنید .چیز دیگری را در تزکیهی خود مخلوط دکنید -حتی هیچ فکری را اضافه دکنید .فالون بعضی از افراد از کل افتااده
است .چرا آنها از کل افتادهادد؟ آنها ادعا میکنند که روشهای دیگر چایگوداگ را تمارین دکاردهاداد .اماا هار ومات کاه
تمرینهای ان را ادجام میدهند ،در ذهن ان از تمرینهای سابق ان چیزیهایی را اضافه میکنند .آیا آن چیزها به تمارینهاا
آورده دمی ودد؟ این همهی آن چیزی است که میخواهم دربارهی تسخیر بهوسیلهی ارواح یا حیوادات صحبت کنم.

زبان كيهاني
"زبان کیهادی" چیست؟ منظور این است که داگهان یک خص میتوادد به یک زبان دا ناخته صحبت کند .او چیزی را
زیر لب میگوید که خودش هم از آن سر در دمیآورد .خصی با توادایی تلهپاتی میتوادد فهمی عمومی از آنرا دریافت کند ،اماا
مادر دیست بهطور مشخص بگوید که این خص دربارهی چه چیزی صحبت میکند .و بعضی از افراد میتوادند به چندین زباان
مختلف صحبت کنند .برخی از آدان فکر میکنند که گفتادگیز هستند و فکر میکنند که وامعا بااستعداد هستند و یاک تواداایی
فوقطبیعی داردد .آن یک توادایی فوقطبیعی دیست و مهارت یک تزکیهکننده دیز دیست و همچنین معرش سطح ما دمیبا اد.
پس آن دربارهی چیست؟ دروامع اینطور است که ذهن ما توسط یک روح خارجی درحال کنترل دن است .اما بنا به دهیلای
فکر میکنید آن خوب است ،ما دا تن آنرا دوست دارید و از دا تن آن خو حال هستید .هرچه بیشتر خو حال با اید ،بهتار
ما را کنترل میکند .بهعنوان یک تزکیهکنندهی وامعی ،چگوده میتوادید بگذارید که ما را کنترل کند؟ باه عاالوه ،ساطح آن
وامعا پایین است .بهعنوان یک تزکیهکنندهی وامعی ،دباید این دوع مشکالت را به خود فرا بخوادیم.
ادسان مظهر همهی موجودات و باارزشترین آنها است .چگوده میتوادید توسط این چیزها ماورد کنتارل مارار بگیریاد؟
ما حتی بدن خود را دمیخواهید -چهمدر غمادگیز است! بعضی از این چیزها به بدن ادسان وصل هستند .بعضیها دیستند اما باا
آنکه در فاصلهی کمی از ما مرار داردد ،ما را کنترل کرده و تحت دفوذ داردد .ومتی مایخواهیاد صاحبت کنیاد ،از ادجاام آن
بسیار خو حال می ودد ،بنابراین ما صحبت خواهید کرد و زیر لب سخن خواهید گفت .اگر اخص دیگاری دیاز بخواهاد آن
زبان را یاد بگیرد ،میتوادد به او منتقل ود .ومتی خص به اددازهی کافی جسارت دا ته با اد کاه آنرا امتحاان کناد ،او دیاز
میتوادد به آن زبان صحبت کند .درحقیقت ،آن چیزها بهصورت گروهی میآیند و ومتی بخواهید به آن زبان صحبت کنیاد یکای
از آنها روی بدن ما فرود میآید و کمک میکند که صحبت کنید.
چرا چنین وضعیتی اتفاق میافتد؟ همانطور که گفتم ،میخواهند سطح خود را باه ببردد ،اما در آنجا سختی وجود ددارد،
دردتیجه دمیتوادند تزکیه کنند و خود ان را ر د دهند .آنها ایدهای را یافتند .میخواهند با ادجاام کارهاای خاوب ،باه دیگاران
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کمک کنند ،ولی دمیدادند چگوده .اما میدادند آن ادرژی که به خارج میفرستند ،میتوادد بیماری مریضی را کمی کاهش دهاد و
دردهای مریض را برای مدتی تسکین دهد ،اما دمیتوادد بیماری را فا دهد .آنها میدادند که اساتفاده از دهاان اخص بارای
اینکه ادرژی را بیرون بفرستد میتوادد تأثیر دا ته با د ،این آن چیزی است که اتفاق میافتد .بعضی افاراد آنرا زباان آسامادی
میدامند و افرادی هستند که آنرا زبان بودا میدامند .آن بیاحترامی دسبت به بودا است! آن حرفی بیمعنی است!
ما میدادید ،بوداها بهددرت دهان ان را برای صحبت باز میکنند .اگر آنها دهان ان را بااز مایکردداد و در بععاد ماا
صحبت میکرددد ،میتوادستند زمینلرزههایی در ددیای ادسادی ایجاد کنند -وحشتناک میبود! فقط درباارهی آن صادای مهیاب
فکر کنید .بعضی از افراد گفتهادد" ،من با چشم سومم دیدم که یک بودا با من صحبت کرد" .او با ما صحبت دمیکارد .و ایان
برای آن افرادی که فا ن مرا دیددد دیز به این صورت است .او دیز با ما صحبت دمایکارد .فکاری کاه او بیارون مایفرساتد
بهصورت صوت سهبععدی است ،بنابراین زمادی که آنرا می نوید ،مثل این است که او درحال صحبت با ما است .او معموه در
بععد خودش صحبت میکند .اما ،بعد از ادتقال به بععد ما دمیتوادید آنچه را که او میگوید باهطاور واضاح بشانوید ،زیارا مفااهیم
مکان -زمان در این دو بععد متفاوت هستند .در بععد ما ،یک یچِن دو ساعت است ،اما در آن بععد بزرگ یک یچِن ماا ،معاادل
یک سال به زمان آنها است .زمان ما آهستهتر از زمان در آنجا است.
گفتهای مدیمی وجود دارد" ،فقط یک روز در آسمانها برابر با هزار سال روی زمین اسات" .آن ا ااره باه بهشاتهاای
یگادهای میکند که در آنجا مفاهیم مکان و زمان وجود دداردد ،یا مشخصتر بگوییم ،بهشتهایی که موجودات رو نبین بزرگ
در آنجا مقیم هستند ،مثل بهشت سعادت غایی ،بهشت زمرد ،بهشت فالون ،بهشت لوتوآ و مادند آن -باه چناان مکاانهاایی
ا اره میکند .اما برخالش ادتظار ما ،زمان در آن بععدهای بزرگ سریعتر است .اگار بتوادیاد صاحبت آنهاا را دریافات کنیاد و
بشنوید ،به آن واضحی دمیتوادید بشنوید (گوش آسمادی بعضی افراد باز است و ومتی گوشها باز با ند مایتوادناد بشانودد کاه
آنها صحبت میکنند) .آنچه را که می نوید صدایی مثل هم دارد ،مثل جیک جیک پرددهها یا صدای گرامافودی که با سارعت
میچرخد -همگی دامفهوم هستند .البته بعضی افراد میتوادند موسیقی بشنودد و میتوادند بشنودد که افراد صحبت میکنناد .اماا
آنها باید یک توادایی فوقطبیعی دا ته با ند که بهعنوان یک حامل عمل کرده تا مبل از اینکه صدا به گوشهای ما منتقال
ود اختالش زمادی را از بین ببرد و فقط در آن صورت میتوادید بهطور واضح بشنوید .آن ،اینگوده عمل میکند .برخی افاراد آن
چیزها را زبان بودا میدامند درصورتی که اصال اینطور دیست.
ومتی دو موجود رو نبین بزرگ یکدیگر را مالمات میکنند ،هر چیزی را که باید بفهمند فقط با یک لبخند مایفهمناد.
زیرا این تلهپاتیِ ذهنیِ بیصدا است و آنچه که دریافت می ود صدای سهبععدی دارد .ومتی به یکدیگر لبخند میزدند ،افکار اان
همان ومت منتقل می ود .آنها فقط این یک کل را استفاده دمیکنند ،بلکه گاهی اومات از روش دیگری اساتفاده مایکنناد.
ما میدادید ،در تادتریسم تبتی ،راهبان عالیم دست را بسیار جدی میگیردد .اما اگار از راهبای ساؤال کنیاد کاه عالیام دسات
چیست ،خواهد گفت که آن باهترین درجهی یوگا است .وامعا آن چیست؟ او هام دمایداداد .درواماع آن ،یاک زباان موجاودات
رو نبین بزرگ است .ومتی تعداد زیادی افراد وجود دا ته با ند ،عالیم بزرگ دست را بهکار میبردد ،که بسایار زیباا هساتند ،و
آنها ادواع و امسام عالیم بزرگ دست را بهکار میبردد .ومتی افراد کمتری وجود دا ته با ند ،عالیام کوچاک دسات را باهکاار
میبردد ،که آنها دیز بسیار زیبا هستند .آنها از کلهای گوداگون عالیم کوچک دست استفاده میکنند و آنها بسیار پیچیده و
در تنوع غنی هستند ،چراکه یک زبان هستند .در گذ ته ،تمام اینها بهعنوان یک راز آسمادی دردظر گرفته می د ،اما حاه آنرا
فاش کردهایم .آنچه که در تبت مورد استفاده مرار میگیرد فقط تعدادی حرکت است که صرفا برای تمرین استفاده می ود .آدان
حرکات را طبقهبندی کرده و بهصورت یک سیستم درآوردهادد .آن چیزها فقط یک زبان یکبععدی برای تمرین آنها بوده و فقاط
چندین کل برای تمرین هستند .حرکات وامعی دست بسیار پیچیدهتر هستند.
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چيزهایي كه معلمتان به شاگردانش داده است
ومتی برخی از افراد مرا میبینند با من دست میدهند و آنرا رها دمیکنند .و ومتی دیگران میبینند که این ا اخاص باا
من دست میدهند ،آنها دیز میخواهند همین کار را ادجام دهند .میدادم در فکر ان چه مایگاذرد .بعضایهاا مایخواهناد باا
معلم ان دست بدهند چراکه این کاری است که ادجام آن خو ایند است ،درحالی که برخی دیگر میخواهند پیامهاایی بگیرداد و
بعد از اینکه دست مرا میگیردد رها دمیکنند .به ما میگوییم :تزکیهی وامعی کاری است که خود ما ادجام مایدهیاد ،و ماا
اینجا کارهای مربوط به فا دادن و حفظ تندرستی را ادجام دمیدهیم ،یا پیامهایی به ما بدهیم تا بیماریهایتان را فا دهیم.
این چیزها جزء روش ما دیستند .من مستقیما بیماریهای ما را برمیدارم .آنها در محلهای تمرین ،توسط فا ن من بردا اته
می ودد ،و افرادی که خود ان خصا توساط خوادادن کتاابهاا روش را یااد مای گیرداد دیاز فا ان مارا خواهناد دا ات تاا
بیماریهای ان بردا ته ود .آیا فکر میکنید با لمس کردن دست من گودگ ما افزایش خواهد یافت؟ آیا ایان یاک اوخی
دیست؟
گودگ از تزکیهی ین ینگ ما میآید .اگر بهطور وامعی خود را تزکیه دکنید ،گودگتاان ر اد دخواهاد کارد ،چراکاه
استادداردی برای ین ینگ وجود دارد .ومتی گودگ ما افزایش مییابد ،موجودات در سطوح باه میتوادند ببینناد کاه پاس از
اینکه وابستگی ما ،آن ماده ،بردا ته می ود ،یک محک باهی سر ما ر د میکند .و ایان محاک اکل ساتون گوداگ را
بهخود میگیرد .هر اددازه که محک باه با د ،به همان اددازه ستون گودگ باه است ،آن معرش گودگی است که تزکیه کردهاید و
معرش ارتفاع سطح ین ینگ ما است .مهم دیست چه کسی به آن اضافه میکند و چهمدر برای ما به آن اضاافه مایکناد،
حتی اگر مقدار کمی هم به آن اضافه کند آنجا دخواهد مادد -همهی آن سرازیر خواهد د .میتوادم فاورا اما را باه مرحلاهی
"سه گل در باهی سر" برسادم ،اما لحظهای که پایتان را از این در بیرون بگذارید ،آن گودگ بالفاصله سرازیر می ود ،زیرا باه
ما تعلق ددارد .ما آنرا تزکیه دکردهاید بنابراین آنجا دخواهد مادد ،چراکه استاددارد ین ینگ ما هنوز به آن مرحله درسیده
است .هیچکسی دمیتوادد چیزی به آن اضافه کند .تمام آن باید از تزکیهی خودتان بیاید .ذهنتان را تزکیه کنید ،بهطاور پیوساته
گودگ تان را ر د دهید ،همیشه به بهتر کردن خودتان ادامه دهید و جذب سر ت جهان وید -آنگاه و فقط آنگاه درحال بااه
رفتن خواهید بود .بعضی افراد دستخط مرا میخواهند ،اما من مایل به این کار دیساتم .و ساپس ممکان اسات برخای از افاراد
دربارهی اینکه چگوده معلم دستخط خود را به آنها داد صحبت کنند و ممکن است بخواهند با آن خوددمایی کنناد و بخواهناد
پیامهای معلم آنها را محافظت کند .آیا این وابستگی دیگری دیست؟ در تزکیه باید به خودتان تکیه کنید -بارای چاه درباارهی
پیامها صحبت میکنید؟ آیا در تزکیهی سطح باه باید به این چیزها اهمیت بدهید؟ آن یک ریال هم ارزش دادارد! فقاط چیازی
برای فا دادن و حفظ سالمتی است.
در سطحی بسیار ذرهبینی ،ذرات ذرهبینی گودگی که تزکیه کردهاید ،دمیقا بیه خودتان اسات .ومتای ورای فاای ددیاای
سهگاده میروید ،درحال تزکیهی یک بدن بودا خواهید بود .گودگ ما در کل یک بدن بودا خواهد بود ،بسیار زیبا است و روی
یک گل لوتوآ میدشیند ،هر ذرهی کوچک ،بیه آن است .اما گودگ یک حیوان ،چیزی بیه روباهها یا مارهای کوچک اسات
و حتی ذرات ذرهبینی آنها در سطحی بسیار ذرهبینی همگی این چیزها هستند .همچنین چیزی وجود دارد که "پیامهاا" دامیاده
می ود .برخی از افراد کمی آب را با برگهای چای خیس ده بههم میزدند و میگویند که آنرا بنو ید و مایپندارداد کاه آن
گودگ است .افراد عادی فقط میخواهند بهطور مومت دردهای ان را تسکین دهند و میخواهند بیماریهای اان را باه تعویاق
بیندازدد و سرکوب کنند .ما میدادید ،افراد عادی ،فقط افراد عادی هستند ،و بدون توجه به اینکه چگوده بهطور بدی بدن اان
را آ فته میکنند ،به ما مربوط دمی ود .اما ما تمرینکننده هستید و به همین دلیل است که ایان چیزهاا را باه اما گفتاهام.
بنابراین هیچیک از این کارها را دوباره ادجام ددهید .حتی فکر خواستن چیزهایی مثل بهاصطالح "پیاامهاا" و چیزهاایی از ایان
مبیل را ددا ته با ید .برخی از استادان چیگودگ میگویند" ،پیامهایی بیرون میفرستم و ما میتوادید آنهاا را سراسار کشاور
دریافت کنید" .چه چیزی را دریافت کنید؟! به ما میگویم ،آن چیزها فایدهی زیادی دداردد .حتی اگر مزایایی هم دا ته با اند،
فقط برای فا دادن و حفظ سالمتی هستند .ما تمرینکننده هستید ،گودگ ما فقط از تزکیهی خودتان بهدست مایآیاد .هار
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"پیامی" که دیگران برای ما میفرستند دمیتوادد سطح ما را باه ببرد ،چراکه آن فقط برای معالجهی افراد عادی است .اما
باید فکر خود را صحیح دگهدارید .هیچ کسی دمیتوادد بهجای ما تزکیه کند .فقط ومتی خود ما باهطاور وامعای تزکیاه کنیاد
میتوادید سطحتان را باه ببرید.
پس ،چه چیزی به ما میدهم؟ میدادید ،بسیاری از ما هرگز چیگودگ را تمرین دکردهایم و بدن ما بیمار یا آسیبدیاده
است .برخی از افراد دیز سالها است که چیگودگ را تمرین کردهادد ،ولی هنوز درسطح چی سارگردان هساتند و هایچ گاودگی
دداردد .البته ،افرادی هستند که دیگران را مداوا میکنند و ممکن است ددادید که چگوده میتوادستند آن کار را ادجام دهند .زماادی
که دربارهی تسخیر روح یا حیوان صحبت میکردم ،تمام آن ارواح یا حیوادات تسخیر کننده را -بدون توجه به اینکه آنهاا چاه
بوددد -از بدن تمرینکنندگان وامعی دافا بردا تم ،و تمام آن چیزهایی که داخل یا روی بدن آنها بود بردا تهام .ومتای افارادی
که خود ان خصا تزکیهی وامعی را ادجام میدهند ،این دافا را بخوادند ،بدن آنها را دیز به همین کل پاک میکنم .عالوه بار
این ،محیط خادهی ما دیز باید پاک ود .عجله کنید و آن لوحههای گرامیدا ت پو یده ده از روباه و راسو را که مبال آنهاا
را تقدیس میکردید دور بیندازید .تمام آن چیزها برای ما دور ریخته و تمیز دهادد و دیگر وجود دداردد .ما میخواهید تزکیاه
کنید ،پس ما خو حال هستیم که راه را برای ما پاک میکنیم و تمام این کارها را ادجام مایدهایم .اماا فقاط آنهاا را بارای
تزکیهکنندگان حقیقی ادجام میدهیم .البته ،بعضی از افراد دمیخواهند تزکیه کنند و حتی تا این لحظه هنوز متوجه دیستند که در
مورد چه صحبت میکنیم .وامعا دمیتوادیم به آنها کمک کنیم .فقط از تزکیهکنندگان وامعی مرامبت میکنیم.
دوعی دیگر فرد وجود دارد .به کسی در گذ ته گفته د که روح یا حیوان تسخیرکننده دارد و او دیز احساسی دا ت کاه
تسخیر ده بود .اما ،بعد از اینکه آن بردا ته ده است ،هنوز دمیتوادد دگران دبا د .همیشه فکر میکند که هنوز هم آن وضاع
را دارد ،فکر میکند هنوز آنجا است .اما این یک وابستگی است و بدگمادی دامیده می ود .با گذ ت زمان ،اگر بهاددازهی کاافی
مرامب دبا د ،ممکن است دوباره آنرا به خود جذب کند .باید از این وابستگی رها وید .روح یا حیوان تسخیرکننده دیگار وجاود
ددارد .برخی از آن افراد را در کالآهای مبلیمان از این چیزها پاک کردهایم .آن کارها را درحال حاضر برای آنها ادجام دادهام-
همهی ارواح یا حیوادات تسخیرکننده را بردا تهام.
در سطحی پایین ،مدرسهی دایو هزم میدادد که درحال ادجام تمرینهای تزکیه ،یک بنیان را بنا سازد ،آنها دیااز دارداد
که مدار آسمادی را کل دهند و میدان دَنتیان باید کل بگیرد و بعضی چیزهای دیگر دیز باید کل بگیرداد .ایانجاا فاالون،
مکادیزمهای ادرژی ،تمام مکادیزمها برای تزکیه و بسیاری چیزهای دیگر را ،بیش از ده هزار از آنها را میکاریم .تماام آنهاا را
باید به ما بدهیم و آنها مثل بذرهایی در بدن ما کا ته می ودد .بعد از اینکه بیماریهایتان را برداریم ،هار چیازی را کاه
هزم با د ادجام داده ود ،ادجام دهیم ،و هرچه را که باید دا ته با ید ،در ما مارار دهایم ،بعاد از آن و فقاط بعاد از آن ماادر
خواهید بود در مدرسهی ما بهطور موفقیتآمیزی تزکیه کنید .اما اگر این چیزها را به ما دمیدادیم ،فقاط درباارهی افا دادن و
حفظ سالمتی میبود .صادماده بگوییم ،اگر بعضی افراد مرامب ین ینگ خود دبا ند ،بهتر است که باهجاای آن ،تمارینهاای
ورز ی را ادجام دهند.
ومتی تزکیهی وامعی را ادجام میدهید ،باید دسبت به ما مسئول با یم .کسادیکه خصا یاد میگیرداد دیاز مایتوادناد
چیزها را به همان کل بهدست بیاوردد ،اما باید تزکیهکنندهی حقیقی با ند -ما تمام این چیزهاا را باه تزکیاهکننادگان حقیقای
میدهیم .همانطور که گفتم باید ما را بهعنوان مرید ،بهطور وامعی هدایت کنم .و همراه با این ،باید مطمائن با اید کاه فاای
سطح باه را بهطور تمام و کمال مطالعه میکنید و بدادید که چگوده تزکیه کنید ،مثل یادگرفتن تمام پنج تمرین باا هام ،و مااهر
دن در آنها .پس از آن مادر خواهید بود به سطحی بسیار باه برسید ،سطحی باهتر از آنچه که بتوادید تصور کنیاد ،و رسایدن
به ثمرهی حقیقی مشکلی دخواهد بود .این فا که درحال آموزش آن هستم ،همزمان سطوح مختلف را پو ش میدهد ،بنابراین تا
ومتی که تزکیه کنید ،از حاه به بعد ،در سطوح مختلفِ تزکیه پی خواهید برد که آن همیشه ما را هدایت خواهد کرد.
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ما یک تزکیهکننده هستید ،بنابراین راه زددگی ما از همین حاه تغییر خواهد کرد .فا ن مان آنرا دوبااره بارایتاان
بردامهریزی میکند .چگوده آنرا بردامهریزی میکند؟ چند سال از زددگی خص هنوز هم باامی اسات؟ خاود او آنرا دمایداداد.
بعضی افراد اید بعد از یکسال یا دیم سال بیماری وخیمی بگیردد ،یا ممکن است برای چندین سال بیمار اودد .ااید بعضای
افراد از بیماری لخته دن خون در مغز یا بیماریهای دیگر در عذاب با ند و دتوادند حرکات کنناد .پاس چگوداه مایتوادیاد باا
سالهای بامیماددهتان تزکیه کنید؟ ما باید تمام اینها را برای ما درست کنیم و از وموع چنین مشکالتی جلوگیری کنایم .اماا
بگذارید از آغاز این را برایتان رو ن کنیم :ما این کارها را فقط برای تزکیهکنندگان وامعی میتوادیم ادجام دهایم .آنهاا مجااز
دیستند همینطوری برای یک فرد عادی ادجام داده ودد .وگرده به مثابهی ادجام دادن کاری دادرست است .برای ماردم عاادی،
مواردی مثل تولد ،پیری ،بیماری و مرگ ،همگی روابط کارمایی داردد و دمیتوادید به دلخواه آنها را زیر پا بگذارید.
همانطور که آنرا میبینیم ،هیچکسی باارزشتر از یک تزکیهکننده دیست ،و این دلیل آن است که چرا مایتاوادیم ایان
چیزها را برای تزکیهکنندگان تغییر دهیم .چگوده آنها را تغییر خواهیم داد؟ اگر مدرت دیکخواهی یک اساتاد بسایار بااه با اد،
یعنی اگر یک استاد مدرت گودگ زیادی دا ته با د ،میتوادد کارمای ما را از بین ببرد .اگر سطح گودگ یک استاد بااه با اد،
میتوادد کارمای بسیاری را از ما از بین ببرد و اگر سطح گودگ یک استاد کم با د فقط میتوادد کارمای کمی را از باین ببارد.
بگذارید مثالی بزدیم ،تمام کارمای مختلفی را که در مسیر زددگی بامیماددهتان وجود دارد جمع میکنیم و مسمتی از آنرا از باین
میبریم ،فرض کنید دیمی از آنرا .دیمهی بامیمادده هنوز هم از یک کوه بیشتر است و دمیتوادید بر آن چیره وید .پس چگوداه
به آن رسیدگی میکنیم؟ ومتی بعدا به دایو دست یابید ،اید بسیاری از مردم در آینده از آن دفع ببردد و بدین وسیله ،بسایاری از
مردم مسمتی را برای ما متحمل می ودد .البته این چیزی برای آنها دیست .از طریق تزکیه ،بسیاری از موجودات در بدن ما
ر د خواهند کرد ،و همچنین همراه با روح اصلی و روح کمکی ،تعداد زیاد دیگری از ما وجود دارداد .همگای آنهاا ساهمی از
آنرا برای ما به دوش میکشند .ومتی از میان یک سختی میگذرید مقدار کمی از آن بامی مادده است .و اگرچه میگوییم کاه
مقدار زیادی بامی دمادده است ،هنوز هم کامال زیاد است و هنوز هم مادر دیستید بر آنها چیره وید .پس ،ما چه کار مایکنایم؟
آنرا به مسمتهای بی ماری تقسیم میکنیم و آنها را در سطوح مختلف تزکیهتان مرار میدهیم و از آنها استفاده میکنیم تاا
ین ینگ ما را ر د دهند ،کارمای ما را تبدیل کنند و گودگ را افزایش دهند.
عالوه بر آن ،این به هیچ وجه کار راحتی برای خص دیست که خود را تزکیه کند .گفتهام که تزکیاه موضاوعی بسایار
جدی است؛ آن فراسوی مردم عادی بوده و ادجام آن د وارتر از هر کاری است که مردم عادی ادجام میدهند .آیاا ایان ،چیازی
باهتر دیست؟ به همین جهت ،الزامات برای ما ،باهتر از هر چیز دیگری درخصوص مردم عادی است .ماا ادساانهاا یاک روح
اصلی داریم و روح اصلی ما منهدم دمی ود .اگر روح اصلی ما منهدم دمی ود ،همگی دربارهی این بیندیشید :آیا روح اصلی ما
دمیتوادسته در برخوردهای اجتماعی در زددگیهای مبلی ،کارهای بدی ادجام داده با د؟ امکان این بسیار زیاد است .ممکن است
متل ادجام داده با ید ،به کسی بدهکار ده با ید ،از دیگران سوء استفاده کرده با ید ،به دیگران آسیب رسادده با ید ...هر یاک
از این کارها را ممکن است ادجام داده با ید .پس اگر اینطور با د ،ومتی اینجا تزکیه میکنید از آنجا ما را بهوضوح میبینند.
اگر کارهایی برای فا دادن بیماریها یا حفظ سالمتیتان ادجام دهید اهمیتی دمیدهند ،میدادند کاه فقاط درحاال باه تعویاق
ادداختن آنها هستید .اگر آنرا هماکنون دپردازید ،بعدا میپردازید و ومتی بعدا آنرا بپردازید دیدتر خواهد بود .این دلیل آن است
که چرا اگر بدهیهایتان را درحال حاضر دپردازید اهمیتی دمیدهند.
ومتی میگویید که میخواهید تزکیه کنید ،آنرا تحمل دخواهند کرد" ،میخواهی تزکیه کنی و بعد بروی .اگار گوداگ را
ر د دهی ،دمیتوادم به تو برسم ،دستم به تو دخواهد رسید" .آنها اجازه دمیدهند این اتفاق بیفتد و هر کاری میکنند کاه ساد
راه ما ودد .سعی میکنند ما را از تزکیه کردن متومف کنند .بنابراین ،هر دوع رو ی را برای تداخل با ما مورد استفاده مارار
میدهند و ممکن است حتی برای کشتن ما بیایند .البته اینطور اتفاق دخواهد افتاد که اینجا درحال ادجام مدیتیشان با اید و
سر ما مطع ود -این غیرممکن است ،چراکه باید با روش کارها در جامعهی مردم عادی منطباق با اد .ااید ومتای از خاداه
بیرون میروید با ما ینی تصادش کنید یا از ساختمادی به پایین سقوط کنید یا با خطرات دیگری مواجه وید .این چیزها ممکان
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است اتفاق بیفتند و میتوادند کامال خطرداک با ند .تزکیهی وامعی به آن آسادی که تصور کردید دیست .آیا فکر مایکنیاد فقاط
بهخاطر اینکه میخواهید تزکیه کنید میتوادید به باه تزکیه کنید؟ یکبار که بخواهیاد باهطاور وامعای تزکیاه کنیاد ،جاانتاان
بیدردگ درخطر بوده و این مشکل بالفاصله به میان خواهد آمد .استادان چیگودگ بسیار زیادی هستند کاه جارأت دمایکنناد
مردم را بهسوی سطوح باه آموزش دهند .چرا؟ دمیقا بهخاطر اینکه دمیتوادند از این مشکل مواظبت کنند -دمایتوادناد اما را
محافظت کنند.
در گذ ته بسیاری از استادان بوددد که میتوادستند فقط به یک مرید آموزش دهند -اگار فقاط از یاک مریاد محافظات
میکرددد مشکلی دبود .اما استادان معمولی وامعا جرأت دمیکرددد در چنان مقیاآ وسیعی آنرا ادجام دهند .اما ایانجاا باه اما
میگویم که میتوادم این کار را ادجام دهم ،زیرا فا ن بی ماری دارم که مدرت -فای خدایی عظیم مرا داردد ،و آنها میتوادناد
مدرت -فای عظیم و مدرتهای خدایی عظیم ان را دشان دهند .به عالوه ،آنچه که ما امروز ادجام میدهیم به آن سادگی کاه
بهدظر میرسد دیست ،و من بیرون دیامدهام که این کار را از روی دوعی هوآ ادجام دهم .میتوادم به ما بگویم که بسایاری از
موجودات رو نبین بزرگ دظارهگر این وامعه هستند .این آخرین باری است که یک راه درست را در عصر پایاان دارماا آماوزش
میدهیم .ومتی این کار را ادجام میدهیم اجازه دداریم به بیراهه بارویم .اگار باهطاور وامعای در مسایری حقیقای تزکیاه کنیاد،
هیچکسی جرأت دمیکند به میل خود به ما کاری دا ته با د .بهعالوه ما فا ن مرا دارید که از ما محافظت مایکناد و باا
هیچ خطری روبرو دخواهید د.
بدهیها باید پرداخت ودد ،به همین جهت ،در مسیر تزکیهتان بعضی از چیزهای خطرداک ممکن است اتفاق بیفتند .اماا
ومتی این چیزها اتفاق میافتند ،دخواهید ترسید و دخواهیم گذا ت در خطر وامعی بیفتید .میتاوادم چناد مثاال بارایتاان بازدم.
زمادیکه در پکن در کالسی آموزش میدادم ،یک تمرینکننده با دوچرخهی خود از خیابان میگذ ت .همانطور که او سار یاک
پیچ درحال رفتن بود ،یک ما ین لوکس سر آن پیچ تند با این اگرد ما تصادش کرد .او خادمی باهی پنجاه سال بود .آن ما ین
با صدایی به او برخورد کرد و آن ،یک تصادش وامعی بود .همان ومت که سرش به ما ین برخاورد کارد ،ماردم صادای "تاق"!
بلندی نیددد و سرش صاش به سقف ما ین اصابت کرد .در آن لحظه ،پای این تمرینکننده هنوز روی پدال دوچرخاه باود .باا
اینکه به سر او ضربه خورده بود ،هیچ احساسی از درد ددا ت .ده تنها هیچ دردی را احساآ دکرد ،بلکه از سر او خودی هم دیامد
و حتی ورم هم دکرد .رادنده تا سر حد مرگ ترسیده بود و از ما ین بیرون پرید .از او باعجله سؤال کرد که آیا صدمه دیده و به او
پیشنهاد کرد که به بیمارستان برودد .او پاسخ داد که حالش خوب است .البته ،این اگرد ما ین اینگ بسایار بااهیی دا ات و
دمیخواست که برای رادنده مزاحمتی ایجاد کند .او گفت که همه چیز خوب است ،اما تصادش فرورفتگی بزرگای را روی ما این
بهجای گذا ت.
چنان چیزهایی میآیند که زددگی ما را بگیردد ،اما ما در خطر دخواهید بود .دفعهی آخاری کاه کالسای در دادشاگاه
جیلین دا تیم ،یکی از اگردان ما میخواست با دوچرخهی خود از میان درِ اصلی دادشگاه بگذرد .به محض اینکه او به وساط
خیابان رسید ،داگهان بین دو ما ین گیر افتاد .یک لحظه مادده بود که ما ینها به او بخوردد ،ولی او اصال دترسید .معموه ومتی
با چنین چیزهایی برخورد میکنیم دمیترسیم .در همان زمان ،ما ینها ایستاددد و هیچ اتفامی دیفتاد.
مورد دیگری در پکن اتفاق افتاد .در زمستان هوا زودتر تاریک می ود و مردم کمی زودتر میخوابند .خیاباانهاا خاالی و
کامال ساکت بوددد .یکی از اگردان ما با عجله با دوچرخه به خاده میرفت .فقط یک جیپ جلوی او در حرکت بود .داگهان جیپ
ترمز کرد .آن اگرد خبری از آن ددا ت و با سر خم به پایین ،به دوچرخهسواری خود ادامه میداد .اما داگهاان جیاپ باه عقاب
برگشت و با سرعت زیادی به سمت عقب حرکت کرد .آن دو دیرو با همدیگر به کار افتاددد تا جان او را بگیرداد .درسات مبال از
آنکه با هم تصادش کنند ،داگهان یک دیرویی دوچرخهی او را بیش از دایم متار باه عقاب کشاادد و جیاپ فاورا در کناار چارخ
دوچرخهی او متومف د .اید رادندهی جیپ متوجه د که کسی پشت او بود .این اگرد در آن مومع دترسید .تمام افرادی که با
چنین مومعیتهایی برخورد میکنند دمیترسند ،اگرچه ممکن است بعدا ومتی به آن فکر کنند بترسند .اولین چیازی کاه او فکار
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کرد این بود که" ،وای! چه کسی مرا به عقب کشادد؟ باید از او تشکر کنم" .ومتی به عقب برگشت و میخواست تشکر کند ،پای
برد که خیابان بسیار ساکت است و کسی در آنجا دبود .بالفاصله فهمید" ،دروامع این معلم بود که از من محافظت کرد"!
مورد دیگری بود که در چادگچون اتفاق افتاد .ساختمادی در دزدیکی خادهی یک اگرد درحال ساختن بود .ایان روزهاا،
ساختمانها را بسیار بلند میسازدد و داربستها از میلههای آهنی به مطر دو اینچ و طول چهار متر ساخته می ودد .بعد از اینکاه
این اگرد فاصلهی کمی از خاده را طی کرده بود ،یک میلهی آهنی از باهی ساختمان به طرش سر او بهطور مایم ساقوط کارد.
همه در خیابان سر جای خود میخکوب ددد .اما او گفت" ،چه کسی به سر من دست زد"؟ فکر کرد کسی به سار او دسات زده
است .در همان زمان ،سرش را به عقب چرخادد و دید که یک فالون بزرگ باهی سر او درحال چرخش است .آن میلهی آهنی در
امتداد سر او به پایین سعر خورد و در زمین فرو رفت ،بدون اینکه دیگر پایین بیفتد .اگر وامعا به کسی اصابت مایکارد ،درباارهی
آن بیندیشید ،بهمدری سنگین بود که مثل به سیخ کشیدن زالزالکهای آغشته به کر ،بدن او را می کافت .آن خیلی خطرداک
بود!
تعداد بسیار زیادی از این موارد وجود داردد که دمیتوان آنها را مرد .اما هیچ کسای خطاری را تجرباه دکارده اسات.
اینطور دیست که همهی ما باید از میان چنین چیزهایی بگذریم ،ولی برخی خواهند گذ ت .خواه با چنین مواردی روبارو اوید
یا دشوید ،تضمین میکنم که اصال در خطر دخواهید بود -میتوادم این را تضمین کنم .رفتار برخای از ااگردان ماا مطاابق باا
رایط ما برای ین ینگ دیست ،فقط تمرینها را ادجام میدهند و ین ینگ خود را تزکیه دمیکنند ،بنابراین دمیتوادید آنها
را تمرینکننده بنامید.
اگر از من میپرسید که معلمتان چه چیزی به ما میدهد ،اینها چیزهایی هستند که به ما میدهم .فا ن من ما را
محافظت خواهد کرد تا زمادیکه بتوادید از خودتان محافظت کنید .در آن زمان ،ورای تزکیهی فای ددیای سهگاده رفتهاید و دایاو
را بهدست آوردهاید .اما باید مثل یک تزکیهکنندهی وامعی رفتار کنید و فقط در آن هنگام مادر خواهید بود موفق وید .خصای
وجود دا ت که کتاب مرا در دستش گرفته بود ،در خیابان مدم زده و داد میزد که" ،با حفاظت معلم لی ،میدادم کاه ما اینهاا
دمیتوادند به من بزدند" .آن تضعیف دافا بود ،و ما چنین خصی را حفاظت دخواهیم کرد .حقیقت این است که ،مریدان حقیقای
به این کل عمل دمیکنند.

ميدان انرژي
ومتی تمرینها را ادجام میدهیم ،دور ما میدادی کل میگیرد .این چه دوع میدادی است؟ بعضی افراد میگویناد کاه آن
یک میدان چی ،یا یک میدان مغناطیسی ،یا یک میدان الکتریکی است .اما دروامع ،هر اسمی هم که روی ایان میادان بگذاریاد
درست دیست ،زیرا مادهای که این میدان در بر دارد بیدهایت غنی است .تقریبا هر داوع ماادهای کاه تماامی بععادهای جهاان را
تشکیل میدهند میتوادد در این گودگ یافت ود ،بنابراین برای ما مناسبتر است که آنرا یک میدان ادرژی بنامیم .و این دلیل
آن است که چرا معموه آنرا یک میدان ادرژی میدامیم.
پس این میدان چه اثری دارد؟ ما میدادید ،ما تزکیهکنندگان یک راه درست ،همگی این را تجربه کردهایم :از آنجا که
این از تزکیهی یک راه درست بهدست میآید ،دیکخواه بوده و جذب ده در سر ت جهان -حقیقات ،دیاکخاواهی ،بردبااری-
است .بنابراین ،ومتی اگردان ما در این میدان میدشینند ،ذهن ان آزاد از فکرهای بد است ،و بسیاری از ااگردان ماا درحاالی
که اینجا دشستهادد حتی به فکر سیگار کشیدن هم دمیافتند ،هر کسی احساآ میکند که وامعا فضایی آراماشبخاش اسات و
وامعا احساآ خوبی دارد .این ادرژیای است که تزکیهکننادهی یاک راه درسات باا خاود دارد و ایان تاأثیری اسات کاه آن در
محدودهی این میدان دارد .ومتی این کالآ را ترک میکنید ،اغلب ما گودگ خواهید دا ت -وامعا گودگ خواهید دا ت -زیرا
آنچه که به ما منتقل کردهام چیزهای تزکیهی حقیقی هستند و ما بر اساآ این ارایط این اینگ عمال خواهیاد کارد.
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بهطور پیوسته به ادجام تمرینها ادامه میدهید و بدون ومفه به تزکیهی خود بر اساآ رایط ین ینگ ماا اداماه مایدهیاد و
سپس ادرژی ما بهطور پیوسته مویتر و مویتر می ود.
ما به دجات خود و دجات دیگران ،دجات همهی موجودات ذی عور اعتقاد داریم .بنابراین ومتای فاالون باهطارش داخال
میچرخد ،خود خص را دجات میدهد و ومتی بهطرش خارج میچرخد ،دیگران را دجات میدهد .ومتی بهطرش خارج میچرخاد
ادرژی را به بیرون میفرستد و به دیگران دفع میرسادد .و با این کار ،افرادی که در محدودهی میادان ادارژی اما مارار دارداد،
همگی دفع میبردد و ممکن است احساآ بسیار خوبی دا ته با ند .هر کجا که با ید ،خواه در خیابان مدم بزدید ،در محال کاار،
در خاده یا هر جای دیگر با ید ،این تأثیر را بر دیگران خواهید دا ت .ممکن است بدن افرادی را که در محدودهی میدان ادرژی
ما مرار داردد داآگاهاده تنظیم کنید ،زیرا این میدان میتوادد تمام حالتهای غیرطبیعی را اصالح کند .بدن ادسان دباید داخو ای
دا ته با د -دا تن بیماری یک وضعیت غیرطبیعی است .آن میتوادد این وضعیت غیرطبیعی را اصالح کند .ومتی افاراد بادفکر
دربارهی چیزهای دادرست فکر میکنند ،تحت تأثیر موی میدان ما ممکن است فکر خود را عوض کنند ،ممکن است بعد از آن،
دا تن افکار بد را متومف کنند .اید خصی بخواهد به کسی داسزا بگوید ،اما داگهان فکارش را عاوض کناد و دیگار دخواهاد
دربارهی او بهطور بدی صحبت کند .فقط میدان ادرژی از تزکیه در یک راه درست میتوادد این تأثیر را دا ته با د .این دلیل آن
است که چرا در بودیسم گفتهای وجود دا ت" ،دور بودا همه جا میدرخشد ،درستی و پسندیدگی همه چیز را هماهنگ میکناد".
معنی آن این است.

چگونه شاگردان فالون دافا باید تمرین را اشاعه دهند
بعد از اینکه بسیاری از اگردان ما به خاده برمیگرددد فکر میکنند که این تمرین بسیار خوب است و میخواهناد آنرا
با خادواده و دوستان خود در میان بگذاردد .بله ،همگی ما میتوادید این کار را ادجام دهید -میتوادید آنرا به همه ادتقال دهیاد.
اما مسئلهای وجود دارد که باید آنرا برای همگی بیان کنم .ما به ما چیزهای بسیاری میدهیم که دمیتوان روی آنها میمتای
گذا ت .چرا آنها را به ما میدهیم؟ آنها برای تزکیهی ما هستند! فقط ومتی تزکیه میکنید ،میتوادیم این چیزها را به ما
بدهیم .بهعبارتی دیگر ،ومتی در آینده تمرینها را به افراد دیگر منتقل میکنید ،دمیتوادیاد ایان چیزهاا را بارای اهرت و دفاع
خصی مورد استفاده مرار دهید .پس دمیتوادید کالسی بگذارید ،همانطورکه من ادجام میدهم ،و هریه بگیرید .ما هزینههایی
داریم چراکه دیاز داریم کتابها و مطالبی را چاپ کنیم و به دقاط مختلف برای ا اعهی تمرین سفر کنیم .اهریهی ماا درحاال
حاضر کمترین هریه در کشور است ،اما چیزهایی که میدهیم غیرمابل مارش هستند .ما بهطور وامعی مردم را بهسوی سطوح
باه هدایت میکنیم ،و ما این را متوجه دهاید .ما یک اگرد فالون دافا هستید ،بنابراین ومتی در آینده این تمرین را ا ااعه
میدهید ،از ما دو رط را تقاضا میکنیم.
اول اینکه دمیتوادید هیچ هریهای بگیرید .به ما چیزهای بسیاری دادهایم ،اما آنها برای این دیستند که ثروتی جماع
کنید و یا اینکه در جستجوی هرتی با ید .به بیادی دمیقتر ،آنها برای این هستند که ما را دجات دهند و کماک کنناد کاه
تزکیه کنید .اگر پولی بگیرید ،فا ن من هر چیزی را که به ما داده ده است پس خواهد گرفت و دیگر تمرینکننادهی فاالون
دافای ما دخواهید بود و بنابراین هرچه را که ا اعه میدهید فالون دافای ما دخواهد بود .ومتی تمرین را ا اعه مایدهیاد ،دبایاد
هیچ فکری دربارهی اینکه دامی برای خود بسازید یا از آن چیزی بهدست آورید دا ته با ید -باید به دیگران داوطلباداه خادمت
کنید .اگردان ما در سراسر کشور آنرا به این کل ادجام دادهادد و دستیاران در مناطق مختلف دیز با رفتار ان دمودهی خوبی را
بهجای گذا تهادد .اگر میخواهید تمرین ما را یاد بگیرید ،میتوادید بیایید و آنرا یاد بگیرید ،فقط باید بخواهیاد ،و ماا مایتاوادیم
مسئولیت ما را به عهده بگیریم و از ما یک ریال هم دخواهیم گرفت.
رط دوم این است که دباید چیزهای خصی را به دافا اضافه کنید .بهعبارتی دیگر ،ومتی تمارین را ا ااعه مایدهیاد،
بدون توجه به اینکه چشم سوم ما باز با د ،چیزی را دیده با ید ،یا بعضی از توادااییهاای فاوقطبیعای ظااهر اده با اند،
دمیتوادید بر پایهی آنچه که دیدهاید دربارهی فالون دافای ما صحبت کنید .آن مسامت کاوچکی کاه اما در ساطح خودتاان
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دیدهاید چیزی دیست و از معنای وامعی فا که ما آموزش میدهیم بسیار دور است .پس ،از حاه به بعد ومتی این تمرین را ا ااعه
میدهید ،باید این مسئله را در ذهن دا ته با ید ،و این تنها راهی است که میتوادیم مطمئن با یم کاه چیزهاای اصالی فاالون
دافای ما بدون تغییر بامی خواهند مادد.
همچنین اجازه ددارید که این تمرین را به همان کلی که من ا اعه میدهم ،ا اعه دهید ،ما دمایتوادیاد باا ارایاهی
سخنرادی در جمعی بزرگ به کلی که من ادجام میدهم فا را آموزش دهید -ما مادر دیستید فا را آماوزش دهیاد .علات ایان
است که معنی آنچه که من آموزش میدهم عمیق و ژرش است و چیزهای سطوح باه را در آنچه آموزش میدهم درآمیختاهام.
ما در سطوح مختلف درحال تزکیه هستید .در آینده بعد از آنکه پیشرفت میکنید ،اگر دوباره به این چیزهای ضبط ده گاوش
کنید ،به ر د و بهبود ادامه خواهید داد ،و همانطور که به گوش کردن آنها ادامه میدهید ،همیشه درک تازهای خواهید دا ات
و دتایج تازهای را بهدست خواهید آورد ،و ومتی کتاب را میخوادید حتای بیشاتر ایانگوداه اسات .چیزهاای بسایار عمیقای را در
صحبتهایم درآمیختهام ،دردتیجه ،این فا چیزی دیست که ما بتوادید آموزش دهید .ما اجازه ددارید که از کلماات اصالی مان
بهعنوان کلمات خودتان استفاده کنید ،وگرده آن دزدیدن فا است .فقط میتوادید کلمات اصلی مرا اساتفاده کنیاد و اضاافه کنیاد،
"همانطور که معلم آنرا میگوید" یا "همانطور که در کتاب دو ته ده است" .فقط میتوادید به این طریق بگویید .چرا؟ زیرا
ومتی به این کل آنرا بگویید ،کلمات ما مدرت دافا را با خود حمل میکند .دمیتوادید چیزهایی را که میدادید بهعنوان فاالون
دافا ا اعه دهید وگرده آنچه را که منتقل میکنید فالون دافا دیست و آنچه را که ادجام میدهیاد مثال تضاعیف کاردن فاالون
دافای ما است .ومتی چیزهایی بر پایهی عقاید و افکار خود میگویید ،فا دیستند و دمیتوادند مردم را دجات دهند ،و هیچ تاأثیری
هم دخواهند دا ت .این دلیل آن است که چرا هیچ کسی دمیتوادد این فا را آموزش دهد.
رو ی که این تمرین را ا اعه میدهید گذا تن دوارهای صوتی یا دوارهای ویدیویی برای اگردان در محلهای تمارین
یا در محلهای آموزش است و بعد از آن دستیاران میتوادند تمرینها را به آنها آموزش دهند .میتوادید از کل سمینار استفاده
کنید تا افراد با یکدیگر گفتگو کنند ،و میتوادید تبادل دظر کرده و چیزها را با هم در میان بگذارید .هزم میدادیم که بهاین کل
ادجام دهید .چیز دیگر این است که دباید یک اگرد (یک مرید) را که فالون دافا را ا اعه میدهد "معلم" یا "استاد" یا هر چیاز
دیگر بنامید ،در دافا فقط یک استاد وجود دارد .بدون توجه به اینکه یک دفر چه زمادی تمرین را روع کرده اسات ،هناوز یاک
مرید است.
ومتی تمرین را ا اعه میدهید ،ممکن است بعضی از ا خاص فکر کنند" ،معلم میتوادد فالون را در مردم کار بگاذارد و
بدن آنها را اصالح کند .اما ما دمیتوادیم آنرا ادجام دهیم "...دگران دبا ید .میتوادم هماکنون ما را مطمئن کنم -پشات سار
هر تمرینکننده فا ن من وجود دارد و ده فقط یکی .بنابراین فا ن من این کارها را ادجام خواهد داد .ومتی به خصی تمرین را
آموزش میدهید ،اگر رابطهای تقدیری برای آن دا ته با د ،فالون را بالفاصله بهدسات مایآورد .اگار رابطاهی تقادیری خاوبی
ددا ته با د ،بعد از اینکه بددش دوباره متعادل ود ،بهآرامی از طریق تمرین یک فاالون خواهاد گرفات ،و فا ان مان او را در
دوباره متعادل دن بددش کمک خواهد کرد .و راههای دیگری وجود دارد ،میتوادم به ما بگویم .افرادی که از طریق خوادادن
کتاب هایم ،از طریق تما ا کردن ویدیوها یا از طریق گوش کردن به دوارهای صاوتی ،فاا را مطالعاه مایکنناد و تمارین را یااد
میگیردد ،اگر بهطور وامعی با خود ان مثل یک تمرینکننده برخورد کنند ،تمام چیزهایی را که سزاوارش هستند به همین کل
بهدست خواهند آورد.
ما به اگردانمان اجازه دمیدهیم که بیماران را فا دهند .اگردان فالون دافا مطلقا اجازه دداردد بیماری دیگران را فا
دهند .به ما آموزش میدهیم که در تزکیه صعود کنید ،دمیگذاریم هیچ وابستگی را ر د دهید یا اینکه بدن خود را به آ فتگی
بکشادید .محلهای تمرین ما بهتر از هر محل تمرین چیگودگ دیگری است .اگر بتوادید تمرینها را در محالهاای تمارین ماا
میادان ادارژیِ
ِ
ادجام دهید ،خیلی بهتر از آن است که بیماریهای خود را فا دهید .فا ن من در یک دایره میدشیند و در باهی
محل تمرین ما گنبدی مرار دارد ،و باهی گنبد یک فالون بزرگ و یک فا ن بزرگ وجود دارد که از میدان مرامبت میکند .ایان
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میدان یک میدان معمولی دیست -مثل میدان محل تمرین چیگودگ معمولی دیست .این یک میادان تزکیاه اسات .بسایاری از
تمرینکنندگان ما با تواداییهای فوقطبیعی این میدادی را که فالون دافای ما دارد دیدهادد ،و آن با دور مرمز پیچیاده اده ،هماه
چیز مرمز است.
فا ن من میتوادد دروامع خودش فالون را برای تمرینکنندگان دصب کند ،اما ماا دمایخاواهیم وابساتگیهاای اما را
تشدید کنیم .ومتی به کسی تمرینها را آموزش میدهید ،ممکن است بگوید" ،اوه ،من اهن فالون گرفتهام" .و ما ممکن است
فکر کنید که ما آنرا کار گذا تید ،درصورتی که اینطور دیست .این را به ما میگویم تا آنکه این ،وابستگی اما را تشادید
دکند .این فا ن من است که تمام این کارها را ادجام میدهد .مریدان فالون دافای ما باید اینگوده تمرین را ا اعه دهند.
اگر کسی تمرینهای فالون دافا را دستکاری کند درحال آسیب رساددن به دافا است ،درحال آسیب رساددن به این روش
است .بعضی افراد آموزشهای تمرین را به چیزهای مافیهداری برگرداددهادد .این مطلقا مجاز دیست .تماامی روشهاای تزکیاهی
حقیقی ،از اعصار مامبل تاریخ به ار میرسند ،از زمانهای مدیم به ار مایرساند و از طریاق تزکیاه ،موجاودات رو انباین
بی ماری را تکوین دادهادد .هیچ کسی جرأت دکرده به این چیزها حتی یک ذره دست بزدد .چنین چیزی فقط در این عصر پایان
دارما ظاهر ده است .در طول تاریخ ،هرگز این چیزها اتفاق دیفتادهادد .همه باید در اینباره بسیار مرامب با ند.
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سخنراني چهارم

از دست دادن و بهدست آوردن
در جامعهی تزکیهکنندگان ،مردم غالبا دربارهی رابطهی بین از دست دادن و بهدست آوردن صاحبت مایکنناد ،و ماردم
عادی دیز دربارهی آن صحبت میکنند .ما تمرینکنندگان چگوده باید با از دست دادن و بهدست آوردن برخورد کنیم؟ دباید مثال
مردم عادی برخورد کنیم .تنها چیزی که مردم عادی دربارهی آن فکر میکنند دفع خود ان است و اینکاه چگوداه باهخاوبی و
بهراحتی زددگی کنند .اما ما تمرینکنندگان اینطور دیستیم ،دمیقا برعکس هستیم .ما جویای آنچه که مردم عادی مایخواهناد
دیستیم .اما آنچه را که ما بهدست میآوریم چیزی است که مردم عادی دمیتوادند آنرا کسب کنند حتای اگار بخواهناد ...مگار
آنکه تزکیه کنند.
معموه ومتی به از دست دادن ا اره میکنیم ،منظور چیز خیلی محدودی دیست .ومتی درباارهی از دسات دادن صاحبت
میکنید ،برخی افراد ممکن است فکر کنند که آن دربارهی بخشیدن کمی پول ،کمی کمک باه افارادی کاه مایبینیاد محتااج
هستند ،یا دادن چیزی به فقیری در خیابان است .آنها دیز کلی از دادن و از دست دادن هستند ،اما این فقط کمتر اهمیت دادن
به آن یک موضوع ،به پول یا چیزهای مادی است .دست کشیدن از پول ،بیگمان یک جنبهی از دست دادن است و دسبتا یاک
جنبهی عمدهی آن .اما از دست داددی که ما دربارهی آن صحبت میکنیم به آن محادودی دیسات .در روداد تزکیاه ،باهعناوان
تمرینکننده باید بسیاری از وابستگیها را رها کنیم ،مثل خوددمایی ،حسادت ،رمابتجویی ،ور و وق بیش از حاد -تماامی آن
وابستگیها باید کامال از بین برودد .از دست داددی که ما دربارهی آن صحبت میکنیم وسیعتر است .در طول کل مسایر تزکیاه،
باید تمامی آن وابستگیها و امیال مختلفی را که مردم عادی داردد از دست بدهیم.
ممکن است برخی از افراد فکر کنند" ،ما در بین مردم عادی تزکیه میکنیم .اگر همه چیز را از دست دهیم ،آیا ما را مثل
راهبها و راهبهها دمیکند؟ از دست دادن همه چیز به دظر غیرممکن میآید" .در مدرسهی ما ،برای آن بخشی که در بین مردم
عادی تزکیه میکنند ،هزم است که در جامعهی عادی ادسادی تزکیه کنند و تا حد امکان با مردم عادی هامسااز با اند .از اما
درخواست دمیکنیم که وامعا همهی چیزهای مادی را از دست بدهید .اهمیتی ددارد که ردهی غلی ما چهمدر باه است ،و مهم
دیست چهمدر ثروت دارید :دکتهی کلیدی این است که آیا میتوادید آن وابستگی را رها کنید.
مدرسهی ما مستقیما روی ذهن ما تمرکز میکند .ومتی چیزی در مخاطره است ،یا ومتی با کسی مشکلی دارید ،اینکه
بتوادید به آن چیزها کمتر اهمیت بدهید ،موضوعی کلیدی است .تزکیه در معابد و کوههای دورافتاده و جنگلهاا باه ایان منظاور
است که ما را کامال از جامعهی عادی ادسادی مطع کند ،و برای این است که مجبورتان کند وابساتگیهاای ماردم عاادی را از
دست بدهید ،آن ما را از چیزهای مادی دور میکند بهطوری که مجبور وید از دست بدهید .اما افرادی که در بین مردم عادی
زددگی میکنند این یوه را بردمیگزینند .ما باید درحالی که در این محیط مردم عادی هستیم دسبت باه آن چیزهاا بایتفااوت
با یم .البته این وامعا سخت است .و این چیزی است که در مدرسهی ما حیاتیترین چیز است .بنابراین از دسات داددای کاه ماا
دربارهی آن صحبت میکنیم وسیع است ،ده اینکه محدود با د .در مورد ادجام کاری خوب و بخشاش کمای پاول ،اماروزه باه
گداها در خیابان دگاه کنید ،برخی از آنها حرفهای هستند و ممکن است حتی بیشتر از ما پول دا ته با اند .ماا بایاد باهجاای
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تمرکز بر چیزهای جزییِ بیاهمیت ،به محدودهی وسیعتری از مسایل تمرکز کنایم .عمال تزکیاه باهطاور بااز و مومراداهای باه
محدودهی وسیعتری تمرکز میکند .در رودد از دست دادن ،آنچه که وامعا از دست میدهیم چیزهای بد هستند.
مردم اغلب فکر میکنند آنچه که میخواهند چیزهای خوبی هستند .اما درحقیقت ،ومتی از سطحی باه دگااه مایکنیاد،
همگی فقط برای برآورده کردن عالیق خصی در بین مردم عادی است .مذاهب گفتهادد :بدون توجه به اینکه چاهمادر ثاروت
دا ته با ید یا ردهی ما چهمدر باه با د ،فقط برای چند دهه دوام دارد ،دمیتوادد هنگام تولد با اما آورده اود ،و دمایتواداد
هنگام مرگ با ما برده ود .چرا گودگ اینمدر باارزش است؟ زیرا مستقیما روی روح اصلی ما ر د میکند ،میتواداد هنگاام
تولد با ما آورده ود و هنگام مرگ همراه ما برده ود ،و مستقیما ثمرهی تزکیهی ما را تعیین میکند و باه هماین جهات
تزکیهی آن راحت دیست .بهعبارتی دیگر ،آنچه را که از دست میدهید چیزهای بد هستند ،و فقط از این طریق مادر خواهید بود
به خودِ وامعی اولیهتان برگردید .پس چه چیزی را بهدست میآورید؟ سطح ما ر د میکند ،دهایتا ثمارهی حقیقای را باهدسات
میآورید ،و به کمال خواهید رسید -مشکلی بنیادی را حل میکند .البته اگر بخاواهیم امیاال مختلاف ماردم عاادی را از دسات
بدهیم ،و اگر بخواهیم فورا به آن برسیم ،آسان دیست .باید آنرا بهتدریج ادجام دهید .آنچه را که میگویم" ،آنرا بهتدریج ادجام
دهید" ،می نوید و میگویید" ،معلم به من گفت که آنرا بهتدریج ادجام دهم ،پس من سر فرصت ادجام خاواهم داد" .اماا ایان
درست دیست! ما باید با خودتان جدی با ید ،اما ما میگذاریم بهتدریج ر د کنید .اگر امروز فورا به آن میرسیدید ،اماروز یاک
بودا میبودید ،و این وامعبیناده دیست .ما بهتدریج به آن خواهید رسید.
آنچه از دست میدهیم دروامع چیزی بد است .آن چیست؟ آن کارما است و با تمام وابساتگیهاای مختلفای کاه ماردم
داردد در هم تنیده ده است .برای مثال ،مردم عادی همه دوع ضعف ین ینگ داردد و ادواع و امسام کارهای بد ادجام میدهند
تا به خود ان سود برسادند .بنابراین این مادهی سیاه ،کارما را بهدست میآوردد .کارما مستقیما به وابستگیهای ماا ارتبااط دارد.
برای از بین بردن آن چیزهای بد ،باید اول از همه فکرمان را عوض کنیم.

تبدیل كارما
فرآیندی وجود دارد که میتوادد مادهی سفید و مادهی سیاه را به یکدیگر تبدیل کند .بعد از اختالفی کاه باین ادساانهاا
اتفاق میافتد ،یک فرآیند تبدیل بهوجود میآید .اگر کار خوبی ادجام داده با ید ،مادهی سفید ،تقوا را بهدست میآورید ،و اگر کار
بدی ادجام داده با ید ،مادهی سیاه ،کارما را بهدست میآورید .یک فرآیند به ار بردن و منتقل دن دیز وجود دارد .ممکن است
کسی سؤال کند" ،آیا این از کارهای بدی است که فرد ،پیشتر در زددگی خود ادجام داده است"؟ همیشه اینطاور دیسات ،زیارا
کارمایی که جمع کردهاید فقط از یک دورهی زددگی دیست .در جامعهی تزکیهکنندگان اعتقاد بر این است که روح اصلی از باین
دمیرود .اگر روح اصلی از بین دمیرود ،پس ممکن است مبل از این زددگی رفتارهای متقابلی دا ته است ،و ممکن اسات در آن
رفتارهای متقابل اجتماعی به کسی بدهکار ده با د ،از کسی سوء استفاده کرده با د ،یا کارهای بد دیگری مثل کشاتن ادجاام
داده که منجر به این دوع کارما ده با د .این چیزها در بععدهای دیگر ادبار می ودد و همیشه همراه اما هساتند .ایان مسائله
برای مادهی سفید دیز صدق میکند .اما این تنها منبع دیست .حالت دیگری وجود دارد ،که ممکن است در خادوادهی اما جماع
ود یا از اجداد منتقل ود .مسنترها میگفتند" ،تقوا جمع کن ،تقوا جمع کن"!"،اجداد تو تقاوا جماع کردداد"" ،ایان اخص
درحال از دست دادن تقوا است ،او درحال کم کردن تقوای خود است!" آنچه که گفتند صحیح بود .این روزها ،ماردم عاادی باه
این گفتار گوش دمیدهند .اگر به افراد جوان دربارهی از دست دادن تقوا و فقدان تقوا سخن بگویید ،اصال به آن گوش دخواهناد
کرد .اما حقیقت این است که ،این کلمات وامعا از معنای عمیقای برخوردارداد و فقاط مفااهیمی دیساتند کاه از تفکار و ذهنیات
دسلهای جدید بیایند .آن وامعا بهصورت مادی وجود دارد .بدن ما هر دو دوع این ماده را دارد.
برخی افراد میپرسند" ،آیا این حقیقت دارد که اگر خص مادهی سیاه فراوادی دا ته با د ،دمایتواداد باه ساطوح بااه
تزکیه کند"؟ بله ،تا اددازهای درست است .افرادی که مادهی سیاه فراوادی داردد ،درک و فهم اان توساط آن تحات تاأثیر مارار
میگیرد .مادهی سیاه ،دور بدن خص میدادی کل میدهد و او را دربر میگیرد ،او را از سر ت جهان ،حقیقت ،دیاکخاواهی،
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بردباری جدا میکند ،بنابراین این خص ممکن است درک و فهم ضعیفی دا ته با د .ومتی دیگاران درباارهی چیزهاایی مثال
تزکیه و چیگودگ صحبت میکنند ،فکر میکند که همهی اینها خرافات است و اصال آنها را باور دمیکند ،فکار مایکناد کاه
آنها مسخره هستند .معموه به این صورت است ،اما این مطلق دیست .پس آیا به این معنی است که اگر بخواهاد تزکیاه کناد،
بسیار سخت خواهد بود و گودگ او دمیتوادد زیاد ر د کند؟ اینطور دیست .ما میگوییم" ،دافا بیکران است" -تزکیه تماماا باه
ملب و ذهن ما بستگی دارد .استاد ،ما را به درِ ورودی راهنمایی میکند ،اما تزکیه به اما بساتگی دارد .آن ،تماماا باه ایان
بستگی دارد که خود ما چگوده تزکیه میکنید .اینکه آیا میتوادید تزکیه کنید تماما به این بستگی دارد که آیا میتوادید تحمال
کنید ،آیا میتوادید فداکاری کنید و آیا میتوادید سختی بکشید .اگر مادر با ید ارادهتان را آهنین کنید ،هیچگوده سختی دمیتواداد
مادع ما ود و میگویم که هیچ مشکلی دیست.
یک خص با مادهی سیاه بیشتر ،معموه مجبور است بیشتر از خصی که مادهی سافید بیشاتری دارد فاداکاری کناد.
چراکه مادهی سفید مستقیما همسو با سر ت جهان ،حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری است و تا آنجا که خص ین اینگ خاود
را ر د دهد و ومتی در یک داسازگاری مرار دارد مادر با د ین ینگ خود را ر د دهد ،گودگ او افزایش خواهد یافات .باه ایان
آسادی است .خصی با تقوای بیشتر ،درک و فهم بهتری دارد .او میتوادد زجر بکشد ،سختیهای جسمی و ذهنی را تحمل کند.
حتی اگر بیشتر با بددش و کمتر با ذهنش زجر بکشد ،هنوز مادر خواهد بود گودگ خود را افازایش دهاد .اماا بارای افارادی کاه
مادهی سیاه بیشتری داردد این مسئله به این راحتی دیست .اول باید از میان این رودد بگذردد ،روددی که ماادهی سایاه بایاد باه
مادهی سفید تبدیل ود .این روددی بسیار دردداک است .این دلیل آن است که چرا فردی با درک و فهمی ضعیف معماوه بایاد
سختی بیشتری را تحمل کند ،و با کارمای زیاد و درک و فهمی ضعیف ،تزکیه کردن برای او سختتر است.
مثالی عینی برای ما می زدم ،و خواهیم دید که برخی افراد چگوده تزکیه میکنند .برای تزکیه کردن در مدیتیشن ،بایاد
با پاهای ضربدری مدتی طوهدی بنشینید و ومتی پاها ضربدر ددد درد میگیردد و سوزن سوزن می ودد .پس از مدتی ،احساآ
بیمراری روع می ود و پس از آن وامعا بیمرار می وید -ما درحال "سختی دادن باه بادن ،آبدیاده کاردن اراده" هساتید.
بدنتان احساآ خوبی ددارد و ذهنتان دیز احساآ خوبی ددارد .برخای از افاراد از درد ضاربدر کاردن پاهاای اان مایترساند،
بهطوری که پاهای ان را باز میکنند و دمیخواهند ادامه دهند .و برخی افراد اگر کمی بیشتر پاهای ان را در حالت ضربدر دگاه
داردد دمیتوادند طامت بیاوردد .اما ومتی پاهای ان را باز میکنند مدیتیشن بیهوده می ود .لحظهای که پاها بهخاطر ضربدر بودن
روع به درد میکنند ،پاها را باز میکنند و پس از کمی درمش دوباره آنها را درحالت ضربدر مرار میدهند .ما فکر میکنایم آن
مؤثر دیست .علت این است که ومتی پاهای ان درد میگیرد ،میتوادیم ببینیم که مادهی سیاه درحال حمله به پاهای ان اسات.
مادهی سیاه کارما است و زجر کشیدن کارما را از بین میبرد و آنرا به تقوا تبدیل میکند .به محض اینکه درد میگیارد ،کارماا
روع به از بین رفتن میکند ،و هرچه بیشتر کارما به پایین فشار بیاورد ،درد بیشتری در پاها احساآ مای اود .بناابراین دلیلای
برای درد پاها وجود دارد .معموه پاهای فرد در مدیتیشن دشسته بهطور متناوب درد میگیرد .درد برای مدتی میمادد ،طامتفرسا
می ود و پس از اینکه رفت ،کمی آسوده خواهد د ،اما زیاد طول دمیکشد ،زیرا درد دوباره روع می اود .معماوه ایانگوداه
پیش میرود.
کارما تکهتکه از بین میرود ،بنابراین بعد از اینکه یک تکه از کارما برطرش می ود ،پاهایتان کمی احساآ بهتری پیدا
خواهند کرد .اما پس از مدتی کوتاه تکهی دیگری میآید و پاهایتان دوباره روع به درد گرفتن میکنند .بعد از اینکاه ماادهی
سیاه از بین میرود ،داپدید دمی ود ،این ماده دابود دمی ود -بعد از اینکه از باین مایرود ،مساتقیما باه ماادهی سافید تبادیل
می ود .و این مادهی سفید تقوا است .چرا میتوادد به این کل تبدیل ود؟ زیرا ایان فارد ساختی را تحمال کارده ،هزیناه را
پرداخت کرده و درد را تحمل کرده است .گفتهایم که تقوا از طریق تحمل درد ،تحمل زجرها و ادجاام کارهاای خاوب باهدسات
میآید .به همین دلیل است که این مسئله در طول مدیتیشن اتفاق میافتد .برخی از افراد ومتی پاهای ان کمای درد مایگیارد
آنها را باز میکنند و مبل از اینکه پاها را مثل مبل روی هم مرار دهند آنها را کمی درمش میدهند .ایان باه هایچوجاه ماؤثر
دیست .ومتی برخی از افراد تمرین حالت ایستاده را ادجام میدهند ،بازوهای ان خساته مای اود و دمایتوادناد طامات بیاورداد،
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بنابراین دستهای ان را پایین میآوردد .این وامعا مؤثر دیست .آن یک ذره درد به چه کار میآید؟ میتاوادم بگاویم اگار کسای
میتوادست فقط با باه دگه دا تن دستش به این کل در تزکیه موفق ود بسیار راحت میبود .بنابراین ومتی افراد در مدیتیشن
تزکیه میکنند این چیزها روی میدهند.
مدرسهی ما عمدتا آن رویکرد را ادتخاب دمیکند ،اگرچه هنوز دقش بخصوصی دارد .ما اکثرا کارما را از طریاق تانش باا
افراد دیگر که ین ینگ مان را آزمایش میکند تبدیل میکنیم .معموه به این کل خود را دشاان مایدهاد .ومتای باا کسای
برخورد و مجادلهای دارید یا با کسی اصطکاکی دارید ،میتوادد بدتر از آن درد با اد .مایگاویم کاه درد جسامی بارای تحمال
آسانترین است -فقط دددانهایتان را به هم فشار میدهید و آن تمام می ود .اما ومتی افراد علیه یکدیگر حقهبازی مایکنناد،
کنترل ذهن سختترین چیز است.
بهطور مثال ،خصی با ورود به محل کار ،بهطور اتفامی میبیند که دو دفر دربارهی او چیزهای بدی میگویند ،چیزهاایی
که میگویند بسیار بد است ،او از عصبادیت جوش میآورد .اما گفتهایم که بهعنوان یک تمرینکننده دباید ومتی مورد حملاه مارار
گرفتید تالفی کنید ،یا ومتی توهین دید جوابش را بدهید -باید استاددارد بااهیی را بارای خاود دردظار بگیریاد .بناابراین فکار
میکند" ،معلم گفته است که ما تمرینکنندگان مثل دیگران دیستیم و باید خیلی باگذ ت با یم" .او با آن دو خص بگو مگاو
دمیکند .اما معموه ومتی تضادی پیش میآید ،اگر ما را برادگیخته دکند ،به حساب دمیآید ،اثاری دادارد و اما ماادر دیساتید
بهواسطهی آن ر د کنید .بنابراین ،او دمیتوادد آنرا فراموش کند ،احساآ ردجش میکند و اید دتواداد آنرا از ذهانش بیارون
کند ،و دایما میخواهد برگردد و برای لحظهای دظری به آن دو دفری که چیزهای بدی دربارهی او میگفتند بیندازد .برمیگاردد،
میبیند که آن دو دفر با چهرهی رورادهای در گفتگویی گرم هستند .دمیتوادد حتی برای یک لحظاه آنرا بپاذیرد ،عصابادیتش
فوران میکند ،به احتمال زیاد درجا با آنها دعوا خواهد کرد .وامعا سخت است که ومتی در بین مشکلی با کسی هستید ذهنتاان
را تحت کنترل دگه دارید .میگویم که اگر هر چیزی میتوادست از طریق مدیتیشن اداره ود ،آسان میبود ،اما اینگوده دیست.
بنابراین از حاه به بعد در تزکیهتان با هر دوع ردجی مواجه خواهید د .چگوده میتوادستید بدون آنها تزکیه کنیاد؟ اگار
همه با هم خوب بوددد ،بدون هیچ تضادی در تالش برای پیشی گرفتن ،و هیچ چیزی با ذهنتان مداخله دمیکارد ،آیاا فقاط باا
دشستن در اینجا ،ین ینگتان ر د میکرد؟ اینگوده دیست .یک خص مجبور اسات کاه خاود را در مومعیاتهاای وامعای
آبدیده کند -این تنها راهی است که میتوادید ر د کنید .برخی افراد متعجب می ودد" ،چرا ما همیشه در تزکیهی روزادهماان باا
دردسر روبرو می ویم؟ آن مشکالت آنچنان فرمی با مشکالتی که مردم عادی گرفتار آنها می ودد دداردد" .این بادین خااطر
است که ما در بین مردم عادی تزکیه میکنید .داگهان سر و ته دخواهید د با سرتان بهسمت زمین ،به بااه پارواز کنیاد و در
هوا زجر بکشید -به این کل دخواهد بود .همگی مومعیتهایی خواهند بود که مردم عادی داردد ،مثال ایانکاه کسای اما را
داراحت میکند ،کسی ما را عصبادی میکند ،کسی با ما بد رفتار میکند ،یا کسی بدون دلیل چیزهای زدنده به ما میگویاد.
برای این است که دیده ود چگوده این چیزها را اداره میکنید.
برای چه با این مشکالت مواجه می وید؟ تمام آنها از بدهیهای کارمایی خودتان دا ی می ودد .تا حاه مسامتهاای
بی ماری از آنها را برای ما از بین بردهایم ،و فقط مقدار کمی بامی مادده است ،که به سختیهایی در سطوح مختلف تقسایم
می ودد تا بتوادید ین ینگتان را ر د دهید .سختیها ،مارار داده مای اودد تاا ذهانتاان را آبدیاده کنناد و وابساتگیهاای
مختلفتان را از بین ببردد .آنها سختیهای خودتان هستند ،و ما برای ر د ین ینگ ما از آنها استفاده میکنیم .بایاد ماادر
با ید که بر همهی آنها غلبه کنید .تا ومتی ین ینگ خود را ر د دهید ،مادر خواهید بود بر آنها غلبه کنیاد -مگار ایانکاه
دخواهید بر آنها غلبه کنید .اگر بخواهید بر آنها غلبه کنید ،میتوادید .بنابراین از حاه به بعد ومتی با تضادی مواجه دید دبایاد
فکر کنید که آن بهطور تصادفی بوده است .این بدین دلیل است که ومتی تضادی پیش میآید ،ممکن است معلوم دبا د از کجاا
یکدفعه سر و کلهاش پیدا می ود ،اما بهطور تصادفی اتفاق دمیافتد .آن برای این است که ین ینگ اما را ر اد دهاد .تاا
ومتی خود را بهعنوان یک تمرینکننده ببینید ،مادر خواهید بود آنرا بهخوبی اداره کنید.
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البته به ما گفته دخواهد د که مشکالت یا تضادها چه ومت میآیند .اگر هر چیزی به ما گفته می د چگوده تزکیاه
میکردید؟ هیچ فایدهای دمیدا ت .آنها معموه بهطور غیرمنتظره میآیند و فقط به این کل ین ینگ ما آزمایش خواهاد
د ،فقط به این کل ین ینگ ما بهطور حقیقی ر د خواهد کرد ،و فقط به این کل میتوادیم بگوییم که آیا مایتوادیاد از
ین ینگ خود مرامبت کنید .این دلیل آن است که چرا تضادها بهطور تصادفی دمیآیند .بنابراین در طول کل دورهی تزکیهتان،
هر ومت کارما درحال تبدیل با د ،با این مسئله مواجه خواهید د .برخالش آنچه مردم عادی تصور میکنند ،این بسیار سختتر
از سختی دادن به بدن است -تمرینهایی را ادجام میدهید ،آنها را کمی طوهدیتر ادجام میدهیاد ،دساتهاایتاان را مادتی
طوهدی باه دگه میدارید که درد میگیردد ،یا آنمدر ساکن میایستید که پاهایتان خسته می ودد ...آیا پس از آن گوداگ اما
ر د میکند؟ چگوده تنها با چند ساعت اضافه تمرین کردن ،گودگ ما میتوادد ر د کند؟ آن فقط بِنتی ما را تبدیل مایکناد،
اما برای تقویت ،هنوز به ادرژی دیاز دارد ،و آن سطح ما را باه دمیبرد .برای باه رفتن سطحتان دکتهی کلیدی آبدیاده کاردن
ذهنتان است .اگر فقط میتوادستید با ردج دادن به بدن ر د کنید ،میگویم که کشاورزان چینی بیشتر از همه ردج میبردد ،پاس
آیا دباید همگی آنها استادان بزرگ چیگودگ ودد؟ میتوادید هر اددازه که بخواهید به بدن ردج دهید ،با آنچه که آنها ادجاام
میدهند مابل مقایسه دیست ،که با سختی و زحمت در مزرعه زیر آفتاب سوزان هر روز کار میکنند .این موضوع به این ساادگی
دیست .این دلیل آن است که چرا میگوییم اگر وامعا میخواهید ر د کنید ،باید ذهنتان را ر د دهید .آن ر د وامعی است.
درحالی که کارما درحال تبدیل است ،اگر مصد داریم آنرا به خوبی اداره کنیم و مثل افراد عادی کارهاا را خاراب دکنایم،
دیاز داریم که همیشه ملبی دیکخواه و ذهنی آرام دا ته با یم .اگر ذهنتان همیشه به این صورت صلحجاو و دیاکخاواه با اد،
ومتی مشکالت داگهان ظاهر می ودد ،همیشه ضربهگیر و فضایی دارید که دربارهی آن فکر کنیاد .اماا اگار ذهانتاان همیشاه
درحال فکر کردن درباره ی مخالفت با افراد دیگر ،دعوا کردن برای این ،دعوا کردن برای آن ،با اد ،مایگاویم یاکباار کاه باا
مشکلی مواجه وید ،روع به دعوا کردن میکنید .این را تضمین میکنم .بنابراین ومتی در تضادی گرفتار می وید ،مایگاویم
که آن به این منظور است که مادهی سیاه در بدنتان را به مادهی سفید ،به تقوا تبدیل کند.
ما ادسانها امروز تا این حد پیشرفت کردهایم ،و تقریبا هر کسی کارما روی کارما ادبار کارده اسات -بادن هار خصای
مقدار بسیار زیادی کارما دارد .بنابراین در تبدیل کارما اغلب این مومعیت رخ میدهد :درحالی کاه گوداگ اما ر اد مایکناد و
درحالی که ین ینگ ما بهبود مییابد ،در همان زمان کارمای ما کاهش مییابد و در همان زمان تبدیل می ود .ومتای باا
مشکلی با افراد دیگر مواجه می وید ،میتوادد بهصورت اصطکاکهایی که ین ینگ ما را آبدیده میکناد ظااهر اود .اگار
بتوادید آنرا تحمل کنید ،کارمایتان از بین میرود ،ین ینگتان بهبود مییابد و گودگتان ر د میکند .همگی بههامپیوساته
هستند .در گذ ته مردم تقوای بسیاری دا تند و ین اینگ آنهاا از آغااز هام خاوب باود .آنهاا کمای زجار مایکشایددد و
میتوادستند گودگ خود را افزایش دهند .اما امروزه مردم اینطور دیستند .بهمحض اینکه زجر میکشند ،دمیخواهند تزکیه کنند.
عالوه بر این ،توادایی آنها برای درک آن کمتر و کمتر می ود و برای آنها سختتر میسازد که تزکیه کنند.
در تزکیه ،زمادی که وامعا با کسی مشکلی دارید ،یا ومتی افراد دیگر بهطور بدی با ما رفتار مایکنناد ،یکای از ایان دو
وضعیت میتوادد با د .یکی اینکه ممکن است ما در زددگی مبلیتان با آنها بهطور بدی رفتار کرده با ید .احساآ مایکنیاد
که آن دادرست است" ،چرا آنها اینطور با من رفتار میکنند"؟ بسیار خوب ،چرا ما مبال با آنها بادان صاورت رفتاار کردیاد؟
میگویید" ،من هیچ چیزی دربارهی گذ ته دمیدادم .این دورهی زددگی هیچ ارتباطی با آن دورهی زددگی دادارد" .اماا باه ایان
کل دیست .وضعیت دیگر این است که ومتی با کسی تضادی پیدا میکنید مسئلهی تبدیل کارما مطرح است ،بنابراین ومتی هر
یک از آنها را اداره میکنیم باید خیلی باگذ ت با یم و دباید مثل افراد عادی رفتار کنیم .این باید در محل کار یاا محایطهاای
کاری دیگر بهکار رود .به همان کل این در مورد کسادی که غل آزاد داردد دیز صدق مایکناد ،زیارا آنهاا هام برخوردهاای
اجتماعی داردد .غیرممکن است که در تماآ با جامعه دبا ید ،چراکه حدامل بین همسایهها روابطی وجود دارد.
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در ارتباطات اجتماعیتان همه دوع اختالش و داسازگاری خواهید دا ت .بنابراین درخصوص آن عده که بین مردم عاادی
تزکیه میکنند ،مهم دیست چهمدر پول دارید ،ردهی غلی ما چهمدر باه است ،غل آزاد دارید یا کسب و کار متعلق به خودتان
را دارید ،مهم دیست چه دوع غلی دارید :کارها را منصفاده ادجام دهید و با صدامت رفتار کنید .تمام حرفاههاا بایاد در جامعاهی
ادسادی وجود دا ته با ند ،فقط اینطور است که مردم درستکار دیستند .ربطی به اینکه چه حرفاهای داریاد دادارد .در گذ اته
گفتهای وجود دا ت" ،از ده دفر بازرگان ،دُه دفر فریبکار هستند" .این چیزی است که مردم عادی میگویند .اما من میگویم که
این مشکلی مربوط به درستکاری است .اگر درستکار با ید و منصفاده کسب و کار کنید ،هر چه بیشتر تالش کنید ،بایاد پاول
بیشتری بهدست بیاورید .ما آنرا بهدست میآورید فقط بهخاطر اینکه در این ددیای عادی برای آن زحمت کشایدید -بادون از
دست دادن ،چیزی بهدست دمیآید -آن از طریق سعی و کو ش بهدست آورده می ود .ما میتوادید در هر طبقاهی اجتمااعی
فرد خوبی با ید .در طبقات اجتماعی مختلف ،تضادهای مختلفی وجود داردد .طبقهی باه ،تضادهایی از دوع طبقهی باه دارداد ،و
همگی آنها میتوادند بهدرستی اداره ودد .افراد در هر طبقهی اجتماعی که با ند ،میتوادند کمتر به امیال و وابستگیهای اان
اهمیت بدهند ،و در دتیجه افراد خوبی ودد .افراد خوب در طبقات اجتماعی مختلف میتوادند یافت ودد ،و همگی مایتوادناد در
طبقهی اجتماعی خود ان تزکیه کنند.
این روزها در چین ،خواه در رکتهای دولتی یا کسب و کارهای دیگر با د ،مشکالتی که مردم با یکدیگر دارداد وامعاا
منحصر بهفرد است .کشورهای دیگر ،پدیدهای مادند این را هرگز ددا تهادد .دردتیجه ،برخوردهای ماردم در تاالش بارای پیشای
گرفتن بهطور خاصی دید هستند .آنها علیه یکدیگر دقشه میکشند ،برای سودی جزیی مبارزه میکنند و افکاری کاه دارداد و
ترفندهایی که بهکار میبردد همگی وحشتناک هستند .حتی سخت است که فردی خوب بود .بهطور مثال ،کسای باه محال کاار
میآید و احساآ میکند که حال و هوای آنجا درست دیست .بعدا ،خصی به او میگوید"،کسی اینطور و آنطور پشت سر تاو
بد گفته و پیش رییس رفته و دربارهی تو گزارش داده .او هرت تو را لکهدار کرد" .هر کسی بهطور عجیبی به او دگاه مایکناد.
افراد عادی چگوده میتوادند این را تحمل کنند؟ چگوده میتوادند چنین بدرفتاری را تحمل کنند؟ "او دسبت به من کارهای بادی
ادجام میدهد ،من هم کارهای بدی دسبت به او ادجام میدهم .اگر افرادی از او حمایت میکنناد ،مان هام افارادی را دارم .بیاا
مبارزه کنیم" .اگر این کار را در بین مردم عادی ادجام دهید ،خواهند گفت که فردی موی هستید .اما برای یک تمرینکننده ،این
کار بسیار بد است .اگر مثل یک فرد عادی کشمکش و مبارزه کنید ،یک فرد عادی هستید .اگر آن کار را با ور و حرارتی بیشتر
از او ادجام دهید ،به خوبیِ یک فرد عادی هم دیستید.
پس چگوده باید آن رویداد را اداره کنیم؟ ومتی با آن دوع تضاد مواجه می وید ،اول باید آراماش خاود را حفاظ کنایم ،و
دباید مثل آن خص رفتار کنیم .البته ،میتوادیم مسئله را با مهربادی توضیح دهیم ،ما میتوادیم موضاوع را رو ان کنایم -ایان
مشکلی دیست .اما دباید بیش از حد به آن وابسته با یم .ومتی با این مشکالت مواجه می ویم ،دباید مثل دیگران مبارزه و رمابت
کنیم .اگر او به آن صورت رفتار کرد و ما هم به همان صورت رفتار کنید ،آیا یک فرد عادی دیستید؟ دهتنها دباید مثال آن فارد
مبارزه و رمابت کنید ،بلکه دباید از آن خص متنفر با ید .وامعا دباید از او متنفر با اید .ومتای از او متنفار با اید ،آیاا عصابادی
دمی وید؟ آن گاه دتوادستهاید بردباری را رعایت کنید .ما تالش میکنیم کاه درسات ،دیاکخاواه و بردباار با ایم .حاال آنکاه
دیکخواهی ما حتی کمتر از حدی است که دربارهاش صحبت ود .پس دباید مثل او رفتاار کنیاد و وامعاا دبایاد از او عصابادی
وید ،حتی اگر هرت ما را در محل کار لکهدار کرده و وامعا آبروی ما را ریخته با د .ده تنها دباید از او عصبادی وید ،بلکه
باید از ته ملب از او تشکر کنید -وامعا از او تشکر کنید .اید یک فرد عادی این طور فکر کند" :آیاا ایان مثال آهکاییاو باودن
دیست"؟ میتوادم به ما بگویم ،اینطور دیست.
همگی دربارهی آن بیندیشیم .ما یک تمرینکننده هستید .آیا دبایاد اساتاددارد بااهتری را ددباال کنیاد؟ اما دبایاد از
معیارهایی که مردم عادی از آنها پیروی میکنند پیروی کنید .ما یک تزکیهکننده هستید ،بنابراین آیا آن چیزهایی که بهدست
میآورید از سطوح باهتر دیستند؟ پس باید از معیارهای سطوح باه پیروی کنید .اگر مثل او رفتار کنید ،آیا مثل او دیساتید؟ پاس،
چرا باید از او متشکر با ید؟ دربارهی این بیندیشید :چه چیزی را کسب خواهید کرد؟ در این جهان ،اصلی وجود دارد که میگوید،
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"بدون از دست دادن ،چیزی بهدست دمیآید" -اگر بخواهید بهدست بیاورید ،مجبوریاد از دسات بدهیاد .او اما را در مومعیات
وحشتناکی در بین مردم عادی گذا ت ،او طرفی دردظر گرفته می ود که بهدست آورده چراکه به خارج اما دفاع بارده اسات،
هرچه بیشتر ما را در رایط بدتری بگذارد و تأثیر آن بیشتر با د ،بیشتر تحمل میکنید و او بیشتر تقوا از دست میدهاد ،و آن
تقوا همگی به ما داده می ود ،و همزمان ومتی درحال بهدوش کشیدن آن هستید ،آنرا سبک گرفته و به دل دمیگیرید.
مادون دیگری در این جهان وجود دارد :ما فردی هستید که ردج فراوادی کشیدهاید ،پس کارمای ما تبدیل خواهد د.
از آنجا که زجر کشیدهاید ،هر اددازه که تحمل کنید به همان اددازه تبدیل می ود و همگی به تقوا تبدیل می ود .آیا ایان تقاوا
چیزی دیست که یک تمرینکننده میخواهد؟ آیا ما به دو طریق دفع دبردهاید؟ -کارمای ما دیز از بین رفته است .اگار او ایان
مومعیت را برای ما خلق دمیکرد ،چگوده میتوادستید ین ینگ خود را ترمی دهید؟ اگر من و ما با یکدیگر با احتارام رفتاار
کنیم و اینجا در هماهنگی بنشینیم ،چگوده میتوادد امکانپذیر با د که گودگ ر د کند؟ دمیقا علت اینکه فرصتی بارای ر اد
ین ینگ ما بهوجود آمد این است که آن خص این مشکل را برای ما ایجاد کرده است و اما مایتوادیاد از طریاق آن،
ین ینگ خود را بهبود بخشید .آیا ین ینگ ما بهبود دمییابد؟ به سه طریق دفع بردهاید .ما یاک تمارینکنناده هساتید.
بنابراین حاه که ین ینگ ما باهتر رفته است ،آیا گودگ ما دیز افزایش دمییابد؟ با یک حرکت به چهار طریق بردهاید ،چرا
از آن خص دباید ممنون با ید؟ وامعا باید از صمیم ملب از او تشکر کنید .وامعا به این صورت است.
البته ،دیت آن خص خوب دبود وگرده تقوای خود را به ما دمیداد .اما او وامعا فرصتی را برای ترفیع ین اینگ اما
بهوجود آورد .بهعبارت دیگر ،ما باید اهمیت خود را به تزکیهی ین ینگ بدهیم ،و درحالی که ین ینگتان را تزکیه میکنید،
کارمای ما از بین رفته و به تقوا تبدیل می ود و فقط به این طریق میتوادید سطح خود را باه ببریاد .آنهاا مکمال یکادیگر
هستند .ومتی از سطحی باه به این دگاه میکنید حقایق همگی تغییر کردهادد .یک فرد عادی دمیتوادد این را بفهمد ،اما ومتی از
سطحی باه به این مسئله دگاه کنید کل این چیز سر و ته ده است .به کلی که مردم عادی میبینند ،ممکن اسات چیازی را
درست بپنداردد ،اما آن وامعا درست دیست .فقط ومتی از سطحی باه به مسایل دگاه کنید آنها وامعا درست هستند .عموما بادین
صورت است.
این اصول را کامال تشریح کردهام .امیدوارم کاه در آیناده در تزکیاه ،همگای ماادر با اید کاه خاود را باهعناوان یاک
تمرینکننده ببینید و بهطور وامعی تزکیه کنید ،زیرا اصول هماکنون در اینجا معرفی دهادد .اید بعضی از افراد ،از آنجا کاه در
بین مردم عادی هستند ،فکر کنند منافع عینی و ملموآ مردم عادی که اینجا درست در مقابل آنها مرار دارد هنوز بیشتر عملی
هستند .در سیالب موی مردم عادی مادر دیستند خود را منطبق با استادداردی باه دگه داردد .اگر بخواهید یک فرد معمولی خوبی
با ید میتوادید مهرمادان و هروددان دموده را بهعنوان الگوی خود ادتخاب کنید .آنها الگوهای ماردم عاادی هساتند .اماا اگار
بخواهید یک تزکیهکننده با ید ،تزکیهی ما تماما به ذهن ما بستگی دارد ،زیرا دمودههایی وجود ددارد .چیز خوب این است که
ما گذا تهایم دافا ناخته ود ،چیزی که مبال حتی اگر میخواستید تزکیه کنید هیچ کسی دبود به ما آموزش دهد .بنابراین دافا
را پیروی کنید و اید بتوادید کمی بهتر عمل کنید .اینکه آیا میتوادید تزکیه کنید ،آیا آن به ادجام خواهد رسید ،و اینکه تا چاه
سطحی باه خواهید رفت تماما به خود ما بستگی دارد.
البته رو ی که کارما تبدیل می ود همیشه به کلی که اهن توصیف کردم دیست .میتوادد در صحنههای دیگاری دیاز
متجلی ود ،میتوادد در جامعه ،در منزل ،یا هر جایی اتفاق بیفتد .اید درحالی که در خیابان مشغول مدم زدن هستید با مشکلی
روبرو وید ،یا میتوادد جایی دیگر در جامعه با د .وابستگیهایی که دمیتوادید در محیط مردم عادی آنها را رها کنیاد ،همگای
باید رها ودد .تمام وابستگیهایتان ،تا ومتی که آنها را دارید ،همگی باید در محیطهای مختلف ،دور ریخته ودد .ما خواهیاد
لغزید ،و از آن ،حقیقت را درک میکنید .اینگوده تزکیه میکنید.
وضعیت رایج دیگری وجود دارد .برای بسیاری از مردم ،در جریان تزکیاه ،ومتای تمارینهاای حرکتای تزکیاه را ادجاام
میدهید ،همسرتان اغلب داراحت می ود ،و به محض اینکه روع به ادجام حرکات میکنید با ما دعوا میکند .اماا اگار کاار
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دیگری را ادجام دهید کاری به کار ما ددارد .فرض کنید ومت زیادی را صرش بازی مایودگ میکنید .او خو حال دخواهد باود،
اما ده به داراحتی ومتی که تمرین میکنید .تمرینهای ما برای او هیچ مشکلی ایجاد دمیکند و اما درحاال تمارین دادن باه
بدنتان هستید ،که مزاحمتی برای او ددارد -آن بسیار خوب است ،اما به محض این که روع به ادجاام تمارینهاا مایکنیاد او
چیزهایی را پرتاب و دعوا میکند ،برخی از زوجها تا مرحلهی طالق با یکدیگر دعوا کردهادد ،زیرا یکی از آنها تمرینها را ادجاام
میدهد .عدهی زیادی از آنها لحظهای دمیاددیشند که چرا این اتفاق میافتد .پس از آن ،از او میپرسید" ،چرا ومتی تمرینهایم
را ادجام میدهم این مدر عصبادی هستی"؟ او دمیتوادد دلیلی پیدا کند ،وامعا دمیتوادد دلیلی پیدا کند" .بله ،دباید آنمدر عصابادی
با م" اما در آن زمان خشمگین می ود .پس وامعا موضوع چیست؟ ومتی درحال ادجام تمرینهای حرکتی تزکیه هستید ،کارماا
باید تبدیل ود -بدون از دست دادن ،چیزی بهدست دمیآید .آنچه که از دست میدهید چیزهای بد هستند .ما باید بپردازید.
اید به محض این که وارد منزل وید ،همسرتان درست جلوی روی ما از دت خشم منفجر اود .اگار بتوادیاد آنرا
تحمل کنید تمرینهای امروز بیهوده دبوده است .اید کسی بهطور معمول با همسرش سازگاری دا ته با د ،چراکه او مایداداد
ومتی تمرینهای حرکتی تزکیه را ادجام میدهد باید تقوا را جدی بگیرد .بناابراین فکار مایکناد" ،معماوه او باا مان مخالفات
دمیکند ،اما امروز با من با سلطهجویی رفتار میکند"! خشم ما فوران میکند ،و با او روع به دعوا میکنید ،پس تمرین اماروز
به هیچ دردی دخورد .زیرا کارما آنجا بود و او درحال کمک به ما بود که آنرا از بین ببرید ،اما ما به او اجاازه ددادیاد و باا او
روع به دعوا کردید ،پس آن کارما از بین درفت .چیزهای زیادی مثل این روی میدهند .بسیاری از ما با ایان مومعیات برخاورد
کردهایم و لحظهای مکث دکردیم و دربارهی علت آن فکر کنیم .ومتی کارهای دیگری ادجام میدهید ،به این حاد مازاحم اما
دمی ود و اگرچه این چیز خوبی است ،اما او همیشه دسبت به ما حالت تهاجمی میگیرد .درحقیقت او فقط درحاال کماک باه
ما است که کارمایتان را از بین ببرید ،اما خودش این را دمیدادد .او فقط در ظاهر با ما دعاوا دمایکناد و در درون باا اما
مهربان با د ،اینطور دیست .او حقیقتا بهطور وامعی عصبادی است .زیرا هر کسی که کارما بهدسات مایآورد ،کسای اسات کاه
احساآ داراحتی میکند .مطعا به این کل است.

رشد شينشينگ
در گذ ته بسیاری از افراد مادر دبوددد از ین ینگ خود محافظت کنند و بنابراین با مشکالت زیاادی برخاورد کردداد و
پس از اینکه تا سطح بخصوصی تزکیه کرددد دتوادستند پیشتر برودد .برخی از افراد با ین ینگ کامال باهیی متولد می ودد و
ومتی تمرینهای حرکتی تزکیه را ادجام میدهند ،بالفاصله چشم سوم ان باز می اود و باه ملمروهاای بخصوصای مایرساند.
کیفیت مادرزادی چنین خصی کامال خوب و ین ینگ او باه است ،بنابراین گودگ او سریع ر د میکند .ومتی گوداگ او تاا
جاییکه ین ینگ او مرار دارد ر د میکند ،اگر بخواهد گودگ خود را بیشتر باه ببرد ،تنشها آ کار می ودد و دیاز دارد که به
ر د ین ینگ خود ادامه دهد .این برای کسی که با کیفیت مادرزادی خوبی متولد می ود حتی بیشتر صحت دارد .او احسااآ
میکند که گودگ او بهخوبی و مالیمت ر د میکند و تمرینش بهخوبی پایش مایرود .چارا داگهاان ایان هماه مشاکل ظااهر
می ود؟ هیچ چیز بهخوبی پیش دمیرود .هر کسی با او بهطور بدی رفتار میکند ،رییس وی دیز او را تحقیر مایکناد و مومعیات
منزل دیز متشنج می ود .چرا داگهان این همه مشکل ظاهر می ود؟ او آنرا درک دمیکند .کیفیت مادرزادی او خوب است ،و از
این رو مادر بود به سطح بخصوصی برسد ،و حاه این دوع وضعیت تزکیه ظاهر می ود .اما چگوده آن میتوادست استاددارد کمال
دهایی برای یک تزکیهکننده با د؟ تزکیهی او هنوز راه زیادی برای رفتن دارد! ما باید به ترفیع خود ادامه دهید .ایان دتیجاهی
آن مقدار کم کیفیت مادرزادی که با خود آوردید بود -این دلیل آن است که چرا مادر بودید باه آن وضاعیت تزکیاه برساید .اگار
بخواهید بیشتر ر د کنید استاددارد باید باه برود.
برخی از افراد میگویند" ،من پول بیشتری بهدست خواهم آورد و مطمئن خواهم د که خادوادهام تأمین با اند .پاس از
آن هیچ دگرادی ددارم و میروم که تزکیه کنم" .میگویم که خواب میبینید .ما دمیتوادیاد در زدادگی دیگاران دخالات کنیاد،
دمیتوادید سردو ت آدان را کنترل کنید ،خواه همسر ،فرزدد ،والدین یا خواهر و برادرتان با د .آیا این چیزی است که ما تصمیم
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میگیرید؟ بهعالوه ،اگر هیچ دگرادی در منزل ددا ته با ید ،و اگر کال هیچ مشکلی ددا ته با ید ،چاه چیازی را تزکیاه خواهیاد
کرد؟ تزکیه کردن در راحتی کامل -چه کسی تا به حال چنین چیزی نیده است؟ این چگودگی فکر کردن ما درباارهی آن ،از
دقطه دظر فردی عادی است.
تزکیه چیزی است که درست در بحبوحهی سختیها ادجام میدهید .آنها ما را آزمایش خواهند کرد که آیا مایتوادیاد
احساسات و امیالتان را مطع کنید و آیا میتوادید آنها را سبک بگیرید .اگر به آن چیزها وابسته با ید ،دمیتوادیاد تزکیاهتاان را
تمام کنید .هر چیزی علت خود را دارد .چرا ادسانها میتوادند ادسان با ند؟ دمیقا بهخاطر اینکه ادسانها احساسات دارداد .ماردم
فقط بهخاطر احساسات زددگی میکنند .عالیق بین اعضای خادواده ،عشق بین زن و مرد ،عشق به والدین ،احساآها ،دوستیها،
ادجام دادن کارهایی بهخاطر دوستی -مهم دیست کجا میروید دمیتوادید از احساسات خارج وید .میخواهید کاری ادجام دهید،
دمیخواهید کاری ادجام دهید ،خو حال هستید ،غمگین هستید ،به چیزی عشق میورزید ،از چیزی متنفر هستید -هر چیزی در
جامعه کامال از احساسات میآید .اگر احساسات را مطع دکنید دمیتوادید تزکیه کنید .اما اگر از احساسات بیرون بیایید هایچکسای
دمیتوادد ما را تحت تأثیر مرار دهد و وابستگیهای عادی دمایتوادناد اما را دوساان دهناد .آنچاه کاه جاایگزین مای اود
دیکخواهی بوده که با کوهتر است .البته راحت دیست که یکباره آنرا مطاع کارد .تزکیاه رودادی طاوهدی اسات ،ایانکاه از
وابستگیها رها د روددی تدریجی است .اما ما باید با خودتان جدی با ید.
برای ما تزکیهکنندگان تضادها بهطور داگهادی ظاهر می ودد .پس بایاد چاه کاار کنایم؟ اگار همیشاه ملبای سر اار از
دیکخواهی و محبت ،و حالت ذهنی آرام و صلحجو دا ته با ید ،ومتی با مشکالت مواجه می وید ،آنها را بهخوبی اداره خواهید
کرد زیرا به ما فضایی بهعنوان ضربهگیر خواهد داد .اگر همیشه با دیگران بامحبت و دوستاده با ید ،اگر همیشاه ومتای کااری
ادجام میدهید دیگران را دردظر بگیرید ،و هرگاه مسایلی با دیگران دارید اول فکر کنید که آیا آنها میتوادند آنرا تحمل کنند یا
آیا برای آنها باعث صدمهای دمی ود ،آنگاه مشکلی دخواهید دا ت .بنابراین ومتی تزکیه میکنید باید از اساتادداردهای بااه و
حتی باهتری پیروی کنید.
اغلب ،برخی از افراد این مسایل را دمیفهمند .چشم سوم برخی از افراد باز است و آنها بوداها را میبینند .این خص به
خاده میرود و بودا را ستایش میکند ،با خودش گله و کایت میکند" ،چرا از من مرامبت دمیکنی؟ خواهش میکنم ،خاواهش
میکنم به من کمک کن این مشکل را حل کنم"! مسلم است که آن بودا دخالت دخواهد کرد .آن مشکل توسط او تدارک دیاده
د ،و برای آن بود که ین ینگ ما را باه ببرد بهطوری که بتوادید از طریاق چاالشهاا ،خودتاان را ر اد دهیاد .چگوداه او
میتوادست آنرا برای ما حل کند؟ مطلقا آنرا برای ما حل دخواهد کرد .اگر حل میکرد چگوده گودگ ما میتوادست ر اد
کند؟ و چگوده میتوادستید ین ینگ خود را ر د دهید و سطحتان را باه ببرید؟ مسئلهی کلیدی این است که کااری کارد کاه
گودگ ما ر د کند .همانطور که موجودات رو نبین بزرگ آنرا میبینند ،ادسان بودن هدش دیست :زددگی یک خص برای
ادسان بودن دیست ،بلکه برای این است که بازگردید .مردم فکر میکنند که ردج فراوادی میکشند .اما آنها فکار مایکنناد کاه
هرچه بیشتر زجر بکشید بهتر است -سریعتر بدهیهای ما را میپردازد .اینگوداه فکار مایکنناد .برخای از افاراد ایانرا درک
دمیکنند .ومتی استدعای عاجزاده از بودا اثر دمیکند روع به مقصر دادستن او میکنند" ،چرا به من کمک دمایکنای؟ هار روز
برای تو عود رو ن میکنم و زادو میزدم و پیشادی بر زمین مرار میدهم" .برخی از افراد بهخاطر آن ،حتی مجسمهی بودا را خُرد
میکنند و از آن پس به بودا توهین میکنند .به محض اینکه یاوهگویی میکند ،این اینگ او ساقوط مایکناد و گوداگ وی
میرود ،او میدادد که چیزی بامی دمادده و پس از آن از بودا بیشتر و بیشتر دلخور می ود .فکر میکند کاه باودا درحاال ویاران
کردن او است .او منطق مردم عادی را برای اددازهگیری ین ینگ بودا بهکار میبرد .چگوده میتوادید آنرا به این کل ارزیابی
کنید؟ او معیار مردم عادی را برای دگاه کردن به چیزهای باهتر بهکار میبرد -چگوده آن میتوادد عملی با د؟ بنابراین این داوع
مشکل اغلب روی میدهد ،که خص فکر میکند ردجها در زددگیاش یک بیعدالتی علیه او اسات .و بسایاری از افاراد وجاود
داردد که به این کل سردگون دهادد.
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در چند سال پیش ،بسیاری از استادان چیگودگ بودهادد که سقوط کردهادد و این اامل برخای از اساتادان پارآوازه دیاز
می ود .البته ،استادان وامعی چیگودگ مأموریت تاریخی خود را کامل کرددد و برگشتند .درحال حاضر فقط تعاداد کمای وجاود
داردد که با ین ینگ سقوط کردهی خود در بین مردم عادی گم دهادد .آنها هنوز فعال هستند ،اما درحال حاضر هیچ گودگی
دداردد .برخی از استادان چیگودگ که در گذ ته معروش بوددد هنوز هم در جامعه فعال هستند .استادان ان دیددد کاه آنهاا در
بین مردم عادی گم ددد ،که بهسمت هرت و دفع خصی کشیده ددد و دتوادستند خود را بیرون بکشند و اینکاه دیگار باه
آنها امیدی دبود .بنابراین استادان ان روح کمکی آنها را بیرون کشیددد .گودگ تماما روی بدن روح کمکی ان بود .این موارد،
عادی هستند و تعداد زیادی از آنها وجود داردد.
در مدرسهی تزکیهی ما ،این موارد بسیار کم هستند .و حتی اگر تعدادی هم وجود دا ته با ند ،درخور توجاه دیساتند .در
رابطه با ر د ین ینگ ،مثالهای چشمگیر زیادی وجود دارد .اگردی بود کاه در یاک کارخاداهی پارچاهباافی در اهری در
استان اندودگ کار میکرد .بعد از اینکه فالون دافا را یاد گرفت ،تمرینها را به دیگر همکارادش یاد داد .دتیجه ایان باود کاه،
کارخاده کل تازهای به خود گرفت .او عادت دا ت که تکههایی از حولهها را از کارخادهی پارچهباافی باه خاداه ببارد و بقیاهی
کارمندان دیز همین کار را میکرددد .بعد از اینکه تمرین ما را یاد گرفت ،ده تنها بردن اجنااآ باه خاداه را متوماف کارد ،بلکاه
همهی چیزهایی را که از کارخاده به خاده برده بود به کارخاده بازگردادد .ومتی دیگران دیددد که او این کار را کرد ،آنها دیز بردن
چیزها را متومف کرددد .بعضی از کارمندان حتی آنچه را که مبال به خاده برده بوددد به کارخاده برگردادددد .این وضعیت در تماام
کارخاده اتفاق افتاد.
مسئول یکی از مراکز دستیاری فالون دافا در یک هر به دیدن اگردان فالون دافاا در یاک کارخاداه رفات کاه ببیناد
تزکیهی آدان چگوده پیش میرود .مدیر کارخاده خصا به دیدن آنها آمد" ،از ومتی این کارگران فاالون دافاا را یااد گرفتاهاداد
همگی صبح زود به کارخاده میآیند و دیرتر هم به خاده میرودد .آنها با پشتکاری زیادی کار میکنند و بدون توجه به ایانکاه
مسئول آنها چه کاری را برای آدان معین میکند ایراد دمیگیردد ،و برای عالیق خصی رمابت دمیکنند .ومتی روع کرددد به
این یوه عمل کنند تمام کارخاده کل تازهای گرفت و سود کارخاده دیز بهتر ده است .راه تزکیهی ما بسیار مدرتمناد اسات.
چه ومت معلم ما میآید؟ -من دیز میخواهم در این سخنرادیها رکت کنم" .هدش اصلی از تزکیهی فالون دافا هدایت ماردم
بهسوی سطوح باه است .آن درخصوص ادجام چنین کاری دیست ،اما میتوادد دقش بسیار مؤثری برای تمدن معناوی در جامعاه
دا ته با د .اگر هر کسی درون خود را جستجو میکرد و اگر دربارهی اینکه چگوده بهتر عمل کند فکر میکرد ،میتوادم بگویم
که جامعه تثبیت می د و استاددارد اخالمی مردم ر د میکرد.
زمادی که فا و تمرینها را در هر تاییوآن آموزش میدادم ،ااگردی باود کاه بااهی پنجااه ساال سان دا ات .او و
وهرش آمددد که در کالآ رکت کنند .ومتی که در حین عبور از خیابان بوددد ،ما ینی بهسرعت رد د و آینهی بغل ما این
به لباآ خادم مسن گیر کرد .با لباآ او که به ما ین گیر کرده بود ،ما ین بیش از ده متر او را روی زمین کشادد .ما ین بعد از
بیست متر حرکت تومف کرد .رادنده از ما ین بیرون پرید و داراحت بود" .آهای ،ما دگاه دمیکردید کجا دا تید میرفتید" .ایان
روزها ،مردم اینگوده هستند -هر ومت با مشکلی مواجه می ودد اولین کاری که میکنند این است که حتی اگر مقصر هم با ند
از زیر مسئولیت اده خالی کنند .مسافران داخل ما ین گفتند" ،ببین چه بالیی سر آن خادم آمده است .بیایید او را به بیمارستان
ببریم" .رادنده سر عقل آمد و با عجله گفت" ،اوضاع چهطور است خادم؟ آیا صدمه دیدهاید؟ برویم باه بیمارساتان و ببینایم چاه
ده" .آن تمرینکننده به آرامی از زمین بلند د و گفت" ،من خوبم ،میتوادید بروید" .او گرد و خاک لباسش را تکان داد ،دست
وهرش را گرفت و آنجا را ترک کرد.
او به کالآ آمد و این جریان را برای من تعریف کارد ،و مان از انیدن آن خو احال باودم .درحقیقات این اینگ
تمرینکنندهی ما ر د کرده بود .او به من گفت" ،معلم ،من درحال یاد گرفتن فالون دافا هستم .اگر فاالون دافاا را یااد دگرفتاه
بودم ،با این حادثه به این کل برخورد دمیکردم" .بیایید دربارهی این بیندیشیم :او بازدشسته است ،هزینهی زددگی بسایار بااه
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است ،هیچ مزایای رفاهی وجود ددارد ،او بیش از پنجاه سال سن دارد ،و به زمین خاورده و باهوسایلهی یاک ما این تاا چناین
مسافتی روی زمین کشیده می ود" .کجای ما صدمه دیده"؟ "همه جا" .او میتوادست روی زمین بامی بمادد و از جایش بلناد
دشود" .به بیمارستان برویم؟ برویم" .و او میتوادست در بیمارستان بمادد و از آنجا بیرون دیاید .ومتی این برای یک فارد عاادی
اتفاق میافتد ،ممکن است اینطور با د .اما او یک تمرینکننده است و آن کار را دکرد .ما میگوییم که یک پیامد خوب یا باد از
یک فکرِ آدی میآید .تفاوت در یک فکر ،به دتایج مختلفی منجر می ود .با سن بااهی وی ،اگار او فاردی عاادی باود ،چگوداه
میتوادست صدمه دبیند؟ اما او حتی خرا ی هم برددا ته بود .یک پیامد خوب یا بد از یک فکرِ آدی مایآیاد .اگار در آنجاا دراز
میکشید و میگفت" ،آه ،من حالم بد است .اینجای من درد میکند ،آنجای من درد میکند "...پس وامعا ممکن بود رباطهاای
وی پاره ودد یا استخوانهای او ترک برداردد و اید فلج می د .مهم دبود چه مقدار پول به او پرداخت می د ،هنوز مجبور بود
بقیهی عمر خود را در بیمارستان به سر ببرد .و آیا میتوادست از آن لذت ببرد؟ حتی داظران دیز فکر کردداد عجیاب باود کاه آن
خادم مسن به زور از رادنده پول دگرفت" .از او پول درخواست کن" .این روزها ،ارزش اخالمی ماردم تحریاف اده اسات .بلاه،
رادنده با سرعت میرفت .اما او عمدا به کسی دزد .دمیخواست آن کار را ادجام دهد .اما امروزه مردم اینگوده هستند ،و اگر با زور
از او پول دگیرید ،حتی داظرین فکر میکنند که آن داعادهده است .میگویم که این روزها مردم مادر دیستند درسات را از ا اتباه
تشخیص دهند .ومتی به خصی میگویید" ،کاری که درحال ادجام آن هساتی ا اتباه اسات" ،آنرا بااور دخواهاد کارد .زیارا
استادداردهای اخالمی مردم عوض ده است ،بعضی افراد فقط بهددبال سود هستند -تا جاییکه بتوادند از آن پول دربیاورداد هار
کاری را ادجام میدهند" .اگر یک خص ددبال دفع خصی دبا د ،زمین و آسمان او را خواهند کشت"  -این حتی یاک اعار
ده است!
اگردی در پکن وجود دا ت که یکبار پسرش را برای مدم زدن بعد از ام به مرکز تجاری چییانمِن برد .آنها یاک
وادت را دیددد که با بلندگو یک بازی بختآزمایی را تبلیغ میکرد .پسر عالممند د و خواست که بازی کناد" .اگار مایخاواهی
بازی کنی برو بازی کن" .او به کودک یک یوآن داد تا بازی کند .کودک فورا برددهی جایزهی دوم د و یک دوچرخهی لاوکس
کوچک گرفت .کودک بسیار هیجانزده بود .اما داگهان فکری مثل برق از سر پدر گذ ت" ،من یک تمرینکننده هستم ،چگوداه
میتوادم ددبال چنان چیزی با م؟ حاه که چیزی را بهدست آوردهام که برای آن میمتی دپرداختهام چه مقدار تقوا باید در ازای آن
از دست بدهم"؟ او به کودک گفت" ،بیا آنرا مبول دکنیم .اگر بخواهی میتوادیم خودمان یک دوچرخه بخریم" .کودک عصبادی
د" ،من از تو خواستم که برایم یکی بخری ،اما تو دخریدی .حاه خودم بردده دم ،و دمیخواهی آنرا دا اته با ام" .کاودک
گریهزاری کرد و دستبردار هم دبود .این تمرینکننده چارهای ددا ت جز اینکه دوچرخه را با خود به خاده ببرد .در خاداه ،هرچاه
بیشتر دربارهی آن فکر کرد ،بیشتر احساآ داراحتی کرد" .پول را برمیگردادم" .سپس فکر کرد" ،بلیطهای بختآزمایی فاروش
رفتهادد .اگر پول را به آنها برگردادم ،آیا آنرا بین خود ان تقسیم دخواهند کرد؟ باید پول را در محل کارم ببخشم".
خو بختاده ،تعدادی از تمرینکنندگان فالون دافا در محل کار او وجود دا تند و رییس او توادست او را درک کند .اگر این
در محیطی معمولی یا محیط کاری عادی اتفاق میافتاد ،و میگفتیاد اما تمارینکنناده هساتید و دوچرخاهای را کاه از یاک
بختآزمایی بردده دید دمیخواهید و میخواهید پول آنرا به محیط کار ببخشید ،حتی رییس ما هم ممکن بود فکر کناد کاه
مشکل روادی دارید .اید دیگران دیز اظهار دظر میکرددد" ،آیا این خص با تمرین چیگودگ به بیراهه رفته یا از طریق تزکیه
دیواده ده است"؟ گفتهام که درحال حاضر ارزشهای اخالمی تحریف ده است .چنین چیزی در دههی  21یا 61دمیتوادسات
موضوعی بزرگ به حساب آید .کامال معمولی بود و هیچ کسی متعجب دمی د.
میگوییم که مهم دیست استاددارد اخالمی بشر چقدر تغییر کرده است ،سر ت جهان ،حقیقات ،دیاکخاواهی ،بردبااری،
هرگز تغییر دخواهد کرد .ومتی برخی از افراد میگویند ما خوب هستید ،ممکن است وامعا خوب دبا ید ،و ومتی برخای از افاراد
میگویند ما بد هستید ،ممکن است وامعا بد دبا ید ،زیرا استادداردهای ارزیابی خاوبی و بادی همگای تحریاف ادهاداد .فقاط
افرادی که از سر ت جهان پیروی میکنند افرادی خوب هستند .این تنها استادداردی است که تعیین میکند یک خص خاوب
یا بد است ،و این توسط جهان به رسمیت ناخته ده است .مهم دیست جامعه چهمدر تغییر میکند ،مهم دیسات اساتادداردهای
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اخالمی مردم چه مدر به مهقرا رفته است ،مهم دیست که ددیا هر روز که میگذرد چگوده فاسد می ود و مهم دیسات کاه ماردم
چگوده بهطور بدی فقط به پول فکر میکنند ،جهان بار اسااآ تغییارات بشاریت تغییار دمایکناد .یاک تزکیاهکنناده دبایاد از
استادداردهای مردم عادی پیروی کند .مردم عادی میگویند که چیزی درست است و سپس ما میروید و کارها را بر آن اساآ
ادجام میدهید؟ این خوب دیست .چیزی که مردم عادی می گویند خوب است ضرورتا خوب دیسات ،و چیازی کاه ماردم عاادی
میگویند بد است ضرورتا بد دیست .در این عصرِ ارزشهای اخالمیِ پیچ و تاب خورده ،ومتی خصای درحاال ادجاام کااری باد
است ،اگر به او متذکر وید که درحال ادجام کاری بد است ،حتی ما را باور دخواهد کرد! برای اینکه یک تزکیاهکنناده با اید
باید چیزها را توسط سر ت جهان مورد مضاوت مرار دهید و فقط پس از آن میتوادید بگویید که چه چیازی وامعاا خاوب و چاه
چیزی وامعا بد است.

گوآندینگ
در میان جمع تزکیهکنندگان ،چیزی بهدام گوآندینگ وجاود دارد .گاواندیناگ یاک مراسام ماذهبی از روش تزکیاهی
تادتریک مدرسهی بودا است .هدش از گواندینگ این است که کااری کنناد اما راه تزکیاهی دیگاری را بردگزینیاد و اما را
به عنوان یک مرید حقیقی آن راه تزکیه به مار آوردد .چیزی که درحال حاضر عجیب است این است که این مراسم ماذهبی در
تمرینهای چیگودگ ظاهر ده است .فقط تادتریسم دیست ،بلکه چیگودگهای مدرسهی دایو دیاز درحاال ادجاام آن هساتند.
گفتهام هر کسی که حرکات تمرینی تادتریک را در جامعه بهدام تادتریسم آموزش میدهد متقلب است .و چرا این را میگویم؟ زیرا
تادتریسم تادگ بیش از یکهزار سال است که در کشور ما داپدید ده است و دیگر وجود ددارد .بهخااطر ماادع زباادی ،تادتریسام
تبتی هرگز بهطور کامل در منطقهی هان منتشر دشد .به یاد دا ته با ید که آن یک آموزش محرماده و رمزگوده اسات ،بناابراین
باید بهطور محرماده به سبکی صومعهای تزکیه ود ،و یک خص باید آموزشهای محرماده را از استاد دریافت کند و باا او باه
کل محرمادهای تزکیه کند .بدون رعایت این رایط ،مطلقا دمیتوادد آموزش داده ود.
بسیاری از ا خاص به تبت میرودد تا چیگودگ را با یک دیت یاد بگیردد :میخواهند استادی را پیدا کنناد تاا تادتریسام
تبتی را مطالعه کنند ،بهطوری که استاد چیگودگ ودد و پس از آن ثروتمند و مشهور ودد .همگی دربارهی آن بیندیشید :یاک
همای بوداییِ وامعیِ در مید حیات که آموزشهای حقیقی دریافت کرده است ،تواداییهای فوقطبیعی مدرتمندی دارد و میتواداد
ببیند چه چیزی در ذهن چنین خصی است .فقط با یک دگاه به ذهنش میتوان دید برای چه او اینجا آمده است" ،او به اینجا
آمده تا این تمرین را یاد بگیرد بهطوری که ومتی اینجا را ترک کند یک استاد چیگودگ ود و ثروت بهدست بیاورد و مشاهور
ود .او اینجا است تا روش تزکیهی بودا دن ما را خراب کند" .این یک چنین روش جدی برای تزکیهی بودا دن اسات ،آیاا
میتوادد فقط برای خاطر یک استاد چیگودگ دن برای کسب پول و هرت ،به این کل توسط او به تبااهی کشاادده اود؟
این چه دوع ادگیزهای است؟ به همین جهت ،به این خص چیزی یاد دخواهند داد و او هیچ آموزش وامعای را دریافات دخواهاد
کرد .البته ،آنجا معابد زیادی وجود دارد و ممکن است مقداری چیزهای سطحی را بیاموزد .اگر افکارش درست دبا اد و بخواهاد
یک استاد چیگودگ ود بهطوری که بتوادد کارهای بدی ادجام دهد ،پس ارواح یا حیوادات تسخیر کننده را جذب خواهاد کارد.
ارواح حیوادی دیز ادرژی داردد ،اما آن ،تادتریسم تبتی دیست .آنهایی که وامعا در جستجوی دارما به تبت مایروداد ممکان اسات
خود را در آنجا ساکن کنند و بردگرددد .آنها تزکیهکنندگان وامعی هستند.
این عجیب است که درحال حاضر بسیاری از روشهای مدرسهی دایو دیز گواندینگ را ادجام میدهند .مدرسهی دایاو از
کادالهای ادرژی استفاده میکند ،برای چه آنها گواندینگ را ادجام میدهند؟ ومتی درحال ا اعهی تمرین در جنوب باودم ،بار
طبق آنچه که خبر یافتم ،بیش از دهها روش درهم و برهم وجود دارد که گواندینگ را ادجام میدهند .مخصوصاا در منطقاهی
گوآندودگ .آن برای چیست؟ ومتی آن استادان برای ما گواندینگ را ادجام میدهند ،ما از مرار معلوم اگرد آنها می اوید
و دمیتوادید روشهای دیگر تزکیه را یاد بگیرید .اگر آنها را ادجام دهید ،ما را تنبیه خواهند کرد .این ،کااری اسات کاه آنهاا
ادجام میدهند .آیا آنها درحال ادجام کارهای دادرستی دیستند؟ آنچه که آنها آموزش میدهند چیزهایی برای فا دادن و حفظ
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سالمتی هستند ،و مردم فقط آنها را یاد میگیردد تا سالم ودد .مقصود از ادجام این کار چیست؟ خصی وجاود دارد کاه ادعاا
میکند یکبار که چیگودگ او را تمرین کنید ،دمیتوادید هیچ روش دیگری را تمرین کنید .آیا او میتوادد مردم را دجات دهاد و
آنها را تا کمال راهنمایی کند؟ او درحال بستن دست و بال مردم و از بین بردن فرصتهای آدان است .بسیاری از مردم این کار
را ادجام میدهند.
مدرسهی دایو گواندینگ را ادجام دمیدهد ،اما درحال حاضر آنجا دیز ظاهر ده است .من دیدهام که استاد چیگاودگی
که بیشترین سر و صدا را دربارهی گواندینگ میکند ارتفاع ستون گودگ او به بلندی دو تا سه طبقه ساختمان است ،اما او استاد
چیگودگ ناخته دهای است .گودگ او تا این حد سقوط کرده است ،بر طبق آنچه که دیدم ،باهطاور تأسافآوری کام اسات.
صدها و هزاران دفر برای او صف کشیدهادد تا او گواندینگ را ادجام دهد .گودگ او محدود و فقط به آن ادادازه اسات ،و گوداگ
وی در یک لحظه سقوط خواهد کرد .پس ،برای ادجام گواندینگ برای مردم از چه چیزی میتوادد استفاده کند؟ آیا ایان فریاب
دادن مردم دیست؟ گواندینگ حقیقی ،ومتی از بععدی دیگر به آن دگاه کنید ،باعث می ود استخوانهای یک خص ،از سر تا پا
مثل یشمِ سفید دیده ود .بهعبارت دیگر آن از گودگ ،مادهی با ادرژی باه استفاده میکند تا بدن ما را پاهیش کناد و آنرا از
سر تا به پا بشوید .آیا آن استاد چیگودگ میتوادد این کار را ادجام دهد؟ او دمیتوادد .چه کاری را ادجام میدهد؟ البتاه ،ضارورتا
درحال ادجام کارهای مذهبی دیست .هدش این است که یکبار که تمرین او را یاد گرفتید کاری کند که به او تعلق دا ته با اید،
و مجبور خواهید د به کالآهای او بروید و چیزهای او را یاد بگیرید .او این کار را ادجام میدهد تا پولهای اما را باهدسات
بیاورد .اگر هیچ کسی چیزهای او را یاد دگیرد درآمدی دخواهد دا ت.
مریدان فالون دافا مثل مریدان روشهای دیگر تزکیه در مدرسهی باودا هساتند ،کاه در آن ،ایان استاد اان اسات کاه
گواندینگ را برای آنها بارها ادجام میدهد ،اما به آنها گفته دخواهد د .افرادی با تواداییهای فوقطبیعی ممکان اسات آنرا
بدادند و افراد حساآ دیز ممکن است آنرا احساآ کنند .زمادی که خواب هستند یا در زمانهای دیگر ممکن است یاک جریاان
گرم داگهادی را احساآ کنند که از باهی سر به تمام بدن جاری می ود .هدش گواندینگ این دیست که گودگ اما را بااهتر
کند -گودگ چیزی است که خود ما تزکیه میکنید .گواندینگ یک روش تقویتکننده است ،و بارای پااهیش و بیشاتر تمیاز
کردن بدن ما است .باید بارها ادجام ود ،باید در هر سطحی ادجام ود تا به ما کمک کند بدنتان را پاک کنیاد .تزکیاه باه
خود ما بستگی دارد ،گودگ به استاد مربوط می ود ،بنابراین ما تشریفات گواندینگ را ادجام دمیدهیم.
بعضی از افراد از میان آداب و رسوم رسمی میگذردد تا اگرد استاد ان ودد .حاه که این را ذکر کردهام ،مایلم به ما
بگویم که بسیاری از افراد میخواهند از میان آداب و رسوم رسمی بگذردد تا اگرد من ودد .دورهی تاریخی فعلی ما از جامعهی
فئودالی چین در آن زمان متفاوت است .آیا خم دن و زادو زدن ،بهعنوان رسما یک اگرد دن به حساب میآیاد؟ ماا آن داوع
تشریفات را ادجام دمیدهیم .بسیاری از مردم فکر میکنند" ،اگر تعظیم کنم ،عود رو ن کنم و با ملبی صامیمی باودا را عباادت
کنم ،گودگ من افزایش خواهد یافت" .این خندهدار است .تزکیهی حقیقی کامال به این بستگی دارد که چگوده تزکیه میکنیاد-
بیفایده است که به چیزهایی امید دا ته با ید .مجبور دیستید که در مقابل بودا زادو بزدید و پیشاادی را بار زماین مارار دهیاد و
مجبور دیستید عود رو ن کنید ،فقط بهطور حقیقی خودتان را بر طبق استاددارد یک تزکیهکننده تزکیه کنید و بودا از دیادن اما
بسیار خو حال خواهد د .اما اگر همیشه در جاهایی دیگر کارهای دادرست ادجام دهید ،او از اینکه ما را ببیند منزجر می اود
هر چند که عود رو ن کنید و به او تعظیم کنید .آیا حقیقتا اینگوده دیست؟ تزکیهی حقیقی به ما بستگی دارد .بنابراین ممکان
است امروز به استاد تعظیم کنید و از میان برخی آداب و رسوم رسمی بگذرید تا اگرد من وید ،اما ومتی پایتاان را از ایان در
بیرون بگذارید هر کاری را که خواستید دوباره ادجام دهید -پس چه فایدهای دا ت؟ ما کال اهمیتی به این تشریفات دمایدهایم.
میتوادید حتی دام مرا خراب کنید!
ما به ما چیزهای زیادی دادهایم .هر یک از ما ،تا ومتی بهطور وامعی تزکیه کنید و بهطور جدی بار طباق دافاا رفتاار
کنید ،ما را بهعنوان مریدادم دردظر میگیرم و ما را راهنمایی میکنم .تا ومتی فالون دافاا را تزکیاه کنیاد ،اما را باهعناوان
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مریدان دردظر خواهیم گرفت و ما را راهنمایی میکنیم .اما اگر تزکیه دکنید ،دمیتوادیم کاری برای ما ادجام دهیم .اگر تزکیاه
را متومف کنید ،حمل کردن آن عنوان و لقب چه فایدهای خواهد دا ت؟ مهم دیست که اگردان ساری اول یاا دوم کاالآهاا
با ید ،آیا فقط بهخاطر اینکه حرکات تمرینی را ادجام میدهید میتوادید مرید من دردظر گرفته اوید؟ اما مجبوریاد باهطاور
حقیقی بر طبق استاددارد ین ینگ ما تزکیه کنید و فقط پس از آن مایتوادیاد باددی ساالم دا اته با اید ،و فقاط پاس از آن
میتوادید بهطور حقیقی به سطوح باهتر بروید .به همین جهت ،ما آن تشریفات را ادجام دمایدهایم .تاا ومتای تزکیاه کنیاد باه
مدرسهی ما تعلق دارید .فا ن من به همه چیز آگاه است .به هر چیزی که فکر کنید ،به آن آگاه است و میتوادد هر کاری ادجام
دهد .اگر تزکیه دکنید مرامب ما دخواهد بود ،اما اگر تزکیه کنید تمام مسیر تا ادتها به ما کمک خواهد کرد.
تمرینکنندگان در بعضی از روشهای چیگودگ ،هرگز استاد خود را ددیدهادد .به آنها گفته ده که رو به جهت خاصای
تعظیم کنند و چند صد یوآن پول بپردازدد و این ،کار را ادجام خواهد داد .آیا آنها فقط خود ان را فریب دمیدهند؟ بیشتر اینکه،
خصی مثل آن ،سر از پا دمی ناسد و از آن پس روع میکند از روش و استادش دفاع کند .او حتی به دیگران مایگویاد کاه
روشهای دیگر را یاد دگیردد .فکر میکنم این کامال بیمعنی است .و افرادی دیز وجود داردد که مراسم بهاصطالح ماو دیناگ را
ادجام میدهند .دمیدادم چگوده آن لمس کردن میتوادد کاری ادجام دهد.
ده تنها کسادی که چیگودگ را به دام تادتریسم آموزش میدهند مالبی هستند ،بلکه تمام افرادی که چیگودگ را به داام
بودیسم آموزش میدهند دیز به همان صورت هستند .همگی دربارهی این بیندیشید :بارای هازاران ساال ،روشهاای تزکیاه در
بودیسم این کلها را دا تهادد ،پس اگر کسی برود و آنرا تغییر دهد آیا این هنوز هم بودیسم اسات؟ یاک روش تزکیاه بارای
تزکیهی جدی بودا دن است ،و بهطور فوقالعادهای گفتادگیز است .یک تغییر کوچک همه چیز را خراب خواهد کرد .رودادی
که گودگ را کل میدهد بیدهایت پیچیده است و آنچه که ما احساآ میکنید اصال اهمیتی ددارد .بنابراین دباید بار اسااآ
احساآ تزکیه کنید .کلهای مذهبی راهبان راههای تزکیهی آدان است ،و یکبار که تغییر کنند دیگر به آن روش تعلق دداردد.
هر مدرسه یک موجود رو نبین بزرگی دارد که مسئول آن است ،و هر مدرسه بسیاری از رو نبینهای بازرگ را تزکیاه کارده
است .هیچ کسی جرأت دمیکند که برود و آزاداده روش تزکیه در آن مدرسه را تغییر دهد .یک اساتاد کوچاک چایگوداگ ،چاه
تقوای مدرتمندی دارد که استاد آن روش را فریب دهد و آن مدرسهی تزکیهی بودا دن را تغییر دهد؟ و اگر وامعاا مایتوادسات
تغییر کند آیا هنوز همان مدرسه میبود؟ ما میتوادید بگویید چیگودگ مالبی چیست.

قراردهي گذر اسرارآميز
"مراردهی گذر اسرارآمیز"" ،یک روزدهی اسرارآمیز" دیز دامیده می ود .ما میتوادید این اصطالحات را در کتاابهاای
دَن جینگ ،دایو ذَدگ و ینگمینگ گوییجی پیدا کنید .پس ،آن چیست؟ بسیاری از استادان چیگودگ دمیتوادند بهوضوح آنرا
توضیح دهند .استادان معمولی چیگودگ دمیتوادند از سطحی که در آن هستند کال آنرا ببینند ،و آنها اجازه دداردد آنرا ببینناد.
اگر یک تزکیهکننده بخواهد آنرا ببیند ،باید مبل از اینکه بتوادد آنرا ببیند به سطح باهتر چشم عقالدی برسد .اساتادان معماولی
چیگودگ دمیتوادند به این سطح برسند ،بنابراین دمیتوادند آنرا ببینند .از زمانهای کهن ،چرخههای تزکیه سعی کردهاداد پای
ببردد که گذر اسرارآمیز چیست ،یک روزداه کجاا مارار دارد و چگوداه آنرا مارار داد .در کتاابهاای دَن جیناگ ،دایاو ذَداگ و
ینگمینگ گوییجی ،فقط از دظر تئوری دربارهی آن بحث کردهادد ،و به جوهر آن اصال دپرداختهادد .آنها آنرا رح میدهناد
و رح میدهند ،اما فقط ما را بیشتر سردرگم میکنند .هیچ کسی دمیتوادد آنرا بهخوبی رح دهاد زیارا ماردم عاادی اجاازه
دداردد جوهر آنرا بدادند.
همچنین میتوادم به ما چیزی را بگویم ،و فقط بهخاطر این که ما مریدان فالون دافاای ماا هساتید باه اما ایان را
میگویم :هرگز آن کتابهای چیگودگ درهم و برهم را دخوادید .دربارهی کتابهای مدیمی که ذکر کردم صحبت دمیکنم .باه
آن کتابهای مالبی چیگودگ که این روزها مردم میدویسند ا اره میکنم .حتی آنها را باز دکنیاد .باه محاض ایانکاه حتای
کوچکترین فکری دا ته با ید" ،خوب ،این جمله بهدظر معقول میآید "...ومتی آن فکر مثل جرماه از ذهانتاان بگاذرد ،ارواح
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تسخیر کننده در آن کتاب روی بدن ما سوار می ودد .بسیاری از کتابها تحت کنترل ارواح تسخیر کنندهای که وابستگیهای
مردم به هرت و ثروت را دستکاری میکنند دو ته دهادد .تعداد زیادی از کتابهای مالبی چیگودگ موجود هساتند -کاامال
زیاد .بسیاری از افراد بیمسئولیت هستند و حتی چیزهایی را میدویسند که ارواح تسخیر کننده و چیزهای بایخاود دارداد .حتای
کتابهای مدیمی که مبال ذکر کردم یا کتابهای مدیمی دیگر بیه آنها ،معموه ،بهتر است کاه آنهاا را هام مطالعاه دکارد،
چراکه موضوع ثابت مدم بودن در یک روش وجود دارد.
یکی از کارمندان ادجمن چیگودگ چین یکبار داستادی برای من دقل کرد که وامعا باعث خندهی من د .او گفات کاه
خصی در پکن بود که همیشه به سخنرادیهای چیگودگ میرفت .بعد از گوشکردن به بسیاری از سخنرادیها ،احساآ کارد
که چیگودگ چیزی بیشتر از آنچه که نیده بود دیست .آنها همگی در یک سطح بوددد ،بنابراین همگی درباارهی یاک چیاز
صحبت میکرددد .بیه آن استادان مالبی چیگودگ ،فکر کرد که محتوای چیگودگ فقط همان بود! "بسیار خوب ،من دیز یک
کتاب چیگودگ میدویسم" .دربارهی این بیندیشید :کسی که چیگودگ تمرین دمیکند میخواهد یک کتاب چیگودگ بنویسد.
این روزها ،کتابهای چیگودگ از روی هم کپی می ودد -او از ما کپی میکند ،ما از او کپی میکنیاد ...او دو ات و دو ات
تا اینکه به موضوع گذر اسرارآمیز رسید ،و دتوادست جلوتر برود .چه کسی وامعا میدادد که گذر اسرارآمیز چیست؟ حتی اساتادان
وامعی چیگودگِ کمی میدادند .بنابراین رفت و از یک استاد مالبی چیگودگ سؤال کرد .او دمیدادست که آن استاد چایگوداگ
مالبی بود زیرا خودش دیز دربارهی چیگودگ چیزی دمیدادست .اما اگر این استاد مالبی چیگودگ دمیتوادست جاواب ساؤال را
بدهد ،آیا مردم متوجه دمی ددد که او مالبی بود؟ به همین جهت ،جرأت کرد چیزی از خود درست کند ،و گفت که یک روزدهی
گذر اسرارآمیز در دوک آلت تناسلی مرد مرار دارد .این بسیار مسخره بهدظر میآید .دخندید ،زیرا ایان کتااب منتشار اده اسات.
چیزی که میگویم این است که کتابهای چیگودگ امروزه به چنان وضعیت مسخرهای رسیدهاداد .آیاا هایچ فایادهای دارد آن
کتابها را بخوادید؟ آنها بهدرد چیزی دمیخوردد ،و میتوادند فقط به ما صدمه بزدند.
پس منظور از "تعیین جا در گذر اسرارآمیز" چیست؟ در طول تزکیهی فای ددیای سهگاده ،ومتای بااهی ساطوح میاادی
تزکیه میکنید ،یعنی ومتی وارد تزکیهی سطح باهی فای ددیای سهگاده می وید ،کودک جاودان روع به ر د میکند .کاودک
جاودان با آنچه که بهعنوان کودک تزکیه ده می ناسیم تفاوت دارد .کودکهای تزکیه ده کوچک و بازیگوش هساتند و باا
یطنت به اطراش میرودد .کودک جاودان حرکت دمیکند .اگر روح اصلی ،او را کنترل دکند کودک جاودان ،بیحرکت با دساتادی
به هم وصل ده در وضعیت جییین ،پاها ضربدر و بیحرکت ،روی یک گال دیلاوفر آبای خواهاد دشسات .کاودک جااودان از
دَنتیان متولد می ود .ما میتوادید او را در سطحی بیدهایت میکروسکوپی ببینید -حتی زمادی که کوچاکتار از سار ساوزن
است.
چیز دیگری هست که مایلم رو ن کنم .فقط یک دَنتیان حقیقی وجود دارد و آن در منطقاهی پیراماون پاایین اکم
است .آن میدادی است که باهی دقطهی طب سوزدی هویییین مرار دارد ،آن پایین اکم در داخال بادن مایبا اد .بسایاری از
ا کال گودگ ،بسیاری از تواداییهای فوقطبیعی ،بسیاری از تواداییها ،فا ن ،کودک جاودان ،کودکان تزکیه اده و بسایاری از
موجودات دیگر همگی در این میدان متولد می ودد.
در زمان گذ ته ،تعدادی از تزکیهکنندگان دربارهی دَنتیان باهیی ،میادی و پایینی صحبت کرددد .میگویم که آنهاا در
ا تباه بوددد .بعضی افراد دیز ادعا میکنند که استادان ان برای دسلها به این طریق باه آنهاا آماوزش دادهاداد ،و ایانکاه در
کتابها هم به این کل دو ته ده است .به ما میگویم ،حتی در ایام مدیم هم چیزهای بیمعنی و به درد دخور وجود دا اته
است .دگاه دکنید به این که مدت چند سال است که آن منتقل ده است -به این معنی دیست کاه آن صاحیح اسات .بعضای از
روشهای کوچک ددیوی همیشه در محیط مردم عادی ا اعه پیدا کردهادد ،اما دمیتوادند به ما کمک کنناد کاه تزکیاه کنیاد.
آنها چیزی دیستند .ومتی آنها دربارهی دَنتیان باهیی ،میادی و پایینی صحبت میکنند ،منظور ان ایان اسات کاه دَنتایان
جایی است که دَن میتوادد ر د کند .آیا این یک وخی دیست؟ ومتی اخص مادت زیاادی ذهانش را روی مسامتی از بادن
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متمرکز کند ،تودهای ادرژی تولید میکند که دَن را کل میدهد .اگر باور دمیکنید ذهن خود را به باازویتاان متمرکاز کنیاد و
مدت زیادی به این صورت ادامه دهید و پس از مدتی آنجا دَن کل خواهد گرفت .بنابراین ومتی برخی از افراد این را میبینناد
میگویند که دَنتیان همه جا وجود دارد .این حتی خندهدارتر به دظر میآید .آنها فکر میکنند کاه هار جاا دَن اکل بگیارد،
دَنتیان است .حقیقت این است که ،آن یک دَن است ،اما یک تیان دیست .ما میتوادید بگویید دَن هماه جاا وجاود دارد ،یاا
اینکه دَن باهیی ،میادی و پایینی وجود دارد -آن درست است .اما ،فقط یک تیان که بهطور حقیقی میتوادد فای بای اماری را
تولید کند وجود دارد ،و آن در منطقهی پایینتر کم مرار دارد .دردتیجه ،آن گفتهها در مورد دَنتایان بااهیی ،میاادی و پاایینی
ا تباه است .هر جایی که ذهنتان را برای مدتی متمرکز کنید دَن کل خواهد گرفت.
کودک جاودان در دَنتیان در مسمت پایینتر کم متولد می ود و بهتدریج ر د میکند تا بزرگتار و بازرگتار اود.
ومتی تا اددازهی توپ پینگپنگ ر د کند ،کل تمام بدن او میتوادد دیده ود ،و بینی و چشمهای او کل گرفتهادد .زمادیکاه
کودک جاودان به اددازهی توپ پینگپنگ است ،حباب گرد کوچکی در کنار او ر د میکند .بعد از آنکه کل گرفت ،همانطور
که کودک جاودان ر د میکند آن دیز ر د میکند .ومتی کودک جاودان پنج اینچ مد میکشد ،یک گلبرگ گل دیلوفر آبی ظااهر
می ود .ومتی کودک جاودان به هفت یا هشت اینچ میرسد ،گلبرگهای گل دیلوفر آبی اساسا کل میگیردد و هیاهای از گال
دیلوفر آبی ظاهر می ود .یک کودک جاودان طالییِ درخشنده روی یک صفحهی گل دیلوفر آبی طالیی میدشیند -بسایار زیباا
بهدظر میرسد .این بدنِ تباهیداپذیرِ یک واجرا است ،که در مدرسهی بودا" ،بدن بودا" و در مدرسهی دایاو" ،کاودک جااودان"
دامیده می ود.
در روشمان ما هر دو دوع بدن را تزکیه میکنیم و هر دوی آنها هزم هستند -بِنتی اما دیاز بایاد تبادیل اود .اما
میدادید ،بدن یک بودا اجازه ددارد بین مردم عادی ظاهر ود .با تال ی بسیار ،مالب آن میتوادد دشان داده اود و چشامهاای
افراد عادی میتوادند فروزددگی آنرا ببینند .اما برای مردم عادی ،پس از اینکه این بدن تبدیل د ،به همان کل بدن فیزیکی
یک فرد عادی به دظر میرسد ،و مردم عادی دمیتوادند فرق آنرا ببینند ،اما این بدن میتوادد آزاداداه باین بععادها حرکات کناد.
ومتی کودک جاودان به اددازهی حدود پنج یا هفت اینچ میرسد ،حباب هوایی دیز به آن ارتفاع ر د خواهد کرد .آن مثل پاردهی
یک بالون بوده و فاش است .کودک جاودان با پاهای ضربدری میدشیند و حرکت دمیکند .ومتی به این ادادازه ر اد مایکناد
حباب هوایی دیاز دارد که دَنتیان را ترک کند ،آن بهطور کامل ر د کرده است .بنابراین به سمت باه حرکت خواهد کرد .روداد
حرکت او به سمت باه بسیار آرام است ،اما هر روز حرکت او میتوادد دیده ود .بهتدریج به باه حرکت کرده و باهتر میرود .اگر
با دمت آنرا تجربه و مشاهده کنیم میتوادیم حس کنیم که آن وجود دارد.
ومتی حباب هوایی به دقطهی طب سوزدی تانجودگ در مرکز مفسهی سینه میرسد ،دیااز دارد کاه مادتی آنجاا بماداد.
بهخاطر اینکه جوهر بدن بشری و بسیاری از چیزها آنجا است (ملب دیز آنجا است) ،مجموعهای از چیزهاا داخال ایان حبااب
هوایی کل میگیرد .حباب هوایی دیاز دارد با این جوهر ،غنی ود .پس از مدتی ،دوباره بهطرش باه حرکت مایکناد .ومتای از
میان گلو عبور میکند ،احساآ خفگی میکنید ،مثل اینکه رگهایتان مسدود دهادد و بهطور دردداکی احساآ تورم میکنیاد.
این فقط چند روز طول میکشد و پس از آن به سر میرسد .ما آنرا "صعود به دیوان" میدامیم .اگرچه میگاوییم آن باه دیاوان
وارد می ود ،ولی درحقیقت آن به اددازهی کل سر ما است و احساآ میکنید که گویی سرتان متورم است .از آنجا که دیاوان
منطقهای کلیدی در وجود خص است ،جوهر آن دیز باید در داخل حباب هوایی کل بگیرد .پاس از آن ،حبااب هاوایی ساعی
میکند با فشار از تودل چشم سوم بیرون بیاید و این کامال دردداک است .چشم سوم بهطور دردداکی متورم می اود و اقیقههاا
دیز احساآ تورم میکنند ،و چشمها گود میافتند .این ادامه مییابد تا اینکه حباب هوایی از تودل چشم سوم بیارون مایآیاد و
بالفاصله در جلوی پیشادی آویزان می ود .این مراردهی گذر اسرارآمیز دامیده می ود -آنجا آویزان می ود.
در آن زمان ،افرادی که چشم سوم ان باز است مادر دیستند چیزی را ببینند .به این دلیل است که در تزکیهی مدرساهی
بودا و مدرسهی دایو ،برای سرعت دادن به کلگیری چیزها در داخل گذر اسرارآمیز ،درها بسته می ودد .مجموعهی بزرگای از
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درها در جلو و مجموعهای از درها در پشت وجود داردد و همهی آنها بسته می ودد ،درست مثل راهروی دروازهی تیانآنمن در
پکن ،با مجموعهی بزرگی از درها در هر طرش .برای سرعت دادن به کلگیری و غنیسازی گذر اسرارآمیز ،درها باز دمی ودد،
مگر تحت رایط بسیار خاص .افرادی که میتوادند چیزها را با چشم سوم ببینند مادر دیستند در این مرحله ببینند -اجازه دداردد با
آن دگاه کنند .هدش از آویزان دن آن در جلوی پیشادی چیست؟ صدها کادال ادرژی در بدن ماا در آن مکاان همادیگر را مطاع
میکنند ،بنابراین صدها کادال ادرژی باید از میان گذر اسرارآمیز دور بزدند و خارج ودد ،و همگی باید از میان گذر اسرارآمیز عبور
کنند .هدش این است که بنیانهای بیشتری گذا ته ود و آن مجموعه از چیزها را در داخل گذر اسرارآمیز کل دهاد .از آنجاا
که بدن بشری ،جهادی کوچک است ،آن یک جهان کوچک را کل خواهد داد ،و تمامی جوهر بدن بشری در داخال آن اکل
خواهد گرفت .اما آن فقط یک مجموعه از امکادات را کل میدهد ،و هنوز بهطور کامل مابل بهرهبرداری دیست.
در تزکیه در مدرسهی غیرعادی ،گذر اسرارآمیز باز گذا ته می ود .ومتی گذر اسرارآمیز با فشار بیرون میآیاد ،در اکل
یک استواده بیرون میآید ،اما بهتدریج گرد می ود .بنابراین درهای آن در مسمت جلو و عقب باز هساتند .روشهاای مدرساهی
غیرعادی ،بودا دن یا دایو را تزکیه دمیکنند ،بنابراین مجبوردد که خود را محافظت کنند .در مدارآ بودا و دایو استادان بسیاری
وجود داردد ،و همگی آنها میتوادند مواظب ما با ند ،بنابراین دیازی ددارید که ببینید ،و با هیچ مشکلی مواجه دمی وید .اما در
مدرسهی غیرعادی بدان صورت دیست .آنها مجبوردد که خود را محافظت کنند ،به همین جهت ،باید بتوادند ببینند .اما ومتی در
آن زمان چیزها را با چشم سوم ان میبینند ،بیه دگاه کردن از میان لولهی یک تلسکوپ است .بعد از اینکه ایان مجموعاه از
چیزها در مدت یک ماه یا بیشتر کل میگیرد ،آن روع به برگشت میکند .ومتی به داخل سر باز میگردد" ،تغییر مومعیت گذر
اسرارآمیز" دامیده می ود.
زمادی که گذر اسرارآمیز به داخل برمیگردد ،سر ما دوباره بهطور وحشتناکی احساآ متورم باودن مایکناد .ساپس از
دقطهی یوجِن در پشت گردن با فشار خارج می ود .این فشار به خارج دیز احساآ دردداکی دارد ،مثل اینکه سر ما اکافته و
باز می ود .سپس گذر اسرارآمیز به یکباره بیرون میآید و بالفاصله احساآ راحتی میکنید .بعد از بیرون آمدن ،در بععدی بسیار
عمیق آویزان می ود و آن در کلی جسمادی ،در آن بععد بسیار عمیق وجود دارد ،به همین جهت ،ومتای در خاواب هساتید آنرا
تحت فشار مرار دخواهید داد .اما یک مسئله وجود دارد :ومتی گذر اسرارآمیز برای اولین بار مراردهی می ود ،احساآ میکنید که
چیزی در جلوی چشمان ما وجود دارد ،و با اینکه آن در بععدی دیگر است ،همیشه احساآ میکنید که بیناییتاان تیاره و تاار
است ،مثل اینکه چیزی چشمان ما را پو ادده است و خیلی خو ایند دیست .از آنجا که دقطهی یوجِن ،گذرگاه کلیدی مهمای
است ،مجموعهای از چیزها در پشت سر دیز هزم است کل بگیرد .سپس روع به برگشت میکند" .یک روزداهی اسارارآمیز"
درحقیقت فقط یک روزده دیست -آن باید بارها تغییر مومعیت دهد .ومتی به دیوان برمیگردد ،روع به پاایین رفاتن مایکناد ،و
داخل بدن تمام مسیر تا دقطهی طب سوزدی مینگمِن در فضای بین کلیهها پایین میرود .در دقطهی مینگمِان دوبااره بیارون
میآید.
دقطهی طب سوزدی مینگمِن ما روزدهی اصلیِ بیدهایت مهمی است .مدرسهی دایو آنرا یک "منفذ" مایداماد و ماا
آنرا یک "گذرگاه" میدامیم .این یک گذرگاه اصلی مهمی است و وامعاا ابیه یاک دروازهی آهنای اسات -ابیه هیاههاای
بی ماری از دروازههای آهنی .ما میدادید ،بدن ما هیههای بای اماری دارد .سالولهاای گو اتی ماا یاک هیاه هساتند و
مولکولهای داخل آنها هیهی دیگری را کل میدهند -اتمها ،پروتونها ،الکترونها ،ذرات بسیار کوچک ،ذرات کوچاکتار و
حتی کوچک تر ،تمام مسیر به پایین ،تا ذرات بیدهایت میکروسکوپی؛ و هر هیه ،هیههایی از دروازهها را دارد .و به همین دلیال،
تواداییهای فوقطبیعی و تواداییهای بی ماری وجود دارد که همگی داخل آن هیههایی از دروازهها مفل دهادد .در روشهاای
دیگر که دَن را تزکیه میکنند ،ومتیکه دَن منفجر می ود ،اول دقطهی مینگمِن باید با ادفجار باز اود .اگار آن باا ادفجاار بااز
دشود ،تواداییهای فوقطبیعی آزاد دخواهند د .پس از آنکه گذر اسرارآمیز این مجموعه از چیزهاا را در دقطاهی طاب ساوزدی
مینگمِن کل داد ،دوباره به داخل برمیگردد .ومتی داخل برگشت ،بازگشت خود را به مسمت پایینتر کم روع میکند .این،
"بازگشت گذر اسرارآمیز به جایگاه خود" دامیده می ود.
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بعد از اینکه گذر اسرارآمیز برمیگردد ،به محل اولیهی خود باز دمیگردد .در آن زمان ،کودک جاودان بسیار بزرگ اده
است .حباب هوایی ،کودک جاودان را دربر خواهد گرفت و کودک جاودان را خواهد پو ادد .همانطور کاه کاودک جااودان ر اد
میکند ،گذر اسرارآمیز دیز همراه با او ر د میکند .در مدرسهی دایو ،معموه ومتی کودک جاودان به اددازهی یک کودک ش یا
هفت ساله ر د میکند ،به او اجازه داده می ود که بدن را ترک کند ،و آن" ،تولد کودک جاودان" دامیده می ود .تحت کنتارل
روح اصلی ،کودک جاودان میتوادد بیرون بیاید و در اطراش حرکت کند .بدن فیزیکی آنجا ثابت میمادد ،درحالی که روح اصالی
بیرون میآید .و در مدرسهی بودا ،معموه ومتی کودک جاودان تا اددازهای پرورش یابد که به بزرگی ما برساد ،دیگار باا هایچ
خطری مواجه دخواهد د .در آن زمان ،معموه به او اجازه داده می ود که بدن را ترک کند ،که از بدن جدا ود ،و آن میتواداد
خارج ود .در آن هنگام ،کودک جاودان تا اددازهی ما ر د کرده است و پو ش او دیز بزرگ است .پو ش ،خارج از بادن اما
توسعه یافته است و آن گذر اسرارآمیز است .از آنجا که کودک جاودان به چنان اددازهی بزرگی ر د کرده ،گذر اسرارآمیز بهطاور
طبیعی خارج بدن توسعه مییابد.
اید مجسمهها و دقا یهای بوداها را که در معابد هستند دیده با ید و متوجه ده با ید که بوداهاا همیشاه در داخال
یک دایره هستند .مخصوصا ،دقا یهای بوداها اینطور هستند -همیشه یک دایرهای وجود دارد که بودا در آن میدشیند .بسیاری
از تصویرهای بودا بدین کل هستند ،مخصوصا دقا یها در معابد مدیمی -همگی به این کل هستند .چرا آنهاا داخال یاک
دایره میدشینند؟ هیچ کسی دمیدادد .به ما میگویم ،آن گذر اسرارآمیز است .اما در این لحظاه ،دیگار گاذر اسارارآمیز دامیاده
دمی ود .آن "بهشت" دامیده می ود .درحقیقت هنوز دمیتوان آنرا یک بهشت دامید .آن فقط این مجموعهی امکاداات را دارد،
درست مثل یک کارخاده که مجموعهای از امکادات را دارد اما توادایی برای تولید را ددارد .مبل از آنکه بتوادد تولید را روع کناد
به ادرژی و مواد خام دیاز دارد .چندین سال پیش ،بسیاری از تزکیهکنندگان گفتند" ،سطح گودگ من باهتر از سطح گودگ یاک
بودیساتوا است" ،یا "سطح گودگ من باهتر از سطح گودگ یک بودا است" .دیگران فکر کرددد که این غیرمابل باور به دظار
میرسد .درحقیقت ،آنچه که آنها گفتند در کل غیرمابل باور دبود ،گودگ ما وامعا باید درحالی که در ددیای بشری هساتید تاا
سطح بسیار باهیی پرورش یابد.
چگوده میتوادد اینگوده با د؟ -او تا سطحی باهتر از یک بودا تزکیه کرده اسات؟ دبایاد آنرا خیلای ساطحی بفهمیاد.
گودگ چنین خصی وامعا در سطح بسیار باهیی است .این بدین دلیل است که ومتی او تا سطحی بسیار باه تزکیه کارده و باه
رو نبینی کامل رسیده یا گودگ او باز ده است ،سطح گودگ او وامعا بسیار باه است .درست مبال از باز ادن گوداگ و دایال
دن به رو نبینی کامل ،هشتاد درصد از گودگ او ،با سطح این اینگ او ،هار دو بردا اته خواهناد اد .آن ادارژی بارای
غنیکردن بهشت او ،بهشت خود او بهکار خواهد رفت .همانطور که میدادید گودگ یک تزکیهکننده ،همراه با سطح ین ینگ
او ،چیزی است که او با گذر از میان سختیهای بی مار و آبدیده کردن خود تحت رایط طامتفرسا در تمام زددگیاش پرورش
داده است .به همین جهت بسیار باارزش است ،و هشتاد درصد از این مادهی باارزش برای غنیکردن بهشت او بهکار میرود .و به
همین دلیل ومتی او در آینده در تزکیه موفق می ود ،هرچه را که بخواهد فقط با دراز کردن دستش بهدست مایآورد ،هرچاه را
که بخواهد خواهد دا ت و هر کاری را که بخواهد میتوادد ادجام دهد -او در بهشت خود همه چیاز دارد .ایان تقاوای عظایم او
است که توسط تحمل سختیها تزکیه کرد.
ادرژیای که او دارد میتوادد بهراحتی به هر چیزی تبدیل ود .بنابراین هر چیزی را که یک بودا میخواهد ،یا هر چیزی
که مایل است بخورد یا با آن بازی کند ،همگی را دارد .این چیزی است که او برای خودش تزکیه کرده است ،این مقام بودایی او
است ،و بدون آن ،دمیتوادد در تزکیه موفق ود .در این زمان آن میتوادد بهشت خودش دامیده ود ،و او فقط بیسات درصاد از
گودگ خود را برای کامل کردن تزکیه و دایل دن به دایو بامی خواهد دا ت .اگرچه فقط بیست درصد از گودگ او باامی ماداده
است ،اما بدن او مفل دیست ،یا او یک بدن ددارد یا حتی اگر دا ته با د ،در این زمان توسط مادهی با ادرژی بااه ،تبادیل اده
است .در این زمان ،تواداییهای خدایی او بهطور کامل آ کار می ودد و مدرت آنها غیرمابال مقایساه هساتند .اماا ومتای یاک
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خص در بین مردم عادی درحال تزکیه است ،بدن او معموه مفل است و چنین مهارتهای بزرگی را ددارد ،و بادون توجاه باه
اینکه گودگ او چهمدر باه است ،هنوز محدود است .اما حاه همه چیز متفاوت خواهد بود.

87

سخنراني پنجم

طرح فالون
دماد فالون دافای ما یک فالون است .کسادی که تواداییهای فوقطبیعی داردد میتوادند این فالون را که درحال چارخش
است ببینند .این برای عالمتهای کوچک فالون ما دیز صدق میکند ،آنها دیز درحال چرخش هستند .روش تزکیهی ماا توساط
سر ت جهان ،حقیقت ،دیکخواهی و بردباری هدایت می ود .ما بر طبق مادون تکامل کیهان تمرین میکنیم ،بنابراین آنچه که
تزکیه میکنیم بسیار عظیم است .به معنایی دیگر ،طرح این فالون مینیاتور جهان است .مفهومی در مدرسهی بودا وجود دارد کاه
ددیای ده جهته ،با دا تن چهار وجه و هشت جهت یا هشت دقطه ،به خودی خود یک جهان است ،بنابراین امکان دارد برخای از
افراد بتوادند ببینند که باه و پایین آن یک ستون گودگ وجود دارد ،و این دلیل آن است که چرا ومتی باه و پایین آنرا به حساب
بیاورید ،یک ددیای ده جهته خواهید دا ت که این جهان را تشکیل میدهد .آن ،خالصاهی مدرساهی باودا از جهاان را معرفای
میکند.
البته کهکشانهای بی ماری در این جهان وجود دارداد و راه ایری ماا یکای از آنهاا اسات .تماام جهاان و هماهی
کهکشانهای داخل آن در حرکت هستند ،به همین جهت ،دمادهای تایجی و دمادهای سوآستیکای کوچاک ، ،در طارح دیاز
درحال چرخش هستند ،همچنین تمام فالون درحال چرخش است و دماد بزرگ در مرکز دیز میچرخد .بهعبارتی دیگر ،آن دماد
راه یری ما است و در عین حال از آنجا که ما به مدرسهی بودا تعلق داریم ،آن دمادی از مدرسهی باودا را در مرکاز دارد .ایان
چیزی است که در سطح دیده می ود .تمام ادواع مختلف ماده کلهای هستی خود را در بععدهای دیگر داردد و در آن بععادهای
دیگر ،کلهای هستی و فرایند تکامل بسیار غنی و پیچیدهای داردد .این طرح فالون مینیاتور جهان است و در تماامی بععادهای
دیگر دیز ،کلهای هستی و فرآیندهای تکامل خود را دارد ،به همین جهت آنرا یک ددیا میدامم.
ومتی فالون درجهت گردش عقربههای ساعت میچرخد ،میتوادد بهطور خودکار ادرژی را از جهان به خود جاذب کناد و
ومتی خالش جهت گردش عقربههای ساعت میچرخد میتوادد ادرژی را به بیرون بفرستد .با چارخش داخلای (درجهات گاردش
عقربههای ساعت) خود را دجات میدهد ،با چرخش خارجی (خالش جهت گردش عقربههای ساعت) دیگران را دجات مایدهاد.
این دشادی از تزکیهی ما است .برخی افراد سؤال کردهادد" ،ما به مدرسهی بودا تعلق داریم ،پس چرا عالمت تایجی دیز در آنجا
است؟ آیا عالمت تایجی به مدرسهی دایو تعلق ددارد"؟ آن به این دلیل است که آنچه ما تزکیه میکنیم بسایار عظایم اسات،
مثل این که کل جهان را تزکیه میکنیم .پس همگی دربارهی آن بیندیشید :در جهان دو مدرسهی اصلی وجاود دارد ،مدرساهی
بودا و مدرسهی دایو ،و بدون هر یک از آنها ،جهان کاملی را دمیسازد ،دمیتوادید آنرا جهادی کامل بنامید ،بنابراین چیزهایی را
از مدرسهی دایو به آن اضافه کردهایم .ممکن است برخی از افراد بگویند" ،عالوه بر مدرساهی دایاو ،مسایحیت ،کنفوسایوآ و
مذاهب دیگری دیز وجود داردد .آنها چه"؟ میتوادم این را به ما بگویم ،ومتی تزکیه در کنفوسیوآ باه ساطوح بسایار بااهیی
برسد ،به مدرسهی دایو تعلق خواهد دا ت ،درحالی که ومتی تزکیاهی بسایاری از ماذاهب غربای باه ساطح بااهیی برساد ،در
مدرسهی بودا طبقهبندی می ودد و مجموعهی آموزشهایی در مدرسهی بودا هستند .فقط دو عدد از چنین مدرساههاای اصالی
وجود دارد.
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پس چرا دو دماد تایجی که در مسمت باه مرمز و در مسمت پایین آبی ردگ است و دو دماد تایجی دیگر که در مسمت
باه مرمز و در مسمت پایین سیاه ردگ است وجود دارد؟ چیزی که معموه مردم دربارهی تایجی فکر میکنند این اسات کاه آن
از دو دوع ماده ،یکی سیاه و دیگری سفید ،چی یین و یادگ تشکیل ده است .این بردا ت از سطحی بسیار پایین میآید ،چراکه
تایجی تجلیهای مختلفی در بععدهای مختلف دارد .در باهترین سطح ،ردگ آن بدین کل تجلی مییابد .دایاویی کاه باهطاور
متداول آنرا می ناسیم ردگ مرمز را در باه و ردگ سیاه را در پایین دارد .بهطور مثال ،چشم سوم بعضی از تمرینکنندگان ما باز
است و آنها پی بردهادد ردگ مرمز که با چشمان فیزیکی ان میبینند در بععدی همجوار سبز ردگ است .آنها پی مایبرداد کاه
ردگ زرد طالیی در بععدی دیگر ارغوادی است ،که این دوع مغایرت وجود دارد ،چراکه ردگها در بععدهای دیگار تغییار مایکنناد.
تایجی با ردگ مرمز در باه و آبی در پایین به مدرسهی دایوی بزرگ اولیه تعلق دارد ،که امل روشهاای تزکیاه در مدرساهی
غیرمعمولی است .چهار دماد کوچک از مدرسهی بودا است .آنها بیه دماد وسط بوده ،همگی از مدرسهی بودا هستند .فاالون
در این ردگها دسبتا رو ن است و از آن به عنوان دماد فالون دافا استفاده میکنیم.
فالودی که ما از طریق چشم آسمادی میبینیم لزومی ددارد که بیه این رداگهاا با اد ،زیارا رداگ زمیناهی پشات آن
میتوادد تغییر کند ،اما طرح آن عوض دمی ود .ومتی فالودی که در مسمت پایینی کم ما دصب میکنم میچرخد ،چشم ساوم
ما میتوادد آنرا به ردگ مرمز ،بنفش ،سبز یا حتی بیردگ ببیند .ردگ زمینهی پشت آن دیز در تمام مدت از مرمز تاا دااردجی،
زرد ،سبز ،آبی  ،دیلی و بنفش تغییر میکند .بنابراین ،ممکن است ردگهای دیگری ببینیاد ،اماا رداگ و الگاوی دماادهاای و
تایجی داخل فالون تغییر دمیکند .ما حس میکنیم که ردگ زمینهی پشت ایان طارح دسابتا خاوب اسات ،پاس آنرا ادتخااب
کردهایم .کسادی که تواداییهای فوقطبیعی داردد میتوادند چیزهای بسیار زیادی را در ورای این بععد ببینند.
بیه چیزی است که هیتلر دا ت" .بگذارید برایتان بگویم که این دمااد هایچگوداه
بعضی افراد گفتهادد" ،این دماد
مفهوم طبقاتی را در بر ددارد .بعضی افراد میگویند" ،اگر گو هی آن به این طرش کج ود ،عالمت هیتلر می ود" .این درسات
دیست ،زیرا آن به دو طرش میچرخد .این دماد در دو هزار و پادصد سال پایش باهطاور وسایعی در ددیاا اناخته اد ،در زماان
اکیامودی بود که آنرا ناختند .فقط چند دهه از زمان هیتلر و جنگ جهادی دوم گذ ته است .او آنرا برای اساتفادهی خاودش
دزدید ،اما ردگی که استفاده کرد متفاوت از ردگ ما بود .ردگ آن سیاه بود و بیشتر اینکه گو هی آن رو به باه ا اره میکارد و
بهصورت مایم استفاده می د .این تمام آن چیزی است که دربارهی فالون خواهم گفت .فقط دربارهی اینکاه در ظااهر باه چاه
کل است صحبت کردهایم.
پس این دماد در مدرسهی بودای ما معرش چیست؟ بعضی افراد معتقددد که آن برای بخت و امبال خاوب اسات ،کاه
تعبیری از مردم عادی دربارهی آن است .بگذارید برایتان بگویم ،دماد سطح بودا را دشان میدهد و فقط آنهایی که به سطح
یک بودا رسیدهادد آنرا داردد .بودیساتواها و آرهاتها آنرا دداردد ،اما بودیساتواهای بزرگ ،مادند چهار بودیساتوای بزرگ،
همگی آنرا داردد .میتوادیم بگوییم که آن بودیساتواهای بزرگ بسیار فراتر از سطح بوداهای معمولی رفتهادد ،حتای بااهتر از
تاتاگاتاها هستند .در فراسوی سطح تاتاگاتا ،بوداهای بی ماری وجود داردد .تاتاگاتاها فقط یک دماد را داردد ،اما ومتای کسای
به سطوح باهتر از تاتاگاتا برسد روع به دا تن دمادهای بیشتری خواهد کرد .در سطحی دو برابر باهتر از تاتاگاتا ،دو دماد
را دارید و حتی در سطوح باهتر ،سه ،چهار ،پنج ...دماد دارید و برخی آنمدر زیاد داردد که بدن ان در آنها پو یده مای اود.
آنها روی سر ،ادهها ،زادوها ظاهر خواهند د و ومتی بیش از حد وجود دا ته با د ،حتی در کف دستها ،ادگشتان ،موآ کف
پاها ،پنجهها و غیره ظاهر می ودد .همانطور که سطح باهتر و باهتر میرود ،تعداد دماد بیشتر می ود و این دلیل آن اسات
که چرا دماد سطح یک بودا را دشان میدهد .هرچه سطح یک بودا باهتر با د ،دماد بیشتری خواهد دا ت.

روشهاي تزكيهي غيرمعمولي
عالوه بر مدرسهی بودا و مدرسه دایو ،روشهای غیرمعمولی دیز وجود داردد .آنها خود را روشهای تزکیهی غیرمعماولی
میدامند .افراد عادی در مورد روشهای تزکیه این استنباط را داردد :از زمان چین باستان تا امروز ،مردم مدرسهی بودا و مدرسهی
89

دایو را بهعنوان راههای تزکیهی راستین دردظر گرفتهادد و آنها را به دام راههای تزکیهی مدارآ حقیقی دیز دامیدهادد .روشهای
غیرمعمولی هرگز عمومی دشدهادد و تعداد بسیار کمی از مردم میدادند که آنها وجود داردد .مردم فقط از طریاق هنار و ادبیاات
دربارهی آنها میدادند.
آیا چیزی بهعنوان روشهای غیرمعمولی وجود دارد؟ بله وجود دارد .در جریان تزکیهام ،مخصوصا در سالهای آخار ،ساه
دفر از استادان ماهر روشهای غیرمعمولی را بهطور اتفامی مالمات کردم .آنها جوهر آموزشهای ان را به من منتقل کردداد ،و
آن چیزها وامعا منحصر بهفرد و وامعا خوب بوددد .و دمیقا بهخاطر اینکه روشهای آدان بسیار منحصر بهفارد اسات ،اکثار افاراد
دمیتوادند آنها را درک کنند و آنچه که در روشهای ان حاصل می ود وامعا عجیب است .همچنین آنها گفتهای داردد" ،داه
بودا ،ده دایو" -آنها ده بودا دن را تزکیه میکنند و ده دایو را .ومتی مردم مای انودد کاه آنهاا باودا ادن و دایاو را تزکیاه
دمیکنند ،آنها را "راههای حا یهای درِ جادبی" میدامند .اما آنها خود را روشهای غیرمعماولی مایدامناد .دامیادن "راههاای
حا یهای درِ جادبی" دمیقا یک تعریف و تمجید دیست ،اما منفی هم دیست .به این معنی دیست کاه آنهاا روشهاای ایطادی
هستند ،مطمئنا به این معنی دیست .حتی معنی سطحی آن هم بیانگر ایان دیسات کاه آن یاک روش ایطادی اسات .از دظار
تاریخی ،مردم ،مدرسهی بودا و مدرسهی دایو را "مدرسههای راستین تزکیه" میدامیدهادد .اما مردم ،روشهای غیرعادی را درک
دمیکنند ،بنابراین آنها را "درِ جادبی" میدامند -ده دری اصلی یا ده یک آموزش درست .واژهی "حا یهای" باه معنای "کمای
بیمواره" است ،یک روش بیمواره .در واژگان چین باستان "حا یهای" معموه به معنی کمی بایماواره باود" .راه حا ایهای درِ
جادبی" ،این معنی ضمنی را دارد.
چرا آنها روشهای یطادی دیستند؟ زیرا آنها دیز الزامات سختی برای ین ینگ داردد ،و آنها دیز سر ات جهاان را
مبنای تزکیه ان مرار میدهند .آنها سر ت جهان یا موادین جهان را دقض دمیکنند و کارهای باد ادجاام دمایدهناد ،بناابراین
دمیتوادید آنها را روشهای یطادی بنامید .مدرسهی بودا و مدرسهی دایو مدرسههای راستین هستند ،ده به دلیل اینکه سر ت
جهان همسو با روشهای آنها است ،بلکه به دلیل این که مدرسهی بودا و مدرسهی دایو همسو با سر ت جهان هساتند ،پاس
آنها روشهای یطادی دیستند -آنها دیز روشهای راستین هستند .این بادین خااطر اسات کاه معیاار بارای تعیاین خاوبی و
یطادی ،یا دیکی و پلیدی ،سر ت جهان است .آنها تزکیه ان را بر پایهی سر ت جهان مارار مایدهناد ،بناابراین آنهاا دیاز
راستین هستند .فقط اینطور است که الزامات و مشخصات آنها با الزامات و مشخصات مدرسهی بودا و مدرساهی دایاو تفااوت
دارد .آنها آموزشهای ان را به محدودهی وسیعی از اگردان منتقل دمیکنند ،فقط محدودهی کوچکی را آماوزش مایدهناد.
ومتی مدرسهی دایو چیزهای خود را منتقل میکند ،آنها به دستهی بزرگی از مریدان آموزش خواهند داد ،اما فقط یکی از آنهاا
آموزش های وامعی را دریافت میکند .مدرسهی بودا اعتقاد به دجات همهی موجودات ذی عور دارد ،هار کسای بخواهاد تزکیاه
کند ،میتوادد آنرا ادجام دهد.
ومتی روشهای غیرمعمولی منتقل می ودد دمیتوادند به دو دفر داده ودد .بلکه فقط یک خص در طول مدت زماادی
طوهدی ادتخاب می ود ،و این دلیل آن است که چرا مردم عادی هرگز چیزهای مربوط به آنها را ددیدهاداد .البتاه ،زماادی کاه
چیگودگ در دوران کوفایی خود بود ،متوجه دم که درصد کمی از افراد این روشها دیز برای آماوزش بیارون آمدداد .آنهاا
سعی میکرددد و سعی میکرددد تا آنرا گسترش دهند ،ولی عملی دمی د زیرا چیزهایی وجود دا تند که استادان ان مطلقا باه
آدان اجازه دمیداددد که آنها را منتقل کنند .اگر بخواهید رو ی را بهطور گسترده ا ااعه دهیاد ،دمایتوادیاد ااگردان خاود را
ادتخاب کنید .افرادی با ادواع و امسام ین ینگ ممکن است بیایند تا یاد بگیردد .آنها روشهای فکر کردن مختلفی را باا خاود
میآوردد و همه دوع افرادی خواهند آمد .بنابراین دمیتوادید مریدانتان را ادتخاب کنید .این دلیال آن اسات کاه چارا روشهاای
غیرمعمولی دمیتوادند عمومی ودد .آنها آسیبپذیردد ،زیرا چیزهایی که داردد وامعا بخصوص هستند.
برخی از افراد اددیشیدهادد" ،مدرسهی بودا سعی میکند بودا دن را تزکیه کند و مدرسهی دایاو ساعی مایکناد دایاو را
تزکیه کند .پس ومتی فردی رو ی غیرمعمولی را بهطور موفقیتآمیزی ادجام دهد چه می ود"؟ او یک جاودان سیار خواهد باود
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که هیچ ملمرو ثابتی در آسمان ددارد .ما میدادید ،تاتاگاتا اکیامودی بهشت ساها را دارد ،بودا آمیتابا بهشات ساعادت غاایی را
دارد و بودا استاد طب بهشت زمرد را دارد .هر تاتاگاتا و بودای بزرگی بهشت خود را دارد .هر موجود رو نبین بزرگی بهشت خود
را بنا میکند و بسیاری از مریدادش آنجا زددگی میکنند .اما درخصوص روشهای غیرمعمولی ،آنها محدودهی معینی در جهان
دداردد -آنها مثل خدایان سیار یا جاودانهای تنها هستند.

تمرین كردن در یك روش شيطاني
منظور از "تمرین کردن در یک روش یطادی" چیست؟ چنادین ماورد از آن وجاود دارد .افارادی هساتند کاه باهطاور
مشخص روشهای یطادی را ادجام میدهند ،و چیزهای مربوط به آنها در طول دسلها منتقل دهادد .چرا آن چیزها را منتقل
میکنند؟ برای اینکه در بین مردم عادی در جستجوی هرت ،سود خصای و پاول باودهاداد .ایانهاا چیزهاایی هساتند کاه
میخواهند .البته سطح ین ینگ آنها باه دیست و هیچ گودگی دداردد .پس چه چیزی بهدست میآوردد؟ کارماا .اگار کارماای
کسی زیاد با د ،میتوادد دوعی از ادرژی را کل دهد .اما این خص هیچ سطحی ددارد و در مقایسه با یک تزکیهکننده چیازی
ددارد .اگرچه میتوادد بیش از افراد عادی مدرت دا ته با د .کارما دیز دوعی از ادرژی اسات .ومتای تاراکم آن باه ساطح بااهیی
میرسد ،میتوادد تواداییهای فوقطبیعی در بدن فرد را تقویت کرده و چنین تأثیری را ایجاد کند .به همین جهت در طول تااریخ
همیشه افرادی بودهادد که چنین چیزهایی را آموزش دهند .آنها میگویند" ،من کارهای باد ادجاام مایدهام ،باه ماردم داسازا
میگویم ،و گودگ من افزایش مییابد" .آنها گودگ خود را یک ذره هم افزایش دمیدهند .حقیقت این است که ،آنهاا درحاال
متراکم کردن آن مادهی سیاه هستند چراکه ادجام کارهای بد به آنهاا ماادهی سایاه ،کارماا مایدهاد .بناابراین مایتوادناد آن
تواداییهای فوقطبیعی کم مادرزادی را با آن کارما تقویت کنند و برخی از تواداییهای فوقطبیعی کوچک را ر د دهد ،اما آنهاا
دمیتوادند هیچ کار بزرگی را ادجام دهند .این افراد فکر میکنند با ادجام کارهای بد میتوادند گودگ را افزایش دهند ،این تئاوری
آنها است.
برخی از افراد میگویند" ،اگر یک دایو یک پا ر د کند ،یک اهریمن ده برابر بیشتر ر د میکند" .این تاوهینی از ساوی
مردم عادی است ،اهریمنها هرگز بلندتر از دایوها دخواهند بود .این پدیده وجود دارد :جهادی که ما ادسانها می ناسیم فقط یک
جهان کوچک از جهانهای بی مار است و برای اختصار آنرا جهان میدامیم .هر ومت که زماادی طاوهدی گذ اته با اد ،یاک
فاجعهی عظیم کیهادی به این جهان ما برخورد میکند .فاجعه همه چیز در جهان را منهدم میکند ،حتی سیارهها دیاز مایتوادناد
دابود ودد و آن میتوادد تمام چیزهای زدده در جهان را دابود کند .حرکت جهان الگوهایی دارد .در این دورهی جهان ،موجاودات
ادسادی تنها موجوداتی دیستند که بد دهادد .بسیاری از موجودات چیزی را دیدهادد :تا آنجا که مربوط به زمان حاضر است ادفجار
بسیار عظیمی در زمادی بسیار پیش از این در این بععد جهان رخ داد .ستاره ناسان دمیتوادند امروزه این مسئله را مشااهده کنناد
زیرا آنچه که ما میتوادیم از میان مویترین تلسکوپها ببینیم چیزهایی هستند که یکصد و پنجاه هزار سال دوری پیش اتفااق
افتاد .اگر بخواهیم تغییراتی را که هماکنون در بدنهای کیهادی روی میدهد ببینیم ،مجبوریم منتظر با یم تا یک صاد و پنجااه
هزار سال دوری بگذرد .این وامعا آیندهی دوری است.
هماکنون کل جهان از میان تغییر عظیمی گذ ته است .هر زمان که چنین تغییری رخ میدهد ،تماام موجاودات در کال
جهان بهطور کامل دابود می ودد ،کال از بین میرودد ،و هر بار چنین وضعیتی اتفاق میافتد ،سر ت و مادهای که در جهان مبلی
موجود بود ،باید بهطور کامل منفجر ود .معموه تمام موجودات در ادفجار از بین میرودد ،اما اینطور دیست که هر بار همه چیاز
دابود ود .ومتی جهان جدید توسط موجودات رو نبین در سطحی بیدهایت باه ،از دو ساخته می ود ،برخای از موجاوداتی کاه
توسط ادفجار کشته دشددد در آن بامی میمادند .موجودات رو نبین بزرگ ،جهان را بر اساآ سر ت و اساتادداردهای خود اان
بنا میکنند .به همین جهت ،آنها از سر ت جهان در دورهی مبل تفاوت داردد.
آنهایی که در ادفجار کشته دمی ودد ومتی کارهایی در این جهان ادجام میدهند به سر ت مبلی و اصول کهان ساابق
ادامه میدهند .جهان تأسیس دهی جدید برای ادجام کارها از سر ت جهان جدید و اصول آن پیروی مایکناد .بناابراین تماام
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چیزهایی که در ادفجار کشته دمی ودد اهریمنهایی می ودد که با اصول جهان جدید مداخله میکنند .اما ،آنها آنمدر هام باد
دیستند .فقط بر اساآ سر ت جهان دورهی مبلی عمل میکنند ،و "اهریمنهاای آسامادی" مای اودد کاه ماردم درباارهی آن
صحبت میکنند .اما آنها هیچ تهدیدی برای مردم عادی دیستند و مطعا به مردم صدمه دمیرسادند .فقط ومتی کارهایی را ادجام
میدهند سخت به اصول خود ان میچسبند .در گذ ته ،مردم عادی اجازه ددا تند این را بدادند .میگاویم کاه بوداهاای ملمارو
باهی بسیاری فراسوی سطح تاتاگاتا وجود داردد .آن اهریمنها داچیز هستند! در مقایسه با بوداها وامعا بیاهمیت هساتند .پیاری،
بیماری و مرگ دیز کلی از اهریمن هستند ولی برای حفظ و دگهداری سر ت جهان خلق دهادد.
بودیسم دربارهی بازپیدایی صحبت میکند ،و از طریق آن ،چیزی را آ کار کردهادد که ملمرو آسورا دامیده مای اود ،کاه
دروامع به چیزهای زدده در بععدهای مختلف ا اره میکند ،اما آن چیزها سر ت بشاری ددارداد .در چشام موجاودات رو انباین
بزرگ ،آنها بیدهایت سطح پایین و وامعا ضعیف هستند ،اما از دید مردم عادی بسیار ترسناکند .آنها مقداری ادرژی داردد و فکر
میکنند ادسانهای عادی حیوان هستند ،دردتیجه دوست داردد که از ادسانها تغذیه کنند .در ساالهاای اخیار ،آنهاا از فرصات
استفاده کردهادد تا تمرینهایی را آموزش دهند .چه موجود بیزار کنندهای! به صورتش دگاه کنید -آیا میتوادید او را ادسان بنامید؟!
وامعا وحشتادگیز است .ومتی چیزهای آنها را یاد بگیرید ،مجبورید بروید و به آنها بپیوددید و یکی از آنها وید .برخی از افراد
ومتی تمرینهای حرکتی چیگودگ را ادجام میدهند افکار بدی داردد ،و ومتی آن افکار همسو با تفکر آنها با د ،خواهند آمد تاا
به آنها آموزش دهند .اما "یک ذهن درست میتوادد بر صد اهریمن غلبه کند" .اگر بهددبال چیزی دبا ید ،هایچ کسای جارأت
اذیت کردن ما را دخواهد دا ت .اما ،اگر افکار یطادی دا ته با ید و بهددبال چیزهای بد بروید ،آنها خواهند آمد تاا باه اما
کمک کنند و پس از آن ،تزکیهی ما در مسیری اهریمنی میافتد .این مشکلی است که ظاهر می ود.
چیز دیگری وجود دارد که "داآگاهاده ،در راهی یطادی تمرین کردن" دامیده مای اود .منظاور از "داآگاهاداه ،در راهای
یطادی تمرین کردن" چیست؟ یعنی در رو ی یطادی تمرین کرد بدون اینکه از آن آگاه بود .این مورد را زیاد میبینید -بسیار
رایج است .آن بیه چیزی است که چند روز پیش گفتم ،برخی از افراد درحالی که تمرینهای حرکتی را ادجاام مایدهناد افکاار
بدی داردد ،آنها را میبینید که آنجا درحال ادجام تمرینهای ایستاده هستند ،بازوها و پاهای ان آنمدر خساته مای اودد کاه
تکان میخوردد ،اما ذهن ان استراحت دمیکند .او فکر میکند" ،میمتها درحال افزایش است .بهتر است بعد از ادجام تمرینهاا
برای خرید بروم وگرده مجبورم پول بیشتری بپردازم" .افراد دیگری فکر میکنند" ،در محل کار حااه آپارتماانهاایی را تقسایم
میکنند ،آیا یکی از آپارتمانها را بهدست میآورم؟ خصیکه مسئول تقسیم آپارتمانها است همیشاه باا مان مشاکل دارد"...
هرچه بیشتر دربارهی این موضوع فکر میکند ،عصبادیتر می ود " ،رط میبندم باه مان آپارتماادی دمایدهاد .حااه چگوداه
میتوادم با او مبارزه کنم "....هر دوع فکری پدیدار می ود .همانطور که مبال گفتم ،آنها مرتاب درباارهی هماه چیاز صاحبت
میکنند ،از خادواده ان گرفته تا امور ملی ،و ومتی به چیزهایی میرسند که آنها را عصبادی میکند ،هرچه بیشتر صاحبت کنناد
عصبادیتر می ودد.
ومتی تمرین میکنید باید تقوا را جدی بگیرید .بنابراین هنگامی که تمرینهای حرکتی را ادجام میدهید ،اگر افکار خوبی
ددارید ،حدامل دباید افکار بدی دا ته با ید ،و بهتر از همه این است که اصال هیچ فکری ددا اته با اید .علات ایان اسات کاه
درحالی که در سطوح پایین درحال تمرین هستید دیاز دارید که بنیادی را بسازید .آن بنیان دقش بسیار مهمی را ایفا میکناد ،زیارا
رودد فکری ما تأثیراتی دارد .پس بیایید در اینباره بیندیشیم .ومتی چیزی به گودگ خود اضافه میکنید ،چگوده چیزهاایی کاه
تزکیهی ما تولید میکند میتوادند خوب با ند؟ چگوده میتوادند سیاه دبا ند؟ افراد بسیار زیادی هستند که ومتای تمارینهاای
حرکتی ان را ادجام میدهند چنان افکاری داردد .چرا با وجود اینکه همیشه تمرین میکنید ،بیماریهایتان از باین درفتاهاداد؟
اید برخی از افراد ،در محل تمرین دربارهی آن چیزهای بد فکر دکنند ،اما همیشه ومتی تمرین میکنند میخواهند تواداییهاای
فوقطبیعی بهدست بیاوردد ،میخواهند این را بهدست بیاوردد ،آن را بهدست بیاوردد ،ادواع و امسام حالتهاای ذهنای و آرزوهاای
دید بسیاری داردد .دروامع بدون اینکه از آن آگاه با ند ،درحال تزکیه کردن در راهی یطادی هستند .اگر به آنها بگوییاد کاه
در راهی یطادی تزکیه میکنند ،داراحت می ودد" -چنین و چنان استاد بزرگ چیگودگ ،معلم من است"! اما آن اساتاد بازرگ
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به ما گفت که دربارهی تقوا جدی با ید -آیا این کار را کردهاید؟ ومتی تمرینهای حرکتی را ادجام میدهید ،همیشه بعضای از
افکار بد را وارد میکنید .پس آیا از تمرینها چیزهای خوبی بهدست خواهید آورد؟ مشاکل ایان اسات .ایان داآگاهاداه در راهای
یطادی تزکیه کردن است و این رایج میبا د.

تزكيهي دوگانهي مرد -زن
در اجتماع تزکیهکنندگان ،روش تزکیهای به دام تزکیهی دوگادهی مارد -زن وجاود دارد .ااید در روشهاای تزکیاهی
تادتریک دیدهاید که در مجسمهها یا عکسهای بوداها ،یک اددام مرداده یک بدن زن را دگه دا ته و تزکیه میکنند .اددام مرداده
بعضی موامع بیه یک بودا است و یک زن برهنه را دگه میدارد .کلهای تغییر یافتهی بودا دیز وجود داردد که ظاهر یک واجرا
با سر گاو و صورت اسب داردد و یک بدن برهنهی زن را دگه میداردد .چرا به این صورت هستند؟ اجازه دهیاد اول موضاوعی را
رو ن کنیم .در سیارهی ما فقط چین دیست که توسط کنفوسیوآ تحت تأثیر مرار گرفته است .تا چندین مرن پایش ،تماام داژاد
بشر ارزشهای اخالمی مشابهی دا ت .به همین جهت ،این دوع روش تزکیه درحقیقت از سیارهی ما دیامده است .آن از سیارهی
دیگری آمد ،اما این روش میتوادد برای تزکیه کردن استفاده ود .ومتی این روش تزکیه در آن زمان در چین معرفی د ،ماردم
چین دتوادستند آنرا بپذیردد چراکه آن تزکیهی دوگادهی مرد -زن و بخش دیگاری باا برخای از تکنیاکهاای مخفای دا ات.
دردتیجه ،امپراتور چین در دورهی هوییچَنگ از سلسلهی تادگ آنرا ممنوع اعالم کرد .بنابراین این روش ممنوع د و اجازه پیدا
دکرد که در داحیهی هان آموزش داده ود .در آن زمان ،تادتریسم تادگ دامیده د .اما در تبت که منطقاهای بخصاوص اسات و
وضعیتی منحصر بهفرد دارد ،ادتقال پیدا کرد .چرا آنها به این صورت تزکیه میکنند؟ هدش از تزکیهی دوگادهی مارد -زن ایان
است که یین را برای تکمیل کردن یادگ و یادگ را برای تکمیل کردن یین جمعآوری کند ،بهطوری که یین و یادگ یکادیگر را
تکمیل کنند و یکدیگر را تزکیه کنند تا به هدش متعادل دن یین و یادگ رسید.
ما میدادید ،خواه مدرسهی بودا یا مدرسهی دایو ،مخصوصا تئوری یین و یادگ مدرساهی دایاو با اد ،آنهاا درباارهی
اینکه چگوده بدن بشری بهطور طبیعی هر دوی یین و یادگ را دارد صحبت میکنند .و بهخاطر اینکه یین و یاداگ ،هار دو در
بدن ادسان وجود داردد ،میتوادند تواداییهای فوقطبیعی مختلف و موجودات مختلفی مثل کودک جاودان ،کودکان تزکیاه اده،
فا ن و غیره را پرورش دهند .بنابراین بهخاطر اینکه یین و یادگ هر دو در بدن وجود دارداد ،بسایاری از موجاودات مایتوادناد
پرورش یابند .این برای بدن مرداده و زداده ،هر دو صدق میکند -آن چیزها میتوادند همگی در منطقهی دَنتایان ر اد کنناد.
بنابراین آنچه که آنها میگویند صحیح است .مدرسهی دایو معموه مسمت باهی بدن را یادگ و مسامت پاایین بادن را یاین
دردظر میگیرد .برخی از افراد فکر میکنند که پشت بدن یادگ و مسمت جلوی بدن یین است .و افرادی هستند که طارش چاپ
بدن را یادگ و طرش راست را یین میدامند .در چین ،گفتهای داریم "مرد چپ ،زن راست" ،این از آنجا میآید و درسات اسات.
بدن بشری بهطور طبیعی هر دوی یین و یادگ را دارد ،بنابراین با تأثیر متقابل یین و یادگ ،بدن میتوادد خودش به تعادل میاان
یین و یادگ برسد و موجودات بسیار زیادی میتوادند بهوجود بیایند.
بنابراین ،این رو ن میکند که چرا بدون استفاده از تزکیهی دوگادهی مرد -زن ،هنوز هم میتوادیم تا سطوح باه تزکیاه
کنیم .اگر فردی در تزکیهی خود از تزکیهی دوگادهی مرد -زن استفاده کند ،اما دتوادد آنرا بهخوبی اداره کند ،ممکان اسات باه
حالتی اهریمنی منتهی ود و تزکیهاش تزکیهی یطادی ود .ومتی تزکیههای سطح باهی تادتریک بخواهند تزکیهی دوگاداهی
مرد -زن را بهکار ببردد ،هزم می دادند که راهبان یا هماها تا سطوح بسیار بااهیی تزکیاه کنناد و ساپس در آن هنگاام ،اساتاد،
خص را راهنمایی میکند تا آن تزکیه را به ادجام برسادد .ین ینگ آن فرد باه است ،بنابراین میتوادد آنرا بهخوبی اداره کند
و مطمئن ود که به چیزی یطادی تبدیل دخواهد د .اما آن افرادی که ین ینگ پایینی داردد ،مطعا دمیتوادند از آن استفاده
کنند زیرا اگر از آن استفاده کنند مطمئنا در رو ی یطادی میافتند .از آنجا که ین ینگ آنها محدود است -از آنجاا کاه از
امیال مردم عادی رها دشدهادد ،هنوز هوت داردد و ین ینگ آنها فقط تا این حد است -میتوادم تضمین کنم که ومتای آنرا
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ادجام دهند یطادی خواهد بود .این دلیل آن است که چرا میگوییم که اگر برودد و در سطوح پاایین آنرا تارویج دهناد مطمئناا
درحال ترویج تمرینهایی یطادی هستند.
در سالهای اخیر ،بسیاری از استادان چیگودگ ،تزکیهی دوگادهی مرد -زن را ترویج دادهادد .چه چیز آن عجیب اسات؟
تزکیهی دوگادهی مرد -زن حتی در مدرسهی دایو دیز ظاهر ده است .و این پدیدهی مربوط به زمان اخیر دیست ،بلکه در زماان
سلسلهی تادگ روع د .چگوده تزکیهی دوگادهی مرد -زن میتوادد در مدرسهی دایو ظاهر ود؟ تئاوری تاایجای مدرساهی
دایو به ما میگوید که بدن ادسادی مثل جهادی کوچک است و یین و یادگ خود را دارد .تمام آماوزشهاای حقیقای و درسات از
زمانهای بسیار دوری به ار رسیدهادد .اگر آزاداده هر چیزی را که دارید در آن وارد کنید یا هر طور که مایل هستید آنرا تغییار
دهید ،آن مدرسه را درهم و برهم میکنید و آن مادر دخواهد بود به هدش رسیدن به کمال در تزکیاه برساد .بناابراین اگار روش
تزکیهای ،چیزهای تزکیهی دوگادهی مرد -زن را ددارد ،هرگز دباید از آنها استفاده کنید .اگر این کار را ادجام دهید باه بایراهاه
خواهید رفت و دچار مشکل خواهید د .بهطور مشخص بگوییم ،در مدرسهی فالون دافایماان ،تزکیاهی دوگاداهی مارد -زن را
دداریم و در مورد آن صحبت دخواهیم کرد .ما به این مسئله اینگوده میدگریم.

تزكيهي دوگانهي بدن و ذهن
تزکیهی دوگادهی بدن و ذهن را به تفصیل رح دادهام .منظور از تزکیهی دوگادهی بدن و ذهن این است کاه درحاالی
که ین ینگتان را تزکیه میکنید ،درحال تزکیهی بدنتان دیز هستید ،یا بهعبارت دیگار درحاال تبادیل بِنتای خاود هساتید.
درحالی که بدن ما تبدیل می ود و مادهی با ادرژی باه بهتدریج جایگزین سلولهای بشری می ود ،سارعت پیار ادن کام
می ود .بدن ما عالیم برگشت به جوادی ،برگشت تدریجی و تبدیل تدریجی را دشاان خواهاد داد .ومتای دردهایات ماادهی باا
ادرژی باه بهطور کامل جایگزین د ،بدنتان تماما به دوع دیگری از بدن فیزیکی تبدیل ده است .آن دوع بادن ،ابیه آنچاه
گفتم ،فراسوی پنج عنصر رفته است ،دیگر در محدودهی پنج عنصر دیست و بدنتان هرگز فاسد دمی ود.
تزکیه در معابد فقط مربوط به تزکیهی ذهن است .بنابراین دربارهی حرکات یا دربارهی تزکیهی بدن صحبت دمایکنناد.
آنها دیروادا را تمرین میکنند .رو ی که اکیامودی آموزش داد ،دیرواداا را هزم مایداداد .درحقیقات ،ااکیامودی روش بازرگ
پیشرفتهای دا ت ،و مطعا این توادایی را دا ت که بنتی خود را بهطور کامل به مادهی با ادرژی باه تبدیل کند و با خودش ببارد.
اما برای اینکه روش تزکیهی خود را به جای بگذارد ،راه دیروادا را بهجای آن ادتخاب کرد .چرا آنرا از مردم خواست؟ او خواسات
مردم تا حد امکان وابستگیهای ان را رها کنند ،همه چیز را ،حتی دردهایت بدن ان را رها کنند ،و هیچ وابستگی بامی دمادد .او
مسیر دیروادا را ادتخاب کرد ،بهطوری که مردم تا حدی که میتوادستند آنرا ادجام دهند و راهبان بودایی در سراسر تاریخ همگای
مسیر دیروادا را ادتخاب کردهادد .منظور از دیروادا این است که ومتی یک راهب میمیرد بدن فیزیکیاش را رها میکند و روح او با
گودگ وی صعود میکند.
مدرسهی دایو بر تزکیهی بدن تمرکز میکند .آنها مریدان خود را ادتخاب میکنند و دربارهی دجاات هماهی موجاودات
ذی عور صحبت دمیکنند ،و با افراد بسیار خوبی سر و کار داردد ،بنابراین دربارهی تکنیکها و اینکه چگوده بدن را تزکیاه کارد
صحبت میکنند .اما به بیادی دمیق درخصوص روش مدرسهی بودا ،مخصوصا مذهب بودیسم ،عموماا ایان چیزهاا آماوزش داده
دمی ودد .اینطور دیست که همهی روشها در مدرسهی بودا آنها را آموزش دمیدهند ،زیرا بسیاری از روشهای سطح بااه در
مدرسهی بودا دیز این چیزها را آموزش میدهند .مدرسهی تزکیهی ما تزکیهی بدن و ذهن را آموزش مایدهاد .در روش فاالون
دافایمان ،ما بِنتی و همچنین کودک جاودان را میخواهیم .و این دو متفاوت هستند .کودک جاودان بددی است کاه از ماادهی باا
ادرژی باه ساخته می ود ،اما او دمیتوادد آزاداده خودش را در بععد ما دشان دهد .برای اینکه ظاهری مثل ظاهر ماردم عاادی را
در این بععد در طی دورهای طوهدی دگه داریم ،باید بِنتی خود را دا ته با یم .از اینرو ،پس از تبدیل بِنتی ،اگرچه مادهی با ادرژی
باه جایگزین سلولهای ما می ود ،اما طرز مرارگیری مولکولها تغییر دمیکند .بنابراین ،بدن ما تقریبا بیه بدن یاک فارد
عادی بهدظر میرسد .اما هنوز هم یک اختالش وجود دارد -دمیق بگوییم ،این بدن میتوادد وارد بععدهای دیگر ود.
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رو ی که بدن و ذهن را تزکیه میکند میتوادد یک تأثیر دوباره جوان کردن دا ته با د و باعث ود که بسیار جوانتار
از آنچه که هستید به دظر برسید .روزی خصی از من سؤال کرد" ،معلم ،فکر میکنید من چند سال دارم"؟ درحقیقت او تقریبا
 11سال سن دا ت ،اما چهل ساله بهدظر میآمد .صورت او چروکی ددا ت و لطیف و سرخ و سفید به دظار مایرساید .او ابیه
کسی که حدود  11سال سن دارد به دظر دمیرسید .اما برای مریدان فالون دافای ماا ایان اتفااق مایافتاد .باهعناوان اوخی،
خادمهای جوان همیشه دوست داردد آرایش کنند و میخواهند چهرهی خود را بهتر و زیباتر کنند .میتوادم به ما بگویم که اگار
بهطور وامعی یک روش تزکیهی بدن و ذهن را ادجام دهید ،بهطور طبیعی به آن منظور خواهید رسید ،و میتوادم تضمین کنم که
دیاز ددارید آرایش کنید .از این مثالها بیشتر دخواهیم زد .در گذ ته ،بهخاطر اینکه مردم مسنتر به دسبت بیشتری در حرفههای
گوداگون وجود دا تند ،من به عنوان مردی جوان به حساب میآمدم .این روزها مسایل بهتر می ودد و جوانها به دسبت بیشتری
در هر حرفهای وجود داردد .درحقیقت ،من دیگر جوان دیستم ،و به  21سالگی دزدیک می وم .درحال حاضر  20ساله هستم.

فاشن
چرا میدادی در اطراش مجسمههای بودا وجود دارد؟ بسیاری از مردم دمیتوادند آنرا توضیح دهند .بعضایهاا مایگویناد،
"میدادی پیرامون مجسمهی بودا وجود دارد زیرا راهبان ،رسالهها را در برابر آن بهصورت دعا میخوادند" ،یا بهعبارت دیگر ،میدان
از عمل تزکیهی راهبان در جلوی مجسمه بهوجود میآید .اما بدون توجه به اینکه این راهبان با ند یا هر کسی دیگر که آنجاا
تزکیه میکند ،این دوع ادرژی ،بهصورت پراکنده است و جهتدار دیست ،و میدان باید بهطاور یکناواختی روی کاف ،ساقفهاا و
دیوارهای کل معبد پخش ده با د .پس چرا فقط مجسمهی بودا است که چنین میدان بامدرتی دارد؟ برای مثال ،مجسمههاای
بودا که در کوههای دور ،در برخی از غارها ،یا روی یک صخره هستند ،معموه چنین میدادی داردد .چرا چنین میدادی وجاود دارد؟
بعضی از مردم آنرا به این طریق یا طریقی دیگر توضیح میدهند اما هنوز دمیتوادند برای آن توضایح رو انی بدهناد .درواماع،
مجسمهی بودا یک میدان دارد زیرا فا ن یک موجود رو نبین را دارد .فا ن موجود رو نبین آنجاا اسات ،باه هماین دلیال
مجسمه ادرژی دارد.
در اینباره بیندیشیم ،آیا این صحت ددارد که ومتی اکیامودی و بودیساتوا گوآنیین تزکیه ان را ادجام مایدادداد ،باا
فرض اینکه چنین ا خاصی وامعا وجود دا تند ،آنها دیز تزکیهکننده بوددد؟ ومتی خصی به ساطحی بسایار بااه در تزکیاهی
فراسوی فای ددیای سهگاده میرسد ،فا ن را ر د میدهد .فا ن در داحیهی پایین کم ،دَنتایان متولاد مای اود ،او از فاا و
گودگ ساخته می ود و در بععدهای دیگر تجلی مییابد .فا ن همان مدرت عظیمی را دارد که خص دارا هسات ،اماا آگااهی و
افکار فا ن توسط موجود اصلیاش کنترل می ود .اما یک فا ن یک حیات فردی وامعیِ کاملِ مساتقل دیاز دارد ،و باه هماین
جهت ،میتوادد خودش هر کاری را بهطور مستقل ادجام دهد .فا ن همان کارهایی را که آگاهی اصلی فرد میخواهد ادجام دهد،
ادجام میدهد -دمیقا همان کارها را .اگر خصی کاری را به کل بخصوصی ادجام دهد ،فا ن او آن کاار را باه هماان اکل
ادجام میدهد .منظور ما از "فا ن" این است .ومتی بخواهم کاری ادجام دهم ،مثل تنظیم بدن مریدادی که بهطور وامعی تزکیاه
میکنند ،آن کار تماما میتوادد توسط فا ن من ادجام ود .فا ن در بععدهای دیگر متجلی می ود چراکه بادن بشاری دادارد .و
کل آن موجود ،ثابت و بدون تغییر دیست .میتوادد بزرگ و کوچک ود .گاهی اومات وامعا بزرگ می اود ،آنمادر بازرگ کاه
دمیتوادید تمام سر او را ببینید و گاهی اومات وامعا کوچک می ود ،آنمدر کوچک که حتی کوچکتر از یک سلول است.

تبرك
یک مجسمهی بودا که در کارخاده ساخته می ود فقط یک مطعه کار هنری است" .تبرک" مراسمی است بارای دعاوت
کردن فا ن یک بودا که بیاید و روی مجسمهی بودا بمادد ،و پس از آن ،مردم مجسمه را باهعناوان یاک جسام عینای دردظار
خواهند گرفت تا آنرا ستایش کنند .ومتی یک تمرینکنناده ملبای سر اار از احتارام دارد و خاودش را تزکیاه مایکناد ،فا ان
مجسمهی بودا ،فا را برای او محافظت میکند ،مواظب او بوده و ومتی تزکیه میکند او را حمایت میکند .هدش وامعی تبرک این
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است .و فقط توسط افکار درست بیرون فرستاده ده در مراسم رسمی تبرک ،یا توسط موجودات رو نبین بزرگ در سطوح باه،
یا توسط تزکیهکنندگان در سطوح بسیار باه که این مدرت را دارا هستند میتوادد به ادجام برسد.
در معابد میگویند که مجسمههای بودا تبرک را هزم داردد و بدون تبرک ،مجسمههای بودا هایچ فایادهای ددارداد .ایان
روزها در معابد در بین راهبان ،دیگر استادان بزرگ وجود دداردد ،همگی درگذ تهادد .پس از ادقاالب فرهنگای بعضای از راهباان
تازهکار که آموزش وامعی را دریافت دکرده بوددد ،خادم معابد ددد و خیلی از آموزشهاا از دسات رفتناد .اگار از یکای از آنهاا
بپرسید" ،هدش از تبرک چیست"؟ خواهد گفت" ،مجسمهی بودا بعد از تبرک به کار خواهد افتاد" .او دمیتوادد توضیح دهد دمیقا
چگوده آن به کار خواهد افتاد .بنابراین تمام کاری که ادجام میدهد اجرای یک مراسم است .یک کپی کوچک از برخی از متاون
مقدآ را داخل مجسمه مرار میدهد ،آنرا با کاغذی مهر و موم میکند و متون مقدآ را در برابر آن بهصورت ذکار مایخواداد.
سپس ادعا میکند که تبرک ادجام ده است .اما آیا آن وامعا تأثیر تبرک را دا ت؟ آن به این بستگی دارد کاه متاون مقادآ را
چگوده میخوادد .اکیامودی دربارهی افکار صحیح صحبت کرد -باید متون مقدآ را با توجهی یکپارچه بخوادید تا بهشت رو ی
را که تزکیه میکنید وامعا بلرزادید ،و فقط بعد از آن میتوادید از یک موجود رو نبین استدعا کنید .و فقط ومتای یکای از فا ان
موجود رو نبین به مجسمهی بودا میرسد میتوادد هدش تبرک برآورده ود.
درحالی که برخی از راهبان متون مقدآ را بهصورت ذکر میخوادند ،با خود ان فکر میکنند" ،بعد از تبرک ،چاه مقادار
پول بهدست خواهم آورد"؟ یا درحالی که متون مقدآ را بهصورت ذکر میخوادند ،ممکن است فکر کنند" ،این یا آن خص باا
من بسیار بد رفتار میکند" .آنها دیز علیه یکدیگر دسیسه میکنند و تضادهایی داردد .دمیتوادید ادکار کنید که اماروزه در عصار
پایان دارما ،این اتفاق میافتد .اینطور دیست که اینجا درحال مورد ادتقاد مرار دادن بودیسم با یم ،اما معابد در عصر پایان دارما
وامعا صلح و آرامشی دداردد .همانطور که دربارهی این چیزها فکر میکنند چنین افکار بدی را به بیرون میفرساتند -چگوداه آن
موجود رو نبین میتوادد بیاید؟ به هیچ وجه آن دمیتوادد تأثیر تبرک را دا ته با د .اما این مطلق دیسات -هناوز هام تعادادی
معابد خوب و دیرهای دایوییستی وجود داردد که استثنا هستند.
در هری راهبی را دیدم که دستهای تیرهای دا ت .او دو تههای مقادآ را داخال مجسامهی باودا گذا ات و آنرا
بهطور دا یادهای مهر و موم کرد .سپس چندین کلمه را زمزمه کرد و فکر کرد که کار ادجام د .سپس مجسمهی بودای دیگری
را بردا ت و دوباره چندین کلمه را زمزمه کرد .برای هر تبرک چهل یوآن دستمزد میگرفت .این روزها راهبان فکر میکنند کاه
آن تجاری است و از تبرک مجسمههای بودا پول بهدست میآوردد .دظری ادداختم و تبرکی ددیدم -او به هیچوجه دمایتوادسات
آن کار را ادجام دهد .مشکل است باور کرد که حتی راهبان چنین کارهایی را این روزها ادجام میدهند .میدادید چه چیز دیگاری
مشاهده کردم؟ در یک معبد خصی بود که بهدظر میآمد یک بودیست غیرروحادی با د .گفت که آنجاا درحاال ادجاام تبارک
برای یک مجسمهی بودا است .او آینهای را بیرون آورد و آنرا به سمت خور ید چرخادد بهطوری که دور خور ید روی مجسامه
میتابید ،و سپس گفت که تبرک ادجام د .این مسئله تا این حد خندهدار ده است! امروزه ،بودیسم تا چنین مرحلاهای رسایده
که این پدیدهای عادی ده است.
در هر دانجین یک مجسمهی بردزی بزرگ بودا ساختند و آن در جزیرهی هنتاایو در هناگکناگ گذا اته اد .آن،
مجسمهی بسیار بزرگی از بودا است .بسیاری از راهبان از سراسر ددیا برای ادجام تبرک به آنجاا آمدداد .یکای از راهباان بارای
ادعکاآ دور خور ید در صورت مجسمهی بودا ،آینهای را در مقابل خور ید گرفت ،می گفت که درحاال ادجاام تبارک بارای آن
است .چگوده توادستند چنین کاری را در چنین گردهمایی بزرگی ،در چنین مراسم مذهبی ادجام دهند! میگویم وامعاا تأسافباار
است! هیچ تعجبی دیست که اکیامودی بیان کرد که در عصر پایان دارما ،برای راهبان مشکل خواهد بود که خود را دجات دهند،
چه رسد که دیگران را دجات دهند .بهعالوه ،بسیاری از راهبان ،متون مقدآ بودیستی را از دظرگاه خود ان تعبیر میکنند .حتی
دو تههای دایوییستی ملکه مادر غرب به معابد راه یافته است .چیزهایی که متون بودیستی دیستند به معاباد راه پیادا کاردهاداد و
این ،آ فتگی بزرگی را بهوجود آورده و باعث سردرگمیهای زیادی ده است .درحال حاضر وامعاا در وضاعیت بادی مارار دارد.
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البته ،هنوز هم راهبادی وجود داردد که بهطور حقیقی تزکیه میکنند و کامال خوب هستند .تبرک درحقیقت دعوتی از فا ان یاک
موجود رو نبین برای آمدن و بامی ماددن در مجسمهی بودا است -تبرک این است.
اگر تبرک برای مجسمهی بودا بهطور موفقیتآمیزی ادجام دشده با د ،مطعا دمیتوادد مورد عبادت مارار بگیارد .اگار آن
عبادت ود ،دتایجی جدی خواهد دا ت .دتایج جدی چه هستند؟ افرادی که علم بدن ادسان را مطالعه مایکنناد درحاال حاضار
کشف کردهادد که افکار و فعالیت مغزی خص میتوادد دوعی ماده تولید کند .در سطوح باه ،میتوادیم ببینیم که آن وامعا دوعی
ماده است ،اما این ماده بیه امواج مغزی که امروزه با تحقیقات کشف کردهایم دیست .بلکه آن کل کامل مغز ادسان را به خود
میگیرد .ومتی افراد عادی در زددگی روزاده ان دربارهی موضوعی فکر میکنند ،چیزی که به بیرون میفرستند ،باه اکل مغاز
ادسان است ،اما بهسرعت پراکنده می ود چراکه ادرژی ددارد .اما ادرژی یک تمرینکننده مدت بیشاتری دوام مایآورد .بارخالش
آنچه که خیلی از مردم فکر میکنند ،یک مجسمهی بودا ومتی در کارخاده ساخته می ود دارای فکر دیست ،به هیچ وجه .بعضی
از مجسمههای بودا از جریان تبرک دگذ تهادد و حتی اگر آنها را به یک معبد ببرید ،هنوز هم تبرک ادجام دخواهد اد .اگار از
یک استاد مالبی چی گودگ یا کسی از یک روش دادرست درخواست کنید که تبرک را ادجام دهد ،حتی خطرداکتر اسات -یاک
روباه یا یک راسو به مجسمهی بودا خواهد رفت.
بنابراین اگر یک مجسمهی بودا که تبرک را دگذرادده است عبادت کنید بسیار خطرداک خواهد بود .چه خطری مایتواداد
دا ته با د؟ گفتهام امروزه بشر به دقطهای رسیده است که هر چیزی درحال بدتر دن است ،هار چیازی در تماام جامعاه و در
جهان درحال فاسد دن است ،یکی پس از دیگری ،و هر چیزی که برای مردم عادی اتفاق میافتد اعمال خود ان است .حتای
مشکل است که یک راه درست را پیدا کرد و یک راه درست را ددبال کرد -مزاحمتها از تمام جهات میآیند .فرض کنید فاردی
میخواهد بهددبال کمک بودا با د ،اما چه کسی یک بودا است؟ حتی ادجام این کار سخت اسات .اگار ایان را بااور دمایکنیاد،
بگذارید برایتان رو ن کنم .ومتی اولین خص دزد یک مجسمهی بودا که از میان تبرک دگذ ته با د برود ،در برابر آن تعظیم
و ادای احترام کند ،داگهان همه چیز به هم میریزد .به من بگویید ،چند دفر از مردمی که برای طلب کمک بودا مایروداد ،بارای
رسیدن به ثمرهی حقیقی در تزکیه ،آن کار را ادجام میدهند؟ تعداد خیلی کمی .بنابراین ادگیزهی اصلی مردم از عبادت یک باودا
چیست؟ دجات پیدا کردن از بدبختی ،برطرش کردن مشکالت و بهدست آوردن ثروت -آنها بهددبال این چیزها هستند .آیاا ایان
چیزها در متون بودیستی هستند؟ چنین چیزهایی اصال وجود دداردد.
اگر یک عبادتکنندهی بودا بخواهد پول بهدست بیاورد ،ومتی در مقابل مجسمهی یک بودا یا مجسامهی باودیسااتوا
گوآنیین یا مجسمهی یک تاتاگاتا تعظیم کند و بگوید" ،خواهش میکنم ،خواهش میکنم به من کمک کن تاا پاول باهدسات
بیاورم" ،خوب ،یک فکر کامل کل میگیرد .از آنجا که آنچه او بیرون میفرستد بهسوی مجسمه فرستاده می ود ،بالفاصاله
روی مجسمه میرود .ا یاء در بععدهای دیگر میتوادند بزرگ یا کوچک ودد ،و ومتی این فکر به این موجاود برساد ،مجسامهی
بودا یک مغز خواهد دا ت ،و مادر خواهد بود که فکر کند ،اما یک بدن دخواهد دا ت .سپس افراد دیگار دیاز مایآیناد تاا آنرا
عبادت کنند ،آنها عبادت میکنند و عبادت میکنند ،و آن ،مقداری ادرژی میدهد .اگر عبادتکنندگان ،تمرینکننده با ند حتای
خطرداکتر است .از لحظهای که آنها روع به عبادت آن کنند ،آن بهتدریج روع به گرفتن ادرژی میکناد .بناابراین آن ،یاک
بدن عینی را کل میدهد ،اما این بدن عینی در بععدی دیگر کل میگیرد .بعد از اینکه آن کل میگیرد ،در بععدی دیگار باه
حیات ادامه میدهد و مادر است کمی از حقایق جهان را بدادد ،به همین جهت ،میتوادد کارهایی را برای موجودات بشری ادجاام
دهد ،و میتوادد از این طریق کمی گودگ گردآوری کند .اما کمکی که میدهد با رط همراه است ،میمتی برای آن وجاود دارد.
آن آزاداده در آن بععد دیگر به اطراش میرود و به میل خود مردم عادی را کنترل میکند .و این بدن عینای دمیقاا ظااهری ابیه
مجسمهی بودا دارد .اینگوده است که یک بودیساتوا گوآنیین تقلبی یا یاک تاتاگاتاای دروغاین از طریاق عباادت باهوجاود
میآید -آنها بهوسیلهی عبادت مردم خلق می ودد ،و درست بیه مجسمههاای باودا هساتند و ظااهر یاک باودا را باه خاود
میگیردد .ذهن بودای تقلبی یا بودیساتوای دروغین فاسد است -آن بهددبال پول است .آن در بععدی دیگر خلق می اود .ماادر
است که فکر کند و کمی از حقیقت را میدادد .آن جرأت دمیکند کارهای باد جادیای را ادجاام دهاد ،اماا جارأت ادجاام دادن
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کارهای کمی بد را دارد .و گاهی اومات به مردم کمک میکند .اگر به مردم کمک دمیکارد کاامال اهریمنای مایباود و کشاته
می د .چگوده به مردم کمک میکند؟ ممکن است کسی دعا کند" ،بودا خواهش میکنم ،خواهش میکنم ،به من کمای کماک
کن .در خادوادهی من این یا آن ،بیمار است"" .مطمئن باش ،به تو کمک میکنم" .باعث خواهد د که در جعبهی بخشش پول
بگذارید ،چراکه ذهنش به ددبال پول است .ومتی مقدار زیادی پول در آن جعبه بیندازید به خص کمک میکناد کاه ساریعتار
خوب ود .آن مقداری ادرژی دارد ،بنابراین مادر است که از بععدی دیگر یک فرد عادی را کنترل کند .اگر کسی کاه گوداگ دارد
برود و آنرا عبادت کند حتی خطرداکتر است .بگذارید ببینیم ،برای چه این تمارینکنناده دعاا مایکناد؟ پاول؟ درباارهی ایان
بیندیشید -چرا یک تمرینکننده پول میخواهد؟ حتی دعا کردن برای رها دن خادوادهتان از بدبختی و بیماری ،یاک وابساتگی
احساسات دسبت به خادوادهتان است .ما میخواهید سردو ت مردم دیگر را کنترل کنید ،اما هر کسی سردو ت خاودش را دارد!
اگر او را عبادت کنید و زیر لب بگویید" ،خواهش میکنم ،خواهش میکنم به من کمک کان کمای پاولدارتار اوم"" .بسایار
خوب" ،به ما کمک میکند .خیلی دلش میخواهد کاری کند که پول بیشتری درخواست کنیاد .هرچاه بیشاتر پاول بخواهیاد،
چیزهای بیشتری را میتوادد از ما بردارد .معاملهی منصفادهای است .پول زیادی هسات کاه افاراد دیگار در جعباهی بخشاش
ریختهادد و میگذارد که مقداری از آنرا بهدست آورید .چگوده پول بهدست میآورید؟ ممکن است همینطوری کیف پاولی پیادا
کنید ،یا ممکن است پادا ی از محل کارتان بگیرید .به هر زحمتی میافتد تا ما پول را بهدست آورید .اما چگوده میتوادد بادون
رط به ما کمک کند؟ بدون از دست دادن ،چیزی بهدست دمیآید .آن مقداری از گودگ ما را اگر باه آن دیااز دا اته با اد
برمیدارد ،یا دَن یا چیزهای دیگری را که تزکیه کردهاید برمیدارد .او بهددبال این چیزها است.
گاهی اومات این بوداهای دروغین میتوادند بسیار خطرداک ودد .بسیاری از تمرینکنندگان ما که چشم ساوم اان بااز
است فکر میکنند که بوداها را دیدهادد .کسی بود که گفت گروهی از بوداها یک روز به معبدی آمددد ،و یکی از آن باهاصاطالح
بوداها چنین و چنان دامی دا ت ،و او گروه را رهبری میکرد .این خص دربارهی این صحبت میکرد که گروه دیروزی چگوده
بود ،گروه امروزی چگوده است و چگوده آن گروه مدتی مادد و ترک کرد ،چگوده گروه دیگر کمی بعد از آن آمد ،و مادند آن .آنها
چه کسادی هستند؟ دمیقا همانهایی هستند که دربارهی آنها صحبت کاردم -آنهاا بوداهاای وامعای دیساتند ،بلکاه بوداهاای
ساختگی هستند .بیه آنها بسیار وجود داردد.
اگر یک معبد این مشکل را دا ته با د حتی خطرداکتر است .ومتی یک راهب آنرا عبادت میکند ،مسائولیت او را باه
عهده خواهد گرفت" .آیا مرا عبادت دمیکنی؟ مشخص است که درحال عبادت من هستی! خوب ،آیا دمیخواهی تزکیه کنای؟ از
تو مواظبت خواهم کرد .تزکیهی تو را بردامهریزی خواهم کرد" .بنابراین چیزهایی را برای ما تدارک خواهد دید ،اما تزکیاهتاان
ما را کجا خواهد برد؟ حاه که بر طبق تدارک آن ،تزکیه کردهاید ،هیچ مدرسهای در آسمانها ما را مباول دخواهاد کارد .آن
تزکیهی ما را بردامه ریزی کرد ،بنابراین از حاه به بعد تحت راهنمایی آن خواهید بود .پس آیا تزکیهی ما بیثمر دخواهد بود؟
میگویم که درحال حاضر برای موجودات بشری بسیار مشکل است که از طریق تزکیه ،ثمرهی حقیقی را بهدسات بیاورداد .ایان
پدیده خیلی رایج است .ومتی بسیاری از ما دور بودا را در کوههای معروش و درههای مشهور میبینیم ،اکثر آنها چیزی بیه این
هستند .آنها ادرژی داردد و میتوادند خود ان را دشان دهند .اما یک موجود رو نبین بازرگ حقیقای باهدادرت خاود را دشاان
میدهد.
در گذ ته ،تعداد کمی از بهاصطالح "بوداهای زمینی" و "دایوهای زمینی" وجود دا تند ،اما درحال حاضر تعاداد بسایار
زیادی از آنها وجود داردد .ومتی کارهای بدی ادجام میدهند ،آسمان آنها را خواهد کشت ،و ومتی بدادناد کاه زدادگی اان در
خطر است ،بهسرعت خود را به آن مجسمههای بودا میرسادند .موجودات رو نبین بزرگ موادین حاکم بر مردم عادی را مختال
دمیکنند .هرچه سطح یک موجود رو نبین باهتر با د ،به احتمال کمتری علیه موادین مردم عادی امدام خواهد کرد -حتی یک
ذره هم آنها را دمی کند .هرچه با د ،او دمیتوادد داگهان یک مجسمهی بودا را با رعد و برق خُرد کند .مطعاا چناین کااری را
دخواهد کرد .بنابراین ومتی آن فرار میکند و روی یک مجسمهی بودا میرود ،او آنرا به حال خودش میگذارد .آن میداداد کاه
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چه ومت زددگیاش در خطر است ،بنابراین فرار میکند .پس آیا بودیساتوا گوآنیینی که میبینید ،بودیساتوا گوآنیین وامعی
است؟ آیا بودایی که میبینید ،بودای وامعی است؟ مشکل بتوان گفت.
این مشکل باعث ده که بسیاری از ما دربارهی چیزی مرتبط با این موضوع فکر کنیم" ،دربارهی مجسمههاای باودا در
خاده چهکار باید کنیم"؟ اید تعدادی از این افراد به فکر من افتادهادد .برای اینکه به اگردادم کمک کنم که تزکیاه کنناد ،باه
ما میگویم که میتوادید این کار را ادجام دهید :کتاب (زیرا کتاب عکس مرا دارد) یا عکس مرا بردارید و مجسمهی باودا را در
دستتان دگه دارید .حالت دست گل دیلوفر آبی بزرگ را ادجام دهید ،گویی درحال کمک خواستن از من هساتید ،و از معلامتاان
برای تبرک درخواست کنید .تبرک در عرض دیم دمیقه ادجام خواهد د .اما میخاواهم باه اما بگاویم ،ایان کاار فقاط بارای
تزکیهکنندگان ما میتوادد ادجام داده ود -اگر برای دوستان یا خادوادهی خود ادجام دهید عمل دخواهد کرد .ما فقط آنرا بارای
تزکیهکنندگان ادجام میدهیم .برخی افراد میگویند که عکس مرا به خادهی دوستان و خادواده ان میبرداد تاا ارواح ایطادی را
دور برادند ،اما عکس من برای دور راددن ارواح یطادی برای مردم عادی دیست .این بدترین بیاحترامای اسات کاه مایتوادیاد
دسبت به معلمتان ادجام دهید.
حاه که در مورد بوداهای زمینی و دایوهای زمینی صحبت کردیم ،مسئلهی دیگری وجاود دارد .در چاین باساتان ،افاراد
زیادی بوددد که در کوههای دور و اعماق جنگلها تزکیه میکرددد .اما چرا امروزه در آن مناطق کسی دیست؟ درحقیقات ،آنهاا
داپدید دشدهادد .فقط اجازه دمیدهند مردم عادی چیزی دربارهی آنها بدادند ،حتی تعداد ان دیاز کمتار دشاده اسات .ایان افاراد
همگی تواداییهای فوقطبیعی داردد .اینطور دیست که در طول این سالها داپدید دهادد ،آنها هنوز هم این طرش و آن طارش
هستند .هنوز هم چندین هزار دفر از این افراد در ددیا وجود داردد .کشور ما دسبتا تعداد بیشتری از آنهاا را دارد ،مخصوصاا در آن
کوههای مشهور و در امتداد درههای بزرگ .آنها در برخی از کوههای مرتفع دیگر دیز یافات مای اودد .آنهاا از توادااییهاای
فوقطبیعی استفاده میکنند تا درِ غارهای ان را مهر و موم کنند ،و این دلیل آن است که چرا دمیتوادید دشادهای مبنی بر وجاود
آنها ببینید .تزکیهی آنها کامال کند است ،روشهای ان تقریبا دا یاده است ،و آنها مادر دیستند به اساآ و جوهر تزکیاه پای
ببردد .اما ما ،در مقابل ،مستقیما روی ذهن ما تمرکز میکنیم ،ما با پیروی از واهترین سر ت جهان تزکیه مایکنایم ،و ماا باا
پیروی از کل جهان تزکیه میکنیم .بنابراین طبیعی است که گودگ ما سریع ر د میکند .روشهای تزکیه به کل یک هارم
جمع می ودد ،بنابراین فقط مسیر میادی ،راه بزرگ است .خصی که در تزکیه ،مسیرهای جاادبی را برمایگزیناد ممکان اسات
ین ینگ باهیی ددا ته با د ،و ممکن است بدون اینکه به سطح باهیی از تزکیه رسیده با د رو نبین ود .اما آنهاا از راه
بزرگ تزکیهی حقیقی بسیار دور هستند.
آنها دیز آموزشهای ان را منتقل میکنند و به مریدان آموزش میدهند .از آنجا که روش تزکیهی آنها میتوادد فقاط
تا سطحی برسد که متناسب با سطح ین ینگ آنها است ،مریدان ان همگی تا همان سطح تزکیه میکنند .هرچه مسایرهای
فرعی ددیوی به حا یهها دزدیکتر با ند ،رایط و درخواستهای بیشتری وجود دارد و روش تزکیهی آنهاا پیچیادهتار اسات،
چراکه دمی توادند به اساآ و جوهر تزکیه پی ببردد .ومتی یک خص تزکیه میکند او روی تزکیهی این اینگ خاود تمرکاز
میکند .اما آنها به این پی دبردهادد -فکر میکنند که برای تزکیه ،سختی کافی اسات .باه هماین جهات ،بعاد از مادت زماادی
طوهدی ،بعد از صدها سال یا حتی هزار سال تزکیه ،فقط مقدار کمی گودگ ر د میدهند .اما حقیقت این است که گودگ آنهاا
از آن سختیهایی که از میان آنها میگذردد دمیآید .پس از کجا میآید؟ این درست مثل هر خص است :ومتی او جوان اسات
وابستگیهای بسیار زیادی دارد ،و هنگامی که پیرتر می ود ،همانطور که زمان میگذرد وابستگیهاایش باهطاور طبیعای رهاا
می ود یا تحلیل میرود و امیدش به آینده کمردگ می ود .این یوهای است که آن روشهای مسیر فرعی برگزیدهاداد .آنهاا
پی برددد که ومتی در مسیر تزکیه پیش میرودد میتوادند از طریق مدیتیشن ،از طریق مادرت تمرکز اان و تحمال ساختیهاا
گودگ ان را افزایش دهند .اما دمیدادند که وابستگیهای افراد عادی ان در طول آن زمان سختِ طاوهدی باه کنادی تحلیال
رفته ،یا پس از اینکه آن وابستگیها را ذره ذره از دست داددد گودگ ان ر د کرده است.
99

اما ما وابستگیها را هدش مرار میدهیم و بهطور حقیقی به آنها ا اره میکنیم بهطوری که بتوادیم آنها را از بین ببریم،
و به این طریق در تزکیه ر د سریعی خواهیم دا ت .مکانهایی هستند که به آنجا رفتهام ،جاهایی که اغلب بهطاور اتفاامی باا
افرادی برخورد میکردم که سالهای زیادی تزکیه کردهادد .آنها گفتند" ،هیچ کسی دمیدادد ما اینجاا هساتیم .باا آنچاه کاه
درحال ادجام آن هستی مداخله دخواهیم کرد ،و هیچ مشکلی برای تو بهوجود دخواهیم آورد" .آنها افرادی دسبتا خوب هستند.
اما افراد بدی هم وجود داردد ،و مجبور بودهایم با آنها سر و کار دا ته با یم .مثالی برای ما میزدم .اولاین بااری کاه
برای منتقل کردن تمرین به استان گوییجو رفتم ،فردی بود که درست در وسط یکی از کالآهایم وارد د .او گفت که اساتاد
بزرگش میخواهد مرا ببیند و اینکه استاد بزرگش چنین و چنان است و سالهای بسیار زیادی است که تزکیه کارده اسات .پای
بردم که این خص چی منفی دا ت و صورتش زرد و ردگپریده بهدظر میآمد .گفتم ومت دادارم و دارفتم او را ببیانم ،او را رد
کردم .این کار ،استاد بزرگ او را وامعا به هم ریخت و روع کرد برای من دردسر درست کند .در تماام مادت سار باه سار مان
میگذا ت .من خصی هستم که دوست ددارم با دیگران جنگ و دعوا کنم ،به هر حال ،او حتی ارزش جنگ و دعوا را ددا ات.
هر زمان که چیزهای بدی برای من میفرستاد ،آنها را پاک میکردم .بعد از آن ،به آموزش فای خود ادامه میدادم.
دایوییستی در سلسلهی مینگ وجود دا ت که در زمان تزکیهاش بهوسیلهی یک مار تسخیر اد .او هرگاز تزکیاهاش را
تمام دکرد ،درگذ ت و مار بدن او را تصاحب کرد و دهایتا یک کل ادسادی را تزکیه کرد .استاد بزرگ آن مرد ،آن مار در اکلی
ادسادی بود .سر ت او تغییر دکرده بود ،به همین جهت به مار بزرگی تبدیل می د تا سر به سر من بگذارد .فکر کردم که او بیش
از حد خود جلو رفته است ،بنابراین او را در دستم گرفتم و از گودگی بسیار موی بهدام "گودگ حلکننده" استفاده کردم تا مسمت
پایین بدن او را ذوب و به آب تبدیل کنم .مسمت باهی بدن او خزید و به همان جایی که از آنجا آمده بود برگشت.
یک روز یکی از پیروان جوان او با دستیار مسئول مرکز دستیاری هر گوییجو تماآ گرفت و باه آن خاادم گفات کاه
استاد بزرگش میخواهد او را ببیند .دستیار به آنجا رفت .داخل غاری تاریک د و دمیتوادست چیزی ببیند ،بهجاز ساایهای کاه
آنجا با چشمادی که دوری سبز میتابادد دشسته بود .ومتی چشمها باز می د ،غار رو ن می د و ومتی چشمها بسته می د غاار
دوباره تاریک می د .او با لهجهای محلی گفت"،لی هنگجی دوباره باز خواهد گشت .این بار هیچیک از ما آن کارها را دخاواهیم
کرد .من ا تباه میکردم .لی هنگجی اینجا است که مردم را دجات دهد" .پیرو او از او سؤال کرد" ،استاد بزرگ ،لطفا بلند وید.
پاهای ما چه مشکلی داردد"؟ او پاسخ داد" ،دیگر دمیتوادم بایستم .پاهایم صدمه دیددد" .ومتای از او ساؤال اد کاه چگوداه
صدمه دیددد ،روع کرد به صحبت دربارهی اینکه چگوده مشکل درست میکرد .اماا پاس از آن در ساال  0440در دمایشاگاه
سالمت آسیایی در پکن ،دوباره سر به سر من گذا ت .او همیشه کارهای بدی ادجام میداد و سعی میکرد آماوزش دافاای مارا
خراب کند ،بنابراین او را کامال از بین بردم .بعد از اینکه از بین رفت ،برادران و خاواهران ددبالاهرو او همگای خواساتند امادامی
ادجام دهند .در آن زمان ،چند کلمهای به آنها گفتم و آنها وکه ددد ،وامعا هراسان ددد .هیچیک جرأت دکرددد کاری ادجام
دهند -فهمیددد موضوع از چه مرار بود .با اینکه برای زمادی طوهدی تزکیه کرده بوددد هنوز هم بعضی از آنهاا افارادی کاامال
عادی بوددد .اینمثالها را برای کمک به ما در درک موضوع تبرک عنوان کردم.

جویوكه
جویوکه چیست؟ بسیاری از مردم در چرخهی تزکیه ،در جریان ا اعهی تمارین اان آنرا باهعناوان مسامتی از تزکیاه
آموزش دادهادد .اما حقیقت این است که آن مسمتی از تزکیه دیست .این بیه دوعی ترفند ،وردخوادی ،یا تکنیک است که منتقال
می ود .کلی که آن استفاده میکند -مثال کشیدن عالیم جادویی ،رو ن کردن عود ،آتش زدن کاغذ و خوادادن ورد و چناین
چیزهایی -میتوادد مردم را فا دهد و روشهای معالجهی آن منحصر بهفرد است .بهعنوان مثال ،اگر کسی در صورتش تبخاال
زده با د ،تمرین کنندهی جویوکه ،ملممویی را در جوهری از سولفور جیوه فرو میکند و دایرهای روی زمین میکشد و یک "×"
در وسط آن ترسیم میکند .سپس از خص میخواهد که در وسط دایره بایستد ،و روع به خواددن وردهایی میکناد .ساپس از
ملممویی که در جوهری از سولفور جیوه فرو رفته استفاده میکند تا دایرههایی درصورت خص بکشد .همانطور که دایارههاا را
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میکشد وردها را دیز میخوادد .به کشیدن ادامه میدهد تا اینکه یک دقطه در تبخال میگذارد و خواددن وردها دیز در آن موماع
تمام می ود .سپس به خص میگوید که آن درمان ده است .خص پی میبرد که تبخال وامعا کوچکتر ده و ومتای آنرا
لمس میکند درد ددارد .آن مؤثر بود .آنها میتوادند بیماریهای جزیی را درمان کنند ،اما دمیتوادند مشاکالت وخایم را درماان
کنند .اگر بگویید بازوی ما درد میکند چه کار خواهد کرد؟ روع به خواددن وردهایی میکند و از ما میخواهد باازویتاان را
بیرون دگه دارید ،به دقطهی طب سوزدی هِگویِ این دست ما فوت میکند و میگذارد که آن از دقطهی طاب ساوزدی هِگاوی
دست دیگرتان بیرون بیاید ،و ما دسیمی از هوا را احساآ خواهید کرد .ومتی دوباره باازویتاان را لماسکنیاد ،مثال مبال درد
دخواهد دا ت .و آنها از روشهای دیگری دیز استفاده میکنند ،مادند سوزاددن تکاههاای کاغاذ بارای مارده ،کشایدن عالیام
جادویی ،آویختن طلسمها و مادند آن .آنها این کارها را ادجام میدهند.
در مسیرهای کوچک ددیویِ مدرسهی دایو ،آنها زددگی را تزکیه دمیکنند .آنچه که ادجام مایدهناد تماماا فاالبینای،
خواددن فِنگ ویی ،راددن ارواح پلید با دعا و ورد ،و فا دادن بیماری ها اسات ،و اکثار مسایرهای کوچاک ددیاوی از جویوکاه
استفاده میکنند .آن میتوادد بیماریها را فا دهد ،اما روشهایی که بهکار میبرد خوب دیست .ما به روشهایی که بهکار میبرد
دخواهیم پرداخت ،اما تمرینکنندگان ما که دافا را تزکیه میکنند دباید از آن استفاده کنند چراکه آن ،پیامهای سطح پاایینِ وامعاا
بدی دارد .در چین باستان ،روشهای فادهنده را به موضوعاتی تقسیمبندی کرددد ،مثل روشهای کستهبندی ،طاب ساوزدی،
ماساژ ،کایرو پرکتیک ،طب فشار ،فادهی چیگودگ ،طب گیاهی و مادند آن ،و آنها به دستههای بسیاری تقسیمبنادی اددد.
هر روش فادهنده یک ر ته دامیده د ،و جویوکه بهعنوان ر تهی سیزدهم فهرست د .این دلیل آن است که چرا دام کامال
آن "ر تهی مارهی سیزده جویو" است .جویوکه مسمتی از تزکیه دیست .آن از گودگ که در تزکیه بهدست میآورید دمایآیاد.
فقط چیزی مثل یک تکنیک است.
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سخنراني ششم

جنون حاصل از تزكيه
در حوزهی تزکیهکنندگان ،اصطالحی به دام جنون حاصل از تزکیه وجود دارد .آن تأثیر بسیار بزرگی بر عموم دا ته است.
بخصوص ،بعضی از مردم آنمدر آنرا منتشر و توزیع کردهادد که برخی افراد از ادجام چیگودگ میترسند .ومتی مردم می انودد
که تمرین چیگودگ ممکن است تزکیه را به جنون بکشادد ،از آنکه آنرا روع کنند بیش از حد وحشت مایکنناد .درحقیقات،
بگذارید بگویم که جنون حاصل از تزکیه به هیچوجه وجود ددارد.
عده ای از افراد دردتیجه ی درست دباودن فکر اان ،باه تساخیر ارواح یاا حیواداات درآمادهاداد .خودآگااه اصالی آنهاا
صاحباختیار دیست و با این حال فکر میکنند که آن چیگودگ است .بدن آنها باهوسایلهی ارواح یاا حیواداات تساخیر کنناده
فرمان میگیرد ،آنها را ذهنا سردرگم میکند یا اینکه وادار به جیغ زدن و دعره کشیدن میکند .ومتی مردم میبینند که تمارین
چیگودگ بدین صورت است ،بیش از حد وحشتزده می ودد که تمرین کنند .بسیاری از ما فکر میکنید که ایان چایگوداگ
است ،اما چگوده این میتوادد تمرین چیگودگ با د؟ این فقط در ارتباط با ساطح بسایار پاایینی از افا یاافتن و خاود را ساالم
دگهدا تن است .اما این بسیار خطرداک است .اگر به این صورت عادت کنید و خودآگاه اصلیتان خودش را کنترل دکند ،بدنتان
ممکن است بهوسیلهی خودآگاه کمکی ،پیامهای خارجی ،ارواح یا حیوادات تساخیر کنناده و غیاره کنتارل اود ،ممکان اسات
کارهای بدی ادجام دهد و باعث صدمهی بزرگی به اجتماع تزکیهکنندگان اود .ایان باهوسایلهی درسات دباودن فکار افاراد و
وابستگی خوددمایی ان بهوجود میآید .این جنون حاصل از تزکیه دیست .هیچ کسی دمیدادد چگوده بعضی از افراد باهاصاطالح
استاد چیگودگ دهادد ،زیرا آنها دیز به جنون حاصل از تزکیه اعتقاد داردد .دروامع ،تمرین چیگودگ دمایتواداد اخص را باه
جنون حاصل از تزکیه بکشادد .اغلب مردم این اصطالحات را از دو تههای ادبی ،رمانهای هنرهای رزمی و غیره میآموزدد .اگار
به آن اعتقاد ددارید ،میتوادید به کتابهای مدیمی یا کتابهای تزکیه رجوع کنید ،چناین چیازی در آن کتاابهاا وجاود دادارد.
چگوده میتوادد جنون حاصل از تزکیه وجود دا ته با د؟ غیرممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد.
جنون حاصل از تزکیهای که مردم معمولی به آن اعتقاد داردد چندین کل دارد .آنچه را که هماکناون ذکار کاردم دیاز
یکی از این موارد است .از آنجا که فکر خص درست دیست ،ارواح یا حیواداات تساخیر کنناده را باه خاود جاذب مایکناد و
ذهنیتهای متفاوتی مثل طلب کردن "حالت چیگودگ" را ر د میدهد تاا خوددماایی کناد و غیاره .بعضای از افاراد حتای در
جستجوی تواداییهای فوقطبیعی هستند یا چیگودگ مالبی را تمرین کردهادد .ومتی آنها چیگودگ را تمرین میکنناد ،عاادت
داردد خودآگاه اصلی ان را رها کنند .آنها آگاهی ان را به هر چیزی از دست میدهند و بدن ان را به دیگران تقدیم میکنناد.
آنها ذهنا سردرگم ده و میگذاردد بدن ان بهوسیلهی خودآگاه کمکی یا پیامهاای خاارجی فرماان بگیارد .بعضای رفتارهاای
عجیب را به دمایش میگذاردد .اگر به چنین خصی گفته ود که از باهی یک ساختمان به پایین بپارد یاا در آب ایرجه رود،
این کار را خواهد کرد .خود او حتی تمایلی به زددگی کردن ددارد و میخواهد بددش را به دیگران واگذار کند .این جنون حاصل از
تزکیه دیست ،بلکه میتوادید بگویید که او به گمراهی رفته و این بهخاطر اینکه درآغاز بهصورت عمدی به این کل رفتاار کارد
بهوجود آمد .بسیاری از مردم فکر میکنند که بهطور غیرعمدی تاب خوردن بدن ان به اطراش ،یک تمارین چایگوداگ اسات.
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درحقیقت ،اگر خصی بهطور وامعی در این حالت ،چایگوداگ را تمارین کناد ،پیامادهای وخیمای خواهاد دا ات .آن تمارین
چیگودگ دیست ،بلکه دتیجهای از وابستگیها و طلبهای مردم عادی است.
مورد دیگری که در تمرین چیگودگ وجود دارد این است که ومتی چی در جایی از بدن تراکم پیدا میکند یا دمیتوادد از
باهی سر خص پایین بیاید او میترسد .بدن بشری جهادی کوچک است .مخصوصا در روشهای دایوییستی ومتی چی از میاان
یک کادال میگذرد ،خص دچار این مشکالت می ود .اگر چی دتوادد از میان کادال بگذرد ،در آنجا متومف خواهد د .این داه
تنها میتوادد در سر اتفاق بیفتد ،بلکه در مسمتهای دیگر بدن دیز اتفاق میافتد؛ به هر حال ،حساآترین جای یک خص ،سر
او است .چی به باهی سر صعود میکند و سپس پایین میآید .اگر چی دتوادد از میان یک کادال رد ود ،خص چنان احساسای
را تجربه میکند که سر بسیار سنگین و متورم به دظر میآید مثل اینکه کاله سنگینی از چی به سار دارد و غیاره .اماا چای داه
میتوادد چیزی را کنترل کند و ده میتوادد باعث مشکلی ود یا بیماری باهوجاود بیااورد .بعضای از ماردم حقیقات را درباارهی
چیگودگ دمیدادند و یکسری دظرهای اسرارآمیز داردد که باعث هرج و مرج ده است .از این رو ،مردم معتقددد که اگر چی به
باهی سر صعود کند و دتوادد پایین بیاید ،خص جنون از تزکیه خواهد گرفت و به گمراهی خواهد رفت ،و این باعث ده اسات
که بسیاری از مردم بترسند.
اگر چی به باهی سر برسد و دتوادد پایین بیاید ،فقط وضعیتی مومتی است .در مورد بعضی از افاراد ،آن مایتواداد زماادی
طوهدی یا حتی دیم سال طول بکشد و هنوز هم پایین دیاید .اگر علتش آن با د ،خص میتوادد یک استاد وامعی چیگوداگ را
پیدا کند تا آنرا هدایت کند و سپس میتوادد پایین بیاید .در تمرین چیگودگ ،برای افرادی از ما که چیتان دتوادساته از میاان
یک کادال رد ود یا پایین بیاید ،باید در جستجوی دهیلی در ین ینگ خود با ید" ،آیا من برای مادت زیاادی در آن ساطح
بامی ماددهام و حاه زمان آن است که ین ینگ خود را ترفیع دهم"؟ زمادیکه بهطور وامعی ین ینگ خود را ارتقاء میدهید،
خواهید یافت که چی پایین میآید .دمیتوادید بدون تأکید بر ر د ین ینگ تنها در طلب تبدیل گوداگ در بادن فیزیکایتاان
با ید .مشکل آنجا خواهد مادد تا اینکه ین ینگتان ر د کند و فقط بعد از آن تغییرات همه جادبه اتفاق مایافتاد .اگار چای
وامعا مسدود با د ،هنوز هم دمیتوادد باعث مشکلی ود .معموه این ذهن ما است که مشکالت را بهوجود میآورد .بهعالوه ،بعد
از اینکه خص از یک استاد مالبی چیگودگ می نود که ومتی چی به بااهی سار برساد ممکان اسات مشاکلی پایش آیاد،
میترسد .ومتی میترسد ،میتوادد برای او مشکلی وامعی بهوجود بیاورد .ومتی میترسید ،این ،وابستگیِ ترآ است .آیاا آن یاک
وابستگی دیست؟ زمادیکه وابستگی ما ظاهر می ود ،آیا دباید رها ود؟ هرچه بیشتر بترسید ،بیشتر بیمار بهدظر مایرساید .آن
وابستگی ما باید از بین برود .این جریان برای این است که ما را وادار کند که از آن درسی بگیریاد ،از ار وابساتگی تارآ
خالص وید و خود را ر د دهید.
یک تمرینکننده در تزکیهای که پیشِ رو دارد احساآ خو ایند و مطبوعی دخواهاد دا ات ،اداواع زیاادی از گوداگ در
بدنتان ظاهر خواهد د ،تمام آنها چیزهایی بسیار بامدرت هستند که در داخل بدن حرکت کرده و باعث می ودد به این یاا آن
طریق احساآ داراحتی دا ته با ید .دلیل اینکه داراحتی خواهید دا ت این اسات کاه اصاوه همیشاه از ایانکاه بیماار اوید
میترسید .درحقیقت ،چیزهایی که در بدن ما ر د کردهادد کامال بامدرت بوده و همهی آنها گودگ ،تواداییهای فوقطبیعای و
بسیاری موجودات دیگر هستند .اگر آنها در اطراش بدنتان حرکت کنند ،از دظر جسمی احسااآ خاارش ،درد ،معاذب باودن و
غیره خواهید کرد .ادتهای اعصاب بسیار حساآ است و ادواع و امسام حالتهای تزکیه میتوادند ظاهر ودد .تا زماادی کاه بادن
ما بهطور کامل به مادهی با ادرژی باه تبدیل دشده است ،به این کل احساآ خواهید کرد .به هر صورت به آن باید بهصورت
یک مورد خوب دگاه کرد .بهعنوان یک تمرینکننده ،اگر همیشه با خودتان مثل یک فرد عادی برخورد کنید و همیشه فکر کنیاد
که بیمار هستید ،چگوده میتوادید تزکیه کنید؟ ومتی که درد و محنتی در تزکیه پیش آید ،اگر هنوز هم با خودتان مثل یاک فارد
عادی برخورد کنید ،پس میتوادم بگویم که ین ینگ ما در همان لحظه به سطح مردم عادی سقوط کرده اسات .حادامل در
رابطه با این موضوع بخصوص ،به سطح یک فرد عادی سقوط کردهاید.
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اگر میخواهید یک تمرینکنندهی وامعی با ید ،باید به مسایل از سطحی بسیار باه دگااه کنیاد و دمایتوادیاد از دظارات
مردم عادی برای تفسیر کردن چیزها استفاده کنید .ومتی فکر میکنید که بیمار هستید ،ممکن است وامعا بیماری را ایجاد کنیاد.
زیرا ومتی یکبار پندا تید که بیمار هستید ،سطح ین ینگ ما به اددازهی ماردم عاادی خواهاد باود .تمارین چایگوداگ و
تزکیهی وامعی و حتی حالت تزکیه به بیماری ختم دمی ود .این برای همه رو ن است کاه آنچاه وامعاا باعاث بیمااری ماردم
می ود هفتاد درصد ذهنی و سی درصد جسمی است .معموه ،خص ابتدا از دظر ذهنی فرو میریزد و فکر دمیتوادد از پاس آن
برآید و او مبل از اینکه رایط بیماری بهطور چشمگیری بدتر ود از یک بار سنگین ذهنی زجر میبرد .و این معماوه باه ایان
صورت است .بهطور مثال ،زمادی خصی بود که او را محکم به تخت بسته بوددد .یکی از بازوهای او را گرفته و بیان کرددد کاه
میخواهند آنرا ببردد تا خون از آن جاری ود .سپس چشمان او را با پارچهای بستند و مچ دسات او را خرا ایددد( .دسات او در
اصل بریده دشده بود و خون دمیآمد ).یک یر آب را باز گذا تند بهطوریکه او میتوادست چکیدن آب را بشنود و فکر میکارد
که خون او میچکد .آن مرد بعد از زمان کوتاهی درگذ ت .درحقیقت ،او زخمی دشده بود و خودریزی ددا ت ،ایان آب باود کاه
جریان دا ت و میچکید .ذهنش باعث مرگ او د .اگر همیشه فکر کنید که بیمار هستید ،احتمااه خودتاان را دردهایات بیماار
خواهید کرد .زیرا ین ینگ ما به سطح یک فرد عادی سقوط کرده است و البته یک فرد عادی بیماریهایی خواهد دا ت.
بهعنوان یک تمرینکننده ،اگر همیشه فکر کنید که این یک بیماری است ،درحقیقت برای آن تقاضا میکنید .اگار یاک
بیماری را بخواهید ،به داخل جسم ما خواهد آمد .بهعنوان یک تمرینکننده ،سطح ین ینگ ما باید باه با د .دباید همیشه
دگران با ید که آن یک بیماری است ،زیرا این ترآ از بیماری یک وابستگی است و درست به همان اکل بارایتاان مشاکل
درست خواهد کرد .در عمل تزکیه هزم است که خص کارما را از بین ببرد و آن دردداک است .چگوداه مایتوادیاد در آساایش
کامل گودگ را ر د دهید! چگوده غیر از آن میتوادید از ر وابستگیهایتاان خاالص اوید؟ بگذاریاد داساتادی از بودیسام را
برایتان بازگو کنم .زمادی خصی بود که بعد از تال ی زیاد در تزکیه به مقام آرهاتی رسید .درست ومتایکاه دزدیاک باود باه
ثمرهی حقیقی دایل و یک آرهات ود ،چگوده میتوادست خو حال دبا اد؟ او درحاال رفاتن باه فراساوی ساهملمارو باود! آن
خو حالی یک وابستگی بود ،یک وابستگی هیجان .یک آرهات باید همیشه در حالت بدون مصد با د ،با ملبی کاه تحات تاأثیر
مرار دمیگیرد .اما او سقوط کرد و تزکیهی او به بیثمری خاتمه یافت .از آنجا که سقوط کارده باود ،مجباور باود دوبااره از اول
روع کند .تزکیهاش را دوباره روع کرد و بعد از تال ی بسیار پرزحمت دوباره به باه تزکیه کرد .این دفعه ترساید و در مغازش
بهخاطر آورد" :من دباید هیجانزده وم .وگرده دوباره سقوط خواهم کرد" .با این ترآ ،دوباره سقوط کرد .تارآ دیاز داوعی از
وابستگی است.
مومعیت دیگری وجود دارد :ومتی یک خص از دظر ذهنی مریض می ود ،به این اخص برچساب جناون حاصال از
تزکیه زده می ود .افرادی هستند که حتی منتظر من می ودد تا بیماری روادی آنها را معالجه کانم! مان معتقادم کاه بیمااری
روادی ،بیماری دیست و من برای مرامبت از چنین مسایلی ومت ددارم .چرا؟ به این خاطر که یک بیمار روادی دارای هیچ ویروسای
دیست و بدن او ده تغییرات بیمارگوده دارد و ده عفودتی؛ از دظر من این یک بیماری دیست .بیماری روادی ومتی ظاهر می ود که
خودآگاه اصلی بیش از حد ضعیف می ود .تا چه حد میتوادد ضعیف ود؟ درست مثل کسی است که دمایتواداد صااحباختیاار
خودش با د .روح اصلی یک بیمار روادی درست به همین کل است .او دمیخواهد که از این بدن دگهداری کند .همیشه پرت و
گیج است و دمیتوادد هشیار با د .در این لحظه ،خودآگاه کمکی خص یا پیامهای خارجی روع به تداخل با او میکنند .در هر
بععد ،سطوح بسیاری وجود دارد .هر دوع پیامی مزاحم او می ودد .بهعالوه ،روح اصلی خص اید در زددگیهای مبلی کارهاای
بدی ادجام داده و اید طلبکاران میخواهند به او صدمه بزدند .هر دوع مسئلهای میتوادد روی دهد .این همهی آن چیزی است
که ما دربارهی بیماران روادی بازگو میکنیم .چگوده میتوادم آنرا برای ما معالجه کنم؟ میگویم که فرد وامعاا باه ایان اکل
یک بیماری روادی را کسب میکند .چه کاری میتوان دربارهی آن ادجام داد؟ خص را آموزش داد ،به او کمک کرد که هشایار
ود ،اما بسیار مشکل است که این کار ،عملی ود .اگر دگاه کنید ،ومتی دکتری در یک بیمارستان روادی در آستادهی وارد کردن
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یک وک الکتریکی با د ،بیماران داگهان بهمدری میترسند که دیگر هیچ حرش بیمعنی بر زبان دمیآوردد ،چرا اینطور اسات؟
در آن لحظه ،روح اصلی این خص هشیار می ود و از وک الکتریکی میترسد.
معموه ومتی خصی یکبار از درِ تزکیه وارد ود ،میخواهد که آنرا ادامه دهد .هر کسی سر ت باودایی دارد و دارای
ملبی برای تزکیه کردن است .به همین جهت ،بعد از یادگیری این ،بسیاری از تمرینکنندگان برای بقیاهی زدادگی اان تزکیاه
خواهند کرد .مهم دیست که او بتوادد در تزکیه موفق ود یا اینکه فا را کسب کند .این خص با ایانحاال ملبای بارای ددباال
کردن دایو دارد و همیشه میخواهد آنرا تزکیه کند .همه میدادند که این خص چیگودگ را تمرین میکند .مردم در محل کار
او دربارهی آن آگاه هستند و همهی محله و دیز همسایهها اینرا میدادند .اما همگی دربارهی این بیندیشاید :در رابطاه باا عمال
تزکیهی وامعی ،چه کسی چنین کاری را چند سال پیش ادجام داد؟ هیچ کس .فقط اگر خص بهطور حقیقای تزکیاه کناد سافر
زددگی او میتوادد تغییر کند .اما به عنوان فردی معمولی ،این خص فقط برای فا پیدا کردن و سالمتی ،چیگوداگ را تمارین
میکند .چه کسی راه زددگی او را عوض خواهد کرد؟ بهعنوان یک فرد عادی ،یک روز بیمار می ود یا ایانکاه روزی دیگار باا
بعضی از مشکالت مواجه خواهد د .یک روز اید یک بیمار روادی ود یا اینکه بمیرد .تمام زددگی یک خص عادی درسات
به همین کل است .هر چند که خصی را در پارک میبینید که چیگودگ را تمرین میکند ،درحقیقت عمل تزکیاه را باهطاور
حقیقی ادجام دمیدهد .هر چند که او آرزو میکند بهسوی سطوح باه تزکیه کند ،دمیتوادد موفق ود مگر اینکاه راه درسات را
کسب کند .فقط یک تمنا دارد و آن این است که بهسوی سطوح باه تزکیه کند .این فرد هنوز هم یک تمرینکنندهی چیگودگ
در سطح پایین فادرمادی و حفظ سالمتی است .هیچ کسی راه زددگی او را عوض دخواهد کرد ،بنابراین او بیماریهاایی خواهاد
دا ت .اگر کسی برای تقوا ارز ی مایل دبا د ،بیماری او فا دخواهد یافت .اینطور دیست که بعد از آنکه کسای چایگوداگ را
تمرین کند ،دیگر هیچ مرضی دخواهد گرفت.
خص باید بهطور وامعی تزکیه کند و به ین ینگ خود توجه دا ته با د .فقط با تزکیاهی وامعای اسات کاه بیمااری
خص میتوادد از بین برود .زیرا تمرین چیگودگ یک تمرین فیزیکی دیست بلکه چیازی ورای ماردم عاادی اسات و بایساتی
اصول و استادداردهای باهیی برای تمرینکنندگان وجود دا ته با د .باید بر اساآ آنها عمل کند و در آنصورت اسات کاه باه
آن هدش میرسد .اما بسیاری از مردم اینطور عمل دکردهادد و بهصورت مردم عادی بامی ماددهادد .به همین جهت ،آنهاا هناوز
هم ومتیکه موعدش برسد بیمار خواهند د .اید او یک روز داگهان از لختهی خون در مغاز زجار بکشاد ،داگهاان ایان یاا آن
بیماری را بگیرد ،یا اینکه روادی ود .همه میدادند که او چیگودگ را تمرین میکند .همینکه از دظر روادی ماریض مای اود،
مردم خواهند گفت" ،او از تزکیه جنون گرفته است" و به او برچسب زده خواهد د .همگی دربارهی آن بیندیشید :آیا این منطقی
است؟ یک خص عادی حقیقت را دمیدادد .این حتی برای حرفهایها یا بسیاری از تمرینکنندگان مشاکل اسات کاه حقیقات
آنرا دریابند .اگر این خص در خاده از دظر روادی مریض ود ،کمتر مسئلهساز خواهد بود ،هرچند دیگاران هناوز هام خواهناد
گفت که او آنرا از تمرین چیگودگ گرفته است .اگر خص در محل تمرین روادی ود ،وحشتناک خواهد بود .برچسب بزرگای
زده می ود و غیرممکن است که از بین برود .روزدامهها گزارش میدهند که تمرین چیگودگ باعث جنون در تزکیه ده اسات.
بعضی از مردم حتی بدون اینکه به تمرین چیگودگ دگاهی کنند با آن مخالفت میکنند" :دگاه کن ،او همین چند ومات پایش
که تمرین چیگودگ را آنجا ادجام میداد خوب بود و اهن اینطوری ده" .اما او یک فرد عادی است و هرچه مرار است بارای
او اتفاق بیفتد رخ خواهد داد .ممکن است بیماریهای دیگری بگیرد یا اینکه با مشکالت دیگری مواجه اود .آیاا ایان معقاول
است که تمرین چیگودگ را بهخاطر چیزهای دیگر سرزدش کرد؟ این به مثابهی یک دکتر در بیمارستان است :بهخاطر ایانکاه
فرد یک دکتر است ،دباید هرگز در این زددگی بیمار ود؛ چگوده میتوان آنرا به این کل فهمید؟
بنابراین میتوادیم بگوییم که خیلی از افراد بدون اینکه حقیقت چیگودگ یا اصول آنرا بدادند گفتههای غیرعقالدی بیان
میکنند .به محض اینکه مشکلی بهوجود میآید ،هر دوع برچسبی به چیگودگ زده می ود .چیگودگ بارای دورهای کوتااه در
جامعه مشهور بوده است .بسیاری از افراد دظراتی لجبازاده دارداد و همیشاه آنرا ماردود امرده ،باه آن حملاه کارده و آنرا رد
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میکنند .هیچ کسی دمیدادد که این افراد چه دوع طرز فکری داردد .بهمدری از چیگودگ خسته هستند ،مثل اینکه آن مسئلهای
مربوط به آنها است .به محض اینکه کلمهی چیگودگ یادآور می ود ،آنرا ایدهآلیستی میدامند .چیگودگ علم است و علمی
باه است ،این موضوع اتفاق میافتد زیرا ذهنیت این افراد بسیار لجباز و دادش آنها بسیار کم است.
مورد دیگری وجود دارد .در جامعهی تزکیهکنندگان چیزی بهدام "وضعیت چیگودگ" وجود دارد .چنین خصی تاوهمی
ذهنی دارد ولی جنون حاصل از تزکیه ددارد .یک خص در این وضعیت کامال منطقای اسات .اجاازه دهیاد اول توضایح دهام
وضعیت چیگودگ چیست .ما میدادید که در تمرین چیگودگ ،کیفیت مادرزادی دقش مهمی را ایفا میکند .در هر کشوری در
ددیا افرادی وجود داردد که به مذهب اعتقاد داردد ،و در چین ،چندین هزار سال است افرادی بودهادد که باه بودیسام و دایوییسام
اعتقاد داردد ،و همیشه معتقد بودهادد که ادجام کارهای خوب پاداش خوبی را بههمراه دارد و پلیدی با پلیدی پاداش داده می اود.
اما بعضی از افراد به این چیزها عقیده دداردد .مخصوصا در زمان ادقالب بزرگ فرهنگی ،زمادی که این چیزها را مورد ادتقااد مارار
داددد و به آنها برچسب خرافات زددد .بعضی افراد هر چیزی را که دمیتوادند درک کنند ،آنچه را کاه دمای اود از کتاابهاای
درسی آموخت ،آنچه را که علم امروزی هنوز در آن پیشرفت دکرده است و آنچه را که تا حاه فهمیده دشاده اسات ،باهعناوان
خرافات تلقی میکنند .تا چندین سال پیش تعداد زیادی از این افراد وجود دا تند ،اما درحال حاضر تعاداد دسابتا کمای از آنهاا
وجود داردد .اگرچه بعضی از پدیدهها را مبول دمیکنید ،آنها وامعا در بععد ما منعکس دهادد .اید جرأت دکنید بهراحتی آنهاا را
مبول کنید ،اما درحال حاضر افرادی هستند که جرأت میکنند دربارهی آنها صحبت کنند ،و از طریق آنچه که در زددگی روزاده
دیده یا نیدهادد به حقایقی دربارهی تمرین چیگودگ پی بردهادد.
بعضی افراد آنمدر ذهن ان بسته است که به محض اینکه دام چیگودگ را ذکار مایکنیاد ،از اعمااق درون باه اما
میخنددد و فکر میکنند که ما خرافاتی و بیش از حد مسخره دهاید .به محض اینکه دربارهی پدیدهای در تمرین چیگوداگ
صحبت کنید ،ما را بهعنوان فردی بسیار دادان تلقی میکنند .اگرچه چنین فردی ذهنش بسته است ،ولی اید کیفیت مادرزادی
او آنمدر هم بد دبا د .اگر از کیفیت مادرزادی خوبی برخوردار با د و بخواهد چیگودگ را تمرین کند ،چشم سوم او ممکن است
در سطحی بسیار باه باز ود و همچنین ممکن است دارای تواداییهای فوقطبیعی ود .او به چیگودگ باور ددارد اما دمیتواداد
ضمادت کند که بیمار دخواهد د .ومتی بیمار می ود ،به بیمارستان مراجعه میکند .ومتی پز ک طب غربی دتوادد او را معالجاه
کند ،به دکتر چینی مراجعه میکند .ومتی که دکتر چینی دیز دتوادد بیماری او را معالجه کند و زمادیکه هیچ دسخهی بخصوصای
دیز کارگر دبا د ،پس از آن به فکر چیگودگ میافتد و میاددیشد " :ادسم را آزمایش میکنم که ببینایم آیاا چایگوداگ وامعاا
میتوادد بیماری مرا فا دهد" .او با دودلی بسیاری خواهد آمد .به دلیل کیفیت مادرزادی خوب او ،به محض اینکه چیگودگ را
تمرین میکند ،در آن بسیار خوب خواهد بود .اید یک استاد به او عالمهمند ود یا ممکن است یک موجود واهمقاام در بععادی
دیگر بخواهد به او کمکی کند .داگهان چشم سوم او باز می ود ،یا به وضعیت دیمه رو نبینی میرساد .باا چشام ساوم بااز در
سطحی بسیار باه ،میتوادد داگهان مسمتی از حقیقت جهان را ببیند .عالوه بر این ،تواداییهای فوقطبیعای دیاز خواهاد دا ات.
ومتی چنین خصی چنین وضعیتی را ببیند ،آیا فکر میکنید مغز او بتوادد آنرا تحمل کند؟ فکر میکنید او در چه داوع وضاعیت
ذهنی خواهد بود؟ آنچه را که ومتی دیگران دربارهی آن صحبت میکرددد بهعنوان خرافات ،مطلقا غیرممکن و مساخره دردظار
میگرفت ،درحال حاضر وامعا جلوی چشمان او مرار داردد و او وامعا در تماآ با آنها است .دردتیجه مغاز ایان اخص ماادر باه
تحمل آن دیست ،چراکه فشار روحی بیش از حد است .آنچه که میگوید توسط دیگران فهمیده دمی ود ،هار چناد کاه فکار او
منطقی است .اما دمیتوادد بین دو طرش تعادل برمرار کند .او فهمیده است که آنچه بشر ادجام میدهد ا تباه است ،درحالی کاه
آنچه در بععد دیگر ادجام می ود معموه صحیح است .اگر او کارهایی را بر طبق رو ی که در آن طرش ادجاام مای اود ادجاام
دهد ،مردم میگویند که او در ا تباه است .آنها دمیتوادند او را درک کنند ،دردتیجه خواهند گفت که او از تزکیاه جناون گرفتاه
است.
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درحقیقت ،این خص جنون حاصل از تزکیه ددارد .اغلب ما که چیگودگ را تزکیه میکنید اصاال باه ایانصاورت در
دخواهید آمد .فقط افرادی که وامعا ذهن بستهای داردد این دوع "حالت چیگودگ" را تجربه میکنند .بعضای از افاراد حاضار در
اینجا چشم سوم ان باز است -تقریبا تعداد زیادی از آنها .آدان وامعا چیزهایی را در بععدهای دیگر دیدهاداد .تعجابزده دیساتند،
احساآ کامال خوبی داردد و مغز ان وکه دشده است و در مومعیات "وضاعیت چایگوداگ" مارار ددارداد .ومتای خصای در
"وضعیت چیگودگ" است ،بسیار آگاه بوده و بسیار عامالده و منطقی صحبت میکند .فقط موضوع این است که مردم عادی باه
آنچه که او میگوید باور دمیکنند .ممکن است برحسب اتفاق بگوید که کسی را که درگذ ته است دیده و ایان اخص باه او
گفته که کاری را ادجام دهد .چگوده مردم عادی میتوادند به این باور بیاوردد؟ بعدا ،این خص خواهد فهمید که به جای اینکاه
دربارهی آن چیزها صحبتی کند ،آنها را پیش خودش دگه دارد .بعد از آنکه او به ایستگی بتواداد باا رابطاهی باین دو طارش
بهدرستی برخورد کند ،همه چیز بهخوبی پیش خواهد رفت .معموه این ا خاص حامل تواداییهای فوقطبیعی هساتند ،اماا ایان
جنون حاصل از تزکیه دیست.
مورد دیگری وجود دارد که "جنون حقیقی" دامیده می ود و بهددرت دیده ده است" .جنون حقیقی" که باه آن ا ااره
میکنیم دربارهی اینکه خص ،وامعا دیواده با د دیست .منظور این دیست .منظور ،تزکیهی آنچه که حقیقات اسات مایبا اد.
جنون حقیقی چیست؟ میگویم که در میان تمرینکنندگان ،بهددرت چنین خصی دیده می ود ،اید یک دفر در هر صد هازار
دفر .دردتیجه ،این عادی دیست و تأثیری هم روی جامعه ددارد.
معموه ،برای "جنون حقیقی" یک رط وجود دارد .بدین صورت که این خص بایاد کیفیات ماادرزادی بسایار خاوبی
دا ته با د و باید تا حدی مسن با د .با سن باه ،تزکیه کردن برای خص بسیار دیر است .آنهایی که کیفیت مادرزادی بسیار
خوبی داردد ،معموه برای مأموریتی اینجا هستند و از سطوح بسیار باهیی میآیند .هر کسی از آمادن باه ایان جامعاهی عاادی
ادسادی میترسد -پس از اینکه حافظهی ما پاک می ود مادر دیستید کسی را به جا بیاورید .بعد از اینکاه یاک فارد باه ایان
محیط جامعهی مردم عادی مدم میگذارد ،مزاحمتهای بشری باعث می اود کاه او در طلاب اهرت و ماال و مناال با اد و
دردهایت به سطح مردم عادی سقوط میکند .برای او هرگز روزی دخواهد رسید که از اینجا فرار کناد .باه هماین جهات ،هماه
میترسند و هیچ کسی جرأت دمیکند به زمین بیاید .اما چنین افرادی وجود داردد و به اینجا آمدهادد .بعد از ورود ان ،درحقیقات
دمیتوادند خود ان را در بین مردم بهخوبی اداره کنند و دروامع به سطوح پایین میلغزدد و در طاول زدادگی خاود ،کارهاای باد
بسیاری ادجام میدهند .ومتی کسی میجنگد تا به خودش سود برسادد ،کارهای بسیار بدی ادجام میدهد و به مقادار زیاادی باه
دیگران بدهکار می ود .استاد میبیند که او درحال سقوط است" .اما او کسی است با ثمرهی حقیقی -دمیتوادیم فقط بنشاینیم و
بگذاریم اینطوری سقوط کند! چه کاری میتوادیم ادجام دهیم "...استاد بسیار دگران است و راه دیگری ددارد جز اینکاه بگاذارد
او تزکیه کند .از کجا میتوان در این زمان یک استاد پیدا کرد؟ او باید به اصل خود برگردد ،او باید از اول تزکیه کند .اما چگوداه
این کار میتوادد بهراحتی ادجام ود؟ با سن باه ،برای او بسیار دیر است تزکیه کند .کجا میتوادد یک روش تزکیه برای بادن و
ذهن پیدا کند؟
فقط اگر او دارای کیفیت مادرزادی بسیار باهیی با د و تحت این رایط بسیار غیرعادی ،میتوان روش جنون حقیقی را
روی او بهکار برد .به بیادی دیگر ،ومتی مطلقا هیچ امیدی برای خص وجود ددارد تا به اصل و حقیقت خود باز گردد؛ ایان روش
برای دیواده کردن او بهکار میرود .مسمتهایی از مغزش خاموش می ودد .بهطور مثال ،ما بهعناوان ادساان از سارما و کثیفای
میترسیم و این مسمتهای مغز که از سرما و کثیفی میترسند خاموش می ودد .بعد از اینکه این مسامتهاا خااموش اددد،
مشکالت روادی ظاهر ده و او درست مثل کسی که وامعا جنون دارد عمل میکند .اما معموه مرتکب هیچ کار بدی دمای اود،
ده به مردم فحش میدهد ده آنها را میزدد .در عوض ،اغلب کارهای خوب ادجام میدهد ،اما دسبت به خودش بسایار بایرحام
است .از آنجا که دمیدادد سرما چیست ،در زمستان بدون کفش و با لباآهای دازک روی برش در اطاراش مایدود .پاهاای او از
سرما یخ زده و میترکد و به خودریزی میافتد .از آنجا که دمیدادد آ غال چیست؛ جرأت میکند که مادفوع ادساان را بخاورد و
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پیشاب ادسان را بنو د .میدادم خصی وجود دا ته که مدفوع اسب را که یخ زده بود و مثال سانگ اده باود باا خو احالی
میجوید .آنها میتوادند سختیهایی را تحمل کنند که افراد عادی با ذهنی آگاه دمیتوادند آنها را تحمل کنند .فقط تصور کنیاد
چهمدر این جنون برای آنها باعث زجر می ود .البته ،چنین ا خاصی معموه دارای تواداییهای فوقطبیعی هستند؛ اغلب آنهاا
خادمهایی با سن باه هستند .در گذ ته ،خادمهای کهنسال [هنگامیکه جوان بوددد] پاهای خود را برای اینکه کوچکتر اود،
میبستند .اما یک دفر بود که بهراحتی میتوادست از روی یک دیوار دو یا سه متری بپرد .ومتی خادوادهی او دیددد که او مجناون
ده و همیشه از خاده فرار میکند ،پاهای او را در خاده بستند .زمادی که افراد خادواده خاده را ترک میکرددد ،میتوادست فقط باا
ا ارهی ادگشتادش درِ بسته را باز کند .سپس فرار میکرد .بعدها ،او را با زدجیر آهنی مهار میکرددد .ومتی همگی خاداه را تارک
میکرددد او بهآسادی با تکان دادن زدجیر آنرا باز میکارد .کنتارل کاردن او غیارممکن باود .باه ایان طریاق ،او مایتوادسات
سختیهای بسیار زیادی را تحمل کند .بهخاطر اینکه او زجر زیاد و کامال بیرحمادهای را تحمل کرده بود ،میتوادسات باهزودی
جزای کارهای بدش را پرداخت کند .معموه یک یا دو سال و دردهایت سه سال طاول مایکشاد ،زیارا زجاری کاه از میاان آن
میگذرد بسیار زیاد است .پس از آن ،او به یکباره آنچه را که اتفاق افتاده میفهمد .بهخاطر اینکه از این طریق تزکیاهی ایان
افراد کامل می ود ،بالفاصله گودگ آنها باز می ود و ادواع و امسام مدرتهای خدایی ظاهر می ود .این موارد بسیار بسیار دادر
هستند ،اما تعدادی از آنها در سراسر تاریخ وجود دا تهادد .مردم با کیفیت مادرزادی متوسط مجاز دخواهند بود این کار را بکنند.
احتماه در مورد راهبان و دایوییستهای مجنون میدادید ،آنها وامعا در تاریخ وجود دا تند و این ثبت ده اسات .داساتانهاای
زیادی مثل داستان راهب مجنودی که چین هویی را با جاروب از معبد بیرون کرد و داستانهایی دربارهی دایوییستهاای دیواداه
وجود دارد.
بنابراین درخصوص "جنون حاصل از تزکیه" ،یا " بیه یک اهریمن در آتش رفتن" ،برای اینکه این اصاطالح مادیمی
برای آنرا وامعا تحتاللفظی دردظر بگیریم؛ میگویم که آن حرفی بیخود است .به هر حال ،فرض کنید این یاا آن وامعاا بتواداد
آتش را فرو دهد -پس میگویم که او فوقالعاده است .یا بتوادد آتش را از دهان بیرون دهد و با دراز کاردن دساتش آنرا بیارون
فرستد ،و برای رو ن کردن سیگارش حتی به کبریت دیاز ددا ته با د ،بسیار خوب ،او جنون ددارد ،او فوقطبیعی است!

مداخلهي شيطاني در تزكيه
مداخلهی یطادی در تزکیه چیست؟ این مداخلهای است که اغلب در تمرین چیگودگ با آن مواجاه مای اویم .چگوداه
تمرین چیگودگ مداخلهی یطادی را فرا میخوادد؟ دروامع ومتی خص بخواهد تزکیه کناد مشاکالت بسایاری وجاود خواهاد
دا ت .خص بهسادگی دمیتوادد بدون حفاظت فا ن من در تزکیهی حقیقی موفق ود .به محاض ایانکاه پاایتاان را از در
بیرون بگذارید ،زددگیتان ممکن است در خطر با د .روح اصلی فرد از بین دمیرود .پس امکان دارد در فعالیتهای اجتماعیتاان
مبل از این زددگی ،به دیگران بدهکار دید ،به آنها صدمه رسادده ،یا مرتکب کارهای دادرست دیگری دید .آن طلبکااران در
جستجوی ما هستند .در بودیسم گفته ده است که خص بهخاطر عقوبتهای کارمایی زددگی میکند .اگر باه کسای بادهی
دا ته با ید ،او ما را برای بازپرداخت آن خواهد یافت .اگر بیش از حد دریافت کند ،مجبور است که مازاد و ماداده را در دورهی
بعدی زددگی به ما پس بدهد .اگر یک فرزدد به والدینش بیاحترامی کند ،آنها جای ان را در زدادگی بعادی عاوض خواهناد
کرد .اینگوده ،کیفر و پاداش دور میزدد و دور میزدد .اما بهراستی دیدهایم که یطانهایی وجود داردد کاه مداخلاه مایکنناد و
دمیگذاردد تمرین کنید .تمام این چیزها دلیلهای کارمایی داردد و بدون علت دیستند .اگر دلیلی وجود ددا ت اجازه داده دمی د.
عادیترین کل مداخلهی یطادی بهصورت ذیل اتفاق میافتد .مبل از اینکه تمرین چیگودگ را روع کنیاد ،محایط
اطراش ما دسبتا آرام است ،بهخاطر اینکه چیگودگ را یاد گرفتهاید ،همیشه دوست دارید آنرا تمرین کنیاد .باه هار حاال باه
محض اینکه در حالت مدیتیشن میدشینید ،داگهان خارج اتاق پر از سر و صدا می ود .ما ینها بوق میزدناد ،کسای در راهارو
راه میرود ،صدای گفتگو میآید ،درها به هم میخوردد و رادیو در خارج به صدا درمیآیاد .داگهاان دیگار ساکوتی دیسات .اگار
چیگودگ را تمرین دکنید ،اطراش کامال آرام است ،اما زمادیکه روع به تمرین چیگودگ میکنید ،اینگوده می ود .بسایاری از
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ما هرگز دربارهی آن عمیقتر دیندیشیدهاید که وامعا موضوع از چه مرار است؟ فقط پی میبریاد کاه ایان غیرعاادی اسات و از
اینکه دمیتوادید چیگودگ را تمرین کنید احساآ افسردگی میکنید .این "غیرعادی بودن" ،تمرین ما را متومف میکند .این
یاطین هستند که مزاحم ما هستند ،بهطوریکه با مهارت ،مردم را برای مزاحمت ما کنترل میکنند .این ساادهتارین اکل
مداخله است ،هدفش این است که مادع ما از تمرین چیگودگ ود" .میخواهی تمرین کنی و به دایو دایل وی .و میخواهی
تمام آن چیزهایی را که به من بدهکار هستی پرداخت دکنی"؟ آنها این را تحمل دمیکنند ،و به ما اجاازه دمایدهناد تمارین
کنید .اما این دیز چیزی است که در سطح بخصوص ظاهر می ود -بعد از مدتی ،این پدیده اجازه ددارد کاه دیگار وجاود دا اته
با د .بهعبارتی دیگر ،بعد از اینکه این بدهیها کم ودد ،اجازه داده دمی ود که دوباره با ما مداخله کنناد .ایان بادین خااطر
است که کسادی که در فالون دافای ما تزکیه میکنند پیشرفت سریعی داردد و همچنین بهسرعت سطوح را پشت سر میگذاردد.
کل دیگری از مداخلهی یطادی وجود دارد .ما میدادید که چشم سوم ما میتوادد از طریاق تمارین چایگوداگ بااز
ود .با چشم سوم باز ،بعضی افراد ممکن است درحالی که در خاده چیگودگ را تمرین میکنند بعضی از صحنههای ترسناک یاا
کلهای وحشتناک را ببینند .بعضی از آنها موهای ریخته و پا یده و بلندی داردد و بعضی دیگر میخواهند با ما دعوا کنند یا
حتی حرکات مختلفی را ادجام میدهند ،که همگی کال هولناک هستند .بعضی موامع ومتی خص تمرینها را ادجاام مایدهاد،
آنها را میبیند که از خارج به پنجره چسبیدهادد و وامعا ترسناک هستند .چگوداه ایان وضاعیت اتفااق مایافتاد؟ ایان اکلی از
مداخلهی یطادی است .به هر حال ،در مدرسهی فالون دافای ما ،این مورد بسیار بهددرت دیده ده است .اید ،این بارای یاک
دفر در هر صد دفر اتفاق بیفتد .اغلب مردم از پس این وضعیت بردمیآیند .از آنجا که هیچ دفعی بارای تزکیاهی اما دادارد ،آن
مجاز دیست که به این کل مزاحم ما ود .در تزکیهی روشهای عادی ،این دوع از مزاحمت رایجترین پدیدهها است و تقریبا
مدت زیادی ادامه پیدا میکند .بعضی از مردم صرفا بهخاطر این دلیل دمیتوادند چیگودگ را تمرین کنند و وحشتزده می اودد.
خص معموه ترجیح میدهد که در ب و در محیطی آرام چیگودگ را تمرین کند .اگر او کسی را جلوی چشمهایش ببیند ،که
بیه دیمی ادسان ،دیمی بح است ،بیش از اددازه خواهد ترسید که چیگودگ را تمرین کند .معموه ،چناین پدیادهای در فاالون
دافای ما وجود ددارد .اما تعداد بسیار کمی از این موارد استثنایی وجود داردد ،زیرا بعضی از افراد وضاعیتهاای بسایار بخصوصای
داردد.
دوع دیگر به افرادی ارتباط پیدا میکند که تمرینهایی با تزکیهی درودی و بیرودی ادجام میدهند ،آنها هنرهای رزمی را
بههمراه تزکیهی درودی ادجام میدهند .این دوع از تمرین بیشتر در مدرسهی دایو رایج است .ومتی خصی چنین روش تزکیهای
را یاد میگیرد ،اغلب با چنین یطادی مواجه می ود ( خصی که روشهای معمولی را تمرین میکند با آن مواجه دمی ود ،این
پدیده فقط در روشهای تزکیهی درودی و بیرودی یا تمرینهایی که امل هنرهای رزمی می ود اتفاق میافتد) ،یعنی ،ا خاصی
وجود داردد که برای مبارزه در جستجوی او هستند .تعداد زیادی از تمرینکنندگان دایوییستی در جهان وجاود دارداد؛ بسایاری از
آنها اگردادی از هنرهای رزمی یا تزکیهی درودی و بیرودی هستند .یک اگرد هنرهای رزمی دیز میتوادد گودگ را ر د دهاد.
چرا؟ اگر فردی برخی از وابستگیها مثل هرت و دفع خصی را از بین ببرد ،گودگ او دیز میتوادد ر د کند .اما برای او از باین
بردن وابستگی رمابت بسیار ومت میگیرد و خیلی دیر از آن رها می ود ،به همین جهت احتمال دارد ومتی در سطوح بخصوصی
مرار دارد دیز ،هنوز این کارها را ادجام دهد .ومتی مدیتیشن میکند ،در حالتی دیمهآگاه میدادد که این یاا آن اخص هنارهاای
رزمی را تمرین میکند .روح او بددش را برای پیدا کردن آن خص برای مبارزهطلبی ترک میکند تاا ببیناد مهاارت و اساتادی
کدامیک بهتر است و سپس این مبارزه بهوموع میپیوددد .این چیزها در بععدی دیگر رخ میدهد .همچنین افرادی هستند که برای
مبارزه به دزد او میآیند .اگر آنرا رد کند ،خص دیگر وامعا او را خواهد کشت ،بنابراین باا یکادیگر مباارزه مایکنناد و مباارزه
میکنند .بهمحض اینکه این خص به خواب فرو میرود ،کسی برای مبارزه به جستجوی او خواهد آمد و این جریان اب او را
بدون آسایش خواهد کرد .دروامع دمیقا ومت آن رسیده است که وابستگی او به رمابت از بین برود .اگر ذهنیت رمابت از بین درود،
همیشه زددگی او بدینصورت خواهد بود .با گذ ت زمان ،بعد از سالیان متمادی هنوز هم دمیتوادد به فراسوی این سطح برود .او
دیگر مادر دخواهد بود به تمرین چیگودگ ادامه دهد .با مصرش بیش از حد ادرژی ،بدن فیزیکی او دیز بایش از ایان دمایتواداد
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تحمل کند و ممکن است بهراحتی داتوان ود .بنابراین ،در روشهای تزکیهی درودی و بیرودای ،اخص ممکان اسات باا ایان
مومعیت برخورد کند و این دیز کامال عادی است .در روش تزکیهی درودی ما ،چنین وضعیتی وجود ددارد و اجازه داده دمی ود که
اتفاق بیفتد .چندین موردی را که درحال حاضر ذکر کردم حقیقتا رایج هستند.
هنوز هم مورد دیگری از مداخلهی یطادی وجود دارد که هر کسی با آن مواجه می ود ،حتی در تزکیهی مدرسهی ماا،
همگی ما با آن مواجه خواهید د .آن یطان هوت است .این مسئلهای بسیار جدی است .در جامعهی عادی ادسادی ،بین زن
و وهر روابط زدا ویی وجود دارد و موجودات ادسادی فقط با این روابط میتوادند تولید مثل کنند .دژاد ادسادی درست به این دحاو
ر د میکند .در جامعهی بشری احساسات وجود دارد و بنابراین برای مردم عادی این چیزها کامال طبیعی است .از آنجا که بشار
احساسات دارد ...عصبادی بودن احساسات است ،خو حال بودن احساسات است ،عشق احساسات اسات ،تنفار احساساات اسات،
لذت بردن از ادجام کاری احساسات است ،لذت دبردن از ادجام کاری احساسات است ،اینکه فکر کنید کسی آدم خوبی اسات یاا
کسی آدم خوبی دیست ،سرگرمیها و بیزار بودنها ،هر چیزی احساسات است و مردم عاادی فقاط باهخااطر احساساات زدادگی
میکنند .پس ،اگر یک تمرینکننده هستید ،کسی که به باه صعود میکند ،دباید این منطق را برای ارزیابی ایان مساایل باهکاار
ببرید و باید از این چیزها بگذرید و رد وید .به همین جهت ،در مورد وابستگیهای زیادی که از احساسات بهوجود میآیند ،هزم
است به آنها کمتر اهمیت دهیم و سرادجام آنها را رها کنیم .تمناها ،هوت و موضوعاتی از این داوع ،همگای وابساتگیهاای
ادسادی هستند و تمام آنها باید رها ودد.
برای تمرینکنندگادی که روش تزکیه را در بین مردم عادی ادجام میدهند ،مدرسهی تزکیهی ما از ما دمیخواهاد کاه
راهبه یا راهب وید .تمرینکنندگان جوان هنوز هم باید ازدواج کنند .پس چگوده باید با ایان مسائله مواجاه اد؟ گفتاهام کاه
تزکیهی مدرسهی ما بهطور مستقیم به ذهن فرد دشاده میرود .این مسئله باعث دمی ود که منفعتهاای ماادیتاان را وامعاا از
دست بدهید .بلکه برعکس ،مرار است در بحبوحهی جنگ و دعوای مردم عادی برای منافع مادی ،این اینگ خاود را تعادیل
کنید و آنچه را که بهطور وامعی ر د میدهید ین ینگتان است .اگر بتوادید وابستگیها را از دست بدهید ،ماادر خواهیاد باود
همه چیز را رها کنید؛ ومتی از ما خواسته ود که منفعتهای مادی را رها کنید ،مطمئنا مادر خواهید بود آنرا ادجام دهید .اگار
دتوادید وابستگی را رها کنید ،مادر دخواهید بود از هیچ چیز دست بکشید .برای همین ،هدش وامعی تزکیاه ،تزکیاهی ذهان اما
است .روشهای تزکیه در معابد ،ما را مجبور میکنند که این مسایل را از دست بدهید ،بهطوریکه از این وابستگیها خالصای
یابید .ما را مجبور میکنند ،کامال ما را از این چیزها منع میکنند و اجازه دمیدهند دربارهی آنها فکر کنید .چناین رو ای را
برگزیدهادد .اما ما از ما دمیخواهیم چنین کاری را ادجام دهید .از ما میخواهیم که ومتی منافع مادی درسات در مقابال اما
مرار دارد ،اهمیت کمتری به آنها بدهید .این دلیل آن اسات کاه چارا مدرساهی تزکیاهی ماا بسایار مساتحکم اسات .از اما
دمیخواهیم که راهبه یا راهب وید .ومتی روش ما بهطور وسیعی در آینده رایج می ود ،تمرینکنندگادی که روش ما را در باین
مردم عادی تزکیه میکنند دباید بهصورت راهبه یا راهب دربیایند .تمرینکنندگان فالون دافا اجازه دداردد که بدین اکل درآیناد.
در رابطه با تزکیه ،از همگی میخواهیم مسایل ذیل را مراعات کنند :اگرچه تزکیه میکنید و همسارتان تزکیاه دمایکناد ،اجاازه
ددارید بهخاطر تزکیه ،از همسرتان جدا وید .بهعبارتی دیگر ،ما باید با این موضوع بهراحتی برخورد کنیم و دبایاد باه آن آنمادر
اهمیت بدهید که مردم عادی اهمیت میدهند .مخصوصا ،آزادیهای جنسی و دو تهها و عکسهای اهوتادگیاز در جامعاهی
امروزی با مردم در تداخل هستند .بعضی از مردم عالمهی بسیار زیادی به این چیزها داردد .بهعنوان تمرینکنندگان ،باید اهمیات
کمتری به این مسایل بدهیم.
ومتی موجودات از سطوح باه دگاه میکنند ،میگویند که مردم وامعا درحال بازی کردن در گِل و لجن هساتند ،اماا فکار
دمیکنند که آن کثیف است و آنها روی زمین در گل و لجن بازی میکنند .ما گفتاهایام کاه دبایاد باهخااطر ایان موضاوع در
خادوادهتان باعث داهماهنگی وید .به همین جهت ،در مرحلهی حاضر ،باید به آن کمتر اهمیت بدهید .این خوب است کاه یاک
زددگی مشترک معمولی و هماهنگ دا ته با ید .درآینده ومتی به سطح بخصوصی رسیدید وضعیت دیگری در آن سطح خواهاد
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بود .درحال حاضر ،باید بدین صورت با د و اگر خواست ما را ادجام دهید خوب خواهد بود .البته ،دباید آنچه را کاه در جامعاه رخ
میدهد ددبال کنید .چگوده آن میتوادد مجاز با د؟
عامل دیگری در این مسئله دخالت دارد .ما میدادید بدن تمرینکنندگان ما حامل ادرژی است .زمادی که این کالآ را
ترک میکنید ،هشتاد تا دود درصد ما در کالآ ده تنها بدنتان از بیماریها فا خواهد یافت ،بلکه گودگتان دیز ر اد خواهاد
کرد ،پس ،بدن ما ادرژی بسیار مدرتمندی را حمل میکند .گودگی که دارید با ساطح این اینگی کاه درحاال حاضار داریاد
متناسب دیست .درحال حاضر ،گودگ ما باهتر است -من آن را داگهان برای ما باه بردهام -و حاه ین ینگ اما درحاال
بهبود است .بهتدریج ،ین ینگ ما به آن خواهد رسید ،و تضمین میکنم که در طول این دوره از زمان باه آن خواهاد رساید.
این دلیل آن است که چرا این کار را از مبل ادجام دادهایم .بهعباارتی دیگار ،اما دارای مقاداری ادارژی هساتید .از آنجاا کاه
ادرژیای که یک تزکیهی حقیقی ایجاد میکند خالص و مهربان است ،تمامی ما که اینجا دشستهاید فضایی آرام و مهرباان را
احساآ میکنید .من خود را به این کل تزکیه کردهام ،بنابراین این چیزها را با خود حمال مایکانم .هماانطاور کاه ایانجاا
دشستهاید همگی در هماهنگی هستید و هیچکسی افکار بدی در ذهنش ددارد -حتی میل به سیگار کشیدن هم ظاهر دمای اود.
در آینده ،ما دیز از رایط فالون دافای ما پیروی میکنید ،و گودگی که از تزکیهی ما پدید میآید دیز بدین کل خواهد بود .و
همانطور که ادرژی ما بهطور پیوسته ر د میکند ،تابش گودگ بدن ما بسیار موی خواهد د .حتی اگار آنمادر هام ماوی
دبا د ،یک فرد عادی که در محدودهی میدان ما مرار دارد ،مثال افراد پیرامون ما زمادی که در منزل هستید ،تحت تأثیر اما
مرار خواهند گرفت .کل خادوادهتان میتوادند تحت تأثیرات مهارکنندگی ما با ند .چرا؟ ما حتی مجبور دیستید فکر کنیاد ،و از
آنجا که این میدان ،میدادی بهطور خالص مهربان و دارای لطف و محبت است -یک میدان افکار درست است -مردم متمایل به
فکر کردن دربارهی چیزهای بد یا ادجام کارهای بد دیستند .این میدان چنین تأثیری خواهد دا ت.
چند روز پیش گفتم که "دور بودا همه جا میدرخشد ،پسندیدگی و درستی همه چیز را هماهنگ میکند" .به ایان معنای
است که ادرژی ساطع ده از بدن ما میتوادد تمام حالتهای ا تباه را اصالح کند .بنابراین تحت تأثیر این میدان ادارژی ،ومتای
ما به این مسایل فکر دمیکنید ،بدون مصد همسرتان را تحت تأثیر مرار میدهید .ومتی ما به آن فکر دکنید ،و چنان افکااری
ددا ته با ید ،همسرتان هم به آنها فکر دخواهد کرد .اما این مطلق دیست ،زیرا در محیط حاضر فقط کاافی اسات تلویزیاون را
رو ن کنید و دگاهی بیندازید ،هر چیزی وجود دارد و بهراحتی میتوادد تمنای خص را برادگیزد .اما در رایط عادی ،میتوادیاد
این اثر مهارکنندگی را دا ته با ید .در آینده ومتی در تزکیه به سطوح باهیی برسید ،بدون اینکه به ما بگویم ،خودتان میدادید
چه کار کنید .در آن هنگام وضعیت تزکیهی متفاوتی خواهید دا ت و هنوز هم میتوادید یک زددگی هماهنگ را حفظ کنیاد .باه
همین خاطر ،دباید بیش از حد به آن توجه کنید ،چراکه دگرادی بیش از حد دیز یک وابستگی اسات .باین زن و اوهر مسائلهی
هوت وجود ددارد ،اما مسئلهی تمنا وجود دارد ،بنابراین آنرا سبک بگیرید ،به افراط و تفریط دروید و همه چیز باهخاوبی پایش
خواهد رفت.
پس با چه دوعی از یاطین هوت روبرو خواهید د؟ اگر توادایی دینگ ما در مدیتیشن به اددازهی کافی خوب دبا اد،
در رؤیاها با آن روبرو خواهید د .زمادی که در خواب هستید یا در حالت مدیتیشن دشستهاید ،داگهان خود ان را دشاان خواهناد
داد .اگر یک مرد با ید ،زیبا چهرهای ظاهر خواهد د .اگر زن با ید ،مرد آرزوهایتان خاودش را دشاان خواهاد داد .اماا آنهاا
برهنه هستند .بهمحض اینکه به هیجان درآیید ،به ما ادزال دست خواهد داد و آن یک وامعیت خواهد د .همگی دربارهی این
بیندیشید :در روش تزکیهی ما ،جوهر بدن برای تزکیهی زددگی خص بهکار میرود -ما دمیتوادید همیشه به این کل ادزال
دا ته با ید .ضمن اینکه ،امتحان هوت را هم دگذراددهاید .چگوده این میتوادد مجاز با د؟ به همین جهت ،به ما مایگاویم
که همه با این موضوع مواجه خواهید د و این تضمین ده اسات .ومتای فاا را آماوزش مایدهام ،درحاال فرساتادن ادارژی
مدرتمندی به داخل مغز ما هستم .ممکن است زمادی که از این در بیرون میروید ،آنچه را که گفتهام باهطاور دمیاق باه یااد
دیاورید .اما ومتیکه بهطور وامعی با این موضوع برخورد میکنید ،آنچه را که گفتهام بهخاطر خواهید آورد .تا ومتای خاود را یاک
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تزکیهکننده دردظر بگیرید ،در آن زمان آنرا بهخاطر خواهید آورد و آنگاه مادر خواهید بود ،خود را کنترل کنید و مایتوادیاد ایان
امتحان را بگذرادید .اگر در این امتحان برای اولین بار رد وید ،بار دوم وامعا سخت خواهد بود .اما مواردی دیاز باوده اسات کاه
خص دتوادسته از عهدهی امتحان اول برآید و بهطور عمیق در بیداری پشیمان بوده است .اید این ذهنیت و وضاعیت فکاری،
افکار ما را دربارهی آن دوباره تقویت کند .ومتی دوباره مسئله اتفاق بیفتد ،مادر خواهید بود خودتان را کنترل کرده و امتحاان را
بگذرادید .اگر کسی از عهدهی امتحان بردیامده و اهمیتی به آن ددهد ،گذراددن امتحان مشکلتر خواهد بود .مسلما اینطور است.
ومتی این چیزها اتفاق میافتد ،یا حالتهایی هستند که یاطین مداخله میکنند یا حالتهایی که استادتان برای ایانکاه
ما را امتحان کند چیزهای بخصوصی را تبدیل میکند .هر دو دوع وجود داردد ،چراکه همه بایاد ایان امتحاان را بگذرادناد .ماا
بهعنوان یک فرد عادی تزکیه را روع میکنیم .اولین مرحله این امتحان است و همگی با آن روبرو می وید .بگذارید برایتاان
مثالی بزدم .زمادیکه در کالسی در هر ووهان آموزش میدادم ،مرد جوادی که سی سال سن دا ت آنجا بود .بالفاصاله بعاد از
نیدن این سخنرادی ،به خاده رفته و در مدیتیشن دشست .بالفاصله به مرحلهی دینگ رسید .بعد از آن ،داگهان بودا آمیتابا را در
یک طرش و هیوذی را در طرش دیگر دید که ظاهر ددد .این چیزی است که او در گزارش تجربهاش دو ته است .بعد از ظهاور
آنها ،هر دو به او دگاه کرددد ،هیچ چیز دگفتند و بعد داپدید ددد .سپس بودیساتوا گوآنیین ظاهر اد کاه جاامی در دسات
دا ت که از آن دودی سفید خارج می د .او آنجا درحال مدیتیشن دشسته بود و این چیزها را بسایار آ اکار مایدیاد ،و کاامال
خو حال بود .داگهان ،دود به چندین زن زیبا تبدیل د -آنها همان دختران آسمادی بودداد کاه بسایار زیباا هساتند .آنهاا باا
حرکاتی بسیار دلپذیر برای او رمصیددد .او با خودش فکر کرد" :بهخاطر اینکه من در اینجا تزکیه میکنم ،بودیساتوا گوآنیین
با تبدیلکردن زیبارویادی که تما ا کنم و با فرستادن دختران آسمادی که پروازکنان برای من میرمصند به من پاداش میدهاد".
همانطور که با این فکر خرسند و راضی بود ،داگهان این زیبارویان برهنه ددد و حرکات گوداگودی را در اطراش او ادجام دادداد،
گردن او را در آغوش گرفته و دور کمر او را دوازش کرددد .ین ینگ این تمرینکننده بسیار سریع ر د کرده بود .در آن لحظه،
بالفاصله هشیار د .اولین فکری که به ذهنش رسید این بود" :من یک فرد عادی دیستم .من یک تمارینکنناده هساتم .اما
دباید با من به این صورت رفتار کنید .من فالون دافا را تزکیه میکنم" .به محض اینکه این فکر ظاهر اد ،داگهاان هماه چیاز
داپدید د .از همان آغاز ،آنها تبدیل ده بوددد .سپس بودا آمیتابا و هیوذی دوباره ظاهر ددد .هیوذی باه ایان تمارینکنناده
ا اره کرد و به بودا آمیتابا با لبخندی گفت" :این جوان مابل یاد دادن است" .یعنی اینکه این پسر خوب است و میتوان باه او
آموزش داد.
در سراسر تاریخ ،یا از دقطه دظر بععدهای باهتر ،موضوع تمایل و هوت ادسان در تعیین اینکه آیا خص میتوادد تزکیه
کند یا ده بسیار بحرادی بوده است .دردتیجه ما وامعا باید با این مسایل با بیاعتنایی برخورد کنیم .به هرحال ،در بین مردم عاادی
تزکیه میکنیم و از ما دمیخواهیم که کامال همه چیز را رها کنید .حدامل در مرحلهی حاضر ،باید به آن اهمیت کمتری بدهیاد
و آنرا آنطور که در گذ ته عمل میکردید بهکار دبرید .برای اینکه یک تمرینکننده باید اینگوده با د .هر زمان در حین تزکیه
هر دوع مداخلهای وجود دا ته با د ،باید ددبال دلیل آن در درون خودتان با ید و آنچه را که هنوز دتوادستهایاد رهاا کنیاد پیادا
کنید.

مداخلهي شيطانيِ ناشي از ذهن خود شخص
"مداخلهی یطادیِ دا ی از ذهن خود خص" چیست؟ بدن یک ادسان ،در هر بععاد یاک میادان ماادی دارد .در یاک
میدان بخصوص ،هر چیزی در جهان میتوادد مثل یک سایه ،در میدان بععدی ما منعکس ود .اگرچه آنها سایه هساتند ،اماا
هستی آنها از ماده بهوجود آمده است .هر چیزی در میدان بععدی ما بهوسیلهی افکار ما در مغزتان کنتارل مای اود .یعنای،
ومتی با چشم سومتان به چیزها دگاه میکنید ،اگر با آرامش و بدون اینکه فکری به آن اضافه کنید ببینید ،آنچاه را کاه ببینیاد
حقیقت خواهد بود .اما به محض اینکه از ذهنتان استفاده کنید ،حتی اگر به مقدار کمی هم با د ،آنچه را که میبینیاد کااذب
خواهد بود .این ،مداخلهی یطادیِ دا ی از ذهن خود خص ،یا "تبدیل بر طبق افکار" دامیده می ود .این جریان اتفاق میافتد
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زیرا بعضی از تمرینکنندگان دمیتوادند با خود ان به عنوان تمرینکننده برخورد کنند و مادر دیستند با خود ان بهدرساتی رفتاار
کنند .آنها در طلب تواداییهای فوقطبیعی هستند و به مهارتهایی بیاهمیات یاا حتای باه انیدن موضاوعاتی بخصاوص از
بععدهایی دیگر وابستهادد .آنها در پی این مسایل هستند .برای این افاراد بسایار آساان اسات کاه مداخلاهی ایطادی دا ای از
ذهن ان را ر د دهند و به سطوح پایین سقوط کنند .اهمیتی ددارد تزکیهی یک فرد در چه سطح باهیی مرار دارد ،ومتی یکباار
این مشکل پدیدار می ود خص تمام مسیر تا ادتها سقوط کرده و کامال از بین میرود ،این مسئلهای بایدهایات جادی اسات،
بیه موارد دیگر دیست که ومتی خص یکبار با امتحان ین ینگ سقوط میکند ،ممکن است بعد از کست دوباره بلند ود
و به تزکیه ادامه دهد .بلکه ومتی مداخلهی یطادی دا ی از ذهن خود خص اتفاق بیفتد ،مشکلی وامعای اسات و زدادگی ایان
خص به تباهی کشیده خواهد د .این مشکل میتوادد مخصوصا برای تمرینکنندگادی که در سطحی معین چشم سوم ان باز
است به آسادی اتفاق بیفتد .همچنین ،بعضی افراد همیشه بعضی از پیامهای خارجی با ذهن ان مداخله ایجاد میکناد .هار پیاام
خارجی که دریافت میکنند ،به آن باور میآوردد ،و آنها دیز این مشکل را خواهند دا ت .به همین جهت ،بعضی از اما پاس از
باز دن چشم سومتان ،هر جنبه از تزکیهتان با پیامها مورد تداخل مرار خواهد گرفت.
اجازه دهید مثالی بزدم .درحال تزکیه در سطحی پایین ،سخت است درودا تحت تاأثیر مارار دگرفات .ااید ماادر دبا اید
بهوضوح ببینید معلم ما به چه کلی است .ممکن است یک روز داگهان یک موجود فناداپذیر بزرگ و مد بلناد را ببینیاد .چناد
کلمهی تملقآمیز به ما میگوید و سپس کاری را یادتان میدهد .اگر آنرا بپذیرید ،گودگ ما درهم و برهم خواهد د .یکبار
که خو حال وید و او را به عنوان استاد بپذیرید ،با او خواهید رفت .اما او دیز به ثمرهی حقیقی درسیده است .در آن بععد ،بدن او
میتوادد کوچک و بزرگ ود .با دیدن این موجود بزرگ و فناداپذیر روبروی چشمتان ،بهطور وامعی هیجانزده می وید .باا ایان
هیجان ،آیا دمیروید از او چیزی یاد بگیرید؟ ومتی یک تمرینکننده دتوادد خودش را بهخوبی اداره کناد ،مشاکل اسات کاه او را
دجات داد و او به آسادی میتوادد خود را به تباهی بکشادد .تمام موجودات آسمادی فناداپذیردد ،اما آنها هنوز باه ثمارهی حقیقای
دایل دشدهادد و در دایرهی بازپیدایی به همان کل ادامه خواهند داد .اگر چنین موجودی را سرسری بهعنوان اساتاد خاود مباول
کنید و او را ددبال کنید ،ما را به کجا میتوادد ببرد؟ او حتی دمیتوادد به ثمرهی حقیقی دایل ود .آیا تزکیاهی اما باه عباث
کشیده دخواهد د؟ احتماه گودگ ما درهم و برهم خواهد د .بسیار مشکل است که ذهن یک فرد بدون مزاحمت بامی بمادد.
به همگی میگویم که این مسئلهای بسیار جدی است و بسیاری از ما این مشکل را بعدا خواهید دا ت .فا را به اما آماوزش
دادهام؛ اینکه بتوادید خودتان را بهدرستی اداره کنید دیگر به ما مربوط است .آنچه را که ذکر کردم یکای از ایان وضاعیتهاا
است .ومتی موجودات رو نبین از مدارآ تزکیهی دیگری را میبینید دگذارید آن ما را تحت تأثیر مارار دهاد و فقاط در یاک
مدرسهی تزکیه بامی بمادید" .مهم دیست که آن ،یک بودا ،دایو ،فناداپذیر ،یا یک یطان با د ،آنها دمیتوادند مارا تحات تااثیر
مرار دهند" .ومتی اینگوده با ید مطعا به موفقیت ما در تزکیه امیدی است.
مداخلهی یطادی دا ی از ذهن خود خص ،به کلهای دیگر دیز تجلای ماییاباد .ااید اعضاایی از خاادواده را کاه
درگذ تهادد ببینید که برای ما تداخل ایجاد میکنند .این خص گریه میکند و از ما تقاضا میکند که این یا آن کار را ادجام
دهید .همه دوع مسئلهای ممکن است اتفاق بیفتد .آیا فکر ما بدون تأثیر بامی خواهد مادد؟ دردظر بگیرید که ما باه فرزدادتان
بسیار وابسته هستید و یا اینکه والدینتان را عا قاده دوست میدارید و والدینتان درگذ تهادد و حااه باه اما مایگویناد کاه
کارهای بخصوصی را ادجام دهید ...چیزهایی که دباید ادجام دهید و اگر ادجام دهید بد خواهد د .اینگوده سخت است که یاک
تمرینکننده بود .گفته ده است که بودیسم در هرج و مرج است و حتی مسایلی مثل عشق به والدین و فرزددان و عالمهی بین
مرد و زن و مادند آن از کنفوسیوآ وارد ده است .اما این چیزها به بودیسم تعلق ددارد .آن چه معنایی مایدهاد؟ از آنجاا کاه
وجود وامعی ادسان روح اصلی او است ،کسی که به روح اصلی ما جان میدهد مادر حقیقی ما است .بر طباق سامساارا ،اما
مادرهایی دا تهاید که بشر یا غیر بشر بودهادد و تعداد آنها بهمدری زیاد هستند که دمیتوان آنها را امرد .ایان دیاز غیرمابال
مارش است که چه تعداد پسر و دختر در طول سراسر زددگیهای مختلفتان دا تهاید .چه کسی مادر ما اسات؟ چاه کساادی
دختران و پسران ما هستند؟ ومتی دفس آخر را کشیدید همدیگر را دمی ناسید .هنوز هم باید آنچه را که باه دیگاران مادیون
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هستید بپردازید .ادسانها در توهم زددگی میکنند و دمیتوادند این موضوعات را رها کنند .بعضای از افاراد دمایتوادناد پساران و
دختران ان را رها کنند و آنها را به حال خود ان بگذاردد و ادعا میکنناد کاه آنهاا چاهمادر خاوب هساتند و ساپس آنهاا
درمیگذردد .خص ممکن است از خوب بودن مادرش صحبت کند ،اما او دیز درگذ ته است .این خص بهمدری غصهدار است
که اغلب میخواهد مادرش را برای بقیهی زددگی خود ددبال کند .چرا دربارهی این موضوع دمیاددیشید؟ آیاا آنهاا ایان کاار را
ادجام دمیدهند تا ما را فرسوده کنند؟ آنها این کار را ادجام میدهند تا ما مادر دبا ید یک زددگی خوب را ادامه دهید.
اید مردم عادی دتوادند این را درک کنند :اگر به این چیزها وابسته با ید ،کال دمیتوادید تزکیه کنید .این دلیل آن است
که چرا این چیزها به بودیسم تعلق ددارد .اگر بخواهید تزکیه کنید ،احساسات بشری را باید کنار بگذارید .البته ،در تزکیاه در باین
جامعهی مردم عادی ،باید به والدین خود احترام بگذاریم و فرزددانمان را تربیت کنیم .در هر رایطی ،باید با دیگران خوب و باا
مردم مهربان با یم ،چه رسد به اعضای خادوادهمان .ما باید با همه به یکسان رفتار کنیم ،با والدین و فرزددانمان خوب با ایم و
همیشه رعایت حال دیگران را بکنیم .چنین ملبی خودخواه دیست ،بلکه ملبی دیکخواه است -آن دیکخاواهی اسات .احساساات
چیزی است مختص مردم عادی و مردم عادی فقط برای احساسات زددگی میکنند.
بسیاری از مردم دمیتوادند خود ان را بهخوبی اداره کنند و این سبب چالشهای زیادی در تزکیه ان اده اسات .یاک
خص ممکن است بگوید که بودا به او چیزی گفته است .تمام کسادی که به ما میگویناد اماروز مشاکلی خواهیاد دا ات و
چگوده از چیزی که میخواهد اتفاق بیفتد اجتناب کنید ،آنهایی که مارهی بلیط برددهی مرعهکشی را به ما گفته و میگویناد
که آنرا امتحان کنید و آنهایی که میگویند چگوده در جامعهی عادی بشری چیزی را بهدست بیاورید ،همگی یاطین هساتند،
مگر اینکه خطری زددگی ما را تهدید کند و به ما گفته ود که چگوده آنرا برطرش کنید .ومتی بخواهید فقاط در جامعاهی
عادی بشری پیشی بگیرید ،امتحانهای آن سختیها را با موفقیت دخواهید گذرادد و مادر دخواهید بود پیشرفت کنید .اگر در بین
مردم عادی زددگی راحت و خوبی دا ته با ید ،چگوده میتوادید تزکیه کنید؟ چگوده کارمای ما میتوادد تبادیل اود؟ چگوداه
میتوادید محیطی برای ر د ین ینگ خود و تبدیل کارمایتان دا ته با اید؟ مطمائن با اید کاه ایان را باهخااطر بساپارید.
یطانها ممکن است ما را تحسین کنند ،به ما بگویند که سطحتان خیلی باه است ،به ما بگویند که یک باودا یاا دایاوی
بزرگِ سطح باه هستید یا به ما بگویند که فکر میکنند چهمدر فوقالعاده هستید ،تمام اینها دروغ است .کسیکه بهطور وامعی
بهسوی سطوح باه تزکیه میکند ،باید تمام وابستگیهای مختلفی را که دارد رها کند .ومتی با این مسایل مواجه می اوید وامعاا
باید مرامب و هشیار با ید!
در طی عمل تزکیه ،ممکن است چشم سوم ما باز ود .افرادی که چشم سوم اان بااز اسات ،درحاین تزکیاه کاردن
چالشهای خود را داردد و افرادی که چشم سوم ان باز دیست هم ،چالشهای خود را داردد .در هر دو مورد ،تزکیاهکاردن آساان
دیست .بعد از اینکه چشم سوم ما باز ود ،ومتی پیامهای گوداگون مزاحم ما ودد ،مطعا برای ما سخت خواهد بود که خود
را درست اداره کنید .در بععدهای دیگر ،همه چیز در مقابل چشمها درخشان و خیرهکننده است ،بسیار زیبا و مشنگ ،همهی آنهاا
میتوادند ملب ما را وسوسه کنند .ومتی یکبار بدین طریق لرزیدید ،امکان تداخل برایتان پیش میآید و گودگ اما درهام و
برهم می ود ،معموه بدین کل است .این دلیل آن است که چرا ومتی افراد ،با یطانِ دا ی از ذهن خود ان مورد تداخل مرار
میگیردد و دمیتوادند خود را بهخوبی اداره کنند ،ممکن است وضعیت بخصوصی را تجربه کنند .برای مثال ومتی یکبار خصی
فکر دادرستی را ر د میدهد ،آن بسیار خطرداک خواهد بود .یک روز چشم سوم او باز می اود و مایتواداد چیزهاایی را کاامال
بهوضوح مشاهده کند .فکر میکند" ،در این محل تمرین ،فقط چشم سوم من است که بهخوبی باز ده است .اید من خصی
فوقالعاده هستم .من مادر بودم فالون دافای معلم لی را یاد بگیرم و آنرا بهخوبی مطالعه کردهام -بهتر از هر خص دیگر .اید
من دیز یک فرد معمولی دیستم" .این افکار درحال رفتن در جهت ا تباه هستند .او با گفتی خواهد گفت " :اید من هام یاک
بودا هستم .خوب ،به خودم دظری بیندازم" .ومتی به خودش دگاه میکند ،میبیند که وامعا یک بودا است .چرا اینطاوری اسات؟
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به این خاطر که هر چیزی در میدان بععدی اطراش بدن او ،بر طبق افکار او تبدیل خواهد د ،که "تبادیل بار طباق افکاار" دیاز
دامیده می ود.
هر چیز ادعکاآ یافته از جهان با افکارش تغییر میکند .زیرا هر چیزی در محدودهی میدان بععدی او تحت فرمان او است
و سایهها دیز بهصورت مادی وجود داردد -تفاوتی دمیکنند .این خص فکر میکند " :اید من یک بودا هستم و اید آنچاه را
که دربردارم دیز لباآ بودا است" .سپس خواهد دید که هرچه را دربردارد وامعا لباآ یک بودا است" .وای ،من وامعاا یاک باودا
هستم" .او بسیار هیجانزده می ود " .اید حتی یک بودای کوچک دیستم" .با دظری دیگر ،میبیند یک باودای بازرگ اسات.
" اید حتی بزرگتر از لی هنگجی هستم! بگذار دگاهی بیندازم ...وای ،وامعا باهتر از لی هنگجی هستم" .بعضی افراد دیز ایان را
با گوش خود می نودد .یک یطان با او مداخله میکند و میگوید" :تاو بااهتر از لای هنگجای هساتی .تاو وامعاا بازرگتار از
لیهنگجی هستی" .و سپس او آنرا باور میکند .آیا به این اددیشیدهاید که چگوده پس از آن تزکیه خواهید کرد؟ آیا مبال از آن،
تزکیه کرده بودید؟ چه کسی به ما تزکیه را آموزش داد؟ حتی ومتیکه یک بودای وامعی برای ادجام کارهایی به اینجا میآیاد،
او دیز باید از اول تزکیه کند .گودگ اصلی او به او داده دمی ود و فقط اینطور است که او در تزکیه سریعتر پیشرفت میکند .باه
همین جهت ومتی این مشکل برای او پیش میآید ،برایش مشکل خواهد بود که خودش را از آن بیرون بیاورد و بالفاصاله ایان
وابستگی را ر د خواهد داد .بعد از اینکه این وابستگی ر د داده د ،جرأت میکند هر چیزی بگویاد" ،مان یاک باودا هساتم.
لزومی ددارد که از دیگران آموزش بگیرید .من بودا هستم ،پس به ما خواهم گفت که چه باید بکنید" .او روع میکند اینگوده
عمل کند.
آیا کسی را مثل این در چادگچون دداریم؟ در اول تقریبا خوب بود .بعدا ،روع به ادجام این کارها کرد .او فکر کارد کاه
یک بودا است .در آخر ،خودش را باهتر از هر کسی دردظر گرفت .این مسئله ومتی اتفاق میافتد که کسی دتوادد خود را بهخاوبی
اداره کند و وابستگیاش ظاهر ود .چرا چنین پدیدهای وجود دارد؟ در بودیسم میگویند :باید هر چه را که میبینید دادیده بگیرید
چراکه تمام آنها توهم یطادی هستند و باید فقط مدیتیشن کنید و بهسوی باه تزکیه کنید .آیا میدادید چارا اجاازه دمایدهناد
آنها را ببینید و به آنها وابسته وید؟ زیرا در برابر وموع چنین مشکلی احتیاط میکنند .تزکیاه در بودیسام هایچ روش تقویات
کنندهای ددارد و متون ان ما را به اینکه چگوده از این مشکل دوری کنید راهنمایی دمیکنند .اکیامودی چنین دارماایی را در
آن زمان آموزش دداد ،بنابراین ،برای اجتناب از مشکل دخالت یاطینِ دا ی از ذهن خود خص یا تبدیل بر طبق افکار ،او تمام
صحنههای مشاهده ده در عمل تزکیه را "توهمات یطادی" دام دهاد .پس ومتی یک وابستگی دارید ،آن این توهم یطادی را
بهوجود خواهد آورد و وامعا سخت است که از آن رها د .اگر با آن بهخوبی برخورد دشود ،خص تباه می ود و راهی یطادی را
ددبال میکند .از آنجا که او خود را یک بودا دامیده است ،هماکنون خودش را یطادی کرده است .دردهایت ،بهوسیلهی ارواح یاا
حیوادات تسخیر ده یا چیزهای دیگر را تجربه کرده و کامال دابود می ود .ملب او دیز ز ت و مبیح ده و کامال سقوط میکند.
تعداد زیادی از چنین ا خاصی وجود داردد .حتی در این کالآ ،ا خاصی هستند که درحال حاضر کاامال درباارهی خود اان در
سطح باهیی فکر میکنند و با طرز فکر خاصی صحبت میکنند .حتی در بودیسم برای فرد ممنوع است کاه بخواهاد بفهماد در
کل ،او چه کسی است .آنچه را که درحال حاضر ذکر کردم کل دیگری از تداخل یطادی است ،که "مداخلهی یطادی دا ای
از ذهن خود خص" یا "تبدیل بر طبق افکار" دامیده می ود .پکن تمرینکنندگادی بدین گوداه دارد و تعادادی دیاز در بعضای
مناطق دیگر وجود داردد .از این گذ ته ،آنها مزاحمتهایی بسیار جدی برای تمرینکنندگان ایجاد کردهادد.
کسی از من سؤال کرد" :معلم ،چرا این مشکل را از بین دمیبرید"؟ همگی دربارهی این بیندیشید :اگر تماام مواداع را از
راه تزکیهتان برداریم ،چگوده میتوادید عمل تزکیه را ادجام دهید؟ تحت رایط مداخلهی یطادی است که میتوادید دشان دهیاد
آیا میتوادید به تزکیه ادامه دهید یا ده ،وامعا در دایو رو نبین وید یا ده؛ تحت تأثیر مزاحمتها مرار میگیرید یاا داه و در ایان
مدرسهی تزکیه میتوادید ثابت مدم با ید یا ده .موجهای بزرگ ن را جابهجا میکند ،تزکیه اینگوده است ،آنچه کاه دردهایات
بامی میمادد طالی حقیقی است .میگویم بدون این دوع مزاحمتها ،برای مردم خیلی آسان میبود که تزکیه کنند .طاوری کاه
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من به آن دگاه میکنم ،تزکیهی ما بسیار آسان میبود .آن رو نبینهای بزرگ در سطوح بااه ومتای ایانرا مایدیدداد فکار
میکرددد که این حتی بیشتر غیرمنصفاده است" ،فکر میکنی درحال ادجام چهکاری هستی؟ آنرا دجات مردم مایداامی؟ هایچ
مادعی در مسیر دداردد و تزکیه ان تمام راه تا ادتها آرام و بیدردسر است -آیا این تزکیه کردن است؟ هرچه بیشتر تمارین کنناد،
راحتتر می ودد و هیچ مزاحمتی دداردد .چگوده این میتوادد مجاز با د"؟ موضوع ،این است و من دیز دربارهی آن فکر کاردهام.
در مرحلهی روع ،مرامب بسیاری از این دوع یاطین بودم .اما اگر این کار را تمام مدت ادجام میدادم ،فکار دمایکانم درسات
میبود .دیگران به من گفتهادد" ،تو تزکیهی آنها را بسیار آسان کردهای .مردم فقط مشکالت کوچک خود را دارداد ،و فقاط آن
چیزهای جزیی بین مردم وجود دارد .آنها وابستگیهای بسیاری داردد که هنوز دمیتوادند آنهاا را از دسات بدهناد! هناوز بایاد
منتظر بمادیم و ببینیم آیا افراد تو میتوادند ومتی بههمریختگی و هرج و مرج از راه میرسد دافای تو را بفهمناد" .ایان موضاوع
وجود دارد ،بنابراین مزاحمت وجود خواهد دا ت ،و آزمایشها وجود خواهند دا ت .چیزی که اکنون دربارهی آن صاحبت کاردم
یک دوع از یطان است .وامعا سخت است که بهطور حقیقی یک خص را دجات داد ،اما بیدهایت آسان اسات کاه او را داابود
کرد .یکبار که درک و فهم ما بیش از حد به ا تباه برود تزکیهی ما خاتمه خواهد یافت.

خودآگاه اصلي شما باید قوي باشد
بهخاطر اینکه ادسانها در طول زددگیهای مختلف خود کارهای دادرست بسیاری را ادجام دادهادد ،این مسئله برای مردم
بالیا و فجایعی را بههمراه دا ته و برای تمرینکنندگان موادع کارمایی را بهوجود آورده است .بناابراین ،تولاد ،پیاری ،بیمااری و
مرگ وجود خواهند دا ت .اینها کارمای معمولی هساتند .کارماای مدرتمناد دیگاری وجاود دارد کاه تاأثیر بسایار زیاادی بار
تمرینکنندگان میگذارد ،دام آن کارمای فکری است .مردم برای هدایت زددگی ان مجبوردد فکر کنند .از آنجا کاه اخص در
بین مردم عادی گم ده است ،اغلب در ذهنش افکاری در مورد هرت ،سود ،هوت ،خشم و غیره را ر د میدهاد .باهتادریج،
این افکار بهصورت افکار کارمایی مدرتمندی درمیآیند .از آنجا که هر چیزی در بععادهای دیگار دارای زدادگی و هساتی اسات،
کارما دیز همینطور است .ومتی فرد روع به تزکیه در یک راه درست میکند ،باید کارمای خود را از بین ببرد .از بین بردن کارما
این معنی را میدهد که آنرا از ریشه از بین برده و به کلی تغییر داد .البته ،کارما مقاومت خواهد کارد و بناابراین اخص درد و
ردج و موادعی خواهد دا ت .اما ،کارمای فکری مستقیما مزاحم ذهن فرد است .به همین جهات ،ممکان اسات اخص باهطاور
ساکت معلم و دافا را مالمت و سرزدش کند و ممکن است به بعضی از افکار پلید و کلمات ز ت فکار کناد .دردتیجاه ،بعضای از
تمرینکنندگان دمیدادند که موضوع از چه مرار است و فکر میکنند که این افکار خود آنها است .بعضی از افراد دیز معتقددد کاه
آنها از طرش ارواح یا حیوادات تسخیر کننده هستند ،اما آنها از طرش ارواح یا حیوادات تسخیرکننده دیستند .به بیاادی دمیاقتار،
آنها ثمرهی ادعکاآ کارمای فکری ذهن خص هستند .بعضی از افراد خودآگاه اصلی مویی دداردد و از کارمای فکاری پیاروی
میکنند و کارهای دادرست ادجام میدهند .چنین افرادی دابود ده و به سطوح پایینی سقوط خواهند کرد .باه هار حاال ،اغلاب
مردم میتوادند از ذهن موی ان (خودآگاه اصلی موی ان) استفاده کنند تا آنرا از باین ببرداد و باا آن مباارزه کنناد .آن دشاان
میدهد که این خص میتوادد دجات یابد و میتوادد خوب را از بد تشخیص دهد و به این معنی است که درک و فهمش خاوب
است .فا ن من به او کمک میکند تا اکثر چنین کارمای فکری را از بین ببرد .این وضعیت اغلب دیده مای اود .ومتای کاه آن
اتفاق میافتد ،خص مورد آزمایش مرار میگیرد برای اینکه دیده ود آیا میتوادد به این افکار بد غلبه کند یا داه .اگار بتوادیاد
ثابتمدم با ید ،میتوادیم کارما را از بین ببریم.

افكار شما باید درست باشد
منظور از "افکار دادرست" چیست؟ آن ا اره میکند به اینکه یک خص همیشاه دمایتواداد خاود را باهعناوان یاک
تمرینکننده دردظر بگیرد .یک تمرینکننده در تزکیه با درد و ردج مواجه می ود .ومتی درد و ردجی پیش میآیاد ،ممکان اسات
بهصورت مشکلی بین مردم عادی آ کار ود ،یا چیزهایی مثل تنشها و بازیهای ذهنی و امثال آن ،که مستقیما بر ین ینگ
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ما تأثیر میگذارد .موارد بسیاری در این رابطه وجود خواهند دا ت .با چه چیز دیگری روبرو می وید؟ بادنتاان ممکان اسات
داگهان احساآ معذبی دا ته با د .این بهخاطر بازپرداخت کارما است که به اکلهاای مختلفای آ اکار مای اود .در زماادی
بخصوص ،وادار خواهید د که احساآ کنید دمیتوادید بهطور واضح تشخیص دهید که آیا مسئلهای صاحیح اسات یاا داه ،آیاا
گودگ وجود دارد یا ده ،آیا میتوادید تزکیه کنید و در آن موفق وید یا ده ،یا بوداهایی وجود داردد یا ده و آنها وامعی هستند یاا
ده .در آینده ،این اوضاع و رایط دوباره ظاهر خواهند د که در ما تأثیری دروغین ایجاد کنند و در ما این احساآ را بهوجود
آوردد که آنها وجود دداردد و همگی کاذب هستند ،این برای این است که مشخص ود که آیا مصمم هستید یا ده .اگار بگوییاد
که میخواهید ارادهتان را آهنین کنید ،پس با این فکر ،در آن لحظه وامعا مادر خواهید بود که به آن عمل کنید و بهطاور طبیعای
بهخوبی عمل خواهید کرد چراکه ین ینگ ما ر د کرده است .اما اگر درحال حاضر محکم و پایدار دبا ید و بگذاریم که ایان
سختیها هماکنون به ما اصابت کند ،دخواهید فهمید که اوضاع از چه مرار است و برای ما پایان تزکیه خواهد بود .سختیهاا
به کلهای مختلفی ممکن است خود را دشان دهند.
در جریان عمل تزکیه ،خص باید بدین کل تزکیه کند تا به سطوح باهتر صعود کند .بنابراین بعضی از افاراد هساتند
که ومتی در جایی از بدن احساآ معذبی داردد ،فکر میکنند بیمار هستند .همیشه مشکل میتوادند مثل یک تمرینکنناده رفتاار
کنند .ومتی با این مسئله روبرو می ودد فکر میکنند که آن یک بیماری است" .چرا اینهمه مشکالت وجاود دارداد"؟ بگذاریاد
برایتان بگویم ،درحال حاضر بسیاری از آنها برای ما بردا ته دهادد و درحال حاضر امتحانهای اما کاامال پایشپاافتااده
هستند .اگر آنها برای ما برطرش دمی ددد و درحال حاضر با این مشکل روبرو می دید ممکن بود به حال مرگ بیفتید .اید
هرگز مادر دمیبودید که از تختتان بیرون بیایید .ومتی با مشکلی کوچک روبرو می وید ،فکر میکنید تحمل آن ساخت اسات.
اما چگوده میتوادد آنمدر راحت با د؟ بهطور مثال ،زمادیکه در کالسی در چادگچون آموزش میدادم ،خصی بود که کیفیات
مادرزادی بسیار خوبی دا ت و امیدوارکننده بود .دریافتم که او بسیار خوب است و بهمنظور اینکه بتوادد سریعا کارمایش را پاس
دهد و رو نبین ود آزمایشهای او را کمی افزایش دادم ،من بدین طریق تدارک میدیدم .اما ،یاک روز باه دظار آماد کاه او
بهطور داگهادی عالیم سکتهی مغزی دارد ،به زمین افتاد و فکر کرد که دمیتوادد حرکت کناد و مثال ایان باود کاه دساتهاا و
پاهایش حرکت دمیکنند .بنابراین برای مرامبت اضطراری او را به بیمارستان فرستاددد .سپس توادست دوبااره راه بارود .همگای
دربارهی این بیندیشید :با سکتهی مغزی ،چگوده خص میتوادد به این سرعت با پای خاودش برگاردد و دساتهاا و پاهاایش
دوباره حرکت کنند؟ اما او برگشت و گفت که یاد گرفتن فالون دافا بود که باعث د کارها خراب ود .او دربارهی این فکر دکرد
که چگوده توادست به این سرعت از سکتهی مغزی بهبود یابد؟ اگر فالون دافا را یاد دگرفته بود ،ممکن بود ومتای کاه باه زماین
افتاد وامعا در آنجا بمیرد .اید برای بقیهی عمرش فلج می د و حقیقتا سکته میکرد.
این مسئله این دکته را میگوید که چهمدر مشکل است یک خص را دجات داد .آن همه کار برای او ادجاام اده باود
ولی هنوز هم به آنها وامف دبود و درعوض چنان صحبتی کرد .بعضی از تمرینکنندگان مدیمی میگویند" :معلم ،چرا در سراسر
بددم احساآ معذبی دارم؟ همیشه برای تزریق به بیمارستان میروم ،اما کمکی دمیکند .دارو دیاز اثار دمایکناد" .آنهاا حتای
خجالت دمیکشند دربارهی این جریان با من صحبت میکنند! البتهکه آنها کمکی دمایکنناد .آنهاا بیمااری دیساتند .چگوداه
میتوادند کمک کنند؟ بروید و معاینه وید .هیچ مشکلی موجود دیسات ،بلکاه فقاط معاذب هساتید .یکای از ااگردان ماا باه
بیمارستان رفت و چندین آمپول روی بددش کست .در آخر ،دارو با فوران بیرون زد و سوزن هنوز هم دتوادست در بادن او فارو
رود .در آن مومع متوجه د" :صبر کن ،من یک تمرینکننده هستم و هیچ آمپول بیشتری دمیخواهم" .فقط آن موماع پای بارد
که آمپول تزریق دکند .بنابراین ،هر مومع که با دردی روبرو می وید ،مطمئن با ید که به این مسئله توجه مایکنیاد .بعضای از
مردم به ا تباه فکر میکنند که سعی میکنم جلوی بیمارستان رفتن آنها را بگیرم ،پس اینطاور فکار مایکنناد" :اگار اجاازه
دمیدهید به بیمارستان بروم ،به دزد یک استاد چیگودگ میروم" .هنوز هم فکر میکنند که آن یک بیماری است و میخواهناد
به سراغ یک استاد چیگودگ برودد .کجا میتوادند یک استاد حقیقی چیگودگ پیدا کنند؟ اگار او یاک اساتاد مالبای با اد ،باه
یکباره دابود خواهید د.
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باید بپرسیم ،چگوده میتوادید بگویید که آیا یک استاد چیگودگ ،وامعی است؟ بسیاری از استادان چیگودگ خود ان به
خود ان عنوان دادهادد .من مورد آزمایش مرار گرفتهام و از مؤسساههاای تحقیقاات علمای مادارکی دارم .بسایاری از اساتادان
چیگودگ ،مالبی هستند و به خود ان عناوینی را دادهادد! و بسیاری وجود دارداد کاه کالهبارداری مایکنناد و ماردم را فریاب
میدهند .چنین استاد دروغینی دیز میتوادد بیماریها را فا دهد .چرا میتوادد این کار را ادجام دهاد؟ او گرفتاار روح یاا حیاوان
تسخیرکننده است .اگر گرفتار روح یا حیوان تساخیرکننده دمایباود دمایتوادسات از ماردم کالهبارداری کناد! روح یاا حیاوان
تسخیرکننده دیز میتوادد ادرژی را بیرون بفرستد و بیماریها را فا دهد .آن بهصورت کلی از ادرژی بوده و میتوادد باهراحتای
مردم عادی را کنترل کند .اما همانطور که گفتهام ،ومتیکه ارواح یا حیوادات تسخیرکننده بیماری مردم را معالجه مایکنناد آیاا
هیچ میدادید چه چیزی به درون بدن ما میفرستند؟ در سطح فوقالعاده میکروسکوپی ،همگی به کل روح و حیاوان تساخیر
کننده هستند .ومتی به بدن ما فرستاده ود ،چه خواهید کرد؟ همانطور که میگویند" ،دعوت کردن یک فناداپذیر آساانتار از
خارج کردن آن است" .البته دیازی دیست که دربارهی مردم عادی صحبت کنیم ،چراکه آنها فقط میخواهند مردم عاادی باامی
بمادند و مومتا راحت با ند .اما ما یک تمرینکننده هستید ،آیا دمیخواهید مداوما بدنتان را پاهیش کنید؟ اگر آن به بدن اما
وصل ود ،چه ومت مادر خواهید بود از دست آن خالص وید؟ بهعالوه ،آن مقدار مابل توجهی ادرژی دارد .بعضیها میپرساند،
"چرا فالون اجازه میدهد که این اتفاق بیفتد؟ آیا ما فا ن معلم را دداریم که از ما محافظت کند"؟ در جهان ما اصلی وجود دارد:
اگر خودتان چیزی را بخواهید هیچ کسی در آن مداخله دمیکند .تا آنجا که آن خواست ما با د ،هیچ کسای دمایتواداد در آن
دخالت کند .فا ن من ما را متومف میکند و به ما اددرز میدهد .اگر ببیند که همیشه بادان صاورت هساتید ،بیشاتر از آن از
ما مواظبت دخواهد کرد .چگوده خص میتوادد مجبور به تزکیه کردن ود؟ ما دمیتوادید مجبور به تزکیه کردن وید؟ این
کامال به ما مربوط است که بهطور وامعی ترمی کنید .اگر ما دخواهید خودتان را ر د دهید هیچ کسی دمیتواداد درباارهی آن
کاری ادجام دهد .اصول را برای ما تشریح کردهام و فا را به ما آموزش دادهام ،اگر هنوز دخواهید خودتان را ترفیع دهیاد ،چاه
کسی را ماتت میکنید؟ اگر این ما با ید که چیزی را میخواهد ،فالون و فا ن من مداخلهای دخواهد کرد .مطمئنا ایانطاور
است .حتی بعضی از افراد به کالآهای استادان دیگر چیگودگ رفته و بعاد از آن در خاداه احساسای بسایار معاذب و داراحات
دا تهادد .مطمئنا اینطور است .چرا فا ن من از ما حمایت دکرد؟ برای چه به آنجا رفتید؟ با رفتن به آنجا برای گوشکاردن،
آیا در جستجوی چیزی دبودید؟ اگر با گوشهایتان گوش دمیکردید ،چگوده آن میتوادست به بدن اما دفاوذ کناد؟ بعضای از
افراد فالون ان را از کل ادداختهادد .بگذارید برایتان بگویم که این فالون باارزشتر از زددگی ما اسات .آن موجاودی واهتار
است که دمیتوادید همینطوری آنرا دابود کنید .درحال حاضر بسیاری از استادان دروغین وجود دارداد و بعضای از آنهاا تقریباا
معروش هستند .به مسئولین ادجمن تحقیق علم چیگودگ چین گفتهام که در زمانهای مدیم ،معشومهی دا ،دربار امپراتور را زیار
و رو کرد و آن روباه کارهای بیرحمادهی زیادی ادجام داد ،اما هنوز هم به بدی بعضی از استادان مالبی امروزی چیگوداگ کاه
کامال به تمام کشور صدمه رساددهادد دبود .چه تعداد مردم مربادی دهادد؟! در ظاهر ممکن است بهدظر برسد کامال خوب هستند،
اما چه تعداد از افراد آن دوع از چیزها را در بدن ان حمل میکنند؟ ومتی یک اساتاد دروغاین چایگوداگ آن چیزهاا را بیارون
بفرستد ،ما آنها را خواهید دا ت .اگر اینها را به ما بدهند ،آنها را در بدنتان حمل خواهید کرد .آنها بسیار مهاجم هستند.
به همین جهت برای یک فرد عادی مشکل است که از روی ظاهر بتوادد آنرا تشخیص دهد.
بعضی از مردم ممکن است فکر کنند" :بعد از رکت در این سمینار چیگودگ و گوش کاردن باه آنچاه لای هنگجای
امروز گفت ،پی بردهام چیگودگ چهمدر عمیق و پرمحتوا است! اگر سمینارهای چیگودگ دیگری وجود دا ته با د ،در آنها دیز
رکت خواهم کرد" .میگویم که مطلقا دباید به آنجا بروید .اگر به آنها گوش کنید ،چیزهای بد وارد گوشتان می ودد .بسایار
مشکل است که یک خص را هم دجات داد و هم فکر او را عوض کرد .پاک کردن بدن یک خص دیز بسیار مشاکل اسات.
تعداد بسیار زیادی از استادان دروغین چیگودگ وجود داردد .حتی بهعنوان یک استاد وامعی چیگودگ در یک روش صحیح ،آیاا
او وامعا پاک است؟ بعضی از حیوادات وامعا رور و وحشی هستند .اگرچه آن موجودات دمیتوادناد باه بادن او وصال اودد ،اماا
هیچکدام از آنها را هم دمیتوادد بیرون بیندازد .این خص و مخصوصا اگردان او ،توادایی این را دداردد که در مقیاسای وسایع
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از عهدهی آن چیزها برآیند .ومتی گودگ را بیرون میفرستد ،هر دوع چیز داجوری وجود دارد که با آن در تداخل اسات .هار چناد
ممکن است خودش خوب و ایسته با د ،اما اگردادش دیستند و توسط ادواع و امسام ارواح یا حیوادات مختلف تسخیر دهادد.
اگر بهطور وامعی بخواهید در فالون دافا تزکیه کنید ،دباید به دزد آنها بروید و به آنها گوش کنید .البتاه ،اگار دخواهیاد
فالون دافا را تزکیه کنید و بخواهید هر چیزی را تزکیه کنید ،میتوادید به آن ادامه دهید؛ مادع ما دخواهم د ،زیرا مریاد فاالون
دافا دیستید .اگر مشکلی پیدا کردید ،دگویید که تمرین فالون دافا باعث آن بوده است .فقط ومتی استاددارد ین ینگ را مراعاات
کنید و بر طبق دافا تزکیه کنید ،یک تمرینکنندهی وامعی فالون دافا هستید .برخی از من سؤال کردهادد کاه" ،آیاا مایتاوادم باا
تمرینکنندگان روشهای دیگر چیگودگ معا رت کنم"؟ بگذارید برایتان توضیح دهم ،آنها فقط چیگودگ را تمرین میکنند
درحالی که ما در دافا تزکیه میکنید .بعد از حضور در این کالآ ،فاصلهی زیادی بین سطح ما و آنها خواهد بود .این فالون
چیزی است که پس از دسلهای زیادی از تزکیه کل گرفته و خیلی مدرتمند است .مطمئنا ومتی با آنها رابطه برمرار میکنیاد،
اگر بتوادید ترتیبی دهید که از آنها چیزی را دریافت دکنید و فقط یک دوست معماولی با اید ،مسائلهای دخواهاد باود .اگار آن
ا خاص وامعا چیزی به بدن ان دا ته با ند ،بسیار بد خواهد بود و بهتر است که اصال با آنها تماسی ددا ته با ید .در مومعیت
زن و وهر ،فکر میکنم اگر همسر ما چیگودگ دیگری را تمرین کند دیز مسئلهای دبا د .اما یک دکته وجاود دارد :از آنجاا
که ما یک راه درست را تمرین میکنید ،تزکیهی ما به دیگران فایده میرسادد .اگار همسار اما رو ای ایطادی را تزکیاه
میکند ،ممکن است در بددش چیزهای بدی دا ته با د .برای اطمینان از ایمنی ما ،همسر ما دیز باید پاک ود .همه چیز در
بععدهای دیگر برای ما پاک می ود .محیط خادهتان دیز پاک خواهد د .اگر محیط ما پااک دشاود و هار چیازی باا اما در
تداخل با د ،چگوده میتوادید عمل تزکیه را ادجام دهید؟
اما وضعیتی وجود دارد که فا ن من برای پاک کردن چیزها کمکی دخواهد کرد .ماا تمارینکننادهای داریام کاه روزی
فا ن مرا دید که به خادهاش آمد .بسیار هیجان زده بود" :فا ن معلم اینجا است .معلم ،خواهش میکنم وارد وید" .فا ن من
گفت" :اتاق تو بیش از حد به هم ریخته است و اینجا چیزهای بسیار زیادی وجود دارد" .سپس ،فا ن ترک کرد .معموه ومتای
ارواح خبیث زیادی در بععدهای دیگر وجود دا ته با د ،فا ن من آنها را برای اما پااک مایکناد .باه هار حاال ،اتااق او پار
ازکتابهای مختلف بد چیگودگ بود .او متوجه آن د و بهوسیلهی آتش زدن کتابها یا فروشآنها برای بازیافت ،خاده را پاک
کرد .سپس فا ن من بازگشت .این چیزی بود که این اگرد به من گفت.
ا خاصی دیز وجود داردد که طالعبینها را میبینند .برخی از من سؤال کردهادد که" ،معلم ،من درحال حاضر فالون دافا را
تزکیه میکنم .آیا هنوز میتوادم از کتاب تغییرات یا چیزهایی در ارتباط با طالعبینی استفاده کنم؟ همیشه به این چیزها عالممناد
بودهام" .بگذارید به این صورت توضیح دهم :اگر مقدار مابل مالحظهای ادرژی دا ته با ید ،هرچه را که بازگو کنید اثر و دفاوذی
خواهد دا ت .اگر چیزی مرار دبا د به آن صورت با د ولی به کسی بگویید که آن بدان صورت است ،ممکن است مرتکب عمل
بدی ده با ید .یک فرد عادی بسیار ضعیف است .پیامهای او دااستواردد و ممکن است تغییر کنند .اگر دهانتاان را بااز کنیاد و
چیزی به او بگویید ،آن عذاب ممکن است به حقیقت تبدیل ود .اگر این خص کارمای بسیاری دا ته با د ،باید آنها را پاس
دهد ،اما ومتی ما ادامه داده و به او بگویید که آیندهی خوبی خواهد دا ت و سپس دتوادد کارماایش را پاس بدهاد ،چگوداه آن
میتوادد صحیح با د؟ آیا به او صدمه دمیزدید؟ بعضی از افراد دمیتوادند این چیزها را رها کنند و به آنها چسبیدهادد مثل اینکه
دارای تبحری هستند .آیا این یک وابستگی دیست؟ بهعالوه ،حتی اگر وامعا هم حقیقت را بدادید ،بهعنوان یک تمرینکننده ،بایاد
ین ینگ خود را حفظ کنید و اسرار آسمادی را به آسادی برای یک خص عادی فاش دکنید .این یک اصل است .اهمیتی ددارد
که خص چگوده با استفاده از کتاب تغییرات چیزهایی را محاسبه میکند ،بعضی از آنها به هر صاورت دیگار حقیقای دیساتند.
بنابراین ما محاسبه میکنید و محاسبه میکنید ،و به هر دوی چیزهای راست و دروغ میرسید .چیزهایی مثل طالعبینای اجاازه
دارد در جامعهی مردم عادی وجود دا ته با د .از آنجا که ما خصی هستید که دارای گودگی وامعی است ،مایتاوادم بگاویم
که یک تمرینکنندهی وامعی باید استاددارد باهیی را ددبال کند .اما بعضی از تمرینکنندگاان افاراد دیگار را پیادا مایکنناد کاه
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آینده ان را بگویند و سؤال میکنند" ،آیا طالع مرا میبینی که تزکیهی من چگوده اسات"؟ یاا "آیاا مان درد و ردجای خاواهم
دا ت"؟ آنها دیگران را پیدا میکنند تا این چیزها را پیشگویی کنند .اگر این محنت ما بازگو ود ،چگوده میتوادید خودتاان
را ر د دهید؟ تمام زددگی یک تمرینکننده دوباره تدارک دیده ده است .کفبینای اخص ،صاورتخاوادی ،روز تولاد و تماام
پیامهای بدن خص همگی درحال حاضر متفاوت هستند و تغییر کردهادد .اگر دزد یک طالعبین بروید ،به او بااور خواهیاد کارد.
وگرده برای چه این کار را ادجام میدهید؟ آنچه که او میتوادد به ما بازگو کند بعضی از چیزهای سطحی درباارهی گذ اتهی
ما است .درحالی که جوهر و ذات آنها درحال حاضر تغییر کرده است .پس همگی دربارهی این بیندیشید :اگر دزد یک فالباین
بروید ،آیا به او گوش دمیدهید و به او باور دمیآورید؟ پس ،آیا این یک بار روادی را برای ما بهوجود دیاورده است؟ اگر خودتاان
را با فکر کردن دربارهی آن داراحت کنید ،آیا یک وابستگی دیست؟ پس چگوده این وابستگی میتوادد از بین بارود؟ آیاا خودتاان
یک مشکل و محنتی را برای خودتان اضافه دکردهاید؟ آیا مجبور دیستید کاه درد و محنات بیشاتری را بارای رهاا کاردن ایان
وابستگی تحمل کنید؟ با هر آزمایش و هر درد و ردجی ،این سؤال وجود دارد که آیا در تزکیه به باه صعود میکنید یا باه پاایین
میروید .تزکیه همان گوده که هست بهاددازهی کافی مشکل است ،اما ما میروید و درد و ردجی دیگر دیز به آن اضافه میکنید.
چگوده میتوادید از پس آن برآیید؟ ممکن است دردتیجهی آن ،با سختیها و د واریهایی مواجاه اوید .مسایر تغییار یافتاهی
زددگیتان مجاز دیست بهوسیلهی دیگران دیده ود .اگر بهوسیلهی دیگران دیده ود یا به ما گفته ود که چاه زماادی درد و
ردجی به سراغتان خواهد آمد ،چگوده میتوادید تزکیه کنید؟ به همین جهت ،در کل مجاز دیست دیده ود .هیچ کسی از مدارآ
تزکیهی دیگر دیز اجازه ددارد آنرا ببیند .حتی مریدان همراه در یک مدرسهی تزکیه دیز اجازه دداردد آنرا ببینند .هیچ کسی ماادر
دخواهد بود آنرا بهدرستی بگوید ،زیرا آن زددگیای است که تغییر کرده ،یک زددگی برای تزکیه کردن.
برخی از من سؤال کردهادد که آیا میتوادند کتابهای مذهبی دیگران و کتابهای دیگر چیگودگ را مطالعه کنناد .ذکار
کردهایم که کتابهای مذهبی ،مخصوصا بودیستی ،همگی به مردم آموزش میدهند که چگوده ین ینگ خود را تزکیاه کنناد.
ما دیز به مدرسهی بودا تعلق داریم ،پس هیچ مشکلی دمیتوادد وجود دا ته با د .اما دکتهای را باید ذکر کرد :بسیاری از مساایل
در متون مقدآ در پروسهی ادتقال باهطاور ا اتباه ترجماه ادهاداد .باهعاالوه ،بسایاری از تفسایرهای متاون مقادآ دیاز از
دقطهدظرهایی در سطوح مختلف ادجام ده است و بهطور سرسری معنی دهادد .آن چپاول و غاارت دارماا اسات .افارادی کاه
بهطور سرسری متون مقدآ را تفسیر کردهادد از املیم بودا بسیار دور بوده و محتوای وامعی آنها را دفهمیددد .به هماین جهات،
آنها دیز درکهای مختلفی از موضوعات دا تهادد .برای ما آسان دیست که آنها را کامال بفهمید و مادر دیستید خصا آنها را
درک کنید .اما اگر بگویید" ،فقط عالممند هستم که آنها را مطالعه کنم" و همیشه آنها را مطالعاه کنیاد ،روش آن مدرساه را
تزکیه میکنید .زیرا متون مقدآ دیز گودگ و فای آن مدرسهی تزکیه را ترکیب کرده و ومتی آنهاا را مطالعاه کنیاد ،روش آن
مدرسه را یاد گرفتهاید -این مشکل وجود دارد .اگر آنها را عمیقا مطالعه کنید و روش آن مدرسه را پیگیری کنید ،ممکان اسات
به جای مدرسهی ما به آن مدرسهی تزکیه تعلق پیدا کنید .در سراسر تاریخ ،از فرد خواسته ده است که در تزکیه ،دو مدرساهی
تزکیه را در یک زمان مبول دکند .اگر وامعا بخواهید روش این مدرسه را تزکیه کنید ،فقط باید دو تههای این مدرسهی تزکیاه را
مطالعه کنید.
تا آنجا که به کتابهای چیگودگ مربوط است ،اگر میخواهید تزکیه کنید دباید آنها را بخوادید .مخصوصا کتاابهاای
چیگودگی که این روزها منتشر می ودد -آنها را دخوادید .همینطور کتابهایی مثال کیمیااگری درودای سانتی امپراتاور زرد،
ینگمینگ گوییجی ،یا دایو ذَدگ .با آنکه چیزهای بدی را بههمراه دداردد ،آنها دیز امل پیامهایی از سطوح مختلف باوده و
دیز برای خود ان راههایی از تزکیه هستند .ومتی آنها را بخوادید ،به ما چیزی خواهند داد و با ما تداخل خواهناد کارد .اگار
یکی از جملههای آنها را خوب بیابید ،دردتیجه ،چیزی از آنها به طرش ما آمده و به گودگ ما اضافه خواهد اد .اگرچاه آن
چیز بدی دیست ،اما ومتی چیز دیگری داگهان به ما داده ود آیا میتوادید تزکیه کنید؟ آیا این مشکلی را بهوجود دمیآورد؟ اگر
یک مطعهی الکترودیکی اضافی را به مجموعهی داخلی تلویزیون اضافه کنید ،فکر میکنید چه اتفامی بار سار تلویزیاون خواهاد
آمد؟ فورا از کار میافتد .این یک اصل است .بهعالوه ،این روزها بسیاری از کتابهای چیگودگ ،مالبی هستند و ادواع مختلفای
121

از پیامها را بههمراه داردد .ومتی یکی از اگردان ما صفحهی یک کتاب چیگودگ را ورق میزد یک مار از آن بیرون پرید .البته،
دمیخواهم به جزییات آن بپردازم .آنچه که ا اره کردم این است که خود تمرینکنندگان یکسری مشکالت را بارای خود اان
درست میکنند ،زیرا دمیتوادند خود ان را بهخوبی اداره کنند؛ به بیادی دیگر ،این مشکالت بهوسیلهی فکری دادرسات باهوجاود
میآید .به این مسئله ا اره میکنم زیرا برای همگی ما خوب است که بدادید ،کمک میکنم که ببینید چه کاار کنیاد و چگوداه
بین آنها فرق بگذارید تا مشکالتی در آینده بهوموع دپیوددد .اگرچه به آنچه هماکنون گفاتم بایش از حاد تأکیاد دکاردم ،بایاد
مطمئن با ید که به آن توجه میکنید زیرا اغلب ،علت مشکالت این است و مشکالت معموه از اینجا دا ی مای اودد .تزکیاه
کردن بیدهایت طامتفرسا و بسیار جدی است .اگر برای یک لحظه بیتوجه با ید ،ممکن است بلغزیاد و در یاک لحظاه داابود
وید .به همین جهت ،افکارتان وامعا باید درست با د.

هنرهاي رزمي چيگونگ
عالوه بر روشهای تزکیهی درودی ،هنرهای رزمی چیگودگ دیز وجاود دارداد .درحاالی کاه درباارهی هنرهاای رزمای
چیگودگ صحبت میکنیم ،باید یک موضوع را تأکید کنم ،این روزها گفتههایی وجود دارد مبنی بر اینکه کلهای بسایاری از
چیگودگ در جامعهی تزکیهکنندگان وجود دارد.
درحال حاضر بهاصطالح دقا ی چی گودگ ،موسیقی چیگودگ ،خطاطی چیگودگ و رمص چیگودگ وجود دارد -اداواع
و امسام این چیزها وجود دارد .آیا همگی آنها چیگودگ هستند؟ بهدظرم عجیب است .میگویم که این ،چیگودگ را به هارج و
مرج میکشادد .ده تنها چیگودگ را به هرج و مرج میکشادد ،بلکه چیگودگ را به تباهی میکشادد .پایهی دظری آنها چیست؟
گفته ده است ومتی خصی دقا ی میکند ،آواز میخوادد ،میرمصد یا میدویسد ،بایاد در وضاعیت خلساه یاا باهاصاطالح در
"وضعیت چیگودگ" با د .آنها میگویند که این چیگودگ است .آیا اینطور است؟ دمیتوادید به این اکل باه چیزهاا دگااه
کنید .سؤال میکنم :آیا آن باعث دابودی چیگودگ دمی ود؟ چی گودگ دادشی عمیق و جامع برای تزکیهی جسم بشری اسات.
اوه ،چگوده در وضعیت خلسه بودن میتوادد چی گودگ دامیده ود؟ پس اگر در وضعیت خلسه باه توالات بارویم آن چاه چیازی
دامیده می ود؟ آیا این دابود کردن چی گودگ دیست؟ من این را تضعیف چیگودگ میدامم .دو سال پیش در دمایشگاه تندرستی
آسیایی ،موضوعی معروش به خطاطی چیگودگ وجود دا ت .خطاطی چیگودگ چیست؟ باه آنجاا رفاتم تاا دظاری بینادازم و
خصی را در آنجا درحال دو تن دیدم .در ضمن دو تن ،با دستادش چی خود را به هر کلمه آزاد میکرد ،چای آزاد اده کاامال
سیاهردگ بود .فکر او کامال مشغول پول و هرت بود .پس آیا میتوادست گودگ دا ته با د؟ چی او دیز دمیتوادست خوب با د.
دو تههای او آویزان بوددد و به میمتهای باهیی فروش میرفتند .اما فقط خارجیها بوددد که آنهاا را مایخریدداد .مایتاوادم
بگویم هر کسی که آنها را میخرید بد ادسی میآورد .چگوده چی سیاه میتوادد خوب با د؟ تمام صورت آن اخص سایاه باه
دظر میآمد .ذهن او مشغول پول بود و فقط به پول فکر میکرد ،چگوده میتوادست گودگی دا اته با اد؟ باا ایان حاال ،کاارت
مالمات او امل بسیاری از عناوین و القاب ،از مبیل بهاصطالح خطاطی بینالمللی چیگودگ بود! میخواهم بپرسم چگوده چنین
چیزی میتوادد چیگودگ دامیده ود؟
همگی دربارهی این بیندیشید :هشتاد تا دود درصد از افراد این کالآ ده تنها سالمتی ان بازخواهد گشت ،بلکه گوداگ
را دیز ر د خواهند داد -گودگ وامعی .آنچه که بدن ما درحال حاضر با خود دارد کامال فوقطبیعی است .اگر خصاا خودتاان
تزکیه میکردید ،دمیتوادستید این چیزها را بهدست بیاورید ،حتی اگر برای یک دورهی کامل زددگی هم تزکیه میکردیاد .حتای
اگر یک فرد جوان ،درست از همین اهن تزکیه را روع میکرد و برای کل زددگی تزکیه میکرد هنوز هم دمیتوادست چیزهایی
را که در ما مرار دادم بهدست بیاورد ،حتی اگر یک استاد بزرگ وامعی را پیدا میکرد تا به او آموزش دهد .چندین دسل برای ما
طول کشیده است که این فالون و این مکادیزم را کل دهیم .این چیزها همگی یکدفعه در بدن ما جایگزین ادهاداد .بارای
همین ،به ما میگویم بهخاطر اینکه آنرا بهراحتی بهدست آوردهاید به آسادی از دست ددهید .آنها بیدهایت بااارزش و دفایس
هستند .بعد از این کالآ ،آنچه را که با خودتان بههمراه دارید گودگ وامعی ،مادهی با ادرژی باه است .ومتی به خاده میروید و
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چند کلمهای میدویسید اهمیتی ددارد که چه دست خطی دا ته با ید ،حاوی گودگ است! پس آیا ،هار کسای کاه ایان دوره را
دیده است باید عنوان "استادی" را بگیرد و استاد خطاطی چیگودگ ود؟ میگویم دمیتوادید به این اکل باه آن دگااه کنیاد.
بهعنوان فردی با گودگ و ادرژی حقیقی ،احتیاجی ددارید که آنرا با مصد آزاد کنید .با هرچه که تماآ دا اته با اید ادارژی باه
جای خواهید گذا ت و همه چیز بهطور دورادی خواهد درخشید.
همچنین در یک روزدامه ،خبر کوچکی را پیدا کردم که دربارهی برگزاری یک دورهی خطاطی چیگودگ بود .آنرا بهطور
مختصر خواددم تا ببینم چگوده آن دوره آموزش داده می د .چنین دو ته ده بود :اول تنفس را تنظیم و دم و بازدمتان را کنترل
کنید؛ سپس درحالی که ذهنتان را روی چی در مسمت دَنتیان متمرکز میکنید پادزده تا سی دمیقه مدیتیشن کنید؛ از ذهنتان
استفاده کنید تا چی از مسمت دَنتیان بلند ود و به ساعد برود؛ ملم را بردارید و در جوهر فرو کنید؛ چی را به دوک ملام منتقال
کنید؛ و ومتی فکرتان به آنجا رسید ،روع به دو تن کنید .آیا این فریب دادن مردم دیست؟ اوه ،اگر اخص بتواداد چای را باه
جایی ادتقال دهد ،آیا چیگودگ به حساب میآید؟ پس ،مبل از خوردن غذا باید برای مدتی در مدیتیشن بنشاینیم .ساپس چاوب
غذاخوری را بردا ته و چی را به طرش دوک چوب غذاخوری حرکت داده و غذا بخوریم ،آن "غاذا خاوردن چایگوداگ" دامیاده
خواهد د ،آیا اینطور دیست؟ هرچه را که میخوریم همگی ادرژی خواهد بود .فقط چنین دکتاهای را رو ان مایساازم .ایان را
تضعیف چیگودگ میدامم -آنها فکر میکنند چیگودگ چیزی اینمدر سطحی است .به همین جهت دمیتوادید به ایان اکل
به آن دگاه کنید.
اما هنرهای رزمی چیگودگ میتوادند بهعنوان یک روش چیگودگ مستقل به حساب آیند .چرا؟ زیارا آنهاا از هازاران
سال گذ تهادد و مجموعهی کاملی از تئوریهای تزکیه و مجموعهی کاملی از روشهای تزکیه داردد و این دلیال آن اسات کاه
چرا میتوادند بهعنوان یک سیستم کامل به حساب آیند .اما با این وجود ،هنرهای رزمی هنوز هم چیزی در پایینترین ساطح در
بین روشهای تزکیهی درودی هستند .چیگودگ سخت دوعی از تودهی ادرژی است که فقط برای ضاربه زدن و مباارزه باهکاار
میرود .اجازه دهید مثالی برایتان بزدم .تمرینکننده ای در پکن بعد از رکت کردن در کالآ فالون دافای ما ،دمایتوادسات باا
دستادش چیزی را فشار دهد .ومتی که درحال خرید کالسکهی بچهای بود و میخواست مقاومت کالساکه را باا دساتش بررسای
کند ،آن از هم پا ید و او متعجب د .ومتی در خاده روی صندلی میدشست ،دمیتوادست آنرا با دستش فشار دهد .اگر آن کاار
را میکرد ،صندلی می کست .از من علت جریان را پرسید .به او چیزی دگفتم چراکه دمیخواستم یک وابساتگی را ر اد دهاد.
گفتم" ،این چیزها طبیعی هستند .فقط بگذار با د و در مورد آن دگران دباش .همگی چیزهای خوبی هستند" .اگار ایان تواداایی
فوقطبیعی بهخوبی مورد استفاده مرار گیرد ،یک سنگ با فشار دست میتوادد بهصورت پودر درآید .آیاا ایان چایگوداگ ساخت
دیست؟ اما او هرگز چیگودگ سخت را تمرین دکرده بود .در تمرینهای تزکیهی درودی ،این تواداییهاای فاوقطبیعای معماوه
میتوادند ر د کنند .اما از آنجا که افراد دمیتوادند ین ینگ ان را حفظ کنند ،پس از اینکه این تواداییها ظاهر ددد معموه
اجازه داده دمی ود که از آنها استفاده کنند .مخصوصا در سطح پایین تزکیه ،ین ینگ اخص ر اد دکارده اسات ،بناابراین
تواداییهای فوقطبیعی که در سطح پایین ر د میکنند وامعا دمیتوادند بهظهور برسند .با گذ ت زمان ،سطح ما ترمی میکناد
و این چیزها دیگر فایدهای دداردد و احتیاجی دیست که بهظهور برسند.
هنرهای رزمی چیگودگ دمیقا چگوده تمرین می ودد؟ خص در تمرین هنرهای رزمی چیگودگ ،باید چای را هادایت
کند و حرکت دهد .اما در اول کار هدایت آن آسان دیست .حتی اگر خص بخواهد چی را هدایت کند ،ممکن است مادر به ادجام
آن دبا د .پس باید چه کار کند؟ باید دستها ،دو طرش سینهها ،پاها ،رانها ،باازوان و سارش را تمارین دهاد .چگوداه آنهاا را
تمرین میدهد؟ بعضی از افراد با کف دست ان به درخت مشت میزدند و بعضیها با دست ان به سنگ میکوبناد .مایتوادیاد
تصور کنید که ومتی چنین تماسی برمرار می ود چهمدر میتوادد برای استخوانها دردداک با د ،بهطوریکه اگار محکامتار زده
ود دچار خودریزی می ود! چی هنوز هم دمیتوادد هدایت ود .چه کاری باید ادجام ود؟ خص بازوادش را دوسان میدهاد و
میگذارد تا خون در جهت خالش گردش کند ،بهطوری که بازوان و دستان او متورم خواهند د .آنها وامعا متورم می ودد .پس
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از آن ،ومتی خص محکم به سنگ میکوبد ،استخوانهایش پو شی درم پیدا کرده و با سنگ ارتباط مستقیمی برمرار دمیکنناد
و دستها آنمدر هم دردی را احساآ دخواهند کرد .همانطور که خص به تمرین ادامه میدهد ،اساتاد ،ایان فارد را آماوزش
میدهد .با گذ ت زمان ،یاد میگیرد که چی را هدایت کند .اما توادایی هدایت چی کافی دیست ،زیرا در یک دبرد وامعای ،رمیاب
برای او صبر دخواهد کرد .البته ومتی خص بتوادد چی را هدایت کند ،مادر خواهد بود در مقابل حملهها مقاومات کناد و بعاد از
اصابت سخت یک چوب ضخیم ،دردی را احساآ دخواهد کرد .بعد از راهنمایی چی به بازوان ،آنها متورم مای اودد .اماا چای
ابتداییترین چیزها در مرحلهی روع است و میتوادد بعد از ادامهی تمرین به مادهی با ادرژی باه تبدیل ود .ومتیکه چای باه
مادهی با ادرژی باه تبدیل ود ،بهتدریج به کل یک خو هی ادرژی با فشردگی زیاد درمیآید و این خو هی ادارژی موجاودی
باهوش است .به همین جهت ،آن دیز یک خو هی توادایی فوقطبیعی است ،یا بدین معنی که یک داوع از تواداایی فاوقطبیعای
است .اما این توادایی فوق طبیعی صرفا برای ضربه زدن و دفاع از خود در برابر ضربه خوردن است .این تواداایی بارای افا دادن
بیماریها کار دمیکند .از آنجا که این مادهی با ادرژی باه در بععدی دیگر وجود دارد و در بععد ما عبور دمیکناد ،زماان عباور آن
سریعتر از زمان ما است .ومتی به کسی با مشت ضربهای میزدید ،احتیاجی ددارید که چی را هدایت کنید یا اینکاه باه آن فکار
کنید زیرا گودگ هماکنون در آنجا خواهد بود .ومتی سعی میکنید حملهی کسی را دفع کنید ،گودگ دیز در همان زمان در آنجا
خواهد بود .بدون توجه به اینکه با چه سرعتی با مشت ضربه را پرتاب میکنید ،آن سریعتر از ما عبور میکند زیرا مفهوم زمان
در دو طرش متفاوت است .از طریق تمرین هنرهای رزمی چیگودگ ،خص میتوادد تواداییهاایی مثال دسات آهناین ،دسات
جیوهای ،پای الماآ ،پای آرهات و مادند آن را ر د دهد .اینها مهارتهای مردم عادی هستند .از طریق تمرین ،یک فرد عاادی
میتوادد به این سطح برسد.
بزرگترین اختالش بین هنرهای رزمی چیگودگ و روشهای تزکیهی درودی این است که هنرهای رزمای چایگوداگ
دیاز به حرکت داردد ،دردتیجه چی در زیر پوست حرکت میکند .از آنجا که آن دیاز به تمرین در حرکت دارد ،خص دمایتواداد
به مرحلهی سکون برسد و چیِ خص دمیتوادد داخل دَنتیان ود .چیِ خص ،زیار پوسات و از میاان ماهیچاههاا حرکات
میکند .برای همین ،فرد ده میتوادد بدن را تزکیه کند و ده میتوادد تواداییهای سطح باه را تزکیه کند .عمل تزکیهی درودی ما
هزم میدادد که تمرین در وضعیت سکون ادجام ود .روشهای مرسوم هزم میدادند که چی داخل دَنتیان در مسامت زیارین
کم ود .آنها تمرین در وضعیت سکون و تبدیل بِنتی را ضروری میدادند .آنها میتوادند بادن را تزکیاه کنناد و باه ساطوح
باهتر تزکیه کنند.
ممکن است چیزهایی دربارهی تکنیکهای هنرهای رزمی ،بیه آنچه که در رمانها دربارهی پو ش دااموآ طالیای،
پیراهن آهنی و کافتن یک درخت سپیدار از فاصلهی یکصد مدمی میدویسند نیده با ید .در رابطه با هنرهای رزمی سابعک،
فرد میتوادد در محلهای مرتفعی رفت و آمد دا ته با د .حتی بعضی از افراد میتوادناد وارد بععادهای دیگار اودد .آیاا چناین
هنرهای رزمیای وجود داردد؟ بله ،مطمئنا وجود داردد .ولی در بین مردم عادی یافت دمی ودد .کسادی که وامعا چناین هنرهاای
رزمی تراز اولی را تزکیه کردهادد ،دمیتوادند آنها را به عموم دشان دهند .زیرا چناین خصای فقاط هنرهاای رزمای را تمارین
دمی کند و کامال در فراسوی سطح مردم عادی است ،او باید روش تزکیه را با ددبال کردن یک روش تزکیهی درودی ادجام دهاد.
خص باید به ین ینگ خود ارزش گذا ته و آنرا ر د دهد .او باید اهمیت کمتری به چیزهاایی مثال عالیاق ماادی بدهاد.
هرچند که میتوادد چنین هنرهای رزمیای را تزکیه کند ،از آن به بعد دیگر دمیتوادد در باین ماردم عاادی باهساادگی از آنهاا
استفاده کند .اگر در خلوت کسی او را دبیند ،اجازه دارد از آنها استفاده کند .با خواددن بعضای رماانهاا ،خواهیاد دیاد کاه یاک
خصیت داستادی برای یک مشیر دستی هنری سری ،گنج یا زن ،مبارزه میکند یا کسی را میکشد .هر یک باهصاورتی کاه
تواداییهای بزرگ رفت و برگشت اسرارآمیزی داردد ،به تصویر کشیده دهادد .همگی دربارهی این بیندیشید :آیا افرادی که وامعاا
این تواداییهای هنرهای رزمی را دارا هستند دباید آنها را از طریق تزکیهی درودی تزکیه کرده با ند؟ آن توادااییهاا را فقاط از
طریق تزکیهی ین ینگ ان کسب کردهادد و باید عالمهای به اهرت ،منفعات و تمناهاای مختلاف ددا اته با اند .چگوداه
میتوادند دیگران را بکشند؟ چگوده میتوادند آنهمه به پول و ثروت اهمیت بدهند؟ این کامال غیرممکن است .آنها فقط مبالغاه
123

و اغراق هنری هستند .مردم فقط در جستجوی تحریک روادی هستند و هر کاری برای چناین هاوا و هوسای ادجاام مایدهناد.
دویسندگان از این مسئله بهرهبرداری کرده و بیشترین سعی ان را میکنند تا در مورد هرچه که در جستجویش هستید یا اما را
خشنود میکند بنویسند .هرچه دو تهها باوردکرددیتر با ند ،بیشتر عالمه دارید آنها را بخوادید .آنها فقط مبالغه و اغراق هناری
هستند .آنهایی که وامعا چنین تواداییهای هنرهای رزمی را دارا هستند بدان صورت عمل دمیکنند ،و حتی آنهاا را در معارض
عموم هم به دمایش دمیگذاردد.

خودنمایي
بهخاطر تزکیه در بین مردم عادی ،عدهای از تمرینکنندگان ما دمیتوادند بسیاری از وابستگیهای ان را از دست بدهند.
بسیاری از وابستگیها درحال حاضر برای ان طبیعی ده و دمیتوادند به آنها پای ببرداد .خوددماایی کاردن مایتواداد در هار
مومعیتی جلوه کند و میتوادد ومتی که کارهای خوب ادجام داده می ود دیز خود را دشان دهاد .ااید بعضای از افاراد ومتای در
زددگی روزاده ان کمی مومعیت یا ثروت بهدست میآوردد به خود میبالند و خوددمایی میکنند" ،من فاردی هساتم کاه باعاث
می ود چیزها اتفاق بیفتد ،این همیشه من هستم" .ما دیز چنین مواردی داریم کاه افارادی کاه کمای بهتار از دیگاران تزکیاه
میکنند ،بینش چشم سوم بهتری داردد یا حرکات تمرین آنها بهتر از دیگران به دظر میآید دیز دوست داردد خوددمایی کنند.
برخی از افراد میگویند" ،من مطلبی را از معلم لی نیدهام" .مردم به دور او جمع ده و میخواهند به هرچه او میگوید
گوش کنند .او بر طبق فهم خود ،ایعه را با آب و تاب به دیگران منتقل میکند .ادگیزهی او چیسات؟ بارای خوددماایی کاردن
است .افرادی دیز وجود داردد که با عالمهی زیادی ایعه را در بین دیگران پخش میکنند ،مثل اینکه بهخوبی مطلاع هساتند و
مثل اینکه بسیاری از تمرینکنندگان ما به اددازهی آنها دمیفهمند یا آگاهی دداردد .این برای آنها بهصورت طبیعای درآماده و
اید خود ان به آن وامف دیستند .ممکن است این ذهنیت خوددمایی را دیمههشیاراده دا ته با ند .در غیر اینصاورت ،هادش از
پخش ایعه چیست؟ بعضی از افراد دربارهی اینکه چه ومت "معلم به کوهها باز خواهد گشت" چیزهایی پخش میکنند .مان از
کوهها دیامدم ،به کدام کوه بازگردم؟ عدهای هم میگویند که در یک روز بخصاوص ،مان باه ایان و آن چیازی آماوزش دادم و
اینکه با خصی بهصورت بسیار استثنایی رفتار کردم .پخش کردن این چیزها چه فایدهای دارد؟ آنها اصال باه درد هایچ چیاز
خوبی دمیخوردد .به هر حال مشاهده کردهایم که این یک دوع وابستگی برای این ا خاص است ،دوعی از خوددمایی کردن.
برخی افراد به سراغ من آمده و از من امضاء میخواهند .منظور چیست؟ این عادت مردم عادی است که امضای کسای را
برای یادگاری دگه میداردد .اگر تزکیه دمیکنید ،امضای من به هیچ درد ما دمیخورد .هر کلمهای که در کتابهای من دو اته
ده مظهری از من و فالون است و هر جمله از آن توسط من گفته ده است .آیا وامعا هنوز مایخواهیاد چیازی را بارای اما
امضاء کنم؟ بعضی ا خاص فکر میکنند" :با دا تن امضای معلم ،پیامهای معلم حافظ من خواهد بود" .آنها هنوز هم به چنین
پیامهایی اعتقاد داردد .ما به پیامها اهمیتی دمیدهیم .این کتاب درحال حاضر گرانبها و ارز مند است .آیا چیاز بیشاتری وجاود
دارد که هنوز به آن دیاز دارید؟ تمام این مسایل بازتاب وابستگیها هستند .همچنین ،بعد از مالحظهی رفتاار و سالوک بعضای از
تمرینکنندگان که با من سفر میکنند ،بعضی از ا خاص از آنها تقلید میکنند بدون اینکه متوجه با ند که آنها خوب یاا باد
هستند .درحقیقت ،مهم دیست که خص چه کسی است ،فقط یک فا وجود دارد .خص فقط با رعایت کردن این دافا میتواداد
به استاددارد وامعی برسد .ا خاصی که با من سفر میکنند هیچگوده آموزش خصوصی دریافت دکردهاداد ،مثال دیگاران هساتند،
فقط اینطور است که برای ادجمن تحقیق کار میکنند .چنین وابستگیهایی را ر د ددهید .بعضی موامع با کل دادن به چناین
وابستگیهایی ممکن است بدون مصد ،دقش کسی را بازی کنید که دافا را تضعیف میکند .ایعهی هیجانادگیازی کاه از خاود
درآورده اید ممکن است باعث تضادها یا برادگیختن وابستگی یک تمرینکننده ود که به معلام دزدیاکتار اود تاا بتواداد باه
چیزهایی گوش کند و مادند آن .آیا همهی این چیزها به این مشکل بردمیگردد؟
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این خوددمایی میتوادد باعث چه چیز دیگری اود ؟ حادود دو ساال اسات کاه تزکیاه را آماوزش مایدهام .بعضای از
تمرینکنندگان مدیمی فالون دافا ممکن است بهزودی به مقام باز دن گودگ برسند .بعضیها وارد مرحلهی تدریجی رو نبینی
ده و داگهان به آن دایل می ودد .چرا آنها تواداییهای فوقطبیعی را زودتر از این ددا تهادد؟ بهخاطر این است که اگرچه اما
را به یکباره به مرحلهی بسیار باهیی هل دادهام ،آن مجاز دخواهد بود که عملی ود ،زیرا وابستگیهای عادی ما باهصاورت
کامل از بین درفتهادد .مطمئنا ین ینگ ما هماکنون بهطور مابل مالحظه ای ر د کارده اسات ،اماا بسایاری از عالیاق رهاا
دشدهادد .به همین جهت ،تواداییهای فوقطبیعی به ما داده دمی ود .بعد از اینکه این مرحله را بگذرادیاد و پایادار اوید ،باه
یکباره در مرحلهی تدریجی رو نبینی مرار میگیرید .در این مرحلهی تدریجی رو نبینی ،چشم سوم اما در ساطحی بسایار
باه باز ده و بسیاری از تواداییهای فوقطبیعی را ر د خواهید داد .میتوادم به ما بگویم که ومتی کسی بهطور وامعای تزکیاه
میکند ،به محض اینکه تزکیه را روع کند بسیاری از تواداییهای فوقطبیعی پدیدار می ودد .هماکناون باه ایان ساطح بااه
رسیدهاید ،دردتیجه بسیاری از تواداییهای فوقطبیعی را دارا هستید .خیلی از ما ممکن است در آیندهای دزدیک این مومعیات را
دا ته با ید .همچنین افرادی هستند که دمیتوادند در تزکیه به درجهی باهیی دایل ودد و ترکیب آنچه را که با خود آوردهادد و
توادایی ان برای تحمل کردن ثابت است ،بنابراین بعضی از افراد در سطوح بسیار پاایینی باه رو انبینای و بااز ادن گوداگ
میرسند ،منظورم رو نبینی کامل است .چنین افرادی وجود خواهند دا ت.
علت اینکه اینرا خاطردشان میکنم این است که بگویم اگر یکبار با چنین فردی مواجه دید ،باید وامعا مطمئن با ید
که او را بهعنوان موجود رو نبین خارقالعادهای دردظر دگیرید .این مسئلهای بسیار جدی در عمل تزکیه اسات .یاک دفار فقاط
ومتی درست است که بر طبق این دافا رفتار میکند .ومتی تواداییهای فوقطبیعی یا مدرتهای خادایی دیگاران ،یاا هرچاه کاه
هست را دیدید ،از آدان پیروی دکنید و دروید به آداان گاوش دهیاد .اما باه آنهاا صادمه خواهیاد رساادد ،چراکاه وابساتگی
ازخودراضیبودن را ر د میدهند و هر چیزی را که داردد در ادتها از دست خواهند داد ،همه چیز خاموش خواهد اد و دردهایات
به معر سقوط خواهند کرد .کسی که گودگ را باز کرده است دیز میتوادد سقوط کند و اگر خص دتواداد خاود را باهخاوبی اداره
کند ،حتی اگر رو نبین هم ده با د سقوط خواهد کرد .حتی یک بودا هم ومتی دتوادد خود را بهخوبی اداره کند میتوادد سقوط
کند ،چه رسد به تمرینکنندهای مثل ما در بین مردم عادی! برای همین ،مهم دیست چه تعداد توادایی فوقطبیعی را ر اد داده
با ید ،یا چه اددازه آنها واه با ند ،یا اینکه تواداییهای خدایی ما چهمدر مدرتمند با ند ،وامعا باید خودتاان را باهخاوبی اداره
کنید .اخیرا ،کسی را اینجا دا تیم که میتوادست در یک لحظه داپدید و لحظهای دیگر دمایان ود .به همین صورت بود .ممکن
است حتی مدرتهای فوقطبیعی بزرگتری ظاهر ودد .آن مومع چگوده میخواهید آنرا اداره کنید؟ ما اگرد من ،مریاد مان
هستید ،بنابراین فرمی دمیکند در آینده این چیزها برای ما یا دیگران پدیدار ود ،دباید آنرا بهصورت بت درآورید یا اینکاه در
جستجوی این چیزها با ید .به محض اینکه درودا تحت تأثیر مرار بگیرید ،تمام است ،تزکیهتان تباه ده و سقوط خواهید کارد.
اید در سطحی حتی باهتر از آنها هستید و فقط اینطور است که تواداییهای فوقطبیعیتان هنوز دمایان دشدهادد ،اماا حادامل
در این موضوع بخصوص سقوط کردهاید .بنابراین خواهش میکنم این را وامعا در ذهنتان بسپارید .ماا بار ایان موضاوع تأکیاد
زیادی کردهایم زیرا چنین مسئلهای بهزودی رخ خواهد داد .ومتی این مسئله اتفاق بیفتد اگر دتوادید خود را باهخاوبی اداره کنیاد،
دردسر خواهد بود.
حتی ومتیکه گودگ یک تزکیهکننده پدیدار می ود یا به باز دن گودگ میرسد یا وامعا رو نبین می ود دباید خود را
فرد بخصوصی بدادد .آنچه که او میبیند چیزهایی در سطح خود او هستند .زیرا تزکیهی او به این درجاه رسایده اسات ،مادرت
رو نبینی او ،استاددارد ین ینگ و خرد او به این سطح رسیده است .بنابراین ممکن است چیزها در سطوح باهتر را باور دکناد
و دمیقا بهخاطر اینکه به آنها باور ددارد ،فکر میکند هرچه را که میبیند مطلق است و اینکه فقط هماین چیزهاا هساتند کاه
وجود داردد .درحقیقت هنوز هم راهی طوهدی برای رفتن هست ،چراکه سطح او درست در همین حد است.
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بعضی افراد گودگ ان در آن سطح باز خواهد د زیرا دیگر دمیتوادند در تزکیه جلوتر برودد .دردتیجه ،فقط میتوادناد در
آن سطح گودگ را باز کنند یا به رو نبینی برسند .در بین افرادی از ما که بعدا در تزکیه موفق خواهند د ،عدهای در راههاای
کوچک ددیوی رو نبین خواهند د ،عدهای در سطوح مختلف رو نبین خواهند د و عدهای به ثمرهی حقیقی خواهند رسید و
فقط رو نبینی با ثمرهی حقیقی عالیترین است .در سطوح مختلف ،این افراد همگی میتوادند چیزهایی را ببینند و وامعا چیزهاا
میتوادد در مقابل آنها متجلی ود .حتی افرادی که در پایینترین سطح ،در سطح راههای کوچک ددیوی به بااز ادن گوداگ
رسیده و رو نبین دهادد ،میتوادند بعضی از بععدها و بعضی از افراد رو نبین را ببینند و میتوادند با آنها ارتباط برمرار کنند .در
آن لحظه ازخودراضی دشوید .ومتی در سطح راه های کوچک ددیوی یا سطحی پایین به باز دن گوداگ برساید دمایتوادیاد باه
ثمرهی حقیقی دایل وید .مطمئنا اینطور است .پس او چه کاری میتوادد ادجام دهد؟ فقط میتوادد در آن ساطح باامی بماداد و
بعدا بهسوی سطوح باهتر تزکیه کند .این کاری است که او میتوادد از آن لحظه به بعد ادجام دهد .اما باهترین سطح او ،فقط باه
این اددازه است ،پس چه دتیجه ای دارد که گودگ خص را بسته دگه دا ت؟ اگر باه تزکیاهاش باه ایان صاورت اداماه دهاد،
دمیتوادد باهتر برود .بنابراین به باز دن گودگ خواهد رسید چراکه به ادتهای تزکیهاش رسیده است .تعداد زیاادی از ایان افاراد
وجود خواهند دا ت .هیچ اهمیتی ددارد که چه چیزی اتفاق میافتد ،باید ین ینگ خود را حفظ کنید و تنها راه بارای ایانکاه
بهطور وامعی آنرا درست ادجام دهید این است که از دافا پیروی کنید .خواه اینها تواداییهای فوقطبیعی ما با ند یا باز ادن
گودگ یا هر چیز دیگر ،از طریق تزکیه در دافا است که به آنها دایال ادهایاد .اگار دافاا را در مقاام دوم بگذاریاد و دیروهاای
فوقطبیعیتان را در مقام اول ،یا اینکه بهعنوان خصی رو نبین ده ،فکر کنید که هرچاه را از ایان طریاق یاا طارق دیگار
میفهمید صحیح است ،یا حتی فکر کنید که آنمدر بزرگ هستید که فراسوی دافا رفتهاید ،میتوادم بگاویم کاه از هماین حااه
روع به سقوط کردهاید و ما در خطر هستید و بدتر و بدتر می وید .در آن زمان وامعا در زحمت خواهید باود و تزکیاهتاان باه
بیهودگی خاتمه خواهد یافت .اگر کارها به درستی ادجام دشودد به خطا رفته و در تزکیهتان سقوط خواهید کرد.
همچنین بگذارید به ما بگویم که محتوای این کتاب تلفیقی است از فایی که در چندین دوره آموزش دادهام! همه چیاز
توسط من آموزش داده ده و هر جمله بهوسیلهی من گفته ده است .هر کلمه از روی دوارهای ضابط اده گرفتاه اده و از
روی دوار کلمه به کلمه پیاده ده است .اگردان و مریدادم در برگرداددن همه چیز از روی دوارهای ضبط اده باه مان کماک
کردهادد .سپس آنها را چندین بار بازبینی کردم .این فای من است و آنچه را که آموزش میدهم درست همین یک فا است.
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سخنراني هفتم

موضوع كشتن
موضوع کشتن بسیار حساآ است .ما برای تمرینکنندگان ،رایط جدی و ساختی را معاین کاردهایام کاه دمایتوادناد
موجودات را بکشند .اعم از اینکه مدرسهی بودا ،دایو ،یا غیرمعمولی با د ،بدون توجه به اینکه کدام مدرسه یاا روش تزکیاهای
است ،تا آنجا که آن روش تزکیهی درستی با د ،این مسئله را خیلی مطلق دردظر میگیرد و کشتن را ممنوع مایداداد ،مطمئناا
اینطور است .از آنجا که از بین بردن یک زددگی بسیار جدی است ،باید در مورد جزییات آن صحبت کنایم .در بودیسام اولیاه،
"کشتن" عمدتا به گرفتن جان ادسان ا اره میکرد ،که جدیترین دوع است .بعدها ،کشاتن موجاودات بازرگ ،حیواداات بازرگ
خادگی یا حیوادات دسبتا بزرگ ،همگی بسیار جدی دردظر گرفته ددد .چرا جامعهی تزکیهکنندگان کشتن را اینمدر جدی دردظر
گرفتهادد؟ در گذ ته ،در بودیسم عقیده بر این بود ،اگر موجوداتی که مرار دبود بمیردد ،کشته می ددد ،بهصاورت ارواحای تنهاا و
بحهایی بیخادمان درمیآمددد .در زمانهای مدیم ،مراسم و تشریفاتی برای آزاد کردن روح این افراد از درد و ردج ادجام می د.
بدون چنین مراسمی ،این ارواح از گرسنگی و تشنگی ردج میبرددد و در رایط بسیار مشقتبااری زدادگی مایکردداد .ایان آن
چیزی است که بودیسم در گذ ته بیان کرده است.
ما میگوییم ومتی کسی دسبت به دیگری کاری دادرست ادجام میدهد ،بهعنوان تاوان و جباران بایاد باه مقادار تقریباا
زیادی به او تقوا بدهد .در اینجا ،بهطور معمول ا اره به کسی میکنیم که ،چیزهای متعلق به دیگران را بردا ته اسات و غیاره.
اما ،اگر یک زددگی داگهان از بین برود ،خواه یک حیوان با د یا موجودی دیگر ،کارمای بسایار بزرگای را باهوجاود مایآورد .در
گذ ته" ،کشتن" بهطور عمده به گرفتن جان یک ادسان ا اره میکرد ،که کارمای بسیار زیادی را بهوجود مایآورد .اماا کشاتن
موجودات عادی دیگر دیز گناه کمی دیست و آن دیز بهطور مستقیم کارمای زیادی را باهوجاود مایآورد .مخصوصاا بارای یاک
تمرینکننده ،در طی تزکیه ،سختیهایی در سطوح مختلف تدارک دیده می ود .تمام آنها از کارمای ما میآیناد و درد و رداج
خود ما هستند که در سطوح مختلف برای ترمی و پیشرفت ما مرار داده می ودد .تا ومتی ین ینگ خود را ر د دهید ،ماادر
خواهید بود بر آنها چیره وید .اما اگر داگهان آن همه کارما را بهدست آورید ،چگوده میتوادید بر آنهاا غلباه کنیاد؟ باا ساطح
ین ینگی که دارید ،وامعا دمیتوادید از عهدهی آن برآیید .ممکن است ما را برای تزکیه کردن کامال داتوان کند.
ما دریافتهایم که ومتی خصی متولد می ود ،تعداد بسیار زیادی از او دیز در محدودهی بخصوصی از این فضای کیهاان
بهطور همزمان متولد می ودد .همگی آنها بیه هم هستند ،یک اسم مشترک داردد و همگی کم یاا زیااد ،کارهاای مشاابهی
ادجام میدهند .به همین جهت ،میتوان آنها را دیز مسمتی از تمامیت هستی خص دامید .این مسئله مشکلی را سبب می ود:
اگر یکی از موجودات او (همینطور در مورد حیات حیوادات بزرگ دیگر) داگهان بمیرد و بقیهی او در بععدهای مختلف دیگر سافر
زددگی ان را که در ابتدا دظم و ترتیب داده د تمام دکرده با ند و هنوز هم سالهای زیادی را برای زددگی کردن بامی دا اته
با ند ،این خصِ مرده در یک مومعیت بیخادمادی و آوارگی بهسر خواهد بارد و در فضاای کیهاان سارگردان خواهاد باود .در
گذ ته توصیف د که ارواح تنها و ا باح آواره ،از گرسنگی ،تشنگی و سختیهای دیگر در ردج و عذاب هستند .ممکن است این
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حقیقت دا ته با د .میتوادیم به اطمینان بگوییم که ما مومعیت وحشتناکی را که این خص در آن زجار مایکشاد دیادهایام و
اینکه او باید منتظر بمادد تا هر کدام از او در هر بععدی مسیر زددگی ان را تمام کنند و فقط در آن هنگام میتوادند باا همادیگر
آرامشگاه خود را پیدا کنند .هرچه زمان طوهدیتر ود ،زجر بیشتری مایکشاد .هرچاه بیشاتر زجار بکشاد ،کارماای بیشاتری
بهوسیلهی زجر او ایجاد ده و به جسم ماتل او اضافه می ود .دربارهی این بیندیشید :چه مقدار کارمای بیشتری به اما اضاافه
می ود؟ این آن چیزی است که ما از طریق تواداییهای فوقطبیعی دیدهایم.
همچنین این مومعیت را مشاهده کردهایم :ومتی فردی متولد می اود ،تماام زدادگی او در بععاد بخصوصای وجاود دارد.
بهعبارتی دیگر ،اینکه زددگی او در کجاست و چه کاری را باید ادجام دهد ،همگی آنجا هستند .چه کسی این زدادگی را دظام و
ترتیب داده است؟ بهطور آ کار توسط موجودی باهتر ادجام ده است .بهطور مثال ،در جامعهی ادسادی عادی ما ،خص بعاد از
تولد به خادوادهای معین ،مدرسهای معین و بعد از بزرگ ادن باه محال کاار معینای تعلاق دارد و از طریاق کاار او در جامعاه،
تماآهای مختلفی بهوجود میآید .بهعبارتی ،طرح کلی تمام جامعه به این صورت ترتیب داده می ود .اما اگر این موجود داگهان
بمیرد و دظم و ترتیبهای بخصوص اولیه را ددبال دکند ،یا اینکه اگر مسایل تغییراتی کرده با ند ،موجود باهتر دمیتوادد کسای
را که در این جریان دخالت کرده است ببخشد .همگی دربارهی این بیندیشید :بهعنوان تمرینکنندگان میخواهیم بهسوی سطوح
باهتر تزکیه کنیم .آن موجود باهتر حتی ماتل را دخواهد بخشید .آیا فکر میکنید که این خص هنوز هام بتواداد تزکیاه کناد؟
سطوح بعضی از استادان حتی به باهیی این موجود باهتر که این جریاان را دظام و ترتیاب داده اسات دیسات .دردتیجاه ،اساتاد
خص دیز مجازات ده و به سطح پایین تنزل خواهد کرد .فقط دربارهی این بیندیشید :آیا ایان موضاوعی عاادی اسات؟ پاس
ومتی خصی چنین عملی را ادجام دهد ،برای او بسیار مشکل است که تزکیه کند.
در بین تمرینکنندگان فالون دافا ،ممکن است افرادی با ند که بارها در جنگ رکت کردهادد .جنگها ارایطی بودداد
که در مجموع بهوسیلهی تغییرات بزرگ تر کیهادی پدید آمددد و ما فقط جزیی از آن اوضااع و احاوال بودیاد .اگار در تغییارات
کیهادی هیچ کسی حرکتی دمیکرد ،چنان رایطی در جامعهی معمولی ادسادی پدیدار دمای اد و تغییارات کیهاادی دیاز دامیاده
دمی د .چنان حوادثی بر طبق تغییرات بزرگتر تکامل مییابند و بهطور کلی تقصیر ما دیست .آنچاه کاه ماا ایانجاا گفتگاو
میکنیم کارمایی است ،حاصل از سماجت خص در ادجام دادن کارهای دادرست در طلب بهدسات آوردن دفاع خصای ،ارضاا
کردن تمایالت خصی ،یا زمادیکه خص بهطریقی آسیب دیده است .تا زمادیکه آن امل تغییراتی در کال فضاای پهنااور و
تغییرات بزرگی در جامعه است ،آنها گناه و تقصیر ما دیست.
کشتن ،کارمای زیادی را بهوجود میآورد .ممکن است کسی فکر کند" :ما دمیتوادیم موجودی را بکشیم ،اما من در خاده
یک آ پز هستم .اگر حیوادی را دکشم خادوادهی من چه خواهند خورد"؟ وارد موضوعات بخصوص دخاواهم اد .مان فاا را باه
تمرینکنندگان آموزش میدهم بهجای آنکه بهطور سطحی به مردم عادی بگویم که چگوداه زدادگی کنناد .ومتای باه مساایل
خاصی میرسد ،آنها را بر طبق دافا ارزیابی کنید و آنچه را که فکر میکنید بهترین است ادجام دهید .مردم عادی میتوادند هار
کاری را که بخواهند ادجام دهند و آن به خود ان مربوط است .ممکن دیست که همه بهطور حقیقی تزکیه کنناد .باه هار حاال
بهعنوان یک تمرینکننده ،خص باید استاددارد باهتری را ددبال کند ،پس اینها رایطی تعیاین اده بارای تمارینکننادگان
هستند.
به غیر از ادسانها و حیوادات ،گیاهان دیز دارای زددگی هستند .هر مادهای ،در بععادهای دیگار باه اکل زدادگی ظااهر
می ود .ومتی چشم سوم ما به سطح بینایی فا برسد ،پی خواهید برد که صخرهها ،دیوارها و یا هر چیز دیگری با ما صاحبت
میکنند و به ما درود میفرستند .اید کسی فکر کند" :دادهها و گیاهان و سابزیجات کاه ماا مایخاوریم دیاز دارای زدادگی
هستند ...ومتی پشهها و مگسها در خاده هستند باید چهکار کنیم؟ در تابستان پشهها ما را دیش میزدند و معذب مای اویم ،آیاا
مجبوریم بدون اینکه کاری ادجام دهیم دیش زدن آنها را دگاه کنیم؟ چون دمیتوادیم مگسها را بکشیم ،باید فقط تما ا کنایم
که روی غذا میدشینند و آنرا کثیف میکنند"؟ میتوادم به ما بگویم که دباید از روی هوآ یا بدون دلیل موجاودی را از باین
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ببریم ،اما دمیتوادیم همیشه روی چنین چیزهای کوچکی تمرکز کنیم ،مثال آدم بایش از حاد بااحتیااط اریفی با ایم کاه در
پیادهروی ،هر مدمی را که برمیدارد مواظب است مبادا روی مورچهای پا بگذارد .میگویم کاه زدادگی خساتهکننادهای خواهیاد
دا ت .آیا این دیز یک وابستگی دیست؟ هر چند ممکن است با پریدن در اطراش ،مورچهها را دکشاید ،اماا امکاادش هسات کاه
موجودات ذره بینی بسیاری را از بین ببرید .موجودات ذره بینی بسیار زیادی در سطح میکروسکوپی وجود داردد ،امل میکروبهاا
و باکتریها ،اید روی آنها پاگذا ته و بسیاری از آنها را از بین ببرید .در آن صورت ،ما باید به زددگی کردن خاتمه دهیم .ماا
دمیخواهیم مثل چنین افرادی با یم ،زیرا عمل تزکیه را غیرممکن میکند .باید به تصویری بزرگ توجه کنیم و به کل درست
و مومرادهای تزکیه کنیم.
بهعنوان بشر این حق را داریم که به زددگی بشری ادامه دهیم .به همین جهت ،محایط زدادگی ماا دیاز بایاد بار طباق
احتیاجات زددگی بشری تنظیم ود .ما دمیتوادیم از روی مصد به موجودات صدمه زده و آنها را بکشیم ،اما دبایاد بایش از حاد
خودمان را مشغول چنین چیزهای بیارز ی کنیم .بهطور مثال ،سبزیجات و دادههایی که پرورش میدهیم همگی زداده هساتند.
دمیتوادیم چیزی دخوریم یا دیا امیم بهخاطر اینکه آن دارای زددگی است ،زیرا چگوده میتوادیم بعد از آن تزکیه کنیم؟ اخص
باید به فراتر از آن دظر بیندازد .برای مثال ،زمادیکه مدم میزدید ،ممکن است بعضی از مورچهها و حشرات در اطراش پایتاان در
حرکت با ند و کشته ودد ،اید مرار بود آنها بمیردد زیرا از روی مصد آنها را دکشتید .در ددیای موجاودات زداده و موجاودات
زددهی ذرهبینی ،موضوع تعادل زیستمحیطی وجود دارد ،تعداد بیش از حد از هر گودهای مشکلآفرین خواهد بود .پس ما باید به
کل درست و مومرادهای تزکیه کنیم .ومتی مگسها و پشهها در خاده هستند ،میتوادیم آنها را از خاده دور کنیم یاا بارای دور
دگه دا تن آنها بر روی پنجره توری دصب کنیم .گاهی اومات ،آنها را دمیتوان از خاده دور دگه دا ت ،پس دیگر کشتن آنها
مشکلی دیست .اگر آنها در هر فضایی که ادسان زددگی میکند ،درحال دیش زدن و صدمه رساددن به مردم با ند ،البتهکه بایاد
آنها را خارج کنیم .اگر آنها را دتوان خارج کرد ،دمیتوان فقط اهد دیش زدن آنها به مردم بود .ما یک تمرینکننده هستید
بنابراین برای ما مشکلی دیست ،در مقابل آنها ایمن هستید .اما اعضای خادوادهتان تزکیه دمیکنند و افرادی عاادی هساتند و
دگران بیماریهای واگیردار .دمیتوادیم ومتی پشهای صورت بچهای را دیش میزدد تما ا کنیم و کاری ادجام ددهیم.
بگذارید مثالی بزدم .داستادی دربارهی اکیامودی در سالهای جوادیاش وجود دا ت .یک روز اکیامودی میخواسات در
جنگل حمام بگیرد و از یکی از مریدان خواست که وان حمام را تمیز کند .مرید او به طرش وان حمام رفت و دید پر از حشره بود
که در آن میخزیددد .اگر او میخواست وان حمام را تمیز کند حشرات کشته می ددد .مرید به دزد اکیامودی بازگشات و گفات:
"وان حمام پر از حشره است" .اکیامودی به او دگاه دکرد و تکرار کرد" :برو وان حمام را تمیز کن" .مرید باه طارش وان حماام
بازگشت و دمیدادست که چگوده آنرا تمیز کند ،با تمیز کردن وان ،حشرات را میکشت ،دوباره بهسامت ااکیامودی بازگشات و
گفت" :استاد محترم وان حمام پر از حشره است .اگر آنرا تمیز کنم ،حشرات کشته می ودد" .اکیامودی دگااهی باه او کارد و
گفت" :آنچه از تو خواستم تمیز کنی وان حمام بود" .مرید همه را در یک لحظه دریافت و برگشت و وان حمام را بالفاصله تمیز
کرد .این داستان ،اصلی را بازگو میکند :ما دباید بهخاطر وجود حشرات حمام گرفتن را متومف کنیم و دمیتوادیم بهخاطر حشرات
به ددبال جای دیگری برای زددگی کردن با یم ،همانطور که دمیتوادیم برای اینکه جوادهها و سبزیجات جاندار هستند گلاوی
خود را سخت ببندیم و به خوردن و آ امیدن خاتمه دهیم .این دباید به این صورت با د .ما باید از عهدهی این ارتباط بهدرساتی
برآییم و بهطور باز و مومرادهای تزکیه کنیم .تا آنجا که با مصد به هیچ موجودی آسیب درسادیم خوب است .در عین حال ،ماردم
باید فضایی برای زددگی بشری و رایطی برای زددگی کردن دا ته با ند و اینها بایاد دگاهداری و حفاظات اودد .موجاودات
بشری دیاز داردد زددگی خود را حفظ کرده و بهطور طبیعی زددگی کنند.
بعضی از استادان دروغین چیگودگ میگفتند " :خص میتوادد موجوداتی را در اول و پادزدهم ماه ممری بکشد" .حتای
بعضی از آنها گفتند که کشتن حیوادات دو پا مجاز است ،مثل اینکه حیوادات دو پا موجودات زدده دیستند .اگر کشاتن در اول و
پادزدهم ،کشتن بهحساب دمیآید ،پس آنرا چه میدامید ،حفر کردن زمین؟ بعضی از استادان مالبای چایگوداگ را مایتاوان از
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سخنرادیها و رفتار ان ،یا آنچه که میگویند و در جستجوی آنچه که هستند ناخت .معموه استادان چیگودگی که آن چیزها
را میگویند دارای روح یا حیوان تسخیر کننده هستند .فقط دگاه کنید استاد چیگودگی که بهوسیلهی روبااه تساخیر اده اسات
چگوده مرغ میخورد .ومتی آنرا میبلعد ،حتی حاضر دیست استخوان آنرا به بیرون تف کند.
کشتن ده تنها کارمای فراوادی را بهوجود میآورد ،بلکه به مسئلهی دیکخواهی دیز مربوط می ود .آیاا دبایاد باه عناوان
تمرینکنندگان ،دیکخواه با یم؟ زمادیکه دیکخواهی ما ظاهر ود ،احتماه خواهیم دید که تمام موجودات ذی عور درحال ردج
کشیدن هستند و هر کسی درحال ردج کشیدن است .این اتفاق خواهد افتاد.

موضوع خوردن گوشت
خوردن گو ت دیز مسئلهی حساآ دیگری است ،اما خوردن گو ت ،کشتن یک موجود دیست .با آنکه همگی ما فا را
برای زمادی طوهدی مطالعه کردهاید اما از ما دخواستهایم که از خوردن گو ت اجتناب کنید .به محض اینکه مادم باه کاالآ
بسیاری از استادان چیگودگ بگذارید به ما میگویند که دیگر دمیتوادید گو ت بخورید .ممکن است فکر کنید" ،ماا از لحااظ
روادی آماده دیستیم که یکباره خوردن گو ت را متومف کنیم" .اید غذایی که امروز در خاده پخته می ود ماهی یا مرغ با اد،
و بوی کامال خوبی دیز به مشام برسد .اما مجاز دمیبودید آنها را بخورید .در روشهای تزکیه در مذاهب هم همینطاور اسات-
آنها خوردن گو ت را ممنوع میکنند .این مسئله در روشهای معمول مدرسهی بودا و بعضی از روشهای مدرساهی دایاو دیاز
آموزش داده می ود -خوردن گو ت ممنوع .اینجا از ما دمیخواهیم چنین کاری را بکنید ،اما درباارهی ایان مسائله آماوزش
میدهیم .و دربارهی آن چه میگوییم؟ روش ما رو ی است که در آن ،فا تمرینکنندگان را تزکیه میکند ،و در روشهایی که فاا
تمرینکنندگان را تزکیه میکند ،اوضاع و احوال بخصوصی از گودگ آنها و فاا ظااهر خواهاد اد ،بناابراین در دورهی تزکیاه،
سطوح مختلف وضعیتهای مختلفی را بهوجود میآوردد .یک روز ،یا بعد از سخنرادی امروز من ،بعضی افراد ممکن است در ایان
مومعیت مرار بگیردد :آنها دیگر دمیتوادند گو ت بخوردد و برای آنها گو ت بوی داخو ایندی میدهاد .اگار گو ات بخورداد
میخواهند آنرا باه بیاوردد .اینطور دیست که کسی ما را مجبور کرده با د یا اینکه جلاوی گو ات خاوردن خاود را گرفتاه
با ید ،بلکه این حالت از درون میآید .بعد از اینکه به این سطح رسیدید گودگ ما به رو ای تاأثیر مایگاذارد کاه اما را در
خوردن گو ت داتوان میکند .درحقیقت اگر گو ت را بلعیده با ید ،آنرا باه میآورید.
تمرینکنندگان مدیمی ما همگی آگاه هستند که این مومعیت در روش تزکیهی فالون دافا اتفاق مایافتاد ،یعنای ساطوح
مختلف حالتهای تزکیهی مختلفی را بروز میدهند .بعضی از تمرینکنندگان ،میل و وابستگی مویای به خوردن گو ت دارداد،
و میتوادند معموه مقدار زیادی گو ت بخوردد .ومتی دیگران گو ت را بسیار داخو ایند مییابند ،آنهاا باه آنصاورت احسااآ
دمیکنند و هنوز هم میتوادند گو ت بخوردد .پس باید چه کار کرد که آنها از این وابستگی رهایی یابناد؟ باا خاوردن گو ات،
دلدرد گرفته و اگر دخوردد دردی دخواهند دا ت .این وضعیت اتفاق میافتد و این معنای را مایدهاد کاه آنهاا دبایاد گو ات
بخوردد .آیا این معنی را میدهد که پس از آن ،روش مدرسهی ما با خوردن گو ت کاری ددارد؟ اینطور دیست .چگوداه بایاد باا
این موضوع برخورد کنیم؟ ومتی دمیتوادید گو ت بخورید ،این حالت وامعا از درون ما میآید .هدش چیست؟ روشهای تزکیاه
در معابد خص را مجبور میکنند که گو ت دخورد .این دیز مادند حالتِ موجب دهی مادر دبودن به خوردن گو ت در روش ما،
هدفش همان است :هر دو دردظر داردد که این تمنای بشری یا وابستگی به خوردن گو ت را از بین ببردد.
بعضی از افراد اگر گو تی در ظرش ان دبا د دمیتوادند غذای ان را صرش کنند .این یک تمنای فاردی عاادی اسات.
یک روز صبح ومتی از درِ پشتی پارک پیروزی در چادگچون رد می دم ،سه دفر را دیدم که از درِ پشتی بیرون آمده و با صادای
بلند صحبت میکرددد .یکی از آنها گفت" ،این چه دوع چیگودگی است -اجازه دمیدهد گو ت بخوریاد! تارجیح مایدهام ده
سال از عمرم را از دست بدهم بهجای اینکه از خوردن گو ت دست بکشم"! چه تمنای دیدی .همگی دربارهی این بیندیشید،
آیا دباید این تمنا از بین برود؟ مطعا باید از بین برود .در طی عمل تزکیه ،فرد تمناها و عالیق مختلف را رها مایکناد .رو انتار
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بگویم ،اگر تمنای خوردن گو ت از بین درود ،آیا این یک وابستگی دیست که رها دشده است؟ چگوده میتوادید تزکیه را تکمیال
کنید؟ بنابراین تا ومتی چیزی یک وابستگی است ،باید برود .اما اینطور دیست که هرگز دوباره مادر دخواهید بود گو ت بخوریاد.
اینکه گو ت دخورید هدش دیست ،هدش این است که آن وابستگی را ددا ته با ید .اگر بتوادید در مدت زماادیکاه دمایتوادیاد
گو ت بخورید وابستگی را رها کنید ،میتوادید بعدا دوباره روع باه خاوردن گو ات کنیاد .گو ات بعادا مازهای داخو اایند و
وحشتناک دخواهد دا ت .بنابراین در آن زمان مادر خواهید بود گو ت بخورید ،و آن مشکلی دخواهد بود.
ومتی دوباره بتوادید گو ت بخورید ،وابستگیتان و دیز میلتان به خوردن گو ت ،هر دو از بین رفتهادد .اما تغییار بزرگای
اتفاق میافتد :ومتی دوباره گو ت بخورید ،به آن خوشمزگی دخواهد بود ،و ومتی خادوادهی ما آنرا مایپزداد هماراه باا آداان
خواهید خورد ،و ومتی خادوادهی ما آنرا دمیپزدد ،برای آن دلتنگ دمی وید ،و ومتی آنرا بخورید ،دیگر خوشمزه دخواهد بود.
این حالتِ تزکیه ظاهر خواهد د .اما عمل تزکیه در بین مردم عادی کامال پیچیده است .اگر خادوادهتان همیشه گو ات بپزداد،
بعد از مدتی دوباره فکر خواهید کرد که آن مزهی وامعا خوبی دارد و این چرخه خودش را تکرار میکند .درحالیکه تزکیه میکنید
این چرخه چندین بار خود را تکرار میکند و داگهان دوباره مادر دخواهید بود گو ت بخورید .ومتیکه دمیتوادید گو ات بخوریاد،
دخورید؛ وامعا مادر دخواهید بود بخورید و با خوردن گو ت آنرا باه میآورید .ومتیکه توادستید گو ت بخورید ،بخورید .بگذاریاد
آن بهطور طبیعی اتفاق بیفتد .دکتهی اصلی این دیست که گو ت بخورید یا دخورید ،دکتهی کلیدی از دسات دادن آن وابساتگی
است.
مدرسهی فالون دافای ما فرد را مادر میکند که بهطور سریعی پیشرفت کند .تا ومتی ین ینگ خود را ترفیع دهید ،مادر
خواهید بود هر سطح را بهسرعت پشت سر بگذارید .بعضی افراد از اول هم زیاد باه خاوردن گو ات وابساته دیساتند و اهمیتای
دمیدهند که در غذای ان گو ت وجود دارد یا خیر .برای آنها چندین هفته طول خواهد کشید که ایان وابساتگی تقلیال یاباد.
برای بعضی افراد ممکن است یک ،دو یا سه ماه یا اید دیم سال طول بکشد .به استثنای برخی موارد بسیار غیرعادی ،بیشاتر از
یک سال برای خص طول دخواهد کشید که بتوادد دوباره گو ت بخورد .این بدین دلیل است که درحال حاضار ،گو ات یاک
غذای اصلی برای مردم ده است .به هر حال تمرینکنندگان حرفهای در معابد دباید گو ت بخوردد.
اجازه دهید دربارهی دگرش بودیسم به خوردن گو ت صحبت کنیم .بودیسم اصلیِ اولیه ،خوردن گو ت را ممنوع دکارد.
زمادیکه اکیامودی اگردان خود را به جنگل برد تا از طریق سختیها تزکیه کنند ،مطعا هیچ حکمی که گو ت را ممناوع کناد
وجود ددا ت .چرا چنین ممنوعیتی وجود ددا ت؟ بهخاطر این که ومتی اکیامودی دارمای خود را در دو هزار و پادصد سال پایش
آموزش داد ،جامعهی بشری بسیار عقبافتاده بود .بعضی از مناطق کشاورزی دا تند درحالی که منااطقی دیگار ددا اتند .مازارع
کشت ده بسیار کم بود و جنگلها همه جا را پو ادده بود .دادهها و حبوبات به مقدار بسیار کمی وجود دا تند و بسیار دادر بوددد.
مردم از جامعهی اولیه بیرون آمده بوددد و عمدتا از راه کار زددگی میکرددد .بسیاری از مناطق عمدتا باا گو ات خاود را سایر
میکرددد .اکیامودی برای اینکه تا حد امکان اگردادش را از وابستگیها رها کند ،اجازه دداد با مسایلی مثال پاول و چیزهاای
مادی هیچ تماسی دا ته با ند و آنها را با خود میبعرد تا برای غذا و صدمه گدایی کنند .هرچه به آنها داده می د میخوردداد،
چراکه بهعنوان تزکیهکننده دمیتوادستند غذای داده ده را که ممکن بود امل گو ت هم با د ادتخاب کنند.
مبال در بودیسم اولیه برخی از غذاها وامعا غذاهای ممنوعه دامیده اددد .بناابراین غاذاهای ممنوعاه باه بودیسام اولیاه
برمیگردد ،اما امروزه مردم میگویند که منظور از "غذای ممنوعه" گو ت است .اما حقیقت این است کاه در گذ اته منظاور از
غذای ممنوعه گو ت دبود ،بلکه در مورد چیزهایی مثل پیاز ،زدجبیل و سیر بود .چرا آن چیزها را غذاهای ممنوعه دامیدداد؟ ایان
روزها ،حتی بسیاری از راهبان دمیتوادند آنرا توضیح دهند ،زیرا بسیاری از آنها بهطور حقیقی تزکیه دمیکنند و چیزهای زیادی
وجود دارد که آنها دمیدادند .آنچه که اکیامودی آماوزش داد "احکاام ،تمرکاز ،خارد" باود .احکاام باه از دسات دادن تماام
وابستگیهای مردم عادی ا اره میکرد .منظور از تمرکز این است که یک تمرینکننده با بودن کامل در خلسه و باامیمادادن در
مدیتیشن ،تزکیه کند -خص باید کامال در خلسه با د .هر چیزی که بر خلسهی فرد و تزکیهاش تأثیر مایگذا ات باهعناوان
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دخالتی جدی بهحساب میآمد .هر کسی که پیاز ،زدجبیل یا سیر میخورد سبب بوی دیدی می د .در آن زمان راهباان اغلاب
در جنگلها یا غارها زددگی میکرددد .هفت یا هشت دفر از آنها در دایرهای میدشستند و دایارههاای بسایاری را در مدیتیشان
کل میداددد .اگر کسی این چیزها را میخورد ،بوی بسیار مزاحمت آمیزی تولید میکرد و روی دیگران کاه در خلساه دشساته
بوددد تأثیر گذا ته و بهطور جدی مزاحم تزکیهی آنها می د .بنابراین چنین حکمی مقرر د ،آنها چنان غاذاهایی را غاذاهای
ممنوعه دردظر گرفته و آنها را ممنوع کرددد .بسیاری از موجوداتی که از جسم فرد پرورش مییابناد ایان بوهاای باد را دوسات
دداردد .پیاز ،زدجبیل و سیر میتوادند تمایالت خص را دیز تحریک کنند .اگر فرد آنها را بیش از حد مصرش کند ،میتواداد باه
آنها معتاد ود .این دلیل آن است که چرا آنها غذاهای ممنوعه دردظر گرفته ددد.
در گذ ته بسیاری از راهبان بعد از رسیدن به سطوح بسیار باهیی در تزکیه و بودن در مرحلهی باز دن گودگ یاا دیماه
باز دن گودگ متوجه ددد که در جریان تزکیه احکام مهم دیستند ،که ومتی خص یک وابساتگی را رهاا مایکناد ،آن چیاز
فیزیکی هیچ تأثیری ددارد و اینکه آنچه بهطور وامعی با یک فرد در تداخل است همان وابستگی اوست .به همین جهت ،راهبان
سطح باهی دسلهای گذ ته دیز دیددد که موضوع خوردن یا دخوردن گو ات مسائلهای کلیادی دیسات .آنهاا متوجاه اددد
مسئلهی کلیدی این است که آیا وابستگی میتوادد از بین برود یا خیر .اگر خص هیچ وابستگی ددا ته با د ،هر چیزی میتوادد
برای پرکردن معده خوب و مناسب با د .بسیاری از مردم به آن عادت کردهادد ،چراکه در تمام این مدت در معابد به ایان اکل
تزکیه کردهادد .و این دیگر فقط مسئلهای دربارهی یک حکم ساده دیست ،بلکه بهصورت یک مادون رسمی در معابد درآماده کاه
خوردن گو ت بهطور مطلق ممنوع است .به همین جهت مردم به این کل تزکیه کردن عادت کردهادد .بگذارید دربارهی راهب
جیگودگ صحبت کنیم .آنها او را در ادبیات مورد توجه همگان مرار داددد چراکه راهبان دمیبایستی گو ت میخوردداد ،اماا او
گو ت خورد و به همین جهت یک خصیت مشهور د .درحقیقت از آنجا که او را از معبد لینگیین اخراج کرددد ،تاأمین غاذا
برای او مشکلی وامعی د و زدده مادددش در خطر بود .برای پرکردن کم خود ،هرچه را که به دست میآورد میخورد ،او فقاط
میخواست کمش را پر کند و وابستگی به هیچ غذای بخصوصی ددا ت ،پس مسئلهای دبود .او تا آن دقطه تزکیاه کارده باود،
بنابراین این حقیقت را فهمید .دروامع جیگودگ فقط چند بار گو ت خورد ،اید یک یا دو باار .هماین کاه صاحبت از گو ات
خوردن راهبان می ود ،دویسندگان هیجانزده می ودد .هرچه بیشتر موضوع را تکاندهنده کنند ،خوادندههای عالممند بیشاتری
خواهند دا ت .کارهای ادبی براساآ زددگی هستند و سپس ورای آن میرودد ،بنابراین توجه همگان را باه آن جلاب مایکنناد.
حقیقت این است که اگر وامعا از آن وابستگی رها دید ،اهمیتی ددارد کمتان را با چه چیزی پر میکنید.
در جنوب رمی آسیا یا مناطق جنوبی چاین ،مخصوصاا در اساتانهاای گواداگدوداگ و گواداگ ای ،بودیساتهاای
غیرروحادی وجود داردد که در مکالمه خود ان را بودیست دمیدامند ،ادگار کلمهی تزکیهی بودا بیش از حد مدیمی بهدظر میرسد.
میگویند گیاهخوار هستند یا اینکه گو ت دمیخوردد .منظور ان این است که گیاهخواردد و بهواسطهی آن ،درحال تزکیهی بودا
دن هستند .آنها تزکیهی بودا دن را چیزی بسیار ساده دردظر میگیردد .میگویید فقط با گیاهخوار بودن میتوادیاد تاا ساطح
یک بودا تزکیه کنید؟ همه میدادند که خوردن گو ت فقط یک دوع از وابستگی است ،فقط یک تمنا است .گیاهخوار باودن فقاط
این وابستگی را برطرش میکند .فرد هنوز هم باید حسادت ،رمابتجویی ،وق و ا اتیاق بایش از حاد ،خوددماایی و بسایاری از
وابستگیهای دیگر را رها کند ،تعداد بسیار زیادی از وابستگیهای بشری وجود داردد .فقط بهوسیلهی از دست دادن وابستگیهاا
و تمایالت است که خص میتوادد راه تزکیهاش را به کمال برسادد .چگوده خص میتوادد فقط با رها کردن وابستگی خوردن
گو ت بودا دن را تزکیه کند؟ این دوع اظهار دظر دادرست است.
در مورد موضوع غذا ،خص ده فقط به گو ت بلکه به هیچ غاذای دیگاری هام دبایاد وابساته با اد .بعضای از افاراد
میگویند" ،من فقط دوست دارم این را بخورم" ،بسیار خوب آن دیز تمایل دیگری است .بعد از رسیدن به سطح معینی از تزکیاه،
یک تمرینکننده این وابستگی را دخواهد دا ت .البته فای ما در سطح بسیار باهیی آموزش داده می اود و باهوسایلهی تلفیاق
کردن سطوح مختلف آموزش داده می ود .برای خص غیرممکن است که یکدفعه به این درجه برساد .اما مایگوییاد کاه
132

میخواهید فقط آن غذای بخصوص را بخورید ،اما ومتی وامعا تزکیهی ما به زمان رها کردن آن وابستگی برسد ،دیگر ماادر باه
خوردن آن دخواهید بود .اگر آن غذا را بخورید ،خوشطعم دبوده و دمیتوادید بگویید که طعم آن چگوده است .زمادیکه سار کاار
میرفتم ،کافه تریای محل کار همیشه پول از دست میداد و در آخر بسته د .بعد از آنکه کافه تریا بسته د ،هر کسی با خاود
به محل کار غذا میآورد .بسیار پر زحمت و پر دردسر بود که صبحها مبل از رفتن به سر کار با عجله غاذا درسات کارد .بعضای
موامع ،دو عدد دان پخته ده در بخار و یک مطعه توفوی خیس ده در سس سویا میخریادم .از لحااظ تئاوری ،آن بایاد یاک
وعده غذای تقریبا سبکی با د ،اما خوردن آن در تمام مدت هنوز خوب دبود ،آن وابستگی میبایست از بین برده می اد .هماین
که دوباره توفو را میدیدم ،باعث می د که احساآ داخو ایندی به من دست دهد .ومتیکه دوباره سعی میکاردم آنرا بخاورم،
دمیتوادستم آنرا بخورم .این مسئله مادع وابسته دن من به آن می د .البته ،فقط ومتیکه خص باه ساطح معینای از تزکیاه
رسیده با د آن اتفاق خواهد افتاد .در آغاز به اینصورت دخواهد بود.
مدرسهی بودا دو یدن الکل را اجازه دمیدهد .آیا هرگز یک بودا را دیدهاید که جامی از راب در دست دا ته با د؟ خیر.
گفتهام که اگر دتوادید گو ت بخورید ،پس از اینکه از طریق تزکیه در بین ماردم عاادی از آن وابساتگی رهاا ادید ،مشاکلی
دخواهد بود که دوباره گو ت بخورید .اما ،بعد از اینکه دو یدن الکل را کنار گذا تید دباید دوباره بنو ید .آیا تمارینکننادگان در
بدن ان گودگ دداردد؟ کلهای مختلفی از گودگ و بعضی از تواداییهای فوقطبیعی در سطح بدن اما متجلای مای اودد و
همگی آنها خالص هستند .به محض اینکه الکل بنو ید ،همگی آنها فورا بدن را ترک میکنند و در یک چشم باه هام زدن،
در بدنتان چیزی بامی دخواهد مادد ،چراکه همگی آنها از بوی الکل وحشت داردد .دو یدن الکل عادت بیزار کنندهای است زیرا
میتوادد خص را فامد عقل کند .چرا بعضی از روشهای تزکیهی بزرگ دایوییستی ،خوردن الکال را هزم مایدادناد؟ باهخااطر
اینکه آنها روح اصلی را تزکیه دمیکنند و دو یدن الکل میتوادد روح اصلی خص را داآگاه کند.
بعضی از مردم الکل را به اددازهی زددگی ان دوست داردد .بعضی از مردم از دو یدن الکل لذت میبردد .بعضای از افاراد
هماکنون بهوسیلهی الکل مسموم دهادد .اگر الکل دبا د حتی دمیخواهند غذا بخوردد و بدون دو یدن مادر به ادجام آن دیستند.
به عنوان تمرینکننده دباید به این صورت با یم ،دو یدن الکل مطعا اعتیادآور اسات .ایان یاک تمایال اسات و الکال اعصااب
اعتیادآور خص را تحریک میکند .فرد هرچه بیشتر بنو د ،بیشتر به آن معتاد می ود .بیایید دربارهی این بیندیشیم :باهعناوان
تمرینکننده ،آیا دباید این وابستگی را از دست بدهیم؟ این وابستگی دیز باید از بین بارود .فارد ممکان اسات فکار کناد" :ایان
غیرممکن است ،زیرا من مسئول پذیرایی از مشتریها هستم" .یا "من مسئول روابط عمومی هستم ،در همه اومات با میهماداان
جلسه دارم ،در همه اومات مردم را مالمات میکنم .آسان دیست کارها را بدون دو یدن الکل ادجام داد" .مایگاویم ضارورتا باه
اینصورت دیست .معموه در ادجام معامالت کاری ،مخصوصا در ادجام کسب و کار یا معامالت باا خاارجیهاا مایتوادیاد ساودا
بنو ید ،او دیز ممکن است آب معددی بنو د و خصی دیگر ممکن است بخواهد آبجو بنو د .هایچ کسای اما را مجباور باه
دو یدن الکل دمیکند -ما دو یددی خود را برمیدارید و هر چهمدر که بخواهید میدو ید .مخصوصا در بین رو نفکران ،ایان
مورد بهددرت اتفاق میافتد .معموه بدین صورت است.
سیگار کشیدن دیز یک وابستگی است .بعضی از مردم میگویند سیگار کشیدن آنها را سرحال میآورد ،مایگاویم وامعاا
خودتان را گول میزدید .خص ومتی از کار یا از دو تن چیزی خسته می ود ممکن است بهوسیلهی کشیدن یک سیگار زداگ
تفریحی بگیرد یا بعد از زدن پکی به سیگار ،احساآ سرحال بودن کند .دروامع ،این درست دیست .بلکه به این دلیال اسات کاه
فرد برای لحظهای استراحت کرده است .ذهن بشری میتوادد بردا ت و توهمی دروغین بهوجود آورد کاه بعادا مایتواداد وامعاا
مفهوم یا بردا تی دروغین ود که سیگار کشیدن خص را سرحال میآورد .مطلقا دمیتوادد آن کار را ادجام دهد و ایان اثار را
هم ددارد .سیگار کشیدن هیچ فایدهای برای بدن بشری ددارد .اگر خص برای مدتی طاوهدی سایگار بکشاد ،یاک پز اک در
زمان کالبد کافی ،دای و شهای او را کامال سیاه خواهد یافت.
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آیا ما تمرینکنندگان دمیخواهیم بدنهایمان را تصفیه و پاهیش کنیم؟ باید بهطور پیوسته بادنهاایماان را تصافیه و
بهطور پیوسته بهسوی سطوح باهتر پیشرفت کنیم .اما ما هنوز آنرا در جسم خود وارد میکنید ،پس آیا بارخالش راه ماا عمال
دمیکنید؟ بهعالوه این دیز تمنای دیرومند دیگری است .بعضی ا خاص می دادند کاه سایگار کشایدن خاوب دیسات ،اماا فقاط
دمیتوادند آنرا ترک کنند .حقیقت امر این است که آنها افکاری صحیح که راهنمای ان با ند دداردد و برای آنها آسان دیست
که بدان صورت از سیگار کشیدن دست بکشند .بهعنوان یک تزکیهکننده ،چرا آنرا به عنوان یک وابساتگی کاه بایاد رهاا اود
دردظر دمیگیرید و ببینید آیا میتوادید آنرا ترک کنید .اگر وامعا بخواهید تزکیه کنید ،دیدا توصیه میکنم کاه از هماین اماروز
سیگار کشیدن را ترک کنید و تضمین میکنم که بتوادید این کار را ادجام دهید .در میدان این کالآ ،هیچ کسای فکاری بارای
سیگار کشیدن ددارد .اگر بخواهید آنرا ترک کنید ،تضمین میکنم که بتوادید آنرا ادجام دهید و اگر دوباره سیگار بکشید ،مازهی
درستی دخواهد دا ت .اگر این سخنرادی را در کتاب بخوادید ،همین اثر را خواهد دا ت .البتاه اگار باه تزکیاه کاردن عالماهای
ددارید ،خوب است و ما را متومف دمیکنیم ،اما اگر میخواهید یک تزکیهکننده با ید فکر میکنم بهتر است آنرا تارک کنیاد.
زمادی این مثال را به کار میبردم :آیا هرگز یک بودا یا یک دایو دیدهاید که با سیگاری بر لابش آنجاا دشساته با اد؟ چاهمادر
خندهدار است! ما یک تزکیهکننده هستید ،هدش ما چیست؟ آیا دباید آنرا ترک کنید؟ به همین جهت ،گفتاهام اگار بخواهیاد
تزکیه کنید ،بهتر است سیگار کشیدن را ترک کنید .سیگار کشیدن به بدن ما صدمه میرساادد و یاک تمناا اسات .آن درسات
مخالف رایطی است که برای تزکیهکنندگانمان داریم.

حسادت
ومتی فا را آموزش میدهم ،اغلب موضوع حسادت را مطرح میکنم .چرا؟ زیرا حسادت بهصورت بسیار دیرومندی در چین
ظاهر ده است ،آنمدر دیرومند که بهصورت پدیدهای طبیعی درآمده و مردم دمیتوادند آنرا در خود احسااآ کنناد .چارا ماردم
چین این حسادت موی را داردد؟ ریشههای خودش را دارد .مردم چین در زمانهای گذ ته دیدا تحت تأثیر کنفوسیوآ بوددد و
خصیتی درونگرا را ر د دادهادد .ومتی عصبادی یا اد هستند ،آنرا بروز دمیدهند .آنها به خویشاتنداری و اکیبایی اعتقااد
داردد .از آنجا که به این روش عادت کردهادد ،ملت ما در کل ،خصیتی درونگرا را ر د داده است .مطمئنا مزایای خاود را دارد،
مثل دبالیدن به دیروهای درودی خود .اما عیبهای خودش را هم دارد و میتوادد با خود ،تأثیرات منفی جادبی را باههماراه دا اته
با د .مخصوصا در این عصر پایان دارما ،جنبههای منفی آن بیشتر چشمگیر ده و میتوادد به حاد دن حسادت خص کماک
کند .اگر جنبههای خوب کسی منتشر ود ،بالفاصله باعث حسادت دیگران می ود .اگر کسی از محل کاارش یاا جاایی دیگار
پادا ی بگیرد ،یا اگر چیز خوبی بهدست بیاورد ،جرأت دمیکند کلمهای دربارهی آن بگوید ،زیرا افاراد دیگار ومتای درباارهی آن
بشنودد داراحت می ودد .غربیها این را "حسادت رمی" یا "حسادت آسیایی" میدامند .تمام آسیا تحت تأثیر کنفوسیوآ چینی
مرار گرفته است و این حسادت کم و بیش همه جا هست اما فقط در چین اینمدر دید است.
این حسادت تا اددازهای به مساواتطلبی مطلق که زمادی به آن عادت دا تیم مرتبط است" ،هرچه با د ،اگر آسمان فرو
بریزد همگی باید با هم بمیردد ،اگر چیزی خوب وجود دارد همگی باید سهمی مساوی دا ته با ند؛ اگر افازایش درآمادی با اد
همه باید به یک سهم مشمول آن ودد" .این طرز تفکر که با همه به مساوات رفتار ود به دظر میرسد عادهده با اد .چگوداه
مردم میتوادند وامعا یک جور با ند؟ کارهایی که ادجام میدهند و مسئولیتهایی که بهعهده داردد متفاوت است .اصالی در ایان
جهان وجود دارد که دامیده می ود" ،بدون از دست دادن ،چیزی بهدست دمیآید" .برای بهدست آوردن ،اخص بایاد از دسات
بدهد .مردم عادی میگویند" ،اگر خص کاری ادجام ددهد دفعی دمیبرد .کارِ بیشتر ،سود بیشتری بههمراه دارد ،کار کمتر ،سود
کمتری دارد" ،و اینکه خصی که بیشتر فداکاری میکند ،باید بیشتر بهدست آورد .مساواتطلبی مطلق که در گذ ته ایع بود
ادعا میکرد که همه مساوی بهددیا آمدهادد و چیزهای بعد از تولد است که ما را عوض میکند .میگویم این ایده بیش از اددازه
مطلق است و هر چیزی خیلی مطلق ،ا تباه است .چرا بعضی از مردم باید مرد و بعضی دیگر زن متولاد اودد؟ چارا ابیه هام
دیستند؟ مردم به یک کل متولد دمی ودد ،همانطور که یک عده بیمار و عدهای فلج متولد می ودد .از بععدی باه ،مایتاوادیم
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ببینیم که تمام زددگی ادسان ،آنجا در بععدی دیگر وجود دارد .چگوده آنها میتوادند به یک صورت با ند؟ هماهی ماردم آرزوی
برابری داردد .اگر چیزی مسمتی از زددگی کسی دبا د ،چگوده میتوادند مساوی با ند؟ مردم یکسان دیستند.
خصیت مردم در کشورهای غربی بهطور دسبی برونگرا است .آنها خو احالی یاا غام خاود را باروز مایدهناد .ایان
مزیتهای خود را دارد .اما عیبهای خودش را هم دارد مثل عدم خویشتنداری .از آنجا که این دو خلق و خوی از دظار فکاری
متفاوت هستند در مومع ادجام دادن کارها دتایج مختلفی را به بار میآوردد .اگر یک خص چینی توسط سرپرست ماورد تمجیاد
مرار گیرد یا به او چیزهای خوبی داده ود ،افکار دیگران معذب می ود .اگر کمکهزینهی بیشتری بهدست آورد ،بدون ایانکاه
بگذارد دیگران از آن خبردار ودد آنرا در خفا در جیبش میگذارد .این روزها یک کارگر دموده باودن مشاکل اسات" .تاو یاک
کارگر دموده هستی .تو میتوادی این کار را ادجام دهی .تو باید صبحها زودتر سر کار حاضر وی و بها دیرتر به خاداه باروی.
چرا تو تمام این کارها را ادجام دمیدهی؟ تو به این خوبی ادجام میدهی .ما به اددازهی کافی خوب دیستیم" .مردم طعناهآمیاز و
بد بین خواهند بود و به همین دلیل یک ادسان خوب بودن آسان دیست.
اگر این در کشورهای دیگر اتفاق بیفتد کامال متفاوت خواهد بود .اگر رییس متوجه ود که این کاارگر اماروز کاارش را
بهخوبی ادجام داده است ،ممکن است کمکهزینهی بیشتری به کارگر بدهد .او با خو حالی پول را مقابل دیگران خواهد امرد:
"وای! رییس امروز این همه پول به من داده است" .او میتوادد با خو حالی با دیگران دربارهی آن صحبت کند بادون ایانکاه
پیامد و عوامبی دا ته با د .اگر این در چین اتفاق بیفتد که کسی از رییس کمکهزینهی اضاافهای بگیارد حتای ریایس باه آن
خص گوشزد میکند که آنرا پنهان دگه دارد و دگذارد دیگران از آن باخبر ودد .در کشورهای دیگر ،اگر بچهای در امتحاادی
صد دمره بیاورد ،با خو حالی به سوی خاده دویده ،فریاد میزدد" ،من امروز صد دمره گرفتهام! من صد دمره گرفتهام"! بچه تمام
مسیر خادهاش را خواهد دوید .همسایه درِ خاده را باز کرده میگوید" :سالم تاام ،پسار خاوب"! همساایهی دیگار پنجاره را بااز
میکند" :سالم جک ،آفرین پسر خوب"! اگر این در چین اتفاق بیفتد ،میتوادد یک فاجعه با د" ،من صاد دماره گرفتاهام! صاد
در خادهاش را باز کند همساایهی او در خاداهاش اروع باه
دمره گرفتهام"! کودک از مدرسه به خاده میدود .حتی مبل از اینکه ِ
جوش و خروش میکند" ،چه چیز مهمی است؟ فقط دمرهی صد است .مگر چه چیزی است که به خود میبالد! چه کسی تا حاه
صد دمره دگرفته است"؟ دو طرز تفکر ،دتایج متفاوتی را به بار میآوردد .آن میتوادد حسادت خص را برادگیزد ،زیرا اگار کسای
کاری را خوب ادجام دهد ،بهجای این که برای او خو حال بود ،در ذهن و روان مردم احساآ دااراحتی باهوجاود مایآیاد .ایان
میتوادد منجر به این مشکل ود.
چندین سال پیش ،مساواتطلبی مطلق بهکار برده د و افکار و ارزشهای مردم را به آ افتگی کشاادد .بگذاریاد مثاالی
مشخص بزدم .در محل کار ،خصی ممکن است احساآ کند که دیگران به اددازهی او هیق و باعرضه دیستند .هار کااری کاه
میکند ،بهخوبی ادجام میدهد .فکر میکند که وامعا مابلتوجه است .با خودش فکار مایکناد" :مان صاالحیت ریایس و مادیر
کارخاده یا حتی مقامی باهتر دن را دارم .فکر میکنم حتی بتوادم رییس جمهور هم بشوم" .رییس دیز ممکن است اظهار کند او
وامعا هیق و بااستعداد است و هر کاری را به اتمام میرسادد .همکاران دیز ممکن است فکر کنند کاه او وامعاا هیاق و بااساتعداد
است .با وجود این ،احتماه خص دیگری وجود دارد که با او در گروه مشترک یا در دفتر مشابهی کاار مایکناد ،کاه کاامال در
ادجام کارها داهیق است و به درد هیچ کاری دمیخورد .ولی یک روز همین خص داهیق به جای او ترفیع مقام میگیرد و حتی
سرپرست او می ود .بنابراین او در ملبش احساآ میکند که این خیلی بایادصاافی اسات و باه ریایس و همکاارادش اکایت
میکند ،بسیار آ فته ده و حسادت میکند.
این اصل را که مردم عادی مادر به درک آن دیستند به ما میگویم .ممکن است تصور کنید کاه در هار چیازی خاوب
هستید ،ولی زددگیتان آنرا ددارد .آن خص در هیچ کاری خوب دیست ،اما زددگیاش آنرا دارد و او رییس می ود .ما اهمیتای
دمیدهیم که مردم عادی چه فکر میکنند ،زیرا آنها فقط افکاری عادی هستند .از دظر موجودات باهتر ،جامعهی ادسادی بر طبق
الگوی معینی از ر د و تحول ،توسعه مییابد .به همین جهت ،آنچه که خص در زددگیاش ادجام میدهد بر طبق تواداییهای
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او دظم و ترتیب داده دمی ود .بودیسم اعتقاد به اصل مجازات کارمایی دارد و آن چیزها بر طبق کارمای ما دظم و ترتیاب داده
می ودد .بنابراین مهم دیست که چه اددازه هیق هستید ،اگر تقوا ددا ته با ید ،اید چیزی در این زدادگی ددا اته با اید .فکار
میکنید که این فرد در هیچ کاری خوب دیست ،اما ممکن است او دارای تقوای زیادی با د ،بنابراین صاحبمنصابی عاالیمقاام
می ود یا اینکه ثروت زیادی کسب میکند .مردم عادی دمیتوادند این مسئله را ببینند و معتقددد که باید دمیقا آنچه را که مادر
هستند ،ادجام دهند .به همین جهت در سراسر زددگی ان برای چیزها رمابت و مبارزه میکنند ،احساآ میکنناد باهطاور بادی
صدمه خوردهادد ،فکر میکنند زددگی سخت و خستهکننده است و همیشه فکر میکنند که چیزها غیرمنصفاده است .دمیتوادند از
غذای ان لذت ببردد ،خوب دمیخوابند و وامعا مأیوآ و داامید می ودد و با گذ ت زمان که پیر می ودد تمام بدن ان را از سر
تا به پا ویران کردهادد و ادواع و امسام بیماریها به همراه آن میآید.
بنابراین ما تزکیهکنندگان دباید به این صورت رفتار کنیم ،ما تزکیهکنندگان همیشه میگذاریم چیزها بهطور طبیعی اتفاق
بیفتند .اگر چیزی مال ما با د ،آنرا از دست دخواهید داد .اگر چیزی مال ما دبا د ،حتی اگر بارایش مباارزه هام کنیاد آنرا
بهدست دخواهید آورد .البته این مطلق دیست .اگر به آن مطلقی میبود ،مسئلهی ادجام دادن کارهای دادرست وجود دمایدا ات.
به بیادی دیگر ،یک سری عوامل داپایدار وجود داردد .اما ما یک تمرینکننده هستید ،در رایط طبیعی توسط فا ان معلامتاان
مرامبت می وید .دیگران دمیتوادند آنچه را که متعلق به ما است برداردد .بنابراین ،این دلیل آن اسات کاه چارا مایگاذاریم
چیزها بهطور طبیعی اتفاق بیفتند .گاهی اومات فکر میکنید که چیزی مال ما است و دیگران دیز به ما میگویند که آن ماال
ما است ،اما دروامع اینطور دیست .بنابراین ممکن است فکر کنید که آن مال ما است ،اما دردهایت مال ما دیست .از طریق
این جریان میتوان دید که آیا میتوادید آنرا رها کنید .اگر دتوادید آنرا رها کنید ،یاک وابساتگی اسات .ایان روش بایاد بارای
خالص دن ما از دست وابستگی عالمهی خصی مورد استفاده مرار گیرد .موضوع این است .مردم عاادی دمایتوادناد ایان
حقیقت را دریابند ،بنابراین ومتی چیزی برای بهدست آوردن در معرض خطر با د رمابت و مبارزه میکنند.
حسادت در بین مردم عادی بهطور گفتادگیزی موی است و همیشه در اجتماع تزکیهکنندگان دیز وامعا مابل رؤیت بوده
است .روشهای چی گودگ مختلف به یکدیگر احترام دمیگذاردد ،مثل "روش تو خوب است" یا "روش او خوب اسات" ،اظهاار
دظرهای خوب و بد ارایه میدهند .بهدظر من ،همهی اینها به سطح فا دادن و حفظ تندرستی تعلق داردد .اکثر روشهایی که با
یکدیگر جر و بحث و منازعه میکنند بهوسیلهی تسخیر روح موجب می ودد ،آنهاا درهام و بارهم هساتند و باه این اینگ
توجهی دمیکنند .دردظر بگیرید که خصی بیش از بیست سال تمرین چیگودگ کرده اما هیچ توادایی فوقطبیعای ر اد داداده
با د ،درحالی که خصی دیگر ،بالفاصله پس از اینکه تمرین را روع کند به آن تواداییها دست پیدا کند .فکر میکند که این
بیادصافی است و دمیتوادد آنرا تحمل کند" :من بیش از بیست سال تمرین کردهام اما هیچ توادایی فوقطبیعی را ر د دادادهام،
و حاه او آنها را بهدست آورده  -چه توادایی فوقطبیعی را او بهدست آورده است"؟ این خص برآ فته می ود" :او بهوسیلهی
روح یا حیوان تسخیر ده و جنون حاصل از تزکیه گرفته"! یا ومتی یک استاد چیگودگ در کالآ آموزش میدهد ،ممکن است
خصی دیز آنجا دشسته و با بیاحترامی بگوید" ،اوه ،این چه جور استاد چیگودگی است؟ دمیخواهم به هیچیک از چیزهایی که
او دربارهی آنها صحبت میکند گوش کنم" .بله ،اید آن استاد چیگوداگ باهخاوبی او صاحبت دکناد ،اماا آنچاه آن اساتاد
چیگودگ دربارهی آنها صحبت میکند فقط چیزهایی از مدرسهی تزکیهی خاود او اسات .ایان اخص هماه چیاز را مطالعاه
میکند و با یک خروار مدرک فارغالتحصیلی در کالآهای استادان چیگودگ عادی حضور بههام رساادده اسات .درواماع ،ایان
خص بیشتر از آن استاد چیگودگ میدادد .اما چه فایده؟ همهاش دربارهی فا دادن و حفظ سالمتی است .هرچه بیشتر از این
مطالب پر ود ،پیامهایی که میگیرد آ فتهتر و پیچیدهتر بوده و برای او تزکیه کردن مشکلتر می ود ،یک چیز تماما آ افته و
درهم و برهم است .تزکیهی حقیقی به ما آموزش میدهد که یک روش را ددبال کنید و به بیراهه و گمراهی درویاد .اماا ایان
مشکل در بین تزکیهکنندگان وامعی که مبول دمیکنند افراد دیگر خوب هستند و از رمابتجویی ان دست دمیکشند دیز دمایاان
می ود .احتمال دارد که آنها حسادت کنند.
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بگذارید داستادی بگویم .در کتاب مراسم اعطای مقام به خدایانِ ،نگودگبایو پی میبرد که جیادگزییا بیصاالحیت و
پیر است .اما خدای اولیهی آسمان از جیادگزییا میخواهد که عناوینی را به خدایان اعطا کندِ .نگودگبایو فکر مایکناد کاه
این غیرمنصفاده است ،و دمیتوادد با این مسئله کنار بیاید" .چرا از او خواسته د که به خدایان عناوین را اعطا کند؟ ببینید چهمدر
منِ ،نگودگبایو ،هیق هستم -بعد از اینکه سرم بریده ود ،میتوادم آنرا دوباره سر جایش بگذارم .چرا از من درخواست دشد
که به خدایان عناوین را اعطا کنم"؟ او بهطور باوردکرددیای حسود می ود و همیشه برای جیادگزییاا مشاکالتی را باهوجاود
میآورد.
بودیسم اصلی در زمان اکیامودی دربارهی تواداییهای فوقطبیعی صحبت میکرد ،اما این روزها هیچ کسی در بودیسام
جرأت دمیکند دربارهی آنها صحبت کند .اگر دربارهی تواداییهای فوقطبیعی صحبت کنیاد ،مایگویناد کاه جناون از تزکیاه
گرفتهاید" .چه تواداییهای فوقطبیعیای"؟ آنها را در کل به رسمیت دمی ناسند .چرا اینطور است؟ این روزهاا حتای راهباان
دمیدادند که آن تواداییها چه چیزهایی هستند .اکیامودی ده مرید بزرگ دا ت ،و او گفت که موجییِنلاییِان در مادرتهاای
خدایی اولین بود .اکیامودی مریدان زن دیز دا ت ،و یکی از آدان بهدام لیآنهوآسه در مدرتهای خادایی دفار اول باود .ومتای
بودیسم در چین معرفی د ،به همان صورت بود .هر دسلی راهبان ورزیده و ماهر بسیاری دا ت .زمادیکه بودیدارماا باه چاین
آمد ،سوار بر یک سامهی دی از رودخاده گذ ت .اما با گذر زمان ،مدرتهای خدایی بهطور فزایندهای کنار زده دهادد .دلیل اصلی
این است که افرادی مثل راهبان ار د ،سرپرستان ،یا خادمان معابد ضرورتا از کیفیت مادرزادی فوقالعاادهای برخاوردار دیساتند.
اگرچه خادم یا راهب ار د هستند ،ولی اینها فقط مقامهای مردم عادی میبا ند .آنها دیز تمرینکننده هستند ،با این تفاوت که
بهطور حرفهای تزکیه میکنند .ما در خاده بهطور یک غیرحرفهای تزکیه میکنید .اینکه در تزکیه موفق وید یا ده ،همگی باه
تزکیهی ذهن ما بستگی دارد .این در مورد هر کسی صدق میکند و حتی اگر یک ذره کاستی دا ته با ید عملی دخواهد باود.
اما یک راهب کمسابقه که غذا میپزد اید کیفیت مادرزادی بدی ددا ته با د .هرچه یک راهب کمسابقه بیشتر زجر مایکشاد،
برای او باز کردن گودگ آسانتر خواهد بود .هرچه زددگی راهبان ار د راحتتر با د باز کردن گودگ برای آنها سختتر خواهد
بود ،چراکه مسئلهی تبدیل کارما وجود دارد .راهبان کمسابقه همیشه بهسختی و بهصاورت خساتهکننادهای زحمات مایکشاند.
بنابراین بدهی کارمایی را سریعتر پس میدهند و سریعتر به رو نبینی میرسند .اید یک روز داگهان گودگ او باز ود .باا بااز
دن گودگ یا رو نبینی یا دیمه رو نبینی ،مدرتهای خدایی او پدیدار خواهند د .راهبان معباد همگای دازد او آماده و از او
سؤالهایی خواهند کرد و همه به او احترام خواهند گذا ت .اما خادم دمیتوادد آنرا تحمل کند" :چگوده میتوادم هنوز هام یاک
خادم با م؟ چه رو نبینیای؟ او جنون حاصل از تزکیه را تجربه میکند .او را از اینجا بیرون بیندازید" .راهب کمسابقه از معباد
اخراج می ود .با گذ ت زمان ،این مسئله به جایی رسیده که هیچ کسی در بودیسم چینی جرأت دمیکند دربارهی توادااییهاای
فوقطبیعی صحبت کند .ما میدادید که جیگودگ چهمدر توادا بود .او میتوادست دستههای درختان را از کوه اِمی حرکت دهاد
و کُندهها را از یک چاه یکی بعد از دیگری به بیرون پرتاب کند .اما دردهایت او را از معبد لینگیین بیرون ادداختند.
موضوع حسادت بسیار جدی است زیرا بهطور مستقیم بر این مسئله که آیا بتوادید عمل تزکیهتاان را کامال کنیاد تاأثیر
میگذارد .اگر حسادت از بین درود ،تمام افکاری که تزکیه کردهاید کننده می ودد .این مادون وجود دارد :اگر در مسایر تزکیاه،
حسادت از بین درود ،فرد دمیتوادد به ثمرهی حقیقی دایل ود ،مطلقا دمیتوادد به ثمرهی حقیقی دایل ود .اید انیدهایاد کاه
مردم میگویند بودا آمیتابا از رفتن به بهشت با کارما صحبت کرد .اما اگر از حسادت رها دشوید ،آن اتفاق دخواهد افتااد .ممکان
است امکانپذیر با د که یک خص در برخی از دیگر جنبههای فرعی کاستی دا ته با د و برای تزکیهی بیشاتر باا کارماا باه
بهشت برود .اما اگر حسادت از بین درود این مطلقا غیرممکن است .امروز به تمرینکنندگان میگویم :چشم خود را بر مشکلتان
دبندید .هدش ما تزکیه کردن بهسوی سطوح باهتر است بنابراین مجبورید از ر حسادت خالص وید .این دلیل آن است کاه
چرا این مسئله را مخصوصا در این سخنرادی مطرح کردم.
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موضوع مداوا كردن بيماريها
در رابطه با مداوا کردن بیماریها ،به ما آموزش دمیدهم که بیماریها را مداوا کنید .هیچیک از مریدان وامعای فاالون
دافا دباید بیماریهای دیگران را مداوا کنند .بهمحض اینکه یک بیماری را مداوا کنید ،تمام چیزهایی از فالون دافا کاه در جسام
ما است توسط فا ن من پس گرفته خواهد د .چرا این موضوع اینمدر جدی گرفته ده است؟ بهخاطر ایانکاه ایان چیازی
است که به دافا آسیب میرسادد .ده تنها به سالمتی خودتان آسیب میرسادد ،بلکه به محض اینکه بعضی از افراد یک بیماری را
فا میدهند ،برای ادجام دوبارهی آن بیتابی میکنند و هر کسی را کاه مایبینناد مایگیرداد تاا بیمااریاش را ماداوا کنناد و
خوددمایی کنند .آیا این یک وابستگی دیست؟ این بهطور جدی مادع تزکیهی خص خواهد د.
بسیاری از استادان مالبی چیگودگ از تمنای معالجهی بیماران ،که مردم عادی بعاد از یاادگیری چایگوداگ باهدسات
میآوردد استفاده بردهادد .آنها این چیزها را به ما یاد داده و ادعا میکنند که با بیرون فرستادن چی ،خص میتوادد بیماریها
را درمان کند .آیا این یک وخی دیست؟ ما چی دارید و دیگران دیز چی داردد .چگوده میتوادید او را باا چای خودتاان معالجاه
کنید؟ اید چی او بیماری ما را درمان کند! چی یک خص دمیتوادد چی دیگری را محدود کند .ومتی اخص گوداگ را در
سطح باهیی از تزکیه ر د میدهد ،آنچه که تولید میکند مادهی با ادرژی باه است ،که درحقیقت میتواداد افا دهناده با اد،
بیماری را سرکوب کرده و آنرا کنترل کند .اما دمیتوادد آنرا از ریشه بردارد .به همین جهت ،برای فای حقیقی یک بیمااری و
معالجهی کامل آن ،خص باید دارای تواداییهای فوقطبیعی با د .برای درمان هر بیماری ،توادایی فوقطبیعی مشخصی وجود
دارد .در ارتباط با تواداییهای فوقطبیعی برای معالجهی بیماریها ،میگویم که بیش از هزار دوع از آن تواداییهای فاوقطبیعای
وجود دارد -بهاددازهی خود بیماریها ،تواداییهای فوقطبیعی وجود دارد .اگر تواداییهای فوقطبیعی ددا ته با ید ،مهام دیسات
که مداوای ما چهمدر ماهراده با د ،معالجه بدون دتیجه خواهد بود.
در سالهای اخیر ،بعضی از افراد ،جامعهی تزکیهکننادگان را کاامال باه آ افتگی کشااددهاداد .در باین اساتادان وامعای
چیگودگ که برای فا دادن و حفظ سالمتی به دزد عموم آمددد یا آنهایی که در آغاز کار ،راه را هموار کردداد ،چاه کسای باه
مردم آموزش داد که بیماریها را مداوا کنند؟ آنها همیشه بیماری ما را معالجه میکرددد یا به ما دشان میداددد کاه چگوداه
تزکیه کنید و چگوده سالم بمادید .آنها به ما یکسری از تمرینهاا را آماوزش دادداد و بعاد از آن ،خودتاان از طریاق تمارین
میتوادستید بیماریهایتان را درمان کنید .بعدا ،استادان مالبی چی گودگ به میان مردم آمددد و باعث هارج و مارج اددد .هار
کسی بخواهد با چیگودگ بیماران را معالجه کند ،روح یا حیوان تسخیر کننده را به خود جذب میکند ،مطعا به این صورت است.
تحت اوضاع و رایط آن زمان ،بعضی از استادان چیگودگ بیماران را مداوا کرددد .آن تشریک مساعی با اوضااع کیهاادی در آن
زمان بود .اما چی گودگ یک مهارت برای مردم عادی دیست و این پدیده دمیتوادد برای ابد ادامه یابد .آن دتیجاهای از تغییارات
اوضاع کیهادی در آن زمان و فقط محصولی از آن دورهی زمادی بود .بعدها ،بعضی از ا اخاص خود اان را در آماوزش دیگاران
برای فا دادن بیماریها متخصص کرددد و بدین وسیله باعث دابسامادی ددد .چگوده یک فرد عادی میتواداد در عارض یاک
دورهی سه یا پنج روزه ،مداوای یک بیماری را یاد بگیرد؟ کسی ادعا کرد" ،من میتوادم ایان بیمااری یاا آن بیمااری را درماان
کنم" .بگذارید به ما بگویم که این افراد همگی ارواح یا حیوادات تسخیر کننده را با خود حمل میکنند .آیا آنها مایدادناد کاه
چه چیزی به پشت ان چسبیده است؟ آنها روح یا حیوان تسخیر کننده داردد ،اما ده آنرا احساآ میکنناد و داه ایانکاه از آن
آگاهی داردد .هنوز هم ممکن است احساآ خیلی خوبی دا ته با ند و فکر کنند که هیق و توادا هستند.
استادان وامعی چیگودگ باید از میان سالها تزکیهی طامتفرسا بگذردد تا به این هدش برسند .زمادیکاه یاک بیماار را
مداوا میکنید ،آیا هرگز دربارهی این فکر کردهاید که آیا تواداییهای مدرتمند فوقطبیعای را بارای از باین باردن کارماای ایان
خص دارا هستید؟ آیا هرگز یک آموزش حقیقی را کسب کردهاید؟ چگوده میتوادید با سه روز یا پنج روز کاالآ رفاتن ،ماداوا
کردن بیماریها را یاد بگیرید؟ چگوده میتوادید با دستهای فردی عادی یک بیماری را درمان کنید؟ به هر حال ،چنین اساتادان
مالبی چیگودگی از ضعف ما استفاده کردهادد .آنها از وابستگیهای مردم استفاده کردهادد" .آیا در جستجوی درمان بیماریها
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دیستید؟ بسیار خوب"! بنابراین بهطور مشخص کالآهای درمانگری را تشکیل میدهند که بعضی از تکنیاکهاای افا دادن،
مثل سوزن چی ،دور درمادی ،تخلیهی چی ،جبران چی ،روش بهاصطالح چنگ زدن بهوسیلهی دست را باه اما آماوزش دهناد؛
اسامی پر دقش و دگار بسیاری به این چیزها دادهادد .فقط سعی میکنند جیب ما را خالی کنند.
بگذارید دربارهی روش چنگ زدن بهوسیلهی دست برای ما صحبت کنم .آنچه که ما مشاهده کردهایم وضعیت زیار را
دارد .چرا مردم بیمار می ودد؟ علت ریشهای مشکل آدان و تمام بدبختیهای ان کارما و میدان کارمایی مادهی سیاه است .ایان
چیزی منفی و بد است .تمام موجودات اهریمنی دیز موجوداتی منفی و همگی آنها سیاه هستند .بنابراین بهخااطر ایانکاه ایان
محیط برای ان مناسب است میآیند .این دلیل اصلی بیمار دن خص است ،این اصلیترین منبع بیماریهاا اسات .البتاه دو
دوع دیگر دیز وجود دارد .یکی از آنها موجودی بسیار ذرهبینی با چگالی باه است .آنها چیزهایی بیه خو های از کارما هستند.
دیگری مثل این است که از میان یک لوله منتقل می ود ،اما این دوع بهددرت دیده می ود و همگی از طرش اجاداد فارد جماع
می ودد .این موارد دیز وجود داردد.
بگذارید دربارهی رایجترین بیماریها صحبت کنیم .خص ممکن است در جایی از بددش غده ،عفودات ،برآمادگی روی
استخوان و غیره دا ته با د .این بهخاطر این است که در بععدی دیگر موجودی در آن مسامت جاای دارد .آن موجاود در بععادی
بسیار عمیق جای دارد .یک استاد معمولی چیگودگ مادر دیست آنرا ناسایی کند ،زیرا باا توادااییهاای فاوقطبیعای معماولی
دمیتوان آنرا دید ،آنها فقط میتوادند چی سیاه را در بدن خص ببینند .این درست است که بگاوییم هار جاا کاه چای سایاه
موجود با د ،آنجا یک بیماری وجود دارد .اما چی سیاه دلیل اصلی یک بیماری دیست .زیرا موجودی در بععدی عمیاقتار وجاود
دارد که این میدان را بهوجود میآورد .بنابراین بعضی افراد دربارهی تخلیه کردن و بردا تن چی سیاه صحبت میکنناد ،برویاد و
آنطور که میخواهید آنرا تخلیه کنید! زمادی کوتاه بعد از آن ،دوباره بهوجود خواهد آمد ،زیرا بعضی از موجودات بسایار مدرتمناد
هستند و میتوادند به محض اینکه چی بردا ته ود آنرا پس بگیردد؛ خود آنها میتوادند چی را برگردادند .بدون دردظر گرفتن
اینکه چگوده درمانها بهکار برده ودد ،دمیتوادند مؤثر با ند.
افرادی با تواداییهای فوقطبیعی ،در آنجا چی سیاه میبینند و آنرا چی بیماریزا دردظر میگیردد .یک دکتر طب چینای
پی میبرد که در آن منطقه ،کادالهای ادرژی مسدود است ،بهطوریکه چی و خون در گردش دیستند و کادالهای ادرژی گرفتاه
و مسدود هستند .از دظر طب غربی ،آن منطقه عالیمی از زخم ،غده ،برآمدگی روی استخوان ،التهاب و غیره را دشاان مایدهاد.
ومتی در این بععد ظاهر می ود به این کل در میآید .بعد از اینکه آن موجود را برمیدارید پی میبرید که بدن در این بععد هیچ
مشکلی ددارد .خواه آن دیسک مهرهها با د یا برآمدگی روی استخوان ،بعد از اینکاه آن چیاز را برمایداریاد و میادان را پااک
میکنید ،پی خواهید برد که بدن فورا فا پیدا کرده است .میتوادید با ا عهی ایکس عکس دیگری بگیرید و ببینید که برآمادگی
روی استخوان داپدید ده است .دلیل اصلی این است که این موجود آن اثر را بهوجود میآورد.
بعضی از افراد ادعا میکنند که با آموزش روش چنگ زدن بهوسیلهی دست به ما ،در عرض سه یا پنج روز مایتوادیاد
بیماریها را درمان کنید .روش چنگ زدن بهوسیلهی دست را به من دشان دهید! موجودات ادسادی ضعیفترین موجودات هستند
درحالیکه آن موجود کامال دردده است .آن موجود ذهن ما را کنترل میکند و مثل عروسک خیماه اب باازی باا اما باازی
میکند و حتی میتوادد بهراحتی به زددگی ما خاتمه دهد .میگویید که میتوادید آنرا به چنگ بیاورید .چگوده میتوادید آنرا به
چنگ بیاورید؟ ما دمیتوادید با دستهای معمولیتان به آن دست یابید .ومتیکه دستانتان را به اطراش حرکت میدهید ،به ما
اعتنایی دمیکند و حتی پشت سرتان به ما میخندد ،فکر میکند چنگ زدن بیهدش ما کامال مسخره است .اگر وامعا بتوادیاد
آنرا لمس کنید ،فورا به دست ما آسیب رسادده و یک زخم وامعی می ود! افرادی را مبال دیدهام کاه باا هار آزمایشای هار دو
دست ان طبیعی به دظر میآمد .بدن ان و دست ان هیچ مشکلی ددا تند ،اما دمیتوادستند دست ان را که آویازان باود بلناد
کنند .من به چنین افرادی برخورد کردهام .بدن آنها در بععدی دیگر آسیب دیده بود و این ،فلج دن حقیقی است .ومتی آن بدن
ما آسیب ببیند ،بیگمان فلج می وید .بعضی از افراد از من پرسیدهادد" :معلم ،آیا من مادر به تمرین چیگودگ هستم؟ مان در
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عملی عقیم دهام" ،یا میگویند بعضی از اعضای بدن ان بردا ته ده است .به آنها گفتم" ،مسئلهای دیست زیرا بدن ما در
بععدی دیگر عمل جراحی دشده و در تمرین چیگودگ آن بدن است که کار میکند" .این دلیل آن است که چرا گفتم ومتی سعی
میکنید آنرا به چنگ بیاورید ،دمیتوادید آنرا لمس کنید و آن به ما اعتنایی دمیکند .اگر آنرا لمس میکردید ،باه دساتتاان
صدمه میزد.
برای حمایت از رویدادهای گستردهی چیگودگ کشور ،تعدادی از مریدان را برای ارکت در دمایشاگاههاای تندرساتی
آسیایی در پکن ،با خود به همراه بردم .در هر دوی دمایشگاهها ما برجستهترین رکتکنندگان بودیم .در اولین دمایشگاه ،فاالون
دافای ما "ستارهی چیگودگ" اعالم د .در دمایشگاه دوم ،محل ما بهمدری پر از ازدحام بود که دمایتوادساتیم از عهادهی آن
برآییم .در غرفههای دیگر دمایشگاه ،افراد زیادی وجود ددا تند ،اما غرفهی ما پر از جمعیت بود .سه ردیف ادتظاار وجاود دا ات:
ردیف اول برای آنهایی بود که صبح زود برای مداوای صبحگاهی ثبتدام کرده بوددد ،ردیف دوم ،برای مداوای بعدازظهر منتظر
ثبتدام بوددد و ردیف سوم در ادتظار گرفتن امضاء از من بوددد .ما بیماریها را فا دمیدهیم .برای چه این کار را کاردیم؟ بارای
این بود که از رویدادهای گستردهی چیگودگ کشور حمایت کرده و با این مورد همکاری کنایم .ایان دلیال آن اسات کاه چارا
رکت کردیم.
گودگ خود را بین مریدادی که با من در آنجا بوددد توزیع کردم .هر کدام از آنها سهمی را دریافت کرددد که خو ههای
ادرژی متشکل از بیش از یکصد توادایی فوقطبیعی بوددد .من دستهای آدان را با گودگ مهر و موم کردم ،اما با این حال هام،
دست بعضی از آنها تا حد خودریزی و تاول زدن گزیده د .این حتی بارها اتفاق افتاد .آن موجودات کامال دردده بوددد .آیا فکار
میکنید بتوادید آنها را با دست خصی معمولی لمس کنید؟ بهعالوه ،ما دمیتوادید باه آنهاا دسات یابیاد .بادون آن داوع از
تواداییهای فوقطبیعی عملی دخواهد بود .زیرا به محض اینکه به آن فکر کنید ،این موجود در بععدی دیگر از هرچه که بخواهید
ادجام دهید آگاه خواهد بود .ومتی سعی میکنید آنرا به چنگ بیندازید ،بالفاصله فرار میکند .به محض اینکه بیمار پاایش را از
در بیرون میگذارد ،فورا به آنجا بازگشته و بیماری دوباره ظاهر می اود .بارای ایانکاه بار آن چیاره اوید باه یاک تواداایی
فوقطبیعی دیاز دارید که دستتان را دراز کنید و "بَم!" آنرا آنجا میخکوب کنید .پس از آنکه میخکوب د ،توادایی فوقطبیعی
دیگری داریم که "روش بزرگ گرفتن روح" دامیده می د و آن توادایی فوقطبیعی حتی دیرومندتر است .آن میتواداد کال روح
اصلی خص را بیرون بکشد و بالفاصله خص مادر دخواهد بود حرکت کند .آن تواداایی فاوقطبیعای چیزهاای بخصوصای را
هدش مرار میدهد؛ ومتی آنرا استفاده کردیم ،بهطور مشخص آن چیزها را هدش مرار دادیم .ما میدادید چگوده آن بودا تاتاگاتاا
با کاسهی در دستش ،پاد اه میمون را هدش مرار داد ،و میدادید او چهمدر بزرگ بود ،ولی بالفاصله او را کوچک کرد .این توادایی
فوقطبیعی میتوادد این کار را ادجام دهد .مهم دیست که این موجود چهمدر بزرگ یا کوچک با د ،بالفاصله باهوسایلهی دسات
گرفته و بسیار کوچک می ود.
بهعالوه ،این مجاز دیست که دست خص در بدن گو تی بیمار فرو رود و چیزی را خارج کناد .آن مایتواداد در ذهان
مردم در جامعهی عادی اختالل بهوجود آورد و مطلقا ممنوع است .حتی اگر امکانپذیر میبود ،دمیتوادست به این اکل ادجاام
ود .دستی که فرد فرو میبرد ،دستی در بععدی دیگر است .دردظر بگیرید که خصی بیماری ملبی دارد .ومتی این دست بهطرش
ملب حرکت میکند که آن موجود را بگیرد ،آن دست که در بععدی دیگر مرار دارد به طرش داخل بدن حرکت میکناد و فاورا آن
موجود را میماپد .سپس دست خارجی ما آنرا میگیرد و هر دوی دستها بسته می ودد و سپس آن موجود در دست ماست.
آن موجود بسیار دردده است ،گاهی اومات در دستهای ما حرکت کرده و سعی میکند آنها را سوراخ کند ،گاهی اومات دایش
میزدد و گاهی اومات حتی صدای گوشخراش ایجاد میکند .با آنکه در دستهای ما کوچاک باهدظار مایرساد ،اماا اگار از
دستتان رها کنید بسیار بزرگ می ود .این چیزی دیست که هر کسی بتوادد آنرا لماس کناد .بادون آن تواداایی فاوقطبیعای،
خص دمیتوادد در کل آنرا لمس کند .این به هیچ وجه به این سادگی که مردم تصور میکنند دیست.
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البته ،این دوع از معالجهی چی گودگ ممکن است در آینده مجاز با د که وجود دا ته با د ،هماانطاور کاه در گذ اته
همیشه وجود دا ت .اما باید یک رط وجود دا ته با د :این فرد باید یک تمرینکننده با د .در طول تزکیه ،این خص اجاازه
دارد که از روی دیکخواهی این کار را برای تعدادی از مردم خوب ادجام دهد .اما او بهطور کامل دمیتوادد کارمای آنها را از بین
ببرد چراکه به اددازهی کافی تقوای عظیم ددارد .به همین جهت ،ردجها هنوز هم وجود خواهند دا ت ،اما بیماریهای بخصاوص
فا خواهند یافت .یک استاد معمولی چی گودگ کسی دیست که در تزکیه به دایو دایل ده با د .او فقط میتوادد بیماریها را به
بَعد موکول کند یا اید آنها را تبدیل کند .ممکن است آنها را به بدبختیهای دیگری تبدیل کند ،اما حتی خود او دیاز ممکان
است این روددِ به تعویق ادداختن را ددادد .اگر روش او خودآگاه کمکی را تزکیه کند ،ایان کاار توساط خودآگااه کمکای او ادجاام
می ود .تمرینکنندگان بعضی از روشها ممکن است دسبتا مشهور با ند ،اما بسیاری از استادان مشهور چیگودگ ،گودگ دداردد
زیرا گودگ آنها در بدن خودآگاه کمکی ان ر د میکند .یعنی ،بعضی از ا خاص اجازه داردد در طول تزکیه ،چنین کارهاایی را
ادجام دهند زیرا آنها در آن سطح میمادند .آنها بیش از ده سال یا دهها سال تزکیه میکنند و هنوز هم دمیتوادناد فراتار از آن
سطح برودد .بنابراین در سراسر زددگی ان همیشه بیماران را مداوا میکنند .از آنجا که در آن سطح میمادند ،اجازه داردد این کار
را ادجام دهند .اما مریدادی که در فالون دافا تزکیه میکنند مطلقا دمیتوادند بیماران را مداوا کنند .ما میتوادید این کتاب را برای
یک بیمار بخوادید و اگر بیمار بتوادد محتوای کتاب را مبول کند ،آن میتوادد او را فا دهد .اماا چاهمادر ماؤثر با اد ،باه مقادار
کارمایی که او دارد بستگی دارد.

درمان بيمارستان و درمان چيگونگ
بگذارید دربارهی رابطهی بین درمان بیمارستان و درمان چیگودگ صاحبت کنایم .برخای از پز اکان طاب غربای باه
چیگودگ باور دداردد و میتوان گفت که این امر برای اکثر آنها صحت دارد .دظر آنها این است که" ،اگر چیگودگ مایتواداد
بیماریها را فا دهد ،پس چه دیازی به بیمارستانها است؟ چیگودگ ما میتوادد با دسات خاالی و بادون تزریقاات ،دارو ،یاا
بستری دن در بیمارستان مردم را فا دهد ،پس چرا دمیآیید جای بیمارستانهای ما را بگیرید"؟ این دظرات معقول دیست .آن
افراد منطقی دیستند .برخی از افراد به چیگودگ آگاهی دداردد .دروامع ،معالجهی چیگودگ دمیتوادد مشاابه درماانهاای ماردم
عادی با د؛ چیگودگ مهارت مردم عادی دیست ،چیزی فوقطبیعی است .پس چگوده چنین چیزی که اینگوده فوقطبیعی است
مجاز است که در مقیاآ وسیعی با جامعهی عادی بشری تداخل ایجاد کند؟ یک بودا بسیار توادمند است و میتوادد با یاک ماوج
دستش تمام بیماریهای ادسانها را از بین ببرد .چرا هیچیک از بوداها این کار را ادجام دمیدهند ،مخصوصا ومتیکه تعداد بسایار
زیادی از آنها وجود دارد؟ چرا آنها با درمان بیماری ما ،بخشندگی ان را دشان دمیدهند؟ به این دلیل کاه جامعاهی عاادی
ادسادی مرار است بدین صورت با د .تولد ،پیری ،بیماری و مرگ چنین رایطی هستند .هماهی آنهاا دهیال کارماایی دارداد و
عقوبت کارمایی هستند .اگر بدهی دارید مجبورید آنرا بپردازید.
اگر بیماری خصی را درمان کنید ،درست مثل این است که آن اصل را دقض میکنید ،یعنی اینکه اخص مایتواداد
کارهای دادرستی ادجام دهد بدون اینکه تاوان آنها را بپردازد .چگوده این میتوادد درست با د؟ افرادی که درحال تزکیه هستند
ومتی به اددازهی کافی مدرتمند دیستند تا مشکل را بهطور کامل حل کنند ،اجازه داردد از روی دیکخواهی یاک بیماار را معالجاه
کنند .ما اجازه دارید آن کار را ادجام دهید زیرا دیکخواهی ما پدیدار ده است .اما اگر بهطور وامعی مایتوادساتید ایان داوع
مشکل را حل کنید و آنرا در مقیاآ وسیعی حل میکردید ،آن مجاز دمیبود .در آن صورت ،بهطور جدی به وضاعیت جامعاهی
مردم عادی آسیب میرساددید و این مجاز دیست .این دلیل آن است که چرا جایگزین کاردن بیمارساتانهاای ماردم عاادی باا
چیگودگ ،در کل عملی دخواهد بود ،چراکه چیگودگ یک فای فوقطبیعی است.
اگر به بیمارستانهای چیگودگ در چین اجازهی باز دن داده ود و بسیاری از استادان بزرگ چیگودگ برای معالجاه
کردن بیرون بیایند ،فکر میکنید این جریان به چه صورتی در خواهد آمد؟ آن مجاز دخواهد بود ،زیرا هماهی آنهاا مایخواهناد
وضعیت جامعهی مردم عادی را دگه داردد .اگر بیمارستانهای چیگودگ ،کلینیکهای چیگودگ ،مراکز ساالمتی چایگوداگ و
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استراحتگاههای درمادی چی گودگ تأسیس ودد ،اثربخشی فا دادن استادان چیگودگ بهطور مابل مالحظهای افت خواهد کرد
و دتیجهی درمانها بهطور کلی خوب دخواهد بود .چرا؟ از آنجا که آنها این کار را در بین مردم عادی ادجام میدهند ،فای آنها
باید در همان سطح مردم عادی با د .آنها مجبوردد در همان سطح وضعیت مردم عادی بامی بمادند .دتیجهی درمان آنها بایاد
در همان سطح بیمارستان با د .دردتیجه درمانهای آنها بهخوبی عمل دمیکند و آنها دیز باه چنادین باهاصاطالح "جلساهی
درمان" برای فای یک بیماری دیاز داردد ،معموه بدین صورت است.
با بیمارستانهای چیگودگ یا بدون آنها ،هیچ کسی دمیتوادد ادکار کند که چیگودگ میتوادد بیماریها را افا دهاد.
چیگودگ مدت زمادی در بین مردم رایج و مشهور بوده است .بسیاری از ا خاص از طریق تمرین کردن ،وامعا به هدش فا دادن
بیماریها و حفظ سالمتی رسیدهادد .خواه بیماری توسط یک استاد چیگودگ به تعویق افتاده با د یا به هر کلی معالجاه اده
با د ،هرچه با د درحال حاضر بیماری داپدید ده است .به بیادی دیگر ،هیچ کسی دمیتوادد ادکار کند که چیگوداگ مایتواداد
بیماریها را معالجه کند .اغلب ا خاصی که استادان چیگودگ را دیدهادد کسادی هستند کاه بیمااریهاای د اوار و پیچیادهای
دا تهادد که دمیتوان آنها را در بیمارستان درمان کرد .آنها به دزد استادان چیگودگ میرودد تا ادس ان را امتحاان کنناد و
بیماریها دهایتا درمان می ودد .آنهایی که بیماریهای ان در بیمارستان فا یافته است به دزد استادان چایگوداگ دخواهناد
رفت .مخصوصا در آغاز ،مردم به این صورت فکر میکرددد .به همین جهت ،چیگودگ میتوادد بیمااریهاا را افا دهاد ،فقاط
اینکه آن دمیتوادد مثل کارهای دیگری که در جامعهی بشر عادی ادجام می ود به اجرا گذا ته ود .درحالی که یاک تاداخل
گسترده مطلقا مجاز دیست ،ادجام آن در مقیاسی کوچک یا به کلی آرام و غیرپردفوذ جایز است .اما بیتردید آن دمیتوادد بهطور
کامل بیماری را فا دهد .بهترین راه فای بیماری این است که خود فرد چیگودگ را تمرین کند.
همچنین بعضی از استادان چیگودگ وجود داردد که ادعا میکنند بیمارستانها دمیتوادناد بیمااریهاا را درماان کنناد و
اثربخشی درمان در بیمارستان اینطور یا آنطور است .ما دربارهی آن چه میگوییم؟ البته دهیل زیادی وجود دارد .باه دظار مان
دلیل اصلی ،وضعیت فعلی افول ارزشهای اخالمی ادسان است که منجار باه اداواع گودااگون بیمااریهاای عجیاب اده کاه
بیمارستانها دمیتوادند آنها را فا دهند .مصرش دارو دیز مؤثر دیست .داروهای تقلبی زیادی دیز وجود دارد .تمام اینها بهخااطر
فساد جامعهی بشری است که درحال حاضر به این حد رسیده است .هیچ کسی دباید دیگران را برای آن مورد سرزدش مرار دهد،
زیرا هر کسی به آتش ،سوخت اضافه کرده است .دردتیجه ،هر کسی در تزکیه با سختیهایی مواجه خواهد د.
حتی با اینکه مردم وامعا بیمار هستند ،بعضی از بیماریها دمیتوادند در بیمارستان ناسایی ودد .مشکل برخی از افاراد
دیز تشخیص داده می ود اما اسمی برای آنها وجود ددارد ،زیارا مابال هرگاز دیاده دشادهاداد .بیمارساتانهاا هماهی آنهاا را
"بیماریهای امروزی" میدامند .آیا بیمارستانها میتوادند بیمااریهاا را افا دهناد؟ البتاهکاه مایتوادناد .اگار بیمارساتانهاا
دمیتوادستند بیماریها را فا دهند ،چرا مردم به آنها باور دا ته و برای معالجه به آنجاا مایروداد؟ بیمارساتانهاا مایتوادناد
بیماریها را معالجه کنند ،فقط اینطور است که روش معالجاهی آنهاا در ساطح ماردم عاادی اسات درحاالی کاه بیمااریهاا
فوقطبیعی هستند و بعضی از بیماریها دسبتا جدی میبا ند .بنابراین بیمارستانها میگویند که بیماریها باید در مراحال اولیاه
درمان ودد ،چراکه ومتی یک بیماری خیلی حاد ود بیمارستانها دمیتوادند آنرا درمان کنند و مقدار بیش از حد دارو دیز فرد را
مسموم میکند .سطح درمانهای پز کی امروزه در همان سطح علوم و تکنولوژی ما مرار دارد ،همگای در ساطح ماردم عاادی
هستند ،بنابراین تأثیر درمانگری آنها به این صورت است .یک دکته است که باید رو ن کنم :کاری کاه درماانهاای معماول
چیگودگ و درمانهای بیمارستانها ادجام میدهند این است که سختیها یا همان علت ریشهای را به تعویق ادداخته و جاباهجاا
میکنند .آنها را به سالهای بامیماددهی زددگیتان یا به آینده موکول میکنند و کارما ابدا دست دمیخورد.
بگذارید دربارهی طب چینی صحبت کنیم .طب چینی به مداوای چیگودگ بسیار دزدیاک اسات .در چاین باساتان اکثار
پز کان طب چینی تواداییهای فوقطبیعی دا تند .بهطور مثال طبیبان بزرگی مثل سان سیمییایو ،هاوآ تاوآ ،لای ایجان و
بیآن چه ،تواداییهای فوقطبیعی دا تند و همگی در متون پز کی مستند دهادد .اما این روزها چنین چیزهای خاارقالعاادهای
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اغلب مورد ادتقاد مرار میگیردد .آنچه که طب چینی به ار برده فقط دسخهها یا تجربیاتی است که از سعی و خطا بهدست آمده
است .طب چینی باستان بسیار پیشرفته بود .آن جلوتر از علم پز کی امروزه بود .بعضی از مردم ممکن اسات فکار کنناد" ،علام
پز کی کنودی بسیار پیشرفته است ،سیتیاسکنها میتوادند داخل بدن را ماورد بررسای مارار دهناد و اماواج مااورای صاوت،
عکسبرداری و ا عه ایکس وجود دارد" .مطمئنا اینطور است ،تجهیزات امروزی پیشرفته هستند ،اما میگویم که هنوز بهخاوبی
علم طب چینی باستان دیستند.
هوآ توآ در مغز امپراتور سایو سایو غدهای را دید و خواست که آنرا عمل کند .سایو سایو تصور کارد کاه هاوآ تاوآ مصاد
کشتن او را دارد ،دردتیجه او را زددادی کرد .هوآ توآ در زددان درگذ ت .زمادی که بیماری سایو سایو عود کرد ،هوآ تاوآ را باه یااد
آورد و ددبال او فرستاد ،اما هوآ توآ درگذ ته بود .بعدها سایو سایو با آن بیماری درگذ ت .چارا هاوآ تاوآ باه آن بیمااری آگااهی
دا ت؟ او بیماری را دید .این یک توادایی فوقطبیعی است که ما ادسانها داریم و چیزی است که طبیبان بازرگ زماان گذ اته،
همگی آنرا دا تند .بعد از اینکه چشم سوم خص باز ود او میتوادد از یک طرش بهطور همزمان چهار طرش بادن ادساان را
ببیند -از سمت جلو میتوادد سمت پشت ،سمت چپ و سمت راست را ببیند .همچنین میتوادد آنرا برش دهد تا هیه به هیاه را
دگاه کند و از میان این بععد میتوادد ببیند تا به علت ریشهای بیماری دگاه کند .آیا ابزار پز کی دوین میتوادند آن کاار را بکنناد؟
بسیار فاصله داردد .اید یک هزار سال دیگر! سیتیاسکنها ،امواج ماورای صوت و ا عهی ایکس دیاز مایتوادناد داخال بادن
ادسان را ببینند ،اما تجهیزات ،بسیار پرحجم و جاگیر هستند و چنان دستگاههای بزرگی مابل حمل و دقل دیستند و بدون برق کار
دمیکنند .درحالی که ،این چشم سوم میتوادد هر جا که خص برود بههمراه او با د و احتیاجی به منباع تغذیاه دادارد .چگوداه
اینها میتوادند مقایسه ودد؟
بعضی از مردم دربارهی حیرتادگیز بودن علم پز کی دوین صحبت میکنند .آنطور که من میبیانم ایانگوداه دیسات.
گیاهان دارویی چینی باستان وامعا میتوادستند بهطور مؤثری بیماریها را از بین ببردد .بسیاری از آن چیزها از بین رفتاهاداد ،اماا
بسیاری از آن ها بامی مادده و هنوز هم بین مردم مورد استفاده مرار میگیردد .زمادیکاه کالسای در اهر چایچایهاار دا اتم،
خصی را دیدم که غرفهی داد و ستدی در خیابان دا ت و دددان مردم را میکشید .بهراحتی می د فهمید که ایان اخص از
جنوب چین می آمد زیرا لباسش بیه مردم مال رق دبود .او هر کسی را که به دزدش میآمد رد دمیکرد .دددان هر کسای را
که پیش او میآمد میکشید و در آنجا تودهای از دددان جمع کرده بود .مقصود او کشایدن ددادان دباود ،بلکاه فاروش محلاول
یمیایی خودش بود .محلول ،بخار دید زردردگی بیرون میفرستاد .درحالی که دددادی را میکشید ،درِ بطری را بااز مایکارد و
آنرا روی گودهی خص ،جاییکه دددانِ خراب بود میگذا ت و از او میخواست که بخار محلاول را چناد باار استنشااق کناد.
مقدار بسیار کمی از محلول مصرش می د .درِ آنرا میبست و کنار میگذا ت .سپس چوب کبریتی را از جیبش بیرون مایآورد.
درحالی که دربارهی محلول خودش صحبت میکرد ،با چوب کبریت دددان خراب را میکشاید و آنرا بیارون مایآورد .کشایدن
دددان دردی بههمراه ددا ت .فقط چند مطره خون جاری می د ،اما خودریزی دمیکرد .همگی دربارهی این بیندیشاید :باه یاک
چوب کبریت اگر کمی فشار آورده ود می کند ،اما او از آن استفاده میکرد تا با ضربهی کوچکی دددان را بکشد.
گفتهام که در چین هنوز چیزهایی وجود داردد که از زمان گذ ته در بین مردم چین ادتقال یافتهادد و ابزارهای دمیق طاب
غربی دمیتوادند با آنها رمابت کنند .بگذارید ببینیم درمان کدامیک از آنها بهتر است .چوب کبریت او میتواداد یاک ددادان را
بکشد .اگر پز کی طب غربی بخواهد دددادی را بکشد ،اول از همه اینجا و آنجا داروی بیحسی تزریق میکند .تزریقات کاامال
دردداک هستند و خص باید صبر کند تا داروی بیحسی تأثیر خود را بگذارد .سپس پز ک با ادبردست دددان را بیرون میکشد.
بعد از صرش زمادی طوهدی و سعی و کو ش ،اگر مواظب دبا د ،ممکن است دددان کسته ود و ریشه در داخل بمادد .ساپس
پز ک از چکش و متهای برای کندن آن استفاده میکند ،که میتوادد به بیمار طپش ملب بدهد و باعث لرزش و تارآ او اود.
بعدا وسیلهای دمیق برای حفر کردن بهکار میرود .بعضی از افراد بهمدری از حفر کردن درد ان میآید که اغلب از سرجای اان
میپردد .دددان خون زیادی تراوش کرده و خص مدتی خون به بیرون تف میکند .میگویید معالجهی کدامیک از آنهاا بهتار
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است؟ کدامیک پیشرفتهتر هستند؟ ما دباید به ظاهر ابزار و وسایل توجه کنیم بلکه باید به ثمربخشی آنها توجاه دا اته با ایم.
طب چینی باستان کامال پیشرفته بود و طب غربی معاصر مادر دخواهد بود طی سالیان زیادی که میآید با آن برابری کند.
علم چین باستان با علم حاضر ما که از غرب یاد گرفتهایم تفاوت دارد ،بهطوریکه آن راهی دیگار را ادتخااب کارد ،کاه
توادست مومعیت متفاوت دیگری را به بار آورد .به همین جهت ،ما دمیتوادیم از طریق رو ی که امروزه چیزها را میفهمیم برای
فهم علم و تکنولوژی چین باستان استفاده کنیم .زیرا آن مستقیما روی بادن ادساادی ،زدادگی و جهاان تمرکاز مایکارد و ایان
موضوعات را بهطور مستقیم مورد مطالعه مرار میداد ،آن راهی دیگر را ادتخاب کارد .در آن زماان ومتای ااگردان باه مدرساه
میرفتند ،از آنها خواسته می د که در مدیتیشن دشسته و حالت دشستن خوبی دا ته با ند .ومتای ملام اان را برمایدا اتند،
میبایستی تنفس ان را کنترل و چی را تنظیم میکرددد .تمام حرفهها اعتقاد به خالی کردن ذهن و تنظیم کردن تنفس دا اتند،
وضعیت تمام جامعه اینگوده بود.
عدهای از مردم میگویند" ،اگر علم چین باستان را ددبال میکردیم آیا میتوادستیم ما ینها و مطارهاایی را کاه اماروز
داریم دا ته با یم؟ آیا دوینسازی امروزی را میدا تیم"؟ میگویم دباید سعی کنید روش دیگر زددگی را از دظرگاه ایان محایط
بفهمید .در تفکر و مفاهیم ما باید ادقالبی بهوجود آید .بدون دستگاه تلویزیون ،مردم مایتوادساتند آنهاا را روی پیشاادی اان
دا ته با ند و میتوادستند هرچه را که بخواهند مشاهده کنند .همچنین میتوادستند تواداییهای فوقطبیعی دا ته با اند .بادون
مطارها یا ما ینها ،مردم میتوادستند آنجا بنشینند و پرواز کنند و حتی به آسادسورها دیازی ددا تند .رایطی بههماراه مایآورد
که در آن ،جامعه بهطور متفاوتی توسعه پیدا میکرد و ضرورتا به آن چارچوب محدود دمی د .بشقابپرددههای مردم فضاایی باا
سرعت غیرمابل تصوری به عقب و جلو پرواز میکنند و میتوادند بزرگ یا کوچک ودد .مسایری کاه آنهاا برگزیادهاداد حتای
متفاوتتر است و آن ،روش علمی دیگری است.
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سخنراني هشتم

روزهي بيگو
برخی از مردم مسئلهی روزهی بیگو را مطرح کردهادد .بیگو وجود دارد و ده تنها در جامعهی تزکیاهکننادگان ،بلکاه در
بین تعداد زیادی از مردم در کل جامعهی بشری ما دیز وجود دارد .بعضی از مردم برای چندین سال یا بیش از یک دهه از خوردن
و دو یدن امساک میکنند ،با این حال بهخوبی زددگی میکنند .عدهای از مردم میگویند که بیگو اخص یک سطح بخصوص
است درحالی که دیگران آنرا بهعنوان عالمتی برای پاهیش بدن دردظر میگیردد و افارادی دیاز مایگویناد کاه آن مسامتی از
جریان تزکیه در سطوح باه است.
درحقیقت ،بیگو هیچیک از موارد باه دیست .پس آن چیست؟ درحقیقت ،بیگاو باه یاک روش تزکیاهی بخصاوص در
محیطی بخصوص ا اره میکند .تحت چه رایطی بیگو بهکار برده می ود؟ در چین باستان ،مخصوصا مبل از تأسیس مذاهب،
بسیاری از تمرینکنندگان ،روش تزکیهی مخفی تکدفره را بهکار میبرددد .برای تزکیه به کوهستانهای دورافتاده یاا غارهاایی
که دور از اسکان بشری بود میرفتند .ومتیکه ادتخاب میکرددد آنرا به این کل ادجام دهند ،مسئلهی تهیاهی غاذا باه میاان
میآمد .اگر فرد روش بیگو را بهکار دمیبرد در کل دمیتوادست تزکیه کند و از گرسنگی و تشنگی در آنجا میمرد .ومتی بارای
آموزش فا از هر چودگچین به هر ووهان رفتم ،سوار بر مایقی در امتداد رودخادهی یادگتِسه باه طارش ارق سافر کاردم و
غارهایی را در دو طرش سه گردده در مسمت میادی کوهها دیدم؛ بسیاری از کوهساتانهاای مشاهور دیاز دارای چناین غارهاایی
هستند .در گذ ته ،تزکیهکنندگان بعد از اینکه با کمک طناب به داخل غار صعود میکرددد ،برای ایانکاه در غاار تزکیاه کنناد
طناب را میبریددد .اگر در تزکیه موفق دمی ددد ،در داخل غار میمرددد .آب یا غذایی دبود و تحت این رایط بسیار خاص باود
که این روش استثنایی تزکیه را بهکار میبرددد.
بسیاری از روشها به این کل منتقل دهادد و دردتیجه روش آنها امل بیگو می ود .بسیاری از روشها بایگاو را
دداردد .امروزه ،اکثریت روشهایی که رایج دهادد ،بیگو را دداردد .ما گفتهایم که فرد باید در یک روش مصمم با اد و ایانکاه
ما دباید آنچه را که تمنای بشریتان است ادجام دهید .ممکن است فکر کنید بیگو خوب است و بهددبال آن با ید .برای چاه
آنرا میخواهید؟ بعضی از افراد فکر میکنند که این خوب است و کنجکاو می ودد ،و اید فکر میکنند که مهارتهای ان باه
حد کافی خوب است که به دیگران دمایش دهند .افرادی با ذهنیتهای مختلف وجود داردد .حتی اگر این روش در عمال تزکیاه
بهکار برده ود ،خص باید ادرژی خود را برای حفظ کردن این بدن فیزیکی مصرش کند .به همین جهات ،ایان ارزش ساعی و
کو ش کردن را ددارد .ما میدادید که بعد از پایهگذاری مذاهب ،این مسئله کمتر بهصورت یاک مشاکل باوده ،چراکاه ومتای
مدیتیشن میکنید یا در یک معبد بهصورت ادفرادی تزکیه میکنید ،افرادی وجود داردد کاه بارای اما غاذا و دو ایددی تاأمین
میکنند ،بنابراین آن دگرادی وجود ددارد .بهویژه که ما در بین جامعهی مردم عادی تزکیه میکنیم .ما اصال احتیاجی ددارید این
روش را بهکار ببرید .بهعالوه ،اگر بیگو امل مدرسهی تزکیه ما دمی ود ،دباید کاری را بهمیل خود ادجام دهید .به هر حاال،
اگر وامعا میخواهید بیگو را تمرین کنید ،بروید و آنرا بهکار ببرید .تا آنجا که من میدادم ،معموه ومتی یک استاد ،رو ی را در
سطحی باه آموزش میدهد و بهطور وامعی یک مرید را هدایت میکند و اگر مدرسهی تزکیهی خص دارای روش بیگو با د،
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ممکن است این پدیده روی دهد .اما خص دمیتوادد آنرا در بین مردم رایج کند و معموه مرید را راهنمایی میکند تا در خفا یا
به تنهایی تزکیه کند.
همچنین درحال حاضر استادان چی گودگی وجود داردد که بیگو را آموزش میدهناد .آیاا آن باه ادجاام رسایده اسات؟
دردهایت ،وامعا خیر .چه کسی در آن موفق ده است؟ بسیاری از افراد را دیدهام که در بیمارستانها بساتری ادهاداد و زدادگی
تعدادی از افراد در خطر است .پس چرا این وضعیت وجود دارد؟ آیا پدیدهی بیگو وجود دادارد؟ بلاه ،وجاود دارد .اماا یاک دکتاه
هست :مردم اجازه دداردد همین طوری برودد و روش جامعه را دادیده بگیردد ،اجازه ددارید آن کاار را ادجاام دهیاد .صارشدظار از
این که اگر تعداد زیادی از مردم در سراسر کشور از خوردن و آ امیدن دست میکشیددد چه اتفامی میافتاد ،فرض کنید اینجا در
چادگچون کسی چیزی دمیخورد یا دمیدو ید ،می گویم که ما را از بسیاری از مشکالت دجات میداد! دیاازی دمایباود دگاران
پخت و پز با یم .کشاورزان از کار زیاد در مزارع عرق میریزدد و اگر هیچ کسی چیزی دمیخورد ،وامعاا آنهاا را از دردسارهای
زیادی دجات میداد و مردم فقط کار میکرددد و دیازی به خوردن ددا تند .چگوده این میتوادد مجاز با د؟ آیا این یک جامعاهی
ادسادی خواهد بود؟ مطعا عملی دخواهد بود .چنان چیزی مجاز دیست روش کارها را در جامعهی عادی بشاری در چناین مقیااآ
وسیعی به هم بزدد.
ومتی بعضی از استادان چیگودگ بیگو را آموزش میدهند ،زددگی بسیاری از مردم در خطر خواهد بود .بعضی از افراد به
اینکه در جستجوی بیگو با ند چسبیدهادد ،اما آنها وابستگیهای ان را از دست ددادهادد ،هناوز وابساتگیهاای ماردم عاادی
بسیاری موجود است ،بنابراین ومتی غذاهای خوشمزه را میبینند که دمیتوادند بخوردد دهان ان آب میافتد ،وابستگیهای ان
باه میآید و دمیتوادند آنرا کنترل کنند .سپس مضطرب می ودد ،میخواهند چیزی بخوردد و ومتی آن میل ادید باه خاروش
بیاید ،مجبوردد بخوردد یا اینکه احساآ گرسنگی خواهند کرد .اما اگر بخوردد باه میآوردد و از آنجاا کاه دمایتوادناد بخورداد،
بسیار عصبی و بسیار وحشتزده می ودد .بسیاری از افراد در بیمارستانها بستری می ودد و وامعاا زدادگی بسایاری از ماردم در
معرض خطر مرار میگیرد .افرادی هستند که دزد من میآیند و از من تقاضا میکنند که این دابسامادی را درست کنم و من مایال
به ادجام این کار دیستم .بعضی از استادان چی گودگ کارها را بدون مسئولیت ادجام مایدهناد -چاه کسای مایخواهاد باههام
ریختگی ان را بعد از آنها سر و سامان دهد؟
عالوه بر این ،اگر در ادجام بیگو دچار مشکل وید ،آیا این دتیجهی آنچه که طلب میکردید دیست؟ ما گفتاهایام کاه
این پدیده وجود دارد اما دوعی از وضعیتی که در سطوح باه ظاهر می ود و دوعی از عالمت بخصوص دیسات .ایان فقاط یاک
روش تزکیه است که در رایط خاص استفاده می ود و دمیتوادد بهطور وسیعی اجرا ود .تعداد زیاادی از ماردم در جساتجوی
بیگو هستند و آنرا به بیگو و دیمه بیگو تقسیم کردهادد ،حتی آنرا رتبهبندی کردهادد .بعضی افراد مایگویناد آب مایدو اند،
عدهای میگویند میوه میخوردد .همهی اینها بیگوی تقلبی هستند .تضمین مایکانم بعاد از مادتی کسات خواهناد خاورد.
کسیکه بهطور وامعی با آن تزکیه میکند میرود و در یک غار میمادد و هیچ چیز دمیخورد یا دمایدو اد .آن بایگاوی وامعای
است.

دزدیدن چي
ومتی از دزدیدن چی صحبت می ود ،بعضی از مردم صورت ان مثل گچ سفید می ود ،مثل اینکه بباری را باه آنهاا
دشان دادهادد و بیش از اددازه میترسند که چیگودگ را تمرین کنناد .در جامعاهی تزکیاهکننادگان بسایاری از افاراد باه علات
حرشهای بیمورد دربارهی پدیدههای جنون حاصل از تزکیه ،دزدیدن چی و مادند آن ،بیش از حد میترسند چیگودگ را تمارین
کنند یا به آن دزدیک ودد .اگر بهخاطر این دگرشها دبود ،اید مردم بیشتری چیگودگ را تمارین مایکردداد .باا ایان حاال،
استادان چیگودگی با ین ینگ پایین وجود داردد که این چیزها را بهطور خاص آموزش میدهند .آن ،جامعهی تزکیاهکننادگان
را کامال به آ فتگی میکشادد .دروامع ،این به آن وحشتناکی که آنها توصیف کردهادد دیست .گفتهایم که چی فقاط چای اسات،
هر چند ممکن است آنرا "چی دخستین مخلوط ده" ،این چی یا آن چی بنامید .تا آنجا که در بدن یک فرد هنوز چای وجاود
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دارد ،سطح او در حد فا دادن و حفظ سالمتی است و هنوز یک تزکیهکننده دیست .تا آنجا که او چی دارد ،به این معنای اسات
که بدن او هنوز در سطح باهیی پاهیش دشده است و بنابراین هنوز چی بیماریزا دارد ،مطمئنا اینطور است .خصی که چی را
میدزدد دیز در سطح چی است .در بین تمرینکننادگان ماا ،چاهکسای آن چای داخاالص را مایخواهاد؟ چای در بادن فاردی
غیرتمرینکننده کثیف است .ممکن است از طریق تمرین چیگودگ تمیز اود .در دقااطی کاه او بیمااری دارد خو اهی بسایار
بزرگی از مادهی سیاه با چگالی باه ظاهر خواهد د .با ادامهی تمرین ،اگر خصی وامعا از بیماری فا یافته و سالم ده با اد،
چی او بهتدریج زردردگ می ود .اگر بیشتر به تمرین ادامه دهد ،بیماری بهطور وامعی درمان و چی او دیز داپدید می اود .او وارد
مرحلهی بدن سفید یری می ود.
می توان گفت ،اگر فردی دارای چی است ،او هنوز هام بیمااریهاایی دارد .ماا تزکیاهکنناده هساتیم ،بارای چاه یاک
تزکیهکننده چی بخواهد؟ بدن ما احتیاج دارد پاهیش ود .چرا باید به چی داخالص دیاز دا ته با یم؟ مطلقا دداریم .خصی کاه
چی میخواهد هنوز هم در سطح چی است .او با بودن در سطح چی ،دمیتوادد چی خوب و چی بد را از هم تشخیص دهاد ،زیارا
آن توادایی را ددارد .چی حقیقی در مسمت دَنتیان بدن ما دمیتوادد بهوسیلهی او بردا ته ود ،چراکه آن چیِ دخستین ،فقاط
بهوسیلهی خصی با تواداییهایی در سطحی باه میتوادد بردا ته ود .در مورد چی داخالص در بدنتان ،بگذاریاد آنرا از اما
بدزددد ،مسئلهی مهمی دیست .در حین تمرین ،اگر بخواهم خود را با چی پر کنم ،فقط با یک فکر دربارهی آن ،در زمان کوتاهی
کم من از آن پر خواهد د.
مدرسهی دایو تمرین ایستادهی تیِانزی را آموزش میدهد درحالی که مدرسهی بودا دگه دا تن چی با دستها و جاری
کردن آن بهطرش باهی سر را آموزش میدهد ،چی بسیاری در جهان وجود دارد و ما میتوادید در تمام مادت روز آنرا جااری
کنید .ما دقطهی طب سوزدی هیوگودگ را باز میکنید ،دقطهی طب سوزدی بایهویی در تاج سرتان را بااز مایکنیاد و ساپس
میتوادید آنرا به داخل جاری کنید ،ذهنتان را روی دَنتیان متمرکز میکنید و از طریاق دساتهاایتاان خاود را باا چای پار
میکنید .در یک لحظه از چی پر می وید .مهم دیست با چه مقدار از چی پر دهاید ،به چه دردی میخورد؟ ومتای بعضای افاراد
چی را زیاد تمرین کردهادد ،احساآ میکنند ادگشتان ان متورم ده و بدن ان باد کرده اسات .ومتای دیگاران دزدیاک چناین
فردی هستند ،میدادی پیرامون او احساآ میکنند" ،وای ،تو وامعا خوب تمرین کردهای" .میگویم که آن چیزی دیسات .گوداگ
کجاست؟ آنها فقط تمرین چی ادجام دادهادد .مهم دیست چهمدر در آنجا وجود دا ته با د ،دمیتواداد جاایگزین گوداگ اود.
هدش از تمرین چی این است که چی خوب در خارج ،جایگزین چی داخل بدن فرد ود و جسم را پاهیش کند .برای چه خص
چی را جمع کند؟ در این سطح ،بدون هیچ تغییر بنیادینی ،چی هنوز هم گودگ دیست .مهم دیست چهمدر چی دزدیادهایاد ،هناوز
هم چیزی بهجز کیسهی بزرگی از چی دیستید .آن به چه درد میخورد؟ هنوز به مادهی با ادرژی باه تبدیل دشده اسات .پاس ،از
چه چیزی باید بترسید؟ بگذارید اگر وامعا میخواهد ،چی را بدزدد.
همگی دربارهی این بیندیشید :اگر بدن ما چی دا ته با د ،بیماریهایی هام دارد .پاس ومتای خصای چای اما را
میدزدد ،آیا او چی بیماریزای ما را دیز دمیدزدد؟ او کال دمیتوادد بین این چیزها فرمی بگذارد ،زیرا فردی که چی مایخواهاد
در سطح چی مرار دا ته و هیچ توادایی برای این کار ددارد .خصی که گودگ دارد چی دمیخواهد ،مطمئنا اینطاور اسات .اگار
باور دمیکنید ،بیایید آزمایشی کنیم .اگر خصی وامعا بخواهد چی ما را بدزدد ،میتوادید آنجا بایساتید و بگذاریاد کاه چای را
بدزدد .درحالی که او پشت سرتان چی ما را میدزدد ،میتوادید اینجا فکر خود را روی پرکردن بدنتان با چای جهاان متمرکاز
کنید .خواهید دید که چه معاملهی خوبی است ،زیرا او به ما در سرعت بخشیدن به پاهیش بدنتان کماک مایکناد و مجباور
دیستید بدنتان را با چی پر و از آن خالی کنید .بهخاطر اینکه او مصد بدی دا ته و چیزی را از دیگران میدزدد ،باا ایانکاه آن
چیز دزدیده ده خوب دیست اما هنوز هم کاری را ادجام میدهد که برایش به میمت از دست دادن تقوا تمام می ود .بنابراین به
ما تقوا خواهد داد .این کار مداری را کل میدهد که با آن ،چی ما را اینجا میگیرد ،درحالیکه آنجا به ما تقوا مایدهاد.
خصی که چی را میدزدد این دکته را دمیدادد ،اگر این را میدادست ،جرأت دمیکرد این کار را ادجام دهد!
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تمام افرادی که چی میدزددد صورتهای ردگپریدهی زردردگی داردد .همگی به این صورت هستند .بسیاری از مردم که
برای تمرین چی گودگ به پارک میرودد آرزوی از بین بردن بیماریها را در سر داردد و ادواع و امسام بیماریهاا را دارداد .ومتای
کسی یک بیماری را فا میدهد ،باید سعی کند چی بیماریزا را تخلیه کند .اما خصی که چی میدزدد چی را تخلیه دمیکند و
ادواع و امسام چی بیماریزا را در سراسر بددش ادبار میکند .حتی داخل بدن او بسایار تیاره مای اود .او همیشاه تقاوا از دسات
میدهد و خارج بددش دیز سیاه است .ومتی میدان کارمای او بزرگ می ود و مقدار زیادی تقوا از دست میدهاد داخال و خاارج
بددش سیاه می ود .حاه اگر افرادی که چی میدزددد از این تغییراتی که برای ان اتفاق میافتاد آگاهی میدا تند یا میدادستند
که به مردم تقوا میداددد و کاری اینچنین احمقاده را ادجام میداددد ،مدتها پیش آنرا ترک میکرددد.
برخی افراد وامعا چی را هیجانادگیز میکنند" ،اگر در آمریکا با ید ،میتوادید چی را که بیرون میفرستم دریافت کنیاد".
"در آن طرش دیوار منتظر بمادید ،چی را که بیرون میفرستم خواهید گرفت" .بعضی از افراد بسیار حساآ هستند و ومتی بیرون
فرستاده می ود میتوادند آنرا احساآ کنند .اما چی در این بععد سفر دمیکند .چی در بععدهای دیگر که چنین دیواری وجود ددارد
حرکت میکند .چرا ومتی یک استاد چیگودگ در محیطی باز چی را بیرون میفرستد دمیتوادید چیزی را احساآ کنید؟ زیارا در
بععدی دیگر چیزی وجود دارد که سد راه آن می ود .بنابراین چی به آن اددازه که مردم توصیف کردهادد مدرت دفوذ ددارد.
آنچه بهطور وامعی عمل میکند گودگ است .ومتی یک تزکیهکننده بتوادد گوداگ سااطع کناد ،او دیگار چای دادارد و
میتوادد مادهی با ادرژی باه بیرون بفرستد .ومتی با چشم سوم به آن دگاه کنید به کلی از دور دیده می ود .ومتی باه اخص
دیگری میرسد ،باعث می ود که خص احساآ گرما کند و میتوادد مستقیما یک فرد عادی را کنترل کند .اما دمیتوادد کامال
یک خص را فا دهد ،فقط تأثیر سرکوب کردن مشکل را دارد .بارای ایانکاه باهطاور حقیقای بیمااریهاا را افا داد ،بایاد
تواداییهای فوقطبیعی وجود دا ته با ند .برای هر بیماری یک توادایی فاوقطبیعای بخصاوص وجاود دارد .در ساطحی بسایار
میکروسکوپی ،هر ذرهی میکروسکوپی از گودگ ،همان تصویر خود ما را دارد .میتوادد ماردم را باهجاا بیااورد و دارای هاوش
است ،چراکه مادهی با ادرژی باه است .اگر کسی آنرا بدزدد ،چگوده میتوادد آنجا بامی بمادد؟ در آنجاا باامی دخواهاد ماداد و
دمیتوادد در آنجا مستقر ود ،زیرا متعلق به آن خص دیست .هر کسیکه بهطور وامعی تزکیه میکند یاک اساتاد دارد ،ومتای
گودگ را ر د میدهد استاد مرامب اوست .استاد هر آنچه را که ادجام میدهد دظاره مایکناد .بناابراین اگار کسای ساعی کناد
چیزهای او را بردارد ،استادش اجازه دمیدهد که آن اتفاق بیفتد.

جمع كردن چي
در آموزش روش تزکیه در سطوح باهتر ،دزدیدن چی و جمع کردن چی موضوعاتی دیستند که ما بخاواهیم بارای عماوم
حل کنیم .در مورد آنها صحبت میکنم زیرا میخواهم هرت روشهای تزکیه را به حال اول برگردادم ،کمی کار خاوب ادجاام
دهم و چنین پدیدههای بدی را فاش کنم .هیچ کسی در گذ ته آنها را توضیح دداده است .میخواهم همگی ما این موضوع را
بدادید زیرا فکر میکنم به بعضی از افراد کمک میکند که کارهای دادرستی را که تمام مدت ادجام میداددد متوماف کنناد و باه
بعضی از افرادی که حقیقت چیگودگ را دمیدادند کمک میکند توسط آن چیزها به دت دترسند.
مقدار بسیار زیادی چی در جهان وجود دارد .بعضی از مردم دربارهی چای آسامادی یاداگ و چای زمینای یاین صاحبت
میکنند .از آنجا که ما دیز مسمتی از این جهان هستید ،میتوادید بروید و چی جمع کنید .اما بعضی افراد چای جهاان را جماع
دمیکنند .آن ها در آموزش دادن به مردم برای جمعآوری چی گیاهان تخصص پیدا کردهادد .حتی بهاصطالح یافتاههاای اان را
خالصه کردهادد :چگوده و چه زمادی این چی را جمع کرد ،چی درخت سپیدار سفیدردگ است ،چی درخت کااج زرد اسات .کسای
دیز گفت" ،درختی در روبروی منزل ما وجود دا ت .بهخاطر اینکه چیِ آنرا جمع کردم مرد" .این چه دوع توادایی است؟ آیا این
کاری دادرست دیست؟ همه میدادند ومتی ما بهطور حقیقی تزکیه میکنیم ،پیامهای مثبت و جاذب ادن در سر ات جهاان را
میخواهیم .آیا دباید دیکخواهی را پرورش دهید؟ خص برای جذب دن در سر ت جهان ،حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری؛ باید
دیکخواهی را پرورش دهد .اگر همیشه کارهای دادرساتی ادجاام دهیاد ،چگوداه مایتوادیاد گوداگ را افازایش دهیاد؟ چگوداه
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بیماریهایتان میتوادند فا یابند؟ آیا این مخالف آن چیزی دیست که تمرینکننادگان ماا بایاد ادجاام دهناد؟ آن دیاز کشاتن
موجودات و ادجام کاری دادرست است! ممکن است خصی بگوید" ،هرچه بیشتر می گویید ،بیشتر غیرمابل تصاور اسات -اما
گفتید که کشتن حیوادات ،کشتن است و حاه می گویید از بین بردن گیاهان دیز کشتن است" .اما این حقیقات دارد .در بودیسام
دربارهی بازپیدایی صحبت میکنند و دربارهی اینکه چگوده ومتی بازپیدا می وید میتوادید بهصورت یک گیاه درآیید .این چیزی
است که در بودیسم گفته ده است .ما دربارهی این موضوع به آنصورت صحبت دمیکنیم ،اما به همگی میگویم کاه درختاان
دیز زدده هستند .ده تنها زدده هستند ،بلکه فعالیت فکری بسیار باهیی دیز داردد.
بهطور مثال ،در آمریکا خصی هست که در تحقیقات الکترودیکی تخصص دارد و به دیگران آموزش میدهد که چگوده
از وسایل دروغسنج استفاده کنند .یک روز ،داگهان فکری به دظرش رسید .او دو ادتهای دستگاه دروغسنج را در ظرش گیاه اژدهاا
فرو کرد و به ریشههای آن آب داد .بالفاصله متوجه د که ملم دستگاه دروغسنج الکترودیکی بهسرعت دوعی منحنی رسم کارد.
این منحنی بیه همان منحنی بود که توسط مغز ادسان در زمان تولید ادی و هیجادی کوتاه ،ایجاد می ود .در آن لحظه وکه
د .چگوده یک گیاه میتوادد دارای احساسات با د؟ دزدیک بود به خیابان رفته و فریاد بکشد"،گیاهان دارای احساسات هستند"!
بعد از آگاهی از طریق این رویداد ،به تحقیقاتش در این زمینه ادامه و آزمایشهای زیادی ادجام داد.
یکبار دو گیاه را دزدیک یکدیگر مرار داد و از اگردش خواست روی یکی از آنها در برابر گیاه دیگری لگد بکوبد تا آن
از بین برود .سپس گیاه دیگر را به اتامی دیگر برد و آنرا به دستگاه دروغسنج وصل کرد .از پنج دفر از ااگردادش خواسات کاه
یکی بعد از دیگری از خارج وارد اتاق ودد .ومتی که چهار اگرد وارد اتاق ددد گیاه هیچ واکنشی دشان دداد .زمادیکه پنجمین
اگرد ،کسی که گیاه را از بین برده بود ،وارد اتاق د ،حتی مبل از اینکه بهطرش گیاه برود ،ملم الکترودیکی باهسارعت داوعی
منحنی رسم کرد که فقط زمادی ظاهر می ود که خصی وامعا ترسیده با د .او وامعا گفتزده د! این رویاداد دکتاهی بسایار
مهمی را به ما میگوید :ما همیشه معتقد بودهایم که ادسانها مخلومات باهتر هستند ،که تواداییهای حسی داردد ،که مایتوادناد
چیزها را تشخیص دهند و مغزی داردد که میتوادد موضوعات را تجزیه و تحلیل کند .چگوده گیاهان میتوادند چیزها را تشخیص
دهند؟ آیا به این معنی دیست که آنها دیز دارای اعضای حسی هستند؟ در گذ ته ،اگر کسی میگفات گیاهاان اعضاای حسای،
توادایی فکر کردن و احساسات داردد و میتوادند مردم را بهجا بیاوردد ،مردم میگفتند او خرافاتی است .عالوه بر این مساایل ،باه
دظر میرسد گیاهان در بعضی از مالحظات از مردم امروزی ما پیشی گرفتهادد.
یک روز او دستگاه دروغسنج را به گیاهی وصل کرد و با خود فکر کرد" ،چه آزمایشی باید ادجام دهم؟ برگهای گیااه را
با آتش میسوزادم تا ببینیم چه واکنشی دشان میدهد" .با این فکر ،حتی مبل از اینکه آن کار را ادجام دهد ،ملم الکترودیکی باه
سرعت دوعی منحنی رسم کرد ،که آن دوع را ومتی خصی برای خواستن کماک گریاه مایکناد و زدادگیاش در خطار اسات
میبینید .این توادایی فوقحسی که در گذ ته خواددن فکر دامیده می د یک توادایی مادرزادی بشری است ،آن یک غریزه است.
اما امروزه دژاد بشر درحال خراب دن است .برای بهدست آوردن دوبارهی این تواداییها ،باید تزکیه را از اول اروع کنیاد و باه
خود وامعیِ اصلیتان یا سر ت اولیهتان بازگردید .اما گیاه این تواداییها را دارا است و مایداداد کاه چاه چیازی در ذهان اما
میگذرد .کامال غیرمابل تصور به دظر میآید ،اما این یک تجربهی علمی وامعی باود .او آزماایشهاای مختلفای اامل تواداایی
کنترل کردن از راه دور ادجام داده است .ومتی دو تههایش منتشر د تکان دیدی در سراسر ددیا بهوجود آورد.
گیاه ناسان در کشورهای مختلف و آنهایی که در کشور ما هستند دیز همگی تحقیقاات اان را در ایان زمیناه اروع
کردهادد و این دیگر چیزی خرافی دیست .چند روز پیش گفتم که آنچه امروزه دوع بشر ما تجربه ،اختاراع و کشاف کارده بارای
تغییر دادن کتابهای درسی ما کافی است .به هر حال بهخاطر تأثیر ذهنیتهای مرسوم ،مردم تمایلی دداردد آنها را باهرسامیت
بشناسند و کسی دیز این چیزها را بهطور روشمندی سازماندهی دمیکند.
در پارکی در مال رمی ،متوجه دم که گروهی از درختان کاج از بین رفته بوددد .هیچ کسی دمیدادد بعضای از ماردم
چه دوع چیگودگی در آنجا تمرین میکرددد :آنها روی زمین غلت میخورددد و بعاد از آن باا پاای اان باه یاک اکل و باا
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دست ان به کلی دیگر ،چی درختان را جمع میکرددد .بعد از آن بهزودی تمام درختان کاج در آن منطقه به ردگ زرد درآمده و
مرددد .آنچه که آنها ادجام داددد کار خوب یا بدی بود؟ از دقطهدظر تمرینکنندگان ما ،این کار ،کشتن موجودات بود .ما یاک
تمرینکننده هستید .بنابراین برای جذب دن تدریجی در سر ت جهان و خالص دن از دست چیزهای بد خود ،بایاد اخص
خوبی با ید .حتی از دقطهدظر یک فرد عادی هم ،آن کار خوبی دبود .این کار آسیب رساددن به اموال عمومی بوده و فضای سابز
را ضایع کرده و تعادل سیستم محیط زیست را به هم میریزد .از هر دقطه دظر کار خوبی دیست .مقدار زیادی چی در جهان وجود
دارد و ما میتوادید هر چهمدر که بخواهید آنرا جمع کنید .بعضی از مردم ادرژی بسیاری دارداد .باا تمارین کاردن در ساطحی
بخصوص ،وامعا میتوادند با یک حرکت بازوهای ان چی گیاهان منطقهی وسیعی را جمع کنند .آن هنوز هام چیازی جاز چای
دیست .مهم دیست خص چه مقدار چی جمع کند ،به چه دردی میخورد؟ ومتی بعضی افراد به پارک میرودد ،هیچ کار دیگاری
ادجام دمیدهند ،میگویند" ،من دیازی به ادجام تمرینهای چیگودگ ددارم .همین اددازه کفایت میکند که ومتی در اطراش مادم
میزدم چی جمع کنم و پس از آن ،تمرین من ادجام ده است" .او مقداری چی بهدست میآورد و تمرینش ادجام مای اود .باه
ا تباه فکر میکند که چی ،گودگ است .ومتی دیگران دزدیک این خص میرسند احساآ میکنند که بدن او کامال سرد است.
آیا چی گیاهان ،طبیعت یین را دداردد؟ یک تمرینکننده باید یین و یادگ را متعادل کند .اگرچه بدن این خص بوی روغن کااج
میدهد ،اما هنوز فکر میکند که در تمرینش بهخوبی عمل میکند.

هر كسي كه تزكيه كند گونگ را بهدست ميآورد
این موضوع که چه کسی تزکیه میکند و چه کسی گودگ را بهدست میآورد موضوعی بسیار مهم اسات .ومتای از مان
دربارهی مزایای فالون دافا پرسیده می ود ،میگویم که فالون دافا میتوادد به هدش "گودگ ،تمرینکنندگان را تزکیه مایکناد"
برسد که مقدار زمادی را که باید تمرین کنید کاهش میدهد .فالون دافا مشکل ددا تن ومت برای تزکیاه را بارای اخص حال
میکند ،چراکه اجازه میدهد خص بهطور پیوسته توسط گودگ تزکیه ود .در عین حال روش ما یاک روش تزکیاهی وامعای
ذهن و بدن است .بدن فیزیکی ما دستخوش تغییرات بزرگی خواهد د .فالون دافا مزیت بزرگ دیگری دارد ،بزرگترین مزیت،
که تا امروز آنرا دگفتم .فقط امروز از آن پرده بر میدارم ،زیرا آن عمیقا ریشه در تاریخ دا ته و اثری کامال بازرگ بار جامعاهی
تزکیهکنندگان دارد .در طول تاریخ هیچکسی هرگز جرأت دکرده آنرا فاش کند .آنها اجازه ددا تند این کار را بکنند .اما اگار باه
ما دمیگفتم عملی دمیبود.
برخی از مریدان گفتهادد" :هر جملهای که استاد بزرگ لی هنگجی گفته است یاک سار آسامادی و افشاا کاردن اسارار
آسمادی است" .اما ما بهطور وامعی مردم را به سوی سطوح باهتر رهنمون میکنیم ،ما مردم را دجات میدهیم .ما بایاد مسائول
ما با یم و مادر هستیم که آن مسئولیت را بهعهده بگیریم .بنابراین ،این افشا کردن اسرار آسمادی دیست .اگر کسای درباارهی
آنها بدون مسئولیت سخن بگوید ،آن یک افشاگری از اسرار آسمادی خواهد بود .ما میخواهیم ایان موضاوع را اماروز عماومی
کنیم که چه کسی تزکیه میکند و چه کسی گودگ را بهدست میآورد .از دظار مان ،تماام روشهاای تزکیاهی اماروزه ،اامل
تزکیههای سراسر تاریخ در مدرسهی بودا ،مدرسهی دایو و مدرسهی غیرمعمولی ،روح کمکی خص را تزکیه کردهادد و این روح
کمکی بوده که گودگ را بهدست میآورده است" .روح اصلی" که اینجا دربارهی آن صحبت میکنایم باه ذهان خاود اخص
ا اره میکند .ما باید دربارهی آنچه که فکر میکنید یا ادجام میدهید آگاه با ید و این خود وامعی ما است .اماا اما اصاال
دمیدادید که روح کمکیتان چه کار میکند .اگرچه او بهطور همزمان با ما متولد ده و همان اسم و همان کل ما را دارد و
او هم همین بدن را کنترل میکند ،اما صریح بگوییم ،او ما دیست.
اصلی در جهان وجود دارد :هر کسی که از دست میدهد بهدست میآورد .هر کسی تزکیه کند گودگ بهدسات مایآورد.
در سراسر تاریخ ،تمام روشها به مردم آموختهادد که در طول تمرینها در خلسه با ند و اینکه خص دباید به چیزی فکر کناد.
پس خص باید عمیقا در خلسه با د تا اینکه دردهایت ،آگاهی به همه چیز را از دست بدهاد .بعضای از ماردم ساه سااعت در
مدیتیشن میدشینند مثل اینکه فقط لحظهای کوتاه گذ ته است .دیگران ممکن است توادایی در خلساه باودن ایان اخص را
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تحسین کنند .آیا او وامعا تمرین میکرد؟ خود او بهکلی از آن چیزی دمیدادد .بهویژه ،مدرسهی دایو آموزش مایدهاد کاه "روح
آگاه میمیرد ،روح وامعی متولد می ود" .آنچه که آدان روح آگاه میدامند ما روح اصلی میدامیم و آنچه کاه آداان روح وامعای
میدامند ما روح کمکی میدامیم .اگر روح آگاه ما وامعا بمیرد ،درحقیقت مردهاید و وامعا روح اصالی دخواهیاد دا ات .کسای از
روش تزکیهی دیگری به من گفت" :معلم ،ومتیکه تمرین میکنم مادر دیستم کسی را در خاده بهجا بیاورم" .خص دیگری باه
من گفت" :من مثل ا خاص دیگری که صبحهای زود و بها دیرومت تمرین میکنند تمرین دمیکنم .بعد از اینکه باه خاداه
میروم ،روی کاداپه دراز میکشم و از خودم خارج می وم تا تمرین کنم .درحالی که روی کاداپه دراز کشیدهام او را دظاره میکنم
که تمرین میکند" .من اینرا بسیار غمناک یافتم ،اما چنان غمناک هم دبود!
چرا آنها روح کمکی را دجات میدهند؟ روزی فناداپذیر مشهور ،لو دودگبین ،گفت" :من ترجیح میدهم یک حیاوان را
دجات دهم بهجای اینکه یک ادسان را دجات دهم" .برای مردم بسیار مشکل است که آگاه ودد .زیارا ماردم عاادی در تاوهم
جامعهی عادی بشری گم دهادد و هنگام روبرو دن با منافع عملی دمیتوادند وابستگیهای ان را رها کنند .اگر باور دمیکنید،
فقط دگاه کنید چگوده برخی از افراد ومتی بعد از خاتمهی سخنرادی از این سالن خارج می ودد دوباره افرادی عادی مای اودد و
اگر کسی آنها را داراحت کند یا پا روی پای ان بگذارد تاب دخواهند آورد .بعد از گذ ت مدتی خود را باهعناوان تمارینکنناده
دردظر دمیگیردد .بسیاری از تزکیهکنندگان در تاریخ این دکته را متوجه دهادد :دجات ادسانها بسیار مشکل است ،بهخاطر اینکه
روح اصلی آنها بیش از حد از دست رفته است .بعضی افراد کیفیت رو نبینی خاوبی دارداد و باا یاک ا ااره بالفاصاله ایانرا
میفهمند .بعضی افراد هرچه که بگویید به ما باور دمیآوردد .فکر میکنند حرشهای بیمعنی میزدید .ما این همه با او دربارهی
تزکیهی ین ینگ صحبت میکنیم ،اما هنوز هم ومتی در بین مردم عادی است مثل معمول رفتار میکند .او معتقد اسات کاه
مزیتهای وامعی و ملموآِ در دسترآ او عملی هستند ،و در طلب آنها است .فایی که معلم به آنها آموزش داد به دظار مابال
مبول میآید ،اما دمیتوادد پیروی ود .دجات روح اصلی ادسان بیش از حاد مشاکل اسات ،درحاالی کاه روح کمکای مایتواداد
صحنههایی را در بععدهای دیگر مشاهده کند .به همین جهت آنها فکر میکنند" ،چرا باید روح اصالی تاو را دجاات دهام؟ روح
کمکی تو دیز خود تو است .اگر او را دجات دهم آیا یکسان دخواهد بود؟ او دیز تو است ،پس فرمی دمیکند چهکسی آنرا بهدست
میآورد ،آیا مثل این دیست که تو آنرا بهدست میآوری؟ در هر دو صورت ،کسیکه آنرا بهدست میآورد تو هستی".
بگذارید دمیقا روشهای تزکیهی آنها را رح دهم .اگر توادایی فوق طبیعی دیادن از راه دور را دا اته با اید ،احتمااه
چیزی بیه اینرا مشاهده خواهید کرد :ومتی در مدیتیشن بنشینید ،به محض اینکه به خلسه بروید ،داگهان کسی هم کل ما
از بدنتان خارج می ود .اگر سعی کنید آنها را از هم تشخیص دهید ،خود وامعی ما کجا است؟ ما درست اینجا دشستهایاد.
سپس میبینید که بعد از اینکه او بدن ما را ترک میکند ،استادش او را برای تزکیه به بععدی که توسط استاد تبدیل ده است
میبرد .این بععد میتوادد کلی از یک اجتماع مدیمی ،اجتماع امروزه یا اجتماعی در بععدی دیگر با د .به اخص تمارینهاا یااد
داده می ود و روزی یک یا دو ساعت سختیهای زیادی را تحمل میکند .ومتی از تمرین بازمیگردد ،ما دیز از خلساه بیارون
خواهید آمد .این حالتی است برای افرادی که میتوادند ببینند.
اگر خص دتوادد ببیند ،این حتی غمناکتر است .چنین خصی بعد از دو ساعت دشستن در خلسه بیدار می ود درحالی
که از چیزی آگاه دیست و در گیجی بهسر میبرد .بهعنوان راهی از تمرین ،بعضی از افراد برای دو یا سه ساعت به خواب میرودد
و کامال خود را به دیگران واگذار میکنند .اینها حالتهایی است که تمرین بهصورت گاه به گاه ادجام می ود و هر روز ساعاتی
را به مدیتیشن اختصاص میدهند .مدل دیگری از تمرین وجود دارد که در یک مرتباه تماام مای اود .ااید همگای درباارهی
بودیدارما نیده با ید ،که دُه سال جلوی یک دیوار دشست .در گذ ته راهبان زیادی بوددد که دهها سال در مدیتیشن دشساتند.
در تاریخ ،باهترین رکورد دشستن در مدیتیشن باهی دود سال است .بعضیها حتی بیشتر از این دشستند .حتی باا خااک ضاخیم
رسوب ده در مژههای ان و علفهای ر د کرده روی بدن ان ،به دشستن در آنجا ادامه میداددد .برخی در مدرسهی دایو دیز
این را آموزش میدهند .مخصوصا ،بعضی روشها در مدرسهی غیرمعمولی خواب رفاتن را باهعناوان اکلی از تزکیاه آماوزش
میدهند .خص بدون اینکه از خلسه بیرون بیاید دهها سال میخوابد و بیدار دمی ود .اما چه کسی تمارین کارده اسات؟ روح
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کمکی خص برای تمرین بیرون رفته است .اگر خص بتوادد ببیند ،خواهد دید که اساتاد ،روح کمکای او را بارای تمارین باا
خودش میبرد .روح کمکی دیز میتوادد کارمای زیادی بدهکار با د و استاد ،توادایی از بین بردن همهی کارماا را دادارد .بناابراین
استاد به او میگوید" :تو باید اینجا سخت تمرین کنی .من مدتی اینجا دخواهم بود ،بعد از مدتی کوتاه برمیگردم ،منتظار مان
باش".
استاد دمیقا می دادد چه اتفامی خواهد افتاد ،اما او هنوز هم باید به این کل عمل کند .سپس یطانهاا بارای ترسااددن
این خص میآیند یا اینکه برای اغوای او به کل زیباچهرههایی تبدیل می ودد ،هر چیزی میتوادد اتفاق بیفتاد .ایطانهاا
متوجه می ودد که او در حقیقت یک ذره هم تحت تأثیر مرار دگرفته است .این بدین خاطر اسات کاه بارای روح کمکای دسابتا
آسانتر است که تزکیه کند ،زیرا او میتوادد از حقیقت چیزها آگاه با د .بنابراین داامید ده و میخواهند دفرت ان را سر او خالی
کنند و ادتقام بگیردد .و وامعا او را میکشند .بدین طریق ،بدهی کارمایی او به یکباره پرداخت می ود .بعد از مرگ ،روح کمکای
مثل دسیمی از تودهای غبار در اطراش پدیدار ده و در خادوادهای بسیار فقیر بازپیدا مای اود .کاودک از اوایال زدادگی ساختی
میکشد .ومتی به بلوغ میرسد و میتواداد چیزهاایی را بفهماد ،اساتادش برمایگاردد .البتاه او را باهجاا دمایآورد .اساتادش از
تواداییهای فوقطبیعی خود استفاده میکند تا حافظهی مفل دهی او را باز کند و بالفاصله او بهخاطر میآورد" ،آیا ایان اساتاد
من دیست"؟ استاد به او میگوید" :حاه ومت آن است که تمرین را روع کرد" .بنابراین بدین کل ،بعد از سالیان زیادی ،استاد
آموزشها را به او منتقل میکند.
بعد از اینکه استاد ادتقال چیزها به او را ادجام داد به او خواهد گفت" ،تو هنوز هم وابستگیهای زیادی داری که بایاد از
بین برودد .باید به بیرون بروی و در اطراش پرسه بزدی" .پرسه زدن در اطراش کامال سخت است ،از محلی به محل دیگر میرود،
برای غذا گدایی میکند و با ادواع مختلف مردمی که به او میخنددد و توهین میکنند یا از او استفاده میکنند برخورد میکناد .او
با هر چیزی مواجه می ود .او خود را بهعنوان یک تمرینکننده دردظر گرفته و روابط خود را با دیگران بهخوبی متعادل میکناد،
همیشه ین ینگ را حفظ کرده و آنرا ارتقاء میدهد .با وسوسههای ماادی مختلاف در باین ماردم عاادی تحات تاأثیر مارار
دمیگیرد .بعد از سالها پرسه زدن باز میگردد .استادش به او میگوید" ،تو هماکنون باه دایاو دایال ادهای و تزکیاه را کامال
کردهای .اگر کاری دداری ادجام دهی ،میتوادی بروی و برای رفتن آماده وی .اگر هنوز هم کاری بامی مادده کاه ادجاام دهای،
میتوادی بروی و امور و مسایل مردم عادی را به پایان رسادی" .بعد از سالهای زیادی ،روح کمکای بااز مایگاردد .باه محاض
اینکه او برمیگردد ،روح اصلی دیز از خلسه بیرون آمده و خودآگاه اصلی بیدار می ود.
اما حقیقت این است که این خص تزکیه دکرده است .روح کمکی اوست که تزکیه کرده ،دردتیجه روح کمکی گوداگ
را بهدست میآورد .اما روح اصلی دیز زجرهایی کشیده است .با این همه ،خص تمام جوادی خود را ومف دشستن در آنجا کارده
و عمر او بهعنوان یک ادسان معمولی به پایان رسیده است .پس چه اتفامی خواهد افتاد؟ این خص بعد از بیرون آمدن از خلسه،
احساآ میکند که از طریق تمرینش گودگ را ر د داده و تواداییهای فوقطبیعی به دست آورده است .اگر بخواهاد بیمااری را
معالجه کند یا کاری ادجام دهد ،روح کمکی او را ارضاء میکند و او مادر خواهد بود آن کارها را ادجام دهد .زیرا هرچه با اد ایان
خص روح اصلی است و روح اصلی بدن را کنترل کرده و تصمیم میگیرد .عالوه بر این ،سالهای بسایاری را ایانجاا درحاال
دشستن گذرادده ،بهطوریکه این دورهی زددگی سپری ده است .ومتی این خص میمیرد ،روح کمکی راه خود را میرود .هار
کدام از آنها راه جداگادهی خود را خواهند رفت .بر طبق بودیسم ،این فرد هنوز هم از میان بازپیدایی خواهد گذ ت .از آنجا کاه
یک موجود رو نبین بزرگ در جسم او بهطور موفقیتآمیزی تزکیه کرده ،این خص دیز تقوای بسیاری ذخیره کرده است .پس
چه اتفامی خواهد افتاد؟ او ممکن است صاحبمنصبی عالیرتبه ود یا اینکه دارایی زیادی در زددگی بعادیاش باهدسات آورد.
فقط میتوادد بدین صورت با د .آیا تزکیهی او به بیهودگی ختم دشده است؟
ما مجبور دیم از میان زحمت و پیچ و تاب فراوادی بگذریم تا اجازهی بیان کردن این موضوع را باهدسات آوریام .مان
رازی ابدی را فاش کردهام ،راز اسرارها ،که مطلقا دمیتوادست گفته ود .ماجرای درون تمام روشهای مختلف تزکیه در سراسار
152

تاریخ را برمال کردهام .آیا دگفتم که این بهطور عمیق به موضوعات تااریخی ارتبااط دارد؟ دلیال آن ایان اسات .درباارهی ایان
بیندیشید :کدام روش به این کل تزکیه دکرده است؟ ما تزکیه میکنید و تزکیه میکنید ،اما هیچ گودگی بهدست دمایآوریاد،
آیا تأسفادگیز دیست؟ پس چه کسی را جز خودتان میتوان ماتت کرد؟ مردم بهمدری در توهم گم دهادد که بادون توجاه باه
اینکه چگوده آگاه ان میکنید دمیتوادند به آن آگاه ودد .اگر کمی باهتر صحبت کنید ،فکر میکنند آن باوردکرددی است .اگار
کمی پایینتر صحبت کنید ،دمیتوادند به آنچه در سطحی باه است آگاه ودد .حتی ومتی به این رو نی توضیح دادهام ،بعضای
از افراد هنوز هم از من درخواست میکنند بروم و بیماری ان را فا دهم .وامعا دمیدادم چه بگویم .ما تزکیه را آموزش میدهیم
و فقط میتوادیم از کسادی که بهسوی سطوح باهتر تزکیه میکنند مرامبت کنیم.
در مدرسهی روش ما ،این خودآگاه اصلی ماست که گودگ را بهدست میآورد .پس آیا اگر چنین بگویید خودآگاه اصلی
گودگ را بهدست خواهد آورد؟ چه کسی اجازه میدهد؟ به این صورت دیست .پیش رطهایی باید وجود دا ته با اد .هار کسای
میدادد که در مدرسهی ما ،ومتی تزکیه میکنیم از جامعهی مردم عادی دوری دکرده و از تضادها دیز دوری یا فرار دمیکنایم .در
این محیط پیچیدهی مردم عادی ،ذهنتان پاک و رو ن است و درحالیکه کامال آگاه هساتید کاه موضاوع از چاه مارار اسات،
چیزهایی درخصوص عالیق از دستتان میرود .ومتی عالمهی خصیتان بهوسیلهی دیگران ربوده می ود ،مثل دیگران بارای
آن رمابت و مبارزه بهراه دمیاددازید .درحالیکه ادواع و امسام چیزها سعی میکنند ین ینگ ما را پایین بکشند ،اما را ماورد
استفاده مرار میدهند .در محیط طامتفرسایی بیه این ،ارادهتان را تعدیل و آبدیده میکنید ،ین ینگتان را ر د مایدهیاد و
اینجا ،با ادواع و امسام افکار بد از سوی مردم عادی که ما را طعمهی خود مرار میدهند ،از عهادهی آن برمایآییاد کاه از آن
بیاعتنا بیرون بیایید.
همگی دربارهی این بیندیشید :آیا این ما دیستید که کامال آگاهاده سختی را تحمل میکنید؟ آیا روح اصلی ما دیسات
که فداکاری میکند؟ در رابطه با آنچه که بین مردم عادی از دستتان رفته ،آیا آنها بهطور آگاهاده از دستتان درفتهاداد؟ پاس
گودگ باید به ما تعلق دا ته با د ،زیرا هر کسی که از دست میدهد ،بهدست میآورد .بنابراین ،این دلیال آن اسات کاه چارا
مدرسهی ما از تزکیه در این محیط پیچیده در بین مردم عادی اجتناب دمیکند ،چرا ما در باین تضاادهای ماردم عاادی تزکیاه
میکنیم؟ برای این که خودمان گودگ را بهدست میآوریم .تمرینکنندگان حرفهای آینده در معابد احتیاج خواهند دا ت ،در عمل
تزکیه ان ،در اطراش مردم عادی پرسه بزدند.
افرادی هستند که میگویند" ،اما این روزها روشهای دیگر دیز بین مردم عادی تزکیه میکنند ،مگر اینطاور دیسات"؟
بله مطمئنا ،اما آن روشها فقط فا دادن و حفظ سالمتی را ترویج میکنند .افرادی که درحال آموزش تزکیهی حقیقی باهساوی
سطوح باه میبا ند ،فقط افرادی هستند که تنها یک مرید منفرد را ادتخاب میکنند .آنهایی که بهطور حقیقی به مریادان اان
آموزش میدهند ،تا حاه آنها را برای آموزش خصوصی با خود بههمراه بردهادد .در طی سالها ،آیا کسی دربارهی این مسایل در
دزد عموم صحبت کرده است؟ هیچ کسی این کار را ادجام دداده است .ما این روش خود را به این کل آموزش میدهایم ،زیارا
اینگوده تزکیه میکنیم و اینگوده گودگ بهدست میآوریم .در عین حال ،مدرسهی تزکیهی ما دهها هزار چیز را درون ما مارار
میدهد ،و همگی به روح اصلی ما داده می ودد ،که برای مای وامعی ممکن میسازد گودگ را بهدست بیاورید .گفتاهام کاه
کاری بیسابقه را ادجام دادهام و گستردهترین در را گشودهام .بعضیها منظور مرا درک کردهادد -آنچاه گفتاهام وامعاا غیرمابال
تصور دیست .عادتی دارم :اگر یک یارد دا ته با م فقط از یک اینچ صحبت میکنم و هنوز هم ممکن است بگویید که مان باه
خود میبالم ،درحقیقت این بدین معنی است که اینجا فقط مقدار کمی به ما گفتهام .وامعا دمیتوادم حتی یاک ذرهی کوچاکِ
دافای عمیقتر را به ما بگویم ،چراکه کاش بزرگی بین سطوح وجود دارد.
مدرسهی ما بدین صورت تزکیه میکند ،ما را مادر میکند که خودتان بهطور وامعی گودگ را بهدست آورید .آن از زمان
پیدایش زمین و آسمان اولین بار است ،میتوادید تاریخ را بررسی کنید .این خوب است زیرا خودتان گودگ را بهدست مایآوریاد،
اما در عین حال بسیار هم سخت است .در میان جامعهی پیچیدهی مردم عادی و اصطکاک ین ینگ بین افراد آن ،باید بتوادید
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به باه و فراتر از آن صعود کنید ،این سختترین چیز است .آنچه که سخت است این است که ومتی میدادید موضوع از چه مرار
است و عالیق خصیتان از دستتان میرود یا ومتی چیزی حیاتی در معرض خطر است ،آیا درودا تحت تأثیر مارار مایگیریاد؟
ومتی در بین جنگ و دعوا و دوز و کلک مردم مرار دارید ،آیا درودا تحت تأثیر مرار میگیرید؟ ومتی خاادواده و دوساتانتاان زجار
میکشند ،آیا درودا تحت تأثیر مرار میگیرید؟ و آیا میتوادید این چیزها را مد دظر مرار دهید؟ یک تزکیاهکنناده باودن ایانگوداه
سخت است! یکبارکسی به من گفت" ،معلم ،این کافی است که ادسان خوبی بین مردم عادی بود .چه کسی میتوادد تا این حد
در تزکیه پیش برود"؟ از نیدن آن خیلی متأسف دم! به او یک کلمه هم دگفتم .همه دوع ین ینگی وجاود دارد .فقاط ایان
اددازه میتوادد درک کند و کسی دمیتوادد کاری دربارهی آن ادجام دهد ،خصی که درک میکند است که مایتواداد باهدسات
بیاورد.
هیوذی بیان کرد " ،ما میتوادید دایویی را که آموزش میدهم ،دایو بنامید اما آن یک دایوی معماولی دیسات" .اگار آن
چیزی بود که روی زمین ریخته بود و هر کسی میرفت و آنرا برمیدا ت و بهطور موفقیتآمیزی آنرا تزکیه میکرد ،آنگاه آن
باارزش دمیبود .روش مدرسهی ما به ما آموزش میدهد که گودگ از طریق تضادها بهدست میآید .این دلیل آن است که چرا
باید تا آنجا که امکادش هست همادند مردم عادی با یم .از لحاظ مادی ،وامعا هزم دیست چیزی را از دست بدهیاد .اماا در ایان
محیط مادی باید ین ینگ خود را ارتقا دهید .راحتی آن در این است .مدرسهی تزکیهی ما راحتترین است ،میتوادید در باین
مردم عادی تزکیه کنید و دیازی دیست که راهبه یا راهب وید .اما سختی آن دیز در هماین اسات ،اما در باین ماردم عاادی،
پیچیدهترین محیط ،تزکیه میکنید .اما خوبی آن دیز در همین است ،زیرا اجازه میدهد خودِ وامعی ما گودگ را بهدسات بیااورد.
این چیزی است که در مدرسهی ما کلیدی است و امروز آنرا برای همگی فاش کاردهام .البتاه ومتای روح اصالی اما گوداگ
بهدست میآورد ،روح کمکی ما دیز آنرا بهدست میآورد .چرا؟ زیرا تمام پیامها ،تماام موجاودات زداده در بادنتاان ،یاا تماام
سلولها گودگ را ر د میدهند ،بنابراین روح کمکی دیز مطمئنا آنرا بهدست میآورد .اما سطح گوداگ او هایچ ومات بااهتر از
سطح گودگ ما دخواهد بود -ما صاحب و مسئول هستید ،و او محافظ فا است.
در ادامهی سخن میخواهم مسئلهای را اضافه کنم .در میان جامعهی تزکیهکنندگان افراد زیادی وجود داردد که همیشاه
سعی کردهادد بهسوی سطوح باهتر تزکیه کنند .آنها برای جستجوی فا همه جا رفته ،پول زیادی خرج کرده و به امصا دقاط سفر
کردهادد ،اما هنوز دتوادستهادد یک استاد خوب پیدا کنند .مشهور بودنِ خص تضمین دمیکند کاه او وامعاا مساایل را باهخاوبی
میدادد .دردهایت ،این افراد به همه جا مسافرت کرده ،پول زیادی خرج کرده و هیچ دتیجهای بهدست دیاوردهادد .امروز این روش
بسیار بزرگ را برای ما عمومی ساختهایم .هماکنون این روش را به درِ خادهتان ارایه کردهام .بنابراین از این لحظه به بعد کسی
که تعیین میکند آیا میتوادید تزکیه کنید و موفق وید خود ما هستید .اگر میتوادید ،پس به آن ادامه دهید .اگار دتوادیاد ،اگار
دتوادید تزکیه کنید ،از حاه به بعد باید تزکیه کردن را فراموش کنید .به جز یطانها که ما را فریاب خواهناد داد ،هایچ کسای
دوباره به ما آموزش دخواهد داد و در آینده دمیتوادید تزکیه کنید .اگر مان دتاوادم اما را دجاات دهام ،هایچ کاس دیگاری
دمیتوادد .حقیقت این است که این روزها ،اگر بخواهید استادی وامعی از یک راه درست را پیدا کنید که به اما آماوزش بدهاد،
حتی از رفتن به آسمان هم سختتر است .درحال حاضر کسی وجود ددارد که متصدی این چیزها با د .در عصر پایان دارما ،حتی
سطوح بسیار باه هم در میان آخرین ویرادی هستند و آنها دمیتوادند مرامب مردم عادی با ند .این راحتترین مدرسهی تزکیاه
است و عالوه بر آن ،مستقیما بر پایهی سر ت جهان است ،بنابراین تزکیهی ما سریعترین و بزرگترین میانبعر اسات .مساتقیما
به ذهنتان دشاده میرود.

مدار آسماني
در مدرسهی دایو ،مدار آسمادی کوچک و بزرگ آموزش داده می ود .ما تشریح میکنیم که "مدار آسمادی" چیست .مدار
آسمادی که مردم معموه در مورد آن صحبت میکنند مداری است که با اتصال دو کادال ادرژیِ رن و دو آنرا کل میدهید .این
مدار آسمادی یک مدار آسمادی سطحی است که چیزی جز برای فا دادن و حفظ ساالمتی دیسات .آن ،مادار آسامادی کوچاک
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دامیده می ود .مدار آسمادی دیگری وجود دارد که دَه "مدار آسمادی کوچک" و دَه "مدار آسمادی بزرگ" دامیاده مای اود .ایان
کلی از مدار آسمادی برای عمل تزکیه در مدیتیشن است .آن در داخل بدن فرد حرکت میکند ،با چرخش پیرامون دیوان اروع
ده ،سپس در داخل بدن بهطرش پایین حرکت کرده ،به دَنتیان رسیده و پیرامون آن میچرخد و سپس بهسامت بااه حرکات
میکند .آن بهطور داخلی میچرخد .این یک مدار آسمادی وامعی است که برای تزکیه در مدیتیشن میبا د .بعاد از ایانکاه ایان
مدار آسمادی کل بگیرد ،جریان ادرژی بسیار مدرتمندی می ود و در آن هنگام یک کادال ادارژی ،صادها کاداال ادارژی را باه
حرکت در میآورد ،که کمک میکند تمام کادالهای ادرژی دیگر را باز کند .مدرسهی دایو مدار آسمادی را آموزش مایدهاد ،اماا
بودیسم این کار را دمیکند .بودیسم چه چیزی را آموزش میدهد؟ زمادی که اکیامودی دارمای خود را آموزش داد ،حرکاتهاای
تمرینی را توضیح دداد و آنها را آموزش هم دداد .با این حال روش او دیز کل خودش را برای تکامل چیزها در تزکیه دا ت .در
بودیسم کادالهای ادرژی چگوده حرکت میکنند؟ آن از دقطهی بایهویی روع می ود و پس از اینکه بهطور کامل رفع ادسداد
ود به کل مارپیچ از باهی سر بهسمت مسمتهای پایین بدن میرود و دردهایت تمام کادالهای ادرژی باه ایان اکل فعاال
می ودد.
کادال ادرژی مرکزی در تادتریسم دیز همین هدش را دارد .برخی از افراد میگویند" ،کادال ادرژی مرکازی وجاود دادارد".
پس چرا در تادتریسم آنها میتوادند کادال ادرژی مرکزی را ر د دهند؟ درحقیقت ومتی تمام کادالهای ادرژی در بدن یک فرد را
جمع کنید بیش از ده هزار عدد از آنها وجود دارد .آنها مثل رگهای خون یکدیگر را بهطور عمودی و افقی مطاع مایکنناد و
حتی بیشتر از رگهای خون هستند .در فضای بین اعضای داخلی هیچ رگی وجود دادارد ،اماا کاداالهاای ادارژی وجاود دارداد.
بنابراین با روع از باهی سر ،در تمام مسمتهای بدن ما کادالهای ادرژی بهطور عمودی و افقی یکدیگر را مطع مایکنناد و
آدان در تزکیهی تادتریک ،آنها را متصل میکنند .اید آنها در آغاز مستقیم دبا ند ،بنابراین آنها را باز کرده و سپس بهتادریج
عریضتر میکنند و آن بهآهستگی کادال ادرژی مستقیمی را کل میدهد .آن کادال ادرژی در دقش یک محاور عمال کارده و
چرخیده و چرخهایی را که با دیت ذهنی بهطور افقی میچرخند به حرکت درمیآورد .در اینجا دیاز مقصاود ،فعاال کاردن تماام
کادالهای ادرژی بدن است.
تزکیهی فالون دافای ما از این روش که یک کادال ادرژی صدها کادال دیگر را به حرکت درآورد اجتناب میکند .از همان
آغاز ،هزم میدادیم که تمام کادالهای ادرژی با هم باز ودد و چرخش همزمان دا ته با ند .بالفاصله در سطحی بسیار باه مرار
میگیریم تا تزکیه مان را ادجام دهیم و از چیزهای سطح پایین اجتناب میکنیم .بارای بعضای افاراد ممکان اسات یاک دورهی
زددگی هم برای بازکردن صدها کادال ادرژی از طریق یک کادال ادرژی ،کافی دبا د .بعضی از ا خاص باید چندین دهاه تزکیاه
کنند و این بسیار مشکل است .بسیاری از روشها ذکر کردهادد که یک دورهی زددگی بارای موفقیات در تزکیاه کاافی دیسات،
درحالی که بسیاری از تمرینکنندگان در تزکیههای سطح باه وجود داردد که میتوادند زددگی ان را طوهدیتر کنناد ،آیاا آنهاا
دربارهی تزکیهی زددگی صحبت دمیکنند؟ آنها میتوادند زددگی ان را برای تزکیه کردن طوهدی کنند .آدان برای مدت زماادی
بسیار طوهدی تزکیه میکنند.
مدار آسمادی کوچک اصوه برای فا دادن و حفظ سالمتی است ،درحالی که مدار آسمادی بزرگ برای تزکیاهی گوداگ
است .آن ،مومعی است که خص بهطور وامعی تزکیه میکند .مدار آسمادی بزرگ که مدرسهی دایاو باه آن ا ااره مایکناد باه
مدرتمندی مدرسهی ما دیست ،که تمام کادالهای ادرژی را در یک زمان با هم باز میکند .آنها یک تعداد کادال ادرژی داردد که
از میان دقاط سه یین و سه یادگ روی دستها ،کف پاها ،پاها و سپس تمام مسیر بهسمت باه تا موها میچرخند ،بهطوریکاه از
میان تمام بدن گذر میکنند .آن ،چرخش مدار آسمادی بزرگ دردظر گرفته می ود .بهمحض اینکه مدار آسمادی بزرگ روع به
چرخش کند ،آن تزکیهی حقیقی خواهد بود .این دلیل آن است که چرا بعضی از استادان چیگودگ ومتی به مدار آسمادی بازرگ
میرسند ،آموزش را متومف میکنند -آنها فقط چیزهایی برای فا دادن و حفظ سالمتی را آماوزش مایدهناد .بعضایهاا دیاز
دربارهی مدار آسمادی بزرگ صحبتهایی کردهادد ،اما هیچ چیزی در بدن ما دصب دکردهادد و ما دمیتوادید خودتاان آنهاا را
باز کنید .بدون اینکه سیستمی دصب ود ،چگوده چیزها میتوادند به آسادی با تکیه به افکار خص باز ودد؟ این درسات مثال
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ادجام ورزشهای ایروبیک است ...آیا آن میتوادد آنها را باز کند؟ "تزکیه به خود خص بساتگی دارد درحاالی کاه گوداگ باه
استاد خص مربوط است" -تمام مکادیزمهای داخلی باید در ما مرار داده ود و فقط پس از آن میتوادد چنین تاأثیری وجاود
دا ته با د.
در طول تاریخ ،مدرسهی دایو بدن ادسان را بهعنوان جهادی کوچک دردظر گرفته است :آن اعتقاد دارد که سطح خاارجی
جهان به بزرگی سطح داخلی آن است و سطح خارجی به همان کلی است که سطح داخلی آن بهدظر میآید .این دظریه به دظر
غیرمابل مبول میآید و به آسادی مابل فهم دیست .این جهان بیش از حد بزرگ است ،چگوده میتوادد باا جسام بشاری مقایساه
ود؟ ما دربارهی چنین اصلی صحبت میکنیم :فیزیک عصر حاضر ما عناصر ماده را از مولکولها ،اتمها ،الکترونها ،پروتونها و
کوارکها تا دوترینوها مطالعه میکند ،اما عناصر پایینتر از آنها به چه اددازهای هستند؟ یک میکروسکوپ دمیتوادد این مسائله
را در آن حد ناسایی کند ،پس عناصر بسیار میکروسکوپیِ بسیار کوچکتر چه هستند؟ این ناخته ده دیست .درحقیقت ،آنچه
که فیزیک ما درحال حاضر میفهمد کامال به دور از کوچکترین عناصر میکروسکوپی در جهان است .ومتی خصی ایان بادن
گو تی را دارا دیست ،چشمهای او ا یاء را با بینایی بزرگ ده خواهد دید و سطح میکروسکوپی را خواهد دید .هرچه سطح فارد
باهتر با د ،سطح میکروسکوپی بزرگتری را خواهد دید.
اکیامودی در سطحی که در آن مرار دا ت ،دربارهی تئوری سه هزار ددیا صحبت کرد .منظورش این بود که در ایان راه
یری دیز افرادی با بدنهای گو تی همچون دژاد ادسادی ما وجود داردد .او همچنین ذکر کرد که یک سنگریزه امل سه هزار
ددیا است و این موافق فهم فیزیک دوین ما است .چه فرمی است بین الگوی گردش الکترونها که در مدار هسته حرکت میکنند
و الگوی گردش زمین که در مدار خور ید حرکت میکند؟ به همین جهت ،اکیامودی بیان کرد که در سطح میکروسکوپی ،یک
سنگریزه امل سه هزار ددیا است .آن درست مثل جهادی با زددگی و ماده در آن است .اگر این حقیقت دا اته با اد ،درباارهی
این بیندیشید :آیا در ددیای آن سنگریزه ،سنگریزهای وجود ددارد؟ آیا در هر یک از سنگریزههایی کاه داخال آن سانگریازه
هستند ،سه هزار ددیای دیگری وجود ددارد؟ پس آیا در سه هزار ددیای هر یک از سنگریزههایی که داخل سنگریزهی دیگاری
است ،سنگریزهای وجود ددارد؟ اگر بررسی به همین کل به پایین ادامه پیدا کند ،بیادتها خواهد بود .بناابراین حتای در ساطح
تاتاگاتا هم ،اکیامودی بیان کرد" ،آنمدر آن عظیم است که هیچ سطح خارجی ددارد و آنمادر کوچاک اسات کاه هایچ ساطح
داخلی ددارد" .عظیم ،تا دقطهای عظیم که او دتوادست لبهی جهان را ببیند .و کوچک ،تا دقطهای کوچک کاه او دتوادسات ببیناد
ریزترین چیز در مادهی اولیه چیست.
یک استاد چی گودگ گفته است" ،در یک منفذ عرق هری وجود دارد که مطارها و ما ینها در آن تردد میکنند" .این
کامال غیرمابل مبول بهدظر میآید ،اما اگر این گفته را بهطور وامعی از دیدگاه علمی درک و مطالعاه کنایم آنرا غیرمابال مباول
دخواهیم یافت .روزی دیگر ومتی درباره ی باز دن چشم سوم صحبت کردم ،بسیاری از افراد با باز ادن چشام ساوم اان ایان
وضعیت را پیدا کرددد :آنها در مسیر یک تودل در پیشادی ان میدویددد بهطوریکه دمیتوادستند به ادتهای آن برساند .در طای
تمرینهای روزاده ان ،احساآ میکنند در جادهای بزرگ ،با کوهها و رودخادههایی در دو طارش جااده درحاال دویادن هساتند.
درحالی که میدودد ،از میان هرها عبور کرده و افراد زیادی را مشاهده میکنند ،و ممکن است تصور کنند که این وهم و خیاال
است .موضوع چیست؟ آدچه که دیده می ود کامال واضح و رو ن بوده و وهم و خیال دیست .میگویم که اگار بادن ادساان در
سطحی ذرهبینی وامعا به آن اددازه بزرگ با د ،پس آن وهم و خیال دیست .مدرسهی دایو همیشه بدن ادسان را یک جهان دردظر
گرفته است .اگر وامعا یک جهان با د ،فاصلهی بین جلوی پیشادی تا غدهی صنوبری بیش از  018هزار لی خواهد باود .برویاد و
بهطرش خارج بهسرعت بدوید .آن فاصلهای بسیار طوهدی است.
اگر مدار آسمادی بزرگ در طول تزکیه کامال باز ود ،یک دیروی فوقطبیعی برای تمرینکنندگان بههماراه خواهاد آورد.
چه دیروی فوقطبیعیای؟ ما میدادید که مدار آسمادی بزرگ" ،مادار آسامادی دصافالنهاار"" ،چارخش زماین و آسامان" یاا
"چرخش کشتی رودخاده" دیز دامیده می ود .در سطحی بسیار پایین ،چرخش مدار آسمادی بزرگ یک جریاان ادارژی را اکل
156

خواهد داد که بهتدریج متراکمتر خواهد د ،بهسوی سطوح باهتر تغییر کل میدهد و بهصورت یک کمربند ادرژی با تراکم باه
خواهد د .این کمربند ادرژی ،حرکتی چرخشی خواهد دا ت .همانطور که آن در فرایند چرخش است ،اگار از چشام ساومتاان
استفاده کنید تا در سطحی وامعا پایین به آن دگاه کنید ،پی خواهید برد که آن میتوادد جای چی را در مسمتهاای داخلای بادن
خص عوض کند -چی ملب ممکن است به رودهها برود ،یا چی کبد به طرش معاده بارود و غیاره .در ساطحی میکروساکوپی
میتوادیم ببینیم که آنچه که آن حمل میکند چیزی بسیار عظیم است .اگر این کمربند ادرژی در خارج بدن اخص آزاد اود،
آن ،توادایی حرکت دادن از راه دور است .افرادی با گودگ موی میتوادند چیزهای بزرگی را حرکت دهناد و آن "حرکات دادن از
راه دور بزرگ" است .افرادی با گودگ ضعیفتر مایتوادناد چیزهاای کاوچکی را حرکات دهناد و آن "حرکات دادن از راه دور
کوچک" است .توادایی حرکت دادن از راه دور بیه این است و اینگوده کل میگیرد.
به محض اینکه مدار آسمادی بزرگ روع به چرخش کند ما درحال تزکیه هستید .آن میتواداد حالاتهاای مختلاف
تزکیه و کلهای مختلف گودگ را بههمراه بیاورد .برای ما وضعیت خیلی بخصوصی را دیز بههمراه خواهاد آورد .ایان وضاعیت
چیست؟ اید همگی اصطالح "پرواز در روز رو ن" را در کتابهای مدیمی مثل رح حال فناداپذیرها ،دَن جینگ ،دایو ذَدگ یاا
ینگمینگ گوییجی خواددهاید .بدین معنی است که یک خص میتوادد در روز رو ن پرواز کند .درحقیقت ،بگذارید باه اما
بگویم که ومتی مدار آسمادی بزرگ یک خص باز ود ،او میتوادد پرواز کند .آن به همین سادگی است .ممکن است برخای از
افراد فکر کنند" ،سالیان بسیار زیادی است که مردم تزکیه کردهادد ،باید افراد بسیار زیادی وجود دا ته با اند کاه تااکنون مادار
آسمادی بزرگ ان باز ده است" .میگویم این غیروامعی دیست که بگوییم دهها هزار دفر به این مرحله رسیدهادد .آن بدین علت
است که مدار آسمادی بزرگ وامعا اولین مدم تزکیه است.
پس چرا هیچ کسی این افراد را درحال پرواز یا بلند دن از روی زمین ددیده است؟ وضاعیت جامعاهی معماولی بشاری
دمیتوادد آ فته ود و کل جامعهی عادی بشری هم دمیتوادد بهسادگی مختل ود یا تغییر کند .چگوده میتوادد برای همگی
مجاز با د که در هوا پرواز کنند؟ آیا آن یک جامعهی عادی بشری خواهد بود؟ دلیل اصلی این است .از دیدگاهی دیگار ،ادساان
در بین مردم عادی برای اینکه ادسان با د زددگی دمیکند ،بلکه بهخاطر برگشت به خود وامعیِ اولیهاش زددگی مایکناد .پاس
مسئلهای در مورد آگاه دن وجود دارد .اگر کسی ببیند که بسیاری از افراد وامعا میتوادند به پرواز درآیند ،او دیز میخواهد تزکیاه
کند و دیگر مسئلهی آگاه دن وجود دخواهد دا ت .بنابراین اگر در جریان تزکیه بتوادید به پرواز درآیید ،دباید باهطاور سرساری
آنرا به دیگران دشان داده یا بگذارید آزاداده آنرا ببینند ،چراکه آنها دیز دیاز داردد تزکیه کنناد .دردتیجاه ،بعاد از ایانکاه مادار
آسمادی ما باز ود ،اگر دوک ادگشت دستتان ،دوک ادگشت پایتان یا مسمت بخصوصی از بدن ما بسته با د مادر به پارواز
دخواهید بود.
زمادی که مدار آسمادی بزرگ ما دزدیک باز دن است ،وضعیتی اتفاق خواهد افتااد کاه در آن بعضای از افاراد در حاین
دشستن در مدیتیشن به جلو خم می ودد .بهخاطر اینکه پشت خص بهتر باز است ،پشت او بسیار سبک خواهد بود درحالی که
مسمت جلویی بدن احساآ سنگینی میکند .بعضی افراد به عقب خم می ودد و احساآ میکنند که پشت اان سانگین اسات
درحالی که در مسمت جلویی بدن ان احساآ سبکی میکنند .اگر همه جای بدن بهخوبی باز ود ،احساآ میکنیاد کاه ادگاار
درحال باه رفتن و بلند دن از روی زمین هستید .ومتی بتوادید وامعا پرواز کنید ،مجاز دخواهید بود که به پارواز درآییاد ،اگرچاه
این مطلق دیست .آنهایی که تواداییهای فوقطبیعی ان ظاهر می ود معموه در دو ادتهای سنی مرار داردد :بچههاا وابساتگی
دداردد ،افراد مسن دیز همینطور ،مخصوصا خادمهای مسن .آنها میتوادند این تواداییها را بهراحتای ر اد داده و آنهاا را دگاه
داردد .آمایان ،مخصوصا مردان جوان ،ومتی یک توادایی بهدست میآوردد ،دمیتوادند آنرا به دمایش دگذرادد .در عین حال ،ممکن
است از این تواداییها به منظور رمابت در بین مردم عادی استفاده کنند .بنابراین مجاز دیستند آنها را دا ته با ند و حتی اگار از
طریق تزکیه کل بگیردد باید مفل ودد .اگر مسمتی از بدن مفل با د ،این خص مادر به پرواز کردن دخواهاد باود .ایانطاور
دیست که بگوییم مطلقا از دا تن این حالت ممنوع هستید .ممکن است به ما اجازه داده ود کمی آنرا امتحان کنید و بعضای
از افراد مادردد آنرا حفظ کنند.
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هر جا که سخنرادی دارم این مومعیت اتفاق میافتد .زمادی که کالسی در استان اندودگ دا اتم ،تمارینکننادگادی از
پکن و هر جیدان در آنجا وجود دا تند .کسی سؤال کرد" ،معلم ،چه اتفامی برای من افتاده است؟ درحالی که مادم مایزدام،
احساآ میکنم از زمین جدا می وم .همچنین ومتیکه در خاده خوابیدهام احساآ میکنم پرواز میکنم .حتای لحااش کاه روی
من است مثل یک بالون بلند می ود" .زمادی که کالسی در هر گویییادگ دا اتم ،یاک تمارین کننادهی مادیمی از اساتان
گوییجو وجود دا ت که خادمی مسن بود .او دو تخت در اتامش دا ت ،که یک تخت دزدیک یک دیوار و تخات دیگار دزدیاک
دیوار دیگر بود .ومتیکه او روی یک تخت در حالت مدیتیشن دشسته بود ،احساآ کرد به پرواز در آمده و ومتی چشامهاایش را
باز کرد دریافت که به تخت دیگر کشیده ده است .با خودش فکر کرد" ،باید به تخت خود باز گردم" و سپس باه تخات دیگار
برگشت.
تمرینکنندهای در هر چینگدایو بود که در ومت داهار مومعی که کسی در دزدیکی محل کار او دبود درحاال مدیتیشان
روی تختی دشسته بود .به محض اینکه در آنجا دشست ،به پرواز درآمد و به اددازهی یک متر محکم به باه پرید و سپس پایین
آمد .او بعد از بلند دن پایین میآمد و این اتفاق ادامه دا ت .پتو دیز به زمین افتاد .کمی هیجانزده و کمی دیز ترسیده بود .این
باه و پایین رفتن تمام ومت دهار ادامه یافت .باهخره ،زدگ اداره به صدا درآمد و او با خودش فکر کرد" ،دبایاد بگاذارم دیگاران
اینرا ببینند ،تعجب میکنند که چه اتفامی افتاده است؟ باید فورا متومف کنم" .او تمرین را خاتمه داد .این دلیل آن است که چارا
افراد مسن میتوادند خود را بهخوبی اداره کنند .اگر برای خص جوادی این ماجرا اتفاق افتااده باود ،ومتای زداگ اداره باهصادا
درمیآمد اینطور فکر میکرد" ،همگی بیایید و مرا ببینید ،من درحال پرواز هستم" .اینجاست که خص دمیتواداد باهساادگی
ذهنیت خوددمایی خود را کنترل کند" ،دگاه کنید به چه خوبی تزکیه کردهام -میتوادم پرواز کنم" .به محض اینکه به این کل
خوددمایی کند ،توادایی او از دست خواهد رفت .آن مجاز دیست .همه جا موارد زیادی از این مبیل در بین تمارینکننادگان وجاود
دارد.
ما هزم میدادیم که تمام کادالهای ادرژی از همان ابتدا باز ودد .تا امروز ،هشتاد تا دود درصاد از تمارینکننادگان ماا،
بدن ان به حالت بسیار سبک و رها از بیماریها رسیده است .در عین حال ،همانطور که گفتهایم ،ما ما را تا این مرحلاه هال
میدهیم و بدنتان را بهطور کامل پاهیش میکنیم .عالوه بر آن ،بسیاری از چیزها را دیز در بدنتان دصب کرده و این را ممکان
میسازیم که در طول این کالآ گودگ بهوجود بیاید .این درست مثل این است که ما را به باه کشادده و بهطارش جلاو هال
میدهم .در این کالآ ،فا را به همه آموزش دادهام و ین ینگ همه دیز بهطور پیوسته تغییر کرده است .بعد از مدم گذا تن به
بیرون این سالن ،بسیاری از ما احساآ خواهید کرد که ادگار فرد دیگری هستید و تضمین میکنم حتی دگرش ما به ددیا دیز
تغییر خواهد کرد .خواهید دادست که پس از این چگوده خودتان را اداره کنید و خواهید دادست که دیگر دمیتوادید مثل گذ ته در
یک گیجی و سرگشتگی با ید .اینرا تضمین میکنم .به همین جهت ،ین ینگ ما درحال حاضر صعود کرده است.
حال که دربارهی موضوع مدار آسمادی بزرگ صحبت میکنیم ،ما میدادید که اجازه دخواهیاد دا ات پارواز کنیاد ،اماا
احساآ خواهید کرد که بدنتان سبک است ،و ومتی راه میروید ادگار که روی هوا گام برمیدارید .در گذ ته ممکن باود بعاد از
کمی مدم زدن خسته وید ،اما اهن بدون توجه به اینکه چهمدر راه میروید ،بسیار آسان خواهد بود .درحالی که دوچرخهسواری
میکنید احساآ خواهید کرد که ادگار به جلو هل داده می وید و بدون توجه به اینکه از چه تعاداد پلاه بااه مایرویاد خساته
دمی وید .اینرا تضمین میکنم .اگر تزکیه را خصا از طریق خواددن کتاب یاد بگیرید دیز به همین صورت مایتوادیاد باه هار
حالت تزکیهای که باید در آن با ید ،برسید .من کسی هستم که اگر دخواهد ،چیزی را دمیگوید ،اما آنچاه کاه مایگاویم بایاد
حقیقت با د .مخصوصا تحت این رایط ،اگر در آموزش فا حقیقت را دگویم ،اگر گفتههای باوردکرددی بیان کنم یا بدون هدش و
سرسری صحبت کنم ،یک فای اهریمنی را آموزش خواهم داد .برای من آسان دیست که این کاار را ادجاام دهام ،زیارا هماهی
جهان درحال دظاره کردن هستند .خص اجازه ددارد به ادحراش برود.
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یک فرد عادی فکر میکند که اگر چنین مدار آسمادی را دا ته با د دیگر خوب است .درحقیقت این کافی دیست .بارای
اینکه بدن هرچه سریعتر بهطور کامل بهوسیلهی مادهی با ادرژی باه جایگزین و تبدیل ود ،بایاد دیرویای جهاتدار در اکل
مدار آسمادی وجود دا ته با د که جهتی را که در آن ،تمام کادالهای ادرژی بدن ما در گردش هستند هدایت کناد .آن "مادار
آسمادی مایویو" دامیده می ود و بهسختی کسی دربارهی آن چیزی میدادد .این اصطالح گاه و بیگاه در کتابها ذکر ده است،
اما هیچ کسی دربارهی آن توضیحی دداده یا چیزی به ما دگفته است .فقط بهصورت تئوری مورد بحث مرار میگیارد ،زیارا آن
راز اسرارها است .اینجا ما برایتان بازگو میکنیم .آن میتوادد از دقطهی بایهویی (یا همچنین از دقطاهی هاویییاین) اروع
ود ،آن بیرون آمده و در امتداد خطی که سمت یین و یادگ بدن را جدا میکند حرکت کرده و از سمت گاوش پاایین مایآیاد.
سپس درامتداد ادهها پایین آمده و در امتداد یک یک ادگشتان حرکت میکند .سپس درامتداد پهلوی بدن حرکت میکند ،زیر پا
رفته ،در امتداد داخل ران باه میرود ،در امتداد داخل ران دیگر پایین رفته ،زیر پای دیگر میرود ،در امتداد پهلوی بدن باه رفته،
در امتداد یک یک ادگشتان حرکت میکند و با رسیدن به باهی سر ،یک دور کامل را کل میدهاد .آن ،مادار آسامادی ماایویو
است .دیگران میتوادند کتابی دربارهی آن بنویسند و من آنرا در چند جمله خالصه کردهام .فکر دمیکانم یاک راز آسامادی باه
حساب بیاید ،اما دیگران فکر میکنند که آن خیلی باارزش است و دربارهی آن چیزی دمیگویند .فقاط هنگاامی درباارهی مادار
آسمادی مایویو صحبت میکنند که بهطور وامعی درحال ادتقال چیزهایی به یاک مریاد هساتند .اگرچاه ایان را آ اکار کاردهام،
هیچیک از ما دباید هنگامیکه تمرین میکنید آنرا با ذهنتان جهتدهی یا کنترل کنید .اگر این کار را بکنید ،آنچه که تمرین
میکنید فالون دافای ما دیست .تزکیهی وامعی بهسوی سطوح باهتر در حالتی از وو وِی یا بدون مصد و آزاد از هار داوع فعالیات
فکری ادجام می ود .هر چیزی در بدن ما حاضر و آماده دصب می ود .آنها بهطور خودکار کل میگیردد و این مکادیزمهای
درودی ،ما را تزکیه میکنند؛ ومتی زمان آن فرا رسد خود به خود خواهند چرخید .یک روز در حین تمرین ممکن است سرتان از
طرفی به طرفی دیگر تاب بخورد .اگر سرتان به این طرش تاب بخورد ،مکادیزم به این طرش چرخش دارد .اگر سر ما باهطارش
دیگر تاب بخورد ،آن به طرش دیگر میچرخد .آنها به هر دو طرش میچرخند.
پس از اینکه مدار آسمادی بزرگ یا کوچک خص باز ودد ،سر خص در حین مدیتیشن تکاان خواهاد خاورد و ایان
عالمتی از گذر ادرژی است .به همین صورت این در مورد تمرین مدار آسمادی فالون که ادجام میدهیم صادق مایکناد .اگرچاه
تمرین را به آن کل ادجام میدهیم ،حقیقت این است که ومتیکه درحال ادجام آن دیستیم ،آنها به خودی خاود مایچرخناد و
برای همیشه بهطور پیوسته به چرخش ادامه میدهند .زمادیکه تمرین میکنید ،مکادیزمها را استحکام میبخشید .آیا دگفتاهایام
که فا ،تمرینکنندگان را تزکیه میکند؟ ما متوجه خواهید د که مدار آسمادیتان همیشه درحال چرخش است ،اگرچاه ممکان
است در آن هنگام درحال تمرین دبا ید .این هیهی مکادیزمهای چی دصب ده در خارج از بادن اما ،هیاهای از کاداالهاای
ادرژی بزرگ بیرودی است که بدن ما را در تمرین به حرکت درآورده و تزکیه میکند .آن تماما خودکار است .آنهاا مایتوادناد
برعکس دیز بچرخند .آنها به دو طرش میچرخند و بهطور پیوسته کادالهای ادرژی ما را باز میکنند.
پس ،هدش از بازکردن مدارهای آسمادی چیست؟ بازکردن مدارهای آسمادی ،به خودی خود هدشِ تزکیه دیست .حتی اگار
مدارهای آسمادی یک خص باز با د ،میگویم که هنوز هم چیزی دیست .زیرا پس از آن ،ومتی بیشتر باه تزکیاه اداماه دهاد،
هدش این است که با استفاده از یوهی مدار آسمادی ،یک کادال ادرژی ،تماام کاداالهاای ادارژی را باه حرکات درآورد و تماام
کادالهای ادرژی در بدن را باز کند .اما ما درحال حاضر درحال ادجام این هستیم .ومتی در تزکیه پیش مایرویاد ااید برخای از
ما پی ببرید که ومتی مدارهای آسمادی درحال چرخش هستند ،کادالهایتان مادند یک ادگشت عریض مای اودد ،و در داخال
پهن می ودد .دلیل آن این است که ادرژی ما موی ده است ،و پس از اینکه جریان ادرژی کل میگیرد کاداالهاای اما
عریض و رو ن می ودد .اما هنوز هم آن چیزی دیست .پس تا کجا باید تزکیه کنید؟ تمام کادالهای ادرژیتاان بایاد باهتادریج
عریضتر و عریضتر ودد و ادرژی ،مویتر و مویتر و دورادیتر و دورادیتر ود و دردهایت ،در مرحلهای ،دهها هزار کادال ادرژی
در هم ادغام ودد و بدنتان را به بددی بدون هیچ کادال ادرژی یا دقطهی طب سوزدی تبادیل کناد ،آنهاا باه یکادیگر ملحاق
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می ودد تا یک بدن واحد و یکتکه را بسازدد .آن ،هدش دهایی باز کردن کادالهای ادرژی است .هدش این است که بادنتاان را
بهطور کامل بهوسیلهی مادهی با ادرژی باه تبدیل کند.
در این مرحله ،بدنتان تا حد خیلی زیادی بهوسیلهی مادهی با ادرژی باه تبدیل اده اسات ،یاا باهعباارتی دیگار ،باه
باهترین سطح تزکیهی فای ددیای سهگاده رسیدهاید و بدن گو تیتان تا اوج خودش تزکیه کرده اسات .ومتای باه ایان مرحلاه
برسید وضعیت تزکیهی دیگری ظاهر می ود .چه وضعیتی؟ گودگی که به ظهور رساددهاید بسیار غنی است و تمام توادااییهاای
فوقطبیعی (تواداییهای مادرزادی) که یک موجود بشری در طول تزکیهی بدن بشری یا در طول تزکیهی فای ددیاای ساهگاداه
دارد همگی ظاهر می ودد ،اما اکثر افرادی که تزکیه ان را در بین مردم عادی ادجام میدهند ،مفل می اودد .همچناین ساتون
گودگ ما به ارتفاع خیلی بلندی رسیده و تمام ا کال گودگ توسط گودگ دیرومندتان تقویت ده و کامال مدرتمند مای اودد.
اما آنها فقط میتوادند در این بععد ما تأثیر دا ته با ند ،درحقیقت دمیتوادند چیزها را در بععدهای دیگر تحت تاأثیر مارار دهناد و
این بدین دلیل است که آنها فقط تواداییهای فوقطبیعیای هستند که از تزکیهی بدن بشری گو تی ما ظاهر می ودد .در هر
حال آنها خیلی غنی و فراوان هستند ،آنها در هر بععدی یافت می ودد و کلهای مختلفی که یک بدن در بععدهای مختلف به
خود میگیرد از میان تغییرات دسبتا بزرگی گذ ته است .چیزهایی که این بدن دارد ،چیزهایی که در هار بععادی دارد ،آن چیزهاا
غنی و فراوان هستند و به دظر ترسناک میرسند .بعضی افراد چشمهایی در سراسر بدن ان داردد و حتای تماام منافاذ عارق در
بدن ان چشم هستند ،آنها در سراسر کل میدان بععدی ان چشم داردد .از آنجا که این ،گودگی از مدرسهی بودا اسات ،بعضای
افراد در سراسر بدن ان تصویر بودیساتوا یا بودا را داردد .کلهای مختلف گودگ ما در این زمان بهطاور اگفتادگیازی
غنی و فراوان است و بسیاری از موجودات زدده ،خود را دشان خواهند داد.
در این مرحله ،مومعیتی به دام "سه گل روی سر" ظاهر می ود .این مرحلهای بسیار آ کار و همچنین چشمگیار اسات.
فرد حتی با چشم سوم در سطحی پایین میتوادد آنرا ببیند .خص سه گل باهی سر خواهد دا ت .یکی گل دیلوفر آبی اسات،
اما از دوع گل دیلوفر آبی بععد فیزیکی ما دیست .دو گل دیگر دیز از بععدهای دیگر و بیش از حد زیبا هستند .این گلها بااهی سار
خص در چرخش هستند .آنها در جهت گردش عقربههای ساعت یا خالش جهت گردش عقربههای ساعت چرخیده و هر کدام
از گلها دیز به خودی خود میچرخند .هر گل ستون بزرگی دارد و مطر آنها به عرض یک گل است .این سه ستون تمام مسایر
تا آسمانها میرودد .اما آنها ستونهای گودگ دیستند ،آنها این کل را به خود میگیردد و وامعا گفتادگیز هستند .اگر آنها
را ببینید ،وکه خواهید د .ومتی تا این مرحله تزکیه کنید بدنتان سفید و پاک ،و پوستتان درم و لطیف می ود .ومتی به ایان
مرحله برسید به باهترین کل از تزکیهی فای ددیای سهگاده رسیدهاید ،اما هنوز هم دقطهی اوج دیست .هنوز هم باید به تزکیاه
ادامه دهید و به جلو پیش بروید.
ومتی جلوتر بروید وارد سطح بین فای ددیای سهگاده ،و ورای فای ددیای سهگاده می وید که بدن سفید خاالص دامیاده
می ود (بدن سفید کریستالی دیز دامیده می ود) .ومتی بدن خص تا باهترین کل در فای ددیای سهگاده تزکیه کارده اسات،
فقط اینطور است که بدن گو تیاش تا باهترین کل خود تبدیل ده است .ومتی وامعا وارد آن مرحله اوید تماام بادنتاان
بهطور کامل از مادهی با ادرژی باه ساخته ده است .چرا بدن سفید خالص دامیده می ود؟ زیرا بدنتاان باه بااهترین درجاهی
خلوص محض رسیده است .اگر کسی با چشم سوم به آن دگاه کند ،کل بدنتان فاش است ،مثل یک لیوانِ فاش است و هیچ
چیزی آنجا دیست .این حالت دمایان خواهد د .حقیقتش را بگویم در این مرحله بدنتان یک بدن بودا است .دلیل آن این است
که بددی که از مادهی با ادرژی باه ساخته ده از بدن فیزیکیمان متفاوت است .در این مرحله ،تمام توادااییهاا و مهاارتهاای
فوقطبیعی به یکباره رها ده و در بععدی بسیار عمیق مرار داده می ودد .آنها دیگر غیرمابل استفاده بوده و از آن مرحله به بعد
دیگر مفید دخواهند بود .یک روز در آینده ،ومتی در تزکیه موفق دید ،ممکن است به گذ ته دظری بیندازید و باا بیارون آوردن
آنها برای اینکه دگاهی به آنها بیندازید ،سفر تزکیهتان را مرور کنید .در این زمان فقط دو چیز اسات کاه هناوز باامی ماداده:
ستون گودگ که هنوز هم بامی است و کودک جاودان تزکیه ده که به اددازهی بزرگی ر د کارده اسات .اماا هار دو در بععادی
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عمیق وجود داردد که بهوسیلهی افرادی با چشم سومی در سطحی متوسط دیده دمی ودد .آنها فقط میتوادند ببینند که بدنتان
فاش است.
از آنجا که مرحلهی بدن سفید خالص فقط یک مرحلهی عبور است ،با عمل تزکیهی بیشاتر ،اخص باهطاور حقیقای
تزکیه را در ورای فای ددیای سهگاده روع خواهد کرد ،که تزکیهی بدن بودا دیز دامیده می ود .تماام بادن ،متشاکل از گوداگ
خواهد بود .در این مرحله ین ینگ ما پایدار و ثابت ده است .تزکیه را مجددا روع میکنید و میبینیاد کاه توادااییهاای
فوقطبیعیتان دوباره از اول ر د میکنند ،اما آنها دیگر تواداییهای فوقطبیعی دامیده دمی اودد .آنهاا "مادرت خادایی فاای
بودا" دامیده ده و میتوادند در همهی بععدها با مدرتهای بیحد و مرز ان عمل کنند .در آینده همانطور که باه تزکیاه اداماه
میدهید ،خودتان به مسایل در سطوح باهتر ،اینکه چگوده تزکیه کنید و به کلهای هستیِ روش تزکیه آگاه خواهید د.

وابستگي شوق و اشتياق بيش از حد
بگذارید در مورد مشکلی صحبت کنیم .در مورد وابستگی وق و ا تیاق بیش از حد .بسیاری از افراد برای مادت زماادی
طوهدی چیگودگ را تمرین کردهادد .افرادی دیز وجود داردد که هرگز آنرا تمرین دکردهادد ،اما در طلب حقیقت و معنای زدادگی
بشری بوده و دربارهی آن به فکر فرو رفتهادد .ومتی فالون دافای ما را یاد بگیردد ،به یکباره پاسخ بسیاری از ساؤاهتی را کاه در
زددگی آرزوی فهم آنها را دا تند اما دتوادستند ،خواهند فهمید .و همانطور که تفکر ان به کمی باهتر صعود مایکناد ،ممکان
است وامعا هیجانزده ودد .مطمئنا اینطور است .میدادم که یک تمرینکنندهی وامعی به ارزش آن پی خواهد برد و آنرا عزیاز
خواهد دا ت .اما این مشکل اغلب اتفاق میافتد :خص بهواسطهی هیجاان بشاری ،اوق و ا اتیاق بایش از حادی را ر اد
میدهد ،چیزی که دباید اینطور با د ،و منجر به این می ود که او در رو ی که کارها را ادجام میدهاد ،یاا ومتای در جامعاهی
مردم عادی با افراد دیگر در تماآ است یا ومتی در جامعهی مردم عادی است ،بهطور غیرعادی رفتار کناد .مایگاویم کاه ایان
خوب دیست.
اکثریت افراد مدرسهی ما در جامعهی مردم عادی تزکیه خواهند کرد ،بنابراین دباید از جامعهی مردم عادی فاصله بگیرید
و باید با فکری رو ن تزکیه کنید .روابط بین همدیگر باید بهطور طبیعی بامی بمادد .البته ،ما ین ینگی در سطحی بسیار باه
و ذهنی درست دارید .ما ین ینگ و سطح خود را ر د میدهید ،کارهای دادرست ادجام دداده و فقاط کارهاای خاوب ادجاام
میدهید -باید اینگوده با ید .بعضی از افراد طوری رفتار میکنند که ادگار از لحاظ ذهنی غیرعادیادد یا ایانکاه از ایان جهاان
ددیوی سرخورده و دلسرد هستند .چیزهایی میگویند که دیگران دمیفهمند .دیگران خواهند گفت" ،فاالون دافاا چاه بار سارش
آورده که او را اینطوری کرده؟ مثل اینکه به سرش زده" .دروامع ،اینطور دیست .او فقط بیش از حد هیجانزده اسات ،معقاول
دیست و طبیعی رفتار دمیکند .همگی دربارهی این بیندیشید :اینطور رفتار کردن دیز ا تباه است و به افراطی دیگار رفتاهایاد و
این دیز وابستگی دیگری است .باید این را رها کنید و درحالی که بهطور معمولی مثل همه در بین مردم عادی زدادگی مایکنیاد
تزکیه کنید .اگر در بین مردم عادی ،دیگران ما را یک واله و یدا به حساب بیاوردد ،با ما سر و کااری دخواهناد دا ات و از
ما فاصله خواهند گرفت .هیچ کسی فرصتهایی را برای ر د ین ینگ در اختیارتان دخواهد گذا ت .هیچ کسی ما را یاک
فرد عادی دردظر دخواهد گرفت .چهمدر بد است! بنابراین همگی باید مطمئن با ید که به این مسئله توجه دارید ،و بایاد خاود را
بهخوبی اداره کنید.
روش تزکیهی ما مثل روش های معمولی دیست که باعث ود خص حضور ذهن ددا ته با د ،در خلسه با د ،یا واله و
یدا ود .در روش تزکیهی ما باید کامال آگاه با ید که درحال تزکیهی خودتان هستید .برخی از افراد مدام میگویند" ،معلم ،به
محض اینکه چشمم را میبندم بددم تاب میخورد" .میگویم که هزم دیست ضرورتا ایانطاور با اد .اما عاادتی را پارورش
داده اید که خودآگاه اصلی را رها میکنید .به محض اینکه چشمتان را میبندید ،خودآگاه اصلی را استراحت میدهید و آن داپدید
می ود .چنین عادتی را کل دادهاید .چرا درحالی که اینجا دشستهاید بدنتان تاب دمیخورد؟ اگر حالتی را که ومتی چشامتاان
باز است دارید ،حفظ کنید و اددکی چشمتان را ببندید ،آیا بدنتان تاب خواهد خورد؟ مطلقا ده .فکر میکنید که چیگودگ باید به
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این طریق تمرین ود و چنین بردا تی را کل دادهاید .به محض اینکه چشمتان را میبندید ،بدون اینکه بدادید کجاا هساتید
داپدید می وید .گفته ایم که خودآگاه اصلی ما باید هشیار با د ،چراکه این روش ،خود ما را تزکیه مایکناد .بایاد باا فکاری
هشیار پیشرفت کنید .ما یک تمرین مدیتیشن دیز داریم .چگوده مدیتیشن را تمرین میکنیم؟ هزم میدادیم که همگی ما ،بدون
توجه به این که چه اددازه عمیقا مدیتیشن میکنید ،آگاه با ید که اینجا درحال تمرین کاردن هساتید .مطلقاا اجاازه دداریاد باه
مرحلهی خلسه ،که در آن از هیچ چیز آگاه دیستید بروید .پس ،دمیقا چه چیزی را تجربه خواهید کرد؟ آنچه که اتفاق میافتد این
است که ومتی آنجا بنشینید ،احساآ خوب و بسیار راحتی خواهید دا ات ،مثال ایانکاه در داخال پوساتهی یاک تخام مارغ
دشستهاید ،آگاه خواهید بود که درحال ادجام تمرین هستید ،اما احساآ خواهید کرد که تمام بدنتان دمیتوادد حرکت کناد .ایان
آن چیزی است که باید در تزکیهی ما اتفاق بیفتد .مومعیت دیگری وجود دارد که ومتی مدتی میدشینید ،در ماییابیاد کاه پاهاا
داپدید دهادد و دمیتوادید بفهمید کجا رفتهادد ،بدن دیز داپدید می ود ،بازوها و دستها دیاز داپدیاد مای اودد ،فقاط سار باامی
میمادد .همانطور که به مدیتیشن ادامه میدهید ،متوجه می وید که سرتان داپدید ده و فقط ذهنتان بامی مادده اسات ،فقاط
کمی آگاهی وجود دارد که وامف به تمرین در اینجا است .اگر بتوادید به این مرحله برسید ،به اددازهی کافی خاوب اسات .چارا؟
ومتی خص در این حالت تمرین میکند ،بدن کامال درحال تبدیل دن است و این بهترین حالت است .بنابراین ایان دلیال آن
است که چرا ما هزم میدادیم به چنین حالتی از سکون برسید .اما ما دباید به خواب بروید یا آگاهیتان را از دست بدهید ،وگرده
ممکن است چیزهای خوب بهوسیلهی فرد دیگری تمرین ود.
تمام تمرینکنندگان ما باید مطمئن با ند که هرگز رفتاری غیرعادی در بین مردم ددا ته با ند .اگر دقش بادی را باین
مردم ایفا کنید ،دیگران ممکن است بگویند" ،برای چه آنهایی که فالون دافاا را یااد مایگیرداد همگای باه ایان اکل رفتاار
میکنند"؟ این به مثابهی تضعیف کردن هرت فالون دافا است ،پس مطمئن با ید که وامعا به این مسائله دمات مایکنیاد .در
رودد تزکیه ،در زمینههای دیگر دیز باید مرامب با ید که وابستگی وق و ا تیاق بیش از حد را ر د ددهید .این ذهنیت بهراحتای
میتوادد توسط یطانها مورد استفاده مرار گیرد.

تزكيهي گفتار
تزکیهی گفتار دیز چیزی است که در گذ ته مذاهب آموزش میداددد .اما ومتی تزکیهی گفتار را آموزش میداددد ،عمادتا
به برخی از تمرینکنندگان حرفهای مثل راهبان بودایی و کاهنان دایوییستی که دهان ان را مهر و موم میکرددد و هیچ چیازی
دمیگفتند مربوط می د .از آنجا که آنها تمرینکنندگان حرفهای بوددد ،مصد دا تند تا حد امکان از وابستگیهای بشاری رهاا
ودد .آنها معتقد بوددد که به محض اینکه خص فکر میکند ،کارما است .مذاهب کارما را به "کارماای خاوب" و "کارماای
بد" تقسیم بندی کردهادد .بدون توجه به اینکه آن کارمای خوب یا کارمای بد با د ،با توجه به خالی بوددی که مدرسهی باودا از
آن صحبت میکند یا هیچ بوددی که مدرسهی دایو آموزش میدهد ،کارما دباید بهوجود آید .به همین دلیل ،ادعا میکنند که هیچ
کاری ادجام دمیدهند ،زیرا دمیتوادند رابطهی کارمایی مسایل را ببینند ،یعنی ،آیا آن مسایل خوب هستند یا بد ،یا اینکه چه دوع
رابطهی کارمایی وجود دارد .یک تمرینکنندهی معمولی که به چنین سطح باهیی درسیده است دمیتوادد این مساایل را بفهماد،
دردتیجه دگران است کاری که در ظاهر خوب بهدظر میآید ومتی آنرا ادجام دهد به چیز بدی تبدیل ود .به همین جهت ،تالش
میکنند بیمصدی را تمرین کنند ،آنها اصال کاری ادجام دمیدهند و به این کل از بهوجود آمدن کارماا جلاوگیری مایکنناد.
دلیل آن این است که ومتی کارما بهوجود آورید مجبورید آنرا از باین ببریاد ،مجبوریاد زجار بکشاید .باهطاور مثاال ،در ماورد
تمرینکنندگان ما ،هماکنون از پیش تعیین ده است که در چه مرحلهای رو نبین خواهید د .اگر بهطور غیرضروری چیزی را
در دیمهی راه به آن وارد کنید ،باعث مشکالتی در کل تزکیهتان خواهد د .بنابراین فرد باید بیمصدی را تمرین کند.
ومتی مدرسهی بودا تزکیهی گفتار را آموزش میدهد ،به این معنی است که گفتار خص از ذهن او فرمان مایگیارد .از
این رو ،فکر فرد مقاصدی دارد .ومتی ذهن خص ،فکری تولید کند ،یا منجر به این ود که چیزی بگویاد یاا کااری را ادجاام
دهد ،یا ومتی به اددامهای حسی عضوی یا چهار دست و پا فرمان دهد ،به خودی خود میتوادد دوعی از وابستگی که مردم دارداد
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با د .بهطور مثال ،دظرهای مختلفی که افراد داردد" ،تو خوب هستی"" ،او خوب دیست" یا "تو بهخاوبی تزکیاه کاردهای"" ،او
بهخوبی تزکیه دکرده است" و مادند آن ،تمام اینها به خودی خود میتوادند باعث تنش بین ماردم اودد .حتای در حالاتهاای
روزمره مثل" ،میخواهم این یا آن کار را ادجام دهم" یا "این مسئله باید به این یا آن صورت ادجام ود" ،ممکن است اینطور
با د که بدون اینکه متوجه وید دیگران را بردجادید .از آنجا که تنشهای بین مردم بسیار پیچیده است ،امکان آن هست کاه
داآگاهاده کارما ایجاد کنید .پس ،از آنجا که به این کل است ،آنها دهان ان را کامال مهار و ماوم مایکنناد و کلماهای هام
دمیگویند .مذاهب تزکیهی گفتار را خیلی جدی میگرفتند و در تمرینهای مذهبی به این کل ادجام می د.
اکثریت تزکیهکنندگان فالون دافای ما (به جز آنهایی که تزکیهکنندگان حرفهای هساتند) در باین ماردم عاادی تزکیاه
میکنند ،بنابراین این اجتناب داپذیر است که در جامعهی معمولیِ ادسادی بهصورت یک فرد عادی زدادگی کنایم و باا جامعاه در
تماآ با یم .همهی ما غلی داریم و باید آنرا بهخوبی ادجام دهیم .بعضی از مردم مجبوردد بهوسیلهی صحبت کردن غل ان
را ادجام دهند ،پس آیا این یک تضاد دیست؟ این یک تضاد دیست .چرا دیست؟ تزکیهی گفتار که ما باه آن ا ااره مایکنایم باا
تزکیهی گفتار روشهای دیگر بسیار متفاوت است .روش تزکیه ی ما متفاوت اسات ،بناابراین چیازی کاه از اما ادتظاار داریام
متفاوت است .ومتی روع به صحبت کردن میکنیم باید همسو با ین ینگ یک تمرینکننده صحبت کنایم ،دبایاد اخاتالش و
داسازگاری بهوجود بیاوریم و چیزهای دا ایست بگوییم .ما یک تزکیهکننده هستید ،بنابراین برای اینکه ببینید چیزی را بگویید
یا ده ،باید آنرا با استادداردهای فا بسنجید .از سوی دیگر ،ما باید دربارهی فا صحبت کرده و آنرا پخش کنیم ،بناابراین صاحبت
دکردن عملی دخواهد بود .تزکیهی گفتار که ما آموزش میدهیم ا اره میکند به :چیزهای معمولی مثل هرت و دفاع خصای
که دمیتوادید آنها را رها کنید و چیزهایی که به کار وامعی یک تزکیهکننده در جامعه مرتبط دیست؛ مریدادی که در یک مدرساه
در مورد چیزهای بیهوده با یکدیگر صحبت میکنند ،چیزهایی که بهخاطر وابستگیها برای خوددماایی کاردن ادجاام مای اود؛
پخش کردن ایعات نیده ده و صحبت کردن در مورد چیزهایی در جامعه با هیجان و عالمهی خیلی زیاد .فکر میکانم کاه
تمام اینها وابستگیهایی هستند که مردم عادی داردد و در این چیزها باید مواظب صحبت کردنمان با یم .راهباان در گذ اته
این مسایل را بسیار جدی میگرفتند ،زیرا آنها میدادستند که با یک حرکت فکر کارما ایجاد میکرددد .این دلیال آن اسات کاه
چرا در مورد "بدن ،زبان ،ذهن" آموزش داددد .در مورد تزکیهی بدن که صحبت کرددد منظور این بود که خص دباید کارهاای
دادرست ادجام دهد ،منظور از تزکیهی زبان این بود که باید ساکت با ید و منظور از تزکیهی ذهن این بود که حتی دباید در مورد
چیزی فکر کنید .در گذ ته ،رایط سختی برای این مسایل در تزکیهی حرفهای در معابد مایل بوددد .ما باید بر طبق ین ینگ
یک تمرینکننده رفتار کنیم و تا آنجا که آنچه را که باید بگویید و دباید بگویید بهخوبی اداره کنید ،خوب خواهد بود.
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سخنراني نهم

چيگونگ و ورزشهاي فيزیكي
در سطح معمولی ،مردم بهراحتی چیگودگ را بهطور مستقیم به ورزش ربط میدهند .البته ،در سطحی پایین ،چیگوداگ
و ورزشهای فیزیکی درخصوص دست یافتن به سالمتی جسم یکی هستند .اما روشهای ویژهی تمرین و رویکارد آن اخاتالش
زیادی با ورزشهای فیزیکی دارد .برای رسیدن به بددی سالم از طریق ورزشهای فیزیکی ،اخص بایاد بیشاتر تمارین کناد و
ورزشهایش را افزایش دهد .اما تمرین چی گودگ درست برعکس است ،بهطوریکه از خص خواسته دمی ود حرکت کند .اگر
هر گوده حرکت و فعالیتی در آن وجود دا ته با د ،مالیم ،آرام و آهسته است .آن حتی ساکن و بیحرکت است ،از دظر کل ،باا
تمرینهای فیزیکی تفاوت زیادی دارد .از دیدگاه سطحی باه ،چیگودگ فقط به فا دادن و حفظ سالمتی محدود دیست ،چراکه
آن ،چیزهای سطح باهتر و معنی عمیقی دارد .چیگودگ دربارهی آن چیزهای کمی که در سطح مردم عادی مرار دارد دیست .آن
فوقطبیعی است و جلوههای مختلفی در سطوح مختلف دارد .چیگودگ چیزی است که به فراسوی مردم عادی میرود.
آنها درخصوص ماهیت تمرینها دیز تفاوت زیادی داردد .برای اینکه بدن در این سطح رمابتی امروزی آماده ود و باه
استادداردهای آن برسد ،از یک ورز کار ،مخصوصا ورز کار امروزی ،خواسته می ود که مقدار تمارینهاا را افازایش دهاد .باه
همین جهت ،فرد باید همیشه بدن را در کلی عالی دگه دارد .برای رسیدن به این هدش ،خص باید مقدار تمرینها را افازایش
دهد تا گردش خون به اددازهی کافی در بدن در جریان با د ،سوخت و ساز بدن را زیاد کند و همیشه آنرا در مومعیت بهتر دن
دگه دارد .چرا باید سوخت و ساز بدن زیاد ود؟ برای این که بدن یک ورز کار همیشاه بایاد درحاال بهتار ادن و در بهتارین
رایط برای رمابت با د .بدن ادسان از سلولهای بی ماری تشکیل ده است .همهی آنها رودد زیر را ددبال میکنناد :زدادگی
سلول تازه تقسیم ده بسیار موی و در مومعیت ر د است .ومتی به دهایت ر د خود میرسد ،دمیتوادد بیش از آن به ر د اداماه
دهد و فقط میتوادد رو به زوال با د تا اینکه از بین برود .سپس سلول تازهای جای آنرا میگیرد .بارای مثاال ،بگذاریاد دوازده
ساعت از روز را برای توضیح آن بهکار ببریم .یک سلول در ساعت ش صبح تقسیم می ود و باه ر اد خاود اداماه مایدهاد.
ساعت هشت ،ده ،یا ده صبح ،زمانهای خوبی برای آن است .ومتی که ظهر فرا میرسد ،دیگر دمیتوادد باه بااه حرکات کناد و
فقط میتوادد پایین بیاید .در این زمان ،سلول هنوز دیمی از عمر خود را بامی دارد ،اما این دیمهی عمر باامیماداده بارای ارایط
رمابتی یک ورز کار دامناسب است.
پس ،باید چه کار کرد؟ فرد باید تمرینها را تشدید کند و گردش خون را زیاد کند و پس از آن ،سلولهای تقسیم دهی
جدید میتوادند جایگزین سلولهای مدیمی ودد .آن این مسیر را طی میکند .بهعبارتی دیگر ،مبل از اینکه سفر کامال سالول
تمام ود یا ومتیکه فقط دیمی از عمر آن بامی است ،بهوسیلهی سلول دیگر جایگزین می ود .دردتیجاه بادن همیشاه بامادرت
بامی مادده و پیشرفت میکند .اما سلولهای بشری دمیتوادند به این صورت بیومفه تقسیم ودد ،زیرا تعاداد تقسایمات سالولی
محدود است .فرض کنید یک سلول فقط بتوادد یکصد بار در زددگی خص تقسیم ود .درحقیقت ،میتوادد بیش از یکمیلیون
بار تقسیم ود .و فرض کنید ومتیکه یک سلول یکصد بار برای یک فرد معمولی تقسیم ود ،میتوادد یکصاد ساال زدادگی
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کند .اما این سلول درحال حاضر فقط دیمی از عمر خود را طی کرده است ،بنابراین او میتوادد فقط پنجاه سال زدادگی کناد .اماا
ددیدهایم که هیچ مشکل عمدهای برای ورز کاران اتفاق بیفتد ،زیرا امروزه ورز کاران مجبوردد مبل از اینکاه باه سای ساالگی
برسند بازدشسته ودد .مخصوصا ،امروزه سطح رمابت بسیار بااه اسات و تعاداد ورز اکاران بازدشساته دیاز بسایار زیااد اسات.
بدینطریق یک ورز کار میتوادد یک زددگی معمولی را از سر بگیرد و بهدظر دمیآید که بیش از حد تحت تأثیر مرار گرفته با د.
از لحاظ تئوری ،اصوه بدین صورت است .تمرینهای فیزیکی میتوادند فرد را در وضعیت فیزیکی خوبی دگاه دارداد ،اماا باعاث
کوتاه دن زددگی خص می ودد .از لحاظ ظاهری ،یک ورز کار در دورهی دوجوادی مثل بیسات ساالههاا باه دظار مایآیاد،
درحالی که در سن بیست سالگی بیه سی سالهها است .ورز کاران معموه این بردا ت را در مردم ایجااد مایکنناد کاه ادگاار
سریعتر ر د کرده و زودتر پیر می ودد .بنابراین مزایا و معایب ،هر دو وجود داردد .ماا بایاد باه هار دو روی ساکه دگااه کنایم.
درحقیقت ،چنین مسیری را طی میکند.
تمرین چیگودگ دمیقا برعکس تمرینهای فیزیکی است .هزمهی آن حرکات توانفرسا دیست .اگار هار حرکتای در آن
وجود دا ته با د ،مالیم ،آرام و آهسته است .آنها وامعا آهسته هستند و افراد حتی گاهی اومات بیحرکات و سااکن مای اودد.
ما میدادید که روشهای تزکیهی دشسته در خلسه هزم میدادند که به مرحلهی سکون برسند .هر موردی از مبیل ضربان ملب
و گردش خون آهستهتر می ودد .در هندوستان ،بسیاری از استادان یوگا وجود داردد که میتوادند روزها زیر آب بنشینند یا روزهاا
زیر زمین دفن ودد .آنها میتوادند کامال خود را ساکن کرده و حتی ضربان ملب ان را کنترل کنند .فرض کنید که سلولهاای
خص یکبار در روز تقسیم می ودد .یک تمرینکننده میتوادد کاری کند که سلولهای بددش هر دو روز یک بار ،یاک باار در
هر هفته ،یک بار در هر دو هفته ،یا حتی یک بار در مدت زمادی طوهدیتر تقسیم اودد .پاس او درحاال حاضار زدادگیاش را
طوهدی کرده است .این فقط به تمرینهایی مربوط می ود که بدون اینکه بدن را تزکیه کنند ذهن را تزکیه میکنند ،زیرا آنها
دیز میتوادند به این درجه برسند و زددگی فرد را طوهدیتر کنند .ممکن است کسی فکر کند" :آیا زددگی فرد یا طاول عمار او از
مبل تعیین ده دیست؟ خص چگوده میتوادد بدون اینکه جسم را تزکیه کند ،طوهدیتر زددگی کند"؟ این درست است ،اما اگر
سطح یک تمرینکننده به فراسوی سه ملمرو برسد ،زددگی او میتوادد طوهدیتر ود ،اما در ظاهر بسیار پیر بهدظر خواهد رسید.
یک روش تزکیهی وامعی که بدن را تزکیه میکند بهطور پیوسته مادهی با ادرژی باهی جمع ده را در سلولهای بادن
خص ادبار میکند و بهطور پیوسته آنرا افزایش داده تا بهتدریج سلولهای عادی خص را واپس زده و به آهستگی جاایگزین
آنها ود .در این زمان یک تغییر کیفی بهوجود خواهد آمد و این خص تا ابد جوان بامی خواهد مادد .البته ،رودد تزکیه ،روددی
بسیار آهسته و تدریجی است و خص باید فداکاریهای زیادی کند .برای یک خص خیلی آسان دیست کاه خاود را از لحااظ
ذهنی و فیزیکی تعدیل کند .ومتی خص در یک تضاد ین ینگ با دیگران مرار دارد ،آیا میتوادد درودا آرام بامی بمادد؟ ومتای
منافع خصی او در خطر است آیا میتوادد درودا آرام بامی بمادد؟ بسیار مشکل است که اینطور عمال کارد ،بناابراین ایانطاور
دیست که ومتی بخواهد به این هدش دایل ود ،بتوادد به آن برسد .فقط ومتی ین ینگ و تقوای او ر د کند میتواداد باه ایان
هدش برسد.
بسیاری از مردم چیگودگ را با ورزشهای فیزیکی معمولی یکی گرفتهادد ،درحالی که درحقیقت تفاوت بسیار زیاد است؛
آنها به هیچوجه بیه هم دیستند .تنها چیز مشترک این است که در پایینترین سطح ،ومتی کسی در پایینترین ساطح ،تمارین
چی را ادجام میدهد و سعی میکند برای دا تن بددی سالم ،خود را فا داده و تندرست بمادد؛ همان هدش تمرینهای فیزیکی را
دارد .اما ومتی به سطح باهیی میرسد ،اصال بیه آنچه بهدظر میرسد دیست .در پشت پاهیش بدن در چیگودگ هدفی وجاود
دارد .بیشتر اینکه تمرینکنندگان چیگودگ باید از حقایق سطح باه پیروی کنند ،دمیتوادند از حقایق مردم عادی پیروی کنناد.
درصورتی که تمرینهای فیزیکی فقط چیزی مربوط به مردم عادی است.
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نيت ذهني
صحبت در مورد دیت ذهنی ،صحبت در مورد فعالیتهای ذهنی یک فرد است .جامعهی تزکیهکنندگان چه دگر ی دسبت
به فعالیتهای ذهنی در مغز داردد؟ کلهای گوداگون تفکر افراد (دیت ذهنی) را چگوده دردظر میگیردد؟ و آنها چگوده خاود را
دشان میدهند؟ پز کی دوین در مطالعهاش در زمینهی مغز بشری هنوز هم دمیتوادد به بسیاری از سؤاهت پاسخ دهاد ،زیارا آن
به آسادیِ بررسی سطحی بدن ما دیست .آنها در سطوحی عمیقتر و در بععدهای مختلف ،کلهای متفاوتی داردد .اما این ابیه
آنچه که استادان چیگودگ گفتند دیز دیست .بعضی از استادان چی گودگ حتی خود ان هم آگاهی دداردد که موضوع از چه مرار
است و دمیتوادند آنرا به رو نی توضیح دهند .آنها تصور میکنند یکبار که از مغز ان استفاده کنند یا ومتی فکاری را ایجااد
کنند ،مادر خواهند بود کاری را ادجام دهند و بر همین اساآ ادعا میکنند که از ذهن ان استفاده کرددد تا آن کار را ادجام دهند
و دیت ذهنی ان آن کار را ادجام داد .اما درحقیقت ،آن کار اصال بهوسیلهی دیت ذهنی ان ادجام داده دشد.
بگذارید اول دربارهی منشاء افکار خص صحبت کنیم .در چین باستان ،اصطالحی وجاود دا ات" ،ملاب درحاال فکار
کردن است" .چرا میگفتند که ملب درحال فکر کردن است؟ علم چین باستان بسیار پیشارفته باود چراکاه تحقیقااتش باهطاور
مستقیم به موضوعاتی از مبیل بدن ادسان ،زددگی و جهان دشاده میرفت .بعضی افراد وامعا احساآ میکنند ملب آنها است کاه
فکر میکند ،درحالی که دیگران احساآ میکنند مغز ان است که فکر میکند .چرا چنین وضعیتی وجود دارد؟ این کاامال مابال
مبول است که بعضی از افراد دربارهی فکر کردن ملب صحبت میکنند .علت این است که دریافتاهایام روح اصالی یاک ادساان
عادی بسیار کوچک است و پیام وامعی فرستاده ده توسط مغز یک اخص ،از خاود مغاز دمایآیاد ،آن توساط مغاز فرساتاده
دمی ود ،بلکه توسط روح اصلی فرستاده می ود .روح اصلی فرد فقط در کاخ دیوان جای ددارد .کاخ دیاوان کاه مدرساهی دایاو
دربارهی آن صحبت میکند ،آن چیزی است که علم پز کی دوین ما غدهی صنوبری میدامد .اگر روح اصالی اخص در کااخ
دیوان با د ،او وامعا احساآ میکند این مغز است که دربارهی چیزی فکر کرده یا پیامهایی را به خارج میفرساتد .اگار در ملاب
کسی با د خص وامعا احساآ میکند ملب او در مورد موضوعی فکر میکند.
بدن ادسان ،جهادی کوچک است .بسیاری از موجودات زدده در بدن تمرینکننده میتوادند جابهجا ودد .ومتی روح اصالی
مکان خود را تغییر میدهد ،اگر به طرش کم حرکت کند ،خص وامعا احساآ میکند کم دربارهی چیزی فکر میکناد .اگار
روح اصلی به درمهی ساق پا یا پا نهی پا حرکت کند ،او احساآ میکند درمهی ساق پا یا پا نهی پا درباارهی موضاوعی فکار
میکند .تضمین می ود به این صورت با د ،هر چند ممکن است کامال باوردکرددی بهدظار بیایاد .حتای ومتای هام کاه ساطح
تزکیهتان زیاد باه دیست ،متوجه وجود این پدیده خواهید د .اگر بدن یک خص روح اصلی ددا ته با د ،اگار خلاق و خاوی،
ویژگی و خصیت ددا ته با د ،اگر او این مبیل چیزها را ددا ته با د ،فقط یک تکه گو ت است و ادسادی کامل با خصوصایات
فردی دیست .پس مغز بشری چه کارکردی دارد؟ اگر از من بپرسید ،در کل این بععد مادی ما ،مغز بشری فقط یاک کارخاداهی
پردازش است .پیام وامعی بهوسیلهی روح اصلی به خارج فرستاده می ود .با این حال ،آنچه ادتقال داده می ود یک زبان دیست،
بلکه پیامی از جهان بوده که دمایانگر معنی خاصی است .بعد از اینکه مغز ما چنین فرمادی را میگیرد ،آنرا به زبان حاضارمان
یا به کلهای دیگری از بیان کردن برمیگردادد؛ ما آنرا از طریق عالمتهای دسات ،تمااآ چشامی و حرکاات باددی اباراز
میکنیم .این کاری است که مغز ادجام میدهد .فرمانهای وامعی و افکار ،توسط روح اصلی خص صادر می ودد .مردم معموه
معتقددد که آنها عملکردهای مستقیم و مستقل مغز هستند .درحقیقت ،روح اصلی بعضی موامع در ملب است ،به هماین جهات
برخی از مردم وامعا میتوادند احساآ کنند که ملب ان فکر میکند.
درحال حاضر ،آنهایی که دربارهی بدن بشری تحقیقات میکنند معتقددد آنچه مغز بشر بیرون میفرستد چیازی ابیه
موج الکتریکی است .فعال در مورد اینکه بهطور وامعی چه چیزی را بیرون میفرستد صحبت دخواهیم کرد ،اما میتوادیم بگاوییم
که آنها امرار کردهادد آن مادی است .بنابراین ،این خرافات دیست .تأثیرات این ماده چیست؟ بعضی از استادان چایگوداگ ادعاا
میکنند" :من میتوادم از دیت ذهنی خود استفاده کنم تا چیزها را به حرکت درآورم" یا "میتوادم از دیت ذهنی خود استفاده کنم
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تا چشم سوم ما را باز کنم" یا "میتوادم از دیت ذهنی خود استفاده کنم تا بیماری ما را معالجه کنم" و مادند آن .حقیقت این
است که بعضی از استادان چیگودگ حتی دمیدادند چه دوعی از تواداییهای فوقطبیعی را در اختیار داردد و دربارهی آنها رو ن
هم دیستند .فقط میدادند هرچه را که بخواهند ،به محض اینکه دربارهی آن فکر کنند میتوادند ادجام دهند .درحقیقت ،این دیت
ذهنی آنها است که عمل میکند :تواداییهای فوقطبیعی بهوسیلهی دیت ذهنی مغز هدایت می ودد و تحت فرمان دیت ذهنی،
تواداییهای فوقطبیعی وظایف معینی را به ادجام میرسادند .اما دیت ذهنی به خودی خود دمایتواداد کااری ادجاام دهاد .ومتای
تمرینکنندهای کارهای بخصوصی را ادجام میدهد تواداییهای فوقطبیعی اوست که کار را ادجام میدهد.
تواداییهای فوقطبیعی ،تواداییهای مادرزادی بدن ادسان هستند .اما همانطور که جامعه ر د میکناد ،افکاار در ذهان
مردم پیچیدهتر و پیچیدهتر می ود ،مردم چیزهای عملی را جدیتر و جدیتر میگیردد و بیشتر و بیشتر باه ابازار جدیاد متکای
می ودد .دردتیجه ،تواداییهای مادرزادی بشر بهطور روزافزودی تحلیل رفته است .مدرسهی دایو رجعت باه خاود وامعایِ اولیاه را
آموزش میدهد .در جریان عمل تزکیه ،باید در جستجوی حقیقت با ید و دردهایت به خود وامعیِ اولیهتان برگردید .فقاط بعاد از
آن میتوادید این تواداییهای مادرزادیتان را آ کار کنید .این روزها آنها را "تواداییهای فوقطبیعای" مایداامیم درحاالی کاه
همگی آنها دروامع تواداییهای مادرزادی بشر هستند .به دظر میآید جامعهی بشری درحاال پیشارفت با اد ،اماا درواماع سایر
مهقرایی را میپیماید و از سر ت جهان دورتر می ود .اخیرا ذکر کردم که استاد جَنگ گویو بر روی اهغش عقبعقب مایراداد،
اما اید مردم دتوادستند منظور او را بفهمند .او پی برد به جلو رفتن همان به عقب حرکت کردن است و اینکه بشریت از سر ت
جهان دورتر و دورتر ده است .در جریان تغییر و تحول جهان و مخصوصا امروزه بعد از پیوستن به موج بازرگ تجاارتگرایای،
بسیاری از مردم از دظر اخالمی فاسد ده و از سر ت جهان ،حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری دورتر و دورتر دهادد .آنهاایی کاه
در امتداد جریان مردم عادی حرکت میکنند دمیتوادند به وسعت فساد اخالمی بشر پی ببردد .دردتیجه بعضی ا خاص هنوز هام
میپنداردد که آن چیزها خوب هستند .فقط افرادی که از طریق تزکیه ،ین ینگ آنها ر د کرده است ،با دگاهی به عقاب پای
میبردد که ارزشهای اخالمی بشر به این گستردگی وحشتناک رو به زوال رفته است.
بعضی از استادان چی گودگ ادعا کردهادد" ،من میتوادم توادااییهاای فاوقطبیعای اما را ر اد دهام" .چاه تواداایی
فوقطبیعی را میتوادند ر د دهند؟ بدون ادرژی ،تواداییهای فوقطبیعی فرد دمیتوادند عمل کنند .چگوده میتوادید بدون ادارژی،
آنها را ر د دهید؟ ومتی تواداییهای فوقطبیعی فردی بهوسیلهی ادرژی خاود او اکل دگرفتاه و تقویات دشاده با اند ،فکار
میکنید بتوادید آنها را ر د دهید؟ فراموش کنید .آنچه که آنها دربارهی ر د تواداییهای فوقطبیعی گفتاهاداد چیازی باهجاز
متصل کردن تواداییهای فوقطبیعی ر د داده دهی درحال حاضرِ ما به مغزتان دیست .آنها با دستور دیت ذهنی مغزتان کاار
میکنند .در مورد ر د تواداییهای فوقطبیعی ،کاری که آنها ادجام میدهناد ایان اسات .درواماع ،هایچکادام از توادااییهاای
فوقطبیعی ما را ر د ددادهادد ،بلکه فقط این کار کوچک را ادجام دادهادد.
برای یک تمرینکننده ،دیت ذهنی او به تواداییهای فوقطبیعی فرمان میدهد که کارهایی را ادجاام دهاد .بارای ماردم
عادی ،دیت ذهنی آنها به چهار دست و پا و اعضای حسی ان فرمان میدهد که کار کنند ،درست مثل ادارهی تولید در کارخاده
است :رییس اداره برای هر بخش از مسمتهای بخصوص دستورهایی صادر میکند که وظایف ان را اجرا کنند .همچناین مثال
مرکز فرماددهی ارتش است :ادارهی فرماددهی دستور میدهد و تمام ارتش را برای ادجام مأموریت هدایت میکند .زمادی کاه در
خارج از هر سخنرادیهایی دا تم ،اغلب دربارهی این موضوع با مسئوهن ادجمنهای چیگودگ محلی بحث و گفتگو میکردم.
همگی آنها گفتزده بوددد" ،ما مطالعاتی کردهایم که ذهن بشری چهمدر ادرژی باالقوه و آگااهی دارد" .درحقیقات ،باه ایان
صورت دیست .آنها از آغاز در ا تباه بوددد .گفتهام که برای مطالعهی علم بدن بشری ،تفکر خص وامعا باید عوض ود و ما
دمیتوادید با یوههای منطق یا درک مردم عادی به موضوعات باهتر دگاه کنید.
حال که در مورد دیت ذهنی مشغول صحبت هستیم ،میتوادم به ما بگویم که کلهای دیگاری از آنهاا وجاود دارد.
برای مثال ،بعضی از افراد در مورد آگاهی دهفته ،دیمه خودآگاه ،الهام ،رؤیاها و غیره صحبت میکنند .در مورد رؤیاها ،هیچ اساتاد
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چی گودگی مایل دیست توضیحی دربارهی آنها بدهد .ومتی متولد دید ،در همان زمان یک " ما" دیز در بسایاری از بععادهای
جهان متولد د و آنها مسمتی از کل ما هستند ،آنها با هم مرتبط بوده و افکار ان به هم وصل است .ما روح اصالی ،روح
کمکی و موجودات مختلف دیگر را دیز دارید ،همه دوع آنها را؛ و آنها تصویر خود ان را دا ته و در بدن ما وجود داردد و هار
سلول و هر یک از اعضایتان تصویر و پیامهای ما را با خود داردد که همگی آنها اکلهاایی از هساتی ،در بععادهای دیگار
هستند .بدین ترتیب بیدهایت پیچیده است .در یک رؤیا ،چیزها در یک لحظه ممکن است به این صورت و لحظاهای دیگار باه
صورت دیگری با ند .به هر حال ،آنها از کجا میآیند؟ در علم پز کی گفته می ود بهخاطر تغییراتی است که در پوستهی مغز
ما روی داده است .در این کل مادی اینگوده است ،اما درحقیقت ،آن دتیجهی دریافت پیامهایی از بععدهای دیگار اسات .باه
همین جهت ،ومتی رؤیایی میبینید احساآ گیجی میکنید .اما هیچکدام از اینها ارتباطی به ما دداردد و دیازی دیست به آنهاا
توجه کنید .یک دوع از رؤیا وجود دارد که بهطور مستقیم به ما مربوط می ود ،اگرچه چنین رؤیاایی را وامعاا دمایتاوادیم یاک
"رؤیا" بنامیم .خودآگاه اصلی یا روح اصلی ما ممکن است در یک رؤیا ببیند که یک عضو خادواده دزد اما آماده ،یاا ایانکاه
ممکن است وامعا چیزی را تجربه کرده با ید ،یا اینکه چیزی را دیده یا ادجام داده با ید .در این موارد ،روح اصلی ما وامعاا در
بععدی دیگر کاری را ادجام داده و یا چیزی را دیده است ،این ما بودید که آن کاار را ادجاام دادیاد و خودآگااهتاان در آن ماورد
رو ن بود و ما یک تجربهی وامعی دا تید .این چیزها وامعا وجود داردد .فقط اینطور است که در بععدهای دیگری وجود داردد و
در زمان -مکانهای دیگری ادجام ددد .پس آیا میتوادید بگویید که آنها رؤیا هستند؟ دمیتوادید .بدن فیزیکی ما مطعا اینجا
خوابیده بود ،از این رو برای ما فقط یک رؤیا است .فقط چنین رؤیاهایی مطلبی را داردد که بهطور مستقیم به ما مربوط است.
در مورد الهام ادسادی ،دیمه خودآگاه ،آگاهی دهفته و غیره ،میگویم که این اصطالحات باهوسایلهی دادشامندان سااخته
دشدهادد .آنها اصطالحاتی هستند که بهوسیلهی دویسندگان پرداخته ده و براساآ مکالمهی مردم عادی پایهگذاری ادهاداد،
آنها غیرعلمی هستند" .آگاهی دهفته" که مردم به آن ا اره میکنند چیست؟ مشکل است که آنرا به طور واضح توضایح داد و
بیش از اددازه مبهم است ،زیرا پیامهای گوداگون بشری پیچیده هستند و بهصورت ر تههایی از خاطرات مبهم دمایان می اودد.
دربارهی دیمه خودآگاه که مردم به آن ا اره میکنند ،میتوادیم بهراحتی دربارهی آن توضیح دهیم .بر طبق تعریفِ دیمه خودآگاه،
آن به ادجام کاری توسط خص ،درحالی که داآگاه است ا اره میکند .دیگران معموه خواهند گفت که این خص ایان کاار را
دیمه آگاهاده یا بهصورت غیرعمدی ادجام داد .دیمه خودآگاه دمیقا مثل خودآگاه کمکی اسات کاه درباارهی آن صاحبت کاردیم.
ومتی که خودآگاه اصلی استراحت کرده و مغز را کنترل دمیکند ،فرد آگاهی رو ن و واضحی ددارد ،مثل اینکه باه خاواب رفتاه
است .خص در یک رؤیا یا در مومعیتی غیرآگاه ،بهسادگی توسط خودآگاه کمکی یا روح کمکی مورد کنترل مرار میگیرد .در آن
مومع ،خودآگاه کمکی مادر است کارهای بخصوصی را ادجام دهد ،که می تاوان گفات کارهاایی را بادون فکاری رو ان ادجاام
میدهید .اما معموه آن کارها ا تباه ادجام دخواهند د ،زیرا خودآگاه کمکی میتوادد از بععدی دیگر سر ات موضاوع را ببیناد و
بهوسیلهی جامعهی عادی بشری ما به گمراهی کشادده دخواهد د .به همین جهت ،بعد از اینکه خص متوجه می ود که چه
ادجام داده است به عقب دگاه میکند" ،چگوده توادستم این کار را به این بدی ادجام دهم؟ من با فکری رو ن این کار را به این
صورت ادجام دمیدادم" .ممکن است اهن بگویید که آن خوب دیست ،اما ومتی ده روز یا دیم ماه بعد به عقب برگشاته و دگااهی
به آن بیندازید خواهید گفت" ،وای! این بسیار خوب ادجام د! پس چگوده آنرا ادجام دادم"؟ این موارد اغلب اتفاق میافتند .زیرا
خودآگاه کمکی اهمیتی دربارهی تأثیر آن در آن زمان دمیدهد ،به هر حال ،آن اثر خوبی در آینده خواهد دا ت .بعضی موارد دیاز
وجود داردد که هیچ پیامدی در آینده دداردد و فقط در آن لحظه اثراتی دا تهادد .زمادی که خودآگاه کمکای ایان کارهاا را ادجاام
میدهد ،احتماه در آن مومع کار را بهخوبی ادجام داده است.
کل دیگری از فکر وجود دارد :بدین معنی که ،بعضی از ما با کیفیت مادرزادی خیلی خوب بهراحتی میتوادیاد توساط
موجودات باهتر کنترل وید و کارهایی را ادجام دهید .البته ،این مسئلهی دیگری است و در اینجا دربارهی آن صحبتی دخواهاد
د .عمدتا از افکاری صحبت میکنیم که از طرش خودمان میآیند.
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در مورد "الهام" ،آن دیز اصطالحی است که توسط دویسندگان ساخته ده است .بهطور عمومی اعتقاد بر این اسات کاه
الهام در مورد این است که کل دادشی که خص در طول دورهی زددگی خود بهدست آورده ،مثل جرمهای در یک چشم به هام
زدن به بیرون پرتاب می ود .میگویم که بر طبق دیدگاه ماتریالیسم ،خص هرچه بیشتر در زددگی دادش جمع کناد ،بیشاتر از
مغز استفاده میکند و مغز تیزتر می ود .و ومتی به ایدهای دیاز دارد ،آن بایستی به بیرون جاری ود و مسئلهای بهدام الهام وجود
دخواهد دا ت .هر مومع که مردم چیزی را "الهام" میدامند یا ومتی الهام بیرون میآید ،اینگوده اتفاق دمیافتد .معماوه زماادی
که یک فرد از مغز استفاده میکند ،آنرا آنمدر مورد استفاده مرار میدهد تا اینکه احساآ میکند دادش او مصرش ده و مثال
این میمادد که او درمادده ده است .مادر به ادامهی دو تن یک صفحه کاغذ هم دیست ،برای ساختن یک مطعه موسایقی ایاده
کم میآورد ،یا اینکه دمیتوادد یک پروژهی تحقیقاتی علمی را کامل کند .در این زمان ،خص معموه خسته اسات ،باا مغازی
ضایع ده و ته سیگارهایی که روی زمین پخش دهادد .سردرگم می ود ،سردرد دارد و هنوز هم دمیتوادد هیچ ایدهای بگیارد.
دردهایت ،تحت چه رایطی الهام ظاهر می ود؟ اگر خسته با د ،فکر میکند" :فرامو ش کن .کمی استراحت مایکانم" .زیارا
هرچه بیشتر خودآگاه اصلی او مغزش را کنترل کند موجودات دیگر کمتر میتوادند پا به میان بگذارداد ،باا ایان اساتراحت و آرام
گرفتن مغزش ،داگهان میتوادد بدون مصد چیزی را از مغز خود به یاد آورد .اکثر الهامها به این صورت ظاهر می ودد.
چرا الهام در این مومع ظاهر می ود؟ زیرا زمادیکه مغز خص بهوسیلهی خودآگاه اصلی کنترل می ود ،هرچاه از مغاز
بیشتر استفاده کند ،خودآگاه اصلی کنترل بیشتری دارد و خودآگاه کمکی کمتر میتوادد پا به میاان بگاذارد .زماادی کاه اخص
به دت فکر میکند و سردرد میگیرد و آنمدر ردج میبرد که دمیتوادد به چیزی فکر کند ،خودآگاه کمکی دیز ردج برده و سردرد
بسیار دردداکی دارد .بهعنوان مسمتی از این بدن و همزمان تولد یافته از بطن یک ماادر ،او دیاز مسامتی از ایان بادن را کنتارل
میکند .زمادیکه خودآگاه اصلی خص استراحت میکند ،خودآگاه کمکی آنچه را که میدادد در مغز منعکس میکند .باهخااطر
اینکه او میتوادد سر ت موضوع را در بععدی دیگر ببیند ،بر طبق همان ،کار ادجام خواهد د ،کاغذ دو ته مای اود ،یاا آنکاه
مطعهی موسیقی ساخته می ود.
بعضی افراد خواهند گفت" ،چرا از خودآگاه کمکی استفاده دکنیم که کارها را ادجام دهد"؟ ایان درسات مثال آن چیازی
است که خصی لحظهای پیش در یک یاددا ت سؤال کرد" ،چگوده میتوادیم با خودآگاه کمکی تمااآ برمارار کنایم"؟ اما
دمیتوادید با او در تماآ با ید زیرا تزکیهتان بهتازگی روع ده و برای تماآ گرفتن هیچگوده توادایی ددارید .بهتر اسات هایچ
تماسی با او برمرار دکنید .ادگیزهی ما مطعا یک وابستگی است .بعضی افراد ممکن است فکر کنناد" ،آیاا مایتاوادیم خودآگااه
کمکیمان را بهکار ببریم تا سرمایهی بیشتری ایجاد کنیم و جامعه را سریعتر به پیش برادیم"؟ خیر! چرا خیر؟ برای اینکه آنچه
خودآگاه کمکی ما میدادد هنوز هم بسیار محدود است .بععدها بسیار پیچیده بوده و تعداد سطوح بسیار زیاد است و ساختار جهان
بهطور وحشتناکی پیچیده میبا د ،بنابراین خودآگاه کمکی فقط میتوادد دربارهی آنچه که در بععد خودش وجود دارد بداداد و در
فراتر از بععد خودش به چیزی آگاه دیست .بهعالوه ،بععدهای عمودی سطوحِ مختلفِ بسیار بسیار زیادی وجود دارد .ر د داوع بشار
فقط میتوادد بهوسیلهی موجوداتی واهتر در سطوحی بسیار باه کنترل ود و آن بر طبق موادین حاکم بر ر د ،پیشرفت میکند.
جامعهی عادی ادسادی ما بر طبق موادین حاکم بر تاریخ پیشرفت میکند .ممکن است بخواهید در مسیر بخصوصی ر اد
کند یا به چیزهای بخصوصی برسید ،اما موجودات واه به این طریق فکر دمیکنند .آیا مردم زماانهاای گذ اته باه هواپیماهاا،
مطارها و دوچرخهها که امروزه آنها را داریم دمیاددیشیددد؟ میگویم هیچ تضمینی دیست که به این چیزها دمیاددیشیددد .آداان
دمیتوادستند آنها را بهوجود بیاوردد زیرا تاریخ هنوز تا آن مرحله پیشرفت دکرده بود .در ظااهر ،از دیادگاه تئاوریهاای متاداول
مردم عادی یا دادش بشری امروزه ،فکر میکنید که دمیتوادستند آنهارا بهوجود بیاوردد زیرا دادش ماردم هناوز باه ایان مرحلاه
درسیده بود .اما حقیقت این است که چگودگی ر د علم بشری دیز دظم و ترتیب تاریخ را ددبال میکند .اگر بخواهید ادسانوار باه
هدش بخصوصی برسید ،آن دمیتوادد مابل دستیابی با د .البته ،افرادی هستند که خودآگاه کمکی آنها میتوادد به آسادی دقشای
را ایفا کند .دویسندهای ادعا میکند" ،میتوادم دهها هزار کلمه در روز برای کتابم بنویسم بدون اینکاه اصاال خساته اوم .اگار
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بخواهم ،میتوادم بسیار سریع بنویسم و ومتی مردم آن را میخوادند هنوز هم فکر میکنند که خوب است" .چرا اینطاور اسات؟
این دتیجهی این است که خودآگاه کمکی و خودآگاه اصلی او ،هر دو سهمی را بهعهده میگیردد ،خودآگااه کمکای او مایتواداد
دیمی از کار را ادجام دهد .اما همیشه به این صورت دیست .اکثر خودآگاههای کمکی ،خود را خسته دمایکنناد کاه در مسائلهای
درگیر ودد و اگر از آنها بخواهید که کاری را برای ما ادجام دهند به چیز خوبی تبدیل دخواهد اد و باه دتیجاهای بارعکس
منتهی خواهد د.

ذهني آرام
ومتی بسیاری از افراد تمرین میکنند ذهن ان دمیتوادد آرام ود و به هر جایی میرودد تا از استادان چیگودگ بپرسند،
"معلم...چه کار کنم؟ چرا ومتی تمرینها را ادجام میدهم ذهنم دمیتوادد ساکن ود؟ به محض اینکه سااکن مای اوم دوبااره
روع میکنم به فکر کردن دربارهی همه چیز ،دربارهی هر چیزی خیالپردازی میکنم" .آن وامعا مهار دکرددی است ،مثل یاک
رودخادهی متالطم ،هر چیزی ظاهر می ود و ما هنوز دمیتوادید ذهنتاان را سااکن کنیاد .و چارا دمایتوادیاد؟ بعضای افاراد
دمیتوادند این را بفهمند و اعتقاد داردد که باید بعضی ترفندهای سری وجود دا ته با د .استادادی اناخته اده را پیادا خواهناد
کرد" ،خواهش میکنم به من بعضی از ترفندهای پیشرفته را آموزش دهید تا ذهنم بتوادد ساکن ود" .به دظر من ،این هنوز هم
دگاه کردن به بیرون است .اگر بخواهید خودتان را ر د دهید ،باید به درون خود دگاه کنید و سخت روی ذهنتان کاار کنیاد .آن
تنها راهی است که بتوادید در مدیتیشن درودا ساکن وید .توادایی ساکن کردن ذهنتان ،مهارت ما را دشاان مایدهاد .مادرت
تمرکزتان بازتابی از سطح ما است.
چگوده یک فرد عادی میتوادد بنا به میل خود ،ذهنش را ساکن کند؟ یک دفر اصال دمیتوادد این کار را ادجام دهد مگار
این که از کیفیت مادرزادی بسیار خوبی برخوردار با د .به بیادی دیگر ،علت اصلی برای اینکه خص مادر دیسات دروداا سااکن
ود مسئلهی تکنیک دیست ،بلکه این است که فکر یا ذهنتان پاک دیسات .در جامعاهی عاادی ادساادی و در باین تضاادهای
خصی ،از روی احساسات و آرزوهای ادسادی و آن احساساتی که به آنها وابسته هستید ،برای دفع خصای رمابات و جناگ و
دعوا بهراه میاددازید .اگر این مسایل را رها دکنید و با آنها به آسادی برخورد دکنید چگوده میتوادید بهراحتی به ساکون برساید؟
برخی از افرادی که تمرین چیگودگ را ادجام میدهند ادعا میکنند" ،آنرا باور دمیکنم .من ذهنم را آرام مایکانم و آن افکاار
مهاردکرددی را دخواهم دا ت" .به محض اینکه این بیان می ود ،تمام افکار دوباره سر و کله ان پیدا می ود .این ذهان اما
است که پاک دیست و این دلیل آن است که چرا دمیتوادید ساکن وید.
ممکن است بعضی از افراد با دگرش من موافق دبا اند" ،آیاا بعضای از اساتادان چایگوداگ اساتفاده از تکنیاکهاای
بخصوصی را به مردم آموزش دمیدهند؟ فرد میتوادد تمرکز کند ،چیزی را مجسم کناد ،باه دَنتایان تمرکاز کناد ،درودای باه
دَنتیان دگاه کند ،دام بودا را بهصورت ذکر بخوادد و مادند آن" .اینها ادواعی از تکنیکها هستند .اما صرفا تکنیک دیستند ،بلکه
ادعکاسی از درجهی مهارت فرد دیز هستند .بر همین اساآ ،این تواداییها مستقیما به تزکیهی ین ینگ ما و سطح پیشارفت و
ر د ما ارتباط داردد ،او دمیتوادد فقط با استفاده کردن از چنان تکنیکهایی ،ذهنش را ساکن کند .باور دمیکنید؟ امتحان کنید .با
امیال و وابستگیهای مدرتمند مختلف و بدون اینکه مادر با ید هر چیزی را رها کنید ،سعی کنید و ببینید آیا میتوادید به سکون
برسید .بعضی افراد میگویند خواددن دام بودا بهصورت ذکر ،این کار را خواهد کرد .آیا میتوادید با خواددن دام بودا بهصورت ذکار
به سکون برسید؟ افرادی هستند که میگویند" ،تزکیهی مدرسهی بودا آمیتابا آسان است .فقط با خواددن دام بودا بهصورت ذکر
کار میکند" .آیا آنرا امتحان کردهاید؟ میگویم آن دشادهای از مهارت ما است .ما میگوییاد کاه آن آساان اسات ،اماا مان
میگویم به این آسادی دیست ،زیرا هیچ مدرسهی تزکیهای آسان دیست.
همه میدادید که اکیامودی "تمرکز" را آموزش داد .اما او مبل از تمرکز چه چیزی را آموزش داد؟ او "احکام" را آموزش
داد .فقط ومتی میتوادید به "تمرکز" برسید که تمام امیال و احساساتتان را از دست داده با ید ،زمادی که هیچ چیز بامی دمادده
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با د .آیا اینگوده دیست؟ اما "تمرکز" دیز یک مهارت است و ما مادر دخواهید بود که یکباره بهطور کامل به "احکاام" عمال
کنید .همانطور که بهطور تدریجی همهی چیزهای دادرستتان را از دست میدهید ،توادایی تمرکز کردن مدم به مدم ر د خواهد
کرد .ومتی خص دام بودا را بهصورت ذکر میخوادد ،باید آنرا بدون هیچ فکر پراکنادهای بخواداد ،دمایتواداد هایچ چیازی در
ذهنش دا ته با د ،او بهصورت ذکر میخوادد تا اینکه تمام مسمتهای دیگر مغزش بیحس ودد و آگاهی خود را به همه چیز
از دست بدهد ،یک فکر جایگزین هزاران فکر ود و هر کلمهی "بودا آمیتابا" در جلوی چشمادش ظااهر اود .آیاا ایان یاک
مهارت دیست؟ آیا خص میتوادد این کار را از همان روز اول ادجام دهد؟ او دمیتواداد .اگار اخص دتواداد آنرا ادجاام دهاد،
مطمئنا دمیتوادد به سکون دست یابد .باور دمیکنید؟ امتحان کنید .درحالی کاه دهاان او پیوساته داام باودا را باهصاورت ذکار
میخوادد ،ذهنش به هر چیزی فکر میکند" ،چرا رییسم در محل کار این اددازه از من بیزار است؟ چرا این ماه پااداش کمای باه
من داده" .هرچه بیشتر دربارهی آن فکر میکند ،بیشتر عصبادی می ود ،اما دهادش هنوز هم درحال خواددن دام بودا باهصاورت
ذکر است .آیا فکر میکنید این خص بتوادد اینچنین تمرین کند؟ آیا این موضوعی از مهارت دیست؟ آیا این موضوعی از پااک
دبودن ذهن ما دیست؟ چشم سوم برخی از افراد باز است و آنها میتوادند به درون بدن ان دگاه کنند و دَنتایان را ببینناد .از
آنجا که دَن در منطقهی زیر کم خص جمع می ود ،هرچه این ادرژی خالصتر با د ،درخشانتر و براقتر مای اود ،هرچاه
این ادرژی کمتر خالص با د کدرتر و سیاهتر خواهد بود .آیا فرد میتوادد فقط با دگاه کردن درودی به دَن در دَنتیان باه ساکون
برسد؟ فرد دمیتوادد به آن دست یابد .این به خود تکنیک مربوط دیست .دکتهی کلیدی این است که ذهن و افکار خص پاک و
رو ن دیست .ومتی بهطور درودی به دَنتیان دگاه میکنید ،دَن زیبا و درخشاان دیاده مای اود .لحظاهای دیگار ،دَن باه یاک
آپارتمان تبدیل می ود" .این اتاق برای پسرم زمادی که ازدواج کند خواهد بود .آن اتاق برای دخترم است .بهعنوان یک زوج پیر،
در اتاق دیگر زددگی خواهیم کرد و اتاق مرکزی اتاق دشیمن خواهد د .این فوقالعاده است! آیا این آپارتمان به مان تخصایص
داده خواهد د؟ باید فکر کنم تا راهی برای بهدست آوردن آن پیدا کنم .باید چه کار کرد"؟ مردم درست به این چیزها وابستهادد.
آیا فکر می کنید بتوادید بدین طریق به سکون دست یابید؟ گفته ده است که" ،آمدن من به این جامعهی ماردم عاادی درسات
مثل امامت من در هتل است .اینجا فقط چند روز امامت کرده و سپس با عجله ترک خواهم کرد" .بعضی از مردم دمیقا مشاغول
این مکان می ودد و خادهی خود را فراموش کردهادد.
در تزکیهی حقیقی باید ملب و ذهن خود را تزکیه کنید .باید درون خود را تزکیه کنید ،به درون خود دگاه کنید ،دمیتوادید
به بیرون دگاه کنید .بعضی از مدارآ تزکیه میگویند بودا در ملب ما است و این دیز تا حدی وامعیت دارد .اما بعضای ا اخاص
این گفته را به ا تباه درک کرده و میگویند بودا در ملب ان است ،مثل اینکه آنها بودا هستند یا اینکه در ملب ان بودا وجود
دارد .اینرا به این کل فهمیدهادد ،اما آیا این ا تباه دیست؟ چگوده میتوادد بدین صورت فهمیده ود؟ منظور این است که باید
ملبتان را تزکیه کنید و آن تنها راه موفق دن در تزکیه است .این اصل را میگوید .چگوده یک بودا میتوادد در بدن ما با د؟
اگر بخواهید یک بودا وید مجبورید تزکیه کنید.
علت اینکه ذهنتان دمیتوادد ساکن ود این است که ذهنتان خالی دیست و سطح ما به آن حاد بااه دیسات .آن از
مرحلهی سطحی تا عمیق دن پیشرفت میکند و دست در دست ر د سطحتان دارد .ومتی وابستگیها را رها مایکنیاد ،ساطح
ما ترفیع یافته و توادایی در تمرکز دیز ر د میکند .اگر بخواهید از طریق بعضی تکنیکها و روشها به سکون برسید ،میگویم
که در بیرون بهددبال کمک میگردید .این بدین معنی است که در تمرینتان به ا تباه رفتهاید یا مسیری دادرسات و منحارش را
برگزیدهاید که درست همان در بیرون بهددبال کمک گشتن است .بهویژه در بودیسم ،اگر به بیرون دگاه کنیاد مایگویناد راهای
اهریمنی رفتهاید .در عمل تزکیهی حقیقی باید ذهنتان را تزکیه کنید و فقط زمادی که ین ینگتان را ترفیع میدهید ذهنتان
میتوادد به حالتی آرام و پاک و به مرحلهی بیمصدی دایل ود .فقط زمادی که ین ینگ ما ترمی کرده اسات مایتوادیاد در
سر ت جهان جذب وید و از ر خواستهها و امیال مختلف ادسادی ،وابساتگیهاا و چیزهاای دادرسات دیگار خاالص اوید،
چیزهای دادرست در بدنتان را بیرون بریزید و به باه صعود کنید .ما بهوسیلهی سر ت جهان محدود دخواهیاد اد و ماادهی
تقوا میتوادد به گودگ تبدیل ود .آیا آنها دست در دست هم دداردد؟ این درست چنین اصلی است!
171

درخصوص اینکه چرا دمیتوادید ساکن وید ،این دلیلی است که به ما ارتباط پیدا میکند ،و آن به این علت است کاه
دمیتوادید به استاددارد یک تمرینکننده برسید .این روزها درخصوص محیط پیرامون ما ،چیز دیگری دیز وجود دارد کاه باهطاور
جدی برای تزکیهی ما تداخل ایجاد کرده و ما را از تزکیه بهسوی سطوح بااهتر متوماف مایکناد و تاأثیر وامعاا بادی روی
تمرینکنندگان میگذارد .همه میدادیم با اصالحات امتصادی و سیاست درهای باز ،امتصاد دوباره توادمند ده و مقاررات کشاور
دیز محدودیت کمتری پیدا کرده است .تکنولوژیهای جدید زیادی وارد ده و استاددارد زددگی ماردم بهباود یافتاه اسات .تماام
مردم عادی فکر میکنند این چیز خوبی است .اما اگر به دو طرش سکه دگاه کنید ،اگر آنرا مد دظر مرار دهید خواهید دید که باا
اصالحات و گشودن درها ،ادواع و امسام چیزهای بد دیز وارد ده است .اگر در کتاب یا مجلهای مقداری هرزهدگاری وجود ددا ته
با د ،بهدظر دمیرسد بتوادد به فروش برسد و آنها دگران کمیت فروش می ودد .اگر فیلمها و بردامههای تلویزیودی مقاداری از
صحنههای اتاق خواب را دشان ددهند ،بهدظر دمیرسد کسی آنها را تما ا کند و آنها دگران آمار بینندگان مای اودد .در ماورد
کاری هنری ،هیچ کسی دمیتوادد بگوید که آن کاری وامعی است یا چیزی که سر هم کردهادد .در هنر سانتی چاین باساتانِ ماا
چنین چیزهایی وجود ددا ت .میرا فرهنگی مردمان چینِ ما توسط هر کسی اختراع یا خلق دشده باود .هنگاامی کاه در ماورد
فرهنگ مامبل تاریخ صحبت میکردم ا اره کردم که هر چیزی اصل و مبدأیی دارد .اما حاه حتی استادداردهای اخالمای ماردم
تحریف ده و تغییر یافته است و حتی استادداردهای سنجیدن خوبی و بدی دیز تغییر کرده است .حادامل در ماورد ماردم عاادی
مسایل اینگوده است .اما سر ت این جهان ،حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری ،بهعنوان تنها مالک تمایز ادسان خوب از ادساان باد،
بدون تغییر بامی میمادد .ما یک تمرینکننده هستید ،بنابراین اگر بخواهید به باه ترمی کرده و به فراسوی آن بروید ،باید ایان
محک را برای ارزیابی مسایل مورد استفاده مرار دهید ،دمیتوادید استاددارد ماردم عاادی را ماورد اساتفاده مارار دهیاد .بناابراین
درخصوص محیط ،این دوع از تداخل وجود دارد .و فقط به این چیزها محادود دمای اود ،اداواع و امساام چیزهاای آ افته مثال
همجنس بازی ،آزادیهای جنسی ،استفاده از مواد مخدر دیز پدیدار دهادد.
ومتی جامعهی بشری به این کل امروزی رسیده است ،دربارهی این بیندیشید ،اگر پیشتر برود به چه کل خواهد د؟
آیا میتوان اجازه داد برای ابد به این صورت بمادد؟ اگر موجودات بشری برای آن کاری ادجام ددهند ،آسمان ادجام خواهد داد .هر
مومع که بشر مصیبت و بالیایی را تجربه میکند ،همیشه تحت چنین رایطی بوده است .در تمام کالآهاایم هرگاز درباارهی
فاجعههای بزرگ بشری صحبت دکردهام .مذاهب در این مورد صحبت میکنند و بسیاری از افراد دیگر در مورد این موضاوع داغ
صحبت میکنند .این مسئله را برای همگی مطرح میکنم ،پس همگی درباارهی آن بیندیشایم .در جامعاهی ماردم عاادی ماا،
استادداردهای اخالمی بشر دستخوش چنین تغییری ده است! تنشهای بین مردم به چنین سطح وسیعی رسیده است! آیا فکار
دمیکنید این به یک مرحلهی فوقالعاده خطرداکی رسیده است؟ بنابراین همانطور که بهسوی سطوح باه تزکیه مایکنایم ،ایان
محیطی که در آن زددگی میکنیم دیز بهطور جدی با ما تمرینکنندگان تداخل ایجاد میکند .عکسهای برهنه آنجاا مارار داده
ده یا در وسط خیابان آویزان می ودد ،به محض اینکه سرتان را بلند کنید آنها را مشاهده میکنید.
زمادی هیو ذی بیان کرد" :ومتی خصی دادا دایو را می نود ،آنرا با پشتکاری تزکیه میکند" .ومتی خصی دادا دایاو
را یاد میگیرد ،فکر میکند" ،باهخره راه درست تزکیه را پیدا کردهام .چرا صبر کنم و از همین حاه تزکیه را اروع دکانم"؟ باه
دظر من محیطی پیچیده و د وار درعوض چیز خوبی است .هرچه آن پیچیدهتر با د ،افراد بزرگتری را بهوجود خواهد آورد .اگار
کسی بتوادد خودش را به باه و فراسوی محیط ارتقاء دهد ،تزکیهاش محکمترین خواهد بود.
اگر کسی با ید که وامعا تصمیم به تزکیه کردن گرفته با ید ،آنگاه میگویم آن به چیز خوبی تبدیل خواهد اد .بادون
وجود داسازگاریها یا بدون وجود فرصتهایی برای ر د ین ینگتان دمیتوادستید به باه بروید .اگر همهی مردم باا همادیگر
خوب با ند ،چگوده میتوادید تزکیه کنید؟ برای فردی که تزکیهکنندهای معمولی است ،او " خصی اسات معماولی کاه دایاو را
می نود" و برای او فرمی دخواهد کرد که تزکیه کند یا ده ،و این خص به احتماال کمای در تزکیاه موفاق مای اود .بعضای
ا خاص که اینجا حضور داردد فکر میکنند آنچه که معلم میگوید خوب و منطقی است ،اما با بازگشت به محیط مردم عاادی
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هنوز هم ممکن است فکر کنند دفعها و سودهای فوری ،حقیقی و عملیتر میبا ند .بله ،آنها در دسترآ هستند ،اما چه فایده؟
ده تنها ما ،بلکه بسیاری از میلیودرهای غربی و مردم پولدار دیز پی بردهادد که بعد از مرگ چیزی بامی دخواهد مادد .داراییهای
مادی با تولد بههمراه دمیآیند ،بعد از مرگ دیز آنها را بههمراه دخواهید برد ،آنها درودا احساآ پوچی کردهادد .اما چارا گوداگ
اینمدر باارزش و میمتی است؟ زیرا آن مستقیما روی روح اصلی ما حمل می ود و با تولد به همراهتان میآیاد و بعاد از مارگ
همراهتان خواهد بود .گفتهایم که روح اصلی از بین دمیرود و این خرافات دیست .بعد از آنکه سلولهای بدن فیزیکی ما بریازد،
ذرات کوچکتر از سلولها در بععدهای فیزیکیِ دیگر از بین دمیرودد .فقط یک پوسته است که ریخته می ود.
همهی آنچه را که هماکنون دربارهی آن صحبت کردم باه مسائلهی این اینگ فارد تعلاق دارد .ااکیامودی و دیاز
بودیدارما چنین چیزی را بیان کرددد" ،این سرزمین رمی چین مکادی است که در آن ،مردادی با تقوای زیاد ساخته می اودد".
در سراسر تاریخ بسیاری از راهبان و مردم چین دربارهی این موضوع بسیار سرفراز بودهادد .گمان کردهادد منظور ایان اسات کاه
آنها میتوادند تا سطوح باه تزکیه کنند .از این رو بسیاری از ا خاص از این موضوع راضی بوده و احساآ خرسندی مایکنناد،
"بله ،ما چینیها هستیم که خوبیم! کشور چین مکادی است که مردمی با کیفیت مادرزادی فوقالعاده و تقاوای زیااد مایساازد".
دروامع ،بسیاری از مردم معنی پشت آنرا دمیفهمند .چرا کشور چین مکادی است که میتوادد افرادی با تقوای زیاد بهوجود آورد؟
و چرا آنجا مردم میتوادند تا سطوح باه تزکیه کنند؟ بسیاری از مردم منظور وامعی گفتار افراد در سطوح باه را دمیدادند و ملمرو
افرادی را که در سطوح باهتر و ملمروهای باهتر هستند یا وضعیت ذهنی ان را درک دمیکنند .بسیار خاوب ،بگذاریاد در ماورد
اینکه معنی آن چیست صحبت دکنیم ،بهجای آن بگذارید فقط در اینباره بیندیشیم :فقط در بین پیچیدهترین تودهی مردم یا در
پیچیدهترین محیط میتوادید تا سطوح باه تزکیه کنید .این ا اره به این میکند.

كيفيت مادرزادي
کیفیت مادرزادی فرد بهوسیلهی مقدار مادهی تقوایی که او در بددش در بععدهای دیگر دارد معین می ود .با تقوای کمتار
و مادهی سیاه بیشتر ،میدان کارمایی فرد بزرگتر بوده و کیفیت مادرزادی خص ،ضعیف دردظر گرفته می ود .با تقوا یا مادهی
سفید زیاد ،میدان کارمایی فرد کوچکتر بوده و کیفیت مادرزادی خص ،خوب دردظر گرفتاه مای اود .ماادهی سافید و سایاه
خص میتوادند به یکدیگر تبدیل ودد .چگوده تبدیل می ودد؟ ادجام کارهای خوب مادهی سفید را باهوجاود مایآورد .ومتای
سختیها را تحمل کرده ،زجر کشیده یا کارهای خوب ادجام دهید مادهی سفید بهدست میآورید ،و ومتی کارهای بد ادجام دهیاد
یا کارهایی که خوب دیستند ادجام دهید ،مادهی سیاه بهوجود خواهید آورد و آن کارما است .بنابراین یک فرایند تبدیل وجود دارد.
همچنین آن میتوادد به ار برده ود .آنها مستقیما همراه روح اصلی ما حمل می ودد ،بنابراین فقط مربوط به یاک دورهی
زددگی دیستند ،بلکه در طول سالیان درازی جمع می ودد .به همین دلیل است که مردم از جمع کردن کارما و جمع کاردن تقاوا
صحبت میکنند .و آنها میتوادند از اجداد خص دیز منتقل ودد .گاهی اومات آنچه را که مردمان مدیمی چین گفتند یا آنچه
را که مردم مسن میگویند به یاد میآورم :آنها میگویند که اجداد خص "تقوا جمع کرددد" یا آن خص "تقوای جمع ده"
دارد یا "کمبود تقوا" دارد .چهمدر گفتار ان درست است .وامعا درست است.
کیفیت مادرزادی یک خص میتوادد درک و فهم او را تعیین کند .کیفیت مادرزادی ضعیف میتوادد درک و فهام یاک
خص را ضعیف کند .چرا اینطور است؟ زیرا فردی با کیفیت مادرزادی خوب ،ماده سفید بسایار زیاادی دارد ،ماادهی سافید در
هماهنگی کامل با جهان ما است ،آن در هماهنگی با سر ت حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری است و هیچ کافی وجود ددارد .و به
این کل سر ت جهان ما بهطور مستقیم در بددش متجلی می ود و مستقیما با بددش در ارتباط است .اما مادهی سایاه درسات
برعکس است :آنرا با ادجام دادن کارهای بد بهدست میآورید و آن برخالش سر ت جهان است ،بنابراین اکافی باین ماادهی
سیاه و سر ت جهان ما وجود دارد .ومتی این مادهی سیاه به مقدار بسیار زیادی ادبار ده با د ،میدادی دور بدن اخص اکل
میدهد و او را احاطه میکند .هرچه میدان بزرگتر با د ،تراکم و ضخامت آن بیشتر بوده و آن ،درک و فهم فرد را بدتر میکند،
چراکه او مادر به دریافت سر ت جهان ،حقیقت ،دیکخواهی ،بردباری دیست .در عین حال مادهی سیاه را به دلیل اینکه کارهای
173

بدی ادجام داده است تولید کرده و در اغلب اومات آن افراد ،زیاد به تزکیه باور دداردد ،درک و فهم ان ضعیف است و باه میازان
بیشتری توسط کارمای ان مسدود می ودد .هرچه درد و ردج بیشتری را متحمل ودد ،کمتر به آن معتقد خواهند اد و تزکیاه
کردن برای آنها سختتر خواهد بود.
برای خصی با مادهی سفید فراوان تزکیه کردن آسانتر است .به این خاطر که در جریان تزکیه ،تا آنجا کاه ایان فارد
جذب سر ت جهان می ود و ین ینگ او ر د میکند ،تقوای او مستقیما به گودگ تبدیل می ود .اما برای خصی با مادهی
سیاه فراوان یک فرایند دیگری دیز وجود دارد .درست مثل محصولی است که در یک کارخاده تولید می ود :دیگران با مواد آماده
برای تولید میآیند ،درحالی که این خص با مواد خامی که به پردازش دیاز دارد میآید .او باید از میان این رودد بگذرد .به همین
جهت ،ابتدا باید سختیهایی را تحمل کند و کارما را از بین ببرد تا آنرا به مادهی سفید تبدیل کند و مادهی تقوا را اکل دهاد.
فقط پس از آن میتوادد گودگ سطح باه را ر د دهد .اما معموه چنین خصی از کیفیت مادرزادی خوبی برخوردار دیست .اگر از
او بخواهید بیشتر ردج بکشد ،به آن کمتر معتقد خواهد بود و تحمل آن برایش سختتار خواهاد باود .باه هماین جهات ،بارای
خصی با مادهی سیاه فراوان مشکل است که تزکیه کند .در زمانهای گذ ته ،در مدرسهی دایو یا مدرسهی تزکیهای که فقاط
به یک اگرد آموزش میداد ،معموه اینطور بود که به جای اینکه اگرد در جستجوی استاد با د ،از استاد ادتظار میرفات در
جستجوی اگرد با د .آنها افراد را بر اساآ اینکه بدن ان چه مقدار از این مادهها را با خود دا ت ادتخاب میکرددد.
کیفیت مادرزادی تعیین کنندهی درک و فهم خص است ،اما اینطور دیست کاه هایچ اساتثنایی وجاود ددا اته با اد.
بعضی از افراد کیفیت مادرزادی بسیار خوبی دداردد ،اما اوضاع و رایط خاده ان بسیار خوب اسات؛ بسایاری از اعضاای خاادواده
تزکیه میکنند .بعضی از آنها دیز معتقدین مذهبی بوده و به موضوع تزکیه کردن خیلی اعتقاد داردد .در ایان محایط و اوضااع و
احوال ،خص میتوادد به تزکیه کردن معتقد ود ،و درک و فهمش را بهبود بخشد .بنابراین مطلق دیست .و افرادی هم هستند
که کیفیت مادرزادی بسیار خوبی داردد ،اما به علت فراگرفتن آموزشهایی در جامعه که بر پایهی دادش عملای و بسایار محادود
است (مخصوصا یوههای منضبط دهی تحصیلی که در چند سال مبل وجود دا ت و مردم را وامعا کوتهفکر ساخت) ،آنها باه
هیچ چیزی ورای آنچه که میدادند باور دداردد .و این مسئله میتوادد بهطور جدی برای درک و فهم ان مادع ایجاد کند.
بهطور مثال ،زمادی که کالسی دا تم و در روز دوم دربارهی باز دن چشم سوم صحبت میکردم ،خصی وجود دا ات
که کیفیت مادرزادیاش خوب بود و چشم سومش در سطحی بسیار باه باز د .او صحنههای بی اماری را کاه خیلای از افاراد
دیگر دمیتوادستند ببینند دید .به دیگران گفت" ،وای ،من دیدم فالونها مثل دادههای برش در سراسر تاهری که فا درحال ا اعه
بود روی بدن همه پایین میآمد .من دیدم بدن حقیقی معلم لی به چه کلی بود .هالهی معلم لی ،کل فالون و چه تعداد فا ن
در آنجا وجود دا ت را دیدم .من دیدم که معلم لی ،فا را در سطوح مختلف آموزش مایداد و دیادم کاه چاهطاور فاالون ،بادن
اگردان را متعادل میکرد .دیدم که ومتی معلم درحال صحبت کردن بود گودگ ِن معلم در هیه هیهی سطوح درحال آموزش
بود .و دیدم دختران آسمادی گلافشادی میکرددد و  "...او چیزهایی به این گفتادگیزی دید ،که به این معنی است که کیفیات
مادرزادیاش کامال خوب بود .اما بعد از اینکه دربارهی همهی آنها صحبت کرد در ادتها گفت" ،من به این چیزها باور دادارم".
بعضی از این چیزها هماکنون بهوسیلهی علم دوین ثابت دهادد و بسیاری از چیزهای دیگر دیز میتوادند بهوسایلهی علام داوین
توضیح داده ودد و ما بعضی از آنها را توضیح دادهایم .ما میتوادیم آنرا ادجام دهیم زیرا آنچه که چیگودگ مادر باوده اسات
بفهمد ورای آنچه که علم جدید فهمیده است میرود .مطعا اینطور است .بنابراین با دردظر گرفتن این مورد ،میتوادید ببینید که
درک و فهم خص فقط توسط کیفیت مادرزادیاش تعیین دمی ود.

روشنبيني
"رو نبینی" چیست؟ "رو نبینی" اصطالحی است که از مذهب میآید .در بودیسم ،به فهم و بردا ت تمرینکنناده از
مادون بودا ،به رو ن ددش به حقایق مختلف و به رو نبینی دهاییاش ،یعنی رو نبینیِ خرد ا اره میکند .اما این روزها توسط
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مردم عادی برای ا اره به کسی که زردگ است یا میدادد که در ذهن رییس خود چه میگذرد و میتوادد درجا به آن پای ببارد،
کسی که میدادد چگوده رییس خود را راضی کند ،استفاده می ود .مردم میگویند که او در رو ن دن به چیزها کیفیت خاوبی
دارد .معموه مردم آنرا بدین صورت میفهمند .اما اگر اددکی از سطح مردم عادی باهتر بروید ،خواهید فهمید کاه آنچاه ماردم
عادی بهعنوان حقیقت میبینند معموه ا تباه است .برای ما "رو نبینی" ،کامال باا آن داوع رو انبینای تفااوت دارد .کیفیات
رو نبینی یک خصِ زبلِ حقهباز وامعا ضعیف است ،زیرا خصی که بیش از حد زردگ است گرایش دارد فقط کاری ساطحی
را ادجام دهد تا از طرش رییس یا سرپرست خود تقدیر ود .در این مورد ،آیا کار وامعی توسط خص دیگری ادجام دخواهد د؟
بنابراین ،این خص به دیگران مقروض خواهد د .بهخاطر اینکه او زردگ است و میدادد چگوده خرسندی دیگران را بهدسات
آورد ،منفعت بیشتری را کسب میکند ،درحالی که دیگران از ضررهای بیشتری ردج خواهند برد .بهخاطر اینکه او زرداگ اسات،
هیچ ضرری را متحمل دمی ود و هیچ چیزی را هم به آسادی از دست دمیدهد .دردتیجاه ،دیگاران بایاد ضاررهایی را متحمال
ودد .هرچه بیشتر این منفعتهای فوریِ داچیز دردظر او مهمتر و مهمتر می ودد ،بیشتر کوتهفکار مای اود و بیشاتر احسااآ
میکند که منفعتهای مادی مردم عادی چیزی است که دباید آنها را رها کند .بنابراین فکر میکند که خودش بسیار واماعباین
است و اینکه هیچ ضرری را متحمل دمی ود.
برخی از افراد حتی به این خص ر ک میبردد! به ما میگویم باه او ر اک دبریاد .اما دمایدادیاد او چاه زدادگی
خستهکنندهای را میگذرادد -دمیتوادد بهخوبی بخورد یا بخوابد ،حتی در رؤیاها هم برای از دست دادن منافع خصی در هاراآ
است ،و ومتی دوبت به دفع خودش میرسد ،حتی برای پیشپاافتادهترین چیزها سرسختی و پافشاری میکند .آیا دمایگوییاد کاه
زددگیاش خستهکننده است؟ تمام زددگیاش برای آن اختصاص یافته است .میگوییم هنگامیکه در یک داسازگاری هستید اگار
بتوادید یک مدم به عقب بردارید ،دریا و آسمان را بیکران خواهید یافت .تضمین میکنم که چیزها متفااوت باهدظار برساند .اماا
افرادی مثل او دمیتوادند کوتاه بیایناد .زدادگیاش کاامال خساتهکنناده اسات ،پاس درویاد کاه از او یااد بگیریاد .در جامعاهی
تزکیهکنندگان گفته ده است" ،چنین فردی کامال از دست رفته است .او بهخاطر منفعتهای مادی ،کامال در بین ماردم عاادی
فنا ده است" .چهمدر مشکل است که از او درخواست کرد تقوای خود را حفظ کند! به او پیشنهاد کنید که تزکیه کند ،باهطارش
ما برمیگردد" ،تزکیه؟ ما تمرینکنندگان حتی ومتی مورد حمله مرار میگیرید تالفی دمیکنید ،یاا ومتای تاوهین مای اوید
جوابش را دمیدهید .مردم با ما به داحق رفتار میکنند و مرار دیست ما از آنها دلخوری و کیناه دگاه داریاد .درعاوض ،بایاد
برگردید و از آنها تشکر کنید .همگی آهکییو دهاید! همگیتان مشکل روادی دارید"! خصی مثل او دمیتوادد تزکیه کاردن را
بفهمد .میگوید ما باوردکرددی و احمق هستید .آیا مبول ددارید که دجات دادن او مشکل است؟
منظور ما از "رو نبینی" این دیست .برعکس ،منظور ما از رو نبینی درحقیقت چیازی اسات کاه درخصاوص عالیاق
خصی ،او آنرا "حمامت" میدامد و منظور ما از رو نبینی ،آن است .البته این وامعا احمق بودن دیست .اینطور اسات کاه ماا
فقط چیزهایی را که به عالیق خصی مربوط می ود ساده میگیریم ،درحالی که در زمینههای دیگار بسایار خردمناد و عامال
هستیم .ومتی روی پروژههای تحقیقاتی علمی کار میکنیم ،یا در ادجام مأموریتهایی از طرش مدیران یا دیگر مسئولین ،یا ومتی
وظایف مان را ادجام میدهیم ،آنها را بهخوبی با فکری بسیار رو ن ادجام میدهایم .اماا ومتای باه مناافع خصای و تانش و
داسازگاری با افراد دیگر میرسد ،آن مومع است که چیزها را سبک میگیریم .چه کسی ما را بارای آن احماق خطااب خواهاد
کرد؟ هیچ کسی دخواهد گفت .تضمین میکنم.
بگذارید دربارهی خصی که از دظر روادی کمی کندذهن است صحبت کنیم .در ساطوح بااهتر ،حقیقات درباارهی ایان
موضوع کامال معکوآ می ود .فردی که کندذهن است احتماه کارهای بد عادی جدیای ادجام دخواهد داد .هیچ راهی برای او
دیست که برای دفع خود جنگ و رمابت کند .او بهددبال هرت دیست و تقوا از دست دمیدهد .اما دیگران باه او تقاوا مایدهناد.
آنها او را میزدند و به او توهین میکنند ،همگی به او تقوا میدهند و آن ماده وامعا باارزش است .در جهان ما مادودی وجود دارد:
"بدون از دست دادن ،چیزی بهدست دمیآید" .خص باید برای بهدسات آوردن از دسات بدهاد .ومتای دیگاران ایان اخص
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عقبافتاده را میبینند ،او را تحقیر میکنند" ،تو ابله بزرگ"! ومتی آنها دهان ان را باز میکنند تا به او توهین کنناد تکاهای از
تقوا پرتاب می ود .ومتی با کسی بدرفتاری کردهاید ،طرفی هستید که چیزی از او گرفتهاید و بنابراین مجبورید چیازی از دسات
بدهید .ومتی کسی جلو رفته و به او لگدی بزدد" ،تو ابله بزرگ"! بسیار خوب ،تکهای دیگر از تقوا به آن طرش پرتااب مای اود.
ومتی کسی به او داسزا گفته یا او را با لگد میزدد ،فقط لبخندی میزدد" ،ادامه بده ،تو داری در این مدت به من تقوا میدهای و
من تکهای از آنرا به تو بردمیگردادم"! اگر حقایق سطوح باهتر را بهکار ببریم ،دربارهی این بیندیشید ،چه کسی زردگ است؟ آیا
او فرد زردگی دیست؟ او زردگترین است .او هیچ تقوایی از دست دمیدهد .ومتی بهطارش او تقاوا پرتااب مایکنیاد آنهاا را رد
دمیکند و تمام آنها را میپذیرد ،همگی را با لبخندی مبول میکند .ممکن است در این زددگی عقبافتاده با د ،ولی در زدادگی
بعدی دخواهد بود ،روح اصلی او عقبافتاده دیست .در برخی از مذاهب میگویند که اگر خصی تقوای بسیار زیادی دا ته با د،
در زددگی بعدیاش صاحبمنصبی واهمقام می ود و یا اینکه ثروت زیادی جمع میکند .تقوایش با این چیزها مبادله می ود.
ما ذکر کردهایم که تقوا میتوادد مستقیما به گودگ تبدیل ود .آیا ارتفاع سطح تزکیهتان از تبادیل ایان تقاوا باهدسات
دمیآید؟ آن میتوادد مستقیما به گودگ تبدیل ود .آیا گودگی که سطح ما یا مدرت توان ما را معاین مایکناد از ایان مااده
تبدیل دشده است؟ آیا دمیگویید که آن بسیار باارزش است؟ باید بدادید که آن با تولد بههمراه آورده ده و با مرگ بههمراه برده
می ود .در بودیسم گفته می ود که سطح تزکیهی ما ثمرهی ما است .هرچه بیشتر گذ ت و فداکاری کنید بیشتر باهدسات
خواهید آورد ،درست چنین اصلی است .در برخی از مذاهب میگویند که خصِ بااتقوا در زدادگی بعادی خاود ،صااحبمنصابی
عالیمقام خواهد د یا اینکه ثروت زیادی بهدست خواهد آورد ،درحالی که فردی با تقوای کم ،زدادگی ساختی خواهاد دا ات،
حتی برای غذا گدایی خواهد کرد ،زیرا تقوایی برای مبادله وجود ددارد .بدون از دست دادن ،چیزی بهدست دمیآید! ومتی خص
هیچ تقوایی بامی ددارد ،بدن و روح او هر دو دابود خواهند د ،او وامعا خواهد مرد.
در گذ ته ،استاد چی گودگی بود که ومتی برای اولین بار به دزد مردم آمد از سطح بسیار باهیی برخوردار بود .ذهان ایان
استاد چی گودگ بعدا با هرت و دفع خود مشغول د .استادش روح کمکی او را با خود برد ،زیرا او دیز به افرادی تعلق دا ت کاه
روح کمکی را تزکیه میکنند .زمادی که روح کمکی او هنوز همراه وی بود ،او توسط آن روح کمکی کنترل می د .بهطور مثاال،
یک روز در محل کار او یک واحد آپارتمان تقسیم میکرددد .سرپرست گفت" ،هر کسی که به آپارتمان دیاز دارد به اینجا بیاید و
رایط خود را رح داده و توضیح دهد که چرا به آپارتمان دیاز دارد" .هر کسی دهیل خود را ذکر کرد درحالی که ایان اخص
کلمهای به زبان دیاورد .در آخر ،سرپرست دریافت که این خص بیشتر از دیگران به آپارتمان دیاز دارد و آپارتمان باید به او داده
ود .دیگران گفتند" ،ده ،آپارتمان دباید به او داده ود .باید به من داده ود زیرا بدجور به آن دیااز دارم" .ایان اخص گفات،
"بسیار خوب ،پس میتوادید آنرا بگیرید" .در چشم مردم عادی این خص یک احمق است .بعضی از افراد مایدادساتند کاه او
یک تزکیهکننده است و از او سؤال کرددد " ،ما تزکیهکنندگان هیچچیزی دمیخواهید ،پس چه چیزی میخواهید"؟ او پاسخ داد،
"هرچه را که دیگران دمیخواهند ،چیزی است که من آنرا میخاواهم" .درواماع ،او اصاال احماق دباود .کاامال تیزهاوش باود.
برعکس ،فقط در رابطه با منافع خصی اینگوده رفتار میکرد .او میگذا ت چیزها بهطور طبیعی اتفاق بیفتند .دیگران دوباره از
او سؤال کرددد" ،این روزها چه چیزی را یک خص دمیخواهد"؟ او گفت" ،هیچ کسی تکهای از سنگ روی زمین را که اینجا
و آنجا به آن لگد زده می ود دمیخواهد .پس من آنرا برمیدارم" .مردم عادی فکر میکنند کاه آن بااوردکرددی اسات .ماردم
عادی دمیتوادند تزکیهکنندگان را درک کنند .آنها دمیتوادند این را بفهمند ،زیرا سطح آگاهی آنهاا از هام بسایار دور اسات و
کاش بین سطح آنها دیز بیش از حد بزرگ است .البته ،او مصد ددا ت آن سنگ را بردارد .او اصلی را گفت کاه فاردی عاادی
دمیتوادد آنرا درک کند" -من در بین مردم عادی در جستجوی چیزی دخواهم بود" .بگذارید دربارهی سنگ صحبت کنیم .ما
میدادید در متون مقدآ بودیستی دو ته ده است" ،در بهشت سعادت غایی ،درختان از طال ساخته دهاداد ،زماین ،پردادههاا،
گلها و خادهها دیز طال هستند و حتی بدن بودا دیز طالیی و درخشان است" .حتی آنجا دمیتوادید یک مطعه سنگ پیادا کنیاد.
گفته می ود که از سنگ بهعنوان پول استفاده میکنند .البته او یک تکه سنگ به آنجا دخواهد برد ،اما این اصل را باازگو کارد
که یک فرد عادی دمیتوادد آنرا درک کند .بدون ک یک تزکیهکننده اعتقاد دارد" ،مردم معمولی طلبهای خود را داردد اما ما
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در جستجوی آنها دیستیم و ما به آنچه که مردم عادی داردد اهمیتی دمیدهیم .ولی آنچه که ما داریم چیزی است کاه ماردم
عادی حتی اگر بخواهند دمیتوادند بهدست بیاوردد".
دروامع" ،رو نبینی" که ما هماکنون عنوان کردیم هنوز هم به آن دوع رو نبینی که در جریان عمل تزکیه است ا اره
میکند .و این دمیقا مخالف "رو نبینی" مردم عادی است .ومتی درمورد رو نبینی وامعی صحبت میکنیم در مورد ایان اسات
که آیا درحالی که تزکیه میکنیم ،ومتی با مشکالت مواجه می ویم ،میتوادیم درک کنیم که تزکیهکننده هستیم؛ اینکه آیا فایی
را که استاد آموزش میدهد یا دایویی را که استاد دایوییستی آموزش میدهد میتوادیم درک کنایم و بپاذیریم ،و ایانکاه آیاا در
جریان تزکیه میتوادیم کارها را همسو با فا ادجام دهیم .برخی از افراد بدون توجه به اینکه چگوده آنرا توضیح میدهید به ایان
چیزها باور دداردد و چیزهای عادی هنوز برای ان وامعیتر است .آنها به عقاید سرسخت خود چسبیده و رهاا دمایکنناد و ایان
باعث می ود که دتوادند باور بیاوردد .بعضی افراد فقط دربارهی فای بیماری فکر میکنند .لحظهای که گفتم چایگوداگ وامعاا
برای فای بیماری دیست دلسرد و بیعالمه ددد و حاه به هر چیزی که گفته می ود باور دمیآوردد.
بعضی از افراد دمیتوادند کیفیت رو نبینی خود را بهباود بخشاند .آنهاا باا بایاعتناایی چیزهاایی را روی کتااب مان
میدویسند .تمرینکنندگان ما با چشم سوم باز ،هر یک میتوادند ببینند که این کتاب پر از ردگهای خیرهکنناده اسات و باا داور
طالیی میدرخشد و هر کلمه دقشی از فا ن مرا در بردارد .اگر دروغ بگویم ،همه را گول زدهام .آن عالماتهاایی کاه در کتااب
میگذارید بسیار تاریک هستند .چگوده جرأت میکنید همینطوری روی آن عالمت بگذارید؟ آیا میدادید ما اینجا درحال ادجاام
چه کاری هستیم؟ آیا ما را برای تزکیه کردن بهسوی سطوح باهتر راهنمایی دمیکنیم؟ بایاد درداگ کنیاد و در ماورد بعضای
چیزها کمی فکر کنید .این کتاب میتوادد راهنمای عمل تزکیهی ما با د .آیا فکر دمیکنید که این کتااب بااارزش اسات؟ آیاا
وامعا میتوادید با پرستش بودا ،بهطور حقیقی تزکیه کنید؟ ما بسیار با احترام هستید و حتی جرأت دمیکنید مجسمهی بودا را به
آرامی لمس کنید و برایش روزاده عود رو ن میکنید ،اما جرأت میکنید این دافا را که میتوادد بهطور حقیقی راهنمای تزکیاهی
ما با د دستکاری کنید.
ومتی در مورد درک و فهم یک خص صحبت میکنیم ،در مورد این است که درحاالی کاه در جریاان تزکیاه هساتید،
چیزهای بخصوصی را که ومتی به سطوح مختلف وارد می وید اتفاق میافتند یا چیزهای بخصوص یاا فاای بخصوصای را کاه
استادتان به ما آموزش میدهد ،چهمدر درک میکنید .اما منظور ما از رو نبینی اساسی این دیست .رو نبینی اساسی کاه ماا
دربارهی آن صحبت میکنیم به این ا اره میکند :یک خص در طول زددگی خود ،از زمادی که تزکیاه را اروع مایکناد ،باه
صعود به سطوح باهتر و به از دست دادن تمام امیال و وابستگیهای بشری خود ادامه می دهد و گودگ او دیز به ر د خود اداماه
داده تا اینکه در دقطهای به آخرین مدم تزکیهاش میرسد .تقوای او ،آن ماده ،تماما به گودگ تبدیل اده اسات ،او باه ادتهاای
مسیر تزکیهای که استادش دظم و ترتیب داد وارد خواهد د و در یک آن "بنگ!" تمام مفلها با ادفجار باز خواهاد اد .چشام
سوم او به باهترین دقطهی سطحی که او در آن است خواهد رسید و در سطح خود ،حقیقت بععادهای گودااگون ،ا اکال هساتی
موجودات گوداگون در زمان -مکانهای مختلف ،ا کال هستی ماده در زمان -مکانهای مختلف و حقیقت جهانمان را خواهاد
دید .تمام مدرتهای خداییاش دمایان خواهند د و مادر خواهد بود با ادواع مختلف موجودات تماآ برمرار کند .در این زمان ،آیا
این خص یک موجود رو نبین بزرگ دیست؟ آیا او خصی که از طریق تزکیه رو نبین ده است دیسات؟ ومتای باه زباان
هندی باستان ترجمه ود ،او یک "بودا" است.
آن دوع رو نبینی ،که دربارهی آن صحبت میکنیم ،یک دوع از رو نبینی ،بهصاورت "رو انبینای داگهاادی" اسات.
منظور از رو نبینی داگهادی این است که خص در تمام سالهایی که تزکیه میکند مفل است .او دمیداداد کاه گاودگش چاه
ارتفاعی دارد و از ا کال گودگی که تزکیه کرده آگاهی ددارد .دمیتوادد هیچ چیزی را احساآ کند و حتی تمام سلولهای بدن او
مفل و بسته هستند .تمام گودگی که او تزکیه کرده مفل است و تا آخرین مدم تزکیه به همین کل بامی میماداد و ساپس بااز
می ود .فقط فردی با کیفیت مادرزادی فوقالعاده میتوادد از عهدهی این برآید ،زیرا رودد تزکیه بهطور وحشاتناکی طاماتفرساا
177

است .او با یک ادسان خوب بودن روع میکند ،همیشه ین ینگ را بهبود میبخشد ،همیشه سختیها را تحمل میکند ،دایماا
در تزکیه پیشرفت میکند و همیشه از خودش تقاضا دارد که ین ینگ خود را ر د دهد ،اما دمایتواداد گوداگ خاود را ببیناد.
تزکیهی چنین فردی سختترین است و او باید فردی با کیفیت مادرزادی فوقالعاده با د .او بدون اینکه از چیزی آگاهی دا اته
با د برای سالهای طوهدی تزکیه میکند.
کل دیگری از رو نبینی وجود دارد که "رو نبینی تدریجی" دامیده می ود .بسیاری از افراد میتوادند چرخش فالون
را از همان ابتدا احساآ کنند .در عین حال ،چشم سوم همه را دیز باز کردهام .بهخااطر دهیال گودااگودی ،بعضای از افاراد ماادر
خواهند بود چیزهایی را اگر درحال حاضر دتوادند ببینند ،در آینده ببینند .آنها خواهند توادست از مابهم دیادن چیزهاا باه دیادن
آ کارتر و واضحتر دیدن آنها برسند یا از ددادستن چگودگی استفاده از آنها باه دادساتن چگاودگی اساتفاده از آنهاا برساند و
سطح ان بهطور پیوسته صعود خواهد کرد .همانطور که پیشرفت میکنید و ین ینگ ما بهبود مییابد و وابستگیهایتان را
ت در طاول جریاان تزکیاه و فرایناد تبادیل
رها میکنید ،همه دوع توادایی فوقطبیعیتان بهطرش سطح میآیند .و تماام تغییارا ِ
بدنتان ،تمام اینها به کلی ادجام می ودد که میتوادید آنها را ببینید یا احساآ کنید .به این اکل اداماه مایدهیاد تاا باه
مرحلهی پایادی میرسید ،به دقطهای که بهطور کامل حقیقت جهان را درک کردهاید و سطحتان به باهترین دقطهای که مرار باود
در تزکیه به آن برسید رسیده است .تبدیل بِنتی و تقویت تواداییهای فوقطبیعیتان به دقطهی بخصوصی رسیده است .بهتادریج
به تمام اینها میرسید .این" ،رو نبینی تدریجی" است .این روش تزکیهی رو نبینی تدریجی دیز آسان دیسات .بعضای افاراد
ومتی تواداییهای فوقطبیعی را بهدست میآوردد دمیتوادند وابستگیهای ان را رها کنناد و تمایال دارداد آنهاا را باه دماایش
گذاردد یا کارهای بدی ادجام دهند .به این کل گودگتان پایین میآید و تزکیهتان بیهوده خواهد د و در ادتها دابود می اوید.
بعضی از افراد مادر خواهند بود چیزها را ببینند و مادر خواهند بود جلوههای مختلف موجودات در سطوح مختلف را ببینند .ممکان
است آن موجودات از ما بخواهند که این یا آن کار را ادجام دهید یا از ما بخواهند که روش آنها را تزکیه کنید و سعی کنناد
ما را بهعنوان یک مرید ببردد .اما آنها دمیتوادند برای رسیدن به ثمارهی حقیقای باه اما کماک کنناد ،چراکاه آنهاا دیاز
دتوادستهادد به ثمرهی حقیقی دایل ودد.
بهعالوه ،تمام موجودات در بععدهای باهتر فناداپذیر هستند که میتوادند بسیار بزرگ اودد و مایتوادناد باهطاور کامال
تواداییهای فوقطبیعی ان را به دمایش بگذاردد .اگر فکرتان درست دبا د ،آیا آنها را ددبال دخواهید کرد؟ یکبار کاه آنهاا را
ددبال کنید ،تزکیهتان به عبث خاتمه خواهد یافت .حتی اگر آن موجود یک باودای وامعای یاا یاک دایاوی حقیقای با اد ،بایاد
تزکیهتان را دوباره از اول روع کنید .آیا موجودات در سطوح مختلف آسمان ،همگی موجودات آسمادی دیستند؟ فقط ومتای فارد
به سطح بسیار باهیی از تزکیه رسیده و به هدش دایل ده است میتوادد به فراتر از آن گام باردارد .باه هار حاال ،بارای فاردی
عادی ،یک فرد فناداپذیر مطمئنا میتوادد بلند ،عظیم و بسیار مستعد و هیق ظاهر ود .اما آن موجود ممکان اسات باه ثمارهی
حقیقی دایل دشده با د .ومتی با ادواع و امسام پیامها مورد تداخل مرار میگیرید و ومتای باا اداواع و امساام صاحنههاا تحریاک
می وید ،آیا میتوادید درودا تحت تأثیر مرار دگیرید؟ این دلیل آن است که چرا میگوییم تزکیه کردن با چشم سوم باز دیز سخت
است .حتی محافظت کردن از ین ینگتان سختتر است .اما زیاد دگاران دبا اید ،زیارا توادااییهاای فاوقطبیعای برخای از
تمرینکنندگان ما در جریان تزکیه ،تا دیمهی راه بسته خواهند بود و بعد از آن وارد مرحلهی رو نبینای تادریجی خواهناد اد.
چشم سوم همهی ما را باز میکنیم ،ولی تواداییهای فوقطبیعی بسیاری از افراد اجازه دداردد ظاهر ودد .اما ومتی ین اینگ
ما بهتدریج به سطح بخصوصی برسد ،وضعیت ذهنیتان پایدار ود و بتوادید خود را بهخوبی اداره کنید ،آن هنگام همگی آنها
را برایتان با ادفجار کامال بازخواهیم کرد .بنابراین ومتی به سطح بخصوصی برسید ،اجازه خواهید دا ت که حالات رو انبینای
تدریجی را تجربه کنید ،چراکه در آن زمان کمی آسانتر است که خود را اداره کنید و هر دوع توادایی فوقطبیعی ظاهر خواهد د
و به تزکیه کردن به طرش باه ادامه خواهید داد تا اینکه دردهایت همه چیز باز ود .به ما اجازه داده می ود که آن در دیمهی
راه تزکیهتان اتفاق بیفتد .بسیاری از تمرینکنندگان ما به این گروه تعلق داردد ،پس مشتاق دیدن چیزها دبا ید.
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ممکن است نیده با ید که بودیسمِ ذن دیز از تفاوتهایی بین رو نبینی داگهادی و رو نبینی تدریجی صاحبت کارده
است .هویی دِنگ ،شمین روحادی بزرگ در بودیسمِ ذن به رو نبینی داگهادی اعتقاد دا ت درحالی که ِن ییاو از مدرساهی
مالی بودیسمِ ذن به رو نبینی تدریجی اعتقاد دا ت .بحث و منازعه بین ایان دو بارای مادت زماادی طاوهدی در فلسافهی
بودیست ادامه دا ته است .اما من میگویم این بیمعنی است .چرا؟ زیرا آنچه که آنها دربارهی آن صحبت میکرددد فهمیادن
یک حقیقت در رودد عمل تزکیه بود .در رابطه با آن حقیقت ،بعضیها ممکن است آنرا به یکباره بفهمند ،درحالی کاه دیگاران
ممکن است بهتدریج به آن آگاه ودد یا آنرا بفهمند .آیا این اهمیتی دارد که خص چگوده به آن آگاه می ود؟ بهتر است آنرا
یکباره بفهمد ،اما این دیز خوب است که بهتدریج به آن آگاه ود .آیا در هر دو حالت ،او به آن رو انباین دمای اود؟ هار دو
رو نبینی هستند ،دردتیجه هیچیک از آنها ا تباه دیست.

شخصي با كيفيت مادرزادي فوقالعاده
" خصی با کیفیت مادرزادی فوقالعاده" چیست؟ فردی با کیفیت مادرزادی فوقالعاده با فردی با کیفیت مادرزادی خوب
تفاوت دارد .پیدا کردن فردی با کیفیت مادرزادی فوقالعاده بسیار مشکل است ،زیرا دورهی تاریخی بسیار طوهدیای طول خواهد
کشید تا چنین خصی متولد ود .البته فردی با کیفیت مادرزادی فوقالعاده باید اول از همه مقدار بسایار زیاادی تقاوا و میادان
بسیار بزرگی از این مادهی سفید را دارا با د ،مطمئنا اینطور است .در عین حال این فرد باید مادر با د سختترین سختیهاا را
تحمل کند .او باید بردباری عظیمی دا ته با د ،باید بتوادد فداکاری کند ،باید بتوادد از تقوای خود بهخاوبی حفاظات کناد و بایاد
درک و فهم خوبی دا ته با د و مادند آن.
سختترین سختیها چیست؟ در بودیسم اعتقاد بر این است که ادسان بودن ردج بردن است ،تا ومتی یک ادسان هستید،
باید ردج ببرید .آنها میگویند که هیچیک از موجودات در بععدهای دیگر ایان داوع از باددی را کاه ماردم عاادی دارداد ددارداد،
بهطوریکه بیمار دمی ودد و مشکالت تولد ،پیری ،بیماری و مرگ را دداردد .چنین درد و ردجهایی را ددارداد .ماردم در بععادهای
دیگر میتوادند پرواز کنند و بیوزن هستند و این بسیار گفتادگیز است .اما مردم عادی دمیقا بهخاطر اینکه این بادن را دارداد
این مشکالت را داردد :اگر سرد با د دمیتوادند تاب بیاوردد ،اگر گرم با د دمیتوادند تاب بیاوردد ،اگر تشنه با ند دمیتوادند تااب
بیاوردد ،اگر گرسنه با ند دمیتوادند تاب بیاوردد ،اگر خسته ودد دمیتوادند تاب بیاوردد و مجبوردد با تولد ،پیری ،بیماری و مارگ
روبرو ودد .در هر موردی خص راحت دخواهد بود.
در روزدامهای خواددم که ومتی زمینلرزهای در هر تادگ ان اتفاق افتاد ،بسیاری از مردم در زمینلارزه جاان اان را از
دست داددد ،اما بعضیها از مرگ دجات پیدا کرددد .بررسی ویژهای روی آن گروه از مردم ادجام د .از آنها پرسایده اد" ،چاه
احساسی در حالت مرگ دا تید"؟ بهطور گفتادگیزی همگی این افراد متفقا از حالت مشابه منحصر بهفاردی صاحبت کردداد.
یعنی آنها در لحظهی مرگ احساآ ترآ ددا تند ،برعکس ،داگهان احساآ کرددد که حسی از آرامش و رهاایی باا یاک داوع
ور و ومی دیمه هشیاراده داردد .بعضی از افراد احساآ کرددد که داگهان از مید و بند بدن ان آزاد ددد و مثل چیزی ناور و
گفتادگیز پرواز میکرددد .آنها بدن خود را دیددد ،بعضی از آنها دیز موجودات در بععدهای دیگار را دیدداد و برخای حتای باه
مکانهای گوداگودی رفتند .همگی گفتند که در اولین لحظه ،احساسی از رهایی و آرامش و دوعی از ور و وق دیمه هشیاراده را
تجربه کرددد و هیچ حسی از درد وجود ددا ت .این به ما میگوید که ومتی ایان بادن فیزیکای ادساادی را داریام ،درحاال زجار
کشیدن هستیم .ولی از آنجا که همگی به این طریق به این ددیا آمدیم ،متوجه دمی ویم که درحال زجر کشیدن هستیم.
گفتهام که خص باید سختترین سختیها را تحمل کند .روزی دیگر گفتم که مفهوم زمان -مکانِ ادسانها از زماان-
مکانهای بزرگتر دیگر متفاوت است .اینجا یک یچِن دو ساعت است ،درصورتیکه برای موجودات در بععدی دیگر یک سال
است .اگر کسی در این محیط طامتفرسا تزکیه کند ،وامعا مابلتوجه به حساب میآید .او میخواهد دایو را پیدا کند ،او میخواهاد
تزکیه کند ،بنابراین این خص دردظر آنها گفتادگیز است .او اینچنین سختی میکشد ،اما سر ت اصالی خاود را از دسات
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دداده و هنوز میخواهد تزکیه کند و برگردد .چرا یک تزکیهکننده میتوادد بدون مید و رط کمک بگیرد؟ باه ایان دلیال اسات.
ومتی این فرد در طول یک ب در بععد مردم عادی در مدیتیشن میدشیند ،دیگران با مشاهدهی این جریان میگویند که او وامعا
فردی استثتنایی است" .او هماکنون به اددازهی ش سال در مدیتیشن دشسته است" ،بهخاطر اینکه یک ایچان ماا در روی
زمین برابر با یک سال در آن بععد است .بععد بشری ما بععدی بیدهایت منحصر بهفرد است.
"تحمل سختترین سختیها" چیست؟ برای مثال ،خصی یک روز به محل کار میرود و میبیند که در محل کار امور
بهخوبی پیش دمیرودد .این وضعیت دمیتوادد بیشتر از این ادامه یابد زیرا مردم کار و وظایف ان را بهخاوبی ادجاام دمایدهناد.
اداره اصالح ده و کارگران مراردادی به کار برده خواهند د .پرسنل اضافی از کار بیکار می ودد و این خص یکای از آنهاا
است ،بنابراین داگهان غلش را از دست میدهد .چه احساسی خواهد دا ت؟ حاه هیچ منبع درآمدی ددارد ،چگوده میتوادد اماور
خادوادهی خود را بگذرادد؟ هیچ مهارت دیگری ددارد ،دردتیجه با غم و غصه به خاده میرود .به محض اینکه وارد خاده می اود،
میبیند پدر پیرش که در خادهاش زددگی میکند مریض است و در وضعیت بدی مرار دارد .او با دگرادی و عجله میخواهد پدر پیر
خود را به بیمارستان ببرد .باید مشکالت زیادی را برای مرض کاردن پاول بارای هزیناهی بیمارساتان بگذراداد .بعادا باه خاداه
برمیگردد تا چیزی را برای پدر پیر تهیه کند .به محض اینکه به خاده میرسد ،یکی از معلمهای مدرساه مایآیاد و مایگویاد،
"فرزدد تو در دعوایی به کسی آسیب رسادده و باید عجله کنی و به آن دظری بیندازی" .بهمحض اینکه به آن مسائله رسایده و
به خاده برمی گردد ،درست مومعی که درحال دشستن است ،تلفن زدگ میزدد و کسی به او میگوید" :همسر تو باا کسای سار و
سری دارد" .البته ،با چنین چیزی برخورد دخواهید کرد .یک فرد عادی تحمل چنین سختیای را ددارد و فکر خواهد کرد" ،بارای
چه دارم زددگی میکنم؟ طنابی پیدا میکنم و خودم را حلقآویز میکنم ،به اددازهی کافی دا تهام! زمان آن است که به همه چیز
خاتمه دهم"؟ درست همین را میگویم که خص باید مادر با د سختترین سختیها را تحمل کند .البته ،آنها به ایان اکل
ظاهر دمی ودد .با این همه ،تضادها و اختالشهای بین مردم ،اصطکاکهایی که ین ینگ ما را تعادیل مایکنناد و رمابات
برای دفع خصی ،چیزهایی آسانتر از آن مشکالت دیستند .بسیاری از مردم فقط برای اثبات ارزش خود یاا حفاظ آباروی خاود
زددگی می کنند و ومتی دتوادند بیشتر از این از عهدهی مسایل برآیند خود ان را دار میزدند .برای همین ،ما باید در ایان محایط
پیچیده و د وار تزکیه کنیم و مادر با یم سختترین سختیها را تحمل کنیم .در عین حال باید بردباری عظیمی دا ته با یم.
"بردباری عظیم" چیست؟ بهعنوان یک تمرینکننده ،اولین کاری که باید مادر با ید ادجام دهید این اسات کاه" ،ومتای
مورد حمله مرار میگیرید تالفی دکنید ،ومتی توهین می وید جوابش را ددهید" .باید تحمل کنید .در غیر اینصورت ،بارای چاه
خود را یک تمرینکننده میدامید؟ برخی از افراد گفتهادد" ،وامعا سخت است که بردبار بود .من خلق و خوی بدی دارم" .اگر خلق
و خوی خوبی ددارید ،آنرا تغییر دهید .تمرینکنندگان مجبوردد تحمل کنند .بعضی از افراد حتی ومتیکه درحال تربیت و ادضاباط
بچههای خود هستند از کوره در میرودد ،سر آنها داد و فریاد کشیده و جنجال بهراه میاددازدد .ومتی بچاههاای خاود را تربیات
میکنید دباید بدان صورت با ید .وامعا دباید عصبادی وید .باید به بچهها با منطق و بهطور معقول آموزش دهید و آن تنها راهی
است که بتوادید وامعا به آنها خوب آموزش دهید .اگر دتوادید حتی از پس چیزهای بیارزش برآیید و از کوره در بروید ،گوداگ را
فراموش کنید .افرادی هستند که میگویند" ،ومتی در خیابان مدم میزدم اگر کسی به من لگد بزدد ،میتوادم آنرا تحمال کانم،
زیرا کسی مرا دمی ناسد" .میگویم که آن کافی دیست .اید در آینده درست در مقابل کسی کاه کمتار از هماه مایخواساتید
آبرویتان پیش او برود ،دو بار به صورت ما سیلی زده ود و این برای این است که دیده ود چگوده از عهدهی آن برمیآییاد
و دیده ود که آیا میتوادید آنرا تحمل کنید .اید بتوادید آنرا تحمل کنید اما دتوادید آنرا از ذهنتان خارج کنید .هنوز هام باه
اددازهی کافی خوب دیست .ما میدادید ،ومتی کسی به سطح آرهات دایل می ود ،هر چیزی که با آن مواجه ود او را داراحات
دمیکند .کمترین اهمیتی به هیچیک از مسایل مردم عادی دمیدهد و همیشه لبخند میزدد و سرزدده است .اهمیتی ددارد که چه
اددازه ضرر و زیان را تحمل میکند ،هنوز هم لبخند زده و روحیهی خوبی خواهد دا ت و به آن اهمیتی دمیدهد .ومتای بتوادیاد
وامعا آن کار را ادجام دهید ،به سطح مقدماتی ثمرهی آرهات رسیدهاید.
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برخی از افراد گفتهادد" ،اگر به آن اددازه تحمل کنیم ،مردم عادی خواهند گفت که ما بیش از حد ضعیف هستیم و بسیار
راحت مورد سوء استفاده مرار میگیریم" .میگویم این ضعیف بودن دیست .بگذارید دربارهی این بیندیشیم .حتای در باین ماردم
عادی ،مسنترها و افرادی که از سطح تحصیالت باهیی برخوردار هستند دیز همیشه خویشتنداری را تمرین میکنناد و خاود را
تا سطح مردم عادی پایین دمیآوردد .پس برای تمرینکنندگان ما این باید دو چندان با د .چگوداه آن مایتواداد ضاعف با اد؟
میگویم که این ،تحمل ما را منعکس میکند ،آن ادعکاسی از مدرت ارادهی محکم ما است .فقاط تمارینکننادگان آن داوع
تحمل عظیم را داردد .گفتهای وجود دارد" ،ومتی فردی عادی مورد تحقیر مرار میگیرد ،مشیر خاود را بارای جناگ از غاالش
بیرون میکشد" .او یک فرد عادی است ،بنابراین البتهکه اینطور است" ،تو به من توهین میکنی ،من هم به تو توهین میکنم.
تو مرا میزدی ،من هم تو را میزدم" .او یک خص عادی است .آیا میتوادید او را یک تمرینکننده بنامید؟ اگار ارادهای آهناین
ددا ته با ید یا اگر مادر دبا ید خود را کنترل کنید ،مادر دخواهید بود آنرا بهخوبی اداره کنید.
ما میدادید در زمانهای مدیم مردی بود که او را هَن ین میدامیددد ،گفته می ود او بهعنوان ژدارال ار اد امپراتاور
لییو بادگ بسیار هیق و باکفایت و ستون کشور بود .چرا او چنان موفقیتها و پیشرفتهای بزرگی را دا ت؟ گفته ده است که
هَن ین از دوران جوادیاش فردی عادی دبود .داستادی دربارهی تحقیر دن او با خزیدن از میان پای خصی وجاود دارد .هَان
ین حتی در جوادیاش عالمه به تمرین هنرهای رزمی دا ت و چنین خصی معموه مشیری را با خود حمل مایکناد .یاک
روز ومتی در خیابان مدم میزد ،یک هت محله با دستان حلقه زده به دور کمر ،راه او را بست" ،بارای چاه آن مشایر را حمال
میکنی؟ آیا جرأت کشتن کسی را داری؟ اگر جرأت آنرا داری ،سر مرا جدا کن" .همانطور که صحبت مایکارد ،سارش را باه
پایین فرود آورد .هَن ین فکر کرد" ،برای چه سر تو را ببرم"؟ در آن زمان دیز کشتن کسی میبایستی به حکومت گزارش داده
می د و خص مجبور بود زددگیاش را برای آن بدهد .چگوده می د بهدلخواه کسی را کشات؟ ومتای او دیاد کاه هَان این
جرأت دکرد او را بکشد ،گفت" ،اگر جرأت کشتن مرا دداری ،مجبوری از میان پاهای من بخزی" .هَن ین وامعا از میان پاهاای
او خزید .این دشان داد که هَن ین ملبی سر ار از صبر و تحمل دا ت .از آنجا که او با مردم عادی فرق دا ات ،توادسات باه
چنان پیشرفتهای بزرگی دایل ود" .یک خص باید تقال کند تا ارزش خود را اثبات کند" ،این عار مردم عادی است .همگی
دربارهی این بیندیشید :آیا در اینصورت زددگی خستهکننده دیست؟ آیا آن یک درد دیست؟ آیاا ارزش آنرا دارد؟ بعاد از هماهی
اینها ،هَن ین خصی عادی بود .ما تمرینکنندگان باید به مراتب بهتر از او با یم .هدش ما این است که به سطحی فراتار از
مردم عادی برسیم ،تا حتی سطوح باهتر بهپیش رویم .ما با چنان مومعیتی برخورد دخواهیم کرد .اما ومتی یاک تزکیاهکنناده در
بین مردم عادی توهین یا تحقیر می ود الزاما راحتتر از آن دیست .میگویم ،آن اصطکاکهای بین یکدیگر که ین ینگ ما
را تعدیل میکنند هیچ راحتتر از آن دیست و حتی میتوادد بدتر هم با د و اداره کردن آنها کامال سخت است.
در عین حال یک تمرینکننده باید مادر با د رها کند ،ادواع و امسام وابستگیها و تمناهایی را که مردم عادی دارداد رهاا
کند .این غیرممکن است که بتوان همهی اینها را یکباره ادجام داد ،اما میتوادیم آنرا بهتدریج ادجام دهیم .اگار مایتوادساتید
آنرا همین امروز ادجام دهید ،درحال حاضر یک بودا میبودید .عمل تزکیه ومت میبرد .اما دباید آهسته و ل هام بشاوید .اگار
بگویید" ،معلم گفته است عمل تزکیه ومت میبرد ،پس بیایید به آهستگی آنرا ادجام دهیم" ،بدین صورت دخواهد بود! ما باید
وامعا با خودتان سختگیر با ید .در تزکیهی فای بودا ،ما مجبورید پرتوان و بهطور ماطع بهپیش بروید.
همچنین باید بتوادید تقوای خود را حفظ کنید ،باید ین ینگ خود را حفظ کنیاد و دمایتوادیاد دسانجیده عمال کنیاد.
دمیتوادید هر کاری را که میخواهید ،ادجام دهید ،باید ین ینگ خود را حفظ کنید .در بین مردم عادی ،این گفته اغلب انیده
ده است" ،با ادجام کارهای خوب تقوا جمع کنید" .تمرینکنندگان برای جمع کردن تقوا تزکیه دمیکنند ،کااری کاه ماا ادجاام
میدهیم حفظ کردن تقوا است .چرا به حفظ تقوا اعتقاد داریم؟ زیرا این مومعیت را دیدهایم :جمع کردن تقوا چیزی است که مردم
عادی به آن اعتقاد داردد و ومتی تقوا جمع کنند و کارهای خوب ادجام دهند ،در زدادگی بعادی اان چیزهاای خاوبی باهدسات
میآوردد .اما ما این مشکل را دداریم .اگر در عمل تزکیه موفق وید ،به دایو دایل خواهید د و مسئلهای باهداام زدادگی بعادی
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وجود دخواهد دا ت .اما معنی دیگری دیز برای این "حفظ کردن تقوا" که دربارهی آن صحبت میکنیم وجود دارد .این است که
این دو ماده که در بدنمان با خود همراه داریم فقط در این دورهی زددگی اددوخته دشدهادد ،آنها از زمادی بسیار دور رسایدهاداد.
اگر تمام هر را زیر پا بگذارید ،احتمال آن هست به هیچ کار خوبی بر دخورید که ادجام دهید .میتوادید حتی هر روز این کاار را
ادجام دهید و ممکن است هنوز با هیچ چیز مواجه دشوید.
اما هنوز معنی دیگری وجود دارد و اگر یک دفر مصد جمع کردن تقوا را دا ته با د باید دربارهی آن بدادد .ممکان اسات
کاری را ببینید که بهدظر برسد برای ادجام دادن ،کار خوبی است و ممکن است بروید و آنرا ادجام دهید ،اما اید کار بدی از آب
درآید .یا ممکن است کاری را ببینید که بهدظر برسد کار بدی است و ما پادرمیادی کنید و آنرا متومف کنید ،اما ااید آن چیاز
خوبی از آب درمیآمد .چرا؟ بهخاطر اینکه ما دمیتوادید رابطهی کارمایی آنرا ببینید .موادین مضایی ،امور ماردم عاادی را اداره
میکنند و هیچ مشکلی در آن دیست .اما یک تمرینکننده بودن امری است فوقطبیعی ،پس به عنوان فردی فوقطبیعی ،باید باا
خودتان بر طبق اصول فوقطبیعی رفتار کنید ،به جای اینکه خود را با اصول و منطاق ماردم عاادی بسانجید .ومتای رابطاهی
کارمایی موضوعی را دمیدادید ،احتمال آن وجود دارد که آنرا بهطور دادرستی اداره کنید .به همین دلیل اسات کاه ماا درباارهی
بیمصدی صحبت میکنیم ،ما دباید هر کاری را که میخواهید ،ادجام دهید .بعضی ا خاص میگویند" :اما من فقط میخواهم
مطمئن وم که عدالت رعایت ود" .میگویم خیلی خوب است ،پس اینطور همگی ما باید در دادشکدهی پلیس ثبتدام کنایم.
اما به ما دمی گوییم که ومتی با چیزهای وحشتناکی مثل متل یا آتشسوزی مواجه دید هیچ کااری ادجاام ددهیاد .مان ایان
مسئله را تشریح میکنم که ومتی مردم با یکدیگر دعوا میکنند و اید یکی به دیگاری لگاد بزداد یاا یکای از آنهاا ضاربهی
محکمی به دیگری بزدد ،ممکن است آن خص به فرد دیگر چیزی بدهکار بوده و حاه آنها درحال تسویه کردن بدهی هستند.
بنابراین اگر پادرمیادی کنید ،دمیتوادند آنرا تسویه کنند و مجبوردد آنرا دوباره دفعهی بعد ادجام دهند .پس ،بدین معنی است که،
از آنجا که دمیتوادید روابط کارمایی را ببینید ،احتماه کار بدی ادجام میدهید و تقوا از دست میدهید.
مهم دیست که یک فرد عادی در مسایل مردم عادی درگیر ود .او آنها را با استدهل مردم عادی میسنجد .اماا اما
باید اصول باهتر را برای سنجش مورد استفاده مرار دهید .اگر ومتی چیز وحشتناکی را مثل متل یا آتشسوزی ببینید کاری ادجام
ددهید ،مشکلی در ین ینگتان وجود دارد .در غیر اینصورت چگوده میتوادید دشان دهید که خص خوبی هستید؟ اگر حتای
در مورد چیزهایی مثل متل یا آتشسوزی کاری ادجام ددهید ،پس در مورد چه چیزی کااری ادجاام خواهیاد داد؟ اماا یاک چیاز
هست ،این چیزها زیاد ربطی به ما تزکیهکنندگان دداردد ،آنها ضرورتا برای ما طرحریزی دخواهند د و احتمال بر ایان اسات
که وادار دخواهید د با آنها مواجه وید .ومتی در مورد حفظ تقوا صحبت میکنیم برای ایان اسات کاه باعاث اود از ادجاام
کارهای بد دوری کنید .اید آن کار را حتی خیلی خیلی کم ادجام دهید ولی میتوادد هنوز هم کار بدی با د و آن موماع تقاوا از
دست خواهید داد .و ومتی تقوا از دست دهید ،چگوده سطحتان را ترفیع خواهید داد؟ چگوده به هدش دهایی خود دایل خواهید د؟
این امل چنین موضوعاتی می ود .همچنین درک و فهم ما باید خوب با د .اگر کیفیت مادرزادی خوبی دا ته با ید ،ممکن
است درک و فهم خوبی را برای ما بهوجود بیاورد و تأثیر محیط دیز میتوادد دقشی دا ته با د.
همچنین گفته ایم که اگر هر کدام از ما درون خود را تزکیه کند ،اگر هر کدام از ما ین ینگ خود را برای علتها ماورد
بررسی مرار دهد ،اگر ومتی خوب عمل دمیکنیم برای دلیل آن به درون خودمان دگاه کنیم و سعی کنیم دفعهی بعد بهتار عمال
کنیم و اگر هر مومع که کاری را ادجام میدهیم اول درباره ی دیگران بیندیشیم ،آن مومع ددیا به سمت بهتر دن تغییر میکناد،
اخالمیات دوباره باز میگردد ،دیکرفتاری و معرفت مردم ر د کرده و جنایات کمتر خواهد د .اید حتی به پلیس دیازی ددا ته
با یم .به چیزهایی مثل دگهبان محله دیازی دخواهد بود و هر کسی مرامب اعمال خود بوده و برای اصاالح اماور ،درون خاود را
جستجو میکند .آیا دمیگویید که آن عالی خواهد بود؟ ما میدادیم درحال حاضار باا گذ ات زماان ،ماوادین و مقاررات چگوداه
کاملتر و دیدتر می ودد .پس چرا مردم هنوز هم کارهای بدی ادجام میدهند؟ چرا آنها از موادین پیروی دمیکنناد؟ باه ایان
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دلیل که دمیتوادید ذهن ان را کنترل کنید و ومتی کسی مواظب آنها دیست ،هنوز هم کارهای بد ادجام میدهند .اماا اگار هار
کسی درون خود را تزکیه میکرد ،چیزها کامال متفاوت می د و دیازی دمیبود عدالت را تضمین کنید.
این فا فقط میتوادد تا این سطح آموزش داده ود .ما باید تزکیه کنید تا آنچه را که در سطوح باهتر مرار دارد بهدست
بیاورید .سؤالهایی که برخی از افراد میپرسند بیشتر و بیشتر خاص می ود .اگر به هر سؤالی در زددگیتان پاسخ مایدادم ،چاه
چیزی برای ما بامی میمادد تا با آن تزکیه کنید! باید خودتان تزکیه کنید و باید خودتان به آن آگاه وید .اگر هماه چیاز را باا
دمت توضیح میدادم ،هیچ چیزی برای ما بامی دمیمادد تا با آن تزکیه کنید .اما دباید دگران با اید ،زیارا دافاا درحاال حاضار
عمومی ده است و میتوادید کارهایتان را بر پایهی دافا ادجام دهید.
*

*

*

فکر میکنم زمان آموزش فا تقریبا رو به اتمام است ،به همین خاطر میخواهم برای همه ،چیزهایی حقیقای را باهجاای
بگذارم و به این طریق ما از همینجا به بعد همانطور که تزکیه میکنید فا خواهید دا ت تاا اما را راهنماایی کناد .در کال
دورهی آموزش این فا ،مصد دا تهام کارها را بر طبق اصل مسئول بودن دسبت به ما و جامعه ادجام دهم .درحقیقت این اصال
را ددبال کردهایم .در مورد اینکه آیا آنرا بهخوبی ادجام دادهایم دظری دخواهم داد ،افکار عمومی خواهد گفت .خواست مان ایان
بود که این دافا را عمومی کنم و مردم بیشتری دا ته با یم که از آن بهره ببردد و برای آنهایی که بهطاور وامعای مایخواهناد
تزکیه کنند امکانپذیر ود که از فا پیروی کنند و تا سطوح باه تزکیه کنند .درحالی که فا را آموزش میدادیم ،توضیح دادیم که
چگوده مثل یک ادسان خوب رفتار کنید و امیدوارم که بعد از تمام دن این کالآ حتی اگر دتوادید کسی با ید که باا ایان دافاا
تزکیه میکند ،حدامل بتوادید ادسان خوبی با ید و این به جامعهی ما منفعت خواهد رسادد .دروامع ،ما هماکنون میدادید چگوده
یک فرد خوب با ید .بعد از کالآ میتوادید فرد خوبی با ید.
در جریان آموزش فا ،چیزهایی دیز وجود دا تهادد که بهآرامی پیش درفتهادد و مداخلههای مختلفی از تمام جهات برای ما
آمدهادد .اما بهخاطر حمایت پرا تیاق از طرش سازماندهندگان ،رهبران مسامتهاای مختلاف و دیاز ساعی و کو اش اعضاای
کارکنانمان کالآهای ما کامال موفقیتآمیز بودهادد.
تمام چیزهایی که در این سخنرادیها آموزش دادهام برای این است که در تزکیه کردن بهساوی ساطوح بااهتر ،اما را
راهنمایی کنند و در گذ ته ومتی فا را موعظه میکرددد هیچ کسی هرگز این چیزها را آموزش دداده است .آنچه را که ما آموزش
دادهایم بسیار صریح و رو ن است و با علم دوین و علم معاصر بدن ادسان تلفیق ده است و بیشتر اینکاه آنچاه کاه آماوزش
داده ده در سطحی بسیار باه است .در درجهی اول منظور این بوده که همه مادر ودد در آینده بهطور حقیقی فا را کسب کنناد
و از طریق عمل تزکیه صعود کنند ،این مصد و منظور من است .درحالی که آموزشها و تمرینها را منتقل میکنایم ،بسایاری از
افراد احساآ میکنند که فا بسیار خوب است ،اما بسیار سخت است که آنرا در عمل بهکار ببردد .درحقیقت ،فکر میکنم اینکاه
آیا آن سخت است یا ده بستگی به فرد دارد .فردی عادی که دمیخواهد تزکیه کند ،احساآ مایکناد کاه تزکیاه کاردن بسایار
سخت است ،غیرمابل تصور است و فکر میکند که آن ،ومت تلف کردن است .او فردی عادی است و دمایخواهاد تزکیاه کناد،
بنابراین فکر میکند که آن وامعا سخت است .هیوذی بیان کرد" ،ومتی خصی عامل و دادا دایو را می نود ،آنرا با پشتکاار و
سختکو ی تمرین میکند .ومتی فردی معمولی آنرا می نود ،آنرا کام و بایش تمارین مایکناد .ومتای فاردی احماق آنرا
می نود ،بلند به آن میخندد .اگر این خص به آن بلند دخندد ،آن دایو دیست" .میگویم برای یک تمرینکنندهی حقیقی ایان
بسیار ساده است و یک مأموریت غیرممکن دیست .درحقیقت ،بسیاری از تمرینکنندگان باسابقه که اینجا دشستهادد و بسیاری از
آنهایی که اینجا حضور دداردد درحال حاضر تا سطوح بسیار بااهیی تزکیاه کاردهاداد .ایان را مابال باه اما دگفاتم تاا مباادا
وابستگیهایی را ر د دهید یا اینکه مغرور وید و آن در ر د موت گودگ ما تأثیر میگذا ت .هر یک از ما که ذهنتاان را
برای تزکیه مصمم کردهاید ،مادر خواهید بود چیزها را تحمل کنید و ومتی آسایش خصیتان به خطر میافتد مادر خواهیاد باود
وابستگیهایتان را رها کنید و مادر خواهید بود آن چیزها را سبک بگیرید .تا ومتی که بتوادید آن کار را ادجام دهیاد ،درواماع آن
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سخت دیست .افرادی که میگویند آن سخت است ،اینطور است که فقط دمیتوادند آن چیزها را رها کنند .خود ادجام تمارینهاا
سخت دیست و ترفیع سطحتان دیز به خودی خود سخت دیست .آنها تنها میگویند سخت است زیرا دمیتوادند افکار ادسادی خود
را رها کنند .دلیل این است که ومتی آسایش خصیتان به خطر میافتد ،سخت است که آن چیزهاا را رهاا کنیاد -آن منفعات
همین جا است ،روبروی ما ،چهطور میتوادید آنرا رها کنید؟ ومتی فکر میکنند که آن سخت است ،باید بادادیم دلیال ایانکاه
میگویند سخت است این است .ومتی با مردم تضادهایی پیدا میکنیم اگر دتوادید آن عصبادیت را فرو دهید یا ماادر دبا اید مثال
یک تمرینکننده آنرا اداره کنید ،میگویم آن عملی دخواهد بود .در گذ ته هنگامیکه درحال تزکیه باودم ،بسایاری از اساتادان
واهمقام اینرا به من گفتند" ،ومتی تحمل کردن آن سخت است ،میتاوادی آنرا تحمال کنای .ومتای ادجاام آن ساخت اسات،
میتوادی آنرا ادجام دهی" .و وامعا اینگوده است .بعد از اینکه به خادههایتان بازگشتید ،ممکان اسات بخواهیاد آنرا امتحاان
کنید .ومتی درحال گذر از ردجی وحشتناک یا وضعیتی بحرادی هستید ،این را امتحان کنید .ومتی تحمل آن ساخت اسات ،ساعی
کنید آنرا تحمل کنید .ومتی بهدظر میرسد ادجام آن غیرممکن یا سخت با د ،امتحان کنید و ببینید میتوادیاد چاهکاار کنیاد .و
ومتی وامعا بتوادید آنرا ادجام دهید ،درست مثل آن مسافر خسته و فرسوده" ،سایهی درختان بید ،غنچهی گلها ،محلی که سرم
را روی آن بگذارم" را خواهید دید!
احتماه باید همین جا خاتمه دهم ،زیرا اگر زیاد صحبت کنم برای ما مشکل خواهد بود که همه را بهخاطر بیاورید .فقط
چند چیز را مبل از خداحافظی خواهم گفت :امیدوارم در تزکیهتان که پیش روی ما است مثل یک تمارینکنناده رفتاار کنیاد و
بهطور حقیقی به تزکیه ادامه دهید .امیدوارم اگردان جدید و اگردان مدیمی ما مادر با ند در دافا تزکیه کرده و موفاق اودد!
امیدوارم پس از اینکه به خاده برگشتید بهترین استفاده را از ومت برای تزکیهی وامعی بکنید.
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معني تحتاللفظي برخي از واژهها
لون :چرخ.
فالون :چرخ مادون.
جوآن فالون" :چرخاددن چرخ مادون" کتاب اصلی تزکیهی فالون دافا.
لونیو :رح و تفسیری با استفاده از زبان ،بیادیه.
فای بودا :اصول و مادون جهادی ،راه و روش گیتی.
جِنَ -ن -رِن :جِن به معنی"حقیقت یا درستی"؛ َن" ،دیکخواهی ،همدردی ،مهربادی یا خاوبی"؛ رِن" ،بردبااری ،اکیبایی،
پایداری یا کنترل خود .
دایو" :راه"( همچنین "تایو" تلفظ می ود)؛ این اصطالح به کسی که "دایو را کسب کرده" دیز ا اره میکند.
فا" :مادون"" ،راه" یا "اصول".
چیگودگ :کلی از تمرین سنتی چینی که "چی" یا ادرژی حیاتی را تزکیه میکند.
کارما :مادهای سیاه که از ادجام کاری دادرست دا ی می ود.
دافا" :راه بزرگ"" ،مادون بزرگ" ،مخفف فالون دافا.
فالون دافا :راه (تزکیهی) بزرگ چرخ مادون.
ین ینگ" :سر ت ذهن" یا "سر ت ملب"؛ "خصوصیات اخالمی".
ددیای ده جهته :پندا تی بودیستی از گیتی.
چی :در فرهنگ چینی عقیده بر این است که "چی" ،ادرژی حیاتی میبا د و در مقایسه با گوداگ ،اکل ساطح پاایینتاری از
ادرژی است.
گودگ"-0 :ادرژی تزکیه" -۴ ،رو ی که چنین ادرژیای را تزکیه میکند.
بودا :کلمهی "بودا" واژهای از زبان هندوستان مدیم ،سادسکریت است و به خصی دهلت میکند که از طریق تزکیه ،پاهیش و
پرورش خود به بصیرت (یا رو نبینی ،رو نضمیری یا رستگاری) رسیده است و دباید با "سیذارتا گوتاما" (معروش باه "باودا")،
که بهعنوان بنیان گذار بودیسم ناخته ده است و یا با مذهب بودیسم یکی در دظر گرفته ود .واژهی "باودا" ،باه ماذهب یاا
مومیت خاصی محدود دمیبا د.
بودا اکیامودی :سیذارتا گوتاما .بهطور مشهوری بهعنوان بنیانگذار بودیسم ناخته ده است .گفته می اود او در هناد باساتان
حدود سدهی پنجم مبل از میالد میزیسته است.
دارما :آموزشهای بودا اکیامودی.
"فرو رفتن در یک اخ گاو" :اصطالحی چینی به معنی رفتن در یک بنبست.
تاتاگاتا :موجودی رو نبین با ثمرهی حقیقی در مدرسهی بودا و کسیکه باهتر از سطوح آرهات و بودیساتوا است.
سوترای الماآ :متنی کهن در بودیسم.
عصر پایان دارما :بر طبق اظهارات بودا اکیامودی ،دورهی پایان دارما پادصد سال بعد از وفاتش روع می ود ،که در آن زماان
دارمایش دیگر مادر به دجات مردم دخواهد بود.
لِی فنگ :الگوی اخالمی چینی در دههی .0461
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کالپا :دورهای که دو میلیارد سال طول میکشد ،این واژه اینجا بهعنوان یک عدد استفاده می ود.
تایجی" :دهایت بزرگ"؛ تایجی سمبل مدرسهی دایو و چیزی که در غرب بهعنوان سمبل "یین -یادگ" مشهور است.
هِتو :بهعنوان ترسیمهای مامبل تاریخی ،تغییرات دورهی طبیعت را افشا میکند.
لو و :بهعنوان ترسیمهای مامبل تاریخی ،تغییرات دورهی طبیعت را افشا میکند.
کتاب تغییرات :یک کتاب پیشگویی باستادی چینی از سلسلهی جو (0011ق.م تا ۴۴0ق.م).
هشت سهدگاره :از کتاب تغییرات ،ترسیمهای که گفته می ود تغییرات دورهی طبیعت را افشا میکند.
ادقالب بزرگ فرهنگی :جنبش سیاسی کمودیستی که ارزشها و فرهنگ سنتی را مردود مرد (.)0466-0416
آرهات :موجودی رو نبین با ثمرهی حقیقی در مدرسهی بودا و کسیکه ورای "سهملمرو" است.
دنجینگ :یک متن کالسیک چینی تزکیه.
بودیساتوا :موجودی رو نبین با ثمرهی حقیقی در مدرسهی بودا و کسیکه باهتر از یک آرهات اما پاایینتار از یاک تاتاگاتاا
است.
دَن :خو هی ادرژی جمع ده از بععدهای دیگر در بدن یک تزکیهکننده.
برپا کردن کوره یا تنور بددی و جمع کردن مواد یمیایی برای ساختن دَن :استعارهای دایوییستی برای کیمیاگری درودی.
وو وِی :بیعملی ،بی مصدی
هیوذی :معروش به دویسندهی دایو دِ جینگ ،او بهعنوان بنیانگذار دایوییسم دردظر گرفته می ود و گمان میرود حادود سادهی
چهارم مبل از میالد میزیسته است.
َنگِن :دقطهی طب سوزدی وامع در محل ریشهی بینی.
لی :واحدی چینی برای فاصله (برابر دیم کیلومتر) .در چینی" ،صد و هشت هزار لی" اصطالحی اسات بارای توصایف فاصالهای
بسیار دور.
یوآن :واحد پول چینی.
فا ن" :بدن مادون" ،بددی ساخته ده از گودگ و فا.
دقطهی هیوگودگ :دقطهی طب سوزدی در مرکز کف دست.
ِبنتی :بدن فیزیکی و بدنهای در بععدهای دیگر فرد.
دیروادا( :از سادسکریت) ترک کردن ددیای بشری بدون این بدن فیزیکی ،روش کامل کردن تزکیه در مدرسهی بودا اکیامودی.
گوآندینگ :جاری کردن ادرژی از باهی سر خص ،مراسم عضویت.
ملکه مادر :در اسطورهی چینی ،سطح باهترین جاودان مؤدث درون سهملمرو.
امپراتور بزرگ یشم :در اسطورهی چینی ،جاودادی که سهملمرو را سرپرستی میکند.
کاخ دیوان :واژهای دایوییستی برای غدهی صنوبری.
یچِن :واحدی چینی برای زمان ،معادل دو ساعت.
دنتیان" :میدان دَن" ،منطقهی پایین کم.
آهکییو :خصیتی احمق در یک رمان چینی.
مایودگ :بازی سنتی چینی که چهار دفره بازی می ود.
هان :اکثریت مومیت چینیها.
هما :عنوادی برای یک استاد در سنت بودیسم تبتی.
مودینگ :همانطور که توسط برخی از استادان چیگودگ اظهار ده ،لمس کردن فرق سر خص برای دادن ادرژی.
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ینگمینگ گوییجی :یک متن کالسیک چینی تزکیه.
دایو ذدگ :یک متن کالسیک چینی تزکیه.
تیاِن" :میدان"
هویییین :دقطهی طب سوزدی در مرکز میاندوراه (منطقهی بین دشیمنگاه و آلت تناسلی).
تانجودگ :دقطهی طب سوزدی که تقریبا در مرکز مفسه سینه مرار دارد.
یوجِن :دقطهی طب سوزدی که در مسمت پایینی پشت سر مرار دارد.
مینگمِن" :دروازهی حیات"؛ دقطهی طب سوزدی که در وسط پایین کمر مرار دارد.
آسورا :ارواح بددهاد (از سادسکریت).
حالت دست گل دیلوفر آبی بزرگ :حالتی از دست برای تبرک.
جویوکه :استدعا و سحر و جادو.
دقطهی هِگو :دقطهی طب سوزدی که در پشت دست بین ادگشت ست و ادگشت ا اره مرار دارد.
فنگ ویی :رو ی چینی برای تعبیر مناظر.
چین هویی :یکی از مقامات رور دربار سلطنتی در سلسلهی سودگ جنوبی (00۴1ب.م تا 0۴14ب.م).
دینگ :حالت خالی اما آگاه بودن ذهن.
معشومهی دا :معشومهی بدجنس آخرین امپراتور در سلسلهی َنگ (0162ق.م تا 00۴۴ق.م) .عقیده بر این اسات کاه او توساط
روح یک روباه تسخیر ده بود و باعث سقوط سلسلهی َنگ د.
جیگودگ :راهب بودیستی مشهوری در سلسلهی سودگ جنوبی (00۴1ب.م تا 0۴14ب.م).
کوه اِمی :حدود هزار مایل دور از معبد لینگیین ،محلی که چاه وامع بود.
سایو سایو :امپراتور یکی از "سه پاد اهی" (۴۴1ب.م تا ۴62ب.م)
بیگو" :اجتناب از غالت" ،واژهای باستادی برای پرهیز از غذا و آب.
بایهویی :دقطهی طب سوزدی که در تاج سر خص مرار دارد.
لو دودگبین :یکی از هشت دایوییست جاویدان در مدرسهی دایو.
مایویو :خط مرزی بین طرش یین و یادگ بدن.
گودگ ن :بددی ساخته ده از گودگ.
ِن ییو :بنیانگذار مدرسهی مالی بودیسم ذِن در سلسلهی تادگ.
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