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 ۶۱۰۲آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک 

 مه، بروکلین، نیویورک 1۱لی هنگجی، 

 !(درود استاد: کنند همۀ مریدان با شور و اشتیاق تشویق می)! درود بر همه

 !(کنند استاد سخت کار می: همۀ مریدان)! اید شما سخت کار کرده

کوشای   رو انجاا  نن طععاان نیازمناد ساخت     ست، ازاینسابقه ا مریدان دافا موضوعی بی[ توسط]شعور  نجات موجودات ذی
اناد، اماا چاه کوای واطعاان       شعور صحبت کارده  مرد  در سراسر تاریخ دربارۀ نجات موجودات ذی. تما  چیزها مرجعی دارند. است

شعور  وجودات ذیخدایان و فرهنگی برای تزکیه بنا نهادند و هیچ کوی م  شعور را نجات داد؟ ننها فقط دانشی دربارۀ موجودات ذی
فارد  . جای گذاشتند، مذاهب را تأسیس کردند و شکل و طالب سازمانیِ جامعه را برطارار کردناد   ننها فقط فرهنگی به. را نجات نداد

شعور را نجات دهند، انجا  واطعی نن هیچ مرجعی ندارد، هرگز  طور واطعی موجودات ذی باید منتظر مریدان دافای امروز بماند تا به
ساابقه   اند، شاامل ایان رنا  و ساختی، بای      رو انواع و اطوا  موائلی که مریدان دافا با ننها مواجه شده ازاین. نداشته استمرجعی 

ای که همگی از نن خبر دارید نشکار شده است و درواطع چیزهاای بیشاتری    پلیدی. سابقه است هوتند و میزان این پلیدی نیز بی
بدون توجه به اینکه چه چیزی باشد، مریدان دافاا از میاان ایان مواآلۀ نزار و شاکنجه و      . ندتر هوت رحمانه نیز وجود دارند که بی
، این باشد یزیچه چ نکهیا بهعبارت دیگر، بدون توجه  به. اند و حاال درحال رسیدن به انتها است شعور گذشته نجات موجودات ذی

 .امر درحال رسیدن به نخرین مرحله است

ننهاایی کاه تحات نزار و شاکنجه هواتند فقاط       . تواند نن را تباه کند داشته و هیچ کوی نمیهاست که وجود  دافا مدت
گرچاه ایان موجاودات    . شعوری که به این دنیا نمدند تا فا را کوب کنناد  مریدان دافا، و نن موجودات ذی -کنندگان هوتند تزکیه

شان برای این بود که فا را کوب کنند و  هدف از نمدن. اند رفتهدرحال تزکیه نیوتند، اما درواطع ننها نیز مورد نزار و شکنجه طرار گ
بااور کاردن   . کناد  شعوری که در ابتادا داشاتند را کامال مای     شان و موجودات ذی های اولیه شان بهشت یافتن نجات یابند و نجات

ای نیوت که  ا این نزار و شکنجهنی. شود نتوانند فا را کوب کنند گران یا یاری رساندن به شیعان باعث می های این شکنجه دروغ
شان هوتند را نابود کند؟ تما  بشریت مورد نزار و شاکنجه طارار    تواند تما  موجودات را نابود کند، ننها و موجوداتی که نماینده می

گار را بار دو    مریدان دافا هدف اصلی این نزار و شکنجه هوتند، زیرا ننها مریدان دافا هوتند و وظیفۀ نجات افراد دی. اند گرفته
حتی موجودات سعح باالتری متمرکز شادند،    به کال  نیروهای کهن، چین مکانی است که موجودات سعح باالی بویاری،. دارند

است و نن  َن دکنند، کورۀ نبدیده کردن  ها بیان می ننگاه نن مکان، مانند ننچه دائویوت. که همگی ننجا رفتند تا فا را کوب کنند
بیرون بیایید، و طادر باشاید در ایان   [ سربلند]اگر بتوانید تحت نتش شدید واطعان از نزمایش . ان و شدید مشتعل شودام نتش باید بی

شاوید و طادریاد باه     رسمیت شاناخته مای   ها به کننده خواهید بود، و در نسمان طد  باشید، یک تزکیه رحمانه ثابت نزار و شکنجۀ بی
و نبدیده کردن برای این است که ناخالصی ازبین بارده شاود و     شان است، ید چه؟ و این هدفاگر نتوانید بیرون بیای. کمال برسید

طاور   نظمای نن باه   بای . این روندی است که درحالی که در ظاهر بدون نظم است، اما خیلی مانظم اسات  . طالی ناب بدست نید
هاای مختلا     تأثیرات مختلفای بار وابواتگی    طوری که شود، اما خیلی منظم است، به خاص در این شعلۀ شدید نتش نمایان می

گویم بدون توجه  به همین دلیل است که می. های مختل  را منعکس کرده است داشته است و حاالت مختل ِ متکی به وابوتگی
به اینکه چه چیزی باشد، درگیر شدن و مشکل ایجاد کردن نیروهای کهن و نیز کل کارهایی که مریدان دافاا درحاال انجاا  نن    

 . وتند، همگی به نخرین مرحله رسیده استه
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رحمانۀ مریادان دافاا    اصعالح نزمایش بی اید، خواه به همگی دیده. ها مانند وضعیت در روی زمین است وضعیت در نسمان
نیاا  منظور تعیین این است که  کند؟ پس نزمایشی که به شعور، نیا نن در انتها به کمال رهنمون نمی باشد یا نزمایش موجودات ذی

اندازۀ کاافی شادید باشاد؟     داشت؟ یا نتشی که به ای از پلیدی را الز  نمی یک فرد ارز  رسیدن به کمال را دارد، نیا چنین درجه
همگای  . افراد بدی که شیعان از ننها استفاده کرد درحال دستگیر شدن و پاکواازی هواتند  . شود زودی خامو  می این نتش به

توانناد از   پایان نخواهد رسید؟ ننهایی که مای   ی دستگیر شوند، نیا این نزمایش مریدان دافا نیز بها  بیندیشید، وطتی همگ درباره
اصاالح فاای   . اند؟ این تعهد سپس به انتها خواهاد رساید   توانند، نیا ننها متمایز نشده نن با موفقیت بیرون بیایند و ننهایی که نمی

 . ه استگون وضعیت این. کیهان نیز به انتها خواهد رسید

دیروز شاگردی پرسشی معرح . کند که فا دنیای بشری را اصالح میمربوط به این است درخصوص مرحلۀ بعد، موضوعی 
. کناد  نینده است، وطتی فا دنیای بشری را اصاالح مای  مربوط به  گفتم نن موضوعی. اند کرد، دربارۀ افرادی که فا را کوب نکرده

دورۀ اصالح فا درحال انجا  این کار هوتید، بنابراین مریدان دافاا در ایان دوره مواآولیت     عنوان مریدان دافا شما فقط درطول به
ا  که این کیهان چقدر عظایم اسات و تعاداد     دانید که دربارۀ این صحبت کرده چه موآولیتی؟ همگی می. عظیمی به عهده دارند
 نماایی  بازر  کاه   یک میکروسکوپ شده زیر های مشاهده لمولکو. اندازه شمار و بی یب  بیکران و نامحدود، -موجودات چقدر است

رسند، و این ساختار مولکاولی   نظر می های کیهانی در کیهان به شوند، شبیه گوتردن بدن روی یک صفحه نمایش داده می شده و
هاا   تار از نن اتام   نپاایی . اما یک مولکول کاوچکترین ذره نیوات  . رسد نظر می ها به شود، دطیقان شبیه نسمان نمایی می وطتی بزر 

وجود دارند و نن، نسمان در نن سعح   ها در نسمان نمایی، به همان شکلی وجود دارند که ستاره شان پس از بزر  هوتند که ذرات
تار و باازهم بیشاتر     بینای  و باازهم ذره   تری وجود دارناد،  بینی تر از ننها بازهم ذرات ذره پایین -ها نیز کوچکترین نیوتند اتم. است
ننهاایی کاه   . تار اسات   طاوی   ها هوتند، و هر چه ذره کاوچکتر باشاد،   الیۀ نسمان ذرات، الیه  الیۀ الیه. تر بینی بینی و حتی ذره هذر

تر است، و طادرت و انار ی    تر باشد، تشعشع نن طوی بینی گویند که هر چه ذره کوچکتر و ذره معالعاتی در زمینۀ فیزیک دارند، می
، انواانها  نیزم یرو که دانند یم مرد چه چیزی روی نن است؟  -رسد نظر می شبیه یک بدن نسمانی به بله نن ذره. بیشتری دارد

؛ درخصوص اینکه نیا موجوداتی روی سیارات دیگر وجود دارند یا خیر، ننها فقط سعح بُعدی کاه معاادل بُعاد بشاری     دارند جودو
اما اکثر موجودات در بُعد سعحی زنادگی  . داتی دارند و برخی ندارندکنند و عقیده دارند که برخی سیارات موجو است را معالعه می

علم بشریت خیلی محادود  . توانید ننها را ببینید رو نمی ها وجود دارند، ازاین کنند و بویاری از موجودات در بعدهای سایر شکل نمی
ی دنیاهای شکوفا و پر رونق بویاری وجاود  های اجتماعی موجودات را دارند و حت های نسمانی، حیات و نیز شکل تما  بدن. است
شبیه یک ستاره است، چاه تعاداد     نمایی شود، تعداد موجودات ننجا چقدر است؟ ننچه گفتم این بود که یک ذره، وطتی بزر . دارد

ایان کیهاان    -ناد ده ها را شاکل مای   الیۀ نسمان الیۀ ذرات، الیه ردیابی شود، الیه  موجود در ننجا وجود دارد؟ اگر بیشتر به پایین
بینایِ   وسیع چقدر عظیم است؟ تعداد موجودات ننجا چقدر است؟کل سعح بُعدهایی که بین ذرات وجود دارناد و توساط ذرات ذره  

نهایات پیچیاده    بُعدهایی مانند این وجود دارد؟ بای   چقدر نن بزر  است؟ چه تعداد الیۀ. نامرئی شکل گرفتند، همگی زمین است
همگای   -توانند بررسی کنند و بشمارند که تعداد موجودات چقدر است نهایتان حتی خدایان نمی. یه نن هوتندها شب تما  الیه. است

 . دهد که این تعداد چقدر عظیم است این نشان می. ننها برای بشر، خدایان هوتند

اند  ه این دنیا نزول کردهشعور ب مریدان دافا خدایانی هوتند که با موآولیت یاری رساندن به استاد در نجات موجودات ذی
ممکن است فکر کنید مهم نیوت اگار شخصاان   . تر را بر دو  دارند شعور در این طلمروهای پایین و موآولیت نجات موجودات ذی

خیلی کوشا نیوتند، درحال تزکیه هوتند اما واطعان  برخی از افراد .خوب تزکیه نکنید، گویی شبیه شکل تزکیه در گذشته بوده است
وطتی به این دنیا نمدید، عهد بوتید کاه نن   اید؟ شما طبالن یک پیمان با من امضاء کردید اما دربارۀ این فکر کرده .کنند تزکیه نمی

توانوتید این کار را انجا  دهیاد، اماا    پس از نن توانوتید یک مرید دافا شوید، و پس از نن می. شعور را نجات دهید موجودات ذی
برای شما درنظار گرفتاه   توانید نن موجوداتی که  طور کامل عهدتان را به انجا  نرساندید، و حتی نمی به. نن را به انجا  نرساندید

شامار و گاروه عظیمای از     شعورِ بای  عهده گرفتید، که در پشت ننان، موجودات ذی شان را به شده را نجات دهید، ننهایی که نجات
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کنیاد؟ نن یاک جنایات     طور کوشا تزکیه نمی این است که به مربوط به نیا نن صرفان موضوعی! نن چیوت؟. موجودات وجود دارند
استاد، »: گویید زنید و می گویید که وطتی نن زمان فرا برسد صرفان استاد را صدا می می! سابقه یک جنایت بی! است نهایت جدی بی

دهاد عباور کنیاد؟ نیاا نن نیروهاای کهان اجاازه         واهد بود؟ چه کوی اجازه میکار خنیا این انتهای « .خوبی تزکیه نکرد  من به
 !دهند بگذرید؟ این موضوع چقدر مهم است می

شاوند باا افکاار و     موائلی که با ننها مواجاه مای  . شان خیلی طوی است های اما برخی افراد صرفان کوشا نیوتند و وابوتگی
 -عنوان مریاد دافاا درنظار بگیرناد     کنند تا خودشان را به کنند و برخی حتی مویر خود را در فا حفظ نمی عقاید بشری ارزیابی می

طارار  اولاین موطعیات   شاعور را در   گیرناد، نجاات موجاودات ذی    وطتی موائل را درنظر مای . شان را درنظر بگیرند موآولیت عظیم
خواه نن را دوست داشاته باشاید یاا خیار،     : کنند دهند، بلکه همیشه برای تفکر دربارۀ امور از افکار و عقاید بشری استفاده می نمی
شاد   نیا می! تواند عملی باشد؟ چگونه نن می -خواهید شکل میتان مملو از خشم و برنشفتگی است، یا موائل را به این یا نن  طلب

توانناد   شاعور چگوناه مای    شعور مانند شما باشند، موجودات ذی خدایان مانند شما باشند؟ اگر همگی افراد در نجات موجودات ذی
توانیاد   پاس نیاا مای    -ددهیا  دهید که دوست دارید، و ننهایی که دوست نداریاد را نجاات نمای    نجات یابند؟ ننهایی را نجات می

 شعور را نجات دهید؟ موجودات ذی

اول، برای این اسات  . نوع رفاه و رونقی که در دنیای بشری امروزه داریم چیزی است که هرگز در تاریخ دیده نشده است
صرفان باه  . بازداردشعور را از کوب فا  انگیزد نن موجودات ذی های گوناگون مرد  را برمی که در این شرایط پر رونقی که وابوتگی

. توانید فا را کوب کنید یا خیر تان جذاب است، صرفان برای اینکه دیده شود نیا می های این شکل است و هر چیزی برای وابوتگی
خاطر این است که  اگر نتوانید فا را کوب کنید، به. رسمیت شناخته خواهید شد اگر بتوانید در این شرایط فا را کوب کنید، ننگاه به

. شادند  زباین بارده مای   تاکنون ا بایوت شد و نن موجودات می بایوت تاکنون نابود می دو ، این جهان می. ود شما خوب نیوتیدخ
پاس چاه کوای    . رسمیت شاناخته خواهیاد شاد    گونه باشد، و اگر بتوانید فراتر از این بروید، در نسمان به بایوت این پیشاپیش می

نیا دافا، دافای جهان که درحال اشاعه است وجود ندارد؟ دیگران نن را بدست نوردند، چرا شاما   !تواند تواند فراتر برود؟ فرد می می
ها منصفانه  نیا این مشکل خود شما نیوت؟ این در نسمان! توانید؟ خوبی تزکیه کنند، چرا شما نمی توانند به دیگران می! توانید؟ نمی

چرا او . خواهید ننها را نجات دهید، پس نن باید بدین شکل باشد ، اما شما میشدند بایوت نابود می ننها در اصل می. شود دیده می
اماا در ایان محایط، در چناین دنیاای      . طادر جادی اسات    تواند به این راحتی انجاا  شاود؟ ایان    تواند نجات یابد؟ چگونه می نمی

د؟ بزرگتارین ماانع بارای تزکیاه،     رحماناه، چاه کوای هناوز مایال اسات تزکیاه کنا         اضافۀ نزار و شکنجۀ بی انگیزی، به هیجان
ها و افکار و عقاید بشری بویار زیادی دارند، و حتی برخی از مریدان دافایی  موجودات بشری وابوتگی. های بشری است وابوتگی

شاما  . اند شان پس از کوب فا، همگی ناپدید شده عهدهای خودشان و احواس هیجان. اند که کوشا نیوتند، از تزکیه دست کشیده
ها نیوتند؟ نیا بویاری از پیروان خادایان ایان را    چه کوی درحال نزار و اذیت شما است؟ نیا انوان -رد نزار و اذیت طرار گرفتیدمو

شادن نیوات؟ نزار و شاکنجه     خواهید کوب کنید؟ نیا این کمال در مویر خادایی  اند؟ چه چیزی را می درطول تاریخ تجربه نکرده
ای از نشفته و پریشان شدن افکاار و   دارند، متزلزل کند؟ نیا نن نتیجه شدن گا  برمی در مویر خداییتواند ننهایی را که  چگونه می

 تان به شهرت، نفع شخصی و احواسات نیوت؟ های شدن وابوتگی تان و برانگیخته عقاید بشری

زار و شاکنجه  ، و ایان ن در چه شکلی درحال انجا  اسات دون توجه به اینکه نزار و شکنجه همگی دربارۀ این بیندیشید، ب
کل این جهان  -رسد به بشریت تواند تصادفی باشد؟ از زمان طدیم تا امروز، این جهان، هرچیزی، چه چقدر شدید است، نیا این می

هازار   بشریت، هر پان  . ویژه برای بشریت صحت دارد این به. و ترتیب داده شد  کند که از طبل نظم طوانینی حرکت می در راستای
بگذارید به همه بگویم، نن واطعان یک . کند هزار سال، از یک نمایشنامه پیروی می پن  یابد، و تمدنِ هر پایان می سال با یک فاجعه
شاود؛ دلیال ایان ناابودی، طاانونِ       رساد و بشاریت ناابود مای     هزار سال، تاریخ بشری به انتها مای  تقریبان هر پن . نمایشنامه است

شاود، شاامل اخالطیاات بشاری و      رسد، هر چیزی فاسد می وطتی نن مرحله فرا می. تگیری، ثبات، فواد و انهدا  جهان اس شکل
ها باید نابود شوند و طومت خاوبی کاه    وطتی منش و اخالطیات بشری، دیگر خوب نباشد، انوان. تما  مواد؛ ننها نابود خواهند شد
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شود، مارور   این نمایشنامه بازخوانی می. توسعه یابدماند در نقش بذرهایی برای بشریت عمل خواهند کرد که دوباره از نو  باطی می
بخش نباشد دستخو  بازبینی، بازبینی و بازبینی بیشتر خواهد  هزار سال، هر طومتی که رضایت شود، و در توسعۀ تاریخی پن  می
ند کاه بشاریت تکاراری و    کنندگان دائویوتی نگفتند؟ ننها گفت پس، نیا بویاری از خدایان، فرزانگان در دنیای بشری و تزکیه. شد
شود و موائل  گفته و شنیده می  کنندگان این کلمات مکرران در اجتماع تزکیه. پی است در درپی است و تاریخ بشری تکراری و پی پی
 . گونه هوتند این

انشامندان  میلیون ساال باشاد؟ د   1۱۱تواند  پرسند چگونه نن می برخی از افراد می. ساله دارد میلیون 1۱۱این زمین تاریخ 
های  از طومت  چیز ساخته نشد، بلکه از چیزهای برگرفته زمین از هیچ. اند که نن بیشتر از دو یا چهار میلیارد سال است کش  کرده

نن چیزهای مفید و مورد نیااز زماین برگزیاده    . نوری شد ریزهای باطیمانده در جهان جمع مختل  جهان ساخته شد، یعنی، از خرده
گیری  گیری کنید؟ وطتی نن را اندازه توانید نن را اندازه چگونه می. در ابتدا وجود داشتند، و ننها زمین را شکل دادند شد، اما نن مواد

عمار واطعای ایان    . ها صرفان انوان و همیشه محدود به نن افکار بشری هوتند انوان. دهد های گذشته را نشان می کنید، زمان می
ا  همگی فاسد خواهد  میلیون سال، منابع 1۱۱فراتر از . میلیون سال برود 1۱۱واند فراتر از ت میلیون سال است و نمی 1۱۱زمین 

 . شد

میلیون سال چاه تعاداد    1۱۱همه در این باره بیندیشید، در این . میلیون سال زمان کوتاهی نیوت 1۱۱اما هنوز هم این 
ه است؟ چند بار این نمایشنامه باازبینی شاده اسات؟ چناد باار      هزارساله وجود داشت هزار سال وجود دارد؟ چه تعداد تمدن پن  پن 

ماا حااال شارکت     -کانم  گفتم شوخی نمای . فاجعۀ بشری خود را تکرار کرده است؟ دیروز در جلوۀ شن یون معلبی به ننها گفتم
ود داشاته اماا   هرحال، رطص کالسیک چینی وج هنرهای نمایشی شن یون را داریم؛ نیا در گذشته شن یون وجود داشته است؟ به

هاا   زیرا در منعقۀ چین، این همیشاه چینای  . کردند الزامان مرد  شرطی نبودند ننهایی که رطص چینی یا رطص کالسیک را اجرا می
عهده گرفتند، نقش مرد  چین در یک دورۀ خاص، مارد    های طومی مختل ، نن نقش را به گروه. کردند نبودند که نن را اجرا می

 . کنند نخر، مرد  نژاد زرد نن را اجرا می  کردند؛ این دورۀ ول دورۀ طبلی، مرد ِ سفید بودند که نن را اجرا میدرط. 1پادشاهی میانه

شود، اما اینکه مرد  در انتها بتوانند نجات یابند یا خیر، و اینکه نیا  گویم که بشریت مانند یک نمایش نشکار می اغلب می 
فرهنگ، تفکار و رفتاار   . ا نجات یابند، نامشخص است و در نمایشنامه نوشته نشده استتوانند در اصالح ف شعور می موجودات ذی

مانند؟ نن، نظم و ترتیب داده  در انتها چه تعداد موجود واطعان می: تما  این چیزها برای این موضوع مهم پایانی ساخته شد... انوان
عناوان   باه . میلیون سال، تا این امر نظم و ترتیب داده شاود  2۱۱ای طول کشید، دو زمین به مدت  نن چنین زمانی طوالنی. نشد

نشینید، و یاک مریاد دافاا نامیاده      وطتی اینجا می. وجه هیچ دلیلی ندارید تا مأموریت خود را به انجا  نرسانید هیچ مریدان دافا، به
اگر این ازپایش مقادر   . موآولیت را دارید کننده جدید یا طدیمی باشید، صرفان این شوید، خواه کوشا باشید یا نباشید، یک تمرین می

 . توانوتید اینجا بنشینید نشده بود، معلقان نمی

از نن نگاهم، اما حتای نن جاساوس     کامالن! بله. برخی از افراد ممکن است بگویند تعدادی جاسوس نیز اینجا حضور دارند
نیاد؛   حوااب نمای   شغل مرد  به! دایان نظم و ترتیب داده شدنن نیز توسط خ! نیز اینجاست تا بتواند این فا را به این شیوه بشنود

بادون  ! دهد دهد، فقط طلب مرد  را هدف طرار می نورد، و هیچ گروهی را هدف طرار نمی حواب نمی گوتر  دافا شغل مرد  را به
باه    اسات، و انتخااب نیناده   تان متعلق به خودتان  دهید، افکارتان متعلق به خودتان است، طلب توجه به اینکه چه کاری انجا  می

شعور چیوات؟ در   رحمت چیوت؟ نجات موجودات ذی. شود شعور این فرصت داده می به تما  موجودات ذی. خودتان بوتگی دارد
دهند؛ نیا طرار نیوت ننها نجات پیدا کنند؟ او در این دورۀ زندگی  دورۀ پایان دارما افرادی هوتند که کار یک جاسوس را انجا  می

در ! ا  در گذشته زندگی یک خدای بویار بزر  باود  توجهی بود، و زندگی ا  فرد طابل گذشته  وس است، اما در زندگییک جاس
دهید به جزئیات یاک پارو ه دسترسای پیادا کناد،       اجازه نمی  درست نیوت، و صرفان  کنید او کامالن های دافا اگر احواس می پرو ه

طور موتقیم روشن کند یا کارهای دیگری انجاا    توانید بگذارید حقیقت را به می. تزکیه کنداشکالی ندارد، اما هنوز اجازه دارد که 
 . ریزی شده را انجا  دهد و نن اشکالی ندارد در موارد مربوط به پرو ه نگذارید کارهای خاصی که برنامه. دهد
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هاای   باید انجا  دهید، با وابوتگی درخصوص کارهایی که. طور عقالنی فکر کنید توانید به درخصوص برخی موائل، نمی 
این موآولیتی که بر دو  شماست چقدر عظایم  ! فکر کنید یک مرید دافا هوتید  کنید، بدون اینکه اصالن بشری بحث و دعوا می

! کنیاد  بلکه همیشه با افکاار و عقایاد بشاری فکار مای       اید، شعور درنظر نگرفته هرگز موائل را برپایۀ نجات موجودات ذی! است
محض اینکه با موائل خاصی مواجاه   به! نید تان جلو می های بشری شوید وابوتگی محض اینکه با موضوعات خاصی مواجه می به
  صورت یک شاوخی برخاورد کنیاد؟ اگار واطعاان      توانید با دافا به چگونه می! شوند تان دوباره ظاهر می های بشری شوید وابوتگی می

ننها مشکالت کوچکی نیواتند، چراکاه نیروهاای    . شوند نظر بگیرید، مشکالت واطعان ظاهر میطور صحیحی در نتوانید موائل را به
 . تان خاتمه خواهند داد تان و ابدیت زندگی کهن به زندگی

مریدان دافا تنها افرادی نیوتند که وطتی به این دنیا نمدند یک پیمان با استاد امضاء کردند؛ تما  مرد  و موجوداتی کاه   
ازحاد عظایم اسات و تعاداد      این جهان بیش. یا نمدند و خدایانی که از نسمان نزول کردند، با من عهدهایی امضاء کردندبه این دن

نن موجاوداتِ برگزیاده همگای در    . ازحد کوچاک اسات   همه موجود بیش ازحد زیاد است، زمین برای جا دادن این موجودات بیش
. شعور یاری رسانند، بنابراین توانوتند روی زمین متولد شاوند  جات موجودات ذیای عهدهایی بوتند تا مرا در اصالح فا و ن مرحله

. گونه است که، در تاریخ، برای مریدان دافا، ازطبل نظم و ترتیب داد  تا کارهای خاصی از این تعهد را به انجا  برساانند  صرفان این
 . یزی برای مرد  عادی استاین چ. صورت فرد به فرد، هر کوی موآولیت دارد درخصوص گوتر  فا به

طاور کوشاا تزکیاه     اما شما حتی به. خوبی عمل کنند بهدر کارهای مقرر شده  نکتۀ کلیدی این است که مریدان دافا باید 
هاای دافاا کاه     درحالی که در پرو ه. کنید اشتیاق تزکیه می کنید، یا بی کنید، یا گهگاه تزکیه می طور جدی تزکیه نمی کنید، به نمی
نورد، و همیشه احواس رنجش و  بار می تان را به های تان، وابوتگی نجات مرد  هوتند مشغول هوتید، افکار و عقاید بشری برای

نیاا  ! دانید اینجا طرار است چه کاری انجا  دهید؟ نیا نمی! چیوت؟دارید مربوط به  انصافی بیی که دربارۀ احواس. ناخشنودی دارید
شاان دهیاد؟ ایان     شماری در انتظار شما هواتند کاه نجاات    دانید موجودات بی نیا نمی! عظیم است؟تان چقدر  دانید موآولیت نمی

شاعور را نجاات دهیاد،     دهید تا موجودات ذی وطتی همگی با همدیگر کارهایی انجا  می! این طول شما است! موآولیت شما است
نیاا  . کنیاد  خاوبی اساتفاده نمای    د کند، اما از نن بهاین یک فرصت است و برای این است که شرایعی برای نجات موجودات ایجا

 !خوبی انجا  ندهید چه جر  خعیری مرتکب خواهید شد؟ دانید اگر کارهای مقرر شده برای مریدان دافا را به نمی

. ندعنوان مریدان دافا، بویاری از شما، در روشنگری حقیقت، نرزو دارید که دیگران بتوانند فا را کوب کنند و ملحق شو به
چ پلید صحبت کنیاد، یاا درباارۀ اینکاه     .ک.کنید، اینکه دربارۀ شرارت ح اما اغلب وطتی حقیقت را روشن می. این نیت خوب است

کنیاد کاه    اما وطتی از ننها درخواست می. توانند بپذیرند مریدان دافا چقدر خوب و درست هوتند، اینها معالبی هوتند که مرد  می
ا  را بگاذرانم؛   باید پول دربیاور ، امور خانواده»: شان همگی شبیه این است های چرا؟ البته عذر و بهانه .کند تزکیه کنند، عمل نمی

شاان باه تزکیاه کاردن مانعکس       توانند وارد شوند، که در عد  تمایال  ننها صرفان نمی« .هنوز این یا نن کار را دار  که انجا  دهم
شوند از انواع و اطوا  عاذر و بهاناه    دهند وارد شود؟ خدایان باعث می ه او اجازه نمیدانید این خدایان هوتند که ب نیا می. شود می

کنند تا از تزکیه اجتناب کند، زیرا او ارز  یک مرید دافا شادن   ا  را کنترل می استفاده کند و انواع و اطوا  افکار و عقاید بشری
کنناد و برخای دیرتار، کاه      برخی فا را زود کوب مای . ریخی تعیین شدندای تا گونه  را ندارد و به این دلیل که این مریدان دافا به

توانند وارد شوند؛ زیرا او ارز  این را ندارد کاه ایان مواآولیت     اما برخی از افراد صرفان نمی. اهمیتی ندارد؛ او یک مرید دافا است
 . باشکوه را برعهده بگیرد

هاای عاالی اساتخدا  کنایم، اماا او تزکیاه        م کوی را با مهارتخواهی ما می. این مانند هنرهای نمایشی شن یون است 
برخای از  . کناد  ها این محل را ترک می حتی اگر ازعهدۀ این برنییم تا او را به اینجا بیاوریم، با انواع و اطوا  عذر و بهانه. کند نمی

دهناد اینجاا    نیروهای کهن نیز به او اجازه نمای . ودکنند که بر خواهند بمانند، اما خدایان او را وادار می کنند و می افراد تزکیه نمی
شعور است، کاری کاه مریادان دافاا     شن یون درحال نجات موجودات ذی. کنند که ارز  نن را ندارد بماند، زیرا ننها احواس می

رد، اگر کوای  های سعح باالیی را نیاز دا زیرا هرچه باشد، شن یون یک شرکت هنرهای نمایشی است که مهارت. دهند انجا  می
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اگر ثابت شود که او خاوب اسات، پاس اجاازه دارد کاه      . تواند واطعان ملحق شود مهارت داشته باشد و بتواند تزکیه نیز بکند، او می
حتی اگر وارد شود، اگر کارهایی که جنبۀ نگاهش طول داده، انجا  ندهد، وادار خواهاد شاد   . بماند؛ وگرنه اجازه ندارد که وارد شود

در جایگاه ارکوتر . دهند کننده است، گروهی که موجودات ذی شعور را نجات می زیرا این گروهی متشکل از افراد تزکیه. که برود
یک فارد عاادی کاه کال      -اگر یک فرد عادی اینجا باشد. و روی صحنۀ رطص، فقط افراد حضور ندارند، خدایان نیز ننجا هوتند

عبارت دیگر، این گروه  به. گونه است تواند مجاز باشد؟ درواطع وضعیت این ونه میکند، چگ بدنش کارما دارد و کوی که تزکیه نمی
دانید که خدایان درحال کمک هوتند و هماراه باا    همگی می. از مریدان دافا گروهی نیوت که صرفان هر کوی بتواند ملحق شود

صداهایی کاه از ارکواتر سااطع    . وع هوتندهای اجراگران، روی صحنه و خارج از صحنه، معجزات درحال وط ها و تکنیک مهارت
ننچاه  . مقایوه با هیچ کوای نیواتند   شوند و طابل بینند، همگی توسط خدایان تقویت می های بصری که مرد  می شود و جلوه می

 . های یک فرد بهتر باشد، تأثیر بهتر است البته، هرچه مهارت. رود بینند از بشریت فراتر می شنوند و می مرد  می

گردیم؛  دنبال ننها می وطتی افرادِ با استعداد نداریم، در اجتماع به. گونه است های مریدان دافا نیز این ص سایر پرو هدرخصو
ازننجا که مریدان دافا . اما پس از جوتجو در اینجا و ننجا، در انتها عملی نخواهد بود و شما هنوز مجبورید به خودتان متکی باشید

اندیشاید کاه خودتاان ایان      هایی نمی کارها را انجا  دهید؛ چرا به مرد  عادی متکی هوتید؟ چرا به راههوتید، باید خودتان این 
دنباال نتاای     شاما باه   مگرناه؟  حل سریعی را پیدا کنیاد،  خواهید که راه موضوع را حل کنید و استعداد را توسعه دهید؟ همگی می

دهیاد، نن را   هرکاری که انجا  مای . ریمنی در شما القاء کرده استنید که حزب اه این تفکر از فرهنگ حزب می. سریعی هوتید
در روند انجا  کارهاا  . تان شود طلب شما است، نه خود موفقیت در روند انجا  کارها، ننچه به نن نگریوته می. خوبی انجا  دهید به
کنیاد، کاه    اسات کاه در تزکیاه صاعود مای      دهید نیز روندی از ایان  روندی که کارها را انجا  می! توانید مرد  را نجات دهید می

توانید نقاش   گونه نیوت که فقط اگر در انجا  نن کار موفق شوید می این! کند شعور را ایفا می همزمان، نقش نجات موجودات ذی
 . شعور را ایفا کنید نجات موجودات ذی

، اینکه برخی از افراد از روی عادت، دهد کنندگان اطشار مختل  جامعه روی می موضوع دیگری وجود دارد که برای تمرین
دهد، باا چاه    ها را انجا  می جزئیات اینکه چگونه کوی یکی از حرکات تمرین: مواردی مانند. کنند روی جزئیات کوچک تأکید می

دی از شاما  درمیان افرا. توانند این افکار را رها کنند و ننها نمی. دهد، یا چگونه حرکات برخی کمی متفاوت است سرعتی انجا  می
اید، طبل از اینکه اینجا بیایید و یک انوان شوید، برخی از مدرساۀ باودا بودیاد، برخای از مدرساۀ دائاو بودیاد و         که اینجا نشوته

رساانند   های من شما را به کمال مای  بگذارید به شما بگویم، این تمرین. های گوناگون موجودات خدایی بودید بویاری، سایر گونه
مان هرگاز بار جزئیااتی کاه چگوناه       . شما چیزهایی را داریاد کاه در ابتادا داشاتید    . گردید تان برمی ایگاه اولیهطوری که به ج به
تا وطتی که حرکات تمارین  . این را نگفتم. باید دطیق باشد تأکید نکرد ، گویی همگی از یک طالب بیرون نمده باشید[ تان حرکات]
تان را وسیع کنید، افکارتان را روی موائل کوچاک متمرکاز نکنیاد و بارای      طلب. طور کلی صحیح باشند، ننها مؤثر خواهند بود به

این برای برخی افاراد هنگاامی کاه فاا را معالعاه      . نگاه کردن به موائل نباید از انواع و اطوا  افکار و عقاید بشری استفاده کنید
خواناد و   خواند و نن را نمی یا کوی چگونه این را می افراد چه چیزی معالعه کنند، در چه زمانی، چه مدت،: دهد کنند روی می می

اگار فاا را معالعاه     -کنناده هواتید   عنوان مریدان دافا، هنگامی که وطت دارید باید فا را معالعه کنید، زیرا یک تزکیه به. مانند نن
د بیشاتری را نجاات دهیاد، خاوب     دهید؟ و سپس با وطت و زمانی که باطی مانده، اگر بتوانید افرا نکنید چه کار دیگری انجا  می

 !خواهد بود

جاای   ا  و تمرین گروهی چیازی اسات کاه بارای هماه باه       جای گذاشته معالعۀ گروهی فا چیزی است که برای همه به
کنناد،   بنابراین هر کوی که در خعر نزار و اذیت شدید نیوت، مخصوصان افرادی که هر جایی خارج از چین زندگی مای . ا  گذاشته
های  هیچ دلیلی وجود ندارد این کار را انجا  ندهید، چراکه نن به این موضوع مربوط است که انوان. ین شکل عمل کنندباید به ا

. بنابراین، تمرین گروهی و معالعۀ گروهی چیزهایی نیوتند که بتوانید بدون ننها عمل کنیاد . نینده فا را کوب کنند و تزکیه کنند
های دیگر را بخوانیاد و ایان اشاکالی     اگر وطت بیشتری دارید، سپس سخنرانی. ای خود سازیدرا متن اصلی معالعۀ ف جونن فالون
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فشارده اسات و وطات زیاادی بارای خوانادن ساایر          تاان واطعاان   اگر وطت گاروه . را معالعه کنید جونن فالونندارد؛ اما عمدتان باید 
ایان صارفان چناین    . های فای مارا معالعاه کنیاد    سایر سخنرانی ها ندارید، پس باید خودتان وطت و زمانی را پیدا کنید تا سخنرانی

خواهیاد طواعاد    برای شما طواعد خشکی ندار ، اما شاما همچناان مای   . ای است و هیچ الزا  عمدی برای شما ندار  موضوع ساده
 !سخت و خشکی برای خود وضع کنید

باید درخصاوص  ! کننده درنظر بگیرید ود را یک تزکیهگرچه چنین الزاماتی وجود ندارد، اما باید خ: اما موضوعی وجود دارد
توانید کارهای مقرر را انجا  دهید؟ ممکن است بگوییاد کاه    اگر فا را معالعه نکنید، چگونه می! عمل کنیدطور کوشا  بهمعالعۀ فا 

توانید ننها را انجاا    د که نمیشو گری، تفکر بشری و زیرکی متکی باشید، تضمین می اما اگر برای انجا  کارها، به حیله. توانید می
توانید نن  ، اما در کار نجات موجودات نمیگونه عمل کنید ننتوانید در کوب و کار یا کارکردن درمیان مرد  عادی  چرا؟ می. دهید

گویید  اتی که میخواهید او را نجات دهید، اما کلم می. گویید انر ی ندارند و معابق با فا نیوتند را انجا  دهید، زیرا کلماتی که می
خواهیاد او را نجاات    توانید او را نجات دهید؟ اگر مای  هایش را ازبین ببرد؛ چگونه می تواند کارمایش را ازبین ببرد و وابوتگی نمی

داوری و  گوییاد انار ی داشاته باشاد و بتواناد پایش       طوری کاه کلمااتی کاه مای     کننده باشید، به دهید، خود شما باید یک تزکیه
کند مهار  تواند نن چیزهای بدی را که در نن زمان با افکار  مداخله می ش را ازبین ببرد؛ نن چنین تأثیری دارد و میهای وابوتگی

گونه نیوت؟ افرادی  های گوناگون است، نیا این این شامل روشنگری حقیقت در محیط. توانید او را نجات دهید کند؛ فقط ننگاه می
بوایار  . کننده طدیمی هوتم و اگر برای مدتی فا را معالعه نکنم مشکلی نخواهد باود  تمرینمن یک : کنند نیز هوتند که فکر می

اکنون از شاما جادا    ، زیرا بخشی از شما که تزکیه شده همهوتخوب، بدون توجه به اینکه چقدر طدیمی هوتید، نن یک مشکل 
اگار  . فکار درستی که از فا توسعه دادید عمل نخواهد کردتان باال برده شد، بدون ا تان که تا مرتبۀ نسمانی اولیه گونگ. شده است

 . نید 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 می

ا  ساقوط   را تارک کناد، گوناگ    تان را فعال کنید؟ اگر کوی دافاا  ها و افکار بشری گونگ توانید با نن ترس چگونه می
وطتای دافاا را تارک    . کنید دیگار درحاال تزکیاه نیواتید     ا  که وطتی دافا را ترک می همیشه گفته. ماند کند و چیزی باطی نمی می
. دهید دیگر انجا  کارِ یک مرید دافا نخواهد بود، بلکه، صرفان اعمال خوب یک فارد عاادی اسات    کنید هر کاری که انجا  می می

تان را ارتقاء ندهید، پس صرفان  و اگر فقط تقوا جمع کنید و گونگ. توانید فقط تقوا جمع کنید به کمال نخواهید رسید بلکه میشما 
شاماری از موجاودات منتظار     تعداد بی. تان نیوتید شما مانند یک مرید دافا درحال نجات موجودات. مانید در این مکان بشری می

. شاوید  کنید و شل می هید، اما طادر نیوتید نن کار را انجا  دهید، و گاهی مانند مرد  عادی رفتار میشما هوتند تا ننها را نجات د
. کنید که هر حرکت و هر فکرتان همگی خیلی طبیعی و ساده هواتند  کنید که هر چیزی خیلی ساده است و احواس می فکر می

! موآولیت شما عظیم است! چیوت؟« موضوع مهمی نیوت»منظورتان از « موآلۀ مهمی نیوت، مگرنه؟ چه چیز مهمی است؟»
یک فرد خوب درمیان مرد  عادی باشید و تزکیه نکنید، هناوز درحاال ارتکااب      اگر صرفان! تواند موضوع مهمی نباشد؟ چگونه می
حال باه انجاا    شما در!! شعوری که طرار است نجات دهید نیوتید زیرا درحال نجات موجودات ذی! نهایت عظیم هوتید جنایتی بی

ا ، هرگاز از   وطتی در گذشته فاا را نماوز  داده  ! نیا چنین موضوعی نیوت؟!! تاریخ امضاء کردید نیوتید رساندن پیمانی که ماطبل
اماا برخای از افاراد    . شود سرعت نزدیک می استاد نگران است، چراکه پایان، به. ا  چنین لحنی برای صحبت با شما استفاده نکرده

تان توسط شما به کناار راناده شادند نیاز طععاان       های بشری واسعۀ وابوتگی نن شاگردانی که به! چه کار باید کرد؟. نگران نیوتند
اگر ننها را پیدا نکنیاد و برنگردانیاد، شاما نیاز درحاال ارتکااب       . اند، و با رنجش و دلخوری جدا شدند خودشان خوب عمل نکرده

زی درمیان مرد  عادی است، که وطتی تما  شده، تما  شده است؟ نیا به این سادگی کنید این شبیه چی نیا فکر می. جنایت هوتید
 است؟

اند، گویی با یاک ناخ متصال شاده و      شمار هوتند و همگی چشمی را به اینجا بیرون فرستاده موجودات در این جهان بی
تاک مریادان    اند، و تاک  نجا بیرون فرستادهشمار در این جهان چشمی را به ای تما  موجودات بی. یک کرۀ چشم در جلو طرار دارد

 -تار  بینای  در بُعدهای ذره. هایی وجود دارد ها در هر سعحی، چشم و داخل چشم. ننها در هر سعحی هوتند! کنند دافا را تماشا می
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تر به  بینی ی ذرههایی وجود دارد که از بعدهای حت تر، چشم بینی های ذره درون چشم -دانند تر نمی که حتی خدایان در سعوح پایین
اند و همگی اینجا دربین  ای اطراف خود باطی نگذاشته اند، و هیچ فضای خالی طوری که زمین را پر کرده اند، به بیرون فرستاده شده

ن شا کنند، زیرا شما نیندۀ حیات ننها تک تک کارها و هر یک از افکار و نیت شما را تماشا می. کنند ها همه چیز را تماشا می انوان
[ نتیجاه ] کنید مهم نیوت و اینکه خوب یاا ضاعی  عمال کنیاد     شما فکر می! توانند نگران نباشند؟ چگونه می! کنید را تعیین می
یک مرید دافا چیوت؟ نیا ایان   [مفهو ] تان چقدر عظیم است؟ شوید که موآولیت نیا متوجه می. گونه نیوت اما این. یکوان است

 !ترین عنوان است شود؟ این بزرگترین و مقدس تواند استفاده طوری می نا  همین

  این مهم نیوات، اساتاد دیاده   . اند کنند، گرچه تا درجات مختلفی لغزیده البته بویاری از مریدان دافا خیلی خوب عمل می
رخیزید و ایان  افتید ب وطتی می. نیند حواب نمی ها بتوانند تحمل کنند و ننها به ها چیزهایی نیوتند که انوان است که برخی سختی

تا وطتی بتوانید سراسر این مویر را با ذهنی شافاف بپیماییاد و همیشاه    ! خوبی عمل کنید دوباره شروع کنید و به. توجه است طابل
امیادوار   ! شناساد  رسمیت مای  توجه هوتید و استاد شما را به تزکیه کنید و امور مقرر برای یک مرید دافا را انجا  دهید، شما طابل

لعفان این کلماتی که گفاتم را باه مریادان    . خوبی عمل کنید نیرویی تازه به خود بخشیده، وطت را غنیمت شمارید و به همگی شما
وضاعیت دائماان   . پایان گیر نکنید های بی تان، در موائل کوچک و در جر و بحث های بشری در وابوتگی. دافا در چین منتقل کنید

 . شری بویار زیاد داشته باشیدهای ب نباید وابوتگی. درحال تغییر است

هاا،   برخی شاگردان به بازداشاتگاه . ها را انجا  دهند نیند تا تمرین کنندگان بیرون می ها تمرین ا  که در برخی مکان شنیده
هاا   شیعان در برخی مکاان . اند روند تا حقیقت را روشن کنند و برخی حتی خیلی خوب عمل کرده ادارات پلیس و دفاتر دولتی می

وضعیت درحال تغییر است و شیعان کمتار و  . کند مریدان دافا را دیگر به نن شدت مورد نزار و شکنجه طرار دهد اطعان جرأت نمیو
البتاه  . در هر حالت، مرد  به انتظار شما هوتند تا ننها را نجات دهید، حتی برخی از اجراکنندگان نزار و شاکنجه . است  کمتر شده

گوناه نیوات کاه او گاو       ایان . کنید گاو  نکنناد   اند و شاید وطتی حقیقت را روشن می تکب شدهبرخی گناه بویار عظیمی مر
اما هر حالتی که باشد، مریدان دافا طرار نیوت گزینشای عمال   . دهند گو  کند بلکه خدایان هوتند که به او اجازه نمی: کند نمی

 .نجات دهید شوید را شعوری که با ننها مواجه می کنند و شما باید موجودات ذی

طور پیوسته  از نن زمان به بعد، هر سال این روی داد و خدایان به. وطتی متولد شد ، بویاری از خدایان با من پایین نمدند
االن . ایان انادازه زیااد باود     -های بارف پاایین نمدناد    زمانی که نموز  فا را شروع کرد ، نن خدایان مانند دانه. نمدند پایین می

سااله باشاند، کاه بوایاری از      2۱کرد ، و از وطتی گوتر  این فا را شروع کرد  تا االن، ننها باید افراد جوان شان را حواب  سن
از ننجاا کاه نن   . همگی ننان خدایان بودند که به زمین پایین نمدند و در سراسر دنیا پخش شادند . اند ننان واطعان نجات پیدا نکرده

های اخیار   چرا در سال. رو حیوان یا گیاه شدند ها نتوانوتند موجودات بشری شوند و ازاینتعداد بدن بشری وجود ندارد، برخی از نن
مقررات حفاظت از حیوانات و گیاهان خیلی شدید شده است؟ معمآنان دالیلی وجود دارد و خدایان این را هادایت کارده و نظام و    

 . یک از ننها ساده نیوتند یچتواند ماهیت این موائل را ببیند، اما ه هیچ کوی نمی. ترتیب دادند

نیاد، او در معارت تاوهم و ساردرگمی طارار       محض اینکه کوی اینجا پاایین مای   به. دنیای بشری یک سردرگمی است
ها و دانشمندان در سراسر  بویاری از افراد و نیز بویاری از حکومت. کند دانوت فرامو  می گیرد و همۀ ننچه را که زمانی می می

منابع طبیعای  . خوبی از این نگاه هوتند ننها به. بشریت به انتهای خود رسیده و حاال هر روز امکان دارد تما  شود دانند که دنیا می
خواهند  برخی از افراد می. شود طوری که نب اولین چیزی است که تما  می سرعت درحال نابودی است، به اند و زمین به فاسد شده

ها صرفان انوان هوتند،  اما هر چه باشد، انوان. من درحال اشاره به مرد  عادی هوتم. انندای را بگذر زندگی شاد و راحت و نسوده
شود و اجازه ندارد  نید، وارد سردرگمی می و بدون توجه به اینکه فرد از چه سعح باالیی نمده است، وطتی به این دنیای بشری می

باید برپایۀ فا، دربارۀ اصاول  . با شماست که بروید و ننها را نجات دهید توان کرد؟ چه کار می. خاطر بیاورد چیزهایی از گذشته را به
ایم، و به ننها کمک کنید افکار خوبی داشته باشند و  صحیح با ننها صحبت کنید و دربارۀ اینکه چرا ما مورد نزار و اذیت طرار گرفته

نماایش بگذاریاد، فقاط     اگر معجزاتای را باه  . شناسند رسمیت می عنوان نجات مرد  به فقط به این شکل است که خدایان نن را به
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خااطر نجاات    جای اینکاه باه   گزینند، به خاطر نن چیزها برمی سازد و تزکیه را به تر می ها را طوی های مرد  به این طدرت وابوتگی
جودی، هر اندازه هم که دیدند، هر مو این نجات نیوت، و وطتی مرد  نن را می. شود رسمیت شناخته نمی نن به. شان برگزینند روح

هاای خاود را باه     بود که خاودِ نفریادگار تواناایی    شد، نیا بهتر نمی اگر نن رویکرد برگزیده می. خواست که تزکیه کند بد باشد، می
 جای اینکه شما نن چیزها را به مرد  نشان دهید؟ گذاشت، به نمایش می

نساایی در نسامان    طور معجازه  ، بهنیند خدایان می، وطتی نمدپایین کنند که وطتی عیوی  برخی از افراد همیشه تصور می 
در بگذارید به شما بگویم، . د بردند و مرد  را در شگفتی و حیرت فرو خواهنده و خود را در شکوه کامل نشان می. دنشو ظاهر می
و انهدا ، در شُرف نابودی هوتند گیری، ثبات، فواد  اند و در روند شکل موجودات مرتکب گناه شده. هوتنداهریمن ننها این حالت 
باید طبل از اینکه بتوانند نجات پیدا کنند، در این ساردرگمی،  . دنبال نجات باشند رو بود که به این دنیای توهم نمدند تا به و از این

طاور کاه    انننگااه هما   دهاد، اگر یک خدا وطتی بیاید خود را در شکوه کامل نشان . افکار خوب خود را شکل دهند و تقویت کنند
هاا باه دنیاای     داشت کاه خادایان در نسامان    پس چه لزومی می. نمدند تا تزکیه کنند توانید تصور کنید، حتی بدترین افراد می می

و اساتانداردها را باه   « همگی تغییر کنید و خوب شاوید، »: توانوت ننجا بایوتد و بگوید بشری بازپیدایی یابند؟ نفریدگار صرفان می
نن باه  ]بود که به دنیای بشری بیاید؟ نیا نکته ایان نیوات؟    چرا نیاز می. داد فقط یک جمله، این کار را انجا  می مرد  ارائه دهد؛
خاطر ایان اسات کاه موجاودات      اند و درخصوص موجودات در کیهان، به زیرا همگی از استانداردها منحرف شده[ این شکل است

و در میان رن  و ساختیِ اینجاا اگار هناوز     . ردرگمی بیایند تا سختی و رن  بکشنداند، بنابراین باید به این س مرتکب گناهانی شده
گیرند  توجه درنظر می بتوانید به ارز  تزکیه پی ببرید و بتوانید افکار خوب را شکل دهید و تقویت کنید، ننگاه خدایان شما را طابل

 ت، مگرنه؟اصل این اس. دهند تزکیه کنید و نجات پیدا کنید و به شما اجازه می

شاان کاه از     شاان، لارد جهاان    ها دیدند که پادشاه دنیای ننها از نسمان. طلمرو شدند واطعان برخی خدایان بودند که وارد سه
حتی باوجود . نهایت نگران شدند کند و ننها بی شان به دنیای بشری پایین نمده بود، در دنیای بشری خیلی ضعی  عمل می بهشت

ایان  . داد ورزیاد و کارهاای بادی انجاا  مای      شد، نن لردشان هنوز از بیدار شدن امتناع می ا نموز  داده میاینکه دافا در این دنی
طلمرو ممنوع اسات   اما ورود به سه. نجات نیوت و بنابراین خودشان نمدند، خواستند او را بیدار کنند خدایان دیدند که او دیگر طابل

برخی از ننهایی . ننجا را ترک کند؛ پس از ورود، فرد باید مانند یک موجود بشری شود تواند و اگر کوی به داخل نن راه یابد، نمی
در . شان را از دست دادند و نتوانوتند پرواز کنناد  تدری  توانایی کردند، اما به که درواطع اینجا نمدند هنوز بالهایی داشتند و پرواز می

های دیگری نیاز بودناد، اماا وطتای وارد      شکل. تعدادی بودند که وارد شدند  طعانوا. انتها این موجودات، اینجا درمیان انوانها مردند
اینجا در دنیای بشری، درطول زمان اصالح فاا،  . ننها اینجا مردند. ها باشند شدند نتوانوتند خارج شوند و مجبور شدند مانند انوان

ا ببینند، معادل ارتکاب جنایات اسات، چراکاه ایان جاادوی      اینکه به مرد  اجازه داده شود ت. تواند برداشته شود جادوی توهم نمی
ها را  اکنون این صحنه اما مرد  برخی از نن را دیدند، بویاری از افراد هم. شود بنابراین اجازه داده نمی. برد توهمِ اینجا را ازبین می

 . اند، اما ننها در اطلیت طرار دارند دیده

ها را ارائه  توانم نمایش باشکوهی از توانایی من نمی. کند طالب اصول فا تشریح میاما هرچه باشد، استاد این موائل را در 
هاا، ننهاا چیزهاایی را ورای ننچاه در الیاۀ       در نن حالات . اند، پس بگذارید باشد البته برخی از افراد چیزهای خاصی را دیده. دهم

منزلاۀ شکواتن جاادوی تاوهم      ه در الیۀ سعحی نبود، بهتان بود، و ازننجا ک های نن درنتیجۀ توانایی. سعحی بشری است دیدند
طور کامل در الیۀ ساعحی بشاری نشاکار     وطتی چیزی به. نن چیزی بود که درنظر گرفته شده بود که ببینید. شود محووب نمی

و چیازی  ا  هرگاز در گذشاته نماوز  داده نشاده      دانید، ننچه نموز  داده ای است که می اما نکته. شود شود، توهم شکوته می
شامار   ننچه در حافظۀ من است، محدود به هرچیازی از موجاوداتِ ساعوح بای    . نیوت که هیچ فرد دیگری بتواند به مرد  بگوید

دانام، اماا    هر چیزی در من هوت و من هر چیزی را مای  -یابد ا  نیز گوتر  می کیهان نیوت، بلکه تا نیندۀ بشریت و گذشته
( تشاویق . ) دهاد  اید که استاد به افراد، خوانندگی را نماوز  مای   شنیده. ت، کمی نشان داد درحقیق. توانم به شما نشان دهم نمی

تااریخ،   دانند، زیرا رطص ماطبال  دانند افرادی که در رطص خبره هوتند به اندازۀ من نمی ننهایی که در رطص متخصص هوتند می
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بوایار  . داناد  گویند استاد ناگهان این همه چیزها را مای  ننها میو البته اینها فقط چند نمونه هوتند؛ ( تشویق پرشور. ) اثر من بود
نیند تا این کار را انجا  دهند، اما  تاریخ سوگند خوردند که می ننها در ماطبل. خوب، متأسفانه برخی از افراد معابق انتظارات نیوتند

  .ن استرو استاد خود  درحال انجا  ن نیامدند و هیچ کوی درحال انجا  نن نیوت، ازاین

گاناه   تان چقدر عظیم است و این باازیِ بچاه   عنوان مریدان دافا، باید بدانید موآولیت خواهم به شما بگویم، به همیشه می
اماا  . گیریاد  نهایت نگران هوتم، اما شما هناوز نن را جادی نمای    این تعهد اکنون به نخرین مرحله رسیده است و من بی. نیوت

طاور هدفمناد نظام و ترتیاب داده شاد تاا        هر چیزی در دنیای بشاری باه  . خیلی دیر خواهد بود درانتها حتی اگر گریه هم کنید
اید که یاک   و شما فرامو  کرده. دارد ها را برانگیزاند؛ چیزهای بویاری وجود دارند که شما را از نجات پیدا کردن بازمی وابوتگی

شعور هوتید و شما امید موجودات در منعقۀ  امید تما  موجودات ذی شما! روید؟ کننده هوتید و صرفان همراه با نن چیزها می تزکیه
 !خودتان هوتید

ازحد اهریمنی است و موائلی که نیروهای کهن نظم و ترتیب دادند نیاز بایش از حاد اهریمنای      این نزار و شکنجه بیش
. چیزی که امروز هوت تبدیل کردناد  میلیون سال بنیان گذاشتم توسط ننان نابود شد و موائل را به 2۱۱هر چیزی که در . است

توانیم انجاا  دهایم    ننچه می. گونه شده است ای حل و فصل شود، اما حاال این خواهانه طور نیک در ابتدا طصد داشتم هر چیزی به
یزی است که این نیز چ! توانید؟ خوبی عمل کنند، چرا شما نمی توانند به دیگران می. این است که ننها را در بازی خود مغلوب کنیم

 . خوبی عمل کنید اگر وضعیت خاصی نباشد، پس باید طادر باشید به. باید مدنظر طرار دهید

اند هویت بویاری از شاگردان که از سرزمین اصلی چین  مریدان دافایی که کارهای کنفرانس را بر عهده دارند، طادر نبوده
دانناد کاه نیاا     نیناد و نمای   ه بویاری از افراد هوتند که از چاین مای  هر ساله بویار نگران هوتند چراک. اند را مشخص کنند نمده

کنندگان از سرزمین اصلی چین مواافتی طاوالنی را طای     در انتها، به ننها گفتم که تمرین. مشکالتی وجود خواهد داشت یا خیر
ای دزدکای باه    ین نباشاید کاه عاده   و نگران ا( تشویق . )شان راحت نبوده است، پس بگذارید وارد شوند اند و این سفر برای کرده

اگر نتوانید یک مریاد  . شنود چنین رابعۀ تقدیری دارد، چراکه نمده بودید تا فا را کوب کنید هر کوی که فا را می. یابند  داخل راه
ای موجاوداتی  خوبی عمل کنید و بر تان داشته باشید، و نماده باشید که به دافا باشید، هنوز هم باید سعی کنید افکار خوب در ذهن

 . که نمایندۀ ننها هوتید موآول باشید

توانیاد   مای ( تشاویق پرشاور  . ) کانم  های همگی شما اساتفاده مای   مانده برای پاسخ به پرسش بویار خوب، از زمان باطی
 . های پرسش را بنویوید و ننها را به افراد موآول کنفرانس بدهید برگه

 .ننها را باال بیاورید

 در سرزمین اصلی چین بودند وطتی اکثر ننان. اند یر بویاری از شاگردان از سرزمین چین به خارج نمدهدر سالهای اخ: ریدم
. ، به فا اعتباار بخشاند  اند تا در محیط نسودۀ خارج شان نظم و ترتیب داده گویند که استاد برای ، اما میاند واطعان طد  پیش نگذاشته

هاسات کاه    مادت عاالوه،   به. کنند شناسند و تمدن غرب را درک نمی ماع خارج را نمیپس از نمدن به خارج، مانع زبان دارند، اجت
عاالوه، افاراد    به. ندا دههای مختل  مشکالت و حتی مداخله ایجاد کر رو برای پرو ه اند، ازاین تحت تأثیر فرهنگ حزب طرار گرفته

 ...، رعایت هیچ اصلی درخصوص استفاده از مرد در برخی مناطق

کنند  ری نمیهمکا خوبی به اند که مدتی اینجا بوده کنندگان طدیمی ند که تمرینکن حواس میکنندگان ا اهنگهم :استاد

ایان  . شانو هواتند   معیع و حرفچراکه  ،استفاده کننداند  چین بیرون نمدهاصلی افرادی که تازه از سرزمین تر است که از  و راحت
 !واطعان ضعی  است[ افراد با]کار کردن توانایی شما در  بدین معنی است که
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خوبی عمال نکردناد و    در چین به، نیند اکثر شاگردانی که از سرزمین اصلی چین می، اما اینجا درحال انتقاد از شما نیوتم
خاطر ترسی که در سرزمین اصلی چین رشد دادند، پاس از   حتی افرادی هوتند که به. کنند خوبی عمل نمی در خارج از چین نیز به

داند درحاال   چه کوی می. شوند در برخی ایاالت دوردست مخفی می بلکهکنند شاگردان را ببینند،  نمینیند جرأت  رون میاینکه بی
ایان   رفتاار و رو  تفکار  باعاث شاده   و باوده  مدت فرهنگ حزب واطعان جدی  بیشتر اینکه، تأثیر طوالنی. انجا  چه کاری هوتند

 . باشددنیا د  این مرتفکر و رفتار شیوۀ در تناطض با  شاگردان

چارا  . گونه نیوات  کامالن طبیعی است، اما ایندهید  ننچه انجا  می فکر کنیدممکن است [ افرادی که از چین هوتید]شما 
بود این منظور به درطول چنین زمانی طوالنی بنیان گذاشته شد، که  کند؟ زیرا این فرهنگ چ پلید فرهنگ چین را نابود می.ک.ح

رو ایان   ازحد راحت است که فا را کوب کارد، ازایان   نیروهای کهن دیدند که بیش! در انتها فا را کوب کنندر کند را طادکه مرد  
در نگاه اول، بارای ایان باود کاه باه مخاالفین       مبارزات سیاسی در چین،  هر یک از سلوله. فرهنگ را مختل، نابود و تباه کردند

بقایاای  در ادامه، در انقاالب فرهنگای،   ! چین بودنخبگان فرهنگی زبین بردند همۀ ننچه ننها اچ پلید حمله کند، اما درواطع .ک.ح
داشاتید   نجری که از روی زمین برمیحتی جای گذاشت؛  همه جا بهدر شکوه، بقایای فرهنگی را  هزار سال پن  .نابود شدفرهنگی 

طادمتی  ، هاا و مبلماان   کاشای نجرهاا،  ، نت داشاتند هایی که افراد در نن سکو هنخا. خی چندهزار ساله داشته باشدتوانوت تاری می
ننها سیوتمی از جدال و کشمکش را بنیان گذاشاتند، سیواتمی کاه افاراد باا      . حزب پلید همه را نابود کرد. ندچندصد ساله داشت

ماع سرزمین اصلی اما مرد  در اجت. انجا  کارها را بوجود نوردند  ترین شیوۀ ترین و رذل تمدن بیو  کردند جنگ و دعوا می یکدیگر
افراد جوان حتای  . گونه است کنند که هر چیزی این اند و احواس می اند، و به این عادت کرده شکل زندگی کرده همگی بدین چین

حتای   ،ر  شده اسات این نول درحالی که در فرهنگ حزب پرور  یافته و بز. گونه باشند این بایدها  کنند که انوان احواس می
 . شکلی درخصوص نن اجتماع وجود نداردمیچ کند که ه احواس می

، همه یک سار و چهاار دسات و پاا     کم و بیش یکوان باشندمرد   روند، ممکن است در نظرشان خارج میبه ننها وطتی  
ناد  پایبدطیقاان یکواانی    جهاانیِ مرد  چین، به اصاولِ  از جمله دنیا، چ پلید، مرد  .ک.طبل از ورود ح. دارند، اما ننها یکوان نیوتند

معیار برای طضااوت اینکاه چاه     و ،ای خود برای تمدن انداردهای پایهدر استرغم تفاوت در رنگ پوست، ظاهر و رفتار،  علی .بودند
 !کرد ننها را سرپرستی مییکوانی  خدای، چراکه اصالن تفاوتی وجود نداشت .ندچیزی خوب و چه چیزی بد است دطیقان یکوان بود

ساوئیس  در گردشاگردان چینای   شنید  که . کنند احواس نزردگی می روند، مرد  در نن منعقه ین میاما حاال، هر جا که مرد  چ
 . ها اختصاص دادند ای فقط برای موافرت چینی طعار ویژه ننقدر برای مرد  ننجا نزاردهنده بودند که

و  ناد کرد رهاا را توزیاع مای   ینشاین فال  مرفاه در برخای منااطق   شنید  وطتی . نیز باید توجه کنند [ی چینی] مریدان دافا
نشواتند تاا    ننجاا مای   (خندند حضار می)« بیایید اینجا مدیتیشن کنیم،»: گفتند بوده، میهای اطراف بویار زیبا  چمنکه  نددید می

 توانند تاب بیاورند؟ در این اجتماع، مفاهیم مرد  متفااوت اسات و ایان    با چنین رفتار شما، افراد محلی چگونه می. مدیتیشن کنند
از شاما کاه باه خاارج     تعداد کنم نن  پیشنهاد می. ری نیز شنید دیگغیرمتمدنانۀ رفتارهای   دربارۀ. اند هرگز ندیدهچیزی است که 

هایی کاه بارای مادتی طاوالنی در ایااالت       سرعت یاد بگیرید، یا از چینی از مرد  غربی به [رفتار درست را]اید، تا حد امکان نمده
د بیشتر بپرسید و رو  تفکرتاان را  یکن دربارۀ چیزهایی که درک نمی. مرد  تعامل کرد ید بارسید چگونه بااز ننها بپ. متحده بودند

کاری انجا  دهیاد کاه تاأثیری منفای داشاته      توانید در این مکان هیچ کاری انجا  دهید، و اگر  وگرنه، نمی. سرعت تغییر دهید به
وجاود   در سراسار دنیاا  مریدان دافای زیاادی  در خارج از چین ن نزار و شکنجه، در شروع ای. بار نوردن است به  باشد، معادل نسیب

ئل را سارعت مواا   باه . کنیاد  اید، و نقشی منفای ایفاا مای    حاال نمده. واطعان وضعیت را برگرداندندنن مریدان توانوتند نداشتند، اما 
 . فراط بروید، نن واطعان عملی نخواهد بوددهید به ا عنوان مریدان دافا، اگر در هر کاری که انجا  می به! برگردانید

، وطتای  این اجتمااع  درحالی که در !رود دهد به افراط می در هر کاری که انجا  میپلید چ .ک.ح[ کنترل]نن اجتماع تحت 
 ممکان اسات طاادر    .دنا ده انجا  میگیرند و کارها را بر اساس شرایط واطعی  شرایط را درنظر می ،پردازند به انجا  کاری میمرد  

گونه اسات، مارد     سرزمین اصلی چین واطعان این. این شکل انجا  دهید  باید نن را به  ،بپذیرید اما باید نن را .بپذیریدنباشید نن را 
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سلعنت پادشاهان، شاه شاهان، یاا نسامان   د، نن را کنن توران باز میحتی وطتی یک رس. روند ننجا در انجا  هر کاری به افراط می
خاارج از چاین   برای نجات مارد  در  منظور  این است که اگر بخواهید  (خندند استاد می( )خندند حضار می). امندن ها می در نسمان

 . دهیدتغییر سرعت  را بهاین ذهنیت باید خوبی عمل کنید،  به

ی از بوایار . هایی نزدیک کوهوتان خریدناد  خانه ،در یک یا دو سال گذشته، بویاری از شاگردان از مناطق مختل : مرید
نن محل از نیویاورک  . ه شرح و تفویر نیز پیروی نکردندکارکنان محل تبلیغ نُدستورالعمل از ننان برطبق مقررات ثبت نکردند و 

وجود دارد، و عالوه بر نن، از نظر رفت و نماد راحات    [در ننجا] های روشنگری حقیقت پرو ه دور است، و تعداد بویار کمیخیلی 
  .ننجا کاری انجا  دهند ، طادر نیوتند درتوانند رانندگی کنند و نمیدانند  که انگلیوی نمی برخی از شاگردانی. نیوت

اگار بارای مادتی در ایااالت     . در ایاالت متحده وضعیتی طانونی داشته باشاید  برای خرید خانه باید. واطعیت دارد :استاد

بتوانیاد راننادگی   و  را تحت تأثیر طرار ندهاد،  مشغول هوتیدیی که در ننها ها سایر پرو ه این موضوع متحده زندگی کرده باشید و
چارا خاود را در نن منعقاه سااکن      ،ندا از سرزمین اصلی چین نمدهکنیم که  دربارۀ افرادی صحبت میاگر  اما .، اشکالی نداردکنید
افارادی  ؛ کناد  اجرایی را اداره نمیامور ین چناستاد ، چراکه توانید استاد را ببینید به کوهوتان بیایید، و نه می ؟ اجازه نداریدکنید می

خاوبی   اید، اما هنوز در ننچه باید انجاا  دهیاد باه    شما بیرون نمده. عهده دارند را بهاین کارها ای موآولیت  طور ویژه که بههوتند 
 . کنید عمل نمی

کنناد یاا حتای گفتگاو      تگو مای ندرت با شاگردان گف ها در برخی مناطق به کنندگان پرو ه افراد موآول یا هماهنگ: مرید
 . گیرند کنند نافرمان هوتند نادیده می کنند و ننهایی را که حس می به نظرات و پیشنهادات افراد گو  نمیبرخی . کنند نمی

خوبی همکاری نکنید،  با کوی بهپرو ه  ۀکنند فردی موآول یا هماهنگعنوان  شما بهاگر : بگذارید به شما بگویم :استاد

و مشاکلی در  نن یک کوتاهی است ، بپردازید به نناگر نتوانید  .تان یک کوتاهی وجود دارد که باید به نن بپردازید زکیهننگاه در ت
خاوبی همکااری    ا  که باید باا یکادیگر باه    در تما  مدت تأکید کرده کنید؟ نیا این را باور نمی. سمت کمال خواهد بود مویرتان به

نیا این اینقدر سخت است . کنید طرد میهمیشه دیگران را باشید؟ مد نکارطدر نا توانید این ه میعنوان فردی موآول، چگون به. کنید
تزکیه نیوت؟ اگر صرفان ننچه را که راحت است بردارید، نیا نن یک روند خودی خود  که با بردباری ننها را متقاعد کنید؟ نیا این به

ر مد نبودیاد و د نخیلی کارسایر شاگردان را همراه کنید؟ عق صحبت کنید و با نرامش با مننیا اینقدر سخت است که تزکیه است؟ 
نیاا ایان واطعاان    . نشان دهید چقدر خوب هواتید خواهید خودنمایی کنید و  خوبی عمل نکردید و با این حال می بویاری از کارها به

ننان باه  ! گذارید میروی کارها تان را  طلبچقدر نگرند ظاهر شما نیوت، بلکه این است که  یننچه خدایان به نن مضروری است؟ 
اگر منعباق  . فا استروی تان  و اینکه نیا طلب گذارید میطلب کافی روی نن که نیا نگرند  به این می نگرند، بلکه توانایی شما نمی

کارها باشد، و شدن جا  روی ان صرفان بلکه فا نباشدروی تان  اگر طلب. کنند تا همکاری کنید با فا باشید، خدایان به شما کمک می
، نن افارادی کاه   دهناد اساتفاده نکنیاد    کوانی که به شاما گاو  نمای   از دهد استفاده کنید و  هر کوی را که به شما گو  می

در  ادامه دهیاد، نیوت معیع که  هر کوی اگر به حذف و .زیرا این نزمایش را نگذراندید. شوند بردار هوتند بعدان نافرمان می فرمان
فاردی  تنهاا  شاما   تزکیه کنید و در انتهاا شما را طادر کند ا نخواهد بود تچیزی ، کوی باطی نخواهد ماند تا کنار برانید نهایت هیچ

گفاتم، همگای     گوناه کاه طابالن    عنوان مریدان دافا، هماان  ؟ بهمد باشیدنکاراینقدر ناتوانید  میچگونه . ماند بود که باطی میخواهید 
بناابراین بایاد برخای از نن    اید،  که از سعحی باال نمدهشود  به شما گفته میتان کجا رفت؟  ؛ تواناییها بودید پادشاهانی در نسمان

 کجا رفت؟ها  کیفیتنن . عناصر را با خود داشته باشید و مقداری از نن خرد را داشته باشید

 . را شکل ندادند معابق انتظار تزکیه نکردند و بدنی واحد در تروی  شن یون، مریدان در ایتالیا: مرید 
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دهایم، خاواه شان یاون باشاد یاا        که انجا  میکارهای دافا کنم  اما فکر می. ایتالیا، باید بگویم، خوب عمل کرد :استاد

فقط یک فرد داشته باشد، خدایان خاصی اگر منعقۀ . ار نیوت که نن کارها توسط تعداد کمی از افراد انجا  شودکارهای دیگر، طر
کنند، ننگااه خادایان    کمترین تالشی نمید که باشنمنعقه نن اگر افراد دیگری در . نن کار را به انجا  برساندکنند  میکمک او به 

کوی است کاه اماور را    فرد موآول .شرکت کنندبنابراین باید بروید و از سایرین بخواهید که همگی  .دانند جایز نمینن را معلقان 
 ایان . گاروه شارکت کنناد    ۀخوبی ترغیب کند و بگذارد هم د و ننها را بهی هماهنگ کنخوب دیگران را بهباید کند، و  می  هماهنگ

مجباور   مواآول هواتم و   فارد  مان  »: فرت کنید بگویید !طرار است انجا  دهدموآول بودن کاری است که فردی در موطعیت 
. موآول باشاید  جا  رساندن نن کارهاان برای بهنن نقش بدین معنی نیوت که شما کوی هوتید که اما « .خود  نن را انجا  دهم
رهباری  هادایت و  خاوبی   منعقه به ننافراد را در  خواهم ا ، از افراد موآول می گفته همیشهطور که  همان. چنین مفهومی نیوت

، اماا باا   ای نداشاته باشاند   لحظه هیچ تجرباه این شاید در . که مشکالتی درخصوص ننان وجود خواهد داشتنگران نباشید  .کنند
فاا را  طاور مکارر    باه نکتۀ کلیدی این است که ننان را رهبری کنید تا . کنند تجربه کوب میانجا  کارها ذشت زمان، از طریق گ

 .تدری  طادر خواهند بود بهتر عمل کنند به. است  عظیم شان چقدر موآولیته ننان کمک کنید متوجه شوند معالعه کنند و ب

شاده  ارمای بیماری از دنیا رفتند، کلماتی مرتبط با دافا روی سنگ طبرشان نوشاته  خاطر ک برخی از شاگردانی که به: مرید
حتی برخی هواتند کاه کتابهاای دافاا را     . نیا این مناسب است؟ این در خارج و نیز در سرزمین اصلی چین روی داده است. است

 . اند طرار داده خود داخل تابوت

طلب مریدان دافا، دافا مقدس در . دار کنید کارها را انجا  دهید تا دافا را خدشه توانید این از منظر مریدان دافا، نمی :استاد

ننچاه در   شان را همراهای کناد؟   درحال پوسیدن های مردگان طرار داده شود تا اجوادِ داخل تابوتها  کتابتواند  است، چگونه می
 اگار . رفتاه اسات  جدا شده و  ،خوبی تزکیه شده ی که بهبدن حقیقنن  ماند صرفان بدن فیزیکی فرد است، درحالیکه تابوت باطی می

و خاود    ،جا گذاشته باشیدو نن شدهمرده گناه عظیمی مرتکب  از جانب نن فردِمانند این است که  کنید،دار  خدشهرا دافا گونه  بدین
 . ندن به استاد استباید هر چیزی را از منظر دافا درنظر بگیرید و فقط نن، یاری رسا. شوید شما نیز مرتکب گناه می

از او : های گردشگردی، با وضعیت زیار مواجاه شاد     در محل« گیری کناره سه»در متقاعد کردن مرد  برای انجا  : مرید
باه او  . او به عالمت تأیید سر تکان داد« اید؟ نیا هرگز به لیگ جوانان پیوسته». پرسید  که نیا یک عضو حزب است، او گفت خیر

. خاطر داشته باشد استفاده شده را به« گیری کناره سه»نامی که برای   تا از لیگ خارج شود و از او خواستم که یک نا  موتعار داد
 شود؟ منزلۀ خروج از حزب محووب می مایلم بپرسم، نیا این به« .کنم درک می»یا « متشکر »یا « بویار خوب»: او گفت

را هادف  « گیری کناره سه»خروج از حزب یا پیشگامان جوان یا  های گردشگری، نباید خودِ کنم در محل می فکر :استاد

عنوان هدف خاود در نظار داشاته     خاطر داشته باشید، طرار است روشن کردن حقیقت و نجات مرد  را به همگی به. خود طرار دهید
فقاط  کنید نن فارد   اس میاگر احو. تواند نجات یابد، پس این خوب است کنید نن فرد می اگر احواس می( تشویق پرشور)! باشید

طاد   اولین البته، اگر در ابتدا موافقت کند که خارج شود، این . کند، مانند این است که شما را فریب داده است شما را از سر باز می
گرفتاه   شده درنظر تواند انجا  طوری که بتواند واطعان از نن نگاه شود و سپس نن می حقیقت را بیشتر برای او روشن کنید، به. است
 .شود

شااگردان پاول طارت      هاست که از خاانواده  ، مدتشود ه توسط شاگردان کانادایی اداره میای ک یک شرکت رسانه :مرید
سخنرانی استاد در غرب ایاالت متحده در سال گذشته، برخی  از پس. و مبلغ نن بویار زیاد است تا برای پرو ه استفاده کند  گرفته

فرد موآول گفت که ننها بجای گاردنوری اعاناه   . شان پیش نمد که نیا این کار، گردنوری اعانه است یبرا تردیداز شاگردان این 
 .تلقی کردعنوان یک سختی  را بهصداهای مخال   درحال طرت کردن بودند و



14 

 

 ییاان بندهند، همگی بایاد   هر کاری که مریدان دافا انجا  مییا های مریدان دافا،  پرو هدرخصوص . درست است :استاد

و بتوانید مرد  را نجات دهید، و فقط ننگاه این یک پرو ۀ مریدان دافا باید رویکرد درستی را برگزینید ند، حداطل داشته باش مقدس
تان این است که حقیقت را  انگیزهتان اشتباه است، هرچند  شروع ننگاه نقعهباشد، دهید فریب  کاری که انجا  می اگر اساس. است

بدین معنی اسات کاه، از   تواند مجاز باشد؟  نیا این می پس .که کارهای خوبی هوتند های دافا را انجا  دهید،  هروشن کنید و پرو
 .است بوده مویرهمان نغاز نیز رویکردتان خارج از 

ه است و اشتبااساسان نن نگاه شوند مرد  ؟ برای این بود که بنا شداراذل ا گروهی از در نغاز ب چ پلید.ک.دانید چرا ح نیا می
 .تواند دوا  بیاورد نمیو خیلی است،  ان اهریمنیاساس

وطتی نیاز دارید کاه کااری انجاا     . باید واطعان به ننها بیندیشید[ درحال انجا  نن هوتید]از کارهایی که درخصوص برخی 
. از شااگردان پاول بگیریاد   کنیاد   یمسعی روید  اینکه می، و بعد از دهید بینید و به من توضیحاتی ارائه می نیید و مرا می می  ،شود

بازپرداخات  اگار بعادان باه ننهاا     داشات   مای این اشکالی ن. دهد دولت بعدان پول میگویید  می، کنید درخواست میپول از ننان وطتی 
ذر و افتاد؟ ممکان اسات عا     در انتها چه اتفااطی مای  . کنید میهای دیگری پیدا  عذر و بهانه گردانید و به ننها برنمیاما . کردید می

ای را انجاا  دهناد از    خواستند جمع شوند تاا پارو ه   مینن زمان که اگر ننهایی که درگیر هوتند  .های بیشتری داشته باشید بهانه
  .بود کردند، ماجرای دیگری می سرمایۀ خودشان استفاده می

برداشات اعضاا، کاه در چاین      از مرد  جنایت ها هزار نفر جالوت جوایزی دریافت کرد و باعث شد دهود و وفیلم دا: مرید 
خااطر   باه  ها که کیفیت باالیی دارند مقدار بوایار زیاادی پاول نیااز دارد، اماا      تولیداتی در رسانه. درحال روی دادن است را ببینند

. دشود که تولید به پایان برس وطتی پرداخت مینن بخشی از ، [و جایزه دریافت کرد]گذاری دولت که برای نن اطدا  کردیم  سرمایه
تحت این شرایط ما از تعاداد کمای   و  بازپرداخت و ضمانتزمانی  همچنین برنامه ،شرایط وا  از و با نگاهی کاملنرخ بازار برطبق 

اماا برخای از شااگردان فکار     . کنند پول طارت کاردیم   از شاگردانی که استعاعت دارند و نیز از مرد  عادی که از ما حمایت می
 .کنیم ی مینور کنند که ما اعانه جمع می

رسد نظراتای از دو   نظر می این دو به. پرسش را خواند  و پرسش طبلی را نیز خواند درخصوص این موضوع، این  :استاد

درباارۀ ایان   خواهم بیشاتر   از شما می ،های مریدان دافا صحبت کرد  ۀ موآولیتدربار حاال که در اینجا. کند طرف را منعکس می
اماا  رست است، پس نن را انجا  دهید و من مخال  نن نیواتم؛  دهید د کنید که ننچه انجا  می میاگر فکر . کنید موضوعات فکر 

 .اصالح کنیدتان را  باید اشتباهات  وت، پسنیکنید که درست   میاگر فکر 

شوند، مانند نخاوردن کلام    کارهای خاصی هوتند که در کوهوتان انجا  می ؟از استاد بپرسم پرسشی ممکن است: مرید
 نیا الز  است که از ننها پیروی کنیم؟. طبل از مصرف ننشیر  جوشاندن اکلی یابر

هاا   و واطعان انواع و اطوا  وابوتگی شوند گونه پخش می شایعات این (خندند حضار می)؟ ه استگفتاین را چه کوی  :استاد

 .هرگز چنین مقرارتی در کوهوتان وضع نشده و چنین چیزی نیز گفته نشده است. تواند منعکس شود می

که در نواخۀ چینای اپاک تاایمز     ] چهرۀ تاریخی بپرسم 24دربارۀ منظورمان از منتشر کردن  ممکن است از استاد: مرید
 ؟[شود انجا  می

کناد، فرهناگ    چ پلید نابود مای .ک.دانند، ننچه ح چرا؟ همه می. پرمعنی هوتندم چنین چیزهایی واطعان کن فکر می :استاد

نیا درحال بازگرداندن فرهنگ سنتی نیوتیم؟ . داندن و ترمیم نن هوتیم، زدودن فرهنگ حزببازگرسنتی چین است و ما درحال 
 . کنم چیز خوبی است کند، بنابراین فکر می درواطع چنین نقشی را ایفا می
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های ماا   رسانه ،[تا حقایق را روشن کنند]روند  های اینجا می به محلۀ چینی اند شاگردانی که اخیران از چین نمده وطتی :مرید
« گیری کناره سه»های گردشگری برای روشنگری حقیقت و  درحالی که در محل، برند می [برای همکاری]ننها را چند روز پس از 

 . های روشنگری حقیقت به اجبار بوته شد نن مکان. فقط یک یا دو نفر از شاگردان بودند

دنبال افراد هوتند که ننها را جذب کنناد، بادون اینکاه     به هر جاییای کمبود نیروی انوانی دارد و ننها  هر پرو ه :استاد

شاما فارد را باه داخال      .کند یا خیر وضعیت نن شاگرد را درنظر بگیرند، اینکه نیا توانایی دارد، و اینکه نیا این اجتماع را درک می
، و فرهناگ حازب شاکل گرفتاه    از که  است مملو از عادات بدی  برید که مملو از فرهنگ حزب است، کشید و در انتها پی می می

نیا ننچاه  . معمول و رای  است را داشته باشد، و او مملو از نن چیزها استفردی که در چین  موتعد این است که نن مشکالت بین
 . کنید نیید و شکایت می و در انتها نزد من می .رود گونه پیش می همیشه این گفتم درست است؟

بدنی واحاد   ،خاطر این است که از باال به پایین هنوز اصالح نشده است، نیا این به محیط اهریمنی در هنگ کنگ: مرید 
 ...ایم شکل نداده

. کنناد  خاوبی تزکیاه نمای    کننادگان خودشاان را باه    خااطر ایان نیوات کاه تمارین      وضعیت در هنگ کنگ باه  :استاد

با  (کنند همۀ مریدان تشویق می)! ن ببر هوتیدشما در دها. کنند توجهی خوب عمل می طور طابل کنندگان در هنگ کنگ به تمرین
جاا  هنوز به نن اصالحاتی که درحال روی دادن است .کرد خواهدکند و نن تغییر  تغییر کلی وضعیت در چین، وضعیت نن تغییر می

  (تشویق پرشور). خیلی زود روی خواهد داد( تشویق). کند به ننجا برسد، وضعیت تغییر می وطتی .است نرسیده

ساایت مینگهاویی دو    کشد، روی وب بیان کردند که نزار و شکنجه بیش از ده سال طول نمی 2۱۱2استاد در سال : دمری
کردناد زناده نگااه     ی اینکه استاد این را بیان کردند تا امید را دربین مریدانی که فشار عظیمی را تجربه مییک. درک موجود است

 . اند تمدید کردهیگر این است که استاد زمان را درک د .دارند

ده سال برای اصالح فا و ده سال دیگر برای اصالح دنیای بشاری  . برای ده سال بود، نظم و ترتیب در نن زمان :استاد

پس از اینکه نیروهای کهان مداخلاه    اما .نظم و ترتیب دادتما  اینها را مندی  طور نظا  استاد به. توسط فا، در مجموع بیوت سال
 تصمیم گرفته بود  که باید متوط  شود، اگر. توانوتم در همان ده سال به پایان برسانم من واطعان می. نابود شد کردند، کل این امر

کننادگان را   تعداد زیادی از تمرینرو  اند، ازاین چه مشکلی؟ نیروهای کهن نیز این را دیده. داد اما مشکلی روی می. شد متوط  می
و عقب بمانند؛ و بویاری از موجوداتی که بایاد   ث شدند وطتی نتوانوتند تحمل کنند سقوط کنندمورد نزار و اذیت طرار دادند و باع

رسااند   بایوت این را به پایان می  پس به من بگویید، نیا استاد می. این کار ننها است. یافتند را نیز غیرطابل نجات کردند نجات می
هدف نیروهای کهن این . شد نفجر میرسید، و طبیعتان باطیماندۀ جهان م ایان میخواستم نن را به پایان برسانم، به پ اگر می یا خیر؟

بااز نایواتند، و   باشند   های کیهانی از میان اصالح فا نگذشته بدنبود که از رویکردشان استفاده کنند و تا وطتی نخرین موجودات 
به  توانوتم رساند  یا خیر؟ نمی پایان می ا بهبایوت نن ر یا میپس ن. امور را به پایان برسانم یزمانبازۀ طصد نداشتند بگذارند در نن 

دسات   ، تعاداد بوایار زیاادی از موجاودات از    بودند زیرا تعداد بویار زیادی از مریدان دافا سقوط کرده و عقب مانده  ،انمپایان برس
دیاده   و نسایب جهان خیلی کوچاک و ناکامال   این . نجات یابندوتند توان شعور نمی ، و تعداد بویار زیادی از موجودات ذیرفتند می
شاان   ا  که درحال شکوت ننها در بازی در تما  مدت گفتهرساند ؟ به این دلیل است که  بایوت نن را به پایان می نیا می. شد می

 . هوتم

نظام و  رساد   نظار مای   باه وضاعیت جااری،   بار اسااس   ا ،  اما با طضاوت بر اساس شرایط جاری و مقداری که انجا  داده
محاض   باه . ؟ هر کوی متقاضی دستگیری نن جیانگ ابلایس اسات  ، مگرنهدرحال پایان یافتن هوتند های نیروهای کهن ترتیب
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زودی خواهد باود، اماا     به زودی خواهد بود، واطعان به (تشویق) .رسد و به این زودی است اینکه دستگیر شود، این امر به پایان می
 . اندهای بویاری باطی خواهد م تأس 

درحاال  . را نادیده بگیرند ی مقرر شدهانجا  رساندن کارها بهوابوتگی به زمان داشته باشند و نباید دائمان مریدان دافا نباید 
 !سرعت نن کارها را انجا  دهید تمدید کردن زمان برای شما هوتم، تا فرصتی به شما بدهم که به

عناوان معلاب روشانگری حقیقات      تواند به نامۀ مینگهویی می نیا هفته پرسند جینگ از استاد می نمریدان دافای نا: مرید 
 توزیع شود، یا فقط برای خواندن داخلی دربین شاگردان است؟

داخلی درمیان مریدان دافا   اگر مقاالت تبادل تجربۀ. ا  نامۀ مینگهویی، توجه زیادی به این نکرده درخصوص هفته :استاد

شاوند، پاس ننهاا را     برای روشن کردن حقیقت و نجات مرد  استفاده میاگر . داخلی نگه دارید هوتند، پس ننها را برای خواندن
. منتشر شوندهای مرد  عادی  سایت توانند روی وب دیروز کوی از من پرسید نیا مقاالت تبادل تجربه مریدان دافا می. توزیع کنید

کننادگان هواتند و مارد      ننها معالبی برای تزکیاه . خواهد داشت پذیرند و تأثیری منفی گفتم خیر، چراکه مرد  عادی نن را نمی
ا  کاه حتای باا     گونه است؟ گفته چرا این. درنظر بگیرند باور توانند ننها را درک کنند و ممکن است حتی ننها را غیرطابل عادی نمی

با رو  مربوط به  کنید ائل را درک میای با مرد  عادی خواهند داشت و روشی که مو دورۀ کوتاهی در تزکیه، مریدان دافا فاصله
کنیاد، اماا بارای     شما نن را حس نمای . شود ذرۀ شما ناشی می تفاوت از صعود ذره! کامالن متفاوت است. مرد  عادی متفاوت است

اسات   گوناه  چرا ایان ! گونه است واطعان این. فرق داریدکند که با او  حواس میا شنود، های شما را می صحبت وطتییک فرد عادی، 
ای  گوناه  باه کنند که  تان همگی احواس می کنید، اعضای خانواده روید و صحبت می کنید، به خانه می که وطتی تزکیه را شروع می

طارار   ساایت  تاان را روی وب  بنابراین اگر تجربۀ تزکیه! دهد؟ حقیقتان یکوان نیوت اید؟ نیا اغلب چنین چیزی روی نمی تغییر کرده
 مگرنه؟. نگرند ای منفی می گونه نن را بهارید او نن را درک کند؟ وطتی مرد  عادی نتوانند نن را درک کنند، دهید، چگونه انتظار د

 . د نن را به مرد  عادی ارائه دهیدیتوان اگر نن معلبی برای روشنگری حقیقت باشد، ننگاه می

اساتاد  . متخصصین فنی، بیرون انداختاه شادند   که سابقان در ایوتگاه تلویزیون بودند، مخصوصانبرخی از افراد الیق  :مرید
 . بتوانیم مشارکت کنیمدر این نخرین لحظه امیدواریم   واطعان .بیان کردند که باید برگردانده شوند

ننچه گفتم این بود که، نن . درخواست کنیدتوانید بروید و از ننها  می خواهید به ایوتگاه تلویزیون برگردید، اگر می :استاد

باید به  [خواهید به ایوتگاه برگردید، پس اگر می] .برگردانده شودطرار است اند  افایی که سقوط کرده و پشت سر جا ماندهمریدان د
 . خوبی عمل کنید، ایوتگاه تلویزیون معمآنان خوشحال خواهد شد اگر به. غلبه کنید و برگردید ،ترک کنید ننجا را ننچه باعث شد

هاایی کاه    رسانه شده در اخبار گزار درخصوص  ،الی حقوق بشر در سرزمین اصلی چیندرحال حاضر برخی از وک: مرید
پس از اینکه رهبری جدید طادرت را در دسات گرفات، نزار و     کنند ننها فکر می. شک و تردید دارندشود  توسط شاگردان اداره می

 ...اند های ما گزار  داده رسانهشکنجه مریدان دافا فقط افزایش یافت، اما 

رسد، اصلی که باید  وطتی به ر یم فعلی می .خوانم، همگی واضح شنیدید که اینجا منظور چیوت نمییشتر بنن را : استاد

زیرا ننها فالون گونگ را مورد نزار و اذیت طرار ندادند و طصدشان نیز این « .محکو  نکنید. تحوین نکنید»: پیروی کنید این است
، پاس چارا   افرادی هوتند کاه طصاد داریام نجاات دهایم     تما  موجودات . هندنیوت که فالون گونگ را مورد نزار و اذیت طرار د

 و دطیقاان بارعکسِ   «.کنیم محکو  میو نه تحوین  نه»پس به همین دلیل است که ؟ به شکل خاصی با ننها رفتار کنیمبخواهیم 
رو  ازاین. اند د نزار و اذیت طرار دادهرا مورمریدان دافا درحال دستگیر کردن نن مقامات فاسدی هوتند که [ ،نزار و اذیت کردن ما]
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مریدان دافا باید مرد  را نجات دهند نه اینکه درگیر اماور سیاسای   . طور منفی علیه ننها گزار  بنویویم هیچ دلیلی نداریم که به
 . شوند

بارای گازار  نن    یدباشند، چه رویکار   و نن افراد بد را دستگیر کرده 61۱های دفاتر  بیشتر اینکه، اگر ننها نن سردسته
کنتارل کامال   بتواناد  رهبری فعلای  از اینکه طبل  دیدان درواطع، همه می. گزینید؟ طععان یک لحن مثبت، و این مشکلی نیوت برمی

ننهایی که فالون گونگ را ماورد نزار  . انجا  دهد پذیر نیوت در این زمان کارهای خاصی هوت که امکانرد، یدست گ طدرت را به
مرد  خاارج  . اند همگی پیروان نن جیانگ ابلیس هوتند و البته هنوز هم درحال نزار و اذیت فالون گونگ هوتند ه و اذیت طرار داد

 . طور واضح این را ببینند توانند به از چین می

کناد تاا از شاما     توسط اهریمن که موائل را نشفته میباید عقالنی باشید و ، حفظ کنیدی روشن را هنباید ذدر این زمان، 
. هوتنددرحال انجا  کارها با استفاده از این رویکرد  کنند که مریدان دافا اداره می را هایی رسانه. وءاستفاده کند، سردرگم نشویدس

دهیم، به ننها گفتم که این را شفاف کنند که عناصر  دهند گزار  می برخی از موائل بدی که در چین روی میحتی وطتی دربارۀ 
کاه  بالیای   باذرهای ساختی و   -دادناد  یم طبلای انجاا    افراد پلید در رنتیجۀ نن چیزی است که ند و چ پلید باعث نن شد.ک.ح

دهند، باید این کلمات را اضافه کنید یا این معنی را تأکیاد کنیاد و باه     این موائل گزار  می  تان دربارۀ های رسانهوطتی . کاشتند
 .، افراد هوتندخواهیم نجات دهیم می ننچه ، اماچ پلید است.ک.ر یم حگرچه این . ر یم فعلی حمله نکنید

 نن برای نزار و اذیت فالون (کنند همۀ مریدان تشویق می. )پذیریم کنیم و معلقان نن را نمی چ پلید را تأیید نمی.ک.معلقان ح
بعادی نیاز   ول دورۀ درطچ پلید چیزی است که .ک.افشا کردن ح! کنیم نن را تأیید نمیرو واضح است که  گونگ بوجود نمد، ازاین

عمیقاان  هاای مارد     ارز  نن به. کنیم دهیم، نه فقط اکنون؛ حتی پس از اینکه نزار و اذیت به پایان برسد نن را رها نمی انجا  می
 .اگر این چیزها را ازبین نبریم عملی نخواهد بودنسیب رسانده است و 

رخی از مریدان دافا که از سرزمین اصلی چین به کره جنوبی ب. فرستند در کره جنوبی به استاد درود می مریدان دافا :مرید
بایش از ده نفار از ننهاا یکای     . اند شان با موانعی روبرو شدند و سالهاست که وضعیت طانونی نداشته درخواست پناهندگینمدند در 

وند و با بازگشات باه وطان    ش به مرکز پرداز  مهاجرت برده میبرخی . اند پس از دیگری به سرزمین اصلی چین بازگردانده شده
به خاطر این است کاه از  خاطر موضوعاتی در تزکیۀ شخصی شاگردان بوجود نمده یا  ای است که به نیا این پدیده. شوند مواجه می

 رو نیروهای کهن این نزار و اذیت را تشدید کردند؟ چ پلید خیلی نزدیک است، ازاین.ک.به ح نظر موطعیت جغرافیایی، کره جنوبی

. خورناد  غبعه مای شما ها به  یک عنوان باشکوهی است که تما  خدایان و تما  موجودات در نسمان «مرید دافا» :داستا

دهند توسط  هر کاری که مرد  در این مکان بشری انجا  می. توانند طور واضح ببینند، اما خدایان می توانند این را به ها نمی انوان
چارا   کاه  شوند باید دربارۀ نن بیندیشند ریدان دافای ما، وطتی با چنین مشکالتی مواجه میتما  م  ؟مگرنه. شود خدایان کنترل می

از نن ن نیروهاای کهان   بناابرای . ایاد  خوبی عمل نکرده دارید و بههایی  کوتاهی گونه باشد که اند؟ باید این دیگران بازگردانده نشده
 .گونه باشدتواند این  می. گردانند و شما را بازمیبرداری کرده  بهره

اناد و ننهاایی را    انجا  نرساانده  البته، ممکن است افرادی نیز باشند که کارشان در داخل چین تما  نشده است، یا نن را به
اما بیشتر موارد، اکثر شما که بیرون نمدیاد و بازگرداناده   . این وضعیت نیز ممکن است باشد. دادند نجات ندادند که باید نجات می

و هماه نگاران شاما    شود درگیر مجبور شد  کل انجمن دافاید و خوب عمل نکرد. به خودتان نگاه کنید دلیل ننبرای  شدید باید
  .هوتند
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ها پرسیدند، درطول معالعۀ گروهی هفتگی، اگر معلب زیادی برای تبادل تجربه وجاود نداشاته    شاگردان در رسانه: مرید
  شاود،  وطتای معالعاۀ فاا تماا  مای     دهد این اسات کاه    ه درحال حاضر روی میتوانیم فا را بیشتر معالعه کنیم؟ ننچ باشد، نیا می

 ...کنند، این پدیده بیشتر وطتی برخی از افراد تبادل تجربه می. روند بالفاصله تعداد زیادی از افراد می

هار  رساید، چراکاه   درباارۀ ننهاا از اساتاد نپ   ها کار کنید و  ریزی خودتان باید روی جزئیات این برنامهکنم  فکر می :استاد

برخی افراد واطعاان مشاغول   ... اگر وطت ندارید. مقداری تبادل تجربه کنیدتوانید  اگر وطت دارید، پس می. منعقه شرایط خود را دارد
 جور کردند تا بارای معالعاه  قداری وطت شتند اما مننها در ابتدا نیز وطت ندا. بالفاصله بروند[ بعد از معالعه]مجبورند که هوتند، و 

صاحبتی  در این خصوص تواند  ها وجود دارد، بنابراین استاد نمی انواع و اطوا  وضعیت. روند فا کنار بگذارند و پس از معالعه فا می
معالعۀ فا البته افرادی نیز هوتند که . اید خودتان این موائل خاص را حل و فصل کنیدب. داشته باشد که به همه تعمیم داده شود

 . چنین مواردی نیز وجود دارد. گیرند روند و نن را جدی نمی گیرند و وطتی معالعه تما  شد می ر میرا یک تشریفات درنظ

خاطر کارمای بیماری درگذشتند، شامل مریدان طادیمی کاه بارای بیوات ساال       اموال، مجددان برخی از مریدان به: مرید
 . تزکیه کرده بودند

های فا گفته است که مریدان دافا وطتی به کمال برسند  استاد در سخنرانیصورت بیان کنم،  بگذارید نن را به این :استاد

جاای اینکاه    طور کامل ازبین برویم به دهیم به ما ترجیح می»: نیروهای کهن گفتند مگرنه؟توانند در روشنایی روز پرواز کنند،  می
بارد ، ننهاا نن را    طاور کامال ننهاا را ازباین مای      هحتی اگار با  « .پرواز کنند روشنایی روز دورۀ فعلی در تو در  طبول کنیم مریدان

 -شاد  چرا؟ ننها گفتند اگر یک مرید داشته باشی که در روشنایی روز پرواز کند، جادوی توهم این دنیا برداشاته مای  . پذیرفتند نمی
 . تا فالون گونگ را یاد بگیردنمد  میسپس تما  بشریت  «!پس این واطعیت دارداوه، »

درحالی شد، و  ان غرق در نور میجهشد،  از در روشنایی روز به چه معنی است؟ موسیقی نسمانی پخش میدانید پرو نیا می
تماا   ). دند تاا افاراد را بااال ببرناد    نم پایین می یک کالوکۀ خدایی درکردند، ننان  که محافظانی واالمقا  خدایان را همراهمی می

سامت   ننچه استاد در ابتدا نظم و ترتیب داد این بود که وطتی بشریت باه . ندداد نیروهای کهن اجازه نمی (کنند مریدان تشویق می
موضوعی از اینکه جادوی توهم برداشته [ در نن مرحله]و . این روی دهد رسیدند مریدان دافا به کمال می و داشت پایان گا  برمی
نن را  که صل کنم و بنابراین اشکالی نداشتی حل و فنمیز مرحمتچراکه طصد داشتم هر چیزی را به طور  ،داشت شود وجود نمی

خاوب   -این جهان، دیگر خوب نیوات  ؟یعنی چه« نمیزی هر چیزی را حل و فصل کرد طور مرحمت به». به این شکل انجا  داد
هاای کارماایی داریاد و او و دیگاران نیاز       ؟ او و شاما طارت  مگرناه . یعنی همگی خوب نیوتند، بنابراین باید نابود شاود   نیوت،

هاایی هوات کاه     طارت   اگر واطعان. های کارمایی همه را کنول کنیم بیایید طرت  نن را فرامو  کنید،. دنهای کارمایی دار رتط
کوای  دنباال بازپرداخات از ساوی     به شوند و هیچ کوی نباید همه شامل می. پردازد توان پرداخت، استاد ننها را برای شما می نمی

نیا این بهترین نیوت؟ اما نیروهای کهن این را نابود کردند، این طرح مرا کاامالن  . ار نیوتو هیچ کوی به کوی بدهکدیگر باشد 
اگار  « .دانایم صارفان ایان اسات     دانیم ننچه را که گفتی چگونه انجا  دهیم، و تما  چیزی که می ما نمی»: ننها گفتند. نابود کردند

شاان ایان    شادن  ننها گفتند که هدف از درگیر. ا خواستند که درگیر شونداما ننه. دانید چگونه، پس خودتان را درگیر این نکنید نمی
ما به تو کمک ». شعور در کل جهان مرتبط است به موجودات ذیاست که از موفقیت اصالح فا اطمینان حاصل کنند، چراکه این 

 .شو  حاال وارد جزئیات نمی. شان است کردن کمکنحوۀ درنتیجه، این « .کنیم می

هایچ مار  و میاری    فقط تصور کنیاد اگار   بود؟  ، نیا یک معجزه نمیداد رخ نمیمیری در میان مریدان دافا اگر مر  و 
در فاالون گوناگ   ». شاد  نمدند تا دافا را یاد بگیرند و جادوی توهم برداشاته مای   ؟ همه میشد گونه میچنبود  درمیان مریدان دافا

بنابراین نیروهای . نمدند تا نن را یاد بگیرند بود و همه می ای بشریت میبر ظبزرگترین سپر محافاین « !مر  و میری وجود ندارد
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خواهناد شاما پیار شاوید و      خواهند این گروه از افراد در وضعیتی مانند افراد عادیِ معمولی باشند؛ مای  دهند و می کهن اجازه نمی
 . کارمای بیماری نشان دهید

طاور   هاای داخلای مان باه     کیفیت ذهان مان و تماا  سیواتم    . د کردور نخواهنباگویم  میاالن  را که چهمرد  عادی نن
دار ،  برای اطمینان از اینکه من جادوی توهم را برنمی نیروهای کهن (کنند تما  مریدان تشویق می). جوان هوتندای  العاده خارق

ن واطعی مارا از ساعح بشاری    نیروهای کهن بدپذیر شد این است که  دلیل اینکه نن امکان. شدت به ظاهر من نسیب رساندند به
. ا  دلیل نن را تاکنون تشاریح کارده  چرا این توانایی را دارند که مرا جدا کنند؟ . اند گفتم که ننها مرا نیز جدا کرده  طبالن. جدا کردند

هاان در  کال ج  ،های زماانی در بعادهای مختلا     تفاوتبا رد و بَ زمان مینن، رود،  طور که اصالح فا در کیهان به پیش می همان
بخشای از خاود را باه اینجاا     موجودات کال جهاان همگای     .مرکز همۀ اینها است زمین، چراکه دنیای بشری فشرده شده است

باه پایاان   طور کامال   بهرا  همۀ اینهاوطتی رسیدگی به . کنند است از بدن خدایی جدا میسعح ظاهری و ننچه را که در  اند چپانده
گویید که همه چیز با یک حرکت دست انجاا    شما نمیمگر »: ؟ ممکن است بپرسیدمگرنه  ذیرد،پ میاصالح فا نیز پایان برسانم، 

اماا وطتای باه    . شوند می ءاحیا د، اموروبرد و وطتی به همه چیز رسیدگی ش نن زمان می. برد این حرکت دست زمان می« شود؟ می
 . چپانده استه اینجا بخشی از خود را بان همه این موائل رسیدگی شود، اصالح فا تما  خواهد شد، چراکه کل کیه

بیش از حد کوچک است که همه چیاز را   مکان ما برخی از افراد ممکن است به این باور نداشته باشند، و بگویند که این 
از ذرات بشری و بدن بشری خیلی بزر  هوتند، درحالی که بوایاری از خادایان   . کنید نیوت طور که فکر میاین اما . دربربگیرد

ای  گونه کوچکی نن به»: نیا شاکیامونی نگفت. نهایت کوچک هوتند اند اما طدرت عظیمی دارند، گرچه بی ذرات ریزی ساخته شده
این جهان تعداد بویار زیادی موجود . توانند به خیلی بزر  یا خیلی کوچک تغییر کنند ؟ ننها می«است که چیزی داخل نن نیوت

 یاک بار    باه ناازکیِ   وتتوان میشدند،  فشرده میصاف و موعح به چیزی اگر . نهایت هوتند و بی شمار دارد، ننقدر زیاد که بی
پرسند فاصلۀ باین   افراد مینه؟   تان سخت باشد، رسد درک این مفهو  برای نظر می به. داخل ننشماری  دنیاهای بیبا کاغذ شود، 

تماا    گرچاه . های دیگر رفت ه سوار یک سفینه شد تا به ستارهانند این است کمیک مولکول و یک اتم چقدر است؛ این برای ما 
غییار  شاان ت  اند، اما زماان و فاصاله   و کوچک شده  نب رفتهطور متناظر  به ؛کیهانیِ فشردههای  مکانِ بدن -چیزهای مادی و زمان

رود، و خارج از  ها فراتر می ا  زماناز تم ،اکنون درحال انجا  است، با سرعتی بویار سریع ،بنابراین اصالح فای جهان. است  نکرده
 . اکنون بویار سریع است این هم. بزرگترین زمان این جهان درحال انجا  است

باه شاما،    .نهایات ساریع اسات    این بی -تکمیل کردن کل جهان در چند دهه. طول عمر یک موجود بشری کوتاه است
تار شاده    کل زمان سریع. گذشت گذرد که طبالن یک دطیقه می ای می دازهحاال یک سال به انا  که  عنوان مریدان دافا، طبالن گفته به

و به همین دلیال اسات کاه    فشرده شده، درمحدودۀ نن، برطبق نن  یاما تما  اشیا  یک سال فشرده شده،زمانِ  گرچه این. است
و احوااس  ود ه پاای نن بار  بپا واند ت نمی  یزیکیتان از نظر ف بدنکنید که  گاهی اوطات احواس می. کنید اصالن نن را احواس نمی

 . این احواس را خواهید داشت. اید دادهننجا  چندانی ا کنید که طبل از اینکه هوا تاریک شود کار می

اماا برخای از   . های حکومت، بایاد باه ظاهرماان توجاه کنایم      بخش رایدر تروی  شن یون و روشنگری حقیقت ب: مرید
 نیا این مناسب است؟. استه نیوتند و تصویر خوبی ندارندمرتب و نرکنندگان سالخورده  تزکیه هم

دانید جریان  نیا همگی می. دهد شن یون جریان اصلی اجتماع را هدف طرار می  ا ، طور که گفته بویار خوب، همان :استاد

افاراد همگای    ایان . کند، ننهایی که در سعح متوسط به بااال هواتند   اشاره می اجتماعنخبگان اصلی اجتماع چیوت؟ به طومت 
رفتاار باا    د مشاابه توانا  با این افراد، نمای  رفتار .دهند تمدن اجتماع را شکل میستون کرده، متمدن و سعح باال هوتند و  تحصیل

توانید هر چیازی  کمی معمولی باشید، ببا ننها که مهم نیوت نبی دارید  طبقۀ یقه که با باشد رفتاریمشابه یا  باشد، ای شاگرد عده
د رفتاار خاوبی   برای افراد در جریان اصلی اجتماع این عمل نخواهد کرد، با ننهاا بایا  . شده نباشد حوابتواند رفتارتان ب بگویید، و
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کلمات باه شااگردان از سارزمین اصالی چاین اشااره       درواطع این . باشیدرفتار  خو صحبت کنید، و طور مناسب  داشته باشید، به
 .کند، که باید بیشتر یاد بگیرند می

صاورت   اند فا را به گویند که استاد از ما خواسته کنند می ها کار می کنندگانی که در ایاالت متحده در رسانه تزکیه هم :مرید
سخنرانی جونن فالون  9در نخر هفته برای معالعۀ کامل روز یک  ل، شروع کردند که ازرو چند ماه طب رو در رو معالعه کنیم، ازاین

 . استفاده کنند

اماا از شاما نخواساتم کاه کال روز را        معالعه فا داشته باشید،حضوری صورت  از شما خواستم به. ط نرویدبه افرا :استاد

شایوۀ  درخصاوص ایان    .دهیاد رد  را نجات تا مصرف کنید  ها پرو هنن را برای دارید باید اضافی هنگامی که وطت . معالعه کنید
انجا  شد، بایاد  معالعه ریزی کنید، و وطتی  خوبی برنامه بهرا   باید وطت جای گذاشته است، بهکه استاد برای شما معالعۀ گروهی فا 

 . اگر صرفان فا را معالعه کنید عملی نخواهد بود. کارها را انجا  دهیدسایر 

  منزلاۀ  عنوان کلمات خود  استفاده کناد، نیاا باه    در روشنگری حقیقت روی اینترنت، از کلمات استاد بهاگر کوی : مرید
 شود؟ محووب می دزدیدن فا

باا  وطتای  . توانید صارفان نن کلماات را بگوییاد و باه هماین جاا خاتماه دهیاد         کنید نمی اگر از من نقل طول می :استاد

کنید،  حقیقت را برای مرد  عادی روشن میوطتی  «.استاد این را بیان کردند»: اضافه کنیدباید  کنید کنندگان صحبت می تزکیه هم
 ،تشخیص دهیدهمیشه باید این دو را از هم . تان بگویید اید استفاده کنید و نن را در کال  ز فا کوب کردها توانید از خردی که می

  مگرنه؟

دهیم به اشتباه درگیر شدن در امور سیاسای   های گردشگری انجا  می برخی از افراد در تایوان ننچه را که در مکان: مرید
 . کنند درک می

درنظار گرفتاه   « غیرسیاسای »یک فرد برای اینکاه  نیا  .ه در پشت صحنه نن را انجا  دادپلید بود کچ .ک.این ح :استاد

هیچ صدایی از او در خواهند با او بکنند و  ه گوشت روی تخته زیر ساطور باشد و بگذارد مرد  هر کاری مییک تک شود باید مانند
ننچاه را کاه انجاا     بایاد  . خوریاد  مای « سیاسای »چوب برمقاومت کنید، در برابر حزب اگر  .چ پلید است.ک.ین منعق حا؟ نیاید
رای ننهاایی کاه   با اماا    توانید کمای مواائل را تشاریح کنیاد،     میاگر افراد خوبی باشند، ؛ تشریح کنیدمرد  عادی دهید برای  می

 . کنید به ننها اعتنادیگری دارند، نیاز ندارید های  انگیزه

ی، چاپ جونن فالون در روسیه ممنوع شده است و این موآله شارایط  استاد گرام: پرسشی از سوی شاگردان روسی: مرید
 . شعور را پیچیده کرده است جاری برای نجات موجودات ذی

دیروز کوی موضوعی درخصوص مذهب معرح کرد و گفتم که نباید هیچ کاری انجا  دهیم که سایر ماذاهب را   :استاد

برخای از پیاروان   . شود کند به ننها پرداخته می طتی فا دنیای بشری را اصالح میچرا؟ زیرا ننها اموری هوتند که و. کند برانگیخته 
شاان   طور عقالنی به حقیقات گاو  کنناد، چراکاه احواساات بشاری       توانند به مذهبی، افراطی و پرشور و حرارت هوتند و نمی

حقیقت را باه ننهاا نشاان دهیاد و بگذاریاد      چه کاری باید انجا  داد؟ برای نجات ننها، باید واطعان . شان شده است جایگزین منعق
اما وطتای فاا دنیاای بشاری را     . گذرد و االن زمان نن نیوت جهان از میان اصالح فا می. توانند نن را طبول کنند ببینند، ننگاه می

باا ننهاا؛ موضاوعات    کنند، بویاری از موائل مرتبط  از ننجا که ننها به نن حد باال تزکیه نمی. کند، نن طابل انجا  است اصالح می
 .کیهانی نیوتند
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کنندگان دوباره ازدواج کردند؛ برخای   اند، طالق گرفتند و سپس با سایر تزکیه کننده ها که هر دو تزکیه برخی از زوج: مرید 
 است؟ مناسبکننده انجا  این کار  عنوان تزکیه کنم نیا به درک نمی. کنند پس از طالق دوباره با هم زندگی می

ننگی برای عنوان  ۀخاطر تغییر در احواسات طالق بگیرد و دوباره ازدواج کند، نن کار مای کننده به ر یک تزکیهاگ :استاد

کنند؟ ازدواج بین یک مرد و یک زن توسط خدایان وضع شد و  کنید نیروهای کهن شما را رها می است و نیا فکر می« مرید دافا»
البتاه کاه منعباق باا       اگر بدون اینکه ازدواج کنید با هام زنادگی کنیاد،   . شود زندگی بشریت می نن شامل شکل هوتی و سبک

 .کننده نیوت راستا با استاندارد برای یک تزکیه کنندگان، این هم اخالطیات نیوت، یا از منظر تزکیه

های  مهارت و هدارد که نیاز است انجا  شود و ما بر این باوریم که تجرب مهم استاد گرامی، پرو ه ما برخی کارهای: مرید
. کنندگان یا مرد  عادی است که نن را انجا  دهناد  تزکیه دنبال سایر هم اما مدیرمان رویکرد ما را دوست ندارد و به. الز  را داریم

دهد، اما نگرانم که این پرو ه چندین سال است که پیشرفتی نداشته و همراه با  به این وابوته نیوتم که چه کوی نن را انجا  می
 . یت اصالح فا پیش نرفته استوضع

توانید منظورتان را برسانید، سعی کنید بیشتر توضیح  درست، درخصوص برخی کارهای خاص مانند این، اگر نمی :استاد

برخای از افاراد مواآول    . اگر باز هم مؤثر نبود، بروید و از افراد موآول در انجمن دافا بپرسید که چه کاری باید انجا  شود. دهید
هار   که رسد نظر می ای به گونه در ظاهر به. توانند همه را کنار هم بیاورند مد نیوتند و نمینها ذهن کوچکی دارند و خیلی کار پرو ه

نظرات بوایار   بزر  است و نقعه یشن یون شرکت. توانید سعی کنید از استاد یاد بگیرید کوی در گروه تفکر متفاوتی دارد، اما می
ا ؟  خوبی رهبری نکارده  نیا ننها را به. شنو  های بویار متنوعی را می ها و نگر  وجود دارد و من ایده متفاوت در میان اعضای نن

  (کنند مریدان تشویق می)

 کند؟ نیا بر  و ویرایش موسیقی تمرین، حق مؤل  را نقض می: مرید

د  نباشد، یا اگر برای کارهایی باشاد  اگر برای نجات مر. اگر برای نجات مرد  باشد، انجا  این کار اشکالی ندارد :استاد

اما بایاد  . ای با شما درخصوص حق مؤل  ندارد برای مریدان دافا، استاد موآله. معنی هوتند، سعی کنید نن را انجا  ندهید که بی
ه طارار گیارد،   طوری ماورد اساتفاد   اما موسیقی مرد  عادی نباید همین. طور نگاهانه از فا محافظت کنید کنندگان به از منظر تزکیه

 .توانند مرد  را نجات دهند چراکه ننها کارما و موضوع حق مؤل  دارند و نمی

را انجاا  دهناد، برخای از    « گیاری  سه کناره»کنیم که  اول، وطتی مرد  را متقاعد می. دو پرسش بهم پیوسته دار : مرید
 .یح بیشتر مورد نیاز نیوتگویند تا وطتی که مرد  خارج شوند، خوب است و توض تزکیه کنندگان می هم

 . هدف نیوت، روشنگری حقیقت برای نجات مرد  هدف است« گیری سه کناره»طور که االن گفتم،  همان :استاد

 ...گویند برخی می. های متفاوتی دارند ها، افراد درک دو ، در فرستادن افکار درست، درخصوص فکر طبل از فرمول: مرید

وسایلۀ افکاار و    این درواطع باه . کند این مرا متحیر می -کنند تند که موائل را نشفته میدر هر کاری، افرادی هو :استاد

باه  . کناد  اند، نقشی منفای ایفاا مای    شان رشد داده نید و عادات بدی که برخی افراد در ذهن ها بوجود می عقاید بشری و وابوتگی
 اند؟ طور واضح تشریح نشده به مربوط به فرستادن افکار درست نیا موائلِ! خودتان نگاهی بیندازید

شاامل   را تاان  تما  چیزهای بد در ذهان  -شود یکی این است که مواد بد خود را پاکوازی کنید، که شامل هر چیزی می
بویاری از چیزهای بد . اند زیادی از موجودات بد به فضای بُعدی بدن بشری شما راه یافته تعداد. شوند و ننها بویار زیاد هوتند می
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بردید کاه فاصالۀ    کردید، پی می بدن بشری بویار باز است، اگر نن را با یک میکروسکوپ طوی مشاهده می! ند وارد شوندتوان می
دادید، فاصلۀ بین ننهاا مانناد    اگر بزرگنمایی را افزایش می. های شن و ماسه است بین یک ذره و ذرۀ بعدی مانند فاصلۀ بین دانه

توانند از میان بادن عباور کنناد؛ موجاودات در نن      تر می یای میکروسکوپی و میکروسکوپیاش. فاصلۀ بین سیارات در کیهان است
گوید که بدن بشری یک جهان کوچک است و وطتی بووی بدن خود  در واطع، مدرسۀ دائو می. توانند نزادانه عبور کنند سعوح می

 ضوع کوچکی است؟کنید، نیا این مو فرستید و این چیزهای بد را پاکوازی می افکار درست می

عالوه، چیزهای بد بویار زیاد هوتند و در شرایط عادی نیازی ندارید چیزهای خاصی را هدف طرار دهیاد؛ فقاط تحات     به
گونه است؟ زیرا  چرا این. همین و بس. خواهید ازبین ببرید را هدف طرار دهید شرایط خاص نیاز دارید که نن چیزهای بدی که می

داناد کاه چاه چیازی      ترکیب شده است، بنابراین نن مای  جن، شن، رنشود از  دارد و طدرتی که فرستاده میدافا استاندارد خود را 
گردانید تاا محایط بیرونای را پاکواازی کنیاد و جهاان بیارون را         وطتی به بیرون برمی! منعبق نیوت و چه چیزی منعبق است

 . پاکوازی کنید، مانند پاکوازی دنیای درونی است

پاذیرد و   او انتقادات دیگاران را نمای  . داند د طدیمی سقوط کرده و در عقب جا مانده است، اما این را نمییک شاگر: مرید
 چه کاری باید انجا  داد؟. کند اصالح فا را درک نمی  تزکیۀ

هایی فکر  هاو را ترغیب کنید به را! توانید انجا  دهید؟ بویار خوب، او باید تزکیه کند اگر تزکیه نکند چه کاری می :استاد

مواائلی کاه باا ننهاا      (خندند استاد می)حلی جادویی بدهد؟  کنید که به شما راه نیا از استاد درخواست می. تزکیه کند  کند که واطعان
 . شوید، دطیقان موائلی برای شما هوتند که از طریق تزکیه حل و فصل کنید مواجه می

کننادگان   ایوان نمدند تا نمایش شن یون را ببینند و بویاری از تمرینکنندگان از چین به ت اموال بویاری از تمرین: مرید
 مایلم از استاد بپرسم که نیا انجا  این کار درست بود؟ . شان را به ننها دادند های بلیت

 (کنند مریدان تشویق می). این کار خوبی بود. خواهید که شاگردان تایوان را تحوین کنم از من می :استاد

 .فرستند طدر درود می به ده هزار مرید دافا از پنجاه و سه کشور و منعقه به استاد گراننزدیک : مرید

 (تشویق پرشور). کنم از همگی تشکر می :استاد

 .کنندگان در چین دارد هایی از تمرین سایت مینگهویی است و پرسش این برگۀ پرسش از وب :استاد

برخی از ما داریم ایان اسات کاه، پاس از اینکاه در نماوز  فاای        پرسشی که . کننده هوتیم ما در چین هماهنگ: مرید
کنندگان داشاتیم   دربارۀ معالعۀ فا صحبت کردید، ننچه سابقان در جلوه معالعه فا و تبادل تجربه هماهنگ 2۱1۱شده در سال  هارائ

 ...های مختل  تغییر کرد و  شده در سالهای اخیر در مکان های ارائه به معالعۀ فای نموز 

اگر وطت داشاته باشاید   . باید عمدتان جونن فالون را معالعه کنید: گونه باشد درخصوص موضوع معالعۀ فا، باید این :تاداس

توانیاد   اگار وطات داریاد مای    . توانید معالاب دیگار را معالعاه کنیاد     جونن فالون می  توانید بیشتر معالعه کنید، پس از معالعۀ می
توانید خودتان وطات و زماانی را    اگر وطت ندارید، پس عمدتان جونن فالون را معالعه کنید و می. های دیگر را معالعه کنید سخنرانی

ای وجود نادارد و از تفکار بشاری خاود      هیچ مقررات ویژه. های دیگرِ من در مناطق مختل  را معالعه کنید پیدا کنید تا سخنرانی
 . های استاد استفاده نکنید برای تحری  کردن صحبت
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چات   کنناد و از وی  شان مای  های همراه یاری از مریدان جوان دافا در چین زمان زیادی را صرف بازی با گوشیبو: مرید 
هاا   کنایم کاه ایان    وطتی به ننهاا گوشازد مای   . کنند، مخصوصان ویدئوهای حیوانات بانمک استفاده کرده و ویدئوهایی را تماشا می
 .نگران هوتیمدهند و ما خیلی  کارهای خوبی نیوتند، ننها گو  نمی

و . کند، تا شما را از کوب فاا باازدارد   گفتم، هر چیزی در این دنیا شما را به خود جذب می طور که االن می همان :استاد

و فقاط  ! تواند کاری انجا  دهد این وضعیت نگاه هوتند، اما هیچ کوی نمی از ،ها در دنیا نه تنها شما، بلکه تما  والدین و حکومت
خاوبی   توانند کارشان را باه  اند که نمی طدری تحت تأثیر طرار گرفته مرد  به: دارند که مرد  را از کوب فا بازمی موضوع این نیوت
ایان  . کنناد  شان تمرکز کنند و زمان بویار زیادی را صرف کامپیوتر و وسایل الکترونیکی می توانند روی معالعات انجا  دهند، نمی

از زماان باساتان تاا    . این دیگر یک وضعیت بشری نیوت. را تماشا کنید و با ننها بازی کنید کنند تا ننها چیزها شما را وسوسه می
کنند تاا   ها ننها را استفاده می های موجودات فضایی هوتند و اهریمن نن چیزها فناوری. اند ها چنین وضعیتی را نداشته امروز انوان

تاان را باا ننهاا تلا       شاما زنادگی  . کشید و خودتان را وط  ننهاا کنیاد  شوند از هر چه دارید دست ب شما را اغوا کنند و باعث می
 . کننده این حتی در شأن یک انوان عادی نیوت، چه رسد به یک تزکیه! کنید، اما هنوز مایل نیوتید ننها را رها کنید می

ی خلق درخصوص شاکایاتی  که اطامه دعوی علیه نن ابلیس را شروع کردیم تا االن، نن دادگاه عال 2۱1۱از ماه مه : مرید
توانیم توجه همۀ افاراد محلای را    نیا می. اند، هیچ اطدامی نکرده است خعر انداخته که مریدان دافا برای ثبت ننها زندگی خود را به

 اند؟  اند علیه جیانگ ثبت کرده شدت مورد نزار و اذیت طرار گرفته کنندگانی که به تمرین به نن شکایاتی جلب کنیم که هم

اماا نن را باا ذهنیات انتقاا  یاا      . توانید نن را برگزینیاد  می ساگر این رویکردتان برای نجات مرد  مفید است، پ :تاداس

اگر افکار درست شما طاوی باشاد، موجاودات خادایی باه شاما کماک        . گونه باشد اصالن نباید این -جنگیدن با مرد  انجا  ندهید
 . توانید کار زیادی از پیش ببرید اما اگر افکارتان درست نباشد، نمی. کنند می

هاای   دی دی و سای  وی صادا دی  طاور بای   کننادگان در چاین باه    از زمانی که نزار و شکنجه شروع شد، ما تمرین: مرید 
کنند تاا از حقیقات نگااه     دافا و انواع و اطوا  معالبی را که به مرد  کمک می  روشنگری حقیقت و نیز بروشورهایی دربارۀ حقیقتِ

کنندگان اخیران پوسترهایی درباره اطاماه دعاوی علیاه     برخی از تمرین. ایم تا ننها را نجات دهیم درست کرده و به مرد  دادهشوند، 
یا « فالون دافا خوب است»کنند یا بنرهای خود را که حاوی  سایت مینگهویی دانلود می جیانگ و نیز دربارۀ گوتر  دافا را از وب

در برخی مناطق ننها عاالوه بار توزیاع معالاب روشانگری حقیقات کاه درسات         . اند درست کردهاطامه دعوی علیه جیانگ است 
نیا مریادان در چاین   ... اند دهند و بدین وسیله شیعان در نن مناطق را ترسانده اند، این بنرها را در معرت دید عمو  طرار می کرده

 باید روی این پرو ه بیشتر تمرکز کنند؟

ترساند، شیعان را  اگر کاری شیعان را می. ننچه را که مریدان دافا باید انجا  دهند، انجا  دهید( خندند استاد می) :استاد

شاوند و   و این بنرهایی که طرار داده مای . کند، پس پیش بروید و انجا  دهید و مشکلی نیوت کند و مرد  را نگاه می پاکوازی می
 . اند دهند، درواطع تأثیری داشته نگاهی مرد  را افزایش می

طاور جادی و    باه  وطت تنگ است و نگاهند که  کنندگان کامالن درحال حاضر، در اعتباربخشی به فا، برخی از تمرین: مرید
خاطر موائلی مانند شاهرت،   شان بر خانواده و شغل و محل کار است و برخی به اما سایرین توجه. پردازند کوشا به نجات مرد  می

توانند خودشان را بیرون بکشند؛ برخای حتای تزکیاه را     اند و نمی ی و احواسات سقوط کردهمنصب، چیزهای مادی، عالطۀ شخص
 . اند فرامو  کرده
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کننادگان   تمارین . ا  صحبت کارد   همین االن در این باره صحبت کرد ؛ همین وضعیتی است که االن درباره :استاد

 . اطراف ننان باید به ننان کمک کنند تا بیدار شوند

که چشم سومش بااز اسات و طاادر     هوت فردی ام ۀ در منعق. فنگ از استاد پرسشی دارند ان دافا از شهر چیمرید: مرید
کننادگان خیلای    برخی از تمارین . کند  گویی خواهند در نموز  عمومی بعدی ارائه کنند پیش است بخشی از ننچه را که استاد می

 . اند حتی عکس او را کنار عکس استاد طرار داده  و به او احترا  بگذارند، او را بگویند  روند و شروع کردند تملق دنبال او می به

در طاول ایان   . شوند کنندۀ فا ظاهر می اند، این نوع از موائل مختل هرجا افرادی هوتند که به این چیزها وابوته :استاد

ر و شکنجه چقدر شدید بوده اسات، ایان مواائل    اند و بدون توجه به اینکه نزا زیادی شبیه این روی داده های بویار ها نمونه سال
افرادی هوتند که  ،کنندگان گونه است؟ نیا به خاطر این نیوت که درمیان تمرین چرا این. اند طول این سالها ناپدید نشدههرگز در 

هاا،   خاطر وجود نن وابواتگی  بهاند و این چیزها را دوست دارند؟ دطیقان  هایی دارند؟ افرادی که به این چیزها وابوته چنین وابوتگی
تان را از ریشه در نورید و ننها را در معارت دیاد دیگاران طارار      های کنند تا وابوتگی نیروهای کهن چنین افرادی را تحریک می

 .دهید

 حقیقت. ای که چنین افرادی دارد، نن منعقه چنین موائلی دارد هر منعقه. هایی وجود دارند حتی حاال نیز چنین وابوتگی
شما خودتان این مشاکالت را بارای   ! نورند هایی هوتند که ننها را بووی خود می کنندگانی با چنین وابوتگی این است که تمرین
را مواائلی  دادن چنین  شدند و نیروهای کهن نیز روی ها نبود، نن افراد بد پدیدار نمی خاطر نن وابوتگی اگر به. خود درست کردید
هایی را نداشته باشید، چرا ننها این را نظم و ترتیب دهند؟ برای  اگر چنین وابوتگی. ه این واضحی استب. دادند نظم و ترتیب نمی

 . داد بود و به من دلیلی برای مجازات کردن ننها می منزلۀ حرکتی غیرضروری می ننان به

ا   حتی بیشتر و بیشتر پی بارده . ندیشما  که به دیگران بی اما هنوز تا طلمرویی تزکیه نکرده  تزکیه رو به اتما  است،: مرید
 . که تما  افکار  ریشه در خودخواهی دارند

یاک  . العااده اسات   خودی خود خاارق   از این نگاه هوتید و این به. العاده است اید و این خارق شما به این پی برده :استاد

تواند ایان   کننده می فقط یک تزکیه. از این نگاه نیوتندتواند درباره این موائل تعمق کند و برخی اصالن  کننده اصالن نمی غیرتمرین
. تان را بکنیاد  نهایت سعی. اید، باید سعی کنید بهتر عمل کنید، و این اولین طد  است بنابراین حاال که نن را دیده. موائل را ببیند

پاس صارفان بایاد    . نشاان داده اسات   های دیگر خیلی خوب تزکیه کرده باشید، اما این زمینه خود  را البته ممکن است در زمینه
 . تر روی نن کار کنید و سعی کنید نن را تزکیه و ازبین ببرید بیشتر به نن توجه کنید و سخت

ا  با استاد، درخصوص فا و درخصاوص   ا ، حتی درخصوص رابعه ا  که به درستی رفتار نکرده پس از سالها پی برده :مرید
 . دانم چگونه باید از این مرحله بگذر  کنم اما نمی احواس شرمندگی می خیلی. کنندگان تزکیه ا  با هم رابعه

اید؟ صارفان   اید که اشتباه خود را ببینید، نیا پیشرفت نکرده اید و از عهدۀ این برنمده درواطع، حاال که به نن پی برده :استاد

تدری  اینها  به. خوبی عمل خواهید کرد طور طبیعی به سعی کنید ننچه را که درست است انجا  دهید، فا را بیشتر معالعه کنید و به
 . عادات شما خواهد شد و مشکلی نخواهد بود

خااطر مشاکالت زباان و     نوری امضاء در حمایت از اطامه دعوی علیه جیاناگ باود ، باه    وطتی در  اپن درحال جمع :مرید
محاض اینکاه    اما گاهی اوطات باه . ر کامل درک کنندطو توانوتم به مرد  کمک کنم تا حقیقت را به محدودیت زمانی، اغلب نمی
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اوطاات افارادی خاارجی بودناد کاه انگلیوای صاحبت         و گااهی . کنناد   کرد ، مرد  مایل بودند امضاء گرفتن امضاء را معرح می
 . خواستند امضاء کنند کرد ، ننها نیز می کردند، اما پس از اینکه با ننها صحبت می نمی

. واسعۀ فرهنگ مومو  حزب خیلی حوابگر هوتند طلب هوتند، برخالف مرد  چین که به خو بویاری از افراد  :استاد

اما خاارج  . کنید کنید کاری انجا  دهند، پاسخ متفاوتی دریافت می وطتی از افرادی که از سرزمین اصلی چین هوتند درخواست می
اماا فکار   . دهناد  ند که حق با شماست و نن را انجا  مای کن طلب احواس می بویاری از افراد خو . گونه نیوتند از چین مرد  این

. نوری امضاء به این شکل، باید بهترین سعی خود را کنیم تا مرد  درک کنند که درحال انجا  چه کااری هواتیم   کنم در جمع می
ا را به انجاا  ایان کاار    شان ننه نگاه  کنند، که در این حالت جنبۀ برخی افراد صرفان بر اساس حس شهودی خود اعتماد و امضاء می

  .کند هدایت می

کنناد و   سایت مینگهویی درخواسات مای   های دافا را از وب های الکترونیکی کتاب کنندگان نوخه بویاری از تمرین: مرید
 . شوند های الکترونیکی ارائه نمی کنند که چرا کتاب درک نمی

هاای   این در زمان. اند جوامع گذشته نیز هرگز وجود نداشتهکامپیوترها در اجتماع نینده وجود نخواهند داشت و در  :استاد

اند؛ هرچیازی   در نینده وجود نخواهد داشت، چراکه رفتار و تفکر مرد  را نابود کرده. اخیر پدیدار شد و محصولی از این دوره است
دوری از نن طرار داشاتند تحات تاأثیر      دانید، در گذشته یک منعقه هر اندازه فاسد بود، مناطقی که در فاصلۀ می. تغییر کرده است

. توانند همان اخبار را ببینند و بشنوند گوشه و کنار جهان می در هر های امروزه، مرد  اما با کامپیوترها و تلویزیون. گرفتند طرار نمی
. فاساد شاده اسات   تما  بشریت با نن . توانند نن را بخوانند یا ببینند اگر فردی چیز بدی را طرار دهد، مرد  در هر جای جهان می

در سابک زنادگی سانتی    . اناد  باار نورده  هوتند، اما درواطع تباهی باه [ در دسترس]ها خیلی راحت  کنند این فناوری مرد  فکر می
 .ای مثبت بود و ترتیب دادند، هر چیزی بخشی از چرخه  گذشته، که موجودات خدایی نن را نظم

. ای اصوالن یکواان اسات   گیرند، در هر جامعه ایی، خوبی و راحتی میدرواطع، حس رضایتی که مرد  از چیزهایی مانند زیب
داشت، که به زین زیبایی تجیهز شده باود، خیلای احوااس غارور و      در اجتماع باستان، اگر فردی اسب خوبی برای سوارشدن می

دیدند و باا   مرد  نن را می« !نگاه کنید اسب من چقدر زیبا است، چه اسب خوبی»: داد نن را به دیگران نشان می. کرد رضایت می
امروزه اگر کوای  . شد کردند و او خیلی محظوظ می دیگران از نن تعری  می« .اوه، چه اسب خوبی»: گفتند تحوین و شگفتی می

اسات، چقادر    ۱و من نگااه کنیاد، مادل ماشاین مواابقه اسات، ساری         .ا . اوه، به این ب»: کند شود، فکر می 2و.ا . بسوار یک 
زنادگی   این حس رضایت، در هر سابک . شود و نن حس رضایت، مشابه هم هوتند نمایش گذاشته می ین حوی که بها« .زیباست

زنادگی بشاریت    سابک . زندگی خاصی، هیچ انتهایی برای رطابت و بیشتر خواستن مرد  وجود ندارد اما در هر سبک. یکوان است
اماا اگار   . کنناد بهتار اسات    در جوتجوی چیزی هوتند که فکر می هراندازه هم پیشرفت کند، مرد  ارضاء نخواهند شد و باز هم

مرد  را ! انتها است اند منحرف شود، خعرناک است، چراکه امیال بشری گودالی بی بشریت از چیزی که خدایان نظم و ترتیب داده
  .برد که مناسب موجودات بشری نیوت به وضعیتی می

اید و ننچه به  های شن یون ما را دیده نمایش. رواطع دوران بویار زیبایی بودجوامع باستان، جوامع واطعی بشری بودند و د 
. د که خیلی زیباا اسات  نکن بینند، همه احواس می گذارند تاریخ و فرهنگ سنتی هوتند و وطتی مرد  معاصر نن را می نمایش می

های  ارز  -ها هوتند ننها هنوز همان -نکرده است شان تغییر ها و امیال درحالی که وابوتگی. اند حاال مرد  به وضع امروز درنمده
حدی بزر  هوتند که غیرطابل حل و فصل کاردن هواتند، در ایان     و مشکالتی که به. بازگشتی لغزیده است بشری تا مرحلۀ بی

ن طواعاد و  د؛ و بارای انواا  ان و این جهاان، طاوانینی وجاود دار   برای خدای. خارج از کنترل شده است  دنیا ظاهر شده است؛ صرفان
دست خدایان است، چراکه ننها  شود نابودی به اما اگر انوان از این چارچوب خارج شود، ننچه با نن مواجه می. چارچوب وجود دارد

گفتم که تاریخ بشریت برطبق یاک نمایشانامه اجارا     االن درباره این می. گونه است این  کنند، معمآنان فاسد را نابود می نژاد بشریِ
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ها هزار سال پیش تجهیزات موتوری  اند که ده شناسان پی نبرده نیا باستان. بشریت بارها دستخو  نابودی شده است شده است و
هواپیماهایی که کم و بیش شبیه هواپیماهای امروزی بودند؟ بشریت نمده و رفته اسات،   -وجود داشتند و هواپیماها وجود داشتند

. شاد  شد ناابود مای   ا  دیگر خوب نبود و از نمایشنامه منحرف می های اخالطی ه ارز ای دیگر، و هر بار ک ای پس از دسته دسته
 . کنند گونه فکر نمی کند خوب است، اما خدایان این ای که زندگی می کند شیوه انوان فکر می

اماا برخای از   . های خود هل داده شدند همگی به موطعیت 1999 وئیه  2۱اند که مریدان طبل از  استاد نموز  داده: مرید 
و از نن افارادی کاه نن   . کنند که ارز ِ نن شکوه خاص را ندارناد  اند و فکر می را ندانوتهشخصی  نن مریدان طدر فرصت تزکیۀ

 . اند اند، برخی شل شده زمان را با موفقیت سپری کرده

توانوتند نن را در نن  افراد می. داین صحت دار. ای را به موطعیت خود به باال هل داد  کننده در واطع من هر تزکیه :استاد

شادید، و اگار    تاان هال داده نمای    و چرا این کار را انجا  داد ؟ اگر به موطعیت. زمان احواس کنند و برخی توانوتند نن را ببینند
 شما. ادگی کنیدبودید دربرابر شیعان ایوت کردید را نداشتید، طادر نمی انر ی الز  برای تقبل ننچه باید در کمک به استاد تقبل می

طوری که طادر باشید افرادی را که از  ا ، به تان هل داد  و این کار را برای تما  مریدان دافا در دنیا انجا  داده به باال تا موطعیت را
تاان    تان طدرت این را دارد تا بر ننها فایق نید، چراکاه کاال   با افکار درست کافی، کال . نیند نجات دهید سعوح بویار باالیی می

تان در سعحِ جایگاهی که استاد طبالن شما را تا ننجا هل  در این سعوح باالتر، گونگ. کند باالتر را با خود حمل می حقیقت سعوح 
اماا وطتای ورای    گویید کلمات بشری هوتند،  ننچه می[ کنید وطتی حقیقت را روشن می]گرچه . داد، طادر است تأثیری داشته باشد

شدید، کلماتی کاه هنگاا  صاحبت     اگر تا موطعیتِ خودتان هل داده نمی. شوند د، کلماتی در سعوح مختل  میرون بُعد بشری می
اماا اگار     حتی با اینکه همه شما تا موطعیت خود هل داده شدید،. شعور را نجات دهد بود موجودات ذی کردید طادر نمی استفاده می

 . توانید نن گونگ را به حرکت درنورید تان در نن جایگاه نباشد، هنوز هم نمی شینگ شین

طور  کنند، باید به تان بووی کمال پیشرفت می شینگ شوید و وطتی تقوا و شین های مختل  مواجه می اما وطتی با وضعیت
 های بویار زیادی دارید کاه بایاد   در تزکیه، هنوز هم وابوتگی. شینگ خود را رشد دهید و فقط ننگاه عمل خواهد کرد واطعی شین

عهد خود و مواجهه با نزار و شکنجه، اگر طادر باشید از نن چیزهای بد رها شوید، و بتوانید در  نانجا  رساند در به. ازبین برده شوند
کند و تقاوا   ننگاه نن گونگ سقوط نمی  محیعی دشوار حقیقت را روشن کنید و کارهای مقررشده برای مریدان دافا را انجا  دهید،

خوبی انجا  دهید، نن گونگ شروع باه   وطتی انجا  نن را متوط  کنید یا نخواهید نن را به. کنند مگی رشد میتان ه شینگ و شین
تاان   تزکیاه . کناد  کنید، کمی سقوط می خوبی عمل نمی نید؛ وطتی به خوبی عمل کنید، کمی باال می وطتی دوباره به. کند سقوط می

 . شینگ است شین ۀدطیقان دربارۀ تزکی

طععاان   -گردند نباید ننها را شاگردان طادیمی درنظار بگیریاد    ریدان از ردۀ مریدان دافا خارج شدند و وطتی برمیبرخی از م
یااد   توانوتند هیچ فایی را که طبالن یاد گرفته بودند به شان طععان مانند یک فرد عادی شده بودند و نمی زیرا در زمان بازگشت! نباید

کننده  عنوان یک تمرین معمآن باشید که چنین فردی را به. ید دافا طرار است در چه حالتی باشددانوتند یک مر نورند و اصالن نمی
هایش غلباه   کننده جدید درنظر بگیرید، و این تنها راهی است که بتواند بر چالش باید او را مانند یک تمرین. طدیمی درنظر نگیرید

کارهایی را که انجاا   ]تواند  رانید، چراکه نمی تار کنید، دوباره او را بیرون میکننده طدیمی رف وگرنه اگر با او مانند یک تمرین. کند
  .کننده جدید است او صرفان یک تمرین. تحمل کند یا ننها را بپذیرد[ گویید دهید یا چیزهایی را که می می

چت ننها را باا   انم از طریق ویتو نیا می. استاد متن بویاری از سروده را منتشر کردند 4یین  و هنگ 3یین  در هنگ: مرید
 دوستان و بوتگان به اشتراک بگذار ؟
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هاای اجتمااعی    های شابکه  اشکالی ندارد که ننها را برای دوستان و بوتگان ارسال کنید، اما بهتر است از برنامه :استاد

 . مرد  عادی استفاده نکنید

از اجراهاای شان یاون و     ،رخی از افاراد بادون اجاازه   با صحبتی که در این زمینه پیش نمد، بگذارید به شما بگویم که ب
دانیاد چارا اجاازه     اماا مای  . طارار دادناد  [ روی اینترنت]صورت ننالین  تیان فیلم گرفتند و ننها را به  های رطص نکادمی فی کالس
اضار یاک   صورت ننالین گذاشاته شاود؟ ایان اجتمااع درحاال ح      های شن یون برای عمو  توزیع شود یا به دی وی دهم دی نمی

واطعاان مانناد یاک اهاریمن اسات و نن       -نشفتگی است و االن اینترنت یک چیز درهم و برهمی از انواع و اطوا  معالب بد است
نن . شاود  شود و با هر چیز دیگار مخلاوط مای    شود با نن درهم نمیخته می معالب مانند یک گرداب است، هر چیزی که وارد می

خاوب و باد    -دهاد  های مرد  است و وضعیت زندگی مرد  را تغییر مای  ن، اخالطیات و سنتتهدیدی برای اجتماع و نیز برای ذه
هر کوی که چنین کااری را  . شیعان طرار دهم  مان را در نن النۀ خواهم نن معالب مقدس من نمی. اند همگی درهم مخلوط شده

تبلیغات برای شن یون یا معالبی که شن یاون یاا    ه،موآل البته این. انجا  داده است باید نن معالب را از روی اینترنت حذف کند
شاوند و نن   در نینده ننهاا بارای نماایش بیارون نورده مای     . شود اند را شامل نمی تیان هدفمندانه روی اینترنت طرار داده  کال  فی

 . بهترین خواهد بود

وبی اجرا داشته باشد، نیاا باه ایان    اول، شن یون نتوانوت در کره جن. دو پرسش دار . من مریدی از نلمان هوتم: مرید 
 معنی است که موجوداتی که طرار بود توسط شن یون نجات یابند، نتوانوتند نجات یابند؟ 

توانند انجا  دهند، درحالی که سایر کارها چیزهایی هوتند که  برخی از کارها چیزهایی هوتند که مریدان دافا می :استاد

گونه باشد که ننها بخواهند که نجات  نید و باید این حواب می زیرا خواست مرد  اول از همه به .توانند انجا  دهند مریدان دافا نمی
چه  ،توانید درباره حقیقت با ننها صحبت کنید و ببینید پس از نن اگر نگاه نباشند، می. توانید ننها را نجات دهید یابند، فقط ننگاه می

 .های مرتبط بویاری از گذشته بوده است دانید، درس طور که می اما همان. کند گونه عمل می این. خواهند انجا  دهند کاری می

هنرهای نمایشای  . های اخیر صحبت کنیم های دور صحبت نکنیم، بگذارید درباره نمونه های گذشته بگذارید دربارۀ نمونه
نن اجازه داده نشد وارد سالن شود تا اجرا پس از اینکه شن یون به ننجا رسید به : ای مواجه شد شن یون در یونان با چنین تجربه

سال بعد، کال اطتصااد یوناان فارو     . طور فاحشی طرارداد را نقض کردند هم حکومت و هم سالن چنین تصمیمی گرفتند و به. کند
اماا نن کشاور اجاازۀ اجارا ناداد و حتای بارای حمال و نقال            مگرنه؟ سال گذشته شن یون به اکوادر رفت تا اجرا کناد، . ریخت

گرچاه  . بوایار اهریمنای باود   . مان به هنگا  خروج مشکل ایجاد کردند و نزدیک بود روی اجرای بعدی تور تأثیر بگاذارد  محموله
طور کاه همگای دیدیاد،     سال بعد، همان. چ پلید در پشت صحنه درحال ایجاد مشکل بود، اما حکومت نن تصمیم را گرفت.ک.ح

های بیشاتری نیاز باوده     دانید نمونه و می! کشور را نابود کرد و این همه مرد  ازبین رفتند ای کل نن کشور را لرزاند و تقریبان زلزله
هاست که دیگر بشاریت خاوب نیوات و بایاد ناابود       دانید؟ خدایان بر این باورند که مدت گونه بود؟ نیا می است، مگرنه؟ چرا این

اینکه زمان برای بشریت تمدید شد این باود کاه دافاا طارار باود       علت. زنده بماند 1999در ابتدا طرار نبود بشریت تا سال . شد می
تاا   -تواند نجات یابد نیا می ه شودعبارت دیگر، هدف از نگه داشتن بشریت این است که دید به. شعور را نجات دهد موجودات ذی

خودشاان  اما ننها مایل بودند از رویکرد  خواستند، گونه می این نیروهای کهن نیز. اجازه داد ننهایی که باید نجات یابند، نجات یابند
من بارای هایچ کوای    . توانند کمک کنند تا افراد بیشتری نجات یابند هدف مشابهی داشتند، گرچه نمینیز اما ننها . استفاده کنند

بیاد، نن برکتای   خواهید نجاات یا  اگر نمی: گونه است های نیروهای کهن این ا  که نابود شود، اما نظم و ترتیب نظم و ترتیب نداده
گرفتاه   و وطتی ننها پاس . ای نخواهد بود که نجات یابد تان دیگر منعقه گرفته خواهد شد و منعقه تان شود پس که طرار بود نصیب
تواند پس از  و وطتی اطتصاد نابود شود هر چیزی می. تان نازل شود تواند برای ای می هر فاجعه -تواند روی دهد شود، هر چیزی می

 . گونه وضع شدند موائل این. دنن روی ده
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کنم، اما چرا چنین رویدادهایی متقارن شدند؟ تما  مناطقی کاه نجاات موجاودات را     انگیز نمی من اینجا موائل را هیجان
خاواهیم توساط    ما نمی»: ای بود که انگار نن مناطق درحال گفتن این بودند که به گونه. مودود کردند مشکالتی را تجربه کردند

ها اجازه داده شد تا امروز زنده بمانند این بود که نجات یابند،  دلیل اینکه به انوان. ای نیوت این موضوع ساده« .ات یابیمشما نج
حوااب   خواهیاد نجاات یابیاد، دیگار باه      گونه باشد، پس اگار نمای   تان نجات یابند، مگرنه؟ اگر این دهید مرد  اما حاال اجازه نمی

خواهم ذکر کنم و همگای ننهاا چناین چیزهاایی را تجرباه       نیوت؟ مناطق دیگری نیز هوتند که نمینیا به این معنی  -نیید نمی
 . کردند

شاعور در چاین نجاات پیادا      نزار و اذیت وحشیانه هنوز درحال اجرا است و بیش از هشتاد درصاد از موجاودات ذی  : مرید
 . اند اند و حس کوشا بودن را ازدست داده و راحتی کرده اما بویاری از مریدان دافا خودشان را مشغول زندگی شخصی. اند نکرده

اگر واطعان . کرد  و این موآله حاال خیلی جدی شده است همین االن درباره این موضوع صحبت می. درست است :استاد

تان  ید و زندگیدرحال انجا  کارهای مقرر شده برای یک مرید دافا نیوتید، این طابل طبول نیوت، چراکه شما یک مرید دافا هوت
 .توسط دافا شکل گرفته و نفریده شده است

تاایمز را درک   هاای اپاک    کننادگان غربای برخای از گازار      برخای از تمارین  . من یک مرید دافا از نلمان هوتم: مرید
 .کنند خاطر کارهای خاصی که انجا  داده تحوین می هایی که رهبر فعلی چین را به کنند، مانند نن طومت نمی

درخصوص کارهاای دیگاری کاه    . کنند، نباید مشکلی باشد اگر او را برای بازداشت نن مقامات فاسد تحوین می :استاد

 . طوری به ننها اشاره کنید طوری تحوین کنید و نباید همین انجا  داده، نباید ننها را همین

 .اند ردهتایمز شک ک  های اپک کنندگان غربی به صحت گزار  درنتیجه، برخی از تمرین: مرید

خاواه  . طور که االن گفتم، ما اینجا هوتیم تا مرد  را نجات دهیم و نه اینکه درگیار اماور سیاسای شاویم     همان :استاد

ننهاا  . یا افراد دیگر، درست نیوت که به همگی ننها حمله کنید، چراکه اینجا هوتیم تا مارد  را نجاات دهایم   باشد رهبران چین 
و نن . اند، بلکه برعکس، بازنموزی ازطریق اردوگااه کاار اجبااری را ازمیاان برداشاتند      ت طرار ندادهفالون گونگ را مورد نزار و اذی

را  61۱و ننها حتای سردساتۀ اداره   . هایی بودند؟ مشخصان برای نزار و شکنجۀ مریدان دافا بودند های کار اجباری چه مکان اردوگاه
شد، اما هر دلیلی هم که استفاده کردند، کار خوبی انجا  دادند، حتی اگار بارای    اتها  فواد بازداشت  بله، طععان به. بازداشت کردند

شاد، نیاا ایان امار باه پایاان        نیروهای کهن گفتند که، اگر این کارها به اسم فالون گوناگ انجاا  مای   . فالون گونگ انجا  نشد
تواناد مارد  را    انجا  نن به این شکل می. بود؟ بله شد، نیا انتهای نن نمی شد؟ وطتی متوط  می رسید؟ نیا این امر متوط  نمی نمی

صورت کیفری برای نزار و اذیت فالون گونگ ببینند، و باه مریادان     تواند به مرد  کمک کند تا نن را به بیدار کند، و همچنین می
نبایاد باه   .   ساودمند اسات  اند که برای دافا و نیز نجات مارد  بنابراین کاری انجا  داده. کند حقیقت را روشن کنند دافا کمک می

 (کنند حضار تشویق می). اند حمله کنید افرادی که مریدان دافا را مورد نزار و اذیت طرار نداده

یو جدید هناوز    عنوان مثال، لون روزرسانی شده است، به ندرت به سایت زبان تایلندی به االن چهار سال است که وب: مرید
نیاا نن افارادی کاه    . اناد  های جدید استاد را به روشی مناسب ترجمه کرده گان تایلند نموز کنند اما تمرین. طرار داده نشده است

 تر بگیرند و کارها را بهتر هماهنگ کنند؟ توانند این را جدی هوتند می[ سایت کارهای وب]درگیر 

ید کاری انجا  دهید، پاس باه   اگر طصد دار. دهند بیشتر توجه کنند مریدان دافا باید به کارهایی که انجا  می. بله :استاد

 . شان دهید شکلی که باید انجا  شود، انجا 
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کننادگان تایلنادی وطتای حقاایق را روشان       ای از تایوان به تایلند نمد و پیشنهاد کرد که تمرین ه کنند اخیران تمرین: مرید 
 . کنند باید دربارۀ نفریدگار صحبت کنند می

 !روشنگری حقیقت هیچ تغییری صورت نگرفته است  نحوۀ در. شود دوباره نونجیده عمل می :استاد

گذارناد و   در ترکیه، پس از معالعۀ فا درک خود را به اشتراک نمای . من فا را در نلمان کوب کرد  و به ترکیه نمد : مرید
طور باز درک خود را  در نلمان، همه به. اند کنم بدنی واحد نشده احواس می. شود که فرد باید خود  به موائل نگاه شود گفته می

 . گذاشتند به اشتراک می

مریدان دافا بدون توجه به اینکه کجای این دنیا هواتند،  . بینید در اسرع وطت به ننها بگویید بله، اگر مشکلی می :استاد

ا را انجا  دهید و معابق ننچه برای شما مقرر کرد  کاره. باید بدنی واحد باشند و باید درک خود را با همدیگر به اشتراک بگذارند
ای متفااوت؛ انجاا     کارها را به خواست خود باه شایوه  . گونه باشد کند انجا  دهید و باید این ننچه را که فا شما را به نن ملز  می

 . ندهید

طور پیوسته درحال کاهش بوده است،  کنند به صورت ننالین حقیقت را روشن می کنندگان تایوانی که به تعداد تمرین: مرید
 توانیم پیشرفت داشته باشیم؟ چگونه می. میلیون نفر افزایش یافته است 7۱۱تا حدود  در چین حالی که تعداد کاربران اینترنتدر

ها درخصوص تخصیص منابع خیلی خوب هوتند، بنابراین  کنندگان تایوانی برای انجا  پرو ه تمرین. درست است :استاد

توانم به شما بگویم که مریدان دافاای تاایوان در طاول ایان نزار و      می. ر عمل کنیدباید حتی بهت. خوبی عمل کنید سعی کنید به
خاودی خاود    تمایز در وضعیت مرد  چین در دو طرف تنگۀ تایوان به (تشویق پرشور). بویار عالی -اند اذیت نقشی عالی ایفا کرده

 . خیلی گویا است

جای اینکه  کنند، به دافا برای ارزیابی دیگران و اجتماع استفاده می در میان مریدان دافا پدیدۀ رایجی است، اینکه از: مرید
 . برای ارزیابی خودشان استفاده کنند

: گویناد  کنند، چناین چیزهاایی مای    اما برخی از افراد همیشه به بیرون نگاه می. تزکیه دربارۀ تزکیۀ خودتان است: استاد

بینید کوای   وطتی می« .دهد هموو با فا نیوت ننچه نن شخص انجا  می»یا « ننچه درحال انجا  نن هوتی معابق با فا نیوت»
ماا  ... شاید ایان بایاد باه شاکل دیگاری اداره شاود، کاه ماا        »: نیت به او بگویید دهد که درست نیوت، با حون کاری انجا  می

« .انی نن را به این شکل انجا  دهیتو نمی»: همیشه به افراد نگویید. کنم نن فرد پذیرا خواهد بود فکر می« ...کننده هوتیم تزکیه
خاطر این است کاه   کنید و نیا به بینید چیزی درست نیوت، باید اول به خودتان نگاه کنید و بپرسید چرا این را مشاهده می اگر می

د، پاس  شو بینید چیزی درست نیوت، اگر نظرتان شنیده نمی وطتی می. کنید خودتان است ننچه تزکیه می. خود شما مشکلی دارید
خوبی  اگر دیگران همگی به. اما تزکیۀ خودتان اولین اولویت است. بگویید ای کننده صحبت کنید، به هماهنگ ای کننده با هماهنگ

ای  خوبی تزکیه نکرده باشاید، پاس چاه فایاده     تزکیه کرده باشند و شما به دیگران کمک کنید خوب تزکیه کنند، اما خود شما به
 دارد؟

و مشاارکت   ،دانند که بین کمک مریدان دافا به اساتاد در اصاالح فاا    طور اساسی نمی کنندگان به بویاری از تمرین: مرید
 .نیروهای کهن در اصالح فا چه تفاوتی است
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نمیزی هر چیزی را حل و فصل  طور مرحمت خواهد به استاد می: گفتم، تفاوت در این است طور که االن می همان :استاد

. و این نزار و اذیت نظم و ترتیب نیروهای کهان باود  . خودشان انجا  دهند  ند با همان شیوۀ طدیمیخواه ، درحالی که ننها میدکن
 . ماجرای پشت نن این است

کرد ، برخی از افراد ابراز امیدواری کردناد کاه    های اینترنتی در چین حقایق را روشن می اخیران درحالی که در گروه: مرید
 .صورت رایگان برای دانلود ارائه دهیم استاد را به های د را در نن گروه پخش کنیم و نموز بتوانیم ویدئوی نموز  تمرین استا

هر کوی این کار را انجاا   . های مرا روی اینترنت طرار دهد هیچ کوی اجازه ندارد سخنرانی. این کار مجاز نیوت :استاد

هیچ چیازی   ،توانید بدون اجازه نمی! دار کردن دافا هوتید خدشهشما درحال ارتکاب گناه هوتید و در حال ! داده باید ننها را بردارد
شکل دادند تا مارد  را ساردرگم    طور که االن گفتم، نن شبیه گردابی است که اهریمنان همان. از دافا را روی اینترنت طرار دهید

  !شریت را نابود کندخواهد همۀ بشریت را به داخل فروبکشد، تا ب می. ندو در این دنیا هرج و مرج ایجاد کد کن

خواهند فالون گونگ را یاد بگیرند درحاال افازایش    رود، تعداد مرد  دنیا که می طور که اصالح فا به پیش می همان: مرید
 ...دهند و  ها را دطیق انجا  نمی کنندگان هوتند که تمرین اما در میان ما برخی از تمرین. است

اما تا وطتای کاه   . دهید حرکات کامالن اشتباه هوتند، باید بیشتر توجه کنید می ها را نموز  اگر درحالی که تمرین :استاد

 . طور کلی صحیح باشد، به اندازه کافی خوب است به

 .ممکن است از استاد بخواهم درباره موضوع امنیت تلفن همراه بیشتر صحبت کنند: مرید

تواند باه میال خاود     هر کوی می. کنید سمع حمل می با خودتان یک ابزار استراق. چیز زیادی برای گفتن نیوت :استاد

کند که نن را روشن  به این شکل است و فرطی نمی. انجا  نن بویار راحت است. ها شما را رصد کند، نه فقط جاسوسان و حکومت
حاال گاو    چ پلیاد در ننجاا نیاز در   .ک.طور که االن اینجا درحال صحبت هوتم، ح همان. کند فرطی نمی -یا خامو  نگه دارید

 . دانید کردن است، می

اینکاه در  . ا  ا  موضاوعی را متوجاه شاده    ا  و حقیقات را روشان کارده    در طول این سالهایی که فا را کوب کرده: مرید
 . گیرند بینم که گردشگردانی از چین مورد انتقاد و توهین طرار می دی همیشه می تی های اپک تایمز و ان سایت وب های گزار 

رفتاار ایان   ]ها باید با نیتی خوب تهیه شوند، و به این نکته اشاره کنناد کاه چارا دنیاای خاارج از چاین        ر گزا :استاد

  .گیرند را غیرطابل طبول درنظر می[ گردشگردان

کنناد و ایان    روند، تأثیر بدی ایجااد مای   شان را نابوده کرده، به خارج می وطتی افراد از چین، که حزب پلید فرهنگ سنتی
داد کاه   ای بِربِاری در لنادن را نشاان مای     دیِ یک فروشگاه بویار شیک زنجیرهوعکوی روی اینترنت دید  که ور. د استواطعان ب

درسات در طوامت ورودی   را او [ جاای باردن فرزناد  باه توالات      به]یک گردشگر چینی خانم . بیرون فروشگاه بویار تمیز بود
کنناد، چراکاه    سر و صدا ایجاد می و کنند روند بلند صحبت می ها هر جا می چینی. فروشگاه نگه داشته بود تا کار  را انجا  دهد

اما این واطعان برداشاتی اسات کاه    . این باید تغییر کند. پذیرند های دنیا نن را نمی اما سایر طومت. اند گونه عادت کرده در چین این
چ پلید ایان  .ک.دانید، ح اما می. نور و مایۀ نبروریزی است تهای خارج خجال واطعان برای چینی. اند مرد  چین برای دنیا بوجود نورده

هاا   گذارد مرد  دنیاا ببینناد چینای    و در پشتِ اینکه می. نموزد گوید؛ ننچه درست است را به ننها نمی موائل را به مرد  چین نمی
اما سخت است کاه  . أن شما را نابود کنندخواهند تصویر شما را خراب کنند، تا ش می: ای نهفته است کنند، انگیزه گونه رفتار می این

های بیشتری برای نمدن به بیرون از چین داشاته   کنم حاال مرد  چین ممکن است فرصت اما فکر می. خود مرد  به این پی ببرند
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یابد، موائل  تدری  افزایش می شان به طور که نگاهی و همان. تدری  به این پی خواهند برد که دنیای خارج متفاوت است باشند و به
مارد   « کشامکشِ »هایش مبنی بر جناگ و   فرهنگ حزب، با نموزه. واطعان سخت است که از عادات طدیمی رها شد. شود بهتر می

کنند که ناگهان عصبانی و  ای تغییر داده است که فقط وطتی احواس خوشحالی می علیه همدیگر، شخصیت مرد  ننجا را به گونه
 .چ پلید به ننها نموز  داده تغییر نکند، واطعان عملی نخواهد بود.ک.ی که حاگر این چیزهای. منفجر شوند

بینناد درباارۀ    کنند و وطتی همادیگر را مای   دی را تماشا می تی های ان تعدادی از مریدان دافا از چین هر روز برنامه: مرید 
فکار  « .های جااری باشاند   با اوضاع و پیشرفت همگا »خاطر این است که  گویند این کار به ننها می. کنند ننچه دیدند صحبت می

دی اصاوالن   تی سایت مینگهویی کنند و ان دهد باید بیشتر وطت خود را صرف خواندن وب کنم مریدان دافا اگر شرایط اجازه می می
 نیا تفکر من درست است؟. برای بینندگان عادی است

. دهاد نگااه شاد    باارۀ اماور جااری و ننچاه در دنیاا روی مای      دی را تماشا کرد تاا در  تی اشکالی ندارد که ان. بله :استاد

هاایی را بخوانناد کاه     ساایت  کنم بهتر این است که نن افراد باید بیشتر مقااالت وب  فکر می... درخصوص تبادل نظر مریدان دافا
مینگهاویی ارز    ساایت  این درست اسات کاه برخای از افاراد باه انادازه کاافی باه وب        . های مریدان دافا را دارند تبادل تجربه

کنندگان جدیادتر بوایار    کنم برای تمرین اما فکر می  کنندگان طدیمی ممکن است وطت برای نن نداشته باشند، تمرین. گذارند نمی
برای مقاالت تبادل تجربه یا برای یاد گرفتن معالبی درباره دافا، ننجاا  ! طور منظم مقاالت مینگهویی را بخوانند مفید است که به

 .ترین است جامع -بخوانید بروید و

درصاد ساود    مشارکت کردند که روزاناه یاک  « شبکه حمایت مالی متقابل»اصعالح  کنندگان در به برخی از تمرین: مرید
 ...ننها پیوسته در نن مشارکت. در واطع نن یک کالهبرداری و به هدف فریب دادن مرد  است. دهد می

هدف از وسوسۀ مرد  این نیوات  ! این جامعه یک وسوسۀ بزر  استکل . هر چیزی درحال وسوسۀ مرد  است :استاد

اماروزه مارد  در سراسار جامعاه کاامالن درسات       . که صرفان ننها را از کوب فا بازدارد، بلکه برای نابودی اجتماع بشری نیز هوت
هاای بازر     اری از شرکتهای کامپیوتری دردسر بزرگی برای بوی درحال حاضر بازی. نیوتند و هیچ چیزی عملکرد خوبی ندارد

شان چه خواهد شاد؟   اگر مرد  به همین شکل ادامه دهند سرنوشت. شده است و همین امر برای بویاری از مدارس مصداق دارد
تان روشان باشاد، نگااه     کننده شما باید در این خصوص ذهن عنوان تزکیه به. تواند کاری در این باره انجا  دهد اما هیچ کوی نمی

عالوه بر نن، طرار اسات  . ها چیزهایی هوتند که باید از ننها رها شوید که این تان باشد اط نفس داشته باشید و در ذهنباشید، انضب
توانند  وطت چه؟ نن چیزها واطعان می اما اگر برعکس، در نن چیزها درگیر شوید، نن. به مرد  عادی کمک کنید و ننها را نجات دهید

 . ی بویاری وجود داشته استها نمونه. مرد  را کنترل کنند

ها باه بااال را    دهی این کنفرانس کمک کردند ارسال برگه مریدان دافایی که به سازمان. ا  همین است  برای امروز همه
هایی که نورده شد پاسخ داد ، بناابراین هماین    به تما  پرسش (خندند می حضار). ا  متوط  کردند، چراکه این مقدار صحبت کرده

مریدان دافا، گرچه امروز با لحنی کمی شدید صاحبت   (کنند طور پیوسته تشویق می خیزند و به تما  مریدان برمی). گویم زه میاندا
 !و امید استاد هوتید! امید موجودات کیهان! کرد ، برای این بود که به شما جانی تازه ببخشد، چراکه شما امید بشریت هوتید

زودی همه چیاز   به. ها، همگی مرحلۀ بعد را خواهند دید فعلی بشریت، این گروه فعلی انوان نه تنها مریدان دافا بلکه نژاد
فکار  . تواند کاری برای نجات بشاریت انجاا  دهاد    بشریت به این مرحله رسیده است و هیچ حکومتی نمی. شود از هم متمایز می

اندیشند که اگر بتوانند به مرد  کمک کنند تا بادون   می کنند؟ و درباره چه چیزی فکر می. اندیشند کنم درباره یک موضوع می می
شاان   کنم چناین چیازی در ذهان    فکر می. نرامی از میان روزهای پایانی بگذرند، به اندازه کافی خوب خواهد بود هرج و مرج و به

 . است، چراکه طدرت این را ندارند که مشکالت را حل کنند
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اما در مقابل، انوان امروزی که توسط افکار و رفتار مادرن  . کننده است شوکهامروزه کشفیات و درک دانشمندان از جهان 
اجتماع بشری درحال حاضار در خعاری مهلاک    . دهد شود، طادر نیوت این موائل را ببیند و به ننها اهمیتی نمی پیش رانده می به

بایاد  . ریدان دافا باید حس اضعرار داشته باشاند م. ا  طبالن دربارۀ این موائل صحبت نکرده. کنم برانگیزی نمی اینجا جنجال. است
نه فقط  -هر کوی که به این زمین نمده. باید عهدهایی که بوتید را در ذهن داشته باشید. تان را دارید ثابت کنید که ارز  عنوان
اما اینجا در طلمارو  . شود در بُعدهای دیگر، تغییرات کیهانی نشکار می. یک عهدی امضاء کرده است -شما که مریدان دافا هوتید

 .ای است که انگار همه خواب هوتند گونه بشری به

این کاری است که شان یاون   . این موآولیت شما است -ننها را نجات دهید. این موآولیت شما است -ننها را بیدار کنید
ای درگیار نیوات    که در هیچ پرو ههر مرید دافا . دهند های مریدان دافای ما انجا  می دهد، و این کاری است که پرو ه انجا  می

خاوبی   ننچه باید انجا  دهیاد را باه  . ور سازید سعی کنید وطت پیدا کنید تا خود را در کار نجات مرد  غوطه -باید نن را انجا  دهد
 . خوبی تزکیه کنید انجا  دهید و همراه با نن، وطت پیدا کنید تا خودتان را به

ننگاه حتی اگر کارهای دافا را انجا  دهید، یاک  . شوید ز فا جدا شوید یک فرد عادی مینباید از فا جدا شوید، چراکه اگر ا
. تزکیاه کنیاد   بایاد رو  ازایان . موجود بشری خواهید بود که درحال انجا  ننها است، نه اینکه یک مرید دافا درحال انجا  ننها باشد

روشنگری حقیقت باه ایان محادود    . ها را خواهید داشت چالش فقط ازطریق تزکیه است که توانایی و انر ی الز  برای مواجهه با
اید؟ اینکه وطتی مرد  عاادی   خواهم بگویم شده نیا متوجه این موضوعی که می. نیوت که صرفان برای مرد  دلیل و منعق بیاورید

با منعق متقاعد کند مواائل  گونه نیوت که از طریق اینکه یک فرد، فرد دیگر را  نورند، اغلب این برای یکدیگر دلیل و منعق می
فرستد، که افکار او  کند، چیزی به سمت فرد دیگر می گونه است که وطتی یکی از ننها صحبت می بلکه، این. شوند حل و فصل می
 بویاری از افراد طادر هوتند که نن مااده . نورد کند و باور می گوید گو  می درنتیجه نن فردِ دیگر به ننچه می. کند را سرکوب می

داوری ننها را درهم شاکند و نن   تواند نن پیش کنید، انر ی شما می بنابراین وطتی حقیقت را برای مرد  عادی روشن می. را ببینند
توانیاد   خودی خود نجات ننها نیوت؟ اما اگر تزکیه نکنید، چگونه مای  پس نیا این کار به. شان را متالشی کند چیزهای بد در ذهن
. او دوست مان اسات  »: شود، برخی ممکن است چنین چیزی بگویند اشید؟ وطتی به موائل تزکیه مربوط مینن توانایی را داشته ب

درخصاوص مواائل کوچاک یاا مواائل      . کند اصالن اثر نمی  اما حتی اگر با او صحبت هم کند،« .اگر با او صحبت کنم تما  است
های بشاری عملای    شود و با شیوه س زندگی را شامل میاما این چیزی است که جوهر و اسا. بشری، ممکن است نن عملی باشد

 . عنوان مرید دافا، باید تال  بیشتری صرف بهبود خودتان کنید به همین دلیل است که به. نخواهد بود

باید سعی کنید تما  موجودات را . دو  بگیرید باید موآولیت خود را به. خوبی عمل کنید باید به. شما امید بشریت هوتید
! سازید که تما  این کارها بیهوده نبوده است رسانید و معمآن می کمال می  و فقط با انجا  نن است که خودتان را به. هیدنجات د

کنند، استاد پس از دریافت دساته گال باه     تما  حضار تشویقی طوالنی می)! از همگی متشکر . گویم برای امروز همین مقدار می
 (گردند تریبون بازمی

تماا   ). انس فا، همیشه منتظر شنیدن و دیدن خبرهایی از عملکرد بهتر شما بعد از کنفارانس فاا هواتم   پس از هر کنفر
 (کنند طور پرشور تشویق می حضار به
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