آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک ۶۱۰۲
لی هنگجی 1۱ ،مه ،بروکلین ،نیویورک

درود بر همه! (همۀ مریدان با شور و اشتیاق تشویق میکنند :درود استاد!)
شما سخت کار کردهاید! (همۀ مریدان :استاد سخت کار میکنند!)
نجات موجودات ذیشعور [توسط] مریدان دافا موضوعی بیسابقه است ،ازاینرو انجاا نن طععاان نیازمناد ساختکوشای
است .تما چیزها مرجعی دارند .مرد در سراسر تاریخ دربارۀ نجات موجودات ذیشعور صحبت کاردهاناد ،اماا چاه کوای واطعاان
موجودات ذیشعور را نجات داد؟ ننها فقط دانشی دربارۀ خدایان و فرهنگی برای تزکیه بنا نهادند و هیچ کوی موجودات ذیشعور
را نجات نداد .ننها فقط فرهنگی بهجای گذاشتند ،مذاهب را تأسیس کردند و شکل و طالب سازمانیِ جامعه را برطارار کردناد .فارد
باید منتظر مریدان دافای امروز بماند تا بهطور واطعی موجودات ذیشعور را نجات دهند ،انجا واطعی نن هیچ مرجعی ندارد ،هرگز
مرجعی نداشته است .ازاینرو انواع و اطوا موائلی که مریدان دافا با ننها مواجه شدهاند ،شاامل ایان رنا و ساختی ،بایساابقه
هوتند و میزان این پلیدی نیز بیسابقه است .پلیدی ای که همگی از نن خبر دارید نشکار شده است و درواطع چیزهاای بیشاتری
نیز وجود دارند که بیرحمانهتر هوتند .بدون توجه به اینکه چه چیزی باشد ،مریدان دافاا از میاان ایان مواآلۀ نزار و شاکنجه و
نجات موجودات ذیشعور گذشتهاند و حاال درحال رسیدن به انتها است .بهعبارت دیگر ،بدون توجه به اینکه چه چیزی باشد ،این
امر درحال رسیدن به نخرین مرحله است.
دافا مدتهاست که وجود داشته و هیچ کوی نمیتواند نن را تباه کند .ننهاایی کاه تحات نزار و شاکنجه هواتند فقاط
تزکیهکنندگان هوتند -مریدان دافا ،و نن موجودات ذیشعوری که به این دنیا نمدند تا فا را کوب کنناد .گرچاه ایان موجاودات
درحال تزکیه نیوتند ،اما درواطع ننها نیز مورد نزار و شکنجه طرار گرفتهاند .هدف از نمدنشان برای این بود که فا را کوب کنند و
نجات یابند و نجاتیافتنشان بهشتهای اولیهشان و موجودات ذیشعوری که در ابتادا داشاتند را کامال مایکناد .بااور کاردن
دروغهای این شکنجهگران یا یاری رساندن به شیعان باعث میشود نتوانند فا را کوب کنند .نیا این نزار و شکنجهای نیوت که
می تواند تما موجودات را نابود کند ،ننها و موجوداتی که نمایندهشان هوتند را نابود کند؟ تما بشریت مورد نزار و شاکنجه طارار
گرفتهاند .مریدان دافا هدف اصلی این نزار و شکنجه هوتند ،زیرا ننها مریدان دافا هوتند و وظیفۀ نجات افراد دیگار را بار دو
دارند .به کال نیروهای کهن ،چین مکانی است که موجودات سعح باالی بویاری ،حتی موجودات سعح باالتری متمرکز شادند،
که همگی ننجا رفتند تا فا را کوب کنند .ننگاه نن مکان ،مانند ننچه دائویوتها بیان میکنند ،کورۀ نبدیده کردن دَن است و نن
نتش باید بیامان و شدید مشتعل شود .اگر بتوانید تحت نتش شدید واطعان از نزمایش [سربلند] بیرون بیایید ،و طادر باشاید در ایان
نزار و شکنجۀ بیرحمانه ثابتطد باشید ،یک تزکیهکننده خواهید بود ،و در نسمانها بهرسمیت شاناخته مایشاوید و طادریاد باه
کمال برسید .اگر نتوانید بیرون بیایید چه؟ و این هدفشان است ،و نبدیده کردن برای این است که ناخالصی ازبین بارده شاود و
طالی ناب بدست نید .این روندی است که درحالی که در ظاهر بدون نظم است ،اما خیلی مانظم اسات .باینظمای نن باهطاور
خاص در این شعلۀ شدید نتش نمایان میشود ،اما خیلی منظم است ،بهطوری که تأثیرات مختلفای بار وابواتگیهاای مختلا
داشته است و حاالت مختل ِ متکی به وابوتگیهای مختل را منعکس کرده است .به همین دلیل است که میگویم بدون توجه
به اینکه چه چیزی باشد ،درگیر شدن و مشکل ایجاد کردن نیروهای کهن و نیز کل کارهایی که مریدان دافاا درحاال انجاا نن
هوتند ،همگی به نخرین مرحله رسیده است.
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وضعیت در نسمانها مانند وضعیت در روی زمین است .همگی دیدهاید ،خواه بهاصعالح نزمایش بیرحمانۀ مریادان دافاا
باشد یا نزمایش موجودات ذیشعور ،نیا نن در انتها به کمال رهنمون نمیکند؟ پس نزمایشی که بهمنظور تعیین این است که نیاا
یک فرد ارز رسیدن به کمال را دارد ،نیا چنین درجهای از پلیدی را الز نمیداشت؟ یا نتشی که بهاندازۀ کاافی شادید باشاد؟
این نتش بهزودی خامو میشود .افراد بدی که شیعان از ننها استفاده کرد درحال دستگیر شدن و پاکواازی هواتند .همگای
دربارها بیندیشید ،وطتی همگی دستگیر شوند ،نیا این نزمایش مریدان دافا نیز به پایان نخواهد رسید؟ ننهایی که مایتوانناد از
نن با موفقیت بیرون بیایند و ننهایی که نمیتوانند ،نیا ننها متمایز نشدهاند؟ این تعهد سپس به انتها خواهاد رساید .اصاالح فاای
کیهان نیز به انتها خواهد رسید .وضعیت اینگونه است.
درخصوص مرحلۀ بعد ،موضوعی مربوط به این است که فا دنیای بشری را اصالح میکند .دیروز شاگردی پرسشی معرح
کرد ،دربارۀ افرادی که فا را کوب نکردهاند .گفتم نن موضوعی مربوط به نینده است ،وطتی فا دنیای بشری را اصاالح مایکناد.
بهعنوان مریدان دافا شما فقط درطول دورۀ اصالح فا درحال انجا این کار هوتید ،بنابراین مریدان دافاا در ایان دوره مواآولیت
عظیمی به عهده دارند .چه موآولیتی؟ همگی میدانید که دربارۀ این صحبت کردها که این کیهان چقدر عظایم اسات و تعاداد
موجودات چقدر است -بیکران و نامحدود ،بیشمار و بیاندازه .مولکولهای مشاهدهشده زیر یک میکروسکوپ کاه بازر نماایی
شده و روی یک صفحه نمایش داده میشوند ،شبیه گوتردن بدنهای کیهانی در کیهان بهنظر میرسند ،و این ساختار مولکاولی
وطتی بزر نمایی میشود ،دطیقان شبیه نسمانها بهنظر میرسد .اما یک مولکول کاوچکترین ذره نیوات .پاایینتار از نن اتامهاا
هوتند که ذراتشان پس از بزر نمایی ،به همان شکلی وجود دارند که ستارهها در نسمان وجود دارند و نن ،نسمان در نن سعح
است .اتمها نیز کوچکترین نیوتند -پایینتر از ننها بازهم ذرات ذرهبینیتری وجود دارناد ،و باازهم ذرهبینایتار و باازهم بیشاتر
ذرهبینی و حتی ذرهبینیتر .الیهالیۀ ذرات ،الیهالیۀ نسمانها هوتند ،و هر چه ذره کاوچکتر باشاد ،طاویتار اسات .ننهاایی کاه
معالعاتی در زمینۀ فیزیک دارند ،میگویند که هر چه ذره کوچکتر و ذرهبینیتر باشد ،تشعشع نن طویتر است ،و طادرت و انار ی
بیشتری دارد .بله نن ذره شبیه یک بدن نسمانی بهنظر میرسد -چه چیزی روی نن است؟ مرد میدانند که روی زمین ،انواانها
وجود دارند ؛ درخصوص اینکه نیا موجوداتی روی سیارات دیگر وجود دارند یا خیر ،ننها فقط سعح بُعدی کاه معاادل بُعاد بشاری
است را معالعه میکنند و عقیده دارند که برخی سیارات موجوداتی دارند و برخی ندارند .اما اکثر موجودات در بُعد سعحی زنادگی
نمیکنند و بویاری از موجودات در بعدهای سایر شکلها وجود دارند ،ازاینرو نمیتوانید ننها را ببینید .علم بشریت خیلی محادود
است .تما بدنهای نسمانی ،حیات و نیز شکلهای اجتماعی موجودات را دارند و حتی دنیاهای شکوفا و پر رونق بویاری وجاود
دارد .تعداد موجودات ننجا چقدر است؟ ننچه گفتم این بود که یک ذره ،وطتی بزر نمایی شود ،شبیه یک ستاره است ،چاه تعاداد
موجود در ننجا وجود دارد؟ اگر بیشتر به پایین ردیابی شود ،الیهالیۀ ذرات ،الیهالیۀ نسمانها را شاکل مایدهناد -ایان کیهاان
وسیع چقدر عظیم است؟ تعداد موجودات ننجا چقدر است؟کل سعح بُعدهایی که بین ذرات وجود دارناد و توساط ذرات ذرهبینایِ
نامرئی شکل گرفتند ،همگی زمین است .چقدر نن بزر است؟ چه تعداد الیۀ بُعدهایی مانند این وجود دارد؟ باینهایات پیچیاده
است .تما الیهها شبیه نن هوتند .نهایتان حتی خدایان نمیتوانند بررسی کنند و بشمارند که تعداد موجودات چقدر است -همگای
ننها برای بشر ،خدایان هوتند .این نشان میدهد که این تعداد چقدر عظیم است.
مریدان دافا خدایانی هوتند که با موآولیت یاری رساندن به استاد در نجات موجودات ذیشعور به این دنیا نزول کردهاند
و موآولیت نجات موجودات ذیشعور در این طلمروهای پایینتر را بر دو دارند .ممکن است فکر کنید مهم نیوت اگار شخصاان
خوب تزکیه نکنید ،گویی شبیه شکل تزکیه در گذشته بوده است .برخی از افراد خیلی کوشا نیوتند ،درحال تزکیه هوتند اما واطعان
تزکیه نمیکنند .اما دربارۀ این فکر کردهاید؟ شما طبالن یک پیمان با من امضاء کردید وطتی به این دنیا نمدید ،عهد بوتید کاه نن
موجودات ذیشعور را نجات دهید .پس از نن توانوتید یک مرید دافا شوید ،و پس از نن میتوانوتید این کار را انجا دهیاد ،اماا
نن را به انجا نرساندید .به طور کامل عهدتان را به انجا نرساندید ،و حتی نمیتوانید نن موجوداتی که برای شما درنظار گرفتاه
شده را نجات دهید ،ننهایی که نجاتشان را بهعهده گرفتید ،که در پشت ننان ،موجودات ذیشعورِ بایشامار و گاروه عظیمای از
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موجودات وجود دارند .نن چیوت؟! نیا نن صرفان موضوعی مربوط به این است که بهطور کوشا تزکیه نمیکنیاد؟ نن یاک جنایات
بینهایت جدی است! یک جنایت بیسابقه! می گویید که وطتی نن زمان فرا برسد صرفان استاد را صدا میزنید و میگویید« :استاد،
من بهخوبی تزکیه نکرد  ».نیا این انتهای کار خواهد بود؟ چه کوی اجازه می دهاد عباور کنیاد؟ نیاا نن نیروهاای کهان اجاازه
میدهند بگذرید؟ این موضوع چقدر مهم است!
اما برخی افراد صرفان کوشا نیوتند و وابوتگیهایشان خیلی طوی است .موائلی که با ننها مواجاه مایشاوند باا افکاار و
عقاید بشری ارزیابی میکنند و برخی حتی مویر خود را در فا حفظ نمیکنند تا خودشان را بهعنوان مریاد دافاا درنظار بگیرناد-
موآولیت عظیمشان را درنظر بگیرند .وطتی موائل را درنظر مایگیرناد ،نجاات موجاودات ذیشاعور را در اولاین موطعیات طارار
نمی دهند ،بلکه همیشه برای تفکر دربارۀ امور از افکار و عقاید بشری استفاده میکنند :خواه نن را دوست داشاته باشاید یاا خیار،
طلب تان مملو از خشم و برنشفتگی است ،یا موائل را به این یا نن شکل میخواهید -چگونه نن میتواند عملی باشد؟! نیا میشاد
خدایان مانند شما باشند؟ اگر همگی افراد در نجات موجودات ذیشعور مانند شما باشند ،موجودات ذیشاعور چگوناه مایتوانناد
نجات یابند؟ ننهایی را نجات می دهید که دوست دارید ،و ننهایی که دوست نداریاد را نجاات نمایدهیاد -پاس نیاا مایتوانیاد
موجودات ذیشعور را نجات دهید؟
نوع رفاه و رونقی که در دنیای بشری امروزه داریم چیزی است که هرگز در تاریخ دیده نشده است .اول ،برای این اسات
که در این شرایط پر رونقی که وابوتگیهای گوناگون مرد را برمیانگیزد نن موجودات ذیشعور را از کوب فا بازدارد .صرفان باه
این شکل است و هر چیزی برای وابوتگیهایتان جذاب است ،صرفان برای اینکه دیده شود نیا میتوانید فا را کوب کنید یا خیر.
اگر بتوانید در این شرایط فا را کوب کنید ،ننگاه بهرسمیت شناخته خواهید شد .اگر نتوانید فا را کوب کنید ،بهخاطر این است که
خود شما خوب نیوتید .دو  ،این جهان میبایوت تاکنون نابود میشد و نن موجودات میبایوت تاکنون ازباین بارده مایشادند.
پیشاپیش میبایوت اینگونه باشد ،و اگر بتوانید فراتر از این بروید ،در نسمان بهرسمیت شاناخته خواهیاد شاد .پاس چاه کوای
میتواند فراتر برود؟ فرد میتواند! نیا دافا ،دافای جهان که درحال اشاعه است وجود ندارد؟ دیگران نن را بدست نوردند ،چرا شاما
نمیتوانید؟! دیگران میتوانند بهخوبی تزکیه کنند ،چرا شما نمیتوانید؟! نیا این مشکل خود شما نیوت؟ این در نسمانها منصفانه
دیده میشود .ننها در اصل میبایوت نابود میشدند ،اما شما میخواهید ننها را نجات دهید ،پس نن باید بدین شکل باشد .چرا او
نمیتواند نجات یابد؟ چگونه میتواند به این راحتی انجاا شاود؟ ایانطادر جادی اسات .اماا در ایان محایط ،در چناین دنیاای
هیجانانگیزی ،بهاضافۀ نزار و شکنجۀ بی رحماناه ،چاه کوای هناوز مایال اسات تزکیاه کناد؟ بزرگتارین ماانع بارای تزکیاه،
وابوتگیهای بشری است .موجودات بشری وابوتگی ها و افکار و عقاید بشری بویار زیادی دارند ،و حتی برخی از مریدان دافایی
که کوشا نیوتند ،از تزکیه دست کشیدهاند .عهدهای خودشان و احواس هیجانشان پس از کوب فا ،همگی ناپدید شدهاند .شاما
مورد نزار و اذیت طرار گرفتید -چه کوی درحال نزار و اذیت شما است؟ نیا انوانها نیوتند؟ نیا بویاری از پیروان خادایان ایان را
درطول تاریخ تجربه نکردهاند؟ چه چیزی را میخواهید کوب کنید؟ نیا این کمال در مویر خاداییشادن نیوات؟ نزار و شاکنجه
چگونه میتواند ننهایی را که در مویر خداییشدن گا برمیدارند ،متزلزل کند؟ نیا نن نتیجهای از نشفته و پریشان شدن افکاار و
عقاید بشریتان و برانگیختهشدن وابوتگیهایتان به شهرت ،نفع شخصی و احواسات نیوت؟
همگی دربارۀ این بیندیشید ،بدون توجه به اینکه نزار و شکنجه در چه شکلی درحال انجا اسات ،و ایان نزار و شاکنجه
چقدر شدید است ،نیا این میتواند تصادفی باشد؟ از زمان طدیم تا امروز ،این جهان ،هرچیزی ،چهرسد به بشریت -کل این جهان
در راستای طوانینی حرکت میکند که از طبل نظم و ترتیب داده شد .این بهویژه برای بشریت صحت دارد .بشریت ،هر پان هازار
سال با یک فاجعه پایان مییابد ،و تمدنِ هر پن هزار سال ،از یک نمایشنامه پیروی میکند .بگذارید به همه بگویم ،نن واطعان یک
نمایشنامه است .تقریبان هر پن هزار سال ،تاریخ بشری به انتها مایرساد و بشاریت ناابود مایشاود؛ دلیال ایان ناابودی ،طاانونِ
شکلگیری ،ثبات ،فواد و انهدا جهان است .وطتی نن مرحله فرا میرسد ،هر چیزی فاسد میشاود ،شاامل اخالطیاات بشاری و
تما مواد؛ ننها نابود خواهند شد .وطتی منش و اخالطیات بشری ،دیگر خوب نباشد ،انوانها باید نابود شوند و طومت خاوبی کاه
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باطی می ماند در نقش بذرهایی برای بشریت عمل خواهند کرد که دوباره از نو توسعه یابد .این نمایشنامه بازخوانی میشود ،مارور
میشود ،و در توسعۀ تاریخی پن هزار سال ،هر طومتی که رضایتبخش نباشد دستخو بازبینی ،بازبینی و بازبینی بیشتر خواهد
شد .پس ،نیا بویاری از خدایان ،فرزانگان در دنیای بشری و تزکیهکنندگان دائویوتی نگفتند؟ ننها گفتند کاه بشاریت تکاراری و
پیدرپی است و تاریخ بشری تکراری و پیدرپی است .در اجتماع تزکیهکنندگان این کلمات مکرران گفته و شنیده میشود و موائل
اینگونه هوتند.
این زمین تاریخ  1۱۱میلیونساله دارد .برخی از افراد میپرسند چگونه نن میتواند  1۱۱میلیون ساال باشاد؟ دانشامندان
کش کردهاند که نن بیشتر از دو یا چهار میلیارد سال است .زمین از هیچچیز ساخته نشد ،بلکه از چیزهای برگرفته از طومتهای
مختل جهان ساخته شد ،یعنی ،از خردهریزهای باطیمانده در جهان جمعنوری شد .نن چیزهای مفید و مورد نیااز زماین برگزیاده
شد ،اما نن مواد در ابتدا وجود داشتند ،و ننها زمین را شکل دادند .چگونه میتوانید نن را اندازهگیری کنید؟ وطتی نن را اندازهگیری
میکنید ،زمانهای گذشته را نشان میدهد .انوانها صرفان انوان و همیشه محدود به نن افکار بشری هوتند .عمار واطعای ایان
زمین  1۱۱میلیون سال است و نمیتواند فراتر از  1۱۱میلیون سال برود .فراتر از  1۱۱میلیون سال ،منابعا همگی فاسد خواهد
شد.
اما هنوز هم این  1۱۱میلیون سال زمان کوتاهی نیوت .همه در این باره بیندیشید ،در این  1۱۱میلیون سال چاه تعاداد
پن هزار سال وجود دارد؟ چه تعداد تمدن پن هزارساله وجود داشته است؟ چند بار این نمایشنامه باازبینی شاده اسات؟ چناد باار
فاجعۀ بشری خود را تکرار کرده است؟ دیروز در جلوۀ شن یون معلبی به ننها گفتم .گفتم شوخی نمایکانم -ماا حااال شارکت
هنرهای نمایشی شن یون را داریم؛ نیا در گذشته شن یون وجود داشته است؟ بههرحال ،رطص کالسیک چینی وجود داشاته اماا
ننهایی که رطص چینی یا رطص کالسیک را اجرا میکردند الزامان مرد شرطی نبودند .زیرا در منعقۀ چین ،این همیشاه چینایهاا
نبودند که نن را اجرا میکردند .گروههای طومی مختل  ،نن نقش را به عهده گرفتند ،نقش مرد چین در یک دورۀ خاص ،مارد
پادشاهی میانه .1درطول دورۀ طبلی ،مرد ِ سفید بودند که نن را اجرا میکردند؛ این دورۀ نخر ،مرد نژاد زرد نن را اجرا میکنند.
اغلب میگویم که بشریت مانند یک نمایش نشکار میشود ،اما اینکه مرد در انتها بتوانند نجات یابند یا خیر ،و اینکه نیا
موجودات ذیشعور میتوانند در اصالح فا نجات یابند ،نامشخص است و در نمایشنامه نوشته نشده است .فرهنگ ،تفکار و رفتاار
انوان ...تما این چیزها برای این موضوع مهم پایانی ساخته شد :در انتها چه تعداد موجود واطعان میمانند؟ نن ،نظم و ترتیب داده
نشد .نن چنین زمانی طوالنی ای طول کشید ،دو زمین به مدت  2۱۱میلیون سال ،تا این امر نظم و ترتیب داده شاود .باهعناوان
مریدان دافا ،بههیچ وجه هیچ دلیلی ندارید تا مأموریت خود را به انجا نرسانید .وطتی اینجا مینشینید ،و یاک مریاد دافاا نامیاده
میشوید ،خواه کوشا باشید یا نباشید ،یک تمرینکننده جدید یا طدیمی باشید ،صرفان این موآولیت را دارید .اگر این ازپایش مقادر
نشده بود ،معلقان نمیتوانوتید اینجا بنشینید.
برخی از افراد ممکن است بگویند تعدادی جاسوس نیز اینجا حضور دارند .بله! کامالن از نن نگاهم ،اما حتای نن جاساوس
نیز اینجاست تا بتواند این فا را به این شیوه بشنود! نن نیز توسط خدایان نظم و ترتیب داده شد! شغل مرد بهحوااب نماینیاد؛
گوتر دافا شغل مرد را بهحواب نمینورد ،و هیچ گروهی را هدف طرار نمیدهد ،فقط طلب مرد را هدف طرار میدهد! بادون
توجه به اینکه چه کاری انجا میدهید ،افکارتان متعلق به خودتان است ،طلبتان متعلق به خودتان اسات ،و انتخااب نیناده باه
خودتان بوتگی دارد .به تما موجودات ذیشعور این فرصت داده میشود .رحمت چیوت؟ نجات موجودات ذیشعور چیوات؟ در
دورۀ پایان دارما افرادی هوتند که کار یک جاسوس را انجا میدهند؛ نیا طرار نیوت ننها نجات پیدا کنند؟ او در این دورۀ زندگی
یک جاسوس است ،اما در زندگی گذشتها فرد طابلتوجهی بود ،و زندگیا در گذشته زندگی یک خدای بویار بزر باود! در
پرو ههای دافا اگر احواس میکنید او کامالن درست نیوت ،و صرفان اجازه نمیدهید به جزئیات یاک پارو ه دسترسای پیادا کناد،
اشکالی ندارد ،اما هنوز اجازه دارد که تزکیه کند .میتوانید بگذارید حقیقت را بهطور موتقیم روشن کند یا کارهای دیگری انجاا
دهد .در موارد مربوط به پرو ه نگذارید کارهای خاصی که برنامهریزی شده را انجا دهد و نن اشکالی ندارد.
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درخصوص برخی موائل ،نمیتوانید بهطور عقالنی فکر کنید .درخصوص کارهایی که باید انجا دهید ،با وابوتگیهاای
بشری بحث و دعوا میکنید ،بدون اینکه اصالن فکر کنید یک مرید دافا هوتید! این موآولیتی که بر دو شماست چقدر عظایم
است! هرگز موائل را برپایۀ نجات موجودات ذیشعور درنظر نگرفتهاید ،بلکه همیشه با افکاار و عقایاد بشاری فکار مایکنیاد!
به محض اینکه با موضوعات خاصی مواجه میشوید وابوتگیهای بشریتان جلو مینید! بهمحض اینکه با موائل خاصی مواجاه
میشوید وابوتگیهای بشریتان دوباره ظاهر میشوند! چگونه میتوانید با دافا بهصورت یک شاوخی برخاورد کنیاد؟ اگار واطعاان
نتوانید موائل را بهطور صحیحی درنظر بگیرید ،مشکالت واطعان ظاهر میشوند .ننها مشکالت کوچکی نیواتند ،چراکاه نیروهاای
کهن به زندگیتان و ابدیت زندگیتان خاتمه خواهند داد.
مریدان دافا تنها افرادی نیوتند که وطتی به این دنیا نمدند یک پیمان با استاد امضاء کردند؛ تما مرد و موجوداتی کاه
به این دنیا نمدند و خدایانی که از نسمان نزول کردند ،با من عهدهایی امضاء کردند .این جهان بیشازحاد عظایم اسات و تعاداد
موجودات بیشازحد زیاد است ،زمین برای جا دادن اینهمه موجود بیشازحد کوچاک اسات .نن موجاوداتِ برگزیاده همگای در
مرحلهای عهدهایی بوتند تا مرا در اصالح فا و نجات موجودات ذیشعور یاری رسانند ،بنابراین توانوتند روی زمین متولد شاوند.
صرفان این گونه است که ،در تاریخ ،برای مریدان دافا ،ازطبل نظم و ترتیب داد تا کارهای خاصی از این تعهد را به انجا برساانند.
درخصوص گوتر فا بهصورت فرد به فرد ،هر کوی موآولیت دارد .این چیزی برای مرد عادی است.
نکتۀ کلیدی این است که مریدان دافا باید در کارهای مقرر شده بهخوبی عمل کنند .اما شما حتی بهطاور کوشاا تزکیاه
نمیکنید ،بهطور جدی تزکیه نمیکنید ،یا گهگاه تزکیه میکنید ،یا بیاشتیاق تزکیه میکنید .درحالی که در پرو ههاای دافاا کاه
برای نجات مرد هوتند مشغول هوتید ،افکار و عقاید بشریتان ،وابوتگیهایتان را بهبار مینورد ،و همیشه احواس رنجش و
ناخشنودی دارید .احواسی که دربارۀ بیانصافی دارید مربوط به چیوت؟! نیا نمیدانید اینجا طرار است چه کاری انجا دهید؟! نیاا
نمیدانید موآولیتتان چقدر عظیم است؟! نیا نمیدانید موجودات بیشماری در انتظار شما هواتند کاه نجااتشاان دهیاد؟ ایان
موآولیت شما است! این طول شما است! وطتی همگی با همدیگر کارهایی انجا میدهید تا موجودات ذیشاعور را نجاات دهیاد،
این یک فرصت است و برای این است که شرایعی برای نجات موجودات ایجاد کند ،اما از نن بهخاوبی اساتفاده نمایکنیاد .نیاا
نمیدانید اگر کارهای مقرر شده برای مریدان دافا را بهخوبی انجا ندهید چه جر خعیری مرتکب خواهید شد؟!
به عنوان مریدان دافا ،بویاری از شما ،در روشنگری حقیقت ،نرزو دارید که دیگران بتوانند فا را کوب کنند و ملحق شوند.
این نیت خوب است .اما اغلب وطتی حقیقت را روشن میکنید ،اینکه دربارۀ شرارت ح.ک.چ پلید صحبت کنیاد ،یاا درباارۀ اینکاه
مریدان دافا چقدر خوب و درست هوتند ،اینها معالبی هوتند که مرد میتوانند بپذیرند .اما وطتی از ننها درخواست میکنیاد کاه
تزکیه کنند ،عمل نمیکند .چرا؟ البته عذر و بهانههایشان همگی شبیه این است« :باید پول دربیاور  ،امور خانوادها را بگاذرانم؛
هنوز این یا نن کار را دار که انجا دهم ».ننها صرفان نمیتوانند وارد شوند ،که در عد تمایالشاان باه تزکیاه کاردن مانعکس
میشود .نیا می دانید این خدایان هوتند که به او اجازه نمیدهند وارد شود؟ خدایان باعث میشوند از انواع و اطوا عاذر و بهاناه
استفاده کند و انواع و اطوا افکار و عقاید بشریا را کنترل میکنند تا از تزکیه اجتناب کند ،زیرا او ارز یک مرید دافا شادن
را ندارد و به این دلیل که این مریدان دافا بهگونهای تاریخی تعیین شدند .برخی فا را زود کوب مایکنناد و برخای دیرتار ،کاه
اهمیتی ندارد؛ او یک مرید دافا است .اما برخی از افراد صرفان نمیتوانند وارد شوند؛ زیرا او ارز این را ندارد کاه ایان مواآولیت
باشکوه را برعهده بگیرد.
این مانند هنرهای نمایشی شن یون است .ما میخواهیم کوی را با مهارتهاای عاالی اساتخدا کنایم ،اماا او تزکیاه
نمیکند .حتی اگر ازعهدۀ این برنییم تا او را به اینجا بیاوریم ،با انواع و اطوا عذر و بهانهها این محل را ترک میکناد .برخای از
افراد تزکیه نمیکنند و میخواهند بمانند ،اما خدایان او را وادار میکنند که برود .نیروهای کهن نیز به او اجازه نمایدهناد اینجاا
بماند ،زیرا ننها احواس میکنند که ارز نن را ندارد .شن یون درحال نجات موجودات ذیشعور است ،کاری کاه مریادان دافاا
انجا میدهند .زیرا هرچه باشد ،شن یون یک شرکت هنرهای نمایشی است که مهارتهای سعح باالیی را نیاز دارد ،اگر کوای
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مهارت داشته باشد و بتواند تزکیه نیز بکند ،او میتواند واطعان ملحق شود .اگر ثابت شود که او خاوب اسات ،پاس اجاازه دارد کاه
بماند؛ وگرنه اجازه ندارد که وارد شود .حتی اگر وارد شود ،اگر کارهایی که جنبۀ نگاهش طول داده ،انجا ندهد ،وادار خواهاد شاد
که برود .زیرا این گروهی متشکل از افراد تزکیهکننده است ،گروهی که موجودات ذی شعور را نجات میدهند .در جایگاه ارکوتر
و روی صحنۀ رطص ،فقط افراد حضور ندارند ،خدایان نیز ننجا هوتند .اگر یک فرد عادی اینجا باشد -یک فارد عاادی کاه کال
بدنش کارما دارد و کوی که تزکیه نمیکند ،چگونه میتواند مجاز باشد؟ درواطع وضعیت اینگونه است .بهعبارت دیگر ،این گروه
از مریدان دافا گروهی نیوت که صرفان هر کوی بتواند ملحق شود .همگی میدانید که خدایان درحال کمک هوتند و هماراه باا
مهارتها و تکنیک های اجراگران ،روی صحنه و خارج از صحنه ،معجزات درحال وطوع هوتند .صداهایی کاه از ارکواتر سااطع
میشود و جلوههای بصری که مرد میبینند ،همگی توسط خدایان تقویت میشوند و طابلمقایوه با هیچ کوای نیواتند .ننچاه
مرد میشنوند و میبینند از بشریت فراتر میرود .البته ،هرچه مهارتهای یک فرد بهتر باشد ،تأثیر بهتر است.
درخصوص سایر پرو ههای مریدان دافا نیز اینگونه است .وطتی افرادِ با استعداد نداریم ،در اجتماع بهدنبال ننها میگردیم؛
اما پس از جوتجو در اینجا و ننجا ،در انتها عملی نخواهد بود و شما هنوز مجبورید به خودتان متکی باشید .ازننجا که مریدان دافا
هوتید ،باید خودتان این کارها را انجا دهید؛ چرا به مرد عادی متکی هوتید؟ چرا به راههایی نمیاندیشاید کاه خودتاان ایان
موضوع را حل کنید و استعداد را توسعه دهید؟ همگی میخواهید که راهحل سریعی را پیدا کنیاد ،مگرناه؟ شاما باهدنباال نتاای
سریعی هوتید .این تفکر از فرهنگ حزب مینید که حزب اهریمنی در شما القاء کرده است .هرکاری که انجا مایدهیاد ،نن را
بهخوبی انجا دهید .در روند انجا کارها ،ننچه به نن نگریوته میشود طلب شما است ،نه خود موفقیتتان .در روند انجا کارهاا
میتوانید مرد را نجات دهید! روندی که کارها را انجا میدهید نیز روندی از ایان اسات کاه در تزکیاه صاعود مایکنیاد ،کاه
همزمان ،نقش نجات موجودات ذیشعور را ایفا میکند! این گونه نیوت که فقط اگر در انجا نن کار موفق شوید میتوانید نقاش
نجات موجودات ذیشعور را ایفا کنید.
موضوع دیگری وجود دارد که برای تمرینکنندگان اطشار مختل جامعه روی میدهد ،اینکه برخی از افراد از روی عادت،
روی جزئیات کوچک تأکید میکنند .مواردی مانند :جزئیات اینکه چگونه کوی یکی از حرکات تمرینها را انجا میدهد ،باا چاه
سرعتی انجا میدهد ،یا چگونه حرکات برخی کمی متفاوت است .و ننها نمیتوانند این افکار را رها کنند .درمیان افرادی از شاما
که اینجا نشوته اید ،طبل از اینکه اینجا بیایید و یک انوان شوید ،برخی از مدرساۀ باودا بودیاد ،برخای از مدرساۀ دائاو بودیاد و
بویاری ،سایر گونههای گوناگون موجودات خدایی بودید .بگذارید به شما بگویم ،این تمرینهای من شما را به کمال مایرساانند
بهطوری که به جایگاه اولیهتان برمیگردید .شما چیزهایی را داریاد کاه در ابتادا داشاتید .مان هرگاز بار جزئیااتی کاه چگوناه
[حرکاتتان] باید دطیق باشد تأکید نکرد  ،گویی همگی از یک طالب بیرون نمده باشید .این را نگفتم .تا وطتی که حرکات تمارین
بهطور کلی صحیح باشند ،ننها مؤثر خواهند بود .طلبتان را وسیع کنید ،افکارتان را روی موائل کوچاک متمرکاز نکنیاد و بارای
نگاه کردن به موائل نباید از انواع و اطوا افکار و عقاید بشری استفاده کنید .این برای برخی افاراد هنگاامی کاه فاا را معالعاه
میکنند روی میدهد :افراد چه چیزی معالعه کنند ،در چه زمانی ،چه مدت ،یا کوی چگونه این را میخواند و نن را نمیخواناد و
مانند نن .به عنوان مریدان دافا ،هنگامی که وطت دارید باید فا را معالعه کنید ،زیرا یک تزکیهکنناده هواتید -اگار فاا را معالعاه
نکنید چه کار دیگری انجا می دهید؟ و سپس با وطت و زمانی که باطی مانده ،اگر بتوانید افراد بیشاتری را نجاات دهیاد ،خاوب
خواهد بود!
معالعۀ گروهی فا چیزی است که برای همه بهجای گذاشتها و تمرین گروهی چیازی اسات کاه بارای هماه باهجاای
گذاشتها  .بنابراین هر کوی که در خعر نزار و اذیت شدید نیوت ،مخصوصان افرادی که هر جایی خارج از چین زندگی مایکنناد،
باید به این شکل عمل کنند .هیچ دلیلی وجود ندارد این کار را انجا ندهید ،چراکه نن به این موضوع مربوط است که انوانهای
نینده فا را کوب کنند و تزکیه کنند .بنابراین ،تمرین گروهی و معالعۀ گروهی چیزهایی نیوتند که بتوانید بدون ننها عمل کنیاد.
جونن فالون را متن اصلی معالعۀ فای خود سازید .اگر وطت بیشتری دارید ،سپس سخنرانیهای دیگر را بخوانیاد و ایان اشاکالی
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ندارد؛ اما عمدتان باید جونن فالون را معالعه کنید .اگر وطت گاروهتاان واطعاان فشارده اسات و وطات زیاادی بارای خوانادن ساایر
سخنرانیها ندارید ،پس باید خودتان وطت و زمانی را پیدا کنید تا سایر سخنرانیهای فای مارا معالعاه کنیاد .ایان صارفان چناین
موضوع سادهای است و هیچ الزا عمدی برای شما ندار  .برای شما طواعد خشکی ندار  ،اما شاما همچناان مایخواهیاد طواعاد
سخت و خشکی برای خود وضع کنید!
اما موضوعی وجود دارد :گرچه چنین الزاماتی وجود ندارد ،اما باید خود را یک تزکیهکننده درنظر بگیرید! باید درخصاوص
معالعۀ فا بهطور کوشا عمل کنید! اگر فا را معالعه نکنید ،چگونه میتوانید کارهای مقرر را انجا دهید؟ ممکن است بگوییاد کاه
میتوانید .اما اگر برای انجا کارها ،به حیلهگری ،تفکر بشری و زیرکی متکی باشید ،تضمین میشود که نمیتوانید ننها را انجاا
دهید .چرا؟ میتوانید در کوب و کار یا کارکردن درمیان مرد عادی ننگونه عمل کنید ،اما در کار نجات موجودات نمیتوانید نن
را انجا دهید ،زیرا کلماتی که میگویید انر ی ندارند و معابق با فا نیوتند .میخواهید او را نجات دهید ،اما کلماتی که میگویید
نمیتواند کارمایش را ازبین ببرد و وابوتگیهایش را ازبین ببرد؛ چگونه میتوانید او را نجات دهید؟ اگر مایخواهیاد او را نجاات
دهید ،خود شما باید یک تزکیهکننده باشید ،بهطوری کاه کلمااتی کاه مای گوییاد انار ی داشاته باشاد و بتواناد پایشداوری و
وابوتگیهایش را ازبین ببرد؛ نن چنین تأثیری دارد و میتواند نن چیزهای بدی را که در نن زمان با افکار مداخله میکند مهار
کند؛ فقط ننگاه میتوانید او را نجات دهید .این شامل روشنگری حقیقت در محیطهای گوناگون است ،نیا اینگونه نیوت؟ افرادی
نیز هوتند که فکر میکنند :من یک تمرین کننده طدیمی هوتم و اگر برای مدتی فا را معالعه نکنم مشکلی نخواهد باود .بوایار
خوب ،بدون توجه به اینکه چقدر طدیمی هوتید ،نن یک مشکل هوت ،زیرا بخشی از شما که تزکیه شده هماکنون از شاما جادا
شده است .گونگتان که تا مرتبۀ نسمانی اولیهتان باال برده شد ،بدون افکار درستی که از فا توسعه دادید عمل نخواهد کرد .اگار
فا را معالعه نکنید یا اگر از فا فاصله گرفته باشید ،طادر نخواهید بود به نن فرمان دهید ،چراکه طدرت برای انجا نن ،از فا مینید.
چگونه میتوانید با نن ترسها و افکار بشری گونگتان را فعال کنید؟ اگر کوی دافاا را تارک کناد ،گوناگا ساقوط
میکند و چیزی باطی نمیماند .همیشه گفتها که وطتی دافا را ترک میکنید دیگار درحاال تزکیاه نیواتید .وطتای دافاا را تارک
میکنید هر کاری که انجا می دهید دیگر انجا کارِ یک مرید دافا نخواهد بود ،بلکه ،صرفان اعمال خوب یک فارد عاادی اسات.
شما به کمال نخواهید رسید بلکه میتوانید فقط تقوا جمع کنید .و اگر فقط تقوا جمع کنید و گونگتان را ارتقاء ندهید ،پس صرفان
در این مکان بشری میمانید .شما مانند یک مرید دافا درحال نجات موجوداتتان نیوتید .تعداد بیشاماری از موجاودات منتظار
شما هوتند تا ننها را نجات دهید ،اما طادر نیوتید نن کار را انجا دهید ،و گاهی مانند مرد عادی رفتار میکنید و شل میشاوید.
فکر میکنید که هر چیزی خیلی ساده است و احواس میکنید که هر حرکت و هر فکرتان همگی خیلی طبیعی و ساده هواتند.
«موآلۀ مهمی نیوت ،مگرنه؟ چه چیز مهمی است؟» منظورتان از «موضوع مهمی نیوت» چیوت؟! موآولیت شما عظیم است!
چگونه میتواند موضوع مهمی نباشد؟! اگر صرفان یک فرد خوب درمیان مرد عادی باشید و تزکیه نکنید ،هناوز درحاال ارتکااب
جنایتی بینهایت عظیم هوتید! زیرا درحال نجات موجودات ذیشعوری که طرار است نجات دهید نیوتید!! شما درحال باه انجاا
رساندن پیمانی که ماطبلتاریخ امضاء کردید نیوتید!! نیا چنین موضوعی نیوت؟! وطتی در گذشته فاا را نماوز دادها  ،هرگاز از
چنین لحنی برای صحبت با شما استفاده نکردها  .استاد نگران است ،چراکه پایان ،بهسرعت نزدیک میشود .اماا برخای از افاراد
نگران نیوتند .چه کار باید کرد؟! نن شاگردانی که بهواسعۀ وابوتگیهای بشریتان توسط شما به کناار راناده شادند نیاز طععاان
خودشان خوب عمل نکردهاند ،و با رنجش و دلخوری جدا شدند .اگر ننها را پیدا نکنیاد و برنگردانیاد ،شاما نیاز درحاال ارتکااب
جنایت هوتید .نیا فکر میکنید این شبیه چی زی درمیان مرد عادی است ،که وطتی تما شده ،تما شده است؟ نیا به این سادگی
است؟
موجودات در این جهان بیشمار هوتند و همگی چشمی را به اینجا بیرون فرستادهاند ،گویی با یاک ناخ متصال شاده و
یک کرۀ چشم در جلو طرار دارد .تما موجودات بیشمار در این جهان چشمی را به اینجا بیرون فرستادهاند ،و تاکتاک مریادان
دافا را تماشا میکنند! ننها در هر سعحی هوتند .و داخل چشمها در هر سعحی ،چشمهایی وجود دارد .در بُعدهای ذرهبینایتار-
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که حتی خدایان در سعوح پایینتر نمیدانند -درون چشمهای ذرهبینیتر ،چشمهایی وجود دارد که از بعدهای حتی ذرهبینیتر به
بیرون فرستاده شدهاند ،بهطوری که زمین را پر کردهاند ،و هیچ فضای خالیای اطراف خود باطی نگذاشتهاند و همگی اینجا دربین
انوانها همه چیز را تماشا میکنند .ننها تک تک کارها و هر یک از افکار و نیت شما را تماشا میکنند ،زیرا شما نیندۀ حیاتشان
را تعیین میکنید! چگونه میتوانند نگران نباشند؟! شما فکر می کنید مهم نیوت و اینکه خوب یاا ضاعی عمال کنیاد [نتیجاه]
یکوان است .اما اینگونه نیوت .نیا متوجه میشوید که موآولیتتان چقدر عظیم است؟ [مفهو ] یک مرید دافا چیوت؟ نیا ایان
نا همینطوری میتواند استفاده شود؟ این بزرگترین و مقدسترین عنوان است!
البته بویاری از مریدان دافا خیلی خوب عمل میکنند ،گرچه تا درجات مختلفی لغزیدهاند .این مهم نیوات ،اساتاد دیاده
است که برخی سختیها چیزهایی نیوتند که انوانها بتوانند تحمل کنند و ننها بهحواب نمینیند .وطتی میافتید برخیزید و ایان
طابلتوجه است .دوباره شروع کنید و بهخوبی عمل کنید! تا وطتی بتوانید سراسر این مویر را با ذهنی شافاف بپیماییاد و همیشاه
تزکیه کنید و امور مقرر برای یک مرید دافا را انجا دهید ،شما طابلتوجه هوتید و استاد شما را بهرسمیت مایشناساد! امیادوار
همگی شما نیرویی تازه به خود بخشیده ،وطت را غنیمت شمارید و بهخوبی عمل کنید .لعفان این کلماتی که گفاتم را باه مریادان
دافا در چین منتقل کنید .در وابوتگیهای بشریتان ،در موائل کوچک و در جر و بحثهای بیپایان گیر نکنید .وضاعیت دائماان
درحال تغییر است .نباید وابوتگیهای بشری بویار زیاد داشته باشید.
شنیدها که در برخی مکانها تمرینکنندگان بیرون مینیند تا تمرینها را انجا دهند .برخی شاگردان به بازداشاتگاههاا،
ادارات پلیس و دفاتر دولتی می روند تا حقیقت را روشن کنند و برخی حتی خیلی خوب عمل کردهاند .شیعان در برخی مکاانهاا
واطعان جرأت نمیکند مریدان دافا را دیگر به نن شدت مورد نزار و شکنجه طرار دهد .وضعیت درحال تغییر است و شیعان کمتار و
کمتر شده است .در هر حالت ،مرد به انتظار شما هوتند تا ننها را نجات دهید ،حتی برخی از اجراکنندگان نزار و شاکنجه .البتاه
برخی گناه بویار عظیمی مرتکب شدهاند و شاید وطتی حقیقت را روشن میکنید گاو نکنناد .ایانگوناه نیوات کاه او گاو
نمیکند :بلکه خدایان هوتند که به او اجازه نمیدهند گو کند .اما هر حالتی که باشد ،مریدان دافا طرار نیوت گزینشای عمال
کنند و شما باید موجودات ذیشعوری که با ننها مواجه میشوید را نجات دهید.
وطتی متولد شد  ،بویاری از خدایان با من پایین نمدند .از نن زمان به بعد ،هر سال این روی داد و خدایان بهطور پیوسته
پایین مینمدند .زمانی که نموز فا را شروع کرد  ،نن خدایان مانند دانههای بارف پاایین نمدناد -ایان انادازه زیااد باود .االن
سنشان را حواب کرد  ،و از وطتی گوتر این فا را شروع کرد تا االن ،ننها باید افراد جوان  2۱سااله باشاند ،کاه بوایاری از
ننان واطعان نجات پیدا نکردهاند .همگی ننان خدایان بودند که به زمین پایین نمدند و در سراسر دنیا پخش شادند .از ننجاا کاه نن
تعداد بدن بشری وجود ندارد ،برخی از ننها نتوانوتند موجودات بشری شوند و ازاینرو حیوان یا گیاه شدند .چرا در سالهای اخیار
مقررات حفاظت از حیوانات و گیاهان خیلی شدید شده است؟ معمآنان دالیلی وجود دارد و خدایان این را هادایت کارده و نظام و
ترتیب دادند .هیچ کوی نمیتواند ماهیت این موائل را ببیند ،اما هیچیک از ننها ساده نیوتند.
دنیای بشری یک سردرگمی است .به محض اینکه کوی اینجا پاایین ماینیاد ،او در معارت تاوهم و ساردرگمی طارار
می گیرد و همۀ ننچه را که زمانی میدانوت فرامو میکند .بویاری از افراد و نیز بویاری از حکومتها و دانشمندان در سراسر
دنیا میدانند که بشریت به انتهای خود رسیده و حاال هر روز امکان دارد تما شود .ننها بهخوبی از این نگاه هوتند .منابع طبیعای
فاسد شدهاند و زمین بهسرعت درحال نابودی است ،بهطوری که نب اولین چیزی است که تما میشود .برخی از افراد میخواهند
زندگی شاد و راحت و نسودهای را بگذرانند .من درحال اشاره به مرد عادی هوتم .اما هر چه باشد ،انوانها صرفان انوان هوتند،
و بدون توجه به اینکه فرد از چه سعح باالیی نمده است ،وطتی به این دنیای بشری مینید ،وارد سردرگمی میشود و اجازه ندارد
چیزهایی از گذشته را بهخاطر بیاورد .چه کار میتوان کرد؟ با شماست که بروید و ننها را نجات دهید .باید برپایۀ فا ،دربارۀ اصاول
صحیح با ننها صحبت کنید و دربارۀ اینکه چرا ما مورد نزار و اذیت طرار گرفتهایم ،و به ننها کمک کنید افکار خوبی داشته باشند و
فقط به این شکل است که خدایان نن را بهعنوان نجات مرد بهرسمیت میشناسند .اگر معجزاتای را باهنماایش بگذاریاد ،فقاط
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وابوتگیهای مرد به این طدرتها را طویتر میسازد و تزکیه را بهخاطر نن چیزها برمیگزینند ،بهجای اینکاه باهخااطر نجاات
روحشان برگزینند .نن بهرسمیت شناخته نمیشود .این نجات نیوت ،و وطتی مرد نن را میدیدند ،هر موجودی ،هر اندازه هم که
بد باشد ،میخواست که تزکیه کند .اگر نن رویکرد برگزیده میشد ،نیا بهتر نمیبود که خاودِ نفریادگار توانااییهاای خاود را باه
نمایش میگذاشت ،بهجای اینکه شما نن چیزها را به مرد نشان دهید؟
برخی از افراد همیشه تصور میکنند که وطتی عیوی پایین نمد ،وطتی خدایان مینیند ،بهطور معجازهنساایی در نسامان
ظاهر میشوند .و خود را در شکوه کامل نشان میدهند و مرد را در شگفتی و حیرت فرو خواهند برد .بگذارید به شما بگویم ،در
این حالت ننها اهریمن هوتند .موجودات مرتکب گناه شدهاند و در روند شکلگیری ،ثبات ،فواد و انهدا  ،در شُرف نابودی هوتند
و از اینرو بود که به این دنیای توهم نمدند تا بهدنبال نجات باشند .باید طبل از اینکه بتوانند نجات پیدا کنند ،در این ساردرگمی،
افکار خوب خود را شکل دهند و تقویت کنند .اگر یک خدا وطتی بیاید خود را در شکوه کامل نشان دهاد ،ننگااه هماانطاور کاه
میتوانید تصور کنید ،حتی بدترین افراد مینمدند تا تزکیه کنند .پس چه لزومی میداشت کاه خادایان در نسامانهاا باه دنیاای
بشری بازپیدایی یابند؟ نفریدگار صرفان میتوانوت ننجا بایوتد و بگوید« :همگی تغییر کنید و خوب شاوید »،و اساتانداردها را باه
مرد ارائه دهد؛ فقط یک جمله ،این کار را انجا میداد .چرا نیاز میبود که به دنیای بشری بیاید؟ نیا نکته ایان نیوات؟ [نن باه
این شکل است] زیرا همگی از استانداردها منحرف شدهاند و درخصوص موجودات در کیهان ،بهخاطر ایان اسات کاه موجاودات
مرتکب گناهانی شدهاند ،بنابراین باید به این سردرگمی بیایند تا سختی و رن بکشند .و در میان رن و ساختیِ اینجاا اگار هناوز
بتوانید به ارز تزکیه پی ببرید و بتوانید افکار خوب را شکل دهید و تقویت کنید ،ننگاه خدایان شما را طابلتوجه درنظر میگیرند
و به شما اجازه میدهند تزکیه کنید و نجات پیدا کنید .اصل این است ،مگرنه؟
واطعان برخی خدایان بودند که وارد سهطلمرو شدند .ننها از نسمانها دیدند که پادشاه دنیایشاان ،لارد جهاانشاان کاه از
بهشت شان به دنیای بشری پایین نمده بود ،در دنیای بشری خیلی ضعی عمل میکند و ننها بینهایت نگران شدند .حتی باوجود
اینکه دافا در این دنیا نموز داده میشد ،نن لردشان هنوز از بیدار شدن امتناع میورزیاد و کارهاای بادی انجاا مایداد .ایان
خدایان دیدند که او دیگر طابلنجات نیوت و بنابراین خودشان نمدند ،خواستند او را بیدار کنند .اما ورود به سهطلمرو ممنوع اسات
و اگر کوی به داخل نن راه یابد ،نمیتواند ننجا را ترک کند؛ پس از ورود ،فرد باید مانند یک موجود بشری شود .برخی از ننهایی
که درواطع اینجا نمدند هنوز بالهایی داشتند و پرواز میکردند ،اما بهتدری تواناییشان را از دست دادند و نتوانوتند پرواز کنناد .در
انتها این موجودات ،اینجا درمیان انوانها مردند .واطعان تعدادی بودند که وارد شدند .شکلهای دیگری نیاز بودناد ،اماا وطتای وارد
شدند نتوانوتند خارج شوند و مجبور شدند مانند انوانها باشند .ننها اینجا مردند .اینجا در دنیای بشری ،درطول زمان اصالح فاا،
جادوی توهم نمیتواند برداشته شود .اینکه به مرد اجازه داده شود تا ببینند ،معادل ارتکاب جنایات اسات ،چراکاه ایان جاادوی
توهمِ اینجا را ازبین میبرد .بنابراین اجازه داده نمیشود .اما مرد برخی از نن را دیدند ،بویاری از افراد هماکنون این صحنهها را
دیدهاند ،اما ننها در اطلیت طرار دارند.
اما هرچه باشد ،استاد این موائل را در طالب اصول فا تشریح میکند .من نمیتوانم نمایش باشکوهی از تواناییها را ارائه
دهم .البته برخی از افراد چیزهای خاصی را دیدهاند ،پس بگذارید باشد .در نن حالاتهاا ،ننهاا چیزهاایی را ورای ننچاه در الیاۀ
سعحی بشری است دیدند .نن درنتیجۀ تواناییهایتان بود ،و ازننجا که در الیۀ سعحی نبود ،بهمنزلاۀ شکواتن جاادوی تاوهم
محووب نمیشود .نن چیزی بود که درنظر گرفته شده بود که ببینید .وطتی چیزی بهطور کامل در الیۀ ساعحی بشاری نشاکار
شود ،توهم شکوته میشود .اما نکتهای است که میدانید ،ننچه نموز دادها هرگاز در گذشاته نماوز داده نشاده و چیازی
نیوت که هیچ فرد دیگری بتواند به مرد بگوید .ننچه در حافظۀ من است ،محدود به هرچیازی از موجاوداتِ ساعوح بایشامار
کیهان نیوت ،بلکه تا نیندۀ بشریت و گذشتها نیز گوتر مییابد -هر چیزی در من هوت و من هر چیزی را مایدانام ،اماا
نمیتوانم به شما نشان دهم .درحقیقت ،کمی نشان داد  .شنیده اید که استاد به افراد ،خوانندگی را نماوز مایدهاد ( .تشاویق)
ننهایی که در رطص متخصص هوتند می دانند افرادی که در رطص خبره هوتند به اندازۀ من نمیدانند ،زیرا رطص ماطبالتااریخ،
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اثر من بود ( .تشویق پرشور) و البته اینها فقط چند نمونه هوتند؛ ننها میگویند استاد ناگهان این همه چیزها را مایداناد .بوایار
خوب ،متأسفانه برخی از افراد معابق انتظارات نیوتند .ننها در ماطبلتاریخ سوگند خوردند که مینیند تا این کار را انجا دهند ،اما
نیامدند و هیچ کوی درحال انجا نن نیوت ،ازاینرو استاد خود درحال انجا نن است.
همیشه میخواهم به شما بگویم ،بهعنوان مریدان دافا ،باید بدانید موآولیتتان چقدر عظیم است و این باازیِ بچاهگاناه
نیوت .این تعهد اکنون به نخرین مرحله رسیده است و من بی نهایت نگران هوتم ،اما شما هناوز نن را جادی نمایگیریاد .اماا
درانتها حتی اگر گریه هم کنید خیلی دیر خواهد بود .هر چیزی در دنیای بشاری باهطاور هدفمناد نظام و ترتیاب داده شاد تاا
وابوتگی ها را برانگیزاند؛ چیزهای بویاری وجود دارند که شما را از نجات پیدا کردن بازمیدارد .و شما فرامو کردهاید که یاک
تزکیهکننده هوتید و صرفان همراه با نن چیزها میروید؟! شما امید تما موجودات ذیشعور هوتید و شما امید موجودات در منعقۀ
خودتان هوتید!
این نزار و شکنجه بیش ازحد اهریمنی است و موائلی که نیروهای کهن نظم و ترتیب دادند نیاز بایش از حاد اهریمنای
است .هر چیزی که در  2۱۱میلیون سال بنیان گذاشتم توسط ننان نابود شد و موائل را به چیزی که امروز هوت تبدیل کردناد.
در ابتدا طصد داشتم هر چیزی بهطور نیکخواهانهای حل و فصل شود ،اما حاال اینگونه شده است .ننچه میتوانیم انجاا دهایم
این است که ننها را در بازی خود مغلوب کنیم .دیگران میتوانند بهخوبی عمل کنند ،چرا شما نمیتوانید؟! این نیز چیزی است که
باید مدنظر طرار دهید .اگر وضعیت خاصی نباشد ،پس باید طادر باشید بهخوبی عمل کنید.
مریدان دافایی که کارهای کنفرانس را بر عهده دارند ،طادر نبوده اند هویت بویاری از شاگردان که از سرزمین اصلی چین
نمدهاند را مشخص کنند .هر ساله بویار نگران هوتند چراکه بویاری از افراد هوتند که از چاین ماینیناد و نمایدانناد کاه نیاا
مشکالتی وجود خواهد داشت یا خیر .در انتها ،به ننها گفتم که تمرینکنندگان از سرزمین اصلی چین مواافتی طاوالنی را طای
کردهاند و این سفر برایشان راحت نبوده است ،پس بگذارید وارد شوند ( .تشویق) و نگران این نباشاید کاه عادهای دزدکای باه
داخل راه یابند .هر کوی که فا را می شنود چنین رابعۀ تقدیری دارد ،چراکه نمده بودید تا فا را کوب کنید .اگر نتوانید یک مریاد
دافا باشید ،هنوز هم باید سعی کنید افکار خوب در ذهنتان داشته باشید ،و نماده باشید که بهخوبی عمل کنید و برای موجاوداتی
که نمایندۀ ننها هوتید موآول باشید.
بویار خوب ،از زمان باطی مانده برای پاسخ به پرسشهای همگی شما اساتفاده مایکانم ( .تشاویق پرشاور) مایتوانیاد
برگههای پرسش را بنویوید و ننها را به افراد موآول کنفرانس بدهید.
ننها را باال بیاورید.

مرید :در سالهای اخیر بویاری از شاگردان از سرزمین چین به خارج نمدهاند .اکثر ننان وطتی در سرزمین اصلی چین بودند
واطعان طد پیش نگذاشتهاند ،اما میگویند که استاد برایشان نظم و ترتیب دادهاند تا در محیط نسودۀ خارج ،به فا اعتباار بخشاند.
پس از نمدن به خارج ،مانع زبان دارند ،اجتماع خارج را نمیشناسند و تمدن غرب را درک نمیکنند .بهعاالوه ،مادتهاسات کاه
تحت تأثیر فرهنگ حزب طرار گرفتهاند ،ازاینرو برای پرو ههای مختل مشکالت و حتی مداخله ایجاد کردهاند .بهعاالوه ،افاراد
در برخی مناطق ،رعایت هیچ اصلی درخصوص استفاده از مرد ...
استاد :هماهنگکنندگان احواس میکنند که تمرینکنندگان طدیمی که مدتی اینجا بودهاند بهخوبی همکاری نمیکنند
و راحتتر است که از افرادی که تازه از سرزمین اصلی چین بیرون نمدهاند استفاده کنند ،چراکه معیع و حرفشانو هواتند .ایان
بدین معنی است که توانایی شما در کار کردن [با افراد] واطعان ضعی است!
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اینجا درحال انتقاد از شما نیوتم ،اما اکثر شاگردانی که از سرزمین اصلی چین مینیند ،در چین بهخوبی عمال نکردناد و
در خارج از چین نیز بهخوبی عمل نمیکنند .حتی افرادی هوتند که بهخاطر ترسی که در سرزمین اصلی چین رشد دادند ،پاس از
اینکه بیرون مینیند جرأت نمیکنند شاگردان را ببینند ،بلکه در برخی ایاالت دوردست مخفی میشوند .چه کوی میداند درحاال
انجا چه کاری هوتند .بیشتر اینکه ،تأثیر طوالنیمدت فرهنگ حزب واطعان جدی باوده و باعاث شاده رو تفکار و رفتاار ایان
شاگردان در تناطض با شیوۀ تفکر و رفتار مرد این دنیا باشد.
شما [افرادی که از چین هوتید] ممکن است فکر کنید ننچه انجا میدهید کامالن طبیعی است ،اما اینگونه نیوات .چارا
ح.ک.چ پلید فرهنگ چین را نابود میکند؟ زیرا این فرهنگ که درطول چنین زمانی طوالنی بنیان گذاشته شد ،به این منظور بود
که مرد را طادر کند در انتها فا را کوب کنند! نیروهای کهن دیدند که بیشازحد راحت است که فا را کوب کارد ،ازایانرو ایان
فرهنگ را مختل ،نابود و تباه کردند .هر یک از سلولهمبارزات سیاسی در چین ،در نگاه اول ،بارای ایان باود کاه باه مخاالفین
ح.ک.چ پلید حمله کند ،اما درواطع ننچه ننها ازبین بردند همۀ نخبگان فرهنگی چین بود! در ادامه ،در انقاالب فرهنگای ،بقایاای
فرهنگی نابود شد .پن هزار سال شکوه ،بقایای فرهنگی را در همه جا بهجای گذاشت؛ حتی نجری که از روی زمین برمیداشاتید
میتوانوت تاریخی چندهزار ساله داشته باشد .خانههایی که افراد در نن سکونت داشاتند ،نجرهاا ،کاشایهاا و مبلماان ،طادمتی
چندصد ساله داشتند .حزب پلید همه را نابود کرد .ننها سیوتمی از جدال و کشمکش را بنیان گذاشاتند ،سیواتمی کاه افاراد باا
یکدیگر جنگ و دعوا میکردند و بیتمدنترین و رذلترین شیوۀ انجا کارها را بوجود نوردند .اما مرد در اجتماع سرزمین اصلی
چین همگی بدینشکل زندگی کردهاند ،و به این عادت کردهاند و احواس میکنند که هر چیزی اینگونه است .افراد جوان حتای
احواس میکنند که انوانها باید اینگونه باشند .این نول درحالی که در فرهنگ حزب پرور یافته و بزر شده اسات ،حتای
احواس میکند که هیچ مشکلی درخصوص نن اجتماع وجود ندارد.
وطتی ننها به خارج میروند ،ممکن است در نظرشان مرد کم و بیش یکوان باشند ،همه یک سار و چهاار دسات و پاا
دارند ،اما ننها یکوان نیوتند .طبل از ورود ح.ک.چ پلید ،مرد دنیا ،از جمله مرد چین ،به اصاولِ جهاانیِ دطیقاان یکواانی پایبناد
بودند .علیرغم تفاوت در رنگ پوست ،ظاهر و رفتار ،در استانداردهای پایهای خود برای تمدن ،و معیار برای طضااوت اینکاه چاه
چیزی خوب و چه چیزی بد است دطیقان یکوان بودند .اصالن تفاوتی وجود نداشت ،چراکه خدای یکوانی ننها را سرپرستی میکرد!
اما حاال ،هر جا که مرد چین میروند ،مرد در نن منعقه احواس نزردگی میکنند .شنید که گردشاگردان چینای در ساوئیس
ننقدر برای مرد ننجا نزاردهنده بودند که طعار ویژهای فقط برای موافرت چینیها اختصاص دادند.
مریدان دافا [ی چینی] نیز باید توجه کنند .شنید وطتی در برخای منااطق مرفاهنشاین فالیرهاا را توزیاع مایکردناد و
میدیدند که چمنهای اطراف بویار زیبا بوده ،میگفتند« :بیایید اینجا مدیتیشن کنیم( »،حضار میخندند) ننجاا ماینشواتند تاا
مدیتیشن کنند .با چنین رفتار شما ،افراد محلی چگونه میتوانند تاب بیاورند؟ در این اجتماع ،مفاهیم مرد متفااوت اسات و ایان
چیزی است که هرگز ندیدهاند .دربارۀ رفتارهای غیرمتمدنانۀ دیگری نیز شنید  .پیشنهاد میکنم نن تعداد از شاما کاه باه خاارج
نمدهاید ،تا حد امکان[رفتار درست را] از مرد غربی بهسرعت یاد بگیرید ،یا از چینیهایی کاه بارای مادتی طاوالنی در ایااالت
متحده بودند .از ننها بپرسید چگونه باید با مرد تعامل کرد .دربارۀ چیزهایی که درک نمیکنید بیشتر بپرسید و رو تفکرتاان را
بهسرعت تغییر دهید .وگرنه ،نمیتوانید در این مکان هیچ کاری انجا دهید ،و اگر کاری انجا دهیاد کاه تاأثیری منفای داشاته
باشد ،معادل نسیب بهبار نوردن است .در شروع این نزار و شکنجه ،در خارج از چین مریدان دافای زیاادی در سراسار دنیاا وجاود
نداشتند ،اما نن مریدان توانوتند واطعان وضعیت را برگرداندند .حاال نمده اید ،و نقشی منفای ایفاا مایکنیاد .باهسارعت مواائل را
برگردانید! بهعنوان مریدان دافا ،اگر در هر کاری که انجا میدهید به افراط بروید ،نن واطعان عملی نخواهد بود.
نن اجتماع تحت [کنترل] ح.ک.چ پلید در هر کاری که انجا میدهد به افراط میرود! درحالی که در این اجتمااع ،وطتای
مرد به انجا کاری میپردازند ،شرایط را درنظر میگیرند و کارها را بر اساس شرایط واطعی انجا میدهناد .ممکان اسات طاادر
نباشید نن را بپذیرید .اما باید نن را بپذیرید ،باید نن را به این شکل انجا دهید .سرزمین اصلی چین واطعان اینگونه اسات ،مارد
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ننجا در انجا هر کاری به افراط میروند .حتی وطتی یک رستوران باز میکنند ،نن را سلعنت پادشاهان ،شاه شاهان ،یاا نسامان
در نسمانها مینامند( .حضار میخندند) (استاد میخندند) منظور این است که اگر بخواهید برای نجات مارد در خاارج از چاین
بهخوبی عمل کنید ،باید این ذهنیت را بهسرعت تغییر دهید.

مرید :در یک یا دو سال گذشته ،بویاری از شاگردان از مناطق مختل  ،خانههایی نزدیک کوهوتان خریدناد .بوایاری از
ننان برطبق مقررات ثبت نکردند و از دستورالعمل کارکنان محل تبلیغ نُه شرح و تفویر نیز پیروی نکردند .نن محل از نیویاورک
خیلی دور است ،و تعداد بویار کمی پرو ههای روشنگری حقیقت [در ننجا] وجود دارد ،و عالوه بر نن ،از نظر رفت و نماد راحات
نیوت .برخی از شاگردانی که انگلیوی نمیدانند و نمیتوانند رانندگی کنند ،طادر نیوتند در ننجا کاری انجا دهند.
استاد :واطعیت دارد .باید برای خرید خانه در ایاالت متحده وضعیتی طانونی داشته باشاید .اگار بارای مادتی در ایااالت
متحده زندگی کرده باشید و این موضوع سایر پرو ههایی که در ننها مشغول هوتید را تحت تأثیر طرار ندهاد ،و بتوانیاد راننادگی
کنید ،اشکالی ندارد .اما اگر دربارۀ افرادی صحبت میکنیم که از سرزمین اصلی چین نمدهاند ،چارا خاود را در نن منعقاه سااکن
میکنید؟ اجازه ندارید به کوهوتان بیایید ،و نه میتوانید استاد را ببینید ،چراکه استاد چنین امور اجرایی را اداره نمیکناد؛ افارادی
هوتند که بهطور ویژهای موآولیت این کارها را بهعهده دارند .شما بیرون نمدهاید ،اما هنوز در ننچه باید انجاا دهیاد باهخاوبی
عمل نمیکنید.

مرید :افراد موآول یا هماهنگکنندگان پرو هها در برخی مناطق بهندرت با شاگردان گفتگو مایکنناد یاا حتای گفتگاو
نمیکنند .برخی به نظرات و پیشنهادات افراد گو نمیکنند و ننهایی را که حس میکنند نافرمان هوتند نادیده میگیرند.
استاد :بگذارید به شما بگویم :اگر شما بهعنوان فردی موآول یا هماهنگکنندۀ پرو ه با کوی بهخوبی همکاری نکنید،
ننگاه در تزکیهتان یک کوتاهی وجود دارد که باید به نن بپردازید .اگر نتوانید به نن بپردازید ،نن یک کوتاهی است و مشاکلی در
مویرتان بهسمت کمال خواهد بود .نیا این را باور نمیکنید؟ در تما مدت تأکید کردها که باید باا یکادیگر باهخاوبی همکااری
کنید .به عنوان فردی موآول ،چگونه میتوانید اینطدر ناکارنمد باشید؟ همیشه دیگران را طرد میکنید .نیا این اینقدر سخت است
که با بردباری ننها را متقاعد کنید؟ نیا این بهخودی خود یک روند تزکیه نیوت؟ اگر صرفان ننچه را که راحت است بردارید ،نیا نن
تزکیه است؟ نیا اینقدر سخت است که با نرامش با منعق صحبت کنید و سایر شاگردان را همراه کنید؟ خیلی کارنمد نبودیاد و در
بویاری از کارها بهخوبی عمل نکردید و با این حال میخواهید خودنمایی کنید و نشان دهید چقدر خوب هواتید .نیاا ایان واطعاان
ضروری است؟ ننچه خدایان به نن مینگرند ظاهر شما نیوت ،بلکه این است که چقدر طلبتان را روی کارها میگذارید! ننان باه
توانایی شما نمینگرند ،بلکه به این مینگرند که نیا طلب کافی روی نن میگذارید و اینکه نیا طلبتان روی فا است .اگر منعباق
با فا باشید ،خدایان به شما کمک میکنند تا همکاری کنید .اگر طلبتان روی فا نباشد بلکه صرفان روی انجا شدن کارها باشد ،و
هر کوی را که به شما گو میدهد استفاده کنید و از کوانی که به شاما گاو نمایدهناد اساتفاده نکنیاد ،نن افارادی کاه
فرمان بردار هوتند بعدان نافرمان میشوند .زیرا این نزمایش را نگذراندید .و اگر به حذف هر کوی که معیع نیوت ادامه دهیاد ،در
نهایت هیچ کوی باطی نخواهد ماند تا کنار برانید ،چیزی نخواهد بود تا شما را طادر کند تزکیه کنید و در انتهاا شاما تنهاا فاردی
خواهید بود که باطی میماند .چگونه میتوانید اینقدر ناکارنمد باشید؟ بهعنوان مریدان دافا ،هماانگوناه کاه طابالن گفاتم ،همگای
پادشاهانی در نسمانها بودید؛ تواناییتان کجا رفت؟ به شما گفته میشود که از سعحی باال نمدهاید ،بناابراین بایاد برخای از نن
عناصر را با خود داشته باشید و مقداری از نن خرد را داشته باشید .نن کیفیتها کجا رفت؟

مرید :در تروی شن یون ،مریدان در ایتالیا معابق انتظار تزکیه نکردند و بدنی واحد را شکل ندادند.
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استاد :ایتالیا ،باید بگویم ،خوب عمل کرد .اما فکر میکنم کارهای دافا که انجا می دهایم ،خاواه شان یاون باشاد یاا
کارهای دیگر ،طرار نیوت که نن کارها توسط تعداد کمی از افراد انجا شود .اگر منعقۀ خاصی فقط یک فرد داشته باشد ،خدایان
به او کمک میکنند نن کار را به انجا برساند .اگر افراد دیگری در نن منعقه باشند که کمترین تالشی نمیکنند ،ننگااه خادایان
معلقان نن را جایز نمیدانند .بنابراین باید بروید و از سایرین بخواهید که همگی شرکت کنند .فرد موآول کوی است کاه اماور را
هماهنگ میکند ،و باید دیگران را بهخوبی هماهنگ کند و ننها را بهخوبی ترغیب کند و بگذارد همۀ گاروه شارکت کنناد .ایان
کاری است که فردی در موطعیت موآول بودن طرار است انجا دهد! فرت کنید بگویید« :مان فارد مواآول هواتم و مجباور
خود نن را انجا دهم ».اما نن نقش بدین معنی نیوت که شما کوی هوتید که برای بهانجا رساندن نن کارها موآول باشاید.
چنین مفهومی نیوت .همانطور که همیشه گفتها  ،از افراد موآول میخواهم افراد را در نن منعقه بهخاوبی هادایت و رهباری
کنند .نگران نباشید که مشکالتی درخصوص ننان وجود خواهد داشت .شاید در این لحظه هیچ تجرباهای نداشاته باشاند ،اماا باا
گذشت زمان ،از طریق انجا کارها تجربه کوب میکنند .نکتۀ کلیدی این است که ننان را رهبری کنید تا باهطاور مکارر فاا را
معالعه کنند و به ننان کمک کنید متوجه شوند موآولیتشان چقدر عظیم است .بهتدری طادر خواهند بود بهتر عمل کنند.

مرید :برخی از شاگردانی که بهخاطر کارمای بیماری از دنیا رفتند ،کلماتی مرتبط با دافا روی سنگ طبرشان نوشاته شاده
است .نیا این مناسب است؟ این در خارج و نیز در سرزمین اصلی چین روی داده است .حتی برخی هواتند کاه کتابهاای دافاا را
داخل تابوت خود طرار دادهاند.
استاد :از منظر مریدان دافا ،نمیتوانید این کارها را انجا دهید تا دافا را خدشهدار کنید .در طلب مریدان دافا ،دافا مقدس
است ،چگونه میتواند کتابها داخل تابوت های مردگان طرار داده شود تا اجوادِ درحال پوسیدنشان را همراهای کناد؟ ننچاه در
تابوت باطی می ماند صرفان بدن فیزیکی فرد است ،درحالیکه نن بدن حقیقی که بهخوبی تزکیه شده ،جدا شده و رفتاه اسات .اگار
بدینگونه دافا را خدشهدار کنید ،مانند این است که از جانب نن فردِ مرده گناه عظیمی مرتکب شده و ننجا گذاشته باشید ،و خاود
شما نیز مرتکب گناه میشوید .باید هر چیزی را از منظر دافا درنظر بگیرید و فقط نن ،یاری رساندن به استاد است.

مرید :در متقاعد کردن مرد برای انجا «سهکنارهگیری» در محلهای گردشگردی ،با وضعیت زیار مواجاه شاد  :از او
پرسید که نیا یک عضو حزب است ،او گفت خیر« .نیا هرگز به لیگ جوانان پیوستهاید؟» او به عالمت تأیید سر تکان داد .باه او
یک نا موتعار داد تا از لیگ خارج شود و از او خواستم که نامی که برای «سهکنارهگیری» استفاده شده را بهخاطر داشته باشد.
او گفت« :بویار خوب» یا «متشکر » یا «درک میکنم ».مایلم بپرسم ،نیا این بهمنزلۀ خروج از حزب محووب میشود؟
استاد :فکر میکنم در محلهای گردشگری ،نباید خودِ خروج از حزب یا پیشگامان جوان یا «سهکنارهگیری» را هادف
خود طرار دهید .همگی بهخاطر داشته باشید ،طرار است روشن کردن حقیقت و نجات مرد را بهعنوان هدف خاود در نظار داشاته
باشید! (تشویق پرشور) اگر احواس میکنید نن فرد میتواند نجات یابد ،پس این خوب است .اگر احواس میکنید نن فارد فقاط
شما را از سر باز میکند ،مانند این است که شما را فریب داده است .البته ،اگر در ابتدا موافقت کند که خارج شود ،این اولین طاد
است .حقیقت را بیشتر برای او روشن کنید ،به طوری که بتواند واطعان از نن نگاه شود و سپس نن میتواند انجا شده درنظر گرفتاه
شود.

مرید :یک شرکت رسانهای که توسط شاگردان کانادایی اداره میشود ،مدتهاست که از خاانواده شااگردان پاول طارت
گرفته تا برای پرو ه استفاده کند و مبلغ نن بویار زیاد است .پس از سخنرانی استاد در غرب ایاالت متحده در سال گذشته ،برخی
از شاگردان این تردید برای شان پیش نمد که نیا این کار ،گردنوری اعانه است .فرد موآول گفت که ننها بجای گاردنوری اعاناه
درحال طرت کردن بودند و صداهای مخال را بهعنوان یک سختی تلقی کرد.
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استاد :درست است .درخصوص پرو ههای مریدان دافا ،یا هر کاری که مریدان دافا انجا میدهند ،همگی بایاد بنیاانی
مقدس داشته باشند ،حداطل باید رویکرد درستی را برگزینید و بتوانید مرد را نجات دهید ،و فقط ننگاه این یک پرو ۀ مریدان دافا
است .اگر اساس کاری که انجا میدهید فریب باشد ،ننگاه نقعهشروعتان اشتباه است ،هرچند انگیزهتان این است که حقیقت را
روشن کنید و پرو ههای دافا را انجا دهید ،که کارهای خوبی هوتند .پس نیا این میتواند مجاز باشد؟ بدین معنی اسات کاه ،از
همان نغاز نیز رویکردتان خارج از مویر بوده است.
نیا میدانید چرا ح.ک.چ پلید در نغاز با گروهی از اراذل بنا شد؟ برای این بود که مرد نگاه شوند نن اساسان اشتباه است و
اساسان اهریمنی است ،و خیلی نمیتواند دوا بیاورد.
درخصوص برخی از کارهایی که [درحال انجا نن هوتید] باید واطعان به ننها بیندیشید .وطتی نیاز دارید کاه کااری انجاا
شود ،مینیید و مرا میبینید و به من توضیحاتی ارائه میدهید ،و بعد از اینکه میروید سعی میکنیاد از شااگردان پاول بگیریاد.
وطتی از ننان پول درخواست میکنید ،میگویید دولت بعدان پول میدهد .این اشکالی نمایداشات اگار بعادان باه ننهاا بازپرداخات
میکردید .اما به ننها برنمیگردانید و عذر و بهانههای دیگری پیدا میکنید .در انتها چه اتفااطی مایافتاد؟ ممکان اسات عاذر و
بهانههای بیشتری داشته باشید .اگر ننهایی که درگیر هوتند نن زمان که میخواستند جمع شوند تاا پارو های را انجاا دهناد از
سرمایۀ خودشان استفاده میکردند ،ماجرای دیگری میبود.

مرید :فیلم داوود و جالوت جوایزی دریافت کرد و باعث شد دهها هزار نفر از مرد جنایت برداشات اعضاا ،کاه در چاین
درحال روی دادن است را ببینند .تولیداتی در رسانه ها که کیفیت باالیی دارند مقدار بوایار زیاادی پاول نیااز دارد ،اماا باهخااطر
سرمایهگذاری دولت که برای نن اطدا کردیم [و جایزه دریافت کرد] ،بخشی از نن وطتی پرداخت میشود که تولید به پایان برسد.
برطبق نرخ بازار و با نگاهی کامل از شرایط وا  ،همچنین برنامهزمانی بازپرداخت و ضمانت و تحت این شرایط ما از تعاداد کمای
از شاگردانی که استعاعت دارند و نیز از مرد عادی که از ما حمایت میکنند پول طارت کاردیم .اماا برخای از شااگردان فکار
میکنند که ما اعانه جمعنوری میکنیم.
استاد :درخصوص این موضوع ،این پرسش را خواند و پرسش طبلی را نیز خواند  .این دو بهنظر میرسد نظراتای از دو
طرف را منعکس میکند .حاال که در اینجا دربارۀ موآولیتهای مریدان دافا صحبت کرد  ،از شما میخواهم بیشاتر درباارۀ ایان
موضوعات فکر کنید .اگر فکر میکنید که ننچه انجا میدهید درست است ،پس نن را انجا دهید و من مخال نن نیواتم؛ اماا
اگر فکر میکنید که درست نیوت ،پس باید اشتباهاتتان را اصالح کنید.

مرید :ممکن است پرسشی از استاد بپرسم؟ کارهای خاصی هوتند که در کوهوتان انجا میشوند ،مانند نخاوردن کلام
براکلی یا جوشاندن شیر طبل از مصرف نن .نیا الز است که از ننها پیروی کنیم؟
استاد :چه کوی این را گفته است؟ (حضار میخندند) شایعات اینگونه پخش میشوند و واطعان انواع و اطوا وابوتگیهاا
میتواند منعکس شود .هرگز چنین مقرارتی در کوهوتان وضع نشده و چنین چیزی نیز گفته نشده است.

مرید :ممکن است از استاد دربارۀ منظورمان از منتشر کردن  24چهرۀ تاریخی بپرسم [که در نواخۀ چینای اپاک تاایمز
انجا میشود]؟
استاد :فکر میکنم چنین چیزهایی واطعان پرمعنی هوتند .چرا؟ همه میدانند ،ننچه ح.ک.چ پلید نابود مایکناد ،فرهناگ
سنتی چین است و ما درحال بازگرداندن و ترمیم نن هوتیم ،زدودن فرهنگ حزب .نیا درحال بازگرداندن فرهنگ سنتی نیوتیم؟
درواطع چنین نقشی را ایفا میکند ،بنابراین فکر میکنم چیز خوبی است.
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مرید :وطتی شاگردانی که اخیران از چین نمدهاند به محلۀ چینیهای اینجا میروند [تا حقایق را روشن کنند] ،رسانههای ماا
پس از چند روز ننها را [برای همکاری] میبرند ،درحالی که در محلهای گردشگری برای روشنگری حقیقت و «سهکنارهگیری»
فقط یک یا دو نفر از شاگردان بودند .نن مکانهای روشنگری حقیقت به اجبار بوته شد.
استاد :هر پرو های کمبود نیروی انوانی دارد و ننها هر جایی بهدنبال افراد هوتند که ننها را جذب کنناد ،بادون اینکاه
وضعیت نن شاگرد را درنظر بگیرند ،اینکه نیا توانایی دارد ،و اینکه نیا این اجتماع را درک میکند یا خیر .شاما فارد را باه داخال
میکشید و در انتها پی میبرید که مملو از فرهنگ حزب است ،مملو از عادات بدی است که از فرهناگ حازب شاکل گرفتاه ،و
موتعد این است که نن مشکالت بینفردی که در چین معمول و رای است را داشته باشد ،و او مملو از نن چیزها است .نیا ننچاه
گفتم درست است؟ همیشه اینگونه پیش میرود .و در انتها نزد من مینیید و شکایت میکنید.

مرید :محیط اهریمنی در هنگ کنگ هنوز اصالح نشده است ،نیا این بهخاطر این است که از باال به پایین ،بدنی واحاد
شکل ندادهایم...
استاد :وضعیت در هنگ کنگ باهخااطر ایان نیوات کاه تمارینکننادگان خودشاان را باهخاوبی تزکیاه نمایکنناد.
تمرینکنندگان در هنگ کنگ بهطور طابلتوجهی خوب عمل میکنند .شما در دهان ببر هوتید! (همۀ مریدان تشویق میکنند) با
تغییر کلی وضعیت در چین ،وضعیت نن تغییر میکند و نن تغییر خواهد کرد .اصالحاتی که درحال روی دادن است هنوز به ننجاا
نرسیده است .وطتی به ننجا برسد ،وضعیت تغییر میکند( .تشویق) خیلی زود روی خواهد داد( .تشویق پرشور)

مرید :استاد در سال  2۱۱2بیان کردند که نزار و شکنجه بیش از ده سال طول نمیکشد ،روی وبساایت مینگهاویی دو
درک موجود است .یکی اینکه استاد این را بیان کردند تا امید را دربین مریدانی که فشار عظیمی را تجربه میکردناد زناده نگااه
دارند .درک دیگر این است که استاد زمان را تمدید کردهاند.
استاد :در نن زمان ،نظم و ترتیب برای ده سال بود .ده سال برای اصالح فا و ده سال دیگر برای اصالح دنیای بشاری
توسط فا ،در مجموع بیوت سال .استاد بهطور نظا مندی تما اینها را نظم و ترتیب داد .اما پس از اینکه نیروهای کهان مداخلاه
کردند ،کل این امر نابود شد .من واطعان میتوانوتم در همان ده سال به پایان برسانم .اگر تصمیم گرفته بود که باید متوط شود،
متوط میشد .اما مشکلی روی میداد .چه مشکلی؟ نیروهای کهن نیز این را دیدهاند ،ازاینرو تعداد زیادی از تمرینکننادگان را
مورد نزار و اذیت طرار دادند و باعث شدند وطتی نتوانوتند تحمل کنند سقوط کنند و عقب بمانند؛ و بویاری از موجوداتی که بایاد
نجات مییافتند را نیز غیرطابل نجات کردند .این کار ننها است .پس به من بگویید ،نیا استاد می بایوت این را به پایان میرسااند
یا خیر؟ اگر میخواستم نن را به پایان برسانم ،به پایان میرسید ،و طبیعتان باطیماندۀ جهان منفجر میشد .هدف نیروهای کهن این
بود که از رویکردشان استفاده کنند و تا وطتی نخرین موجودات بدنهای کیهانی از میان اصالح فا نگذشته باشند بااز نایواتند ،و
طصد نداشتند بگذارند در نن بازۀ زمانی امور را به پایان برسانم .پس نیا میبایوت نن را بهپایان میرساند یا خیر؟ نمیتوانوتم به
پایان برسانم ،زیرا تعداد بویار زیادی از مریدان دافا سقوط کرده و عقب مانده بودند ،تعاداد بوایار زیاادی از موجاودات از دسات
میرفتند ،و تعداد بویار زیادی از موجودات ذیشعور نمیتوانوتند نجات یابند .این جهان خیلی کوچاک و ناکامال و نسایبدیاده
میشد .نیا میبایوت نن را به پایان میرساند ؟ به این دلیل است که در تما مدت گفتها که درحال شکوت ننها در بازیشاان
هوتم.
اما با طضاوت بر اساس شرایط جاری و مقداری که انجا دادها  ،بار اسااس وضاعیت جااری ،باهنظار مایرساد نظام و
ترتیبهای نیروهای کهن درحال پایان یافتن هوتند ،مگرنه؟ هر کوی متقاضی دستگیری نن جیانگ ابلایس اسات .باهمحاض
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اینکه دستگیر شود ،این امر به پایان میرسد و به این زودی است( .تشویق) به زودی خواهد بود ،واطعان به زودی خواهد باود ،اماا
تأس های بویاری باطی خواهد ماند.
مریدان دافا نباید دائمان وابوتگی به زمان داشته باشند و نباید بهانجا رساندن کارهای مقرر شده را نادیده بگیرند .درحاال
تمدید کردن زمان برای شما هوتم ،تا فرصتی به شما بدهم که بهسرعت نن کارها را انجا دهید!

مرید :مریدان دافای نانجینگ از استاد میپرسند نیا هفتهنامۀ مینگهویی میتواند بهعناوان معلاب روشانگری حقیقات
توزیع شود ،یا فقط برای خواندن داخلی دربین شاگردان است؟
استاد :درخصوص هفتهنامۀ مینگهویی ،توجه زیادی به این نکردها  .اگر مقاالت تبادل تجربۀ داخلی درمیان مریدان دافا
هوتند ،پس ننها را برای خواندن داخلی نگه دارید .اگر برای روشن کردن حقیقت و نجات مرد استفاده میشاوند ،پاس ننهاا را
توزیع کنید .دیروز کوی از من پرسید نیا مقاالت تبادل تجربه مریدان دافا میتوانند روی وبسایتهای مرد عادی منتشر شوند.
گفتم خیر ،چراکه مرد عادی نن را نمیپذیرند و تأثیری منفی خواهد داشت .ننها معالبی برای تزکیاهکننادگان هواتند و مارد
عادی نمی توانند ننها را درک کنند و ممکن است حتی ننها را غیرطابلباور درنظر بگیرند .چرا اینگونه است؟ گفتها کاه حتای باا
دورۀ کوتاهی در تزکیه ،مریدان دافا فاصلهای با مرد عادی خواهند داشت و روشی که موائل را درک میکنید با رو مربوط به
مرد عادی متفاوت است .کامالن متفاوت است! تفاوت از صعود ذرهذرۀ شما ناشی میشود .شما نن را حس نمایکنیاد ،اماا بارای
یک فرد عادی ،وطتی صحبتهای شما را میشنود ،احواس میکند که با او فرق دارید .واطعان اینگونه است! چرا ایانگوناه اسات
که وطتی تزکیه را شروع میکنید ،به خانه میروید و صحبت میکنید ،اعضای خانوادهتان همگی احواس میکنند که باهگوناهای
تغییر کردهاید؟ نیا اغلب چنین چیزی روی نمیدهد؟ حقیقتان یکوان نیوت! بنابراین اگر تجربۀ تزکیهتاان را روی وبساایت طارار
دهید ،چگونه انتظار دارید او نن را درک کند؟ وطتی مرد عادی نتوانند نن را درک کنند ،نن را بهگونهای منفی مینگرند .مگرنه؟
اگر نن معلبی برای روشنگری حقیقت باشد ،ننگاه میتوانید نن را به مرد عادی ارائه دهید.

مرید :برخی از افراد الیق که سابقان در ایوتگاه تلویزیون بودند ،مخصوصان متخصصین فنی ،بیرون انداختاه شادند .اساتاد
بیان کردند که باید برگردانده شوند .واطعان امیدواریم در این نخرین لحظه بتوانیم مشارکت کنیم.
استاد :اگر میخواهید به ایوتگاه تلویزیون برگردید ،میتوانید بروید و از ننها درخواست کنید .ننچه گفتم این بود که ،نن
مریدان دافایی که سقوط کرده و پشت سر جا ماندهاند طرار است برگردانده شود[ .اگر میخواهید به ایوتگاه برگردید ،پس] باید به
ننچه باعث شد ننجا را ترک کنید ،غلبه کنید و برگردید .اگر بهخوبی عمل کنید ،ایوتگاه تلویزیون معمآنان خوشحال خواهد شد.

مرید :درحال حاضر برخی از وکالی حقوق بشر در سرزمین اصلی چین ،درخصوص اخبار گزار شده در رسانههاایی کاه
توسط شاگردان اداره میشود شک و تردید دارند .ننها فکر میکنند پس از اینکه رهبری جدید طادرت را در دسات گرفات ،نزار و
شکنجه مریدان دافا فقط افزایش یافت ،اما رسانههای ما گزار دادهاند...
استاد :نن را بیشتر نمیخوانم ،همگی واضح شنیدید که اینجا منظور چیوت .وطتی به ر یم فعلی میرسد ،اصلی که باید
پیروی کنید این است« :تحوین نکنید .محکو نکنید ».زیرا ننها فالون گونگ را مورد نزار و اذیت طرار ندادند و طصدشان نیز این
نیوت که فالون گونگ را مورد نزار و اذیت طرار دهند .تما موجودات افرادی هوتند کاه طصاد داریام نجاات دهایم ،پاس چارا
بخواهیم به شکل خاصی با ننها رفتار کنیم؟ پس به همین دلیل است که «نه تحوین و نه محکو میکنیم ».و دطیقاان بارعکسِ
[نزار و اذیت کردن ما ]،درحال دستگیر کردن نن مقامات فاسدی هوتند که مریدان دافا را مورد نزار و اذیت طرار دادهاند .ازاینرو
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هیچ دلیلی نداریم که بهطور منفی علیه ننها گزار
شوند.

بنویویم .مریدان دافا باید مرد را نجات دهند نه اینکه درگیر اماور سیاسای

بیشتر اینکه ،اگر ننها نن سردستههای دفاتر  61۱و نن افراد بد را دستگیر کرده باشند ،چه رویکاردی بارای گازار نن
برمی گزینید؟ طععان یک لحن مثبت ،و این مشکلی نیوت .درواطع ،همه میدانید طبل از اینکه رهبری فعلای بتواناد کنتارل کامال
طدرت را بهدست گیرد ،کارهای خاصی هوت که امکانپذیر نیوت در این زمان انجا دهد .ننهایی که فالون گونگ را ماورد نزار
و اذیت طرار داده اند همگی پیروان نن جیانگ ابلیس هوتند و البته هنوز هم درحال نزار و اذیت فالون گونگ هوتند .مرد خاارج
از چین میتوانند بهطور واضح این را ببینند.
در این زمان ،باید ذهنی روشن را حفظ کنید ،باید عقالنی باشید و توسط اهریمن که موائل را نشفته میکناد تاا از شاما
سوءاستفاده کند ،سردرگم نشوید .رسانههایی را که مریدان دافا اداره میکنند با استفاده از این رویکرد درحال انجا کارها هوتند.
حتی وطتی دربارۀ برخی از موائل بدی که در چین روی میدهند گزار میدهیم ،به ننها گفتم که این را شفاف کنند که عناصر
ح.ک.چ پلید باعث نن شدند و نتیجۀ نن چیزی است که افراد پلید در ر یم طبلای انجاا دادناد -باذرهای ساختی و بالیای کاه
کاشتند .وطتی رسانههایتان دربارۀ این موائل گزار می دهند ،باید این کلمات را اضافه کنید یا این معنی را تأکیاد کنیاد و باه
ر یم فعلی حمله نکنید .گرچه این ر یم ح.ک.چ پلید است ،اما ننچه میخواهیم نجات دهیم ،افراد هوتند.
معلقان ح.ک.چ پلید را تأیید نمیکنیم و معلقان نن را نمیپذیریم( .همۀ مریدان تشویق میکنند) نن برای نزار و اذیت فالون
گونگ بوجود نمد ،ازاینرو واضح است که نن را تأیید نمیکنیم! افشا کردن ح.ک.چ پلید چیزی است که درطول دورۀ بعادی نیاز
انجا می دهیم ،نه فقط اکنون؛ حتی پس از اینکه نزار و اذیت به پایان برسد نن را رها نمیکنیم .نن به ارز هاای مارد عمیقاان
نسیب رسانده است و اگر این چیزها را ازبین نبریم عملی نخواهد بود.

مرید :مریدان دافا در کره جنوبی به استاد درود میفرستند .برخی از مریدان دافا که از سرزمین اصلی چین به کره جنوبی
نمدند در درخواست پناهندگیشان با موانعی روبرو شدند و سالهاست که وضعیت طانونی نداشتهاند .بایش از ده نفار از ننهاا یکای
پس از دیگری به سرزمین اصلی چین بازگردانده شدهاند .برخی به مرکز پرداز مهاجرت برده میشوند و با بازگشات باه وطان
مواجه میشوند .نیا این پدیدهای است که بهخاطر موضوعاتی در تزکیۀ شخصی شاگردان بوجود نمده یا به خاطر این است کاه از
نظر موطعیت جغرافیایی ،کره جنوبی به ح.ک.چ پلید خیلی نزدیک است ،ازاینرو نیروهای کهن این نزار و اذیت را تشدید کردند؟
استاد« :مرید دافا» یک عنوان باشکوهی است که تما خدایان و تما موجودات در نسمانها به شما غبعه مایخورناد.
انوانها نمیتوانند این را بهطور واضح ببینند ،اما خدایان میتوانند .هر کاری که مرد در این مکان بشری انجا میدهند توسط
خدایان کنترل میشود .مگرنه؟ تما مریدان دافای ما ،وطتی با چنین مشکالتی مواجه میشوند باید دربارۀ نن بیندیشند کاه چارا
دیگران بازگردانده نشدهاند؟ باید اینگونه باشد که کوتاهیهایی دارید و بهخوبی عمل نکردهایاد .بناابراین نیروهاای کهان از نن
بهرهبرداری کرده و شما را بازمیگردانند .میتواند این گونه باشد.
البته ،ممکن است افرادی نیز باشند که کارشان در داخل چین تما نشده است ،یا نن را بهانجا نرسااندهاناد و ننهاایی را
که باید نجات میدادند نجات ندادند .این وضعیت نیز ممکن است باشد .اما بیشتر موارد ،اکثر شما که بیرون نمدیاد و بازگرداناده
شدید باید برای دلیل نن به خودتان نگاه کنید .خوب عمل نکردید و کل انجمن دافا مجبور شد درگیر شود و هماه نگاران شاما
هوتند.
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مرید :شاگردان در رسانه ها پرسیدند ،درطول معالعۀ گروهی هفتگی ،اگر معلب زیادی برای تبادل تجربه وجاود نداشاته
باشد ،نیا میتوانیم فا را بیشتر معالعه کنیم؟ ننچه درحال حاضر روی میدهد این اسات کاه وطتای معالعاۀ فاا تماا مایشاود،
بالفاصله تعداد زیادی از افراد میروند .وطتی برخی از افراد تبادل تجربه میکنند ،این پدیده بیشتر...
استاد :فکر میکنم خودتان باید روی جزئیات این برنامهریزیها کار کنید و درباارۀ ننهاا از اساتاد نپرساید ،چراکاه هار
منعقه شرایط خود را دارد .اگر وطت دارید ،پس میتوانید مقداری تبادل تجربه کنید .اگر وطت ندارید ...برخی افراد واطعاان مشاغول
هوتند ،و مجبورند که [بعد از معالعه] بالفاصله بروند .ننها در ابتدا نیز وطت نداشتند اما مقداری وطت جور کردند تا بارای معالعاه
فا کنار بگذارند و پس از معالعه فا میروند .انواع و اطوا وضعیتها وجود دارد ،بنابراین استاد نمیتواند در این خصوص صاحبتی
داشته باشد که به همه تعمیم داده شود .باید خودتان این موائل خاص را حل و فصل کنید .البته افرادی نیز هوتند که معالعۀ فا
را یک تشریفات درنظر میگیرند و وطتی معالعه تما شد میروند و نن را جدی نمیگیرند .چنین مواردی نیز وجود دارد.

مرید :اموال ،مجددان برخی از مریدان به خاطر کارمای بیماری درگذشتند ،شامل مریدان طادیمی کاه بارای بیوات ساال
تزکیه کرده بودند.
استاد :بگذارید نن را به اینصورت بیان کنم ،استاد در سخنرانیهای فا گفته است که مریدان دافا وطتی به کمال برسند
میتوانند در روشنایی روز پرواز کنند ،مگرنه؟ نیروهای کهن گفتند« :ما ترجیح میدهیم بهطور کامل ازبین برویم بهجاای اینکاه
طبول کنیم مریدان تو در دورۀ فعلی در روشنایی روز پرواز کنند ».حتی اگار باهطاور کامال ننهاا را ازباین مایبارد  ،ننهاا نن را
نمیپذیرفتند .چرا؟ ننها گفتند اگر یک مرید داشته باشی که در روشنایی روز پرواز کند ،جادوی توهم این دنیا برداشاته مایشاد-
«اوه ،پس این واطعیت دارد!» سپس تما بشریت مینمد تا فالون گونگ را یاد بگیرد.
نیا میدانید پرواز در روشنایی روز به چه معنی است؟ موسیقی نسمانی پخش میشد ،جهان غرق در نور میشد ،و درحالی
که محافظانی واالمقا خدایان را همراهمی میکردند ،ننان در یک کالوکۀ خدایی پایین مینمدند تاا افاراد را بااال ببرناد( .تماا
مریدان تشویق میکنند) نیروهای کهن اجازه نمیدادند .ننچه استاد در ابتدا نظم و ترتیب داد این بود که وطتی بشریت باهسامت
پایان گا برمیداشت و مریدان دافا به کمال میرسیدند این روی دهد .و [در نن مرحله] موضوعی از اینکه جادوی توهم برداشته
شود وجود نمیداشت ،چراکه طصد داشتم هر چیزی را به طور مرحمتنمیزی حل و فصل کنم و بنابراین اشکالی نداشت که نن را
به این شکل انجا داد« .بهطور مرحمت نمیزی هر چیزی را حل و فصل کرد» یعنی چه؟ این جهان ،دیگر خوب نیوات -خاوب
نیوت ،یعنی همگی خوب نیوتند ،بنابراین باید نابود شاود .مگرناه؟ او و شاما طارتهاای کارماایی داریاد و او و دیگاران نیاز
طرتهای کارمایی دارند .نن را فرامو کنید ،بیایید طرتهای کارمایی همه را کنول کنیم .اگر واطعان طارتهاایی هوات کاه
نمیتوان پرداخت ،استاد ننها را برای شما میپردازد .همه شامل میشوند و هیچ کوی نباید بهدنباال بازپرداخات از ساوی کوای
دیگر باشد و هیچ کوی به کوی بدهکار نیوت .نیا این بهترین نیوت؟ اما نیروهای کهن این را نابود کردند ،این طرح مرا کاامالن
نابود کردند .ننها گفتند« :ما نمی دانیم ننچه را که گفتی چگونه انجا دهیم ،و تما چیزی که میدانایم صارفان ایان اسات ».اگار
نمیدانید چگونه ،پس خودتان را درگیر این نکنید .اما ننها خواستند که درگیر شوند .ننها گفتند که هدف از درگیرشادنشاان ایان
است که از موفقیت اصالح فا اطمینان حاصل کنند ،چراکه این به موجودات ذیشعور در کل جهان مرتبط است« .ما به تو کمک
میکنیم ».درنتیجه ،این نحوۀ کمککردنشان است .حاال وارد جزئیات نمیشو .
اگر مر و میری در میان مریدان دافا رخ نمیداد ،نیا یک معجزه نمیبود؟ فقط تصور کنیاد اگار هایچ مار و میاری
درمیان مریدان دافا نبود چگونه میشد؟ همه مینمدند تا دافا را یاد بگیرند و جادوی توهم برداشاته مایشاد« .در فاالون گوناگ
مر و میری وجود ندارد!» این بزرگترین سپر محافظ برای بشریت میبود و همه مینمدند تا نن را یاد بگیرند .بنابراین نیروهای
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کهن اجازه نمیدهند و می خواهند این گروه از افراد در وضعیتی مانند افراد عادیِ معمولی باشند؛ مایخواهناد شاما پیار شاوید و
کارمای بیماری نشان دهید.
مرد عادی ننچه را که االن میگویم باور نخواهند کرد .کیفیت ذهان مان و تماا سیواتمهاای داخلای مان باهطاور
خارقالعادهای جوان هوتند( .تما مریدان تشویق میکنند) نیروهای کهن برای اطمینان از اینکه من جادوی توهم را برنمیدار ،
بهشدت به ظاهر من نسیب رساندند .دلیل اینکه نن امکانپذیر شد این است که نیروهای کهن بدن واطعی مارا از ساعح بشاری
جدا کردند .طبالن گفتم که ننها مرا نیز جدا کردهاند .چرا این توانایی را دارند که مرا جدا کنند؟ دلیل نن را تاکنون تشاریح کاردها .
همانطور که اصالح فا در کیهان به پیش میرود ،نن ،زمان میبَرد و با تفاوتهای زماانی در بعادهای مختلا  ،کال جهاان در
دنیای بشری فشرده شده است ،چراکه زمین مرکز همۀ اینها است .موجودات کال جهاان همگای بخشای از خاود را باه اینجاا
چپاندهاند و ننچه را که در سعح ظاهری است از بدن خدایی جدا میکنند .وطتی رسیدگی به همۀ اینها را بهطور کامال باه پایاان
برسانم ،اصالح فا نیز پایان میپذیرد ،مگرنه؟ ممکن است بپرسید« :مگر شما نمیگویید که همه چیز با یک حرکت دست انجاا
میشود؟» این حرکت دست زمان میبرد .نن زمان میبرد و وطتی به همه چیز رسیدگی شود ،امور احیاء میشوند .اماا وطتای باه
همه این موائل رسیدگی شود ،اصالح فا تما خواهد شد ،چراکه کل کیهان بخشی از خود را به اینجا چپانده است.
برخی از افراد ممکن است به این باور نداشته باشند ،و بگویند که این مکان ما بیش از حد کوچک است که همه چیاز را
دربربگیرد .اما این طور که فکر میکنید نیوت .ذرات بشری و بدن بشری خیلی بزر هوتند ،درحالی که بوایاری از خادایان از
ذرات ریزی ساخته شدهاند اما طدرت عظیمی دارند ،گرچه بینهایت کوچک هوتند .نیا شاکیامونی نگفت« :کوچکی نن بهگونهای
است که چیزی داخل نن نیوت»؟ ننها میتوانند به خیلی بزر یا خیلی کوچک تغییر کنند .این جهان تعداد بویار زیادی موجود
دارد ،ننقدر زیاد که بیشمار و بینهایت هوتند .اگر به چیزی صاف و موعح فشرده میشدند ،میتوانوت باه ناازکیِ یاک بار
کاغذ شود ،با دنیاهای بیشماری داخل نن .بهنظر میرسد درک این مفهو برایتان سخت باشد ،نه؟ افراد میپرسند فاصلۀ باین
یک مولکول و یک اتم چقدر است؛ این برای ما مانند این است که سوار یک سفینه شد تا به ستارههای دیگر رفت .گرچاه تماا
چیزهای مادی و زمان -مکانِ بدنهای کیهانیِ فشرده؛ بهطور متناظر نب رفته و کوچک شدهاند ،اما زماان و فاصالهشاان تغییار
نکرده است .بنابراین اصالح فای جهان ،اکنون درحال انجا است ،با سرعتی بویار سریع ،از تما زمانها فراتر میرود ،و خارج از
بزرگترین زمان این جهان درحال انجا است .این هماکنون بویار سریع است.
طول عمر یک موجود بشری کوتاه است .تکمیل کردن کل جهان در چند دهه -این بینهایات ساریع اسات .باه شاما،
بهعنوان مریدان دافا ،طبالن گفتها که حاال یک سال به اندازهای میگذرد که طبالن یک دطیقه میگذشت .کل زمان سریعتار شاده
است .گرچه این زمانِ یک سال فشرده شده ،اما تما اشیای درمحدودۀ نن ،برطبق نن فشرده شده ،و به همین دلیال اسات کاه
اصالن نن را احواس نمیکنید .گاهی اوطات احواس میکنید که بدنتان از نظر فیزیکی نمیتواند پا به پاای نن بارود و احوااس
میکنید که طبل از اینکه هوا تاریک شود کار چندانی انجا ندادهاید .این احواس را خواهید داشت.

مرید :در تروی شن یون و روشنگری حقیقت برای بخشهای حکومت ،بایاد باه ظاهرماان توجاه کنایم .اماا برخای از
همتزکیهکنندگان سالخورده مرتب و نراسته نیوتند و تصویر خوبی ندارند .نیا این مناسب است؟
استاد :بویار خوب ،همانطور که گفتها  ،شن یون جریان اصلی اجتماع را هدف طرار میدهد .نیا همگی میدانید جریان
اصلی اجتماع چیوت؟ به طومت نخبگان اجتماع اشاره می کند ،ننهایی که در سعح متوسط به بااال هواتند .ایان افاراد همگای
تحصیلکرده ،متمدن و سعح باال هوتند و ستون تمدن اجتماع را شکل میدهند .رفتار با این افراد ،نمایتواناد مشاابه رفتاار باا
عدهای شاگرد باشد ،یا مشابه رفتاری باشد که با طبقۀ یقهنبی دارید که مهم نیوت با ننها کمی معمولی باشید ،بتوانید هر چیازی
بگویید ،و رفتارتان بتواند حوابشده نباشد .برای افراد در جریان اصلی اجتماع این عمل نخواهد کرد ،با ننهاا بایاد رفتاار خاوبی
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داشته باشید ،بهطور مناسب صحبت کنید ،و خو رفتار باشید .درواطع این کلمات باه شااگردان از سارزمین اصالی چاین اشااره
میکند ،که باید بیشتر یاد بگیرند.

مرید :همتزکیهکنندگانی که در ایاالت متحده در رسانهها کار میکنند میگویند که استاد از ما خواستهاند فا را بهصاورت
رو در رو معالعه کنیم ،ازاینرو چند ماه طبل ،شروع کردند که از یک روز کامل در نخر هفته برای معالعۀ  9سخنرانی جونن فالون
استفاده کنند.
استاد :به افراط نروید .از شما خواستم بهصورت حضوری معالعه فا داشته باشید ،اماا از شاما نخواساتم کاه کال روز را
معالعه کنید .هنگامی که وطت اضافی دارید باید نن را برای پرو هها صرف کنید تا مرد را نجات دهیاد .درخصاوص ایان شایوۀ
معالعۀ گروهی فا که استاد برای شما بهجای گذاشته است ،باید وطت را بهخوبی برنامهریزی کنید ،و وطتی معالعه انجا شد ،بایاد
سایر کارها را انجا دهید .اگر صرفان فا را معالعه کنید عملی نخواهد بود.

مرید :اگر کوی در روشنگری حقیقت روی اینترنت ،از کلمات استاد به عنوان کلمات خود
دزدیدن فا محووب میشود؟

استفاده کناد ،نیاا باهمنزلاۀ

استاد :اگر از من نقل طول میکنید نمی توانید صارف نا نن کلماات را بگوییاد و باه هماین جاا خاتماه دهیاد .وطتای باا
همتزکیهکنندگان صحبت میکنید باید اضافه کنید« :استاد این را بیان کردند ».وطتی حقیقت را برای مرد عادی روشن میکنید،
میتوانید از خردی که از فا کوب کردهاید استفاده کنید و نن را در کال تان بگویید .همیشه باید این دو را از هم تشخیص دهید،
مگرنه؟

مرید :برخی از افراد در تایوان ننچه را که در مکانهای گردشگری انجا میدهیم به اشتباه درگیر شدن در امور سیاسای
درک میکنند.
استاد :این ح.ک.چ پلید بود که در پشت صحنه نن را انجا داد .نیا یک فرد برای اینکاه «غیرسیاسای» درنظار گرفتاه
شود باید مانند یک تکه گوشت روی تخته زیر ساطور باشد و بگذارد مرد هر کاری میخواهند با او بکنند و هیچ صدایی از او در
نیاید؟ این منعق ح.ک.چ پلید است .اگر در برابر حزب مقاومت کنید ،برچوب «سیاسای» مایخوریاد .بایاد ننچاه را کاه انجاا
میدهید برای مرد عادی تشریح کنید؛ اگر افراد خوبی باشند ،میتوانید کمای مواائل را تشاریح کنیاد ،اماا بارای ننهاایی کاه
انگیزههای دیگری دارند ،نیاز ندارید به ننها اعتنا کنید.

مرید :پرسشی از سوی شاگردان روسی :استاد گرامی ،چاپ جونن فالون در روسیه ممنوع شده است و این موآله شارایط
جاری برای نجات موجودات ذیشعور را پیچیده کرده است.
استاد :دیروز کوی موضوعی درخصوص مذهب معرح کرد و گفتم که نباید هیچ کاری انجا دهیم که سایر ماذاهب را
برانگیخته کند .چرا؟ زیرا ننها اموری هوتند که وطتی فا دنیای بشری را اصالح میکند به ننها پرداخته میشود .برخای از پیاروان
مذهبی ،افراطی و پرشور و حرارت هوتند و نمیتوانند بهطور عقالنی به حقیقات گاو کنناد ،چراکاه احواساات بشاریشاان
جایگزین منعقشان شده است .چه کاری باید انجا داد؟ برای نجات ننها ،باید واطعان حقیقت را باه ننهاا نشاان دهیاد و بگذاریاد
ببینند ،ننگاه میتوانند نن را طبول کنند .جهان از میان اصالح فا میگذرد و االن زمان نن نیوت .اما وطتای فاا دنیاای بشاری را
اصالح میکند ،نن طابل انجا است .از ننجا که ننها به نن حد باال تزکیه نمیکنند ،بویاری از موائل مرتبط باا ننهاا؛ موضاوعات
کیهانی نیوتند.
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مرید :برخی از زوجها که هر دو تزکیهکنندهاند ،طالق گرفتند و سپس با سایر تزکیهکنندگان دوباره ازدواج کردند؛ برخای
پس از طالق دوباره با هم زندگی میکنند .درک نمیکنم نیا بهعنوان تزکیهکننده انجا این کار مناسب است؟
استاد :اگر یک تزکیهکننده به خاطر تغییر در احواسات طالق بگیرد و دوباره ازدواج کند ،نن کار مایۀ ننگی برای عنوان
«مرید دافا» است و نیا فکر میکنید نیروهای کهن شما را رها میکنند؟ ازدواج بین یک مرد و یک زن توسط خدایان وضع شد و
نن شامل شکل هوتی و سبکزندگی بشریت میشود .اگر بدون اینکه ازدواج کنید با هام زنادگی کنیاد ،البتاه کاه منعباق باا
اخالطیات نیوت ،یا از منظر تزکیهکنندگان ،این همراستا با استاندارد برای یک تزکیهکننده نیوت.

مرید :استاد گرامی ،پرو ه ما برخی کارهای مهم دارد که نیاز است انجا شود و ما بر این باوریم که تجربه و مهارتهای
الز را داریم .اما مدیرمان رویکرد ما را دوست ندارد و بهدنبال سایر همتزکیهکنندگان یا مرد عادی است که نن را انجا دهناد.
به این وابوته نیوتم که چه کوی نن را انجا میدهد ،اما نگرانم که این پرو ه چندین سال است که پیشرفتی نداشته و همراه با
وضعیت اصالح فا پیش نرفته است.
استاد :درست ،درخصوص برخی کارهای خاص مانند این ،اگر نمیتوانید منظورتان را برسانید ،سعی کنید بیشتر توضیح
دهید .اگر باز هم مؤثر نبود ،بروید و از افراد موآول در انجمن دافا بپرسید که چه کاری باید انجا شود .برخای از افاراد مواآول
پرو هها ذهن کوچکی دارند و خیلی کارنمد نیوتند و نمیتوانند همه را کنار هم بیاورند .در ظاهر بهگونهای بهنظر میرسد که هار
کوی در گروه تفکر متفاوتی دارد ،اما میتوانید سعی کنید از استاد یاد بگیرید .شن یون شرکتی بزر است و نقعهنظرات بوایار
متفاوت در میان اعضای نن وجود دارد و من ایدهها و نگر های بویار متنوعی را میشنو  .نیا ننها را بهخوبی رهبری نکاردها ؟

(مریدان تشویق میکنند)
مرید :نیا بر

و ویرایش موسیقی تمرین ،حق مؤل را نقض میکند؟

استاد :اگر برای نجات مرد باشد ،انجا این کار اشکالی ندارد .اگر برای نجات مرد نباشد ،یا اگر برای کارهایی باشاد
که بی معنی هوتند ،سعی کنید نن را انجا ندهید .برای مریدان دافا ،استاد موآلهای با شما درخصوص حق مؤل ندارد .اما بایاد
از منظر تزکیهکنندگان بهطور نگاهانه از فا محافظت کنید .اما موسیقی مرد عادی نباید همینطوری ماورد اساتفاده طارار گیارد،
چراکه ننها کارما و موضوع حق مؤل دارند و نمیتوانند مرد را نجات دهند.

مرید :دو پرسش بهم پیوسته دار  .اول ،وطتی مرد را متقاعد میکنیم که «سه کنارهگیاری» را انجاا دهناد ،برخای از
همتزکیه کنندگان میگویند تا وطتی که مرد خارج شوند ،خوب است و توضیح بیشتر مورد نیاز نیوت.
استاد :همانطور که االن گفتم« ،سه کنارهگیری» هدف نیوت ،روشنگری حقیقت برای نجات مرد هدف است.

مرید :دو  ،در فرستادن افکار درست ،درخصوص فکر طبل از فرمولها ،افراد درکهای متفاوتی دارند .برخی میگویند...
استاد :در هر کاری ،افرادی هوتند که موائل را نشفته میکنند -این مرا متحیر میکند .این درواطع باهوسایلۀ افکاار و
عقاید بشری و وابوتگیها بوجود مینید و عادات بدی که برخی افراد در ذهنشان رشد دادهاند ،نقشی منفای ایفاا مایکناد .باه
خودتان نگاهی بیندازید! نیا موائلِ مربوط به فرستادن افکار درست بهطور واضح تشریح نشدهاند؟
یکی این است که مواد بد خود را پاکوازی کنید ،که شامل هر چیزی میشود -تما چیزهای بد در ذهانتاان را شاامل
میشوند و ننها بویار زیاد هوتند .تعداد زیادی از موجودات بد به فضای بُعدی بدن بشری شما راه یافتهاند .بویاری از چیزهای بد
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میتوانند وارد شوند! بدن بشری بویار باز است ،اگر نن را با یک میکروسکوپ طوی مشاهده میکردید ،پی میبردید کاه فاصالۀ
بین یک ذره و ذرۀ بعدی مانند فاصلۀ بین دانههای شن و ماسه است .اگر بزرگنمایی را افزایش میدادید ،فاصلۀ بین ننهاا مانناد
فاصلۀ بین سیارات در کیهان است .اشیای میکروسکوپی و میکروسکوپیتر میتوانند از میان بادن عباور کنناد؛ موجاودات در نن
سعوح میتوانند نزادانه عبور کنند .در واطع ،مدرسۀ دائو می گوید که بدن بشری یک جهان کوچک است و وطتی بووی بدن خود
افکار درست میفرستید و این چیزهای بد را پاکوازی میکنید ،نیا این موضوع کوچکی است؟
به عالوه ،چیزهای بد بویار زیاد هوتند و در شرایط عادی نیازی ندارید چیزهای خاصی را هدف طرار دهیاد؛ فقاط تحات
شرایط خاص نیاز دارید که نن چیزهای بدی که میخواهید ازبین ببرید را هدف طرار دهید .همین و بس .چرا اینگونه است؟ زیرا
دافا استاندارد خود را دارد و طدرتی که فرستاده میشود از جن ،شن ،رن ترکیب شده است ،بنابراین نن مایداناد کاه چاه چیازی
منعبق نیوت و چه چیزی منعبق است! وطتی به بیرون برمی گردانید تاا محایط بیرونای را پاکواازی کنیاد و جهاان بیارون را
پاکوازی کنید ،مانند پاکوازی دنیای درونی است.

مرید :یک شاگرد طدیمی سقوط کرده و در عقب جا مانده است ،اما این را نمیداند .او انتقادات دیگاران را نمایپاذیرد و
تزکیۀ اصالح فا را درک نمیکند .چه کاری باید انجا داد؟
استاد :اگر تزکیه نکند چه کاری میتوانید انجا دهید؟ بویار خوب ،او باید تزکیه کند! او را ترغیب کنید به راههایی فکر
کند که واطعان تزکیه کند .نیا از استاد درخواست میکنید که به شما راهحلی جادویی بدهد؟ (استاد میخندند) مواائلی کاه باا ننهاا
مواجه میشوید ،دطیقان موائلی برای شما هوتند که از طریق تزکیه حل و فصل کنید.

مرید :اموال بویاری از تمرینکنندگان از چین به تایوان نمدند تا نمایش شن یون را ببینند و بویاری از تمرینکننادگان
بلیتهایشان را به ننها دادند .مایلم از استاد بپرسم که نیا انجا این کار درست بود؟
استاد :از من میخواهید که شاگردان تایوان را تحوین کنم .این کار خوبی بود( .مریدان تشویق میکنند)
مرید :نزدیک به ده هزار مرید دافا از پنجاه و سه کشور و منعقه به استاد گرانطدر درود میفرستند.
استاد :از همگی تشکر میکنم( .تشویق پرشور)
استاد :این برگۀ پرسش از وبسایت مینگهویی است و پرسشهایی از تمرینکنندگان در چین دارد.

مرید :ما در چین هماهنگکننده هوتیم .پرسشی که برخی از ما داریم ایان اسات کاه ،پاس از اینکاه در نماوز فاای
ارائهشده در سال  2۱1۱دربارۀ معالعۀ فا صحبت کردید ،ننچه سابقان در جلوه معالعه فا و تبادل تجربه هماهنگکنندگان داشاتیم
به معالعۀ فای نموز های ارائهشده در سالهای اخیر در مکانهای مختل تغییر کرد و ...
استاد :درخصوص موضوع معالعۀ فا ،باید اینگونه باشد :باید عمدتان جونن فالون را معالعه کنید .اگر وطت داشاته باشاید
میتوانید بیشتر معالعه کنید ،پس از معالعۀ جونن فالون میتوانید معالاب دیگار را معالعاه کنیاد .اگار وطات داریاد مایتوانیاد
سخنرانیهای دیگر را معالعه کنید .اگر وطت ندارید ،پس عمدتان جونن فالون را معالعه کنید و میتوانید خودتان وطات و زماانی را
پیدا کنید تا سخنرانیهای دیگرِ من در مناطق مختل را معالعه کنید .هیچ مقررات ویژهای وجود نادارد و از تفکار بشاری خاود
برای تحری کردن صحبتهای استاد استفاده نکنید.
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مرید :بویاری از مریدان جوان دافا در چین زمان زیادی را صرف بازی با گوشیهای همراهشان مایکنناد و از ویچات
استفاده کرده و ویدئوهایی را تماشا میکنند ،مخصوصان ویدئوهای حیوانات بانمک .وطتی به ننهاا گوشازد مایکنایم کاه ایانهاا
کارهای خوبی نیوتند ،ننها گو نمیدهند و ما خیلی نگران هوتیم.
استاد :همانطور که االن می گفتم ،هر چیزی در این دنیا شما را به خود جذب میکند ،تا شما را از کوب فاا باازدارد .و
نه تنها شما ،بلکه تما والدین و حکومتها در دنیا ،از این وضعیت نگاه هوتند ،اما هیچ کوی نمیتواند کاری انجا دهد! و فقاط
موضوع این نیوت که مرد را از کوب فا بازمیدارند :مرد بهطدری تحت تأثیر طرار گرفتهاند که نمیتوانند کارشان را باهخاوبی
انجا دهند ،نمیتوانند روی معالعات شان تمرکز کنند و زمان بویار زیادی را صرف کامپیوتر و وسایل الکترونیکی میکنناد .ایان
چیزها شما را وسوسه میکنند تا ننها را تماشا کنید و با ننها بازی کنید .این دیگر یک وضعیت بشری نیوت .از زماان باساتان تاا
امروز انوانها چنین وضعیتی را نداشتهاند .نن چیزها فناوریهای موجودات فضایی هوتند و اهریمنها ننها را استفاده میکنند تاا
شما را اغوا کنند و باعث میشوند از هر چه دارید دست بکشید و خودتان را وط ننهاا کنیاد .شاما زنادگیتاان را باا ننهاا تلا
میکنید ،اما هنوز مایل نیوتید ننها را رها کنید! این حتی در شأن یک انوان عادی نیوت ،چه رسد به یک تزکیهکننده.

مرید :از ماه مه  2۱1۱که اطامه دعوی علیه نن ابلیس را شروع کردیم تا االن ،نن دادگاه عالی خلق درخصوص شاکایاتی
که مریدان دافا برای ثبت ننها زندگی خود را بهخعر انداختهاند ،هیچ اطدامی نکرده است .نیا میتوانیم توجه همۀ افاراد محلای را
به نن شکایاتی جلب کنیم که همتمرینکنندگانی که بهشدت مورد نزار و اذیت طرار گرفتهاند علیه جیانگ ثبت کردهاند؟
استاد :اگر این رویکردتان برای نجات مرد مفید است ،پس میتوانید نن را برگزینیاد .اماا نن را باا ذهنیات انتقاا یاا
جنگیدن با مرد انجا ندهید -اصالن نباید اینگونه باشد .اگر افکار درست شما طاوی باشاد ،موجاودات خادایی باه شاما کماک
میکنند .اما اگر افکارتان درست نباشد ،نمیتوانید کار زیادی از پیش ببرید.

مرید :از زمانی که نزار و شکنجه شروع شد ،ما تمرینکننادگان در چاین باهطاور بایصادا دیویدی و سایدیهاای
روشنگری حقیقت و نیز بروشورهایی دربارۀ حقیقتِ دافا و انواع و اطوا معالبی را که به مرد کمک میکنند تاا از حقیقات نگااه
شوند ،درست کرده و به مرد دادهایم تا ننها را نجات دهیم .برخی از تمرینکنندگان اخیران پوسترهایی درباره اطاماه دعاوی علیاه
جیانگ و نیز دربارۀ گوتر دافا را از وبسایت مینگهویی دانلود میکنند یا بنرهای خود را که حاوی «فالون دافا خوب است» یا
اطامه دعوی علیه جیانگ است درست کردهاند .در برخی مناطق ننها عاالوه بار توزیاع معالاب روشانگری حقیقات کاه درسات
کردهاند ،این بنرها را در معرت دید عمو طرار میدهند و بدین وسیله شیعان در نن مناطق را ترساندهاند ...نیا مریادان در چاین
باید روی این پرو ه بیشتر تمرکز کنند؟
استاد( :استاد میخندند) ننچه را که مریدان دافا باید انجا دهند ،انجا دهید .اگر کاری شیعان را میترساند ،شیعان را
پاکوازی میکند و مرد را نگاه میکند ،پس پیش بروید و انجا دهید و مشکلی نیوت .و این بنرهایی که طرار داده مایشاوند و
نگاهی مرد را افزایش میدهند ،درواطع تأثیری داشتهاند.

مرید :درحال حاضر ،در اعتباربخشی به فا ،برخی از تمرینکنندگان کامالن نگاهند که وطت تنگ است و باهطاور جادی و
کوشا به نجات مرد میپردازند .اما سایرین توجه شان بر خانواده و شغل و محل کار است و برخی بهخاطر موائلی مانند شاهرت،
منصب ،چیزهای مادی ،عالطۀ شخصی و احواسات سقوط کردهاند و نمیتوانند خودشان را بیرون بکشند؛ برخای حتای تزکیاه را
فرامو کردهاند.
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استاد :همین االن در این باره صحبت کرد ؛ همین وضعیتی است که االن دربارها
اطراف ننان باید به ننان کمک کنند تا بیدار شوند.

صحبت کارد  .تمارینکننادگان

مرید :مریدان دافا از شهر چیفنگ از استاد پرسشی دارند .در منعقۀ ما فردی هوت که چشم سومش بااز اسات و طاادر
است بخشی از ننچه را که استاد میخواهند در نموز عمومی بعدی ارائه کنند پیشگویی کند .برخی از تمارینکننادگان خیلای
بهدنبال او میروند و شروع کردند تملق او را بگویند و به او احترا بگذارند ،حتی عکس او را کنار عکس استاد طرار دادهاند.
استاد :هرجا افرادی هوتند که به این چیزها وابوتهاند ،این نوع از موائل مختلکنندۀ فا ظاهر میشوند .در طاول ایان
سالها نمونههای بویار زیادی شبیه این روی دادهاند و بدون توجه به اینکه نزار و شکنجه چقدر شدید بوده اسات ،ایان مواائل
هرگز در طول این سالها ناپدید نشدهاند .چرا این گونه است؟ نیا به خاطر این نیوت که درمیان تمرینکنندگان ،افرادی هوتند که
چنین وابوتگیهایی دارند؟ افرادی که به این چیزها وابوتهاند و این چیزها را دوست دارند؟ دطیقان بهخاطر وجود نن وابواتگیهاا،
نیروهای کهن چنین افرادی را تحریک میکنند تا وابوتگیهای تان را از ریشه در نورید و ننها را در معارت دیاد دیگاران طارار
دهید.
حتی حاال نیز چنین وابوتگیهایی وجود دارند .هر منعقه ای که چنین افرادی دارد ،نن منعقه چنین موائلی دارد .حقیقت
این است که تمرینکنندگانی با چنین وابوتگیهایی هوتند که ننها را بووی خود مینورند! شما خودتان این مشاکالت را بارای
خود درست کردید .اگر بهخاطر نن وابوتگیها نبود ،نن افراد بد پدیدار نمیشدند و نیروهای کهن نیز رویدادن چنین مواائلی را
نظم و ترتیب نمیدادند .به این واضحی است .اگر چنین وابوتگی هایی را نداشته باشید ،چرا ننها این را نظم و ترتیب دهند؟ برای
ننان بهمنزلۀ حرکتی غیرضروری میبود و به من دلیلی برای مجازات کردن ننها میداد.

مرید :تزکیه رو به اتما است ،اما هنوز تا طلمرویی تزکیه نکردها که به دیگران بیندیشم .حتی بیشتر و بیشتر پی باردها
که تما افکار ریشه در خودخواهی دارند.
استاد :شما به این پی بردهاید و این خارقالعاده است .از این نگاه هوتید و این به خودی خود خاارقالعااده اسات .یاک
غیرتمرینکننده اصالن نمیتواند درباره این موائل تعمق کند و برخی اصالن از این نگاه نیوتند .فقط یک تزکیهکننده میتواند ایان
موائل را ببیند .بنابراین حاال که نن را دیده اید ،باید سعی کنید بهتر عمل کنید ،و این اولین طد است .نهایت سعیتان را بکنیاد.
البته ممکن است در زمینههای دیگر خیلی خوب تزکیه کرده باشید ،اما این زمینه خود را نشاان داده اسات .پاس صارفان بایاد
بیشتر به نن توجه کنید و سختتر روی نن کار کنید و سعی کنید نن را تزکیه و ازبین ببرید.

مرید :پس از سالها پی بردها که به درستی رفتار نکردها  ،حتی درخصوص رابعها با استاد ،درخصوص فا و درخصاوص
رابعها با همتزکیهکنندگان .خیلی احواس شرمندگی میکنم اما نمیدانم چگونه باید از این مرحله بگذر .
استاد :درواطع ،حاال که به نن پی بردهاید و از عهدۀ این برنمدهاید که اشتباه خود را ببینید ،نیا پیشرفت نکردهاید؟ صارفان
سعی کنید ننچه را که درست است انجا دهید ،فا را بیشتر معالعه کنید و بهطور طبیعی بهخوبی عمل خواهید کرد .بهتدری اینها
عادات شما خواهد شد و مشکلی نخواهد بود.

مرید :وطتی در اپن درحال جمع نوری امضاء در حمایت از اطامه دعوی علیه جیاناگ باود  ،باهخااطر مشاکالت زباان و
محدودیت زمانی ،اغلب نمیتوانوتم به مرد کمک کنم تا حقیقت را بهطور کامل درک کنند .اما گاهی اوطات باهمحاض اینکاه
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گرفتن امضاء را معرح میکرد  ،مرد مایل بودند امضاء کنناد .و گااهی اوطاات افارادی خاارجی بودناد کاه انگلیوای صاحبت
نمیکردند ،اما پس از اینکه با ننها صحبت میکرد  ،ننها نیز میخواستند امضاء کنند.
استاد :بویاری از افراد خو طلب هوتند ،برخالف مرد چین که بهواسعۀ فرهنگ مومو حزب خیلی حوابگر هوتند.
وطتی از افرادی که از سرزمین اصلی چین هوتند درخواست میکنید کاری انجا دهند ،پاسخ متفاوتی دریافت میکنید .اما خاارج
از چین مرد اینگونه نیوتند .بویاری از افراد خو طلب احواس میکنند که حق با شماست و نن را انجا مایدهناد .اماا فکار
میکنم در جمع نوری امضاء به این شکل ،باید بهترین سعی خود را کنیم تا مرد درک کنند که درحال انجا چه کااری هواتیم.
برخی افراد صرفان بر اساس حس شهودی خود اعتماد و امضاء میکنند ،که در این حالت جنبۀ نگاهشان ننها را به انجاا ایان کاار
هدایت میکند.

مرید :بویاری از تمرینکنندگان نوخههای الکترونیکی کتابهای دافا را از وبسایت مینگهویی درخواسات مایکنناد و
درک نمیکنند که چرا کتابهای الکترونیکی ارائه نمیشوند.
استاد :کامپیوترها در اجتماع نینده وجود نخواهند داشت و در جوامع گذشته نیز هرگز وجود نداشتهاند .این در زمانهاای
اخیر پدیدار شد و محصولی از این دوره است .در نینده وجود نخواهد داشت ،چراکه رفتار و تفکر مرد را نابود کردهاند؛ هرچیازی
تغییر کرده است .میدانید ،در گذشته یک منعقه هر اندازه فاسد بود ،مناطقی که در فاصلۀ دوری از نن طرار داشاتند تحات تاأثیر
طرار نمیگرفتند .اما با کامپیوترها و تلویزیونهای امروزه ،مرد در هر گوشه و کنار جهان میتوانند همان اخبار را ببینند و بشنوند.
اگر فردی چیز بدی را طرار دهد ،مرد در هر جای جهان میتوانند نن را بخوانند یا ببینند .تما بشریت با نن فاساد شاده اسات.
مرد فکر میکنند این فناوریها خیلی راحت [در دسترس] هوتند ،اما درواطع تباهی باهباار نوردهاناد .در سابک زنادگی سانتی
گذشته ،که موجودات خدایی نن را نظم و ترتیب دادند ،هر چیزی بخشی از چرخهای مثبت بود.
درواطع ،حس رضایتی که مرد از چیزهایی مانند زیبایی ،خوبی و راحتی میگیرند ،در هر جامعهای اصوالن یکواان اسات.
در اجتماع باستان ،اگر فردی اسب خوبی برای سوارشدن می داشت ،که به زین زیبایی تجیهز شده باود ،خیلای احوااس غارور و
رضایت میکرد .نن را به دیگران نشان میداد« :نگاه کنید اسب من چقدر زیبا است ،چه اسب خوبی!» مرد نن را میدیدند و باا
تحوین و شگفتی میگفتند« :اوه ،چه اسب خوبی ».دیگران از نن تعری میکردند و او خیلی محظوظ میشد .امروزه اگر کوای
سوار یک ب.ا .و 2شود ،فکر میکند« :اوه ،به این ب.ا  .و من نگااه کنیاد ،مادل ماشاین مواابقه اسات ،ساری  ۱اسات ،چقادر
زیباست ».این حوی که بهنمایش گذاشته میشود و نن حس رضایت ،مشابه هم هوتند .این حس رضایت ،در هر سابکزنادگی
یکوان است .اما در هر سبک زندگی خاصی ،هیچ انتهایی برای رطابت و بیشتر خواستن مرد وجود ندارد .سابکزنادگی بشاریت
هراندازه هم پیشرفت کند ،مرد ارضاء نخواهند شد و باز هم در جوتجوی چیزی هوتند که فکر میکنناد بهتار اسات .اماا اگار
بشریت از چیزی که خدایان نظم و ترتیب داده اند منحرف شود ،خعرناک است ،چراکه امیال بشری گودالی بیانتها است! مرد را
به وضعیتی میبرد که مناسب موجودات بشری نیوت.
جوامع باستان ،جوامع واطعی بشری بودند و درواطع دوران بویار زیبایی بود .نمایشهای شن یون ما را دیدهاید و ننچه به
نمایش می گذارند تاریخ و فرهنگ سنتی هوتند و وطتی مرد معاصر نن را میبینند ،همه احواس میکنند که خیلی زیباا اسات.
حاال مرد به وضع امروز درنمدهاند .درحالی که وابوتگیها و امیالشان تغییر نکرده است -ننها هنوز همانها هوتند -ارز های
بشری تا مرحلۀ بیبازگشتی لغزیده است .و مشکالتی که بهحدی بزر هوتند که غیرطابل حل و فصل کاردن هواتند ،در ایان
دنیا ظاهر شده است؛ صرفان خارج از کنترل شده است .برای خدایان و این جهاان ،طاوانینی وجاود دارد؛ و بارای انواان طواعاد و
چارچوب وجود دارد .اما اگر انوان از این چارچوب خارج شود ،ننچه با نن مواجه میشود نابودی بهدست خدایان است ،چراکه ننها
نژاد بشریِ فاسد را نابود میکنند ،معمآنان اینگونه است .االن درباره این میگفتم که تاریخ بشریت برطبق یاک نمایشانامه اجارا
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شده است و بشریت بارها دستخو نابودی شده است .نیا باستانشناسان پی نبردهاند که دهها هزار سال پیش تجهیزات موتوری
وجود داشتند و هواپیماها وجود داشتند -هواپیماهایی که کم و بیش شبیه هواپیماهای امروزی بودند؟ بشریت نمده و رفته اسات،
دستهای پس از دستهای دیگر ،و هر بار که ارز های اخالطیا دیگر خوب نبود و از نمایشنامه منحرف میشد ناابود مایشاد.
انوان فکر میکند شیوهای که زندگی میکند خوب است ،اما خدایان اینگونه فکر نمیکنند.

مرید :استاد نموز دادهاند که مریدان طبل از  2۱وئیه  1999همگی به موطعیتهای خود هل داده شدند .اماا برخای از
نن مریدان طدر فرصت تزکیۀ شخصی را ندانوتهاند و فکر میکنند که ارز ِ نن شکوه خاص را ندارناد .و از نن افارادی کاه نن
زمان را با موفقیت سپری کردهاند ،برخی شل شدهاند.
استاد :در واطع من هر تزکیهکنندهای را به موطعیت خود به باال هل داد  .این صحت دارد .افراد میتوانوتند نن را در نن
زمان احواس کنند و برخی توانوتند نن را ببینند .و چرا این کار را انجا داد ؟ اگر به موطعیتتاان هال داده نمایشادید ،و اگار
انر ی الز برای تقبل ننچه باید در کمک به استاد تقبل میکردید را نداشتید ،طادر نمیبودید دربرابر شیعان ایوتادگی کنید .شما
را به باال تا موطعیت تان هل داد و این کار را برای تما مریدان دافا در دنیا انجا دادها  ،بهطوری که طادر باشید افرادی را که از
سعوح بویار باالیی مینیند نجات دهید .با افکار درست کافی ،کال تان طدرت این را دارد تا بر ننها فایق نید ،چراکاه کاال تاان
حقیقت سعوح باالتر را با خود حمل میکند .در این سعوح باالتر ،گونگتان در سعحِ جایگاهی که استاد طبالن شما را تا ننجا هل
داد ،طادر است تأثیری داشته باشد .گرچه [وطتی حقیقت را روشن میکنید] ننچه میگویید کلمات بشری هوتند ،اماا وطتای ورای
بُعد بشری میروند ،کلماتی در سعوح مختل میشوند .اگر تا موطعیتِ خودتان هل داده نمیشدید ،کلماتی کاه هنگاا صاحبت
استفاده میکردید طادر نمیبود موجودات ذیشعور را نجات دهد .حتی با اینکه همه شما تا موطعیت خود هل داده شدید ،اماا اگار
شینشینگتان در نن جایگاه نباشد ،هنوز هم نمیتوانید نن گونگ را به حرکت درنورید.
اما وطتی با وضعیتهای مختل مواجه میشوید و وطتی تقوا و شینشینگتان بووی کمال پیشرفت میکنند ،باید بهطور
واطعی شین شینگ خود را رشد دهید و فقط ننگاه عمل خواهد کرد .در تزکیه ،هنوز هم وابوتگیهای بویار زیادی دارید کاه بایاد
ازبین برده شوند .در بهانجا رساندن عهد خود و مواجهه با نزار و شکنجه ،اگر طادر باشید از نن چیزهای بد رها شوید ،و بتوانید در
محیعی دشوار حقیقت را روشن کنید و کارهای مقررشده برای مریدان دافا را انجا دهید ،ننگاه نن گونگ سقوط نمیکند و تقاوا
و شینشینگتان همگی رشد میکنند .وطتی انجا نن را متوط کنید یا نخواهید نن را بهخوبی انجا دهید ،نن گونگ شروع باه
سقوط میکند .وطتی دوباره بهخوبی عمل کنید ،کمی باال مینید؛ وطتی بهخوبی عمل نمیکنید ،کمی سقوط میکناد .تزکیاهتاان
دطیقان دربارۀ تزکیۀ شینشینگ است.
برخی از مریدان از ردۀ مریدان دافا خارج شدند و وطتی برمی گردند نباید ننها را شاگردان طادیمی درنظار بگیریاد -طععاان
نباید! زیرا در زمان بازگشتشان طععان مانند یک فرد عادی شده بودند و نمیتوانوتند هیچ فایی را که طبالن یاد گرفته بودند بهیااد
نورند و اصالن نمیدانوتند یک مرید دافا طرار است در چه حالتی باشد .معمآن باشید که چنین فردی را بهعنوان یک تمرینکننده
طدیمی درنظر نگیرید .باید او را مانند یک تمرینکننده جدید درنظر بگیرید ،و این تنها راهی است که بتواند بر چالشهایش غلباه
کند .وگرنه اگر با او مانند یک تمرینکننده طدیمی رفتار کنید ،دوباره او را بیرون میرانید ،چراکه نمیتواند [کارهایی را که انجاا
میدهید یا چیزهایی را که میگویید] تحمل کند یا ننها را بپذیرد .او صرفان یک تمرینکننده جدید است.

مرید :در هنگیین  3و هنگیین  4استاد متن بویاری از سروده را منتشر کردند .نیا میتوانم از طریق ویچت ننها را باا
دوستان و بوتگان به اشتراک بگذار ؟
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استاد :اشکالی ندارد که ننها را برای دوستان و بوتگان ارسال کنید ،اما بهتر است از برنامههای شابکههاای اجتمااعی
مرد عادی استفاده نکنید.
با صحبتی که در این زمینه پیش نمد ،بگذارید به شما بگویم که برخی از افاراد بادون اجاازه ،از اجراهاای شان یاون و
کالسهای رطص نکادمی فی تیان فیلم گرفتند و ننها را بهصورت ننالین [روی اینترنت] طارار دادناد .اماا مایدانیاد چارا اجاازه
نمیدهم دیویدیهای شن یون برای عمو توزیع شود یا به صورت ننالین گذاشاته شاود؟ ایان اجتمااع درحاال حاضار یاک
نشفتگی است و االن اینترنت یک چیز درهم و برهمی از انواع و اطوا معالب بد است -واطعاان مانناد یاک اهاریمن اسات و نن
معالب مانند یک گرداب است ،هر چیزی که وارد میشود با نن درهم نمیخته میشود و با هر چیز دیگار مخلاوط مایشاود .نن
تهدیدی برای اجتماع و نیز برای ذهن ،اخالطیات و سنتهای مرد است و وضعیت زندگی مرد را تغییر مایدهاد -خاوب و باد
همگی درهم مخلوط شدهاند .من نمیخواهم نن معالب مقدسمان را در نن النۀ شیعان طرار دهم .هر کوی که چنین کااری را
انجا داده است باید نن معالب را از روی اینترنت حذف کند .البته این موآله ،تبلیغات برای شن یون یا معالبی که شن یاون یاا
کال فی تیان هدفمندانه روی اینترنت طرار دادهاند را شامل نمیشود .در نینده ننهاا بارای نماایش بیارون نورده مایشاوند و نن
بهترین خواهد بود.

مرید :من مریدی از نلمان هوتم .دو پرسش دار  .اول ،شن یون نتوانوت در کره جنوبی اجرا داشته باشد ،نیاا باه ایان
معنی است که موجوداتی که طرار بود توسط شن یون نجات یابند ،نتوانوتند نجات یابند؟
استاد :برخی از کارها چیزهایی هوتند که مریدان دافا میتوانند انجا دهند ،درحالی که سایر کارها چیزهایی هوتند که
مریدان دافا نمیتوانند انجا دهند .زیرا خواست مرد اول از همه بهحواب مینید و باید اینگونه باشد که ننها بخواهند که نجات
یابند ،فقط ننگاه میتوانید ننها را نجات دهید .اگر نگاه نباشند ،میتوانید درباره حقیقت با ننها صحبت کنید و ببینید پس از نن ،چه
کاری میخواهند انجا دهند .اینگونه عمل میکند .اما همانطور که میدانید ،درسهای مرتبط بویاری از گذشته بوده است.
بگذارید دربارۀ نمونههای گذشتههای دور صحبت نکنیم ،بگذارید درباره نمونههای اخیر صحبت کنیم .هنرهای نمایشای
شن یون در یونان با چنین تجربهای مواجه شد :پس از اینکه شن یون به ننجا رسید به نن اجازه داده نشد وارد سالن شود تا اجرا
کند .هم حکومت و هم سالن چنین تصمیمی گرفتند و بهطور فاحشی طرارداد را نقض کردند .سال بعد ،کال اطتصااد یوناان فارو
ریخت .مگرنه؟ سال گذشته شن یون به اکوادر رفت تا اجرا کناد ،اماا نن کشاور اجاازۀ اجارا ناداد و حتای بارای حمال و نقال
محموله مان به هنگا خروج مشکل ایجاد کردند و نزدیک بود روی اجرای بعدی تور تأثیر بگاذارد .بوایار اهریمنای باود .گرچاه
ح.ک.چ پلید در پشت صحنه درحال ایجاد مشکل بود ،اما حکومت نن تصمیم را گرفت .سال بعد ،همانطور کاه همگای دیدیاد،
زلزلهای کل نن کشور را لرزاند و تقریبان کشور را نابود کرد و این همه مرد ازبین رفتند! و میدانید نمونههای بیشاتری نیاز باوده
است ،مگرنه؟ چرا اینگونه بود؟ نیا میدانید؟ خدایان بر این باورند که مدتهاست که دیگر بشاریت خاوب نیوات و بایاد ناابود
میشد .در ابتدا طرار نبود بشریت تا سال  1999زنده بماند .علت اینکه زمان برای بشریت تمدید شد این باود کاه دافاا طارار باود
موجودات ذیشعور را نجات دهد .بهعبارت دیگر ،هدف از نگه داشتن بشریت این است که دیده شود نیا میتواند نجات یابد -تاا
اجازه داد ننهایی که باید نجات یابند ،نجات یابند .نیروهای کهن نیز اینگونه میخواستند ،اما ننها مایل بودند از رویکرد خودشاان
استفاده کنند .اما ننها نیز هدف مشابهی داشتند ،گرچه نمیتوانند کمک کنند تا افراد بیشتری نجات یابند .من بارای هایچ کوای
نظم و ترتیب ندادها که نابود شود ،اما نظم و ترتیبهای نیروهای کهن اینگونه است :اگر نمیخواهید نجاات یابیاد ،نن برکتای
که طرار بود نصیبتان شود پسگرفته خواهد شد و منعقهتان دیگر منعقهای نخواهد بود که نجات یابد .و وطتی ننها پاسگرفتاه
شود ،هر چیزی میتواند روی دهد -هر فاجعهای میتواند برایتان نازل شود .و وطتی اطتصاد نابود شود هر چیزی میتواند پس از
نن روی دهد .موائل اینگونه وضع شدند.
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من اینجا موائل را هیجانانگیز نمیکنم ،اما چرا چنین رویدادهایی متقارن شدند؟ تما مناطقی کاه نجاات موجاودات را
مودود کردند مشکالتی را تجربه کردند .به گونه ای بود که انگار نن مناطق درحال گفتن این بودند که« :ما نمیخاواهیم توساط
شما نجات یابیم ».این موضوع سادهای نیوت .دلیل اینکه به انوان ها اجازه داده شد تا امروز زنده بمانند این بود که نجات یابند،
اما حاال اجازه نمیدهید مرد تان نجات یابند ،مگرنه؟ اگر اینگونه باشد ،پس اگار نمایخواهیاد نجاات یابیاد ،دیگار باهحوااب
نمینیید -نیا به این معنی نیوت؟ مناطق دیگری نیز هوتند که نمیخواهم ذکر کنم و همگای ننهاا چناین چیزهاایی را تجرباه
کردند.

مرید :نزار و اذیت وحشیانه هنوز درحال اجرا است و بیش از هشتاد درصاد از موجاودات ذیشاعور در چاین نجاات پیادا
نکردهاند .اما بویاری از مریدان دافا خودشان را مشغول زندگی شخصی و راحتی کردهاند و حس کوشا بودن را ازدست دادهاند.
استاد :درست است .همین االن درباره این موضوع صحبت میکرد و این موآله حاال خیلی جدی شده است .اگر واطعان
درحال انجا کارهای مقرر شده برای یک مرید دافا نیوتید ،این طابل طبول نیوت ،چراکه شما یک مرید دافا هوتید و زندگیتان
توسط دافا شکل گرفته و نفریده شده است.

مرید :من یک مرید دافا از نلمان هوتم .برخای از تمارینکننادگان غربای برخای از گازار هاای اپاک تاایمز را درک
نمیکنند ،مانند نن طومتهایی که رهبر فعلی چین را بهخاطر کارهای خاصی که انجا داده تحوین میکنند.
استاد :اگر او را برای بازداشت نن مقامات فاسد تحوین میکنند ،نباید مشکلی باشد .درخصوص کارهاای دیگاری کاه
انجا داده ،نباید ننها را همینطوری تحوین کنید و نباید همینطوری به ننها اشاره کنید.

مرید :درنتیجه ،برخی از تمرینکنندگان غربی به صحت گزار های اپک تایمز شک کردهاند.
استاد :همان طور که االن گفتم ،ما اینجا هوتیم تا مرد را نجات دهیم و نه اینکه درگیار اماور سیاسای شاویم .خاواه
رهبران چین باشد یا افراد دیگر ،درست نیوت که به همگی ننها حمله کنید ،چراکه اینجا هوتیم تا مارد را نجاات دهایم .ننهاا
فالون گونگ را مورد نزار و اذیت طرار نداده اند ،بلکه برعکس ،بازنموزی ازطریق اردوگااه کاار اجبااری را ازمیاان برداشاتند .و نن
اردوگاههای کار اجباری چه مکانهایی بودند؟ مشخصان برای نزار و شکنجۀ مریدان دافا بودند .و ننها حتای سردساتۀ اداره  61۱را
بازداشت کردند .بله ،طععان به اتها فواد بازداشت شد ،اما هر دلیلی هم که استفاده کردند ،کار خوبی انجا دادند ،حتی اگار بارای
فالون گونگ انجا نشد .نیروهای کهن گفتند که ،اگر این کارها به اسم فالون گوناگ انجاا مایشاد ،نیاا ایان امار باه پایاان
نمیرسید؟ نیا این امر متوط نمیشد؟ وطتی متوط میشد ،نیا انتهای نن نمیبود؟ بله .انجا نن به این شکل میتواناد مارد را
بیدار کند ،و همچنین می تواند به مرد کمک کند تا نن را به صورت کیفری برای نزار و اذیت فالون گونگ ببینند ،و باه مریادان
دافا کمک میکند حقیقت را روشن کنند .بنابراین کاری انجا دادهاند که برای دافا و نیز نجات مارد ساودمند اسات .نبایاد باه
افرادی که مریدان دافا را مورد نزار و اذیت طرار ندادهاند حمله کنید( .حضار تشویق میکنند)

مرید :االن چهار سال است که وبسایت زبان تایلندی بهندرت بهروزرسانی شده است ،بهعنوان مثال ،لونیو جدید هناوز
طرار داده نشده است .اما تمرینکنندگان تایلند نموز های جدید استاد را به روشی مناسب ترجمه کردهاناد .نیاا نن افارادی کاه
درگیر [کارهای وبسایت] هوتند میتوانند این را جدیتر بگیرند و کارها را بهتر هماهنگ کنند؟
استاد :بله .مریدان دافا باید به کارهایی که انجا میدهند بیشتر توجه کنند .اگر طصد دارید کاری انجا دهید ،پاس باه
شکلی که باید انجا شود ،انجا شان دهید.
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مرید :اخیران تمرینکننده ای از تایوان به تایلند نمد و پیشنهاد کرد که تمرینکننادگان تایلنادی وطتای حقاایق را روشان
میکنند باید دربارۀ نفریدگار صحبت کنند.
استاد :دوباره نونجیده عمل میشود .در نحوۀ روشنگری حقیقت هیچ تغییری صورت نگرفته است!

مرید :من فا را در نلمان کوب کرد و به ترکیه نمد  .در ترکیه ،پس از معالعۀ فا درک خود را به اشتراک نمایگذارناد و
گفته میشود که فرد باید خود به موائل نگاه شود .احواس میکنم بدنی واحد نشدهاند .در نلمان ،همه بهطور باز درک خود را
به اشتراک میگذاشتند.
استاد :بله ،اگر مشکلی میبینید در اسرع وطت به ننها بگویید .مریدان دافا بدون توجه به اینکه کجای این دنیا هواتند،
باید بدنی واحد باشند و باید درک خود را با همدیگر به اشتراک بگذارند .معابق ننچه برای شما مقرر کرد کارها را انجا دهید و
ننچه را که فا شما را به نن ملز میکند انجا دهید و باید اینگونه باشد .کارها را به خواست خود باه شایوهای متفااوت؛ انجاا
ندهید.

مرید :تعداد تمرینکنندگان تایوانی که بهصورت ننالین حقیقت را روشن میکنند بهطور پیوسته درحال کاهش بوده است،
درحالی که تعداد کاربران اینترنت در چین تا حدود  7۱۱میلیون نفر افزایش یافته است .چگونه میتوانیم پیشرفت داشته باشیم؟
استاد :درست است .تمرینکنندگان تایوانی برای انجا پرو هها درخصوص تخصیص منابع خیلی خوب هوتند ،بنابراین
سعی کنید بهخوبی عمل کنید .باید حتی بهتر عمل کنید .می توانم به شما بگویم که مریدان دافاای تاایوان در طاول ایان نزار و
اذیت نقشی عالی ایفا کردهاند -بویار عالی( .تشویق پرشور) تمایز در وضعیت مرد چین در دو طرف تنگۀ تایوان بهخاودی خاود
خیلی گویا است.

مرید :در میان مریدان دافا پدیدۀ رایجی است ،اینکه از دافا برای ارزیابی دیگران و اجتماع استفاده میکنند ،بهجای اینکه
برای ارزیابی خودشان استفاده کنند.
استاد :تزکیه دربارۀ تزکیۀ خودتان است .اما برخی از افراد همیشه به بیرون نگاه میکنند ،چناین چیزهاایی مایگویناد:
«ننچه درحال انجا نن هوتی معابق با فا نیوت» یا «ننچه نن شخص انجا میدهد هموو با فا نیوت ».وطتی میبینید کوای
کاری انجا میدهد که درست نیوت ،با حوننیت به او بگویید « :شاید ایان بایاد باه شاکل دیگاری اداره شاود ،کاه ماا ...ماا
تزکیهکننده هوتیم »...فکر میکنم نن فرد پذیرا خواهد بود .همیشه به افراد نگویید« :نمیتوانی نن را به این شکل انجا دهی».
اگر می بینید چیزی درست نیوت ،باید اول به خودتان نگاه کنید و بپرسید چرا این را مشاهده میکنید و نیا بهخاطر این است کاه
خود شما مشکلی دارید .ننچه تزکیه میکنید خودتان است .وطتی میبینید چیزی درست نیوت ،اگر نظرتان شنیده نمیشود ،پاس
با هماهنگکنندهای صحبت کنید ،به هماهنگکنندهای بگویید .اما تزکیۀ خودتان اولین اولویت است .اگر دیگران همگی بهخوبی
تزکیه کرده باشند و شما به دیگران کمک کنید خوب تزکیه کنند ،اما خود شما بهخوبی تزکیه نکرده باشاید ،پاس چاه فایادهای
دارد؟

مرید :بویاری از تمرینکنندگان بهطور اساسی نمی دانند که بین کمک مریدان دافا به اساتاد در اصاالح فاا ،و مشاارکت
نیروهای کهن در اصالح فا چه تفاوتی است.
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استاد :همانطور که االن میگفتم ،تفاوت در این است :استاد میخواهد بهطور مرحمتنمیزی هر چیزی را حل و فصل
کند ،درحالی که ننها میخواهند با همان شیوۀ طدیمی خودشان انجا دهند .و این نزار و اذیت نظم و ترتیب نیروهای کهان باود.
ماجرای پشت نن این است.

مرید :اخیران درحالی که در گروههای اینترنتی در چین حقایق را روشن میکرد  ،برخی از افراد ابراز امیدواری کردناد کاه
بتوانیم ویدئوی نموز تمرین استاد را در نن گروه پخش کنیم و نموز های استاد را بهصورت رایگان برای دانلود ارائه دهیم.
استاد :این کار مجاز نیوت .هیچ کوی اجازه ندارد سخنرانیهای مرا روی اینترنت طرار دهد .هر کوی این کار را انجاا
داده باید ننها را بردارد! شما درحال ارتکاب گناه هوتید و در حال خدشهدار کردن دافا هوتید! نمیتوانید بدون اجازه ،هیچ چیازی
از دافا را روی اینترنت طرار دهید .همان طور که االن گفتم ،نن شبیه گردابی است که اهریمنان شکل دادند تا مارد را ساردرگم
کند و در این دنیا هرج و مرج ایجاد کند .میخواهد همۀ بشریت را به داخل فروبکشد ،تا بشریت را نابود کند!

مرید :همانطور که اصالح فا به پیش میرود ،تعداد مرد دنیا که میخواهند فالون گونگ را یاد بگیرند درحاال افازایش
است .اما در میان ما برخی از تمرینکنندگان هوتند که تمرینها را دطیق انجا نمیدهند و ...
استاد :اگر درحالی که تمرینها را نموز
بهطور کلی صحیح باشد ،به اندازه کافی خوب است.

میدهید حرکات کامالن اشتباه هوتند ،باید بیشتر توجه کنید .اما تا وطتای کاه

مرید :ممکن است از استاد بخواهم درباره موضوع امنیت تلفن همراه بیشتر صحبت کنند.
استاد :چیز زیادی برای گفتن نیوت .با خودتان یک ابزار استراق سمع حمل میکنید .هر کوی میتواند باه میال خاود
شما را رصد کند ،نه فقط جاسوسان و حکومتها .انجا نن بویار راحت است .به این شکل است و فرطی نمیکند که نن را روشن
یا خامو نگه دارید -فرطی نمیکند .همانطور که االن اینجا درحال صحبت هوتم ،ح.ک.چ پلیاد در ننجاا نیاز درحاال گاو
کردن است ،میدانید.

مرید :در طول این سالهایی که فا را کوب کردها و حقیقات را روشان کاردها موضاوعی را متوجاه شادها  .اینکاه در
گزار های وبسایتهای اپک تایمز و انتیدی همیشه میبینم که گردشگردانی از چین مورد انتقاد و توهین طرار میگیرند.
استاد :گزار ها باید با نیتی خوب تهیه شوند ،و به این نکته اشاره کنناد کاه چارا دنیاای خاارج از چاین [رفتاار ایان
گردشگردان] را غیرطابل طبول درنظر میگیرند.
وطتی افراد از چین ،که حزب پلید فرهنگ سنتیشان را نابوده کرده ،به خارج میروند ،تأثیر بدی ایجااد مایکنناد و ایان
واطعان بد است .عکوی روی اینترنت دید که ورودیِ یک فروشگاه بویار شیک زنجیرهای بِربِاری در لنادن را نشاان مایداد کاه
بیرون فروشگاه بویار تمیز بود .یک گردشگر چینی خانم [بهجاای باردن فرزناد باه توالات] او را درسات در طوامت ورودی
فروشگاه نگه داشته بود تا کار را انجا دهد .چینیها هر جا میروند بلند صحبت میکنند و سر و صدا ایجاد میکنناد ،چراکاه
در چین این گونه عادت کردهاند .اما سایر طومتهای دنیا نن را نمیپذیرند .این باید تغییر کند .اما این واطعان برداشاتی اسات کاه
مرد چین برای دنیا بوجود نوردهاند .واطعان برای چینیهای خارج خجالتنور و مایۀ نبروریزی است .اما میدانید ،ح.ک.چ پلید ایان
موائل را به مرد چین نمی گوید؛ ننچه درست است را به ننها نمینموزد .و در پشتِ اینکه میگذارد مرد دنیاا ببینناد چینایهاا
اینگونه رفتار میکنند ،انگیزهای نهفته است :میخواهند تصویر شما را خراب کنند ،تا شأن شما را نابود کنند .اما سخت است کاه
خود مرد به این پی ببرند .اما فکر میکنم حاال مرد چین ممکن است فرصتهای بیشتری برای نمدن به بیرون از چین داشاته
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باشند و بهتدری به این پی خواهند برد که دنیای خارج متفاوت است .و همانطور که نگاهیشان بهتدری افزایش مییابد ،موائل
بهتر میشود .واطعان سخت است که از عادات طدیمی رها شد .فرهنگ حزب ،با نموزههایش مبنی بر جناگ و «کشامکشِ» مارد
علیه همدیگر ،شخصیت مرد ننجا را به گونهای تغییر داده است که فقط وطتی احواس خوشحالی میکنند که ناگهان عصبانی و
منفجر شوند .اگر این چیزهایی که ح.ک.چ پلید به ننها نموز داده تغییر نکند ،واطعان عملی نخواهد بود.

مرید :تعدادی از مریدان دافا از چین هر روز برنامههای انتیدی را تماشا میکنند و وطتی همادیگر را مایبینناد درباارۀ
ننچه دیدند صحبت میکنند .ننها میگویند این کار بهخاطر این است که «همگا با اوضاع و پیشرفتهای جااری باشاند ».فکار
میکنم مریدان دافا اگر شرایط اجازه میدهد باید بیشتر وطت خود را صرف خواندن وبسایت مینگهویی کنند و انتیدی اصاوالن
برای بینندگان عادی است .نیا تفکر من درست است؟
استاد :بله .اشکالی ندارد که انتیدی را تماشا کرد تاا درباارۀ اماور جااری و ننچاه در دنیاا روی مایدهاد نگااه شاد.
درخصوص تبادل نظر مریدان دافا ...فکر میکنم بهتر این است که نن افراد باید بیشتر مقااالت وبساایتهاایی را بخوانناد کاه
تبادل تجربههای مریدان دافا را دارند .این درست اسات کاه برخای از افاراد باه انادازه کاافی باه وبساایت مینگهاویی ارز
نمیگذارند .تمرینکنندگان طدیمی ممکن است وطت برای نن نداشته باشند ،اما فکر میکنم برای تمرینکنندگان جدیادتر بوایار
مفید است که به طور منظم مقاالت مینگهویی را بخوانند! برای مقاالت تبادل تجربه یا برای یاد گرفتن معالبی درباره دافا ،ننجاا
بروید و بخوانید -جامعترین است.

مرید :برخی از تمرینکنندگان در بهاصعالح «شبکه حمایت مالی متقابل» مشارکت کردند که روزاناه یاکدرصاد ساود
میدهد .در واطع نن یک کالهبرداری و به هدف فریب دادن مرد است .ننها پیوسته در نن مشارکت...
استاد :هر چیزی درحال وسوسۀ مرد است .کل این جامعه یک وسوسۀ بزر است! هدف از وسوسۀ مرد این نیوات
که صرفان ننها را از کوب فا بازدارد ،بلکه برای نابودی اجتماع بشری نیز هوت .اماروزه مارد در سراسار جامعاه کاامالن درسات
نیوتند و هیچ چیزی عملکرد خوبی ندارد .درحال حاضر بازیهای کامپیوتری دردسر بزرگی برای بویاری از شرکتهاای بازر
شده است و همین امر برای بویاری از مدارس مصداق دارد .اگر مرد به همین شکل ادامه دهند سرنوشتشان چه خواهد شاد؟
اما هیچ کوی نمیتواند کاری در این باره انجا دهد .بهعنوان تزکیهکننده شما باید در این خصوص ذهنتان روشان باشاد ،نگااه
باشید ،انضباط نفس داشته باشید و در ذهنتان باشد که اینها چیزهایی هوتند که باید از ننها رها شوید .عالوه بر نن ،طرار اسات
به مرد عادی کمک کنید و ننها را نجات دهید .اما اگر برعکس ،در نن چیزها درگیر شوید ،ننوطت چه؟ نن چیزها واطعان میتوانند
مرد را کنترل کنند .نمونههای بویاری وجود داشته است.
برای امروز همه ا همین است .مریدان دافایی که به سازماندهی این کنفرانس کمک کردند ارسال برگهها باه بااال را
متوط کردند ،چراکه این مقدار صحبت کردها ( .حضار میخندند) به تما پرسشهایی که نورده شد پاسخ داد  ،بناابراین هماین
اندازه میگویم( .تما مریدان برمیخیزند و بهطور پیوسته تشویق میکنند) مریدان دافا ،گرچه امروز با لحنی کمی شدید صاحبت
کرد  ،برای این بود که به شما جانی تازه ببخشد ،چراکه شما امید بشریت هوتید! امید موجودات کیهان! و امید استاد هوتید!
نه تنها مریدان دافا بلکه نژاد فعلی بشریت ،این گروه فعلی انوانها ،همگی مرحلۀ بعد را خواهند دید .بهزودی همه چیاز
از هم متمایز میشود .بشریت به این مرحله رسیده است و هیچ حکومتی نمیتواند کاری برای نجات بشاریت انجاا دهاد .فکار
میکنم درباره یک موضوع میاندیشند .و درباره چه چیزی فکر میکنند؟ میاندیشند که اگر بتوانند به مرد کمک کنند تا بادون
هرج و مرج و به نرامی از میان روزهای پایانی بگذرند ،به اندازه کافی خوب خواهد بود .فکر میکنم چناین چیازی در ذهانشاان
است ،چراکه طدرت این را ندارند که مشکالت را حل کنند.
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امروزه کشفیات و درک دانشمندان از جهان شوکهکننده است .اما در مقابل ،انوان امروزی که توسط افکار و رفتار مادرن
بهپیش رانده می شود ،طادر نیوت این موائل را ببیند و به ننها اهمیتی نمیدهد .اجتماع بشری درحال حاضار در خعاری مهلاک
است .اینجا جنجالبرانگیزی نمیکنم .طبالن دربارۀ این موائل صحبت نکردها  .مریدان دافا باید حس اضعرار داشته باشاند .بایاد
ثابت کنید که ارز عنوانتان را دارید .باید عهدهایی که بوتید را در ذهن داشته باشید .هر کوی که به این زمین نمده -نه فقط
شما که مریدان دافا هوتید -یک عهدی امضاء کرده است .در بُعدهای دیگر ،تغییرات کیهانی نشکار میشود .اما اینجا در طلمارو
بشری بهگونهای است که انگار همه خواب هوتند.
ننها را بیدار کنید -این موآولیت شما است .ننها را نجات دهید -این موآولیت شما است .این کاری است که شان یاون
انجا میدهد ،و این کاری است که پرو ههای مریدان دافای ما انجا میدهند .هر مرید دافا که در هیچ پرو های درگیار نیوات
باید نن را انجا دهد -سعی کنید وطت پیدا کنید تا خود را در کار نجات مرد غوطهور سازید .ننچه باید انجا دهیاد را باهخاوبی
انجا دهید و همراه با نن ،وطت پیدا کنید تا خودتان را بهخوبی تزکیه کنید.
نباید از فا جدا شوید ،چراکه اگر از فا جدا شوید یک فرد عادی میشوید .ننگاه حتی اگر کارهای دافا را انجا دهید ،یاک
موجود بشری خواهید بود که درحال انجا ننها است ،نه اینکه یک مرید دافا درحال انجا ننها باشد .ازایانرو بایاد تزکیاه کنیاد.
فقط ازطریق تزکیه است که توانایی و انر ی الز برای مواجهه با چالشها را خواهید داشت .روشنگری حقیقت باه ایان محادود
نیوت که صرفان برای مرد دلیل و منعق بیاورید .نیا متوجه این موضوعی که میخواهم بگویم شدهاید؟ اینکه وطتی مرد عاادی
برای یکدیگر دلیل و منعق مینورند ،اغلب این گونه نیوت که از طریق اینکه یک فرد ،فرد دیگر را با منعق متقاعد کند مواائل
حل و فصل میشوند .بلکه ،اینگونه است که وطتی یکی از ننها صحبت میکند ،چیزی به سمت فرد دیگر میفرستد ،که افکار او
را سرکوب میکند .درنتیجه نن فردِ دیگر به ننچه میگوید گو میکند و باور مینورد .بویاری از افراد طادر هوتند که نن مااده
را ببینند .بنابراین وطتی حقیقت را برای مرد عادی روشن میکنید ،انر ی شما میتواند نن پیشداوری ننها را درهم شاکند و نن
چیزهای بد در ذهنشان را متالشی کند .پس نیا این کار بهخودی خود نجات ننها نیوت؟ اما اگر تزکیه نکنید ،چگونه مایتوانیاد
نن توانایی را داشته باشید؟ وطتی به موائل تزکیه مربوط میشود ،برخی ممکن است چنین چیزی بگویند« :او دوست مان اسات.
اگر با او صحبت کنم تما است ».اما حتی اگر با او صحبت هم کند ،اصالن اثر نمیکند .درخصاوص مواائل کوچاک یاا مواائل
بشری ،ممکن است نن عملی باشد .اما این چیزی است که جوهر و اساس زندگی را شامل میشود و با شیوههای بشاری عملای
نخواهد بود .به همین دلیل است که بهعنوان مرید دافا ،باید تال بیشتری صرف بهبود خودتان کنید.
شما امید بشریت هوتید .باید بهخوبی عمل کنید .باید موآولیت خود را بهدو بگیرید .باید سعی کنید تما موجودات را
نجات دهید .و فقط با انجا نن است که خودتان را به کمال میرسانید و معمآن میسازید که تما این کارها بیهوده نبوده است!
برای امروز همین مقدار میگویم .از همگی متشکر ! (تما حضار تشویقی طوالنی میکنند ،استاد پس از دریافت دساته گال باه

تریبون بازمیگردند)
پس از هر کنفر انس فا ،همیشه منتظر شنیدن و دیدن خبرهایی از عملکرد بهتر شما بعد از کنفارانس فاا هواتم( .تماا
حضار بهطور پرشور تشویق میکنند)
 1ترجمه تحتالفظی وا ۀ چینی «چین» (جُنگگوئو)
 2نا چینی برای ب.ا .و ،بائوما ،بهمعنی «اسب خوب» است .اینجا یک بازی با کلمات صورت گرفته است.
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