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يغرب ي االت متحدهيا يفا سآموزش فا در كنفران  

)سكويفرانس در سان 2000اكتبر  21(   
 

  )قيتشو! ( استگذشته  ياديزمدت 
 .ديفرا دهتان گوش و به معلمم يكنق را تمام يتشود ييايب اكنونار خوب، يبس

-كه باشد ير هر سطحد --خود 1يابيا مقام دستيخود،  يفا خود، اصول يهان به فاين كيدر ا يهر موجود يوقت
ـ  كه او به آن روشـن  يزيا چيكند كه آ ين مشخص ميا. بگذرد يواقعاً جد يشيآزماد از ين شده است، بايب وشنر - ن يب

موجـودات در   ي ن اسـت كـه همـه   يهمـ  يبـرا . كنـد  يم او را بنا ميعظ يا باشد، و تقوايهان پاين كيد در اتوان يشده م
ن يدر ا يامونيشاك يد، وقتيدان يطور كه م همان. شوند يم مواجه مييامروز با آن روبروكه  يتيوضعن نوع ياشان با  هيتزك
ـ ك يـ ، هـر  ارائـه شـدند   اين دنيدر ا صالح ين و فايراست مذاهب ريسا يا بود، و وقتين دنيدر ا يسيع يا بود، وقتيدن  اب
ـ . هان اسـت ياز ك ين قانونيا. گذشتندش يآزما نوع نياان يمو از روبرو شدند  نيه ايشب يزيچ مـان،  يدر مـورد دافا  يول

در  ين هـر موجـود  يـ و ا --تمـام موجـودات   رايـ ز. را نداردآزمودن آن  استحقاق يكسهيچ م كه يد به شما بگويبگذار
را آن سـت كـه   ين نيـ ق ايالچ كس ي، هاند شكل گرفتهو شده ، ساخته شدهن خلق توسط آ --شود يهان را شامل ميك

  )قيتشو. ( ش كنديآزما
 يعاد يبشر ك شكلي درن تعهد را يا يهنگج يد، ليدان يطور كه م ؟ همانميشو يمزها روبرو ين چيپس چرا با ا

ن يـ ، ايزبـان بشـر   --هـان ين موجودات كين شكل زبان در بيتر نيياز پاده با استفا، يك بدن انسانيدهد، با  يانجام م
هان را ين تمام موجودات سراسر كيا. گونگ يچه، ين شكل تزكيتر نيياز پابا استفاده و   --امروز يزبان بشرترين  ساده
هـر موجـود    نگيشـ  نيشـ گـاه  يجا ن كـردن يو معـ  يابيارز ين است كه براين كار ايعلت ا. گذاشته است يخبر يدر ب
ن اجازه يبنابرا. آشكار شود هر فردنگ يش نيش يسطح واقع، الزم بود كه گاه آنانين مجدد جاييو تعهان يشعور در ك يذ

كننـده در   هيـ تزكك يآنها مرا . داند يرا نم يت واقعيهان وضعيدر كل ك يچ موجوديه. را بدانند يت واقعينداشتند وضع
طور كه قبالً به شـما گفـتم،    همان. اند دهند كه انجام داده يرا م ييانجام كارهاجرئت  به خود نيبنابرارند، و يگ ينظر م

از  يستميكنند من در حال بنا كردن س ين است كه فكر ميهم يبرا. هان خبر نداشتيك ياز فا يشعور يچ موجود ذيه
ن فرق كه يفقط با ا --هستمفا  الحاصدرحال انجام كه واقعاً  يحال در --ام ن شدهيب هستم كه به آنها روشن ييزهايچ
ن اسـت كـه   يخاطر هم به. ن استيهمتمامش  از نگاه آنها .ت سطح باالينهايپاك و صالح است، و ب يياستثنا يا گونه به

ن عظمـت،  يـ به ا ييباالتر و فا يا يابيگر، مقام دستيان ديبه ب. ندراويما به بار ب ين فاجعه را براياند امروز ا جرئت كرده
اتفـاق   فتـد يشـده بـود كـه اتفـاق ب    اجـازه داده ن بـه آن   گر، اگرياما از طرف د. استم يعظ اندازه نيا يشيم آزمامستلز

شان  شان را در اعمال نگيش نيشش ياند استفاده كنم تا نما ب دادهيكه ترت ييزهاين بود كه از تمام چيقصدم ا. افتاد ينم
 ين فـا يانـد كـه چنـ    آنها متوجـه نشـده  . است يا دورهخ بشر يتار. دب دادنيش ترتيپ ها مدترا ن موضوع يآنها ا. نميبب

ان يـ از م يشـ يآزما ييعنوان اجرابه  ،ن چرخهيآخرِ  بشرنوع . العاده است كه خارق يزي، چباشد درحال اشاعه مي يميعظ
و  ،هـا  انسـان افتـادن   آلودگي محيطي باعث از شكل در انتها. افتاد شياز بشر امروز هم پ يحت، و گذشت يروند مشابه
حـاال  اتفاق افتاد بار قبل  كه يزيچ. بشر اتفاق افتادآخرين نوع  يكه برااست  يزين چيا. آنها شد ن رفتنيعاقبت، از ب
آنهـا  . شد ب دادهيش نظم و ترتيپها  ن امر مدتيگر، ايان ديبه ب. است يقيحق يفا حبار اصال نيشود، اما ا يدارد تكرار م

ـ  يامروز اشـتباه  ين ماجرايا كه درو مطمئن شوند كنند  يرير و انحراف جلوگير مسييغتا از تكردند  بنا يستميس ش يپ
ب داده يـ توسـط آنهـا نظـم و ترت    يهمگـ  شوند يم انينماو افتند  يمكه امروز اتفاق  ييزهايفكر آنها، چتطبق . ديآ ينم

 انيـ در مو رسند  يم به نظر ياتفاق يعاد ان مردميم زها دريچ نبوده است، اگرچه ين روند اتفاقيز در ايچ چيه. اند شده
آنهـا،   قـول به . اند ب داده شدهيآنها نظم و ترت توسط واقعاًنها يا اما. شوند يم يمتجل يبشركامالً  يبه شكل يعاد مردم
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 كيـ ، ديايش نيپ يين خطايدر كل زم يشعور يچ موجود ذيدر مورد هبه عمل آورد كه  ييها بينكه نظم و ترتيا يبرا
اتفـاق  شـود   يچگونـه مـ  . ن امـر هسـتند  يـ ا ي مشاهده در حالاد، يار زيبس يانيشمار، خدايان بيخدا. اد استيز خدا هم
عنوان تر  شيطور كه پ ن، همانياما ا. از كار درآيداشتباه  ،در روند يزيچممكن نبود كه ؟ وجود داشته باشد يا ناخواسته

ن امور را خراب كنند، چون آنها يكنند تمام ا يجرئت نم آنها .استكهن هان يان كيخداتوسط  يبينظم و ترت، فقط كردم
امـا آنهـا   . ن تعهد هستميدانند كه من در حال انجام ا ينند و ميب يهان با آن مواجه خواهد شد ميرا كه ك يمشكالت زين
د؟ يشو يا متوجه ميآ. ب دادنديخواستند انجام دهند نظم و ترت ين آنچه را كه ميبنابرا. هستم يدانند كه چه كس يز نمين

كننـد كـه فـا     يم خود را بنا كند، و كـار يعظ يما اجازه دهند كه تقوا ين بود كه به فايشان ا يقصد ظاهر) قيتشو( 
ب ين قصدشان از نظم و ترتيدر ظاهر، ا. هان واقع شوديمش واقعاً مورد احترام موجودات سراسر كل كيعظ يتقوا يبرا

ن صـورت  يـ دانستم كه آنها قطعاً آن را بـه ا  يم. اصالح فا شده است يبرا يمانع ر عوضد نياما ا. نها بوديدادن تمام ا
 يانـد بررسـ   ب دادهيـ كه نظـم و ترت  يزيشان را در هر چ نگيش نيشن از فرصت استفاده كردم تا يدهند، بنابرا يانجام م

 ي ح رابطـه يد به طـور صـح  ياز شما باك يتان، هر  هيان تزكيدر جر. ن كنمييشان را تع گاهيكنم و بر طبق آن مجدداً جا
د نگـاه  يـ كن يكـه تجربـه مـ    ييها ها و آزمون د به محنتيچگونه با. ديتان و اصالح فا را درك كن يشخص ي هين تزكيب

بـه آن شـدت نخواهـد     ييهـا  آن اندازه كارما نداشته باشد، مطلقاً محنت يم كه اگر شخصيتوانم به شما بگو يد؟ ميكن
تمـام نظـم و   . ديـ ص دهيطان تشـخ يفـا توسـط شـ    ي شخصي را از شـكنجه و آزار  تزكيهروشن  يد با فكريبا. داشت

ر قابـل  يـ ل كنند، مطلقـاً غ يا فا تحميرا بر من  يزياند تا به زور چ كرده ياند، كه سع كه با دافا مداخله كرده ييها بيترت
بـا شـكنجه و آزار    ين چه تفاوتيا. بل شونداند متق را كه انجام داده يزيت هر چين مجبورند مسئوليبنابرا. قبول هستند

متقبـل  را زهـا  ين چيـ ت تمـام ا يدر روزگار آنها دارد؟ مجبور هسـتند كـه مسـئول    يامونيدان شاكيب به مريو آس يسيع
سـت؟  يك بودا چي: گفتم. ام هست كه قبالً به شما گفته يزيچ. زها را متقبل شوندين چيت تمام ايد مسئوليبا —شوند

د، يآ ياست م آن قت و با قدرت انجام آنچه كه خواهانيند كه با حقيگو يم يها به فرد است كه انسان يزيچ "تاتاگاتا"
ن امـر،  يـ ن حال، در ايبا ا. اند هانيهان هستند و مسئول تمام عناصر صالح در كيمحافظان ك يان واقعيحال آن كه بودا

اند و سمت ناخالص خـود را بـه    به طور كامل نشان داده بعد از انحرافشان از فا را خودنگ يش نيشگاه ين جايآنها همچن
 يافتادند و به همه نـوع  ياتفاق م ينيمع يها تيد در وضعيكه نبا ييزهاياز چ يارين به بسيا. اند طور كامل آشكار كرده

 شـان  يشخصـ  ي هيـ تزك يشاگردان ما در حال حاضر در طـ  نگيش نيشش يده است؛ كامالً مشابه نماياز مداخله انجام
 ين مكـان بشـر  يها ممكن است در ا يان اصالح فا هستند، و تمام تجليهان در ميشعور در ك يتمام موجودات ذ. است

كـه   ييهـا  ها و محنت م كه رنجيتوانم به شما بگو يم. ن هستميدر حال انجام ا ين مكان بشريظاهر شوند چراكه در ا
ز در ارتبـاط بـا   ين يعوامل --را مورد هدف قرار نداده استآنها  يشخص ي هياند فقط تزك ما متحمل شده يدان دافايمر
 "رشـد دادن آنهـا  "ن امر كه شاگردان كارما دارند، با استفاده از ين وجود دارند كه موجودات سطح باال، با استفاده از ايا

آزار، دافـا را  بـه اجـرا درآوردن شـكنجه و     ين بـرا ييك بهانه، و با استفاده از موجودات منحط در سطوح پـا يبه عنوان 
جـاد شـده   يا يهـا  شما فقط در حال تحمل محنـت . نها به اصالح فا صدمه زده استيدر واقع، تمام ا. كنند يش ميآزما

ان در يد، و خدايبزرگ هست يانياند، خدا ه شدهياز شما به طور كامل تزك ييها از آنجا كه بخش. ديا ها نبوده توسط انسان
افتـد   يل آن است كـه چـرا آنچـه امـروز اتفـاق مـ      ين دليا. اند ش كردن شما بودهيزماار باال در حال آيار بسيسطوح بس

اما . كننده است هيك تزكين درك آن از نظرگاه يا. نداده است يخ رويگاه در تار چين هير اينظ يمحنت --سابقه است يب
ن يانـد، بنـابرا   ن كـار را كـرده  يـ ا اامـ . را آزمايش كنددافا اين نيست كه ق يال يچ كسيم كه هيگو يگر، ميد يا هياز زاو

ـ  يفقط شرح. اند متقبل شوند را كه انجام دادهكاري ت هر ياند، و مجبور خواهند بود كه مسئول مرتكب گناه شده از  يكل
شـان را   نگيشـ  نيشاستفاده كنم تا  انخواستم از اعمالش يطور كه گفتم، فقط م همان. ام ت به شما ارائه كردهين وضعيا

قـرار داده و آنهـا را قـادر     يدان را مورد بررسـ ين مريب دهم، و همچنيشان را نظم و ترتيها نم، مكانيح بببه طور واض
 يا وهين را بـه شـ  يـ ن موجودات هستند تا تمـام ا يتر يطانين در حال استفاده از شيآنها همچن. سازم كه به كمال برسند
  .مخرب به انجام برسانند
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اصـالح فـا    ي دوره يرا شما طـ يروبرو شده است ز يميعظ يها ن تعهد با محنتيند، ايب يآنطور كه استاد آن را م
كه  ياند، و افراد روبرو نشده يميعظ يها ن محنتيافراد با چن يخيتار ي چ دورهيهرگز قبالً در ه. ديهمراه فا وجود دار

چراكه آنهـا   --ندهيآ يها لكه انساند بود، بيالبته آن افراد شما نخواه --روبرو نخواهند شدنيز كنند  يه مينده تزكيدر آ
 .ديوند هستياما شما با فا در پ. خواهند بود يشخص ي هير تزكيفقط درگ

دم كه شاگردان واقعاً يكردم، د يبا شما صحبت نم يوقت. ار كردميل گوناگون سكوت اختيسال گذشته، به دال يط
. ديـ عمـل كن  يد به خـوب يتوان يضور ندارم شما ممن ح يكند كه وقت يان مين بيا. در حال عمل كردن هستند يبه خوب

د، بلكـه بـه طـور محكـم از دافـا حفاظـت       يـ ا كننده اداره كرده هينه تنها خود را به عنوان تزك! ز استيبرانگ نين تحسيا
ظـر  كننـده در ن  هيـ نكه خود را تزكيد، و ايا بند بودهين است كه شما به فا پايعلت آن ا! ديواقعاً باعظمت هست --ديا كرده
. دهنـد  شتوانسـتند انجـام   يمطلقـاً نمـ   يافراد عاد --توانند انجام دهند ينم ياست كه افراد عاد يزين چيا. ديا گرفته

خواهنـد بـه مـا صـدمه      يكه م يديپل يروهايهوده است كه نيب. ده نشده استيخ بشر ديگاه در تار چياست كه ه يزيچ
ن يـ ا ييز توانايها ن فتاده است، و انسانيخ اتفاق نيدر تار اينه يبش يزيچ چيه --نابود كردن ما تالش كنند يبزنند برا

ان، و يهـا بـا خـدا    دن انسـان ياست از جنگ ين موضوعيدافا را شكنجه و آزار كند، ا يست چه كسيمهم ن. كار را ندارند
اند؛  دست آوردهبه  يتر دادها شاگردانمان درك شفافين مجموعه از رويق ايالبته، از طر. مشخص است يينها ي جهينت

به فكر فـرو رفتـه بودنـد،     يبرخ. شوكه شدند يبرخ. وجود داشت يميها تازه شروع شده بودند تفاوت عظ محنت يوقت
جـامع تمـام    يشـ ي؟ آزما"ن فا درست و صـالح اسـت  يا ايآ"كردند،  يفكر م ي؟ برخ"است يچه نوع فرد يهنگج يل"

د، آن يـ ده بوديچسـب  ييها يد به چه وابستگيبه دافا آمد يت وقتسيمهم ن. را هدف قرار داده است يبشر يها يوابستگ
ش امـروز  يا آن جنبه از دافـا خـوب اسـت، امـا آزمـا     ين يدند كه ايشيافراد اند يبرخ. شدند يش ميد آزمايها با يوابستگ

 .تواند به آسمان برده شود ينم يبشر يچ وابستگيكه هچرارحمانه است،  يب

 --ه موفـق شـده باشـد   يـ نبـوده اسـت كـه در تزك    يچ انسانيگاه ه چيخ هيطول تار م كه دريتوانم به شما بگو يم
شود، بلكه بـدن فـرد را در    يفرد وارد سه قلمرو نم ين كمكين است كه روح نخستيا علت آن. هيصرفنظر از روش تزك

ن يخ ايدر تار رگزهبرگردد، قبالً  يرممكن است كه فرديصرفاً غ. كند يسه قلمرو كنترل م يدر ورا يهانيزكير يسطح
 ي ن رابطـه نه به خـاطر آنكـه چنـي    --ديا ن روبرو شدهيامروز با ا يفا ان اصالحياما چون شما در م. فتاده استياتفاق ن

ه يـ ق تزكيـ د از طريـ توان يشـما واقعـاً مـ    --اسـت  يتصادفاين  آنكهنه به خاطر  همچنين د، ويداررا  يميعظ يريتقد
 )قيتشو! ( ديبرگرد

. ن مطلق استيا. تواند برگردد يكبار كه وارد سه قلمرو شود هرگز نميد، يآ يم يا از چه سطحك خديست يمهم ن
شد كه نوع بشـر بـه    يجرئت نكرده است آن را فاش كند، چون منجر م يچ كسياست كه هرگز ه يزين چين همچنيا

ـ   يقت موضوع را مياگر مردم حق: برود يسرعت به سمت نابود فروگـذار   يچ شـرارت ياز هـ  ديـ ام يدانستند، موجـودات ب
ن نقـش را  يـ م، و آن اين را به انجام برسانيم اي، ما قادر]كه برگردند[اجازه داده است ] به افراد[ما  ياما دافا. كردند ينم
 )قيتشو. ( ام شما آشكار كرده ي همه يقت آن را براين است كه حقيهم يبرا. فا كرده استيا

اصـالح فـا    يكه قرار بود برا يدانجام داد ياريبس يزهايچ ي، همگقبل مدتي. زنديبرانگ نيشاگردان ما واقعاً تحس
مردم  يقت برايحق يروشنگر يكار برا ياديار زياز شما در حال انجام مقدار بس ياري، بسمدت اخيردر اين . ديانجام ده

افـراد   يوقت. ديد آن را انجام دهيهان، بايبزرگ ك ين فايك ذره از اي] به عنوان[د دافا، يك مريبه عنوان . ديا ا بودهيدن
توانـد توسـط موجـودات     يهـان مـ  يك يچگونه فـا  --تواند به فا صدمه بزند يچ كس نميالبته، ه... زنند يبه فا صدمه م

قـرار  و آزار د تا فـا را مـورد شـكنجه    يآ يم يفرد ياما وقت... تواند به آن صدمه بزند يچ كس نميند؟ هيصدمه بب يبشر
قت شـناخته شـود و مـردم را از    يد حقيد بگذاريا نبايد؟ آيد انجام دهيبا يك ذره از دافا، چه كاري، ديك مريدهد، شما، 

ن نقش را يد اين بايد، بنابراياز دافا هست يا شما ذره. شما است ي هين موضوع از زاوين نگاه به ايد؟ ايها آگاه كن تيواقع
 .ديفا كنيا
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باشـند كـه    ييخـواه آنهـا   --هانيان در كيم كه تمام خدايه شما بگوتوانم ب يم، ميكه به آن نگاه كن يگريطور د
، مـا  هستيد كه امروز در حال انجام آن يزيند، در خصوص هر چيگو يم --اند كه اصالح نشده ييا آنهاياند  اصالح شده

شمار آمد، تعـداد   يب يها طان در دستهيكه ش يزمان يط: ديدانست يا ميآ) قيتشو. ( ميخواه هست كياندازه بخشنده و ن يب
دان مـن  يـ ب داده شدند، و نسبت به دافا و مريفر آميز، فريب يها و دروغتوزانه  كينه جعلياتاز افراد توسط  ياديار زيبس
قت، به آنها اجازه يحق ي ن وجود، با ارائهيشوند، اما با ا حذفنده يداشتند؛ آن افراد محكوم بودند كه در آ ينه و دشمنيك

ار ممكن است كه بتوانند نجات يابند، و بسي ييرهاخود  سابق شومها را بدانند و از نظرات و از افكار  تيم كه واقعيا داده
ان يـ ب يبـرا  ييست، و انجـام كارهـا  ين ياسياز كشمكش س يچ نوعيا هيدن يقت ما برايحق يروشنگر) قيتشو. ( ابندي

! دينده هستيو شما واقعاً در حال نجات مردم آ ن رحمت شماست،يم كه ايگو يبه شما م. باشد نميز يموضوعات ن يبرخ
ك يـ د، بـه عنـوان   يـ كنم شما با يفكر م. تمام است آنها د، كارياش فكر كن اگر افكار آن افراد برنگردد، درباره) قيتشو( 

 ي دربـاره  د، به آنهـا يقت باخبر كنيمردم را از حق. ديز انجام دهيدگاه رحمت نين كارها را از ديكننده، ا هيك تزكيشاگرد، 
 .دن به مردم استيبخش ييز رهاين نيا --دييآن بگو

 ياالت متحـده و كانـادا بـرا   يـ ن فرصت استفاده كنم تا واقعـاً از سـطوح مختلـف دولـت در ا    يلم از اين مايهمچن
نها توانم از آ يخصوص، نم ط بهين شرايدر ا) قيتشو. ( كنم ياند سپاسگزار دهيكه به ما و به من بخش هايي داشت گرامي

 يت برايحما ياي، ما جوامر در ظاهر) قيتشو. ( شگرف خواهم آورد يا ندهيشان آيتشكر كنم، اما برا يبه صورت انفراد
امـا در آن  . شود يم يمتجل ين مكان بشريكه در ا ،است يويدن يبشر سمت ن تفكرِيا. ميا هستيمردم دن يدافا از سو
 يخود در حال بنـا كـردن هسـت    ي، برادفاع نمايددافا از ا ي كند تيكه از دافا حما يهر كس. گر برعكس استيسمت د

 )قيتشو. ( نده استيبه دست آوردن فا در آ يبرا يانينده است و در حال گذاشتن بنيوجودش در آ

كـنم كـه    يرا انتخاب م يزمان. صحبت كنم يليخواهم خ ياكنون نم صحبت هست، اما هم يبرا ياريبس يزهايچ
ن را به يد اياما بگذار) قيتشو. ( شما شرح دهم ين موضوعات را برايا ي ز دربارهيطور واضح همه چ م تا رسماً و بهيايب

! ( ز اسـت يـ برانگ نيتحسـ ) قيتشـو  ! (كنـد  يد، استاد از شما تشكر مـ يا ش گذاشتهيكه قدم پ يدانيتمام مر: ميشما بگو
 )قيتشو

ر يـ مـا درگ . هسـتيم دافـا   يقـت بـرا  يحق يروشـنگر  فا، و ي اصالح فا، اشاعه يك از ما در حال انجام كارهايهر 
 يا روشـنگر يـ ، و يهـا  نـان  باشد، رفتن به جونـگ  من آن ميدان تيانمان به  م، خواه رفتنيا نشده ياسيس يها كشمكش

چ يطان ما را مورد شكنجه و آزار قرار نداده بود، به هين است كه اگر شيعلتش ا. ها تيمردم در انواع وضع يقت برايحق
مان  قتيحق يا روشنگريها و  يم دادخواهيكن ين فكر نميهمچن. ميح دهيمردم توض يقت را برايم حقينداشت يازيوجه ن

صـحبت داشـته    ي د اجـازه يـ شـود، با  يرمنصفانه رفتار ميبا مردم غ يوقت. باشد يدر حال حاضر، در حال مداخله با كس
 . ك انسان استين حق يتر يا هين پايا --باشند

از  ين امر از رونـد يشما در شروع ا. ميا دهيهر شاگرد را به طور كامل دنگ يش نيشگاه ين امر، جايق ايالبته، از طر
ن فرصـت داده شـد   يشود، چراكه به شما ا يد، اما هر طور هم كه بود، آن اشتباه در نظر گرفته نميگذر كرد يتفكر جد

د از بشـر بـودن قـدم    يا كه توانسته ييآنها يبرا ن فا صالح است؟يا اياست؟ آ يچه نوع فرد يهنگج يل: ديكه فكر كن
) يق طـوالن يتشـو ! ( ديموفـق شـد  : مين را بـه شـما بگـو   يد ايد، بگذارييايش بيد تا امروز پيا د، كه توانستهيش بگذاريپ

 ن بود كـه يواقعاً سهمناك و در هم كوبنده بودند، مثل ا يطانيش يروهايد، در آن زمان نيدان ياكنون م طور كه هم همان
 يهـا  فقط انسـان ) قيتشو. ( اند اكنون نابود شده زها همين چيا. اد بودنديار زيبس --ن را پوشاندنديآسمان را گرفته و زم

و مـن در حـال    --افكار صـالح  ين، تمام مردم دارايعالوه بر ا. اند و هنوز در حال عمل كردن هستند مانده يباق شرور
ـ ز. ستاندن در برابر آن هسـتند يافكار صالح در حال ا يدارا يعادتمام افراد  --ستمياشاره به شاگردانمان ن طان يرا شـ ي

ن رفت، مردم روشن و متوجـه شـدند و اكنـون درحـال     يطان از بينكه آن شيقبالً در حال بازداشتن مردم بود، و بعد از ا
 )قيتشو. ( دك افشا خواهند شيك به يات يها و جعل دروغ. ن مسائل هستنديمجدد تمام ا يابيمالحظه و ارز
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د، ياز مـن داشـته باشـ    ياريبس يها و شما هم ممكن است سوال. ميزها به شما بگويچ يليخ ي خواستم درباره يم
م كـه در  يتوانم به شما بگو ي؟ م"ا انجام آن به آن صورت درست استيآ"؟ "ن صورت درست استيا انجام آن به ايآ"

 يخصوصـ  بـه  يزهايا معدود چي يدر رابطه با آن موضوعات جزئ. ديا انجام داده يشما كارها را به درست ي مجموع همه
اداره  يزها را به خوبين چيد بود كه ايكمال قادر خواه ير خود به سويكنم كه در مس يد، فكر مينان نداريكه از آنها اطم

ن حضـور مـن   داده ثابت كرده است كه شما بدو يكه گذشت، آنچه رو يك ساليش از يب يدر ط زيرا) قيتشو. ( ديكن
كـه در   يمسـائل و  يمسائل جزئ يبعض) قيتشو! ( خوب يياستثنا يواقعاً خوب، به نحو --ديا عمل كرده يواقعاً به خوب

د ييـ د بگويتوان يم. ب داده شده بودنديز نظم و ترتيآنها ن. تواند معرف دافا باشد ينم اتفاق افتاد ينيخصوص اشخاص مع
كنـد،   يدر كدام زمان كدام فرد به چه شكل رفتـار مـ  : ب داده شده بودندينظم و ترتقت يدر حق. ر بودنديناپذ كه اجتناب

شود كه تمام مـدت   يز مين شامل آن افراد در مراكز بازداشت ني، و ادهد كاري انجام ميچه  يزمان چه يك فرد در طي
ر يسا ين را متوقف كردند، و حتيتمرمطالعه را متوقف كردند،  --دتغيير موضع دادن الً خوب رفتار كردند اما در انتهاكام
باشـد؟   ينها تصادفيشود ا يا ميآ: دياش فكر كن درباره]. كه به همان نحو عمل كنند[اند  ق كردهيكنندگان را تشو نيتمر

 ييها شيان آزمايتان تمام راه تا پا هيكننده، شما در روند تزك هيك تزكيشما،  يرا برايست، زين يز تصادفيچ چياحتماالً ه
هـا سـقوط    شيان آزمـا يـ ه باشـد در م يما كه واقعاً در حال تزك يدان دافاياز مر يكي يبه طور مشابه، حت. ديدار يادينب

 .نكرده است

 ييخـواه آنهـا  ) قيتشـو . ( دهم يات شرح ميتان با تمام جزئيامور را برا شودفرصت  يوقت. گويم قدر مي همينفقط 
انـد،   شـده  يا زنـدان ياند  كه در مراكز بازداشت بوده ييه شده است، آنهاگرفت يطانيش يروهايباشند كه جانشان توسط ن

ا يـ ا شـاگردانمان در خـارج و   يـ اند،  شان شدهيها ا مجبور به ترك خانهيط رنج برده ياز شرا يكه تحت همه نوع ييآنها
گـام  . را بنا كرده اسـت  م شمايعظ يد تقوايا دافا انجام داده يكه شما برا ييزهايگر، تمام چيد يها طيشاگردان در مح

 )قيتشو! ( متشكرم! ديد و واقعاً به كمال برسيبهتر عمل كن يدوارم حتيام. ديان برسانيآخر را به پا
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 آموزش فا در
يشمال يكايدر آمر هاي بزرگ درياچه يفا كنفرانس  

 )"آن آربر"، در 2000دسامبر  9(
 

 )ق پرشوريتشو! ( ديا سخت كار كرده

تـوانم   ي، مـ يديش شـد ين آزمـا يان چنـ يـ بعد از گذر از م. دينطور نبوديش ايك سال پي. دن شما خوشحالمياز د
ان يـ مـا از م  ي همـه . هسـتيد بـا قبـل   متفـاوتي  كـامالً  افراد كه  --آن را حس نكنيد يليد شما خيگرچه شا --ميبگو
. بـود  يا رانهيش شـر ين آزمايا م، ويا فتاده است، گذر كردهيخ اتفاق نيگاه قبالً در تار چيكه ه يزيش، چين آزمايدتريشد

د يـ مطالعه كنم؟ چگونه با يتوانم فا را به خوب يچگونه م": ديكرد يم شما فكر ميداد يدر گذشته، در هر چه كه انجام م
شـه احسـاس   ي؟ هم"توانم بهتـر عمـل كـنم    يتوانم خودم را رشد دهم؟ چگونه م يدافا كار انجام دهم؟ چگونه م يبرا
نم كه شما كـامالً  يب ين سال، ميبعد از ا. دياز دافا هست ينكه بخشيا يد به جايدافا هست يريدگايد كه در حال يكرد يم
هـم كـه در حـال     يزيد و هر چيده يدافا انجام م يهم كه برا يزيهر چ. ديكن يگر مثل قبل فكر نميد. ديا ر كردهييتغ

دافـا   يبرا يخواهم كار يم"د كه ين فكر كنيا ي نكه دربارهيا يد به جايده يد، خودتان را در دافا قرار ميانجامش هست
هر چه هم . ديكرد يآنطور كه قبالً فكر م] مشابه[، "ا آن صورت رشد دهمين يخواهم خودم را به ا يم"ا ي "انجام دهم
ا را دافـا كارهـ   يد براينكه چگونه بايا ي د، دربارهيدافا هست يبرا يزيد در حال انجام چيكن يد، فكر نميده يكه انجام م
. ديده يدر عوض، خودتان را در دافا قرار م. "انجام دهم يزها را به خوبين فا چيا يتوانم برا يچگونه م"ا يد، يانجام ده
د يستين آگاه نيهرچند از ا. ديد صرفاً انجامش دهيست آن چه باشد، بايمهم ن] د كهيكن ياحساس م[از دافا،  يا مثل ذره

ن ين بزرگتـر يـ ا. اكنون هسـتند  است كه اعمال شما هم ين در واقع طوريد، ايآور ينم ا به طور شفاف آن را به زبانيو 
ن مخصوصاً در يا. دياكنون به طور كامل در فا هست گر، هميان ديبه ب. نميب ين سال در شما مياست كه بعد از ا يرييتغ

 "دانيـ مر"راً، اغلب از ياخ. ديهست ك شاگرديشد گفت كه شما  يقبالً م. رفتار شاگردان باسابقه از همه مشهودتر است
د، استاد بـه  يكننده هست هياز آنجا كه تزك. ديا شده يميرات عظييواقعاً دستخوش تغ. كنم ياستفاده م "شاگردان" يبه جا

ا به شما نگفته است كه چقدر ين نكرده است يشما را تحس يليكنند خ ياستفاده م يكه افراد عاد يزيآم قيتشو ي وهيش
 .ديد كنيد كه چه كار بايد بدانيد و بايكننده هست هين است كه شما تزكيعلتش ا. ديا ل عمل كردن بودهخوب در حا

 يا چ مرحلـه يدر هـ . ب داده شدنديخ نظم و ترتيها قبل در تار دادن هستند مدت يكه امروز در حال رو ييزهايچ
. هـان كهـن انجـام شـد    يدات سطح بـاال در ك ب توسط آن موجوين نظم و ترتيالبته، ا. ز به انحراف نرفته استيچ چيه

ز يـ هـدف آنهـا ن  . ب داده شـد يهان نظم و ترتيك ي هيه اليك توسط موجودات كهن اليستماتين، به طور سيعالوه بر ا
انجام  يزها را به خوبين چياند تا ا شان بوده انجام داده كه در توان يكنند كه هر كار يآنها فكر م. هان بودين كينجات ا
اسـت   يزيـ ن چيا. شود يز شامل ميامروز را ن يدان دافايمر يكه دافا و حت --ن موضوع را به كمال برسانندياو  دهند

 --سكو آموزش دادم چه گفتميفرانس قبل كه فا را در سانبار د كه ياد داشته باشيممكن است به . كنند يكه آنها فكر م
ك موجود ين است كه قلمرو و سطح يعلتش ا. ش كندياهان را آزميبزرگ ك يست كه فاين نيق ايال يچ كسينكه هيا

ان يـ بـه ب . هان است، و توسط فا خلق شـده اسـت  ين كيدرون ا يهان هر قدر هم كه باال باشد، هنوز موجودين كيدر ا
ن يـ ش كنـد؟ بـا ا  ين فا را آزمـا يتواند برگردد و ا ين چگونه مين فا خلق شده است، بنابراياو توسط ا يهست يگر، حتيد

و اجـازه   --توانسـتند  يام، موجودات در گذشته نم ز به شما گفتهين يقبل يفا يها يطور كه بارها در سخنران همانحال، 
م، چنانچـه  يان كنـ يـ ب يعـاد  يمثال آن را به صـورت بشـر   يالبته، اگر برا. هان بداننديك يفا ي كه درباره --نداشتند

هـان  يشعور ك ينكه موجودات ذين موضوع پس از ايد دارد، اهان فا وجويدانستند كه در ك يهان ميشعور ك يموجودات ذ
موجـودات تـالش    يممكن بود بعض. آورد يبه بار م ياديار زيار بسيشدند مشكالت بس يدر طول اعصار از فا منحرف م
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ن است يهم يراب. انجام دهند يتوانستند هر كار يباً ميآن را دارند، تقر يياز آنجا كه توانا. ر دهنديين فا را تغيكنند كه ا
 عـوض،  درن يـ ا. ده شـود يـ فهم يچ سطحيست توسط موجودات هيهان وجود دارد مجاز نيبزرگ ك يكه فا يكه شكل
در هـان  يبـزرگ ك  يفـا  ييآنهـا توانـا  . هان وجـود دارد ين كيدر ا ييدانند كه فا يآنها نم. آورده است همراهبه  يمشكل

كـه در  را و واقعـاً تمـام آنچـه    . رنديگ ين فا در نظر ميبه ا هان را روشن شدن منين كيگسترده در ا ي اشاعه خصوص
 امـا . انـد  زها به انجام رساندهين چيكمك به من در به كمال رساندن تمام ا ين امر و برايت ايموفق ياند برا توان داشته

گر، يان ديبه ب. دان ن فا منحرف شدهيهان از اي؟ تمام موجودات در كيچه مشكل. آورد يرا به همراه م يگرين مشكل ديا
ن تمام نظم و يبنابرا. ستين يگر كافيده شود، ديهان سنجيك ي هيبزرگ اول يبا استاندارد فا يقلمرو و خلوص آنها، وقت

ن است كه يعلتش ا. ن تعهد توسط من شده استيا ياجرا ين مانع برايتر ن موضوع، بزرگيشان در ا ياريها و  بيترت
ب يـ كه آنهـا نظـم و ترت   يزيزها بر طبق هر چياگر چ. رود ياز قلمروشان فراتر نم هر قدر هم كه خوب عمل كنند، آن

ن يـ نكه ايبعد از ا يانجام نشده است، حت يچ كاريبود كه ه ين نميا مثل ايآ: دياش فكر كن شدند، درباره يدادند انجام م
رفتـه  يتوانـد پذ  ياند نم و انجام دادهب داده يكه نظم و ترت ييزهاين چين خاطر است كه تمام ايشد؟ به هم يامر كامل م

 . ا معتبر شمرده شوديشود و 

 نداند نتوانسـت  ب دادهيكه آنها نظم و ترت ييزهاين چينه تنها تمام ا: را به وجود آورد يك مشكل جدين يسپس، ا
 يعـاد  يع بشرامروز در اجتما يطانيش ين ماجرايا. شدندنيز  يجد يك مانعند، بلكه نفا كيدر اصالح فا ا ينقش مثبت

شِ ين نمـا يتر ن حال، بزرگين، در عيا. ب داده شدياست كه توسط موجودات سطح باال نظم و ترت يزياز چ يز بخشين
كنندگان سـطوح   شركت يسازد، و آن به طور كامل استانداردها يآنها الزامات فا را برآورده نم نگيش نيشن است كه يا

اصالح فا به همراه  يرا برا يط مطلوبين حال، شراين در عيا. داده استو موجودات را نشان  نگيش نيش يمختلف برا
گـاه آنهـا بـر    ين جاييدادند، تع يت خود را نشان نميك از موجودات ماهيچ ياصالح فا ه ي؟ اگر طيطيچه شرا. آورد يم

گر، تمام يان ديب آنگاه، به. كرد مشكل ميار ي، اصالح فا را بسيعني. بود يشان مشكل م نگيش نيشطبق سطوح مختلف 
گـاه  يجا ،شـده اسـت كـه در آن    يش و عملكـرد يانـد نمـا   ش كـردن دافـا انجـام داده   يآزمـا  يكه آنهـا بـرا   ييزهايچ
دارنـد   يز عناصر بدين حال، اتفاقاً شاگردان نيدر ع. شود يش درآمده و مشاهده ميشان به طور كامل به نما نگيش نيش

. د شـده اسـت  ين تولييپا يكه در قلمروها يين كارماياست، و همچن شان جمع شده يهست يان طوالنيكه در طول جر
ن ماجرا شده است، يشاگردان در ا يش خشن براين آزماين منجر به اين اين بروند، و بنابراينها الزم بود كه از بيتمام ا

ش يدان در دافا را مورد آزمـا ه من بسازند تا عزم شاگريعل ييها د استفاده كنند كه دروغينكه آنها از افراد پليو منجر به ا
 .ن استيت ايوضع. قرار دهند

ن الزم است كـه آنهـا را از   يبنابرا. ق كنمينها را تصديك از ايچ يتوانم ه يقبل ذكر كردم، نم يطور كه كم همان
فتار شـد  كه در گذشته با مذاهب ر يخواستند كه با ما به صورت يدر آغاز آنها م. را يطانيش ين ماجراين ببرم، شامل ايب

برحـق   يكـار  ،خيان در تـار يد و تصورات منحرفشان باعث شده است كه فكر كنند شكنجه و آزار خدايعقا. رفتار كنند
نجـات   يشده است كـه بـرا   ييموجودات سطح باال يبرا يروال يسيده شدن عيب كشير به صلينظ يعيوقا. بوده است
د تا مردم يآ ين مييك خدا به پاي! ن خودش منحط استيباشد؟ ا تواند قابل قبول ين ميچگونه ا. نديآ ين مييمردم به پا

آن  يهنوز هم امروز بـرا ! اند مرتكب شده يميمردم چه گناه عظ --كشند يب ميها او را به صل را نجات دهد، اما انسان
آنهـا  . بـود  به علت انحطاط موجودات سـطوح بـاالتر  . ها انجام نشد ن صرفاً توسط انسانياما ا. در حال پرداخت هستند

ز در حـال  ين است كه همه چيعلت آن ا. رنديرا در سمت خود بپذ ييچ خطاين موضوعات هيكنند در تمام ا يجرئت نم
چ يهـ . انـد كـه اكنـون هسـتند     شـده  يزيج چياند و به تدر افتهيقدر منحرف كه از فا انحراف  آن --منحرف شدن است

 يا شـده  دهيچيپ هم ز توسط عناصر دريهمه چ. ا نداشته استهرگز جرئت دست زدن به آنها ر يچ سطحيدر ه يموجود
ن يبه طور كامل از ب --ن برونديد از بيناخالص با يزهاين چيتمام ا. اند شدهو بغرنج ده يچيت پينهايشود كه ب ين ميمع

 !بروند
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 يبشـر رسـد كـه موجـودات     يشود و به نظر مـ  يم يمتجل يعاد يدر اجتماع بشر يطانيش ين ماجراينكه ايبا ا
در واقـع بـه خـاطر شـركت كـردن موجـودات        امااند،  من به وجود آورده يدان دافايمر يد را براين محنت شديا شرور

انـد   كه شـركت نكـرده   يموجودات. كنم اشاره مي به آن موجودات منحط --د آمده استيمنحرف از سطوح گوناگون پد
ن يياصالح فا مجدداً در حال تع يآنها در ط ي گاه همهي، و جاستنديگر خالص نيز دياما آنها ن. شوند يت را شامل مياكثر
چ ين تعهد را شروع كردم به آنهـا گفـتم كـه هـ    يكه ا ياز همان هنگام. وجود دارد يگريد يار جديبس ي مسئله. است

تواند  ينم يچ كسيتواند موجودات امروز را نجات دهد، و ه ينم ييچ فايتواند مردم امروز را نجات دهد، ه ينم يموجود
توانند متوجـه تفكـر منحـرف خـود      يمردم امروز نم. ميگو ين چه بود؟ به شما ميمنظورم از ا. ر دهدييمردم امروز را تغ

د آنچـه را كـه آنهـا    يـ توان يهم اتخاذ شود، فقط م يا هيهر راه تزك. ر كرده استييخود سرشت مردم تغدقيقاًً را يشوند ز
ن يهمـ  يبـرا . ديـ توان  يمنحرف شده است را نم در خود سرشت آنهاد، اما آنچه كه يهر دييتوانند از آن آگاه باشند تغ يم

ـ  ييها وهيست از چه شي، مهم نچنديك سال و ين ياست كه بعد از ا رحـم بودنـد، نتوانسـتند     ياستفاده كردند و چقدر ب
كننـد كـه    ينكـه كـار  ير ابـه منظـو  . افتنـد يان به هدف خود دست نير دهند و در پاييشاگردان را تغ ياديموضوعات بن

اسـتفاده كردنـد تـا بـه طـور       يطانياز آن موجـودات شـ   --به الزامـات آنهـا برسـند    --شاگردان به استانداردها برسند
اده كردند و هنـوز نتوانسـتند بـه    يها را پ ن روشيتر  رانهيشر يوقت. قرار دهند شتمشاگردان را مورد ضرب و  يا انهيوحش

نكـه  يدر انتهـا، بـا ا  . ت با شاگردان ما پرداختنديتر به ضد رانهيشر ين شدند، و حتيمگهدف خود برسند، سردرگم و خش
 ي هيـ ه اليـ ن حـال ال يبا ا! يطانيچقدر ش. اند ن تالش خود را انجام دادهينتوانستند به هدف خود برسند، گفتند كه بهتر

ن يـ علـتش ا . را دريابندحال وقوع است كه در  ييها ن شرارتيتمام ا يديپل نيستند كه م قادريهان عظيموجودات در ك
 .اند است كه تمام موجودات در حال منحرف شدن بوده

در  يزيـ هـر چ . توانند موفق شوند يگر نميست كه شاگردان ما دين ين معنيدند به اينكه آنها به هدف خود نرسيا
هـر   يبـرا . ديـ كـار را انجـام نده   نيـ ها قبل به آنها گفـتم كـه ا   مدت. تواند به استاندارد رسانده شود ياصالح فا م يط

هـان  يدرون ك يكـه او موجـود   يع باشد، تا زمانيموجود رفهر قدر هم كه يك ، ي، چه رسد به موجودات بشريموجود
 ياش، و از تمام عناصـر  يهست ي اش، از سرچشمه يادياصالح فا او را اصالح كنم، از سرشت بن يتوانم در ط يباشد، م

ـ به آنها گفـتم كـه ا  . زها را برگردانمين ببرم و آن چيها را از ب ي، ناخالصدهند يكه وجود او را شكل م ن كـار را انجـام   ي
ن كـار را  يـ از آنجـا كـه ا  . قت را باور نداشتنديرا آنها تمام حقينكه فا را به آنها آموزش دادم، زيگوش نكردند، با ا. دينده

 يكه در توانمان بود برا يما هر كار": كنند يق فكر ميطر نيحاال هم، هنوز به ا يحت. ن گناه آنهاستياند، ا انجام داده
شـود، قابـل    ينده مـ يهان آيت كير امنياست و درگ يميعظ ين فايك چنين ياز آنجا كه ا. ميا كمك به شما انجام داده

ش يمـا ن آزيان چنـ يم از مين اندازه عظيا ييست كه فاين ين عمليا. دان شما به استانداردها نرسنديست كه مريقبول ن
نـابود كـردن همـه چيـز را بـه بـرآورده نشـدن        ن آنها يبنابرا. كنند ياست كه دارند فكر م يزين چيا. "نگذرد يميعظ

انـد هرگـز در    دان دافا با آن مواجهيكه مر يشين آزمايل است كه اين دليبه هم. دهند ترجيح مي يضرور ياستانداردها
مـدرن   يجمعـ  ي رسـانه  يها ن دستگاهيا تاكنونخ يدر تار يچه زمان د، دريدان يطور كه م همان. ده نشده استيخ ديتار

بـه  را ا يدن ي اند؟ آنها محدوده گاه وجود داشته چيل مدرن حمل و نقل هين وسايا ايآ. وجود داشته است؟ همه جا هستند
خ بوده يدر تارو آزار ن شكنجه يدتريسابقه، شد يبشكنجه و آزار ك ين ين ايبنابرا. اند ل دادهيز كامالً كوچك تقليك چي

را يـ ن اسـت، ز ياسـتاد بهتـر   ياصالح فا و برا يبرا ،ز انجام شده توسط شاگردانيطان، هر چياما در مواجهه با ش. است
ن يتـر  ، آنهـا تمامـاً بـا اسـتفاده از مـنحط     از اين گذشته. ديا مقاومت نشان داده يطانيش ين ماجرايشما واقعاً نسبت به ا

گـاه خـود   ين مجدد جاييهان در حال تعيتمام موجودات در ك. اند بودهكارها ن يل انجام تمام اهان در حايموجودات در ك
كه به آن دسـت بزنـد    يهر كس. طور نيز هميان نيش كنند، و خداين فا را آزمايستند كه اين نيق ايها ال انسان. هستند

 .اند دهين را ديز تمام ايآنها ن. شود يمرتكب گناه م

كـه خـوب عمـل     يآن شاگردان هاي آنان پذيرفته نيست م و ترتيبن نظيتمام ااگر ست است كه دراين ا يآنگاه آ
توانسـتم بـه تمـام موجـودات      مـي  فتاده بـود، ين اتفاق نياگر ا. ستيدرست ن خير،د در راه كمال باشند؟ يز باياند ن نكرده
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 ي كـه پرداختـه   ين محنتـ يـ اما ا. كمال برسند خواهانه بدهم و تمام آنها را قادر سازم كه به استاندارد كين يها حل راه
 يبـه دافـا، روشـنگر    ياعتباربخشـ  يگونـاگون، بـرا   يها شتر شاگردان، به روشيب. وسته استيطان است به وقوع پيش
ا بر اثر يقرار گرفته، و  شتمبازداشت شده، مورد ضرب و  آناناز  يبرخ. اند ش گذاشتهيا قدم پيقت، و نجات مردم دنيحق

در . گيرد ميها قرار  دروغ ي مورد حمله اي توزانه نهيك اند؛ حتي استاد نيز به شكل داده جان خود را از دستزار و آشكنجه 
را از دسـت   يز ممكنـ يـ كه هر چ يدر حال --ش بگذارندياند كه قدم پ و مرگ، شاگردان جرئت داشته يمواجهه با زندگ

. د انجام دهد را انجام دهنديد دافا بايك مريت، آنچه را كه را كه باعظمت اس يزيو هر چ --ش گذارنديدهند قدم پ يم
-اند را گرفته يطانيموجودات ش طرف، و در درك خود ديگر، آنهايي كه قدم پيش نگذاشته، خود را پنهان كرده ياز سو

دافـا را مـورد   كـه  را گرفته است  يطانيشطرف دشان يكه عقا ييا آنهايد دافا باشند؟ آيتوانند مر يآنها چگونه هنوز م -
 يگران تقوايا مثل ديدان دافا هستند؟ آيهنوز مر باشند ميبد  يدر حال انجام كارهااينكه دهد و  يشكنجه و آزار قرار م

شـاگردان بازداشـت و    يمثال، برخـ  يبرا. ستنديها ن ان مثل انسانين گذشته، خدايكمال را دارند؟ از ا يم الزم برايعظ
شـان فكـر    امـا در ذهـن  . نوشتند ييها نامه د را تحمل كنند، ندامتيشد ي وانستند شكنجهت يكه نم يزمان. شدند يزندان

روم تا به فـا   يرون ميهنوز به ب. كنم ين ميرون بروم هنوز تمرينكه بيبعد از ا. گول زدن شماست ين برايا": كردند يم
 يزيـ ده چيـ ن نـوع عق ين است كه ايآن ا علت. ستين قابل قبول نياما ا. "روم يمن م آن انياعتبار ببخشم و هنوز به ت

 يافكار. ستندينطور نيان اياما خدا. دا كرده استيتوسعه پ يبشر ياياند در دن ها منحط شده نكه انسانياست كه بعد از ا
 .مانند يگرفته باشند قطعاً بر آن م ينيمعر يم به مسيكبار كه تصمي. ن ندارنديمثل ا

: پرسـند  ياز شـاگردان از مـن مـ    يليكه خ يزيمثل چدرست . سخت است يزها با زبان بشرياز چ يليح خيتوض
 يم؛ كـار يزودتر به كمـال برسـ  ": كنند ينطور فكر ميان رنج ايها در م يلي؟ خ"رسد يان نمين زودتر به پايمعلم، چرا ا"
بـه   قـادر بودنـد  ا طور كه اكنون گفتم، آنه همان. هستند يوابستگ ينها همگيدر واقع، ا. "ن زودتر تمام شوديم كه ايكن

را  دهند و قسمت آخر كارماي خوددارند كه خود را رشد  نيازرا شاگردان يق برسند زين طريهدف آزمودن شاگردان به ا
ك يرفته  سطح و ظاهر و رفته يك موجود به سويشرفت يان پيجر يتواند مجاز باشد كه در ط يچگونه م. ن ببرندياز ب

نهـا، از  يم خود را بنا نكند؟ در تمام ايعظ يم ندهد، به رشد خود ادامه ندهد، و تقواخود را انجا يها يخدا شدن، فداكار
 يزمـان تقـوا   آن موجودات هستم تا به شاگردان اجازه دهم كه هـم نگ يش نيشش يگر در حال استفاده از نمايد سوي
چـه انـدازه    يعـاد  ياع بشـر ك موجود در اجتميست يمهم ن... قت، هر طور هم كه باشديدر حق. م خود را بنا كننديعظ

واقعـاً  . سـت يسـه ن يدن به كمال قابل مقاياو بعد از رس يابيم كه آن با مقام دستيد به شما بگويمتحمل رنج شود، بگذار
از  يزنـدگ  ي ك دورهيـ ان يـ ك شخص مجبور بـود از م يدر گذشته، : دياش فكر كن همه درباره! سه استيقابل مقا ريغ

. ميدر حال به كمال رساندن افراد در مدت فقط چنـد سـال هسـت    بگذرد، اما امروز يندگز ي ن دورهيچند يا حتيه يتزك
 --ديـ به عقب نگـاه كن  ينده وقتيدر آ. تر شده است عيكوتاه است، و بعالوه، زمان سر يا تحمل كردن فقط لحظه ِ روند

 .ا استيك رويفقط مثل ز نبوده است و يچ چين هيد كه ايابي يدرم --ديد به كمال برسي، چنانچه بتوانيعني

شـما   ي ز دربـاره ين چيتر العاده خارق. است ياند واقعاً ستودن ن روند انجام دادهيا يكه شاگردان ما ط يزياما هر چ
ش شـرارت در اجتمـاع   ين نمـا يش گفتم، ايپ يا طور كه لحظه همان. ديد كه با اصالح فا همگام باشين است كه قادريا

قـرار   يعـاد  يكه در اجتماع بشـر  يهان به اجرا درآمده است، موجوداتيجودات در كن مويتر توسط منحط يعاد يبشر
آن . رنـد ين منظـور كـه مـورد اسـتفاده قـرار بگ     يـ د كه به درون سه قلمرو رخنه كنند بـه ا اجازه يافتنآنها . اند داده شده

از موجـودات  . دهنـد  يم نمـ دهنـد را انجـا   يانجام م يعاد يها كه انسان يبد ين كارهايموجودات سطح باال شخصاً ا
 يطانيت شـ يـ نهاين بيا ين تماميبنابرا. كنند تا آن كارها را انجام دهند ين استفاده ميين پايا ِ ديپل يها و انسان يطانيش

 . است

ن يشاگردان در چـ  ي م به اندازهيما كه در خارج هست": شان سوال استين براياز شاگردانمان در خارج از چ يبرخ
نطور ي؟ ا"م بودين نخواهيشاگردان در چ يم به خوبيرس يبه كمال م ياست كه وقت ين معنين بديا ايآ. ميكش يزجر نم
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 يد برخـ يـ دهـد، با  يم ين امر رويا يوقت. ك بدن هستندين يچ از ن است كه شاگردان داخل و خارجيعلتش ا. ستين
است كـه فـا را    يشين آزماياز آنجا كه ا. دهند باشند كه آن كار را انجام ين كار را انجام دهند و برخيافراد باشند كه ا

شـما در حـال رشـد دادن خودتـان در     ، درحال انجام چه كاري هستيدا يد يست كجا هستيهدف قرار داده است، مهم ن
 يتفاوت. وجود دارد يليدهد دل يانجام م يكه هر كسكارهايي در پشت  .ديد كه قرار است انجام دهيهست ييزهايان چيم

جـا   د، حتماً بـه همـان  يهرجا كه قرار است به كمال برس --كمال وجود ندارد يشرفت به سويكمال و پ يرواز نظر قلم
 شـاگردان  بـدون  است، بدخواهانه اريبس نيچ ياصل نيش شرارت در سرزمينما. ن استيك مورد از آن اي. د رفتيخواه
 يطان حتـ يا شـ يـ آ --ديـ اش فكـر كن  درباره --ت كننديحما نيشاگردان در چاز  و كرده آشكار را قتيحق كه خارج در

 يزيـ ل است كه هر چين دلي؟ به همدرست نيستن يا ايشد؟ آ يبد نم يمرتكب كارها يتر و بدون بازدار ختهيگس لگام
طان را بازداشته است، و در يطان را افشا كرده و شيش ياند به طور موثر به فا انجام داده يكه شاگردانمان در اعتباربخش

خـواه   --كه در حال انجام شـدن اسـت   يزيهر چ .ت كرده استين حمايچ ياصل نيز شاگردان ما در سرزمن حال ايع
قـت  يحق يفـا و افشـا   ي ا اشـاعه يگر، يد يها طيمردم در مح يتان برا قتيحق يمن باشد، روشنگر آن انيتان به ت رفتن
شاگردان  يالبته، بعض. دهستي ك بدنيباعظمت هستند، چون شما  يهمگ --نيمردم خارج از چ يطان برايش ي درباره
اما، از . ديز هستيبرانگ نيد كه شما تحسيگو يد، استاد به شما ميز هستيبرانگ نيشما تحس: من رفتند آن انين و به تيبه چ
 ياصل نيكنند كه به سرزم يد سعيد كه شاگردان خارج بايل است به شما بگويم، استاد مايگر كه صحبت كنيد يا هيزوا
 يهـا  دند، و آن را در برگـه يپرسـ  ين را از مـن مـ  ياز افراد ا يليخ. از استيطان به شما نيش يوند، چون در افشان نريچ

ن فـا را  يم؟ چرا ما در خـارج از چـ  يكن ياالت متحده فا را كسب ميمعلم، چرا ما در ا": نوشتند يم ميز برايپرسش خود ن
زهـا  ين چيا ايد، آينجا كارها را انجام دهيدون شما كه در اتان روشن است، درست است؟ بي؟ اكنون برا"ميكن يكسب م

 يد به خـوب ينجا در خصوص آنچه كه قرار است انجام دهيد در ايبود؟ شما صرفاً با ياصالح فا ناقص نم ي دوره يدر ط
 يكسـ د، چـه  يگشت ين برمياگر تمام شما به چ. دين كسب كردين خاطر است كه فا را در خارج از چيبه هم. ديعمل كن
ن يچـ  ياصـل  نيكاستن شكنجه و آزار شاگردان در سـرزم  يطان، و برايش يافشا ياصالح كردن فا، برا يبرا ييكارها

د تـا  يـ ا تان را كـرده  ين سعيشما بهتر! ز هستنديبرانگ نيواقعاً تحس --ز هستنديبرانگ نيداد؟ شاگردان ما تحس يانجام م
كسـان اسـت؛   يد يـ كن ينكه چطور عمل مـ ين، ايا در خارج از چي باشيد نيخواه در چ. ديآنچه را كه قرار است، انجام ده

نكه چه اندازه قلب خود يد وجود دارد، و در ايش بگذاريد قدم پيتوان يا نميد يگذار يش ميا قدم پينكه آيهمان تفاوت در ا
از شاگردان ما  يبرخدر خصوص . ها متفاوت هستند طينطور است كه محيفقط ا. ديگذار ين موضوع اصالح فا ميرا در ا

. ميگـو  ينها به شـما مـ  يا ي بعدتر درباره ياند، در زمان جان خود را از دست داده يا حتياند  شده يميكه متحمل رنج عظ
نظم  يزيهر چ يبرا --طور كه اكنون گفتم همان. "نطور بودياوه، پس ا"د برد، يخواه يقت آن آشكار شود پيحق يوقت

 .وجود دارد يبيو ترت

م كـه  يتوانم به شـما بگـو   ين حال، ميدر ع. ديا ار خوب عمل كردهيا بسيمردم دن يقت برايحق يروشنگر شما در
م، و به نظر يهست يك فرد عاديبه  يريرسد كه ما در حال دادن فال يبه نظر م. ز هستين خواهانه نيكن باعظمت و يا
ن موضـوع  يـ ا يم، وقتـ يد به شما بگـو يگذارب. ستيقت چيم كه حقيهست ين به مردم عاديرسد كه در حال گفتن ا يم

شند كه ياند يشان م كه در ذهن يبعد خواهد شد، و آن افراد و موجودات ي ان برسد، نوع بشر وارد مرحلهياصالح فا به پا
 يسـت برخـ  ين اسـت كـه مهـم ن   يـ علتش ا. شوند يخواهند بود كه حذف م ييها نياول خوب نيستهان يبزرگ ك يفا

. هـان اسـت  يك يانـد فـا   مخالفآن كه آنها با  يزيبدتر هستند، چراكه چ يدر بد باشند، آنها حتهان چقيموجودات در ك
ا يـ آ. ميافـراد نسـبت بـه دافـا هسـت      يبرخـ  شـوم ن بردن افكـار  يم، در حال از بيكن يقت را روشن ميحق ين وقتيبنابرا
هستند كـه   يتان افراد قتيحق يروشنگررسد؟ از آنجا كه در روند  ين موضوع ميبه ا يم، حداقل وقتيا شان نداده نجات

ن نشـان  يا ايآ. ديا ز دادهين حال آنها را نجات نيشود، بلكه در ع ين برده ميكنند، نه تنها گناهان آنها از ب يفا را كسب م
ت دشـوار و  ينهايب يها تيبهتر است؟ در وضع يكه حت يتر است، كار خواهانه كيد كه نيا انجام داده يدهد كه كار ينم
ن يـ ا --ميرحمت باشقدر با كنند، هنوز قادريم كه اين ين شكل رفتار ميتر انهين موجودات به وحشيتر يطانيكه ش يانزم
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ن يـ ا) قيتشـو . ( يمگرانيم، هنوز در حال نجات دين زجر هستيان بدتريدر م يوقت. ان استين خدايتر عملكرد باعظمت
مـا   يرا بـرا يـ ز --باشد يعاد ير شدن در امور بشريدرگنكه يا رسد بهچه  --ستياست نير كردن خودمان در سيدرگ

 يم بـرا يدهـ  يكه ما انجام م يچ كاريه. ميطان استفاده كنيش يافشا يبرا يعاد يبشر يها ست كه از شكلياشتباه ن
. دن به دافا استياعتبار بخش يآن برا. باشد يسازمان افراد عاد ينوع ينكه برايست، چه رسد به اين يشخص ي عالقه
 .آزار دافا و شاگردانمان توسط آن است و شكنجه كردنمتوقف  يطان برايش ياافش

: داد اهميتـي نمـي  اصـالً  كردند  به هيچ چيزي كه آن افراد عادي فكر ميكننده در گذشته  هيك تزكيقت، يدر حق
چـه  . سـت يهـم ن كننده م هيك تزكي ياست، و برا ياش افكار افراد عاد همه ،ا بديد كه من خوب هستم يخواه فكر كن"

فرد بعد از به . "كنم خودم هستم ياش م هيكه من تزك يزيد؟ چيچگونه هست يدهد كه شما افراد عاد يت مياهم يكس
مردم مرتكب گناه شـده   يوقت": افتد يم يچه اتفاق يافراد عاد يداد كه برا ينم يتي، و اصالً اهمرفت ميدن يكمال رس
در گذشـته  . "زديـ خ آنهـا را دور بر يخوب نباشند، بگـذار تـار   يگر به حد كافيد يقتبپردازند؛ و و تاوان آن راد يباشند، با

اش   هيـ در تزك يچ موجـود يگاه قبالً توسـط هـ   چياند ه ش گذاشتهيما امروز به نما يدان دافايكه مر يرحمت. نطور بوديا
، يز اجتمـاع بشـر  ا يطـ يدر هـر مح  --ن موجـود يتـر  ن و بارحمـت يتـر  باعظمت --د دافايك مري. حاصل نشده است

نبايـد  د يـ كن يقـت را روشـن مـ   يحق يا وقتيآ. گر سودمند استيموجودات د ين است، و برايتر ن و بارحمتيتر يستودن
 ينـه نـوع   --دافـا اسـت   ي كننده هيك تزكين رحمت يا. دياست كه در حال انجام آن هست ين طوريد؟ ايباشطور  اين
 .يعاد يت بشريفعال

كـه متوجـه    يگزارشـگران  يبرخ. ردماشاره ك ييد كه به موجودات فضايا دهيتر شن شين است كه پيگر ايمطلب د
دهم كه گزارشـگران چـه ممكـن اسـت      ينم يتياهم. ساختند ييها داشتند از آن داستان يسوئ يها تين يا حتينشدند 

نجا به شما يتوانم در ا يم. نده درك خواهند كرديمردم در آ. دهم يد انجام دهم انجام ميصرفاً هر چه را كه با --نديبگو
. ن هسـتند ين زمـ يـ ح ايو صـح  يدر واقع ساكنان واقعـ  ييد، كه آن موجودات فضايدان دافا هستيم، چون شما مريبگو

د كـه در  يده باشـ يممكن اسـت شـن  . مثل آنها بودند ي، همگيزمان ي ن، صرفنظر از دورهيت زمين موقعيموجودات در ا
به شكل [بشر را  "وا نو"اند كه  دهيز شنيده است؛ مردم نژاد زرد نيشكل خود آفرهوه گفت كه بشر را به يكتاب مقدس، 

چـرا آنهـا   . فتـاده اسـت  يخ اتفـاق ن يگـاه در تـار   چين قبالً هين صورت انجام دادند؟ ايچرا آن را به ا. خلق كرد] خودش
ان خلـق  يها بـه شـكل خـدا    نسانم كه در گذشته، اگر ايتوانم به شما بگو يان خلق كردند؟ ميها را به شكل خدا انسان

ن دوره بـه  يـ هـا در ا  پس چـرا انسـان  . انيبه خدا يحرمت ين بيبزرگتر --بود يان مين اهانت به خدايتر شدند، بزرگ يم
خ به طـور گسـترده اشـاعه    يخصوص از تار به ي ن دورهين بود كه دافا قرار بود در ايان خلق شدند؟ علتش ايشكل خدا

 يا نجـا دسـته  يمطلقاً ممنوع بود كه قرار باشد ا. بودند ين دافا ميق گوش كردن به ايد اليبا ن زمانيابد، و موجودات اي
با ) قيتشو. ( امروز را به شكل خود خلق كردند يها ان انسانيكه چرا خداآن است  لين دليا. وان به دافا گوش دهنديح
ن يـ اكنـون، فقـط ا  . ز نبودنـد يـ ت امـروز ن يبشر د، ويشدند، آنها شما نبودخلق در آغاز  يموجودات بشر ين حال، وقتيا

ها  ن، تمام آن انسانيبنابرا. ها در آن زمان صرفاً انسان بودند انسان. است كه قبالً بود يزيهنوز مثل چ يبشر ي هپوست
 يدعـ بگر، آنهـا در  يان ديبه ب. نديگو ين ميريز يايدن ،آنچه كه مردم به آن—تر هستند از ذرات كوچك يا هيعد البدر 

 ي ه، اگرچـه آن هنـوز در ظـاهر، پوسـت    هن پوستيدر خصوص ا. استن ذرات يتر بزرگ ي هيعد البتر از  نييهستند كه پا
كننـد   يان به آن اشـاره مـ  يكه خدا يا يبشر ي هپوست. ستيگر بشر نين است كه آن ديقت اياست، در اصل، حق يبشر

 ن ذراتيتـر  بـزرگ  ي هياز ال كه ك بشريكل آن د، بلكه كنن ياش صحبت م ها درباره ست كه انسانين يا يپوست بشر
 .باشد ، ميها انسان يدرون يها است، شامل اندام ساخته شده

 يبشـر  يها  هن پوستياز ا يشتريشتر و بياند، چرا كه تعداد ب ن كمتر شدهيگذشته به طور مداوم در زم يها انسان
اند كه دافا در حـال اشـاعه    دهيكه موجودات سطح باال دن است يعلتش ا. شده است اشغالتوسط موجودات سطح باال 

نـده  ياسـت كـه آنهـا وارد آ    ينين تضميافتن موجودات است، كه بزرگترينجات  ِ ن فرصتينكه اينجاست و ايافتن در اي
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ه را ك ين موجوداتيآنها ا. ب داده شده استيكهن نظم و ترت يروهايز توسط آن نين موضوع نين وجود، ايبا ا. شوند يم
جاد خواهند يدافا محنت ا يكه برا ياند كه فا را به دست خواهند آورد و افراد م كردهيتقس ياند به افراد ا آمدهين دنيبه ا
 ييها د، چون اگر آنها محنتينده به كمال خواهند رسيز در آيكنند ن يجاد ميكه محنت ا ييآنها فكر كردند كه آنها. كرد

. ديآ ين استدالل به كار من نمينجا اياما ا. توانستند به كمال برسند يكردند نم يه ميزككه ت ييآوردند، آنها يبه وجود نم
 ي دوره يد، امـا در طـ  يـ ايد به كـار ب يآ ينجات مردم م يبرا يهان كه هر موجود مفروضيدر ك يا د آن در هر دورهيشا

هـان بـر طبـق    يمـام موجـودات در كـل ك   گـاه ت يجا: ديـ اش فكـر كن  د؟ دربارهيآ يچرا به كار نم) قيتشو. ( اصالح فا نه
د قـرار  يـ كنند در كجا با يكه دافا را شكنجه و آزار م يطانيآن موجودات ش. ن استييآنها مجدداً در حال تع  نگيش نيش

توانند همراه بـا   يا ميدن به كمال هستند قرار داده شوند؟ آيكه در حال رس يتوانند مثل موجودات يا آنها ميداده شوند؟ آ
 .رممكن استيباعظمت قرار داده شوند؟ مطلقاً غ انيخدا

ـ  يگـر ين موضـوع د ين ايبنابرا. ننديب ين را ميوضوح ا اكنون به. ن را باور نداشتنديآنها در ابتدا ا ده يش كشـ يرا پ
ـ يامـا آنهـا خ  . ارد نفـر يـ ليچنـد م  يعنـ ي --؟ پنجاه درصد از نوع بشر قرار است فا را كسب كننديچه موضوع. است  يل
 يگر، آنها فـا را در دوران بعـد  يان ديبه ب. اصالح فا باشند ي دوره يدان دافا در طيتوانند مر ينم --ستنديل ناقبا خوش

خواهند داشت، اما اگـر   يهمه كتاب: اما به دست آوردن فا در آن دوران آسان نخواهد بود. كنند يبشر مطالعه و كسب م
از آنجـا كـه   . اسـت  ياز دوران بعد يزين چيا. د فا را كسب كندتوان ير باشد نميخارج از مس يا ذره يحت ك فرديذهن 

ـ ين خياز موجودات، و همچنـ  يلياند، خ ن اصالح فا شدهيا يت واقعياز موجودات متوجه وضع يليخ  --هـا  از انسـان  يل
اهند فا را به خو يز ميبد انجام دهند، و آنها ن يخواهند كارها يگر نميد --دارند كه آگاه است يا ز جنبهيها ن چون انسان

، هفتاد تا هشتاد درصد از نوع بشـر فـا   يعني. نطور هستنديدرصد از افراد ا يست تا سيحدود ب. كسب كنند يق مثبتيطر
مـردم  . به وجـود نخواهنـد آورد   يفا محنت يو برا --مثبت فا را كسب خواهند كرد يقيبه طر --را كسب خواهند كرد

البتـه، در مـورد آنچـه كـه     . فا را كسب خواهند كـرد  يادين افراد كامالً زيبنابرا. فا را كسب خواهند كرد گونه ايننده يآ
احتمال دارد كه آنها ستون  يليكنند، خ يهستند كه فا را كسب م يدياكنون در حال انجام آن هستم، اگر شاگردان جد

ز ممكن است متوجه شده ين از شاگردان يبعض. شوند كه فا را به دست خواهند آورد يافراد يو سرآمد گروه بعد ياصل
 يگر خبـر يند، و از قرار معلوم ديآ يگر نمين كنند، و ديگردند تا تمر يافراد بعد از كسب فا به خانه برم يباشند كه بعض

. هـر دو حالـت ممكـن اسـت    --وجود داشته باشـد  يگريل ديد داليد بذرها كاشته شده باشند، شايشا. شود ياز آنها نم
-ده استيچيار پيت نوع بشر بسيوضع. است يدر حال انجام آن است باعظمت و ستودن ير كسكه ه ييزهاين چيبنابرا

كننـد آنچـه را    يز عمل ميآم اصالح فا شرارت ي كه در دوره ييتمام آنها. ديك فرد نگاه كنيد فقط به ظاهر يتوان ينم -
گـاه خـود   ين مجـدد جا يـي حـال تع ن مسلم است، چون تمام موجـودات در  يا. افت خواهند كرديكه سزاوارش هستند در

 يفـا  اصـالح  يدر طـ . زنند در كجا قرار داده خواهند شد يكه به دافا صدمه م يد موجوداتيد حدس بزنيتوان يم. هستند
كـه در   يزيـ تفاوت آن بـا هـر چ  . د مطلقاً سخت و محكم و به طور مطلق صالح باشديبا يزيهر چ يامروز الزامات برا

 .است ن نحويگذشته انجام شد به ا

آوريل سال قبل تا رويداد  25د دايان آنچه كه از رويشاگردان در ابتدا در م يخاص، ذهن برخ يها جنبه يدر برخ
د يداشـته باشـ   يعـاد  يافكـار بشـر   ياست، چون فقط وقتـ  يعيز طبين نيا. داشت يادياتفاق افتاد نوسان ز ژوئيه  20
 يافكـار بشـر   يد؛ و فقـط وقتـ  يد متزلزل شويتوان يد ميشته باشدا يعاد يافكار بشر يد؛ فقط وقتيه كنيد تزكيتوان يم

. ه اسـت ين تزكيا. ديد مشخص كنيريش بگيد پيرا كه با ير درستيان آن تزلزل، مسيد در ميتوان يد ميداشته باش يعاد
ي آن  هعـ كه در حـال مطال  يين فايا ايآ": دياز شما در حال فكر كردن بود يلياست كه چرا در آن زمان خ آن لين دليا

ب يآسـ  يكـه بـرا   يا يطانيش يروين نيا يها ا حرفياست؟ آ يچه نوع فرد يهنگج  هستم صحيح و صالح است؟ لي
اد يـ ا زيـ كـم   --ها فكـر كـرد   ن سواليا ي درباره ي؟ هر شاگرد"د صحت دارديگو يگران دروغ ميد ينام كيزدن به ن
. ن اشـتباه نبـود  يبنابرا. تأمل داده شود يبرا يبه شما فرصتن بود كه يا ين براين همچنيا. ديكرد يآنها فكر م ي درباره

د و يبا كلمات به افراد بگو شخصك كه يست ين نيازي. ديش گرفتيكه قرار بود را در پ يريد، مسيپس از آنكه آرام شد
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د يـ ا در بـوده نكه قايا. ز را ثابت كرده استيچ ن همهيش از اياعمال شما پ --كند چيزها را چگونه درك ميابراز كند كه 
كـه   يريد، آن مسـ يـ خواه ير را مياند كه كدام مس ن ثابت كردهيش از ايد، اعمال شما پيياين مرحله در دافا بيامروز تا ا

 يهمگـ  --نـد باعظمـت هسـتند   يايرون بيـ انـد موفـق ب   كه توانسته يدانيتمام مر. رديش بگيد در پيكننده با هيك تزكي
 )قيتشو. ( ز هستنديبرانگ نيتحس

دانسـتند   يدر آغاز نمـ . روبرو شدند ياريبس يها يشمار و دشوارين دوره، شاگردان با مشكالت خاص بيا يدر ط
د انجام يبا يافتند كه چه كاريخطا درسعي و ق يبعدها، رفته رفته درك كردند، و از طر. د با آنها برخورد كننديچگونه با

. آمـد  يش به حساب نميكردم آزما ي، چون اگر صحبت ميزمان ي آن دوره يدر ط ز نگفتم، مخصوصاًيچ چيمن ه. دهند
دادند  يكهن تمام آنچه در توان داشتند را انجام م يروهاين. داشت يم يآمد، دو مشكل در پ يش به حساب نمياگر آزما
 مـن  يفـا  ن تعهد اصالحيا ين موضوع برايگرفتند، و ا ينادرست در نظر م يك فاين را يآنها ا. اورنديب به بار بيتا آس

. توانسـت مجـاز باشـد     ين نميا. آورد يهان به وجود ميكل ك يبرا يبزرگ يو آشفتگ ايجاد كرده ياديار زيمشكالت بس
ن بـود  ييدر حال فشـار آوردن بـه پـا    يكه در آن زمان به طور سهمناك يبود كه از آنجا كه شرارت ين ميگر ايمشكل د

 2طانيه شـكل شـ  ين شبيم كه زميديارسال شد، د Clearwisdomت يسا كه در وب يريدر تصو... م بوديت عظينهايب
ز خـود را دارد،  يمتمـا  ييشـكل كارمـا   ،كارمـا  ي از آنجا كـه هـر ذره  . ن بوديزم يرو ياز كارما يا ين فقط تجليا. بود

كارمـا  ن يار فراتر از ايار بسيآن شرارت بس ،اما در آن زمان. ز دارند، كه شكل كارما استين يك شكل كليمجموعاً آنها 
. مسـتور شـد   طانيشتوسط نبود كه  يزين تنها چيزم --ت وحشتناك بودينهاياز سطوح ب ياريموجودات بس يبرا. بود

امـا  . تواند بنـا گذاشـته شـود    ين عظمت نميبه ا ييم، فاين اندازه عظيا يشيان آزمايآنها فكر كردند كه بدون گذر از م
بودنـد و نـابود    يها قادر بـه تحمـل آن نمـ    ن، انسانييبه پا يميعظ ن محنتيچن فشار آوردنن آگاه بودند كه با يهمچن

رون يـ ه آن موفـق ب يشـب  يار مشكل خواهد بود كـه از محنتـ  يدان دافا بسيمر يدانستند كه برا ين را هم ميا. شدند يم
عتقـد بودنـد كـه    م. كننده در نظر گرفتند هيك تزكيمرا  يآنها حت. "پس بگذار نابود شوند"هنوز هم فكر كردند، . نديايب

راحت است كـه  : دياش فكر كن همه درباره. م استين اندازه عظيا يشين عظمت مستلزم آزمايبه ا ييروشن شدن به فا
انگيز بـود   وحشت شديداً چنانط آن زمان يمح. ت وحشتناك بودينهاين است كه بيقت اياش صحبت كرد، اما حق درباره

 يشـرارت  ي در آن زمان آن را حس كردند و درجـه  يهمگ ،ن و خارجير چاما شاگردان ما د. استف يتوص كه غير قابل
. ها باشد ان انسانيدر م يا يد كه تجليرس يدر ظاهر، فقط به نظر م. دنديافت را دي يا تجلين دنيطان، در ايكه توسط ش

خودم را كردم تا آنها  يسعن ياز ابتدا بهتر. ها بودند ر كنترل گرفتن انسانيدر حال مهار و ز يطانيدر اصل، آن عوامل ش
مـن بـه    يبـرا . ك رونـد اسـت  يـ ازمند يد، نين ببريع آنها را از بيهر قدر هم سر. م بودنديت عظينهايرا نابود كنم، اما ب

در آن زمان، از آنجا كه . ميار عظيبس... فتاده بوديگاه قبالً اتفاق ن چين هيا. د كه نابودشان كنميكش ي نه ماه طول اندازه
شـد،   يوقت اگر تحمـل نمـ   رممكن بود كه آن را تحمل كنند؛ و آنيشاگردان غ يم بود، برايالعاده عظ ت فوقن شراريا

دانسـتم كـه    ياما م. ديد آن را تحمل كنين بايد، بنابراين ببريآن را از ب صرفاًد يتوان ينم. آمد يش آنها به حساب نميآزما
ن فقط توانستم بگذارم كـه  يبنابرا. بود كه آن را بگذرانند ميار سخت يشان بسيكردند، برا ياگر شاگردان آن را تحمل م

) قيتشو. ( مكرد چيزهاي واقعي را تحمل منكه  يها را تحمل كنند، در صورت شرارت اجرا شده توسط انسان ،شاگردان
ا هستم كـه چـه   ن به شميدر حال گفتن ا. ن نبوديم استاد چقدر بزرگ است؛ منظورم ايست كه به شما بگوين نيا يبرا

. ر كـرده اسـت  ييـ ج تغيت از مارس امسال به تـدر يوضع. ر كردييت تغيزها نابود شدند وضعين چينكه ايبعد از ا. گذشت
آنهـا  . اند د را از دست دادهيبخش يرو ميشان ن آنچه كه به ذهن شرور يها ، انسانيطانيبدون اعمال كنترل آن عوامل ش

نكـه هنـوز   يافتن هستند؛ فقـط ا يند خاتمه ين موضوعات در فرآيا. ا گذرانده استش ريكنند كه دافا آزما ياكنون فكر م
 .اند ش نگذاشتهيكه قدم پ وجود دارنداز افراد  يگروه

 --دانميـ نم كـه مر يخواستم بب ين مين بود كه همچنيل ايك دلي. سكوتم وجود داشت يبرا يگريل ديالبته، دال
. ز عمـل خواهنـد كـرد   يآم فاجعه ِ  ن محنتيان ايچگونه در م --ديواهند رسنده به كمال خيكه در آ يان باعظمتيآن خدا

د توسط خـود شـما انجـام شـده     يا ن محنت برداشتهيان ايكه در م ياما هر قدم. ز وجود داشتندين يگريل ديمسلماً دال
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اگرچه افكار همه . ديريش بگيواقعاً صالح را در پ يريد كه مسيهم رفته، شما توانست يرو. هم نگفتم يا من كلمه. است
ش درآمـده اسـت باعظمـت    يد بـه نمـا  يا تاً انجام دادهيكه نها كارهاييصد در صد درست نبوده است، آنچه كه در تمام 

آن موجـودات   --جـاد كردنـد  يمـا ا  ين محنـت را بـرا  يكه ا يآن موجودات. استاد حضور نداشتزمان است، چراكه آن 
د كه قرار است انجام چيزهايي باش خواه. نديتوانند بگو يز نميچ چيستند، هه در حيرترسد  ين ميكه به ا يوقت --كهن

ز از آنهـا موفـق   يـ برانگ نيتحسـ  يكه قرار است تحمل شوند، شما با وقار، درست و صالح، و به شـكل  ييزهايا چيشوند 
 .ديا رون آمدهيب

 يفـا ين برده شود و هنوز در حـال ا ياز بتاً يد نهايطان هنوز بايت هنوز در حال بهبود است، شينكه وضعيالبته، با ا
د و در ييـ فزايتـان ب يها د كه بـه تـالش  يهنوز الزم است كه ادامه ده. دياورين بييد حفاظ خود را پايتوان ينم. نقش است

 يتـان را بـه خـوب   يها ك از قـدم يـ ر كمال واقعاً هر يد، و در مسيعمل كن يد به خوبيمورد آنچه كه قرار است انجام ده
باعظمت است، چون شـما در   يمانند يقت به طور بين در حقيا. ديريش ساده در نظر نگيك آزماين را صرفاً يا. ديبردار

بـه نظـر    ينـ يمع يزهايچ. ديده ين زمان انجام ميدشوارتر ين كار را در طيد و چون ايدن به فا هستيحال اعتبار بخش
 يو بـرا  يشخص ي عالقه يزها را براياما آنها آن چ. ندده يانجام م يباشند كه افراد عاد ييرسند كه همانند كارها يم

شـما  . مبنـا متفـاوت اسـت    --ديده يدافا انجام م يكه شما آنها را برا يدهند، در صورت يانجام م يعاد يمقاصد بشر
د و يـ در آنها وجود دارد كـه اكنـون از آن آگاه   يتقدس. ديد ديزها را خواهين چينده عظمت ايد، و در آيكننده هست هيتزك

ـ  يعـاد  يهـا  ان انسـان يـ كـه آنهـا در م   يا د از نحوهيتوان ينم. ديستيدر آنها وجود دارد كه از آن آگاه ن يتقدس  يمتجل
بـه عنـوان اسـتاد    . ديشو يا ازخودراضيتوانم بگذارم مغرور  يرا نميد كه چه اندازه باعظمت هستند، زيشوند حس كن يم

ك سـال، در  يـ ن يـ ا يدر طـ . ديـ بردار يد و هر قـدم را بـه خـوب   يكنتر تالش  كنم كه سخت يتوانم كار يشما، فقط م
ها وجود داشته اسـت و شـما    تان از فا، انواع و اقسام محنت ظتافتان، و در روند ح ، در روند تزكيهتان قتيحق يروشنگر

اسـتاد  . ديـ ا ذرانـده ت گيـ خودتان، آن را با موفق يها ميه بر تفكر و تصميبا تك. ديا ها روبرو شده ياز دشوار يبا همه نوع
شـما  ) يق طـوالن يتشو! ( تان انجام داده است ارزشش را داشتيهر چه استاد برا. هوده انجام نداده استينها را بيتمام ا

 )قيتشو! ( ديهست يواقعاً ستودن

آنهـا بـا شـما     ي دا خواهم كرد تـا دربـاره  يپ يفرصت شود زمان يكنم وقت يدر خصوص موضوعات خاص، فكر م
ـ يابم دليـ  يهر بار كه حضور م. فا شركت نخواهم كرد يها كنفرانس ي من در همه .صحبت كنم ن يـ ا يدارد، و بـرا  يل

را خـواهم   ينـده زمـان  ين در آيبنـابرا . يط فعليمخصوصاً تحت شرا --ميبه شما بگو يزيچ يست كه به طور سرسرين
 يفـا و در افشـا   ارم همـه در اصـالح  دويـ ام. صحبت نخواهم كـرد  يليامروز خ. ل با شما صحبت كنميافت تا به تفصي
 .شماست ي هياز تزك يز بخشين نيا. بهتر عمل كنند يطان حتيش

 )قيتشو. ( متشكرم. ميگو يقدر م نيهم
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 )قيتشو! ( سالم به همه

ن يد كه ايدان يدان دافا، ميبه عنوان مر) قيتشو. ( نمت كامل آرزو كيمان موفق ن كنفرانسيا يلم برايابتدا، ما
از  يهـر نـوع  . ديدان دافا هستيچرا؟ چون شما مر. سابقه است يب --خ متفاوت استيدر تار ياز هر زمان يا هيبا هر تزك

 يادتريـ ار زينده افراد بسيد، در آيدان يم. داريدرشد و كمال خود شخص بود، اما شما فرق  يخ منحصراً برايه در تاريتزك
ن ياول، تكو ي مرحله. دافا به عموم دو مرحله به دنبال دارد يگر، معرفيد عبارتبه . كنند يخواهند بود كه فا را كسب م

با اصـالح فـا نـدارد، و تمامـاً فقـط       يچ كاريبعد از آن ه افراد يه برايتزك. اصالح فا است ي ان دورهيدان دافا در ميمر
 يا يخيم و تـار يت عظـ يـ دان دافا، به شـما مأمور ين، به عنوان مريبنابرا. كمال است يااز رشد دادن خود بر يموضوع

د، الزم اسـت  يظت كنافالزم است كه شما از فا ح. اوت استمتف ،صرف يشخص ي هين با تزكيپس ا. واگذار شده است
بخشيدن به دافـا را بهتـر انجـام    تجلي  د ويكن يطان را افشا ميشود ش يفا شكنجه و آزار م يد، و وقتيبه فا اعتبار ببخش

واضح  يلين را خياستاد ا --ديا ن را واقعاً خوب انجام دادهيو در واقع ا. ديد انجام دهياست كه با يزين چيا --دهيد مي
 .نديب يم

بـه آن  ) شَـن (  يد بـا خـوب  يـ م بايدهـ  يم، هر چه كه انجـام مـ  يكن يه ميصالح را تزك يك فاياز آنجا كه ما 
م عظمـت و  يطان را افشا كنيم و شيم تا به فا اعتبار ببخشيا كه انجام دادهكاري ن، با افكار خوبمان، هر يرابناب. ميبپرداز

هان صدمه يرا آنها به كيم، زين ببريرا از ب يطانيد موجودات شين حال، ما بايدر ع. دانمان را نشان داده استيرحمت مر
. بـود  يبه اصالح فا نمـ  يازيطان نيش يزهاين چيگر، بدون ايان ديبه ب. زنند يشعور صدمه م يزنند و به موجودات ذ يم
شـما در   ييتوانـا . سـت ين يرويـ پ يبـرا  يا وجود ندارد، نمونـه  يا سابقه --خ رخ نداده استياز تار يا چ دورهين در هيا

از شما يت و امتيمز نيو ا. سازد يدان دافا را منعكس ميقتاً عظمت شما به عنوان مرينها حقيا يانجام دادن تمام يخوب به
ن دو سـال  يـ ا يدر طـ . ن بـار اسـت  ين نخسـت يا --ن نداشته استير اينظ يخ فرصتيدر تار يچ موجودياست، چون ه

، شـاگردان در رونـد   از ايـن گذشـته  . ام مختلف عنوان كـرده  يها تين را در موقعيد، و ايا واقعاً خوب عمل كرده يهمگ
خـواه شـاگردان در   ! انـد  خـوب عمـل كـرده    يا العـاده  ط، بلكه به طور فـوق اصالح فا، در مجموع، نه تنها به طور متوس

د، به طور كامل نقش يا واقعاً خوب عمل كرده ي، شما همگياصل نيا شاگردان خارج از سرزمين باشند يچ ياصل نيسرزم
د كه يا را انجام داده يزيد، و چيا د و ابزار در دسترس خود استفاده كردهيكه دار ييها ييد، از توانايا فا كردهيد دافا را ايمر

انـد   دافـا از دسـت داده   يخـود را بـرا   يكه بدن بشـر  ييآنها ين مخصوصاً برايستند؛ ايقادر به انجامش ن يافراد عاد
 .ديا دن به فا عظمت خود را نشان دادهياعتبار بخش به هنگامشما  ي همه --ن استيچن نيا

ن نرفته يطان به طور كامل از بيكه ش ين وجود، تا زمانيبا ا. ديا عمل كرده يخوب واقعاً به يدر اصالح فا همگ
ـ   يشـ  ديبا. ميبهتر عمل كن يم كه حتيباشد، هنوز الزم است ادامه ده ن يمـردم چـ  . مين ببـر يطان را افشـا كـرده و از ب

شـرور   ياسـ يس ي به كار گرفته شده توسط دسته يها وهيتمام ش. اند طان بودهيش ي ان صدمهيان در مين قربانيتر بزرگ
اند،  ت رساندهيبه نها --اند خ ناشناختهيتار يها هستند، و برا وهين شيدتريها، پل وهين شيتر هين فروماياراذل در حكومت چ

تمام . مورد استفاده قرار نگرفته بود پست ين كارهايانجام ا يك حكومت برايگاه قبالً  چيه. ن باشنديشد بدتر از ا ينم
ر قرار داده است و موجودات هر سـطح  يا را تحت تأثياند مردم دن ما با افكار خوب انجام داده يادان دافيكه مر ييزهايچ

ن پرورانـده اسـت خشـم    يچـ  ياصل نيخود را در سرزم ي كه سردسته يطانير قرار داده است، حال آن كه شيرا تحت تأث
د، يدان يم. اد استيار زيما بس) شن(  يو خوب يطانين موجودات شين ايتضاد ب. خته استيرا برانگ يموجودات هر سطح

. اسـت شرور و  طلب، خصومتبد، . شود يخته ميگس ن برده شود كامالً لگاميند كه قرار است از بيب يطان مين شيا يوقت
ـ يبنابرا. نطور استيصرفاً ا --تواند يد كه مردم را مسموم نكند نميو درست مثل سم، اگر از آن بخواه ن ين در روند از ب
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بـه  ستم، بلكه يها ن نجا در حال اشاره به انسانيدر ا! آن را از بين ببريدفقط  --دير و بامدارا نباشيگ ن اصالً آسانبردن آ
دارند،  ييتوانا يدان من همگيقت، مريدر حق. ]كنم اشاره مي[ رنديگ ير كنترل ميها را ز كه انسان يطانيآن موجودات ش

را در يز. دارند ييقت توانايدر حق يآنها همگ. ديشاگردان جد ين برخيچن، و همساير كشورهان و يشاگردان در چ شامل
 3خيتـار  ي ندهيمختلف آ يها مختلف در دوره يها تيوضع يش است كه برايك آزمايك آزمون، ياصالح فا هر مرحله 

ا آنجا كه بـه  ت. استهان يخ كيتار يباعظمت است كه در حال به جا گذاشته شدن برا يين فايشود، ا يبه جا گذاشته م
د كه در حـال  يهست يشما موجودات. ديا ه گذر كردهيان تزكيان جرياكنون از م شود، شما هم يخود شما مربوط م ي هيتزك

. گـاه خودتـان اسـت   ين جايه و بـاالتر يـ گـاه اول يشما به جا يگام آخر سفر شما تعال. ديدافا هست يبنا گذاشته شدن برا
مختلف  يها خيدر تار يمختلف يزهايرا تحمل كنند، اما چ يزيتوانند هر چ يشان، م ييدان دافا با وسعت فكر استثنايمر
مختلف  يها شعور سطوح مختلف در دوره يموجودات ذ يهان قرار است برايبزرگ ك ين فايا. نده اتفاق خواهد افتاديآ

ه جا بگذارد، و قرار است ب يد مرجعيآ يش ميدر سطوح مختلف پ يمختلف مشكالت يها كه در دوره يزمان يخ، برايتار
دهنـد بـه جـا     يم يخ رويمختلف در تار يها كه در زمان يي راها تياز وضع يهمه نوع ي اداره يها موجودات، راه يبرا

. شـوند  يخ به جا گذاشته مـ يتار يهستند كه برا هايي شوند مرجع يم يكه امروز متجل ي، تمام انواع مسائليعني. بگذارد
 يآنها در حال به جا گذاشته شـدن بـرا  . اند ار منظميرسند، اما در واقع بس يبه نظر م يو تصادفده هستند يچيها پ يتجل
. د اداره شـوند يـ خواهنـد داد چگونـه با   ينـده رو يمختلف در آ يها كه در دوره يمشكالت] تا نشان دهند[خ هستند يتار

 ي هيـ از تزك يموضـوع  ،آن ي اداره ي حـوه سـت، ن يگر قابل نجات نيده است كه ديرس يا طان به مرحلهين اگر شيبنابرا
مختلـف سـطوح    يهـا  ييتوانـد از توانـا   يفرد م ،الزم باشد يوقت. هان استيك ياز فا محافظت --ستيفرد ن يشخص

 .ن ببرديمختلف استفاده كند تا آن را از ب

 در حـال  يسـطوح مختلـف همگـ    --شـود  يمن تنها به شـما آمـوزش داده نمـ    يد، فايدان يطور كه م همان
فـرد   ،ط خـاص يتحـت شـرا  . ن امر اصالح فا در سطوح مختلف وجود دارديگر، ايپس به عبارت د. كردن هستند گوش

. خ وجـود نداشـته اسـت   يتـار  يهـا  هيـ ن قـبالً در تزك يـ ا. توانـد انجـام شـود    ين ميا --ن ببرديطان را از بيتواند ش يم
زهـا را در  ينكه چگونـه چ يد، و ايگذار يش ميه نماها ب نهين زمان در تك تك زميكه در ا يح گوناگونيصح يها تيوضع

ي ن هـم جـد  يبنـابرا . هسـتند  خيتـار  يدر حال به جا گذاشته شدن بـرا  يد، همگيكن يها اداره م تيانواع و اقسام وضع
داشـته   ييد كـه اگـر قصـد خودنمـا    يد در ذهن داشته باشيم بايبر ين ميطان را از بيش يالبته، وقت. حياتي و هم هستند

چـرا  . ديـ ابيد بود به هدف دست يد، قادر نخواهيا افكار ناخالص داشته باشيد، يداشته باش يعاد يبشر يها ترس د،يباش
فكـر را بيـرون   آن  ين وقتيبنابرا. ديبزرگ هست ي كننده هيك تزكينكه شما يد؟ فقط به خاطر اين داريه ايشب يا ييتوانا
 ين است كه وقتـ يهم يبرا. شده باشدبزرگ فرستاده  ي كننده هيك تزكيبه جز  يچ كسيتوسط ه تواند فرستيد نمي مي
اسـت   يين جـا يا. كند ياوقات كار نم يكند و بعض ياوقات كار م يكنند، بعض ياستفاده م يين توانايشاگردان از ا يبعض

ـ  د ازيـ ن برده شود، صرفاً بايد از بيواقعاً با يزيچ ين را گفتم، وقتينكه اياما با ا. كه مشكل نهفته است ن يـ ا. ن بـرود يب
شـامل   --انيكننده نتوانـد آن را انجـام دهـد، خـدا     هيك تزكيد؛ اگر يده ين بردن را انجام ميد كه از بيستيفقط شما ن

 .ن بردن آن شركت كننديز الزم است كه در از بين --ان باالتريخدا

ن يـ مثـل ا  يگريگ دكه كنفرانس بزر يا هنگامي ين گروهين است كه از حاال به بعد در تمريگر ايمطلب د
 نيـي  هيـ جشـان در  يها قه ذهن خود را آرام كرده، با دستيتوانند به مدت پنج دق يكنفرانس ما وجود دارد، شاگردان ما م

ـ يب ي بـد، و مداخلـه  و تصورات د ين بردن افكار بد، كارما، عقاياز ب ي و درباره بنشينند . شـان فكـر كننـد    در ذهـن  يرون
ت يـ قـه كفا يپـنج دق . ن خواهند رفـت يرند، و آنگاه آنها از بيم يد كه آنها ميد، فكر كنين صورت هستيطور كه به ا همان

طان در سه قلمـرو  ين بردن شياز ب ي م، دربارهيشو يدور هم جمع م ين گروهيتمر يكه برا يهنگام) قيتشو. ( كند يم
ايد، و صـرفاً بـه مـدت پـنج      اشتهدر مقابل سينه نگه د) جانگ لي( صورت عمود  دست را بهك يكه  يد، در حاليفكر كن

را شـما، هـر چـه باشـد،     يـ كنـد ز  ين عمـل مـ  يـ ا) قيتشو . (اين بايد انجامش دهد --دقيقه با افكار حقيقي فكر كنيد
ك يـ د كـه  يـ اسـتفاده كن  يزيـ چ ين را بـرا يـ اما اگـر ا . ديكن يفرق م يد و با افراد عاديباعظمت هست يكنندگان هيتزك
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ا ينكه آن فكر بلند شود، عقوبت به دنبال خواهد داشت و يند، عمل نخواهد كرد؛ به محض اد استفاده كيكننده نبا هيتزك
 !دياد داشته باشين را به يا. تان نزول خواهد كرد سطح

ن روزها يكه ا يا جاذبه يد، تئوريدان ي؟ ميچه موضوع. كنم يصحبت م يگريموضوع د ي پس اكنون درباره
آورده اسـت؟   پديداند  ف كردهيجاذبه را كه افراد توص ي دهين پديا يزيچه چ. ه استعلم به آن معتقد است كامالً اشتبا

-ن و درون سه قلمرو هستنديزم يها و تمام مواد، شامل هوا و آب، كه رو اتيافتد كه تمام ح يم بدين خاطرن اتفاق يا
انـد، و ذرات   لمـرو سـاخته شـده   از ذرات تمام سطوح مختلف در سه ق --كه در سه قلمرو وجود دارند ييزهايتمام چ -

توانـد   يوجود داشته باشد، مـ  يكشش يرويك نيكه  ي، زماناتصالن يا. هستند با هم در اتصالمختلف سطوح مختلف 
دا كنـد، و  يتواند مثل كش بسط پ يد، ميآن را بكش يگر، وقتيان ديبه ب. حركت كند و يا افتهيدر درون سه قلمرو بسط 

ل يـ ن دليبه هم. ان ذرات وجود دارديم باثباتو  يا هيپا يك شكل وجودي، يعني. خواهد گشت د، بريآن را رها كن يوقت
 ي البتـه، مـن دربـاره   . ن برخواهد گشـت يد به زمينكه آن را حركت دهين بعد از اين زميط ايدر مح يئياست كه هر ش
مفهوم . گردد يكه بود برنم يين حالت آن به جايكنم، كه در ا يگر صحبت نميد يك تكه سنگ به مكانيحركت دادن 
حركـت   يتوانند به طور افقـ  يزها مين سطح، چيدرون ا. ك سطح استين حد و مرز يزم ي هيرو. ستين نيمورد نظر ا

ده يسطح خود حركت كنـد، بـه عقـب كشـ     يورا يبه سطح يزيچ ياما وقت. ك سطح هستنديدر  يكنند چراكه همگ
 .ن سطح وجود دارنديهستند كه ذرات ا يين در قلمرويزم يرو يزهايرا چيخواهد شد، ز

 ياز مكـان  يوقتـ  ين حتـ يها و زم انسان. ع استيت وسينهايتر ب بزرگ يهانيبدن ك: دياش فكر كن همه درباره
بـه كانـادا سـفر    سـيتي   رسد كه يك انسان از نيويورك ر ميبه نظ. ز هستنديسته شوند ناچيباال در درون سه قلمرو نگر

حركـت   ي د، چون محـدوده يا رسد كه شما حركت نكرده ينطور به نظر ميآنها ا در نظردر واقع، كرده باشد، حال آن كه 
كه  --طين محيكنند از ا يم يشوند، سع يماها به آسمان بلند ميها و فضاپ راكت ين وقتيبنابرا. شما واقعاً كوچك است

 يهـا از راكـت بـرا    ن انسـان يبنـابرا . سازد جدا شـوند  ين را ميكه زم --ل شده استين ذرات سطوح مختلف تشكياز ا
دانيد، در سه قلمرو يـك   يطور كه م همان. كنند يحركت دادن آن با قدرت باال استفاده م يو برا يرانش يرويش نيافزا
متشكل از موجـودات   يطيمح ،كه در واقع درون آن يرسد، در صورت يجو به نظر ميك ه يشب. وجود دارد يوي ج اليه

نجـا وجـود داشـته    يها بتوانند در ا است كه انسان اي گونه است كه نقشش فراهم آوردن ثبات به يشماريب يكروسكپيم
شكسـته   يقو يرويها توسط كشش آن ن از مولكول ياريان بسيم اتصالن جو خارج شود، ياز ا يزيكبار كه چي. باشند

امون آن هنوز بـه آن متصـل هسـتند، و    ريو پ محيطفقط ذرات واقع در : آورد يت را به وجود مين وضعيآنگاه ا. شود يم
ن حال هنوز به يست، با اين نيط زميگر در محيگر، اگرچه آن ديان ديبه ب. ستين يبه آن اندازه قو يكشش يرويگر نيد

ل آن ين دليا. باثبات و پايدار باشدتواند در آنجا  يق مين طريفقط به ا. ذرات در سه قلمرو متصل استساير  يقلمروها
شيايي با وزن يكسان ولي حجم متفاوت وجود در ا ،ن اتصاليالبته، هم. تواند در آنجا بماند يك ماهواره مي است كه چرا

با حجم بـزرگ   يئيكه ش داراسترا  يزاني از اتصالهمان مدارد  ييباال يچگال يولكوچك  يكه حجم يءك شي. دارد
ن يـ از ا يگـر ياد ديز يها ات شوم جنبهياهم وارد جزئاگر بخو. وزن هستند شود كه هم ياحساس م اينطور نيدارد، بنابرا
ن اسـت كـه   يـ ا يل واقعيدل. وجود ندارد "جاذبه"ن است كه يم ايداشتم به شما بگو يكه اكنون سع يزيچ. وجود دارد

 .نجا وجود داشته باشند، مجبورند با هم در اتصال باشنديط در اين محينكه ذرات واقع در ايا يبرا

تواند به پرواز  يتواند بدن خود را ترك كند؟ و چرا م يك شخص ميرسد،  يكنندگان م هيبه تزك يپس چرا وقت
سـاخته شـده    يمواد سطح] از جنس[ ين مرتبط است و از ذراتيبدن شما، كه به زم ي نكه مادهيقاً به خاطر ايد؟ دقيدرآ

 يروير تسلط نيگر زين شما ديابراط را قطع كرده است، بنين محيا ِ به ذرات شاتصال. ر شده استيياست، دستخوش تغ
د بـه  يتوان ياست كه م ين هنگاميا. ديآن قرار ندار ي ر تسلط قدرت بازدارنده و كشندهيگر زيد، و ديستيآن ن يچسب هم

، بـه آن  يهانيزكيشما در سطح ر يب هستيترك و ساختد، يه كرده باشيكه تا آن تزك ين هر سطحيبنابرا. دييپرواز درآ
موجـود بـا    يهـا  د بود و اتصـال يد به سطوح باالتر متصل خواهيكن يه ميبه سطوح باالتر تزك يوقت. تقلمرو متصل اس
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 ،بـزرگ  يمتصل كـردن و گشـودن مـدار آسـمان    . ن نحو استيارتباطش به ا. د كرديتر را قطع خواه نييتمام سطوح پا
از حـاال بـه   . نكه قفل هسـتند يفقط ا اند، ن سطح گذشتهيهاست كه از ا اما شاگردان مدت. ن سطح استيدر ا يا يتجل

ن اسـت كـه   يهمـ  يبـرا . ه تجربه خواهنـد كـرد  يرا در تزك يمختلف يها تيشاگردان ما وضع يگريپس از د يكيبعد، 
 )قيتشو. ( ش بروديبهتر پ ين كنفرانس فا حتيدوارم ايام. ميگو ين اندازه ميامروز فقط ا. ام ن به شما گفتهيا ي درباره

و  يخـانوادگ  يد، زنـدگ يـ د مطالعـه كن يـ د و بايد كار كنيبا. ديا سخت كار كرده يليشما خ ي دانم كه همه يم
كارتـان را خـوب انجـام     ،كـار  د، در محليخود برس ي د به خانوادهين حال بايد، و در عيخود را دار ياجتماع يها تيفعال
. ديـ قت را روشن كنيد حقينكه، بايشتر ايد، و بيانجام ده يها را به خوب نيد و تمريمطالعه كن يد فا را به خوبيد، و بايده

تـان بـه    عظـيم  ين تقـوا يهمـ  يسخت است، برا. كامالً سخت است يو هم از نظر مال يهم از نظر زمان! سخت است
برانگيـز   تحسـين . تان اسـت  ميعظ يان نهادن تقوايبن يبرا ين فرصت خوبيهم يد؛ سخت است، و برايآ يش درمينما

 )قيتشو. ( ميگو يقدر م نيهم. ديبهتر عمل كن يد حتينكه سخت است بايد، با ايكننده هست هياز آنجا كه تزك! است
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يس يواشنگتن د يالملل نيب يفا آموزش فا در كنفرانس  
 )2001ه يژوئ 21(

 
 !ديا شما سخت كار كرده! سالم به همه

 

ت يـ نـد بـه موفق  توا تان مي چون سخت است، تزكيه. ه چقدر سخت استيد كه تزكيد اكنون تجربه كرده باشيشا
 ي چرخـه  يه كنند، به كمـال برسـند، و بـه ورا   يخواستند تزك يم --دائو بودند يخ در جستجويها در تار يليخ. نجامديب

ك شخص بتواند به كمال برسد اگر يوجود ندارد كه  يمطلقاً راه. سخت بود بسياراما . مرگ و تولد دوباره بروند يبشر
بـه  . جانكاه نگـذرد  ي هيان تزكيپرورش داده است از م يان افراد عاديكه در م ياز وابستگ ين بردن هر نوعياز ب يبرا
انـد بـه انجـام برسـانند      قادر بوده ين محنت كنونياند و آنچه كه در ا دان دافا نشان دادهيل است كه آنچه مرين دليهم

ط يز است كه در چنان محيبرانگ نيواقعاً تحس. ستيكننده چ هيك تزكيز است، و واقعاً نشان داده است كه يبرانگ نيتحس
 .كمال حركت كنند يش گذارند، به فا اعتبار ببخشند، و به سوياند كه قدم پ دان قادر بودهيشتر مريت بياكثر يطانيش

در  يا هيـ چ روش تزكين روش امروز باعظمت نبوده اسـت، چـون هـ   يا ي خ به اندازهيدر تار يا هيچ روش تزكيه
ن يـ م، ايكه در آن هسـت  يا يخيتار ي و در لحظه. نجات دهد يعياس وسين مقيت واقعاً مردم را در چنتوانس يخ نميتار

كـل   كـردن  د كـه فـا در حـال اصـالح    يهست يشما در زمان --ستينكه استاد مردم را نجات دهد نياز ا يفقط موضوع
. هسـتند ا يـ ان شـدن در دن يـ ل نمان لحظه در حـا يهستند كه در ا ييزهايچ يان در حال تماشايتمام خدا. هان استيك
ان يخـدا  يخ برسد، حتيدر تار يخاص ي به مرحله ياجتماع بشر ياند كه وقت گفته يبشر يايها در دن ييشگوياز پ يليخ

. شـوند  يكـه بازسـاز   دارنداز ين يهانيك يها بدن ين شوند، و حتيگزيا جايد و ياز خواهند داشت كه تجديها ن در آسمان
 ي ا منتقل شده است، آنها از لحظهيكه در اطراف دن يمختلف يها ا داستانيخ باشند يختلف در تارم يها ييشگويخواه پ

 يك از اتفاقات گوناگون در اجتماع بشريچ يگر، هيد يانين به بيبنابرا. اند كه مردم امروز در آن هستند گفته يا يخيتار
در اصالح فا و در . خ استيقاً آن لحظه در تاريم دقيا دهكنندگان با آن روبرو ش هيكه ما تزك يزيچ. ستين يامروز تصادف

 .اند صالح بوده ياديزان زيد به ميا ش گرفتهيكه شما در پ ييرهايه، مسيتزك
ا يـ گر از وجود فا يدند كه ديرس جاييشدند، موجودات به  يهان از فا منحرف ميكه موجودات در ك يروند يدر ط
ن موضـوع باعـث شـده اسـت كـه      يـ ن ايبنـابرا . نداشـتند  يوح مختلف اطالعـ موجودات در سط يفا برا يالزامات واقع
دان دافا، ياند، قادر نباشند كه نسبت به فا، مر امروز مواجه شده يفا اصالح يبه بزرگ يزيبا چ يشعور، وقت يموجودات ذ

شـعور   يموجودات ذكه در حال اعمال كنترل بر  يكهن يروهايقت، نيدر حق. اداره كنند يحيو من، خود را به طور صح
هـان  يموجـودات در ك . اند جاد مانع كردهياصالح فا ا يهستند كه واقعاً برا ييزهايچ اند آن ثرگذاري بر اصالح فا بودهو ا
 كه از خود را يا جنبه ياصالح فا هر موجود يد، اگر طياش فكر كن اد از موجودات، دربارهين تعداد زيبا ا. شمار هستنديب

بودنـد و   يه فـا مـ  يـ عل يمـ يدر حال ارتكاب گناهان عظ ياديار زيگذاشت، موجودات بس يش ميافاسد شده است به نم
ا يـ توانستند نجـات داده شـوند، درسـت اسـت؟ و آ     يشعور نم يآنگاه موجودات ذ. ن برده شونديبودند كه از ب يمجبور م

 يروهـا يب نيكردم و از نظم و ترتت را برعكس ين است كه قبالً گفتم وضعيهم يشد؟ برا يهوده انجام نمياصالح فا ب
ك سـطح در حـال   يـ  ين حضور دارند، بدون از دست دادن حتيياز باال تا پا يطانيش يروهايچون ن. كهن استفاده بردم

شان  تمام موجودات در سطوح مختلف بعد از انحطاط يمتمركز از عملكردها يك تجلين يا. مداخله با اصالح فا هستند
 ي دوره يتواننـد در طـ   يكـه موجـودات مـ    يبد يها تيموجودات، و تمام وضع انحطاطتمام  گر،يان ديبه ب. شده است

ر قـرار  يكـه اصـالح فـا را تحـت تـأث      يكهنـ  يروهـا يستم نيمتمركز در كل س يقيش بگذارند، به طرياصالح فا به نما
اجازه نداشته باشند كـه   --آنها ي هيه اليال --از موجودات ياريب داده شد كه بسينظم و ترت. شود يم يدهند متجل يم

ز يـ بـود كـه مـن ن    يزيـ قـاً چ ين دقيـ ا. مختل شودشان  بيد كه نظم و ترتون شيدر اصالح فا شركت كنند تا مانع از ا
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كه هنوز بتوانند نجـات   يبه طور ،ه فا گناه كننديماً عليشعور مستق ينكه اجازه نداد كه آن موجودات ذيا --خواستم يم
كـه در آن   ييآنهـا . قـت در كنتـرل مـن بـود    يست، اما آن در حقا مبتكرانه شان بيه نظم و ترتآنها فكر كردند ك. ابندي
. بـد   ، بسـيار موجودات هستند نيخته شوند، و بدتريد دور ريهان هستند كه بايدر ك ييقاً آنهاياند دق داشته يستم نقشيس

اصـالح فـا، موجـودات     يدر ط. اند كرده ين درك و رفتار سطوح مختلف را متجليمتمركز بدتر ين به شكليآنها همچن
ن اعمـال بـد آنهـا    يبنـابرا . اند شان وجود داشت به طور كامل وارد عمل شدهيكه امكان انجامش برا يزيامروز در هر چ

ت كه موجـودات  ين واقعيرغم اياما عل. ن برده شودياصالح فا از ب ياست كه واقعاً الزم است در ط يزيقاً چيخودش دق
اند، دوباره و دوباره به آنها فرصـت داده   انجام داده يار بديبس يكارها ياند و حت ر گذاشتهياصالح فا تأثكهن بر  يروين

در مـورد آن  . ن برده شونديم گرفته شد كه كامالً از بيرممكن شد تصميكه واقعاً نجاتشان غ يشده است، و فقط هنگام
ست يمهم ن --ابنديتوانند نجات  ياند، آنها م شركت نكردهفا گر در سطوح مختلف كه در مداخله با اصالح يموجودات د

و . اند اوردهيوارد ن يا اند و صدمه چراكه آنها در اصالح فا شركت نكرده --خ چقدر بد شده باشنديان تاريكه در طول جر
 .ت هستندين موجودات اكثريا

نداشـته   يزهـا نظمـ  يرسد كـه چ  ينظر مبه . ن امر مداخله خواهند كرديكهن با ا يروهايدانستم كه ن ياز ابتدا م
ان آنهـا  يـ ا از ميـ ن دنيمان در ا كه شاگردان يمختلف يها شيها و آزما محنت. ار منظم هستنديقت بسيباشند، اما در حق

انـد تنهـا توسـط     كه شـاگردان تحمـل كـرده    ييها محنت. كهن هستند يروهاين نيب ايقاً نظم و ترتياند دق عبور كرده
 پديـد آمـده  دافـا   يبـرا  يباشند كه توسط موجودات بشر يموانع رسد به اينكهنشده است، چه  خودشان سبب يكارما
 يهـا  انسـان . كننده عاجز و ناتوان است هيك تزكيدر مقابل  يك فرد عادي. ن كار را ندارنديا ييها توانا انسان --باشند

ب داده يشان نظم و ترتيسطوح مختلف برا دركهن  يروهايستم نين سيكه توسط ا اند داشته ييها امروز در واقع محنت
 قـدر  ايـن ل آن اسـت كـه چـرا    يـ ن دليـ ا. اند كهن در سطوح مختلف كنترل شده يروهايها توسط ن ، و انساناستشده 

كننـد كـه    يچرا جرئت ماينكه كنندگان انجام دهند، و  هينسبت به تزك ييكنند كارها يچرا جرئت مكه اند،  پرقدرت شده
د، مـردم  يـ آن افـراد پل  يبـه اسـتثنا  . شـود  مطرح مي جانيهست كه در ا يآنگاه موضوع. كنند ياحترام يبه دافا بنسبت 

ك شـخص بـا   يـ  يوقتـ . انـد  ب خـورده يـ ز فريآم غات افتراياند و توسط هجوم تبل گناه يا هستند كه بين دنيدر ا ياريبس
دان يـ ش دافـا و مر يآزمـا  يدافا باشد، وقتنسبت به  يفمن يافكار يحاو او ذهن اگر شود، يم يابيارز هانيك يفا اصول

ن است كه آنچه كه او يست؟ علتش ايدر خطر ن ين فرديا چنيآ --دياش فكر كن درباره. حذف خواهد شدد ودافا تمام ش
 يتيخ و سـاختن وضـع  يتـار  ي ن دورهيـ به منظور مـورد اسـتفاده قـرار دادن ا   . ن فا استيماً با آن مخالف است ايمستق

 يا رسـانه  ياند و تمام ابزارها ها استفاده كرده وهياز ش يكهن از همه نوع يروهايا، نين دنيط ايدر مح يطانيت شينهايب
دان يـ در شـكنجه و آزار مر . اند قت را آشكار كنند مسدود و مهر و موم كردهيتوانستند حق ين را كه ميداخل و خارج از چ
 ي هـا و همـه   زمان ي همه يطانيش يها ن، به همراه روشيشيش در هر مبارزه و جدال پيها تجربه ي دافا، حزب از همه

ر يـ كه در طول چند هزار سال اخ يا يگر انتي، و خيگر لهيبد، ح يزهاين حال، چيدر ع. است كرده ها استفاده نيسرزم
د يـ پل تينهايكه اتخاذ كرده ب ييها روش. استقرار داده استفاده  را نيز مورد ها شكل گرفته است ينيچو خرد در ادراك 

به عنـوان  . خوردندب يها فر ا توسط دروغياز مردم دن يلي، خاين ظلم و ستم ين خاطر است كه در ابتدايبه هم. هستند
گنـاه كـردن و    ين شكل بـه سـو  يگناه به ا ين موجودات بيم كه ايم صرفاً تماشا كنيتوان يكنندگان اصالح فا، نم هيتزك

خ بشر شـروع  يتار يبعد ي ن موضوع به انتها برسد، مرحلهيكبار كه ايه ن است كيعلتش ا. ب داده شوندينابود شدن فر
ع اسـت، آن  يهان چقدر وسـ ين كيكل ا بدون توجه به اينكه. خته خواهند شدياز موجودات بد دور ر يليخواهد شد، و خ

ن هـا يموجـود در هـر سـطح ك    يفـا  بـا اصـول  ] قرار است كـه [هان خلق شد، و موجودات هر سطح يك ين فايتوسط ا
 ييه فـا يعل ياگر موجود. ن فا خلق شدنديتوسط ا يماده همگ يها ن سرچشمهيتر ياديبن يحت. داشته باشند يخوان هم

ن دوره، يـ ا يا حذف نخواهد شد؟ در طيهان را خلق كرده است، او به كجا خواهد رفت؟ آيباشد كه تمام موجودات در ك
ن يـ در ا. انـد  ا را نجـات داده يـ از مـردم دن  ياريبه فا واقعـاً بسـ   يقت به هنگام اعتباربخشيحق يبا روشنگر ،دان دافايمر

قت را روشن كرده و موجودات ياند كه حق دان در حال شكنجه و آزار شدن هستند، هنوز توانستهيكه مر يديت شديوضع
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د بـه  يـ اد بيهم كه باشـ  يتيد دافا، در هر وضعيك مريست؟ به عنوان يم نين رحمت عظيا ايآ. شعور را نجات دهند يذ
 يدان دافـا حتـ  يـ ت كـه مر يـ ن واقعيشود، ا نگريستهكه  يگريدگاه دياز د. ديشعور رحمت نشان ده يتمام موجودات ذ

 يدان دافا را حتيعظمت مرند، شعور يهستند هنوز در حال نجات موجودات ذاي  ستمگرانه طين محيكه در چن يهنگام
 .كند آشكار ميتر  واضح

قـت را  يمـا حق  يوقتـ . سـت يطان نياز افشا كردن ش يفقط موضوع --ستين يا قت موضوع سادهيحق يروشنگر
ـ   ين حال درگيدر عاين م، و يشعور هست يم در حال نجات موجودات ذيكن يروشن م ن ير موضوع رشد خـود شـما و از ب

ز يـ ن شـان، و  هيـ دان دافا نسبت بـه فـا در تزك  يشود، و موضوع مسئول بودن مر يه ميتزك يتان در طيها يبردن وابستگ
ـ  نده موجود روشنياگر در آ. ديساز يم يتان پر و غن يينكه چگونه آن بهشت خود را در كمال نهاير اينظ يموضوعات ن يب

بهشت خـود شـما موجـود     ي و در محدوده تانعدبنطور باشد كه در يتواند ا يده است، نميد كه به كمال رسيباش يبزرگ
د بـا رحمـت موجـودات    يـ د كه نشان دهياز داريتان ن هيتزك يه در طن است كيهم يبرا. وجود نداشته باشد يشعور يذ
كهـن بـر    يروهاياثر و نفوذ ن كه  ياصالح فا، در حال يط. ديو پر ساز يد، و بهشت خود را غنيده يشعور را نجات م يذ

 يطانيرسند كه ش يزها به نظر ميچ. ز هستميشما ن يبرا ييها بيكنم در حال انجام نظم و ترت يكن م شهياصالح فا را ر
به عمل  يمنظم يها يزير كهن برنامه يروهاين. واقعاً منظم هستند يو پرهرج و مرج باشند، حال آن كه در واقع همگ

وجود دارد تا  يد، راهيبه آن نگاه كن يا هيست از چه زاويمهم ن. ام انجام دادهفراواني  با نظمزها را يز چيآوردند، اما من ن
ن يـ م از ايتـوان  يچگونـه مـ  ] م كـه ين تمركز كنيد بر ايما با[ن دوره يا يدر ط. ا حل و فصل كردن مشكالت ريتاً اينها

 فرصـت ن يـ ا. ميكننـده را نشـان دهـ    هيـ ك تزكيـ م بزرگ يعظ يالعاده بودن و تقوا فرصت استفاده برده تا واقعاً خارق
م، از آن ين ببريبدهند كه آنها را از ب يكهن اصرار دارند به ما فرصت يطانيش يروهاياز آنجا كه ن. ستي نيز هارزشمند
 .چيز نايابي است ن نبوده است،يگاه قبالً شاهد ا چيخ هيتار. دياستفاده كن يبه خوب

 يتواند زنـدگ  يد ميندارد واقعاً آسان است كه بگو يطانيش يدانياست كه م يطيكننده كه در مح هيك تزكي يبرا
 يزير چينظ يدان صالحيو مرگ در م يرها كردن زندگ ي ا دربارهدرست مثل صحبت كردن شم --و مرگ را رها كند

پـر از عناصـر    يطـ ي، در محيطانيشـ  يطـ ياما اگـر در مح . وجود ندارد يچراكه اصالً فشار --مينجا داريكه امروز در ا
. سـت ا يد موضـوع متفـاوت  يش گذاريطان قدم پيش يافشا يد كه برايد و جرئت داشته باشي، به فا اعتبار ببخشيطانيش

ست؟ واقعاً ارزشمند و ين نايابا ارزشمند و يآ --دياش فكر كن همه درباره --است يطانيار شيط بسين محيبعد، اگرچه ا
د يروبـرو شـو   ين فرصـت يد كه با چنيشما قادر. ن وجود نخواهد داشتير اينظ يچ فرصتين دوره هيبعد از ا. استناياب 

در گذشته اتفاق  يفرد ي هيا تزكي يعاد ي هين در تزكيه ايشب يزيچ چيه. ديدان دافا هستينكه شما مريفقط به خاطر ا
 ييها محنت. روبرو شدند يميعظ يها محنتبا ز ين يامونيو شاك يسي، عبه عقب برويمخ كه يالبته، در تار. فتاده استين

چ يامـا قـبالً هرگـز هـ    . بود يطانيم، كامالً شييكه بگو يخيز، از نظر تاريكه در آن گذشته آنها را مورد هدف قرار داد ن
، در ين شـكل سـهمناك  ين نوع شرارت به چنـ يپروراندن ا يم برايكه امروز دار يمدرن يجمع يها ن رسانهياز چن يكس

ه يـ ژوئ 20در  يم بـوده اسـت كـه وقتـ    يقدر عظـ  وسعت شرارت آن. ا، استفاده نكرده استيكل دن يبه بزرگ يا محدوده
ن، بـه  يچ ياصل نيرون از سرزميدر ب. بودندختن يز در حال فروريها ن آسمان ير حتن بود كه انگايآغاز شد، مثل ا 1999

ا يـ اطـراف دن  يها ها و رسانه ست، و تمام دولتيچ ي دانستند كه فالون گونگ درباره يم يكم ي دان دافا عدهير از مريغ
ن گوش كرده و آنها يچ ي  بكارانهفريغات يمردم به تبل. ن گوش كردنديچ ياصل نيسرزم يها اساس رسانه يغات بيبه تبل

را يـ تر شده است؟ ز ط امروز آسانيد كه محيكن يپس چرا احساس م. از ما داشتند ين برداشت بديرا باور كردند، و بنابرا
 يهـا  دولـت  يها، و بـرا  رسانه يا، برايمردم دن يبرا عليه ما شكنجه و آزارِ ي قت را دربارهيتان حق قتيحق يدر روشنگر
بشري عادي و هم عملكرد  و رحمت شما در اجتماع يمهربانهم نكه ين به خاطر ايد؛ و همچنيا ا روشن كردهياطراف دن

 يطيهستند كه مح ييزهاينها چيا. ان قرار گرفته استيد خداييمورد تأا و يمردم دن دييمورد تأ شما ييدافاصالح و مريد 
ز دسـتگاه  يـ غـات افتراآم يشـما در برابـر تبل  . العاده است عاً فوقواق --العاده است فوق. سازند يم ممكن ميرا كه امروز دار

ن افـراد مهـار و كنتـرل    يدتريـ ن و پليتـر  هيـ كه توسط فروما يحكومت --ميك حكومت عظيو  ملت،ك يكل  يغاتيتبل
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نجـام  د ايـ شرفت دافا همگام شود آنچه را كـه با يكه قادر بوده است با پ ييد دافايهر مر. ديا كرده يستادگيا --شود يم
ه يكنند كه در حال تزك ياند اما هنوز فكر م امدهيرون نيشان ب كه از خانه يگر، آن افراديد ياز سو. دهد انجام داده است

 ي، خود را در اجتمـاع بشـر  يه در نظر گرفته شوند؟ البته، افكار بشريهستند چگونه ممكن است كه بتوانند در حال تزك
ن ي، علتش ارود مياشتباه  رِيمس در اد گرفته استيكه دافا را  يفرد يوقت. ندكن يم يمتجل يمختلف يها به روش يعاد

مورد  يطانيها مطمئناً توسط موجودات ش ين وابستگيو ا. شان كنديدارد كه قادر نبوده است رها ييها ياست كه وابستگ
 يگردنـد كـه حـاو    يمـ  نآن افكارتـا مشخصـاً بـه دنبـال     يطانيموجودات ش. كنترل و سوءاستفاده قرار خواهند گرفت

بعد . بر در دست گرفتن كنترل برسند يت كرده و به هدف خود مبنين منظور كه آنها را تقويهستند به ا ييها يوابستگ
كنند كـه   يشوند اما هنوز فكر م يم "نيب روشن" يطانيش يرين افراد در امتداد مسيها، ا منياز استفاده شدن توسط اهر

گردند تـا از خـود دفـاع     يم ييها رفتن مطالب به صورت خارج از متن، در فا به دنبال بهانهدرست هستند، و با در نظر گ
 .كنند

ان آن گـذر كـرده اسـت    يتر از م بزرگ يهانيكه بدن ك يريياصالح فا در حال حاضر، تغ يت كليبا نگاه به وضع
 ي ن مرحلـه يتـر  يانيـ پا. ه اسـت شـ يتـر از هم  م و شگرفيعظ يمانند يد پهناور به طور بيجد يهانيبدن ك. م استيعظ

 يبـه شـكل   --الجثه هستند ميعظ يا العاده به طور فوق يهانيك يها بدن يها ستميرا سياصالح فا در حال وقوع است، ز
ن يـ ر ايـ نظ يمـ يار عظيستم بسيون سيليها م ن عظمت هنوز هم از دهيبه ا يستميو س --م هستندير قابل تصور عظيغ

ن يـ ا ي شـتر دربـاره  يبه شـما ب  يعاد يندارم كه با استفاده از زبان بشر يچ راهيت، هدرست اساين . ساخته شده است
. ديـ ريدرست است، اما خودتان را دسـت كـم نگ  اين . ستيف نيده است كه قابل توصيرس يا به نقطه --ميساختار بگو

 )قيتشو. ( باشد يواقعاً باعظمت يكشد قلمرو يكه انتظار شما را م يا ندهيد كمال آيشا
هر . ميگو ين را به شما ميدوباره ا. ديد انجام دهيدان دافا بايك شما مريك ياست كه  يزيقت چيحق يوشنگرر

نكـه  يدر خصوص ا. ش نگذاشته است در اشتباه استياورد و هرگز قدم پيخود ب يبرا ييها كند بهانه يم يكه سع يكس
ز ين نيا ي و درباره. دياد فكر كنيزها زين چيا ي ربارهد ديكنم كه با يد، فكر نميطول خواهد كش ين محنت تا چه زمانيا

توانـد توسـط    يشـود و مـ   يك وابسـتگ يتواند  يد ميكه دار يليرا هر ميا نه، زيد يد به كمال برسيتوان يد كه ميفكر نكن
 يراب ينيدروغ اهر شود، شيطان ممكن است تصويرنكه آن نوع از فكر ظيبه محض ا. رديطان مورد استفاده قرار بگيش

ن زمان يا --ديت استفاده را ببريد و از آن نهايقدر زمان حاضر را بدان. جاد خواهد كردين مداخله ايشما بسازد، و آنگاه ا
كمـال   يد، و خود را به سـو يده يد، اصالح فا انجام ميكن يه ميكه تزك يدر حال. دان در نظر گرفته شده استيمر يبرا

هر . دينده هستيآ يبرا يزيد؛ شما در حال خلق هر چينجات دنيز شعور را  يت ذد كه موجوداياز داريد، نيده يحركت م
رنـد ممكـن اسـت    يگ يش مـ يكه در پ ير صالحيت مهم است، و مسينهايدهند ب يدان دافا امروز انجام ميكه مر يزيچ

نـوع بشـر    ي ندهيآ يروش هست يبرا يانيبن ين حال، آنها در اجتماع بشريدر ع. نده شوديموجودات در آ يبرا يمرجع
نـده اسـت، و   يد نـوع بشـر آ  يـ م جديشـود مفـاه   يما ارائه م PureInsightت يسا د، آنچه كه در وبيدان يم. اند گذاشته

و  يو خلـوص، درسـت   ي، پـاك يحالـت، رحمـت، مهربـان   . د استيح نوع بشر جديصح يها دگاهينده و ديانگر تفكر آينما
اند در حال كمك به شكل دادن  ش گذاشتهياصالح فا به نما ي دوره يطدان دافا در يكه مر يميعظ ي، و بردباريصالح

 ينده در زمـان ي، كسب فا توسط مردم آيكنون ي ه در دورهيدان دافا از روند تزكيعالوه بر گذشتن مر. نده استياجتماع آ
كهـن   يروهـا يب نيـ رتدر آغاز، نظم و ت. شود ين تعهد در دو مرحله انجام ميا --ز وجود خواهد داشتين خواهد آمدكه 

 يبشر يايكه در آن فا دن يا اصالح فا و دوره ي ك دورهيست سال وجود داشته باشد، كه به ينطور بود كه مجموعاً بيا
 ي دوره يدان دافـا در طـ  يـ داد و مر يده سال اول، استاد اصالح فا را انجـام مـ   يدر ط. شد يم ميكند تقس يرا اصالح م

شد، و در  يد ميسپس وارد عصر جد. كردند ينده فا را كسب مي، مردم آيده سال بعد يطكردند؛ در  يه مياصالح فا تزك
زان يـ اند، اگرچه نه به م ر كردهييزها تغيام كه چ ن علت آشكار كردهين را به اياما ا. شد يد آغاز ميجد ي ندهيآن هنگام آ

د كه وقت تنـگ  يد بدانيد بايا عمل نكرده از شما كه خوب ييمخصوصاً آنها. ديخوشحال نشو يلين خيدر مورد ا. ياديز
نـده مسـئول   يم الزم است كـه نسـبت بـه آ   يده يكه انجام م كاريدر هر . ديفكر نكن يگريز ديچ چيه ي درباره. است
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كه مردم  يتيژه، درك و حمايو به. اند نده واقعاً نجات داده شدهي، مردم آي روشنگري حقيقت ما، در طاين بيندر . ميباش
 يبشر ي كسب فا توسط آنها و ورود به جامعه يبرا يعال يانياند بن ن نسبت به دافا نشان دادهيچ ياصل نيرزمخارج از س

 .نده گذاشته استيآ
ن وجـود  يط زمـ ين محيت امروز در اير بشرينظ يتيگاه بشر چيرا هياند، ز امدهين يبشر ياين دنيبه ابيهوده  مردم
 ييموجـودات فضـا   ي چرا درباره. كنم يصحبت م ييموجودات فضا ي درباره د، اغلبيدان يطور كه م همان. نداشته است
خ و در يمختلف تار يها دوره يدر ط. اند ن بودهيط زمين محيدر ا يواقع يها انسانآنها را در گذشته يكنم؟ ز يصحبت م

 ،باشـد، در هـر دوره  ن شـده  يگزين جـا يهر تعداد بار هـم كـه زمـ   . نجا بودنديا واقعيدورتر، آنها ساكنان  يحت يخيتار
اما تمـام آنهـا   . م بودين آنها عظيب يها تفاوت --داشتند ي، شكل و ظاهر متفاوتين، موجودات بشريزم يموجودات رو

ن اسـت  يـ ن ظاهر را به خود گرفته است؟ علـتش ا ين دوره ايپس چرا نوع بشر ما در ا. ن مكان بودندياواقعي ساكنان 
در حـال   هـا  زمينـه تمـام   يدور ِ يخين در زمان تارينجا آموزش داده شود، بنابرايدر اهان قرار بود يك يد، فايدان يكه، م

نـد تـا بـه فـا     يايبودند ب يوانات هستند مجاز نميه حيكه شب ييزهايچ. دافا بود ي ندهيآ ي اشاعه يشدن براتدارك ديده 
مـردم در  . به شـكل خـود خلـق كردنـد     امروز را يها ان انسانين خدايبنابرا. بود يبه دافا م ينين توهيا --گوش دهند

وا بشر را بـه شـكل خـود     دانند كه نو يهوه بشر را به شكل خود خلق كرد؛ مردم در شرق ميدانند كه  يمذاهب غرب م
ن يط زمـ ياگـر در گذشـته موجـودات در محـ    . گر را خلـق كردنـد  يد يها اند كه انسان بوده يگريان ديو خدا. خلق كرد

. انيبه خـدا  ياحترام يش بين نمايبود، بزرگتر يان ميبه خدا ينيان باشند، توهيه خدايكه شب شدند يساخته م اي گونه به
ان خلـق  يامـروز بـه شـكل خـدا     يها اگرچه انسان. ان ممنوع بودينجا به شكل خدايدر ا ين خلق موجودات بشريبنابرا
ها  كه انسان يرا طوريورزند، ز يكنند امتناع مشاوندان خود فكر يعنوان خو ها به انسان ي نكه دربارهيان از اياند، خدا شده
 يزهـا يچ. ان شـباهت دارد يهـا بـه ظـاهر خـدا     انسـان  يرونيفقط ظاهر ب. كند يان فرق ميكنند كامالً با خدا يم يزندگ

است؟ كشورها در داشته گر يد يها با مكانتفاوت زيادي خ يتار طولن در يچرا فرهنگ و تمدن چ. بيشتري وجود دارد
. انـد  آنها شكل پادشاهان را به خود گرفتـه  يگر رهبران ملير مناطق مفهوم كشور را دارند، و در تمام مناطق ديتمام سا

 يخياز نظر تار. ها را به خود گرفت ر عوض، شكل سلسلهد --ر كشور وجود نداشته استينظ يزين چيخ چيفقط در تار
كـه   ين است كه در حاليقت ايحق. داشتندزيادي فرق گر يد ين با پادشاهان در كشورهايچ يم، امپراتورهايصحبت كن

در . نـد وسته در حال بنا شدن بوديهان به طور پيبا موجودات ك يريشد، روابط تقد يها بنا نهاده م آن فرهنگ يها انيبن
ك يـ خـود را بنـا كننـد، و هـر      ي اند تا رابطه ن آمدهين چيمختلف به سرزم يها بهشت ي ازخ، موجوداتيهر دوره از تار

آنـان در   يهـا  ييدايـ بازپ. انـد  مختلف آمـده  يهانيك يها ستميز از سيدافا ن شاگردان. اند خود بوده يهانيك سيستممعرف 
د، يـ دان يمـ . نديآ يدور م يهانيك يها ت از بدنيآنها در نها. در آن سطوح مختلف بود شان يان زندگيسطوح مختلف جر

ن يـ ر ايـ نظ يگريد يها گفته. نديگو ياست كه مردم م يزين چيا --"درا دارآن سلسله  درباريانك سلسله يامپراتور "
ك سلسله مردم آن ي حكمران"ز هستند، ينها نيوجود دارد، ا "را داردآن سلسله  يانك سلسله درباريامپراتور "گفته كه 

ز يـ د، فرهنـگ ن كر ير مييسلسله تغ يدر گذشته، وقت. "...ك سلسلهيلباس "، "...ك سلسلهيفرهنگ "، "را داردسلسله 
از سطوح مختلف بـه همـراه    ينها توسط موجوداتيتمام ا. بودند يز اساسيها در لباس ن كرد، و تفاوت ير مييبالفاصله تغ
هـر  ... اش يزنـدگ  ي قـه يطر اش، هايش، لبـاس  خانهش، يا غذاهاين، فرهنگ ين خاطر است كه در چيبه هم. آورده شد

بشـر   يآورده شـده بـرا   يهـا  ن به علت تجمع فرهنـگ يا. گر بوده استيق دار متفاوت با مناطياز فرهنگ بس يا جنبه
مـردم از   ي ، عـده زمـان  ، به مرورسپس. مختلف بوده است يها ستمياز س ياديار زيار بسياز تعداد بس يتوسط موجودات

خـود در   يبعـد  يهـا  يشد، افراد در زنـدگ  ين پس از آنكه رابطه بنا ميبنابرا. شد يشتر مين بين چين سرزميش ايگنجا
 .افتندي مي ييدايگر بازپيمناطق د

وجـود   يو مقصـود  منظـور بـا   يآنها همگ --وجود ندارد يتصادف صورت دنيا بهن يدر ا يچ كشوريام كه ه گفته
 يبعضـ  ي، وقتـ يعنـ يانـد؛   ن را احساس كردهياز شاگردان واقعاً ا يليخ. منتظر فا هستند يقت، مردم همگيدر حق. دارند

اسـت كـه بـه دنبـالش      يزيـ قـاً چ ين دقيا"ا ي، "گشتم ين ميام به دنبال ا يكل زندگ"ند، يگو يخوانند، م يافراد فا را م
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ن است كه از يحاضر فا را بالفاصله به دست آورند؟ علتش ا ي توانند در مرحله يگر نميشعورِ د يچرا موجودات ذ. "بودم
 يشـدند، كارمـا   يكبار كـه وارد مـ  ين است كه يون وارد شوند اتوانند اكن ينكه آنها نميعلت ا. اند ن نظر بازداشته شدهيا

ز بـه دنبـال او   نيـ  --آنهـا  يزهـا در سـمت منفـ   يچ --انـد  كه در اجتماع شكل داده يا دهيچيخود آنها و انواع عناصر پ
آن افـراد  م كـه  يم بگـذار يتـوان  ين نمـ يبنابرا. داد يش مياول آن را افزا ي اصالح فا در مرحله ين، دشواريآمدند، و ا يم

 ين كـار، اگـر فـرد   يـ را در روند انجـام ا يد، زيقت را روشن كنيد و حقيد اصالح فا را انجام دهياما شما با. ندياياكنون ب
 يان كسب فـا ياكنون بن او هم --نباشد يقيبه صورت عمگرچه  --اد گرفته باشديا فا را يها را انجام داده باشد  نيتمر

ـ يم كه خيگو يگر، به شما ميان ديبه ب. دين را انجام دهيد اين است كه بايهم يبرا. نده را گذاشته استيخود در آ از  يل
. دافـا خلـق شـد    يدافا شـكل گرفـت، و بـرا    ين دافا آمد، برايا يا برايدر دن يزيهر چ. ستنديل نيها بدون دل تيوضع

 يوقتـ  يحتـ . ز شناخته شده نبودين نايخدا يبرا يام قبالً حت كه به شما گفته يفراوان يقيفراوان و اسرار حق يفا اصول
شان از سطوح باالتر  آنها درك يقلمروها. بود يافت ناگهانيك ادراك و دريشان مثل يدند برايزها را شنين چيا آنهاكه 

ـ  كه به آنهـا روشـن   يه كند اصوليكه تزك يك فرد تا هر ارتفاعيرا يكند، ز يدورتر را محدود م يخيتار يها و دوره ن يب
ن در يبنـابرا . شود به همان انـدازه بـاال اسـت    ين ميب هان كه به آن روشنياز ك يقتيقدر باال هستند و حق نشود هما يم
شـعور   يموجودات ذ يكسب فا يم برايتوان يم، نميگر مسئول نباشيد شعورِ يموجودات ذ يم برايتوان يامروز، نم يايدن
م، ينگذار يانينده فا را كسب كنند بنيگر كه در آيشعور د يذموجودات  يم برايتوان يم، و نمينده مسئول نباشيگر در آيد
نكـه  ين، و بـه منظـور ا  يبه منظور اشاعه دادن فا در چـ . ستم شما باشندياز س يموجوداتآنها ار ممكن است كه يرا بسيز

از سـطوح   يمختلـف و موجـودات   يهـا  از بهشت ياديار زيار بسيفا را بشنوند، پادشاهان بس ياجازه نداد كه افراد معمول
البتـه،  . دا شوندين بازپين چيجمع شدند تا در سرزم --ام كردهخ مراقبت يتار طولاز آنها در  ياريكه از بس --ار بااليبس

 يل حتـ يـ ن، دليبنـابرا . ا نهيشود، خواه آنها مورد مراقبت بوده باشند  يكسان رفتار مياز نظر كسب فا در امروز، با همه 
رانه، آنچه كـه آن افـراد   يكوبنده و شر هم غات دريان تبليدر م. ميكه مردم آنجا را نجات دهما وجود دارد  يبرا يشتريب

نكه از كجـا آمدنـد، و   يهستند، صرفنظر از ا ياز آنها محكوم به نابود يبرخ. ستين يعاد يگر گناهانياند د مرتكب شده
 يزيـ ن چيست كه چنيز نيانگ ا تأسفيآ. اال بودب چه اندازهشان  ا سطحيدارند  يريتقد ي نكه چه نوع رابطهيصرفنظر از ا

ن اسـت  يـ علت آن ا. ستيكخواه نيست كه استاد نينطور نيا. ديآ ياز دست ما برنم يفتد؟ كاريك موجود اتفاق بي يبرا
از  ين موضـوع يا --گاه خود هستندين مجدد جاييدر حال تع ياصالح فا موجودات در سطوح مختلف همگ يكه در ط

جـا قـرار    ك موجـود باشـد، او همـان   ي نگيش نيشهر جا كه . ستيز نياز نجات مردم ن ي، موضوعستيرحمت داشتن ن
تـوان   ينده بنا گذاشته شده است، و نمـ يآ ياست كه برا يزياز فا است، و چ يك استاندارد است، اصلين يا --رديگ يم

 .كرد يا از آن تخطيبه دلخواه آن را نقض كرده و 
انـد كمتـر    قـت انجـام داده و نشـان داده   يحق ين در حـال روشـنگر  يارج از چـ خـ  يدان دافـا يـ كه مركاري هر 

رسـد، اصـالً    يكمال م يشرفت به سويه و پيبه سطوح تزك يوقت. بزرگ و باعظمت است يست، كاريز نيبرانگ نيتحس
د، و نظـم  يكن نجا فا را كسبيب داده شد كه در ايشما نظم و ترت يبرا. ن وجود نداردين شما و شاگردان در چيب يتفاوت
دان خارج يشتر مريت بيدارند، و اكثر ييار بااليالت بسيدان تحصياز مر يليخ. ديه كنينجا تزكيب داده شد كه در ايو ترت
آنچـه را كـه در    ياتيـ ن زمان حينكه بگذارد شما در ايا يقاً براين صورت است؟ دقيچرا به ا. دارند ين مدارج عالياز چ
نكه بگذارد كه شما با استفاده يا يد، برايكامل قرار ده ي د در استفادهيد و در آنها تبحر داريا اد گرفتهي يان مردم عاديم

ـ ا ،در عمل. ديا خلق كرده است به فا اعتبار ببخشين دنيمردم در ا يكه دافا برا يافراد عاد يها از مهارت ـ ين را خي  يل
 يدان دافـا بـر رو  يمر يها و مقاله Clearwisdomت يسا وب يرو يها با قضاوت بر اساس مقاله. ديا خوب انجام داده

 --شـاهكار هسـتند  د يـ ا كه شما نوشته ييها از مقاله يم كه برخيگو يگر، ميد يها و در رسانه Xinsheng 4ت يسا وب
دهند،  يرا نشان م يشفافروشن و اند، تفكر  محكم و با پشتوانه] كنند يكه مطرح م[ ييها دهيار مستدل هستند، ايسآنها ب

. آنهـا باالسـت   ]و كيفيت[سطح اند، و  طان را داشتهير شوكه كردن و ترساندن شيآنها واقعاً تأث. است يمنطق آنها قو و
م كـه  يگـو  يشوند، م يده ميم سنجيكه اكنون دار ين با استاندارديچ ياصل نيدر سرزم يپراكن دروغ يها آن رسانه يوقت
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 يچه كس. قت داردين حقيم ابه نظر. "وجود ندارد 5يدر دربار سلطنت يچ مرد قابليه"گفت،  يشاگرد. ستنديآنها خوب ن
كمـك كنـد؟ بـه     ،هيفروما يما به روش يساز طان در دروغ گفتن، و در افترا زدن و بدناميكند كه به ش يخسته م خود را

ت شماست، يئولن مسيا --ميهست ميقرار است انجام ده آنچه كهدان دافا، به طور كامل در حال نشان دادن يعنوان مر
شـاگردان  . ديـ ا عمل كرده خوبالعاده  د انجام دهند، و شما فوقياصالح فا با ي دوره يدان دافاياست كه مر يزين چيا

قـت  يحق يند، در حال روشـنگر كرد يشكنجه و آزار را تحمل مزجر و  بردند يرنج مها  كه از محنت يحالن در يداخل چ
ش يبه نما شان متولد شدنش از ين بزرگ را پيب باعظمت موجودات روشن يرهااند، كه كا شعور بوده يموجودات ذ يبرا

ت يد و بشـر يـ كنم كه موجودات جد يخوانم، احساس م يرا م PureInsightت يسا اوقات كه وب يبعض. گذاشته است
د و يـ جد يخيتـار  ي دوره يهـا  اكنـون قـادر اسـت كـه بـا درك      اند، چون درك شما هـم  د واقعاً اكنون شروع شدهيجد

 .نده هستنديآ يبرا يانيت در حال بنا گذاشتن بنيبشر يدان دافا برايمر. راستا باشد ن موجودات هميتر صالح يها درك
ن يـ تواننـد بـا ا   يكهـن نمـ   يروهـا ينكـه، ن يا. دان دافا وجود دارديمر شكنجه و آزاردر  يطانيار شيك عامل بسي

ند؛ آنهـا فكـر   ياياصالح فا خواهند شد كنار ب ي دوره يدان دافايد و مريشاگردان به كمال خواهند رس يت كه برخيواقع
دان اصالح فا باشند؛ و بـه  يتوانند مر يآنها هم نم يرا حتي، زاند كسب كرده راحت يلين شاگردان آن را خيكنند كه ا يم
 --قرار دهنـد  شتمرب و تا شاگردان ما را مورد ضرند يگ يرا به كار مد ير كنترل گرفته و افراد پليطان را زين خاطر شيا

ا يـ ست؟ آين يطانين شيا ايآ. "كنم ين را متوقف ميتمر"ند، يبگوكه آنها  كنند يم يپافشارقدر  آنتم آنها شدر ضرب و 
هـر سـطح    در حذف شده دن توسط فا است، و تعداد موجوداتهان در حال اصالح شينطور باشد؟ كيتواند ا يك خدا مي

آغـاز  در  .فاصله داردحد نصاب با نم، يب يد، آنطور كه من مياز ما كه به كمال خواهند رس ييتعداد آنها. اد استيكامالً ز
در حـال  ) قيتشـو . ( ام گاه قبالً به شـما نگفتـه   چين را هيا --نفر باشندون يليكه حداقل پنجاه م كرده بودم يزير طرح

ك يـ هـم باشـد، بـه عنـوان      يهر طـور  اما،. ميررا دا ياديتعداد كامالً ز زين حاال نيهم يول. ميندار يحاضر تعداد كاف
ـ  يد انـدك اد آنچه استيشا. ديش از حد خوشحال شويد بيشنو يكه م يزيچ چيه ي د دربارهيكننده، نبا هيتزك ش گفـت  يپ

صـرفاً هـر   . ديـ ز فكـر نكن يـ چ چيه ي د، و دربارهيد رها شويكه دار يا ياز هر وابستگ. شما باشد يبرا يشيخودش آزما
طـور   طان بـه ياگرچـه شـ  . شـد  پوشـش داده خواهـد   زيهمه چد، و يد انجام دهد انجام دهيد دافا بايك مريرا كه كاري 

به اضافه كردن تواند  يخود را مصرف كرده است، و صرفاً م ياكنون تمام ترفندهااما رسد،  يبه نظر م شرور يوحشتناك
بـا   ؛زهـا اسـتفاده كنـد   يساختن و جعل چ يها برا هو همچنان از رسانادامه داده گذارد  ين ما ميكه بر تمر ييها برچسب
. ش كنـد يزهـا يچ يو امضـا  "هـا  نامه ندامت"اصطالح  بهبه نوشتن شاگردان را مجبور دهد كه  يادامه ممارش، يذهن ب

كند؟  يد، پس چرا به انجام آن اصرار مر دهييتواند قلب مردم را تغ ياست و نم يآنها جعل ي داند كه همه يخوب م يليخ
كـه   وادار كنـد شما را آزادتان كند اصرار دارد  آنكهش از ي؟ چرا پديرا امضا كنآن كاغذ وادارتان كند اصرار دارد كه  چرا
؛ كننـد  يحكم صادر مـ  او يبرا، و آنها "دهم ين ادامه ميبه تمر"د يگو يم ك نفري؟ "كنم ين را متوقف ميتمر"د ييبگو

 ينها باورنكردنين ايتفاوت ب. نندك ين او را آزاد ميبه خاطر هم فقطو  ،"كنم ين را متوقف ميتمر"د يگو يم يگريفرد د
سـقوط  كننـد كـه    يكارخواهند  يست؟ فقط ميا محرز نيآ. ستين يعياست؟ طب يعين طبيا ايست؟ آينطور نيا اياست، آ

تـان   اگـر از قلـب   يكبار كه آن كلمات گفته شـوند، حتـ  ي. دييخواهند وادارتان كنند كه آن كلمات را بگو يد، فقط ميكن
 يي، اگر كارهـا نيگذشته از ا. ننگ است ي هين ماي، ااصالح فاد يك مري يبرا. گذارد يننگ به جا م ي ك لكهينباشند، 

درست و تمام آن را  يبه طور واقعفا  ان اصالحيدر مبعداً د كه يد كه به دافا صدمه زده باشد و قادر نباشيانجام داده باش
توانـد   يك فكـر مـ  يـ . خواهـد بـود   ي، واقعـاً جـد  ديينماجبران د يا موجب شدهدافا  يكه برارا  يد و خساراتيكناصالح 

د يببخشـ  د تـا بـه فـا اعتبـار    يش گذاريقدم پ ديبتواننكه يا. ديت بگذرانيد آن را با موفقيتوان يا شما ميمشخص كند كه آ
اند كـه در   دهيشيافراد اند يبعض. آن گذراند ان حاصل ازيجراز جمع و  يرويبا پ صرفاً توان آن را ياست كه نم يشيآزما
رون يـ برون بگذارد مـن هـم   ياز جمع قدم به ب ياگر هر فرد"كه  كنند يفكر ممن منتظر خواهند ماند، و  آن انيدان تيم
ن يعلت آن ا. گردند يزنند و سپس برم يم يرون بگذارند، قدميببه قدم  ياديكنندگان ز نينند تمريب ينم يوقت. "ميآ يم
كـردن   رهـا  ي جـه يشـما در نت  --آورد يرون ميان است كه شما را بيجر رون بگذارند، آنيهمه قدم به ب يست كه وقتا
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از  يرو اسـت، و دنبالـه   يفرد يه موضوعيتزك. ديستيدر حال قدم گذاشتن به جلو ن و مرگ در اعماق درون خود يزندگ
بـه   يهمگـ از ندارنـد كـه   يـ ن نيگردان ما در خارج از چـ ، شاالبته. باشد مستحكم ديهر فرد بارشد . ستينعملي  ،جمع

. ن انجام دهـد ياصالح فا را در خارج از چ يبود كه كارها ينم يد، كسيرفت يشما به آنجا م ياگر همگ. من بروند آن انيت
 .است هب داده شديخ نظم و ترتيدر تار نهايا ي همه

درست مثل . زنم يم يد، فقط مثاليستين يكي نگگوالبته شما و . استاد گونگد، درست مثل يك بدن هستيشما 
 يشرويپوسته در حال يپ يميعظ يروياز آن با ن يمقدار. دهد يم مانجا يمختلف يزمان كارها من است، كه هم گونگ

م اسـت و  يار عظـ يآن بسـ  يرويـ تر اسـت؛ ن  عيآنچه كه باالتر و وس يهان است، به سويزكير طرفم به يهان عظيك در
از آن، بعد  يمقدار. رود يفراتر مها  كند از تمام زمان يم را اصالح ميطور كه افالك عظ االست، همانار بيسرعت آن بس

ان يـ م ي دهيـ چيبـرد و تمـام روابـط در هـم پ     ين مـ يز موجودات سطوح مختلف را از بيآم گناه ي، كارمايشروين پياز ا
در حـال   ،از آن يكنـد، و مقـدار   يرا جذب مـ  موجودات ،از آن يمقدار. بخشد يموجودات در سطوح مختلف را تعادل م

، در حـال انجـام   سـطوح  ي همـه ، در ح موجـودات وسـط ن يتـر  يهانيزكيدر ر يحت. گاه موجودات استين مجدد جاييتع
را حفاظـت   شاگردان ،از آن يدهد، مقدار ين انجام مييپا بعدهاي را در ييكارها ،از آن يمقدار. است يمختلف يكارها

بـه  . ن كارهاسـت يـ من در حال انجـام ا  گونگز جنبه اهر  --طان استيش يدر حال پاكساز ،از آن يكند، و مقدار يم
ن يـ ق ايـ ، الزم اسـت ال دهيـد  كاري انجام مي ست چهياما مهم ن. دهد يك كار انجام نميك بدن لزوماً يگر، يعبارت د

 .ديده شويد دافا ناميد كه مريباش
، و يا دوره چيه، در يطيشراچ يهتحت . ز مهم استيتان نيها ها و درك تبادل تجربه. ميگو ين اندازه ميامروز هم

است كـه بـه طـور     يزيچآن ن يد، چراكه ايجدا شو تانيفا د از مطالعهيتوان يد، نميهر قدر هم كه با كارتان مشغول باش
د، وگرنه يدافا انجام دهفا كار  ي د بدون مطالعهيتوان ينم. ديد رسيكند كه رشد كرده و به كمال خواه ين ميتضم ياديبن
 --دهند يدان دافا باشند كه كار دافا انجام ميد مرين بايا. خواهد بود كه در حال انجام كار دافا است يك فرد عادين يا
كـه  اسـت، امـا آنچـه     يز خـوب يـ چ كـه  كار دافا كمك كنند، البتـه  در ياگر افراد عاد. است شما يبرا ن الزامِ موجوديا

را كمال يد كه در حال انجام كار دافا است، زيد دافا باشيك مريد يشما با. دان دافا هستنديمر نمك ياش صحبت م درباره
ا و البته، مسئول بودن شـما نسـبت بـه دافـ    . استز يدر صدر همه چ در حال حاضر، كمال شما. را دارد اولت يشما اهم
د كـه اسـتاد در   ييگو يشما م ي همه: ميگو ين را به شما ميا. تان است از كمال يشعور قسمت يموجودات ذ دادن نجات

د، تمـام موجـودات   يندازيب يبه عقب نگاهد و يبه كمال برس يهمگ يشعور است، اما وقت يحال نجات تمام موجودات ذ
د در حـال نجـات موجـودات    يـ كن يقـت را روشـن مـ   يحق يوقت. ديد ديد خواهيرا كه در آن زمان نجات داد يشعور يذ
 .ديشعور هست يذ

  .ديد كنفرانس را ادامه دهيتوان ياكنون م. ميگو يقدر م نيهم
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