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 انسان چگونه پدید آمد

 !تبریک بگویم را به همه مناسبت سال نو چینیمایلم این بتدا ا

 هابینم  ه خطر قدم به قدم به انسااا اما میهای تبریکی اساات  ه همه ستساات سارند بداانوند  زمانی برای گفتن پیام معمولا  سااال نو
از مطالبی  ه ر جمله ه  بگویم ایچند  لمهسنیا ه سر این به هماز من خواسااتند  ه موجوسات خدایی ، علتشااوس  به همین نزسیک می

گاه شوند ت فرصت سیگری برای نجات یقت از حقمرسم شوس  ه گفته میآسمانی است ت با این هدف  رازگویم می  بدهد  به آنها آ

سا  سیار  رتند ،اشپایانیاین رتزهای تا ی آفرینش جها  از ابتدا؟ چگونه پدید آمد ان شکلچهار مرحله طولنی  ب ستایی، ای  گیری، ای
 یهانی، از جمله  بد رساااد، همه چیز سر نهایی نابوسی می ۀهنگامی  ه جها  به پایا  مرحلرسه اسااات  انحطاط ت نابوسی را طی  
 !موجوسات نابوس خواهند شد ۀشوس! همطور  امل متالشی می نیم، سر یک لحظه بهجهانی  ه سر آ  زندگی می

 اصلیسر حالی  ه رتح رتس، شوس ت از بین میزایل می سر این ُبعد سطحی اشگونه است  ه بد  فیزیکیمیرس فقط اینتقتی فرسی می
سهد ت ستباره زاسه اسامه می شبه حیاتسر زندگی بعدی  میرس(نمی اتبد  فیزیکی ) ه خوس تاقعی شااا   اسااات ت با مر   شااا  

ستایی، انحطاط ت نابوسیشکلرتند  ه جها  مانند شوس  بنابراین می سا  ندرا طی می گیری، ای تولد، پیری، بیماری ت ها نیز رتند ، ان
ما  بیدااتری  ه ز طور اساات نند، فقط ایننیز همین رتند را طی میموجوسات خدایی این قانو  جها  اساات ت  نند  طی می را مر 

ددطول می شد، این رتند طولنی  سطح موجوس خدایی بالتر با  ،رتندتولد ت مر  آنها بدت  سرس است ت سر طول این تر است    هر چه 
 ۀاگر سر مرحلاما میرند  موجوسات نمی یطبیعطور بهبه عبارت سیگر، لباس هساااتند  تعویض سر حال مانند، انگار  ه آنها هدااایار می

 ۀت همشااوس ستباره متولد نمییچ موجوسی همتالشاای شااوند،  یهانی بد  جها  ت  ،گیری، ایسااتایی، انحطاط ت نابوسیشااکل نهایی  
ر حال حاضاار، سگرسس  از میبوس  بحالت خالیشااوند، همه چیز به تبدیل میگرستغبار ت به ایسااتند از هسااتی بازمیموجوسات ت اشاایا 

هیچ  ،ۀ پایانیگیری، ایسااتایی، انحطاط ت نابوسی اساات  سر این مرحلشااکل از مراحل نابوسی ۀپایا  مرحل ۀسر حال تجرب یبداار سنیای 
آشاافته اینقدر  نونی جامعۀ اساات  ه علت شااوس ت به همین رت میبا نابوسی رتبهت به همین علت اساات  ه  خوب نیسااتچیزی سیگر 

، مصااارف مواس پیچیدگی ذهن مرسم، تباری جنسااایبند، بیسر مرسم خوبر نبوس افکاتمرج متفاتتی مانند های پر هرجموقعیت ؛اسااات
 .رسیده استمرحله به این   ا نو  ناپذیر استاین امر اجتنابرسد تقتی بد   یهانی به پایا  مینبوس اعتقاس به خدا  م در ت 

انگیز سر  یها  را های شاااگفتآفریدهت همچنین همۀ  موجوساتی  ه خوب ت مهربا  هساااتند همۀموجوسات خدایی ت همۀ  ،آفریدگار
به معرتف بد   یهانی )ۀ ترین لیرا به بیرتنیموجوسات خدایی انحطاط، ات برخی از  ۀسر ابتدای مرحل، علتسارس  به همین گرامی می

را نداشااات  ه  ظرفیت اینزمین  اما  آفریدخدایی تجوس نداشااات هدایت  رس ت زمین را موجوس جایی  ه هیچ ( «خداییقلمرت  بیرت »
با موجوسات ت را شااکل سهد؛ ی تا یک ساایسااتم گرسشااساشاات میت باید ساااختار  یهانی متناظری  طور مسااتقل تجوس ساشااته باشاادبه

فرا نامند  قبل از می «سااه قلمرت»آ  را موجوسات خدایی مرز بزرگی سر خارج از زمین ایجاس  رس  ه آفریدگار بنابراین هایی سر آ   حیات
به میل خوس تارس ۀ آفریدگار بدت  اجاز ش بال بوس؛ اجازه نداشت سطحهر چقدر هم  ه  ؛خدایی سموجوهیچ ، نجاتا  نهایی رسید  زم

ها، سر رتی زمین، از جمله انسا  از آ  خارج شوس  سر سه قلمرت، سه سطح عمده تجوس سارس: سطحی  ه موجوسات   یاسه قلمرت شوس 
«  شاکلیقلمرت ب»، قرار سارس ت بالتر از آ « شاکلقلمرت »امیال، شاوس  سر بالی قلمرت نامیده می «امیالقلمرت »ت  آ  ساا ن هساتند

های آسامانی سر قلمرت فا ت بالتر مقایساه شاوند  توانند با پاسشااهییک نمیانگیزتر اسات، اما هیچهر قلمرت بالتر شاگفت  تجوس سارس
شکل است  از آنجایی  ه قلمرت بی شکل تسر قلمرت آسما   نند، سر تاقع صحبت می آ بارۀ ها اغلب سر   ه انسا «)ملکوت( آسما »

ها انسا   استسطح  33سر مجموع سارای  ، سه قلمرتمحسوب شوسقلمرت هم  اگر خوس سه سطح تدکیل شده است، 10هر قلمرت از 
دنند، پایینن زندگی میامیال سر قلمرت  سطح، جایی  ه محیط خ سترین  دتناکترین ا ست ت تح سا  تلخ ت  وتاه ا ترین ت  زندگی ان

یق ت حقاها معکوس اساات )به جز بدااری تجوس ندارس  سر جها ، اصااول برای انسااا سنیای چیز این اساات  ه هیچ اصااول سرسااتی سر 
صول  سا ه ی بخدایموجوسات سطح بالیی  ه ا شاهچیزهایی عنوا  مثال، به  (اندآموزش ساسهها ان س یر فاتح فرس شد مانند پاس ، ت
با زتر تصاااحب  آنها از طریق  دااتن ت ۀ اصااول سرسااتی نیسااتند، همموجوسات خدایی نظر ماز  ،قویفرس  شااد زتر ت قهرما  اجها  ب
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اینها   شاااوسمی قبولقابلاین امر ضااارتری ت  هااما برای انساااا  ، نندمیعمل نگونه اینجها  ت موجوسات خدایی اند  سسااات آمدهبه
دری  صولی سر جها  ب ستند ا صول جها ه سه با ا صولی معکوس» ، ه سر مقای ستند  « ا سما  اگر فرسی بنابراین ه آرزت سارس  ه به آ

 نند  ه تضاااع خوبی سارند زیرا نسااابت به برخی از مرسم فکر می ند  خوس را تز یه بازگرسس باید از اصاااول حقیقی ساااطح بال پیرتی ت 
، سر حالی  ه سر تاقع  نندمقایسه میسر این ُبعد با سیگرا  خوس را ها انسا   ه گونه استاین ، اما فقط نندمی  می بهتر عملسیگرا  

 یها  ساخته شده  ه از  ۀترین لی  سه قلمرت رتی خارجیشوسسر نظر گرفته می یها  سا   نند  ه زبالهجایی زندگی می آنها سر ۀهم
اینجا مکانی برای سر چدم موجوسات خدایی، ا تدکیل شده است  هها ت اتممانند مولکول ترین عناصر ثیفترین ت ترین، سرشتپایین

ست  به همین ری تن زباله ست  ه علت های جها  ا صر مولکولی را ،موجوسات خداییا سر نظر ترین ُبعد ت محیطی سر پایینخاک  عنا
از مواس این ُبعد یعنی موجوسات خدایی « خدا انساااا  را از خاک آفرید،»ه هما  معنی اصااالی این گفتۀ مذهبی اسااات  ت  گیرندمی

 مولکولی برای ساختن موجوسات بدری استفاسه  رسند 

هر به موجوسات خدایی گوناگو  گفت  ه آفریدگار تقتی موجوسات خدایی انسااا  را آفریدند این  ار را به سسااتور آفریدگار انجام ساسند  
تجوس  گریس یت نژاسها پوستاهی، سپوستزرس دپوست،یافراس سف نیبنابرافرس خوسشا  بیافرینند  شکل منحصربه بههایی را یک، انسا 

 یهاآنها ارزشۀ همت به همین علت اسات  ه  را آفریدگار به آنها ساسه اسات داا سرتنرتح ، اما شاا  متفاتت اساتظاهراگرچه   سارند
تقتی نجات را  آخرین مرحلۀ نابوسیسر  را بیافرینند این بوس  ه گفت انسا موجوسات خدایی به از اینکه  دگاریآفر  مقصوس سارند  یکسانی

  موجوسات خدایینجات شامل  ،استفاسه  ندسر جها  برای نجات همۀ موجوسات از انسا  سهد ارائه می

سطح جها   نیتر نییپا نیاچو   ؟ایینی بیافرینندپست ت پ طیمح نیها را سر چنخواست  ه انسا موجوسات خدایی از  دگاریرا آفر اما چ
 ی ارماتواند اساات  ه فرس می  دااید رنج قیاز طر ت فقط   رس هیتوا  تز یم  دااید رنج قیاز طر فقط مکا  اساات،  نیتر ت خداان

بماند   یمهربا  ت سپاسگزار باقت  دباش یاست  ه انسا  خوب نیا یبه معنا وسخ بالبرس ،  دید رنج ا یرس  سر مبب نیآلوس را از بگناه
 نیاست، تضاس منافع ب  دید رنج نجایسر ا یشرتع شوس  زندگمکا   نیتر نییاز پا دیاست ت بابال بهرتندی ازپاییننجات  ن،یعالته بر ا

 نهایات همۀ  رهیغ د تنس ت تالش  ن یت جسمذهنی  ظراز نماند  زنده یبرا دیبا هاانسا  ،خدن طبیعی طیت سر محسارس مرسم تجوس 
ببرس  سر  نیتواند  ارما را از بیم  دااید مساالم اساات  ه رنجارتقا یابد ت  ارما را از بین ببرس   ند تا یفراهم مفرس  یرا برا ییاهفرصاات

  ند تجوسش صعوس می بیترتنیبد ند ت تقوا جمع می را حفظ  ند، ی، اگر انسا  همچنا  مهربانهاتعارضها ت رنج ا یم

از  یار یسر جها  سارس، بساا شااعورینجات موجوسات ذ  یراهای بدااری ببه اسااتفاسه از بد  ازیآفریدگار ن ه  یزمان امرتزی،سترا   سر
سا  با  هیاتلهای حیات شدهاند  ه بهشده نیگز یجا «موجوسات خدایی»سر بد  ان سا  بازپیدا  سا زیرا اند  صورت ان از توانند یها مان

دری ت سر بحبوحۀ  دید ، رنجطریق بد  ب صول معکوس تجوس سارس،  یطیسر مح ،حال نیببرند ت سر ع نیز باگناها  ت  ارما را    ه ا
ست صول سر سا  بتواند به ا شد ت مهربان بندیپاخدا گفته ی  ه اگر ان  ینابوسۀ مرحل نی  آخر افتیخواهد  یات تعال یرا حفظ  ند، زندگ یبا

  ند ینجات انت اب م ینوع افراس را برا نیاآفریدگار است ت  هسر سه قلمرت باز شدآسما  سرتازه  است، دهیفرا رس

  به ستی ه اتل شکل گرفت ن یزمان ی  ت به خوب هشدناخال   ها یسرت    زیهمه چ ،یانحطاط ت نابوس ،ییستایا ،یر یگشکلرتند سر 
وجوسات به یک از میچمنحط شده است، ه یهانیسر بد    زیهمه چ گر،یعبارت سشوس  به یمۀ انهدام است  ه تارس مرحلعلت  نیهم
مذاهب تجوس سارس   یاست  ه نابوسعلت  نیآلوس سارند، به همگناه یت  ارما ستندیخال  نموجوسات یک از یچت ه ستندیابتدا ن یخوب

را فراخواند تا به جها   خدایی پاسشاها موجوسات خدایی ت  انبوه ،یهانی های بد نجات  یبراآفریدگار د  ننامیم «یاه اصلگن»را  نیا
در  دری ، طیمح نیسر ات  ندیفرتس آ یب دند،  ارمایس تتا  وندشموجوس ب  ت ببرند نیخوس را از ب یها را تحمل  نند، خوس را بهبوس ب 

سهد سر حال ستباره ساختن جها  نیز را نجات میشعور یموجوسات ذ سر حالی  ه آفریدگار ) به آسما  بازگرسند تا ستباره بسازند خوس را 
 ه  یحفظ  ند، هنگامافکار مهربانانه را خدان  طین محیبتواند سر اموجوسی بداری   اگر باساتی امالا پاک ت ز  دی( جها  جد هسات

شد،  بندیپا یسنت یهابه ارزش رس،یگیمدر  قرار م دیمورس بمبارا  عقا سوی  هحملهنگامی  ه تحت با قرار  تکامل [نظریۀ]الحاس ت از 
همۀ   ابدیسسااات آساااما  ت بازگدااات به  یافتنتواند به هدف نجاتیم یفرس نیرا حفظ  ند، چنموجوسات خدایی به  ما ی، اگیرسمی

ستند  ه برای این مرحلۀ نهایی  ه ا نو  سر سنیا پدیدار می یمرجتهرج شده بوسند  برنامهشوس چیزهایی ه  ه  بوساین  ا دهدفریزی 
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، تقتی از میا  مساااائل یافتن را سارند ت به آنها فرصاااتی بدهند  ه سر این رتندت ببینند آیا لیاقت نجات اینجا را آزمایش  نند موجوسات
شوار می دا  را از بین ببرند س شوند ت هم گذرند  ارمای ستگار  شد تا مرسم بتوانند نجات یابند ت ر سما  ۀ این  ارها برای این انجام  به آ

 بازگرسند 

ست  ه  سب  نند  ایسن نیسر امرسم  یهدف از زندگهمۀ اینها بدین معنی ا ستاترسهایی سر این سنیا   ست  ه س های تالشهمۀ  این نی
شوس مرسم سر هر ابزار ناپسندی باشد، فقط باعث میتواند شامل توسل به  ه حتی میخواها  آ  هستند، آنچه  سب مرسم برای  شدید

شوندانتها بدتر ت غیراخالقی دا  را از بین ببرند ت   هدف از تر  شدند این بوس  ه گناها  ت  ارمای سا   اینکه مرسم به این سنیا آمدند ت ان
سر شااکل موجوسی بدااری به این سنیا آمدند تا سر انتظار آمدند  آنها  این سنیبه ا یرسااتگار  یمرسم برارشااد سهند  خوس را ت  نند تز یه 

ت  ند تقوا جمع میانتظار، رتند ، سر فرس زندگی پس از زندگیبازگرسند  پاسشااااهی آسااامانی خوس تا بتوانند به آفریدگار ت نجات ات باشاااند 
 یااما عدهموجوسات چیزی عالی بسازس  ماهیت آشفتۀ این جها  به این منظور است  ه از این است   نیهم زینتولدهای ستباره دف ه

ستندیاما به آنچه م  رسند،از خداتند طلب  مک ها س تیهنگام مواجهه با  حدی تا شکل گرفت  خدا ازآنها نفرت سر  ت دندیسنر  خوا
[ با عجله دی]با یافراس نیچنی جدیدی ایجاس  رسند  ت گناها  ت  ارما شاادنداهریمن تارس قلمرت  جهیت سر نت  رسند یسشاامن خدا  ه با

خواه  ،یسر زندگ زی  سر تاقع، همه چابندیتوبه  نند ت نجات  بیترت نی نند ت بدب داااش  سرخواسااات ییخداموجوسات برگرسند، از 
 ه سر تقوایی با مقدار  یزندگ نیا هایموهبتاساات  مقدار  یقبل یاعمال خوب ت بد زندگ ی، ساازاباشااد آترس سسااتبه ایساس  ازسساات

انواع ثرتت ت  عالی یاسسااتمزس با مقام ت  سر زندگی بعدی آ  راتواند ، فرس میفراتا تقوای شااوس  با یم نییانباشااته شااده تع یقبل یزندگ
شتننعمت از جمله  ضه   یت حتشاس  یگخانواسزندگی  سا ستند ت  از مرسم ثرتتمند یبرخچرا که صلی ایناعلت د  نرفاه فرزندا  معات ه

شااده تبلیغ یطلبیبرابر اهریمنی  یمانند شااعارها نی  اهمین اساات ،خانما یب یت برخهسااتند رتبه یعال مقاماتی یبرخ ت ریفق یبرخ
سط ح ست   یطانیش ستیزب  مونتو ست،  ارهاعاسل   یها نی اگر  ؛سر پی سارسشوس ت  ارهای بد مکافات پاساش ساسه میخوب  یا

به  خدایی ت آفریدگارموجوسات  آساااما ، زمین،اسااات! جها   قانو  تغییرناپذیر نیخواهد بوس  ا یبعد  ینباشاااد، سر زندگ یزندگ نیسر ا
طور ی آفریده است  ه با موجوسات بهرا آفریدگار  خدایی وساتموجانسا  ت  ن،یآسما ، زمهمۀ  خواهی سارند شعور نیکموجوسات ذی

 است  ینداشتن بر ت سر زندگ ایساشتن  یاساسعلت  یی ارما ند  مجازات متفاتت رفتار نمی

آ   ۀجیموجوس ت نت کیاز اعمال  یشااوس، اما اساااساااا ناشاایظاهر مسر جامعه  یعاس ایدهیصااورت پدبهآترس  سسااتساس  ت بهازسساات
سهد  ه رتی میای گونهسر زندگی از سساات بدهند یا به سساات بیاترند به مرسم چیزی را ساشااته باشااند یا نداشااته باشااند تکه ایناساات  

از  د،یخوب انجام سه ی ارها دیبا د،یباشاا ریفق ای دثرتتمن یهر چقدر هم  ه سر زندگ نیبنابراهای جامعۀ بدااری باشااد  همسااو با شاایوه
به مایل باشید به سیگرا   مک  نید  ت  دیاحترام بگذار ی یخداموجوسات ت آسما  به  د،یمهربا  باش د،ی ن یبد خوسسار  یانجام  ارها

گفتند اغلب می چینسر تر های قدیمینساال، گذشااتهساشاات  سر  دیخوس بر ت خواه یبعد  یت سر زندگتقوا جمع خواهید  رس  بیترت نیا
 یت سر زندگ دیجمع  ن یدااتر یبتقوای ت  دیانجام سه یدااتر یخوب ب ی ارها د،ینکن تیاز آ  شااکا د،یبر یرنج م یزندگ نی ه اگر سر ا

باشاااید جمع نکرسه تقوا ت باشاااید  انجام نداسه یخوب یخوس  ارها یقبل یاگر سر زندگاش این بوس  ه معنیبوس   دیبهتر خواه ،یبعد 
ست  م  کیاز آنها اطاعت  نند  اگر  دیبا زینموجوسات خدایی خاص خوس را سارس  ه  نیخواهد بوس  جها  قوان دهیفایبخدا از  کسرخوا

 ه  ستین یساسگ نیبه ابنابراین مسائل شوس  یمجازات م زیخدایی نموجوس  نیانجام شوس، ا دیرا انجام سهد  ه نبا ی ار خدایی موجوس 
تقوا جمع تا  یقبل یاست  ه سر زندگ نید؟ شرطش انبه شما بده دیخواهیمرا  ه هر چه  دیاموجوسات خدایی ب ایآ   نندیمرسم فکر م
، هدف یرا قانو  جها  مد   م نی  ادی نباسله م دیخواهی ه م ییزهایرا با چ تا تقوای دیتوانی، سپس م رسه باشید  ند  اما اساساا

آسما  هموار رس  راه بازگدت به ،  رس  تقواجمعمقصوس تاقعی   هستید برسیدش  ه به آنچه خواهان ستیناین  رس  تقوا جمع یینها
 ترس بیاسر این زندگی برایتا  تواند میت این چیزی است  ه بیدترین اهمیت را سارس، نه شاسی موقت ت زتسگذری  ه  است

 استاس لی هنگجی

 ۲۰۲۳ژانویه  ۲۰

 (۲۰۲۳ژانویه  ۲۳آخرین تاریخ بازنگری ترجمه: )


