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 استوار

 اند روند، بسیار محترم اند، باالتر از دنیا می ن شدهبی آنانی که روشن
 رند، صادقانه به رسیدن به کمال باور داکنند آنانی که با جدیت تزکیه می

 درمیان سختی بزرگ، شخص باید استوار باشد
 1قابل تغییر نیست ،با تمام وجود پیشرفت ای برای  اراده

 1۱۱۱مه  3

 تغییر داده شد 2004در فوریه 

 عنوان بی

 کند  دافا به قلب شخص نگاه می
 مردم دنیا باید آگاه باشند

 خدا، انسان، روح، حیوان، نابودی
 کند میهرکسی جایگاه خودش را تعیین 

 1۱۱۱مه  3

 تغییر داده شد 2004در فوریه 

 

 حقیقی سرشت دیدن

 خورد تزکیه استوار دافا، قلب تکان نمی[ با]
 ارتقاء سطح ضروری است

 شود ها، سرشت حقیقی دیده می در رویارویی با آزمون
 2بودا، دائو، خدا -شود گیرد، کمال حاصل می گونگ شکل می

 1۱۱۱مه  ۸
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 است آشکار قلبخود 

 کند دهد، استاد سفر را هدایت می فا همه موجودات را نجات می
 شوند خیزد، صد میلیون بادبان بلند می یک بادبان برمی

 های سبک، سریع هستند های رها شده، قایق با وابستگی
 با قلب سنگین بشری، گذر از اقیانوس سخت است

 ختن استکند، آسمان در آستانۀ فرو ری ابرها و باد، ناگهان تغییر می
 خروشند های وحشی می شوند، موج شوند، دریاها متالطم می ها واژگون می کوه
 دافا را تزکیه کنید، استاد را تنگاتنگ دنبال کنید رطور استوا به

 شوند ها گم می های خیلی سنگین، جهت با وابستگی
 کنند میشان فرار  برای نجات زندگی[ مردم]ها پاره شده،  ها واژگون شده، بادبان کشتی

 شود شوند، طال آشکار می گل و الی شسته می
 مرگ و زندگی حرفی برای الف زدن نیست

 کند حقیقت را آشکار می –انجام دادن یا ندادنش  توانایی
 رسد صبر کنید تا روزی که کمال می

 شوند طور باعظمت به نمایش درآید، تمام دنیا شوکه می وقتی حقیقت به

 لی هنگجی

 1۱۱۱اکتبر  12
 منتشر شد 2000مه  22ر د

 مجازات 

 در انتهای این عصر، ارواح فاسد فراوانند
 کنند شده در جلد انسان، ایفای نقش می  پنهان

 ها ازمیان برداشته شد وقتی که تمام پرده
 شود دیگی از روغن جوشان در دنیا برپا می

 

 2000سپتامبر  1
 ، سال گِنگ چِن در تقویم قمری چینی۸از ماه  4روز 
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  های فا شبکه

 دهد مقدرشدگان را نجات می 4خِرد پاک
 تواند ذهن را از بدی پاک کند می 5زندگی جدید

 باعث نگرانی اشباح است 6مردمهای تیز  قلم
 است ۸دیدگاه پاک،  فالون دافا

 2001ژانویه   1
 سال گِنگ چن در تقویم قمری چینی 12از ماه  23روز 

 بیکران آسمان اصالح

 ۱گری کند تواند وحشی تاکی شیطان می
 شود اراده و خواست هر موجودی کامالً هویدا می

 چه کسی خارج از این فاجعه است
 .دار است نظرم خنده درنابخردی خدایان 

 2001فوریه  10
 از اولین ماه سال شین سی در تقویم قمری چینی 1۸روز 

 

 جهانی کردنروشن 

 دارند خدایان و بوداها در این دنیا گام برمی
 شود ب شیطان نگران میقل

 در این دنیای آشفته، دافا راه حل است
 دهد به سقوط جامعه پایان می

 2001فوریه   1
 از ماه اول سال شین سی در تقویم قمری چینی 25روز 

 
 
 



 

  

 

 شیطان نابودی

 ارابه راندن 10صدها هزار کیلومتر
 ها، نابود کردن شیطان در یک لحظه به اهتزاز در آوردن شمشیر

 ها مانع سقوط آسمان است گه داشتن دستعمود ن
 زداید اصالحِ فا تاریکی را می

 2001فوریه  1۱
 از ماه اول سال شین سی در تقویم قمری چینی  2روز 

 هیچی

 چیزی نه هیچی، نه خالی بودن، نه هیچ
 نه خوبی، نه شیطانی، ورای نهایت 

 تواند شکل بگیرد یک حرکت به جلو، صدها میلیون چیز می
 شوند، تا ابد یک راز  به عقب، همگی هیچ می یک قدم

 2001فوریه  22

 بیندیشیدمکث کنید و 

 سفرم، بدون توقف، گذر سریع از میان غبار و باد
 هزاران اهریمن ریشه کن شد، هزاران موجود زنده شد

 شوند های عمیق حل و فصل می  با توجه و رنجی عظیم، کینه
 .نه نگاه کردداشت و به صح 11سخت است که قلبی آسوده

 2001فوریه  22
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 در سفر

 ای را یافت کننده توان چنین منظرۀ مبهوت در تمام روی زمین، کجا می
 از درون دره به آسمان بنگر

 توان یافت خدایان را کجا می
 شوند گرچه درست مقابل شما هستند، اما خدایان دیده نمی

 2001فوریه  22
 در گرند کانیون امریکا

 

 اجعه بزرگف فرونشاندن

 شمارند امور آشفته در دنیای انسانی بی
 ها الیه به الیه روی هم انباشته شده قدردانی و رنجش

 های گناهکار با کارمای عظیم محکوم به فنا هستند قلب
 کند دافا هرچیزی را از سرچشمه حل و فصل می

 2001فوریه  22

 پس از کسب دائو بینی روشن

 سلهامپراتور یک سلسله، مردم یک سل
 تنیده شد، در انتظار فا ای دیگر، روابط تقدیری درهم ای پس از سلسله سلسله

 های رفته اعتنا نکنید به امور سلسله
 تان روشن خواهد شد وقتی به هنگام کمال به خانه بازگشتید، همه برای

 2001 فوریه 24

 

 

 

 

 



 

۱ 

 

 بدون سردرگمی

 آسمان است؟ 12چه کسی مالک
 اند موجودات از فا منحرف شدهقلمرویی پس از قلمرو دیگر، 

 هرکدام ادعای فرمانروایی افالک را دارند
 شود اکنون زمان بازگشت نزدیک می

 بگذارید ببینیم چه کسی هنوز سردرگم است

 2001مارس  14

 سفر در دائو

  کند دائوی بزرگ در دنیا سفر می
 دهد موجودات در توهم را نجات می

 منفعتزدودن وابستگی به شهرت، احساسات و 
 تواند موجود مقدس را متوقف کند ای می آیا هیچ سختی

 2001مارس  1۱

 ها دست کشیدن از وابستگی

 کنید هرچند که درباره تزکیه صحبت می
 های قلب باید دور انداخته شوند اما وابستگی

 شود خود حقیقی شخص نیست چیزی که رها می
 ِ در توهم است بلکه نادانی

 2001آوریل  16
 مین روز از سومین ماه سال شین سی در تقویم قمری چینیبیست و سو
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 مانع بدون

 مسیرهای تزکیه متفاوت هستند
 با این حال همه در داخل دافا هستند
 با وابستگی نداشتن به هیچ چیزی

 طور طبیعی هموار است  مسیر زیرپا به

 2001آوریل  16
 قمری چینیبیست و سومین روز از سومین ماه سال شین سی در تقویم 

 دهد میگل  یآب لوفرین ود ریگ میشکل  یریتقدروابط 

 حاال مردان بزرگ واقعی کجایند
 آیند شود، یکی بعد از دیگری می اشاعۀ دافا شروع می

 های بسیار بسیار زیاد، صدها، هزار برابر بیشتر سال
 دهند می شود، تمام نیلوفرهای آبی گل روابط تقدیری شکل گرفت، منجر به میوه حقیقت می

 2001ژوئن  1۱

 شود فرجام نزدیک می

 شود های خروشان وحشی، اثری از درخشش گلگون دیده می در میان موج
 رسند های مقدرشده به نقطۀ اوج خود می تمام مصیبت

 فای کیهان اصالح شده، زمین و آسمان پایدار شده
 ستین دنید قابل یحت که کوچکی مشکالت تمام کردن کن شهیر یبرا یانسان یایدن به بازگشت

 2001ژوئیه   1

 حقیقتکالم 

 آیند خدایان و بوداها به دنیا می
 گویند جمله جمله کالم حقیقت را می

 ها و خدایان  خواه امور آسمان باشد یا زمین، انسان
 شوند رازهای حقیقی برای فا پخش می

 2001اوت  1۱
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 باد پاییزی سرد است

 ه نکنیدشیاطین شرور، در کارهای وحشیانه عجل
 افتید چراکه وقتی زمین و آسمان دوباره پاک شد در آب جوشان می

 ها را تغییر داد سخت است که با مشت و لگد قلب انسان
 آورند بادهای وحشی، پاییز سردتری را با خود می

 2001اکتبر  25

 پیشگویی

 بهار رسیده پاییز نرفته 
 اکنون همگی سررسیده هر چه مردم باور ندارند 

 سوزد زمین می زه آسمان باز شدهدروا 
 کنند بدکاران فرار می شیطان مخفی شده 

 کنند ارواح زاری و شیون می جهد گونگ بیرون می 
 کنند آسمان صعود می 13به نهمین درجه مریدان دافا 

 کنند بشری را اصالح می راهزمین و آسمان را اداره و  

 2001دسامبر  30

 بزرگ  یسفر دائو

 و نگاه به آسمان آبی باال بردن چشمان
 از بزرگ تا کوچک همه چشم هستند
 نقطۀ کانونیِ آنچه باال و پایین است 
  کند دائو بزرگ در دنیای انسانی سفر می

 2002ژانویه  15

 فاجعه

 ، تیره برای چند روزتاریک ابر سیاه تاریکِ
 شود رفته، بهار دیده می سرمای شدید کامالً

 شوند  بینند مبهوت می از چیزهایی که می اند و موجودات زنده بیدار شده
 تقریبا با شن و غبار پوشانده شده 14سطح مرکزی

 2002ژانویه  22
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 کردنجارو 

 باد هنوز قدرتمند است ابر سیاه رفته 
 مردم هنوز گمراهند  سر اژدهای قرمز زده شده 
 آنجا مه تاریک شدیدی است هرجایی که شیطان پلید هست 
 ست عمودبا یک د مریدان دافا 
 افکار درست را فراخوانید  شیطان باقی مانده را نابود کنید 
 تمام موجودات را نجات دهید حقیقت را روشن کنید 
 کل کیهان را پاکسازی کنید شیطان را کامالً خفه کنید 

 2002ژانویه  23
 

 ناپذیر   اجتناب

 ای چه دیوانگی –آیند  انبوهی از اهریمن باهم پایین می
 کنند ها را واژگون می دهند، آسمان زرگ، دنیا را فریب میهای ب دروغ

 شان را آزاد گذاشتند در این نمایش، دلقکان جنون
 افتند بعد از ایفای نقش خود در آشکارتر کردن دافا، در آب جوشان می

 2002ژانویه  30

 پاکسازی 

 بارد شود، شن و غبار می ریزد، زمین واژگون می آسمان فرو می
 دنیای انسانی، صدها میلیون انسانمسموم کردن 
 دهد داند رحمت چه تعدادی را نجات می چه کسی می

 شود در سطح مرکزی هرجایی قبرهای جدیدی اضافه می

 2002ژانویه  31
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 بزرگ صحنۀ

 هزار سال از تمدن در پنج
 .سطح مرکزی صحنۀ نمایش است

 ها با داستانِ نمایش فریفته شده قلب
 .زیبا هستندهای درخشان، چقدر  رنگ
 کنند محض اینکه مردم بیدار شوند، به همدیگر نگاه می به

 .صحنه برای فا برپا شده

 2002 فوریه 1

 صرفاً یک نمایش

 زمین صحنه است[ و] آسمان در نقش پرده
 شود زمین و آسمان باز می کند جهان حرکت می

 برای فا آمده است هرچیزی در طول اعصار تا به حال
  جدید را 15سه هدیه دانچرخ فالون می

 2002فوریه  5

 بینی درست پیشرفت از صمیم قلب، روشن

 دهد در مطالعۀ فا کند نشوید، در حین آن است که تغییر روی می
 گیرد آید و گل نیلوفر شکل می در نتیجۀ آن است که ثمرۀ راستین می طور استوار باور داشته باشید بدون اینکه تکان بخورید، به

 2002آوریل  6

 

 کند ا جهان را اصالح میف

 تواند زمین و آسمان را هماهنگ کند، بهار را بیاورد  رحمت می
 تواند مردم دنیا را نجات دهد افکار درست می

 2002 آوریل 6
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 دافا عالی است

 فالون دافا عالی است
 فلک عظیم با نور فا روشن شده

 گذرد نیروی عظیم اصالح فا می
 شوند آشکار می های بیکران فقط پس از آن، شگفتی

 
 فالون دافا عالی است

 شود تدریج وارد دنیای انسانی می به
 شعور نگران باشند الزم نیست موجودات ذی

 خدایان و بوداها درحال لبخندزدن هستند

 2002 آوریل 25

 ناقوس برج

 لرزاند طنین صدایش قلمروی فا را می
 یابد صدای فا در ده جهت گسترش می

 2002مه  5

 برج طبل 

 داند که باید باتمام قلبش پیشرفت کند زند شخص می تی کوبه ضربه میوق
 راند کند، آنان را با ضربه از توهم بیرون می ها را بیدار می های فا انسان طبل

 2002مه  5

 فای بودا بیکران است

 کند کنند جمع می عودسوزها همۀ ارواحی که فا را آشفته می
 کند کنند ذوب می ا را انکار میخدایانی که ف 16پایه   ظرف گنجینه سه

 2002مه  5



 

15 

 

 ورود به دروازۀ فنا 

 سوار بر ببر، پیاده شدن خیلی سخت است
 خواهند با خدایان قمار کنند ها می انسان

 کنند ها افراط می آن شیطانی
 کنند شان را مسدود می کامالً مسیر زندگی

 2002مه  13

 تاتاگاتا

 دهد ده میآید که به او آزادی ارا با حقیقتی می
 پیماید را می  1با روحی سبک و آسوده چهار دریا

 کند اصول فا را هرجایی در دنیای بشری پخش می
 کند، درحالی که کامالً با موجودات زنده پر شده کشتی فا حرکت می

 2002مه  13

 درست و اعمال درست افکار

 هراسند ای نمی بینان بزرگ از هیچ سختی    روشن
 ماس استشان مانند ال اراده

 رها از وابستگی به زندگی یا مرگ
 پیمایند با اعتماد و ذهنی فراخ مسیر اصالح فا را می

 2002مه  2۱

 شدن سخت است خدامسیر 

 ده هزار دوره زندگیِ مقدرشده –زمانی بسیار بسیار طوالنی 
 کند ها را به هم متصل می دافا مانند ریسمانی آن

 شود در میان سختی، بدن طالیی پاالیش می
 ها وجود ندارد هیچ دلیلی برای آهسته بودن قدم

 2002مه  30



 

16 

 

 خدای صالح

 افکار صالح، اعمال صالح
 با تمام قلب پیشرفت کنید، توقف نکنید

 کنند پاک کنید تمام ارواحی که فا را آشفته می
 1۸خواهی رفتار کنید با تمام موجودات با نیک

 2002مه  30

 آسمان دوباره پاک است

 آسمان تیرهِ تیره، زمین تاریکِ تاریک
 شود شود، مهِ تاریکِ غلیظ پراکنده می تندر الهی منفجر می

 کند می جاروکنند  ای که فا را آشفته می ارواح پوسیده
 نگویید که ما کمبود نیکخواهی داریم

 2002 ژوئن 16
 ده شده برای کنفرانس میانه غربی ایاالت متح نوشته

 هول و هراس

 کند ها و اهریمنان را شوکه می های خدایی، انسان قلم
 کند های تیز، ارواح پوسیده را نابود می مانند تیغ

 گذارند نیروهای کهن به فا احترام نمی
 نشاند موها، موج وحشی را فرو می یک حرکت قلم

 2002ژوئیه  2۸

 عجله کنید و بگویید

 گویند مریدان دافا حقیقت را می
 شود هایتان شمشیرهای تیز به یکباره به بیرون پرتاب می ز دهانا

 شکافد های ارواح فاسد را می دروغ
 زمان را غنیمت شمارید تا نجات دهید، عجله کنید و بگویید

 2002اوت  21



 

1  

 

 هوشیار

 ها را پاک کنید اشک مریدان دافا 
 کامالً متالشی شده اهریمنِ شیطان 
 ت بفرستیدافکار درس حقیقت را بگویید 
 ارواح فاسد را پاک کنید ها را افشا کنید دروغ 

 2002سپتامبر  1

 چه کسی در توهم است

 ای غبار، ریزِ ریز، کوچکِ کوچک  روی ذره
 حیات تمام مخلوقات در خاک دفن شده

 توانند فا را کسب کنند در توهم، مردم این دنیا می
 هستند ها خارج از دنیای زمینی ها و نادان احمق[ آن]اما 

 2002سپتامبر  5

 تور در حال بسته شدن

 گری کند تواند وحشی شیطان وحشی تا کی می
 باد سرد خزان پیشاپیش اینجاست

 لرزند ارواح پوسیده از درون می
 شان را ببینید در روزهای پایانی ناامیدی

 2002سپتامبر  14

 بازگشت

 دروازه بزرگ باز است -ده سال آموزش فا 
 توانند داخل شوند موجودات نمی اما چه تعدادی از

 اند شان را فراموش کرده گمشده در دنیا، اصل
 1۱کنند ها بدی را همراهی می وزد، آن همانطور که باد شدید می

 2002دسامبر  12



 

1۸ 

 

 خدا قدرت

 شود تدریج پاک می شود، هوا به شود، مِه پراکنده می غبار محو می
 زده شتها وح شوند، چشم مردم دنیا از توهم بیدار می

 آید نیروی عظیم دافا مانند سیلی روی دنیای بشری می
 روند دوباره نگاه کنید، خدایان و بوداها روی زمین راه می

 2002دسامبر  2۸
 سال رن وو در تقویم قمری چینی 11از ماه  25روز 

 محاصره و نابودی

 اند های انسانی بدطنیت شوند، اهریمن زمین و آسمان واژگون می
 اند دهند؛ بادهای شوم درنده های بزرگ فریب می دروغ دنیا را با

 گویند مریدان دافا حقیقت را می
 کوبد نیروی فای افکار درست، غارهای اهریمن را در هم می

 2003ژانویه  23

 های آلو شکوفه

 (نوشته شده به سبک شعر سلسله یوآن)
 

 دهد وفۀ آلو گل میها و میلیاردها شک مانند گل نیلوفر آبی در دنیای تیره، میلیون
 کند شان را برجسته می بادهای سرد، فقط زیبایی

 بارد، اشک خدایان و بوداها های پیاپی برف و باران می روز
 های آلو هستند که در انتظار بازگشت شکوفه

 های دنیوی گم نشوید در وابستگی
 در افکار درست استوار باشید

 از روزگاران گذشته تا به امروز
 بار استبرای همین یک

 2003ژانویه  2۸



 

1۱ 

 

 پایین آمدن به زمین

 چرخد، دیوانگی باید وجود داشته باشد وقتی فالون می
 .کنند، مشغول من هستند منابع کشور را تمام می
 شان رو به پایان است، کنم، نمایش اهریمنی ها را نگاه می در سکوت، این دلقک

 سپرده شدهکه به باد [ است]تنها چیزی که باقی است آخرین خاکی 
 پنچ هزار سال بازپیدایی، ابرها و باران،

 روکش خاکی را پاک کنید، حقیقت را همانطور که هست ببینید
 در نقش اصلی است 20در نمایش بزرگ، چه کسی

 .فقط برای موجودات زنده به صحنه آمدم

 2003ژانویه  31
 ، سال رِن وو در تقویم قمری چینی12از ماه  2۱روز 
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 دافا سفر

 (نوشته شده به سبک شعر سلسله سونگ)
 

 فالون دافا
 بیکران و ژرف

 دهد افالک عظیم را شکل می
 آفریند تمام موجودات را می

 سه کلمه حقیقی
 اند اند، این کلمات واضح این اصول ساده

 کنند مردم عادی با دانستن معنی سطحی آن خوشبختی بسیاری کسب می
 بینند ستن معانی سطحی به روشنیِ آینه میمنصبان با دان  صاحب

 یک پادشاه آن اصول را بداند[ اگر]
 شود اداره می[ خوبی به]آید و  به کشور می 21ثبات

 شود صلح و صفا حاکم می
 یابد کامیابی و موفقیت رونق می

 حاکمان و وزرا درستکار باشند [وقتی]
 یابد زندگی پس از زندگی ادامه می اقبال و بخت

 کنند ساس نظم و آرامش میمردم اح
 شوند سال به سال برداشت می 22پنج دانه
 ترند گان آگاه کننده تزکیه

 شوند 23یکبار که فا را کسب کنند و وارد راه
 دهند کنند، گونگ و فا را شکل می کنند، به طور استوار تزکیه می شان پیشرفت می با تمام قلب

 کنند با آزار و شکنجه مخالفت می
 دهند مک کرده و نجات میموجودات را ک

 کنند  در مسیر خداشدن سفر می

 2003مارس  2
 از ماه اول سال گویی وِی در تقویم قمری چینی 30روز 
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 با یک فکر

 کنم با اعتماد و بخشندگی، افالک عظیم را اصالح می
 اند های بزرگی همراه من در سفرم در آسمان و زمین سختی

 24قوا نیستذهنم به دنبال کسب اعتبار و ت
 اصالح آسمان، اصالح زمین، اصالح تمام موجودات

 گون ای الماس با فکر درست، آرزویی بزرگ و اراده
 کرانِ عظیم، با یک فکر آفرینش دوبارۀ بی

 سال گویی وِی در تقویم قمری چینی 5از ماه  13روز 

 تانگ  ۲سلوک

  بدنش در این کوهستان است
 های الهی است در قلمرویروحش 
 ی از سطح مرکزی قدیم است؟چه کس

 دانند سلوک سلسلۀ تانگ بزرگ را نمی [مردم]

 از سال گویی وِی در تقویم قمری چینی 6ماه 

 با دقت نگاه کنید

 کند منعکس میکامالً افالک عظیم را  کوچک است 26گانه هرچند که دنیای سه 
 تمام خدایان متمرکز به اینجا هستند آسمان پرشده با چشم 
 زمین و آسمان دوباره ساخته شدند گیرد اره شکل میافالک دوب 

 [است]بار  مضحک و تأسف[ کند این امر را هدایت کند هرکسی سعی می]خواهید و دیگری آن را  شما این را می
 تواند فرار کند چه چیزی می کند پادشاه فا افالک را اصالح می 

 2003ژوئن  1۱
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 خواندن مقاالت شاگردان

 نویسند االتی عالی میهای تیز مق قلم
 کلمات قدرتمند، جمالت عمیق

 بدنه علم پر از حفره است
 شود حزب اهریمنی عاری از لباس و برهنه می

 2003ژوئیه  22

 آشفته دوران

 (به سبک شعر سلسله سونگ)
 
 مدت پنج هزار سال سطح مرکزی تقریباً به[ در]

 شود های جدیدی ظاهر می به سلسه و نسل به نسل چهره  سلسله
 در زمان پایان یک دوران، آسمان دائو ندارد

 شوند مرتکب اعمال اهریمنی و شیطانی می[ مردم]
 زنند ها در دنیا پرسه می ها و شغال گرگ

 کنند اهریمنان حزب خائن را هدایت می
 گونه نیست که مجازاتی برای شیطان نباشد این

 شدن است نیروی عظیم به سرعت در حال نزدیک

 2003اوت  1
 

 از دیدگاه اصالح فا

 (سونگ سلسله شعر سبک به)
 

 سرزمین را برای سلسله هان فتح کرد  2هَن شین
 از سلسله تانگِ بزرگ مرزهای قلمرو را وسعت بخشید 2۸تای زونگ
 از سطح مرکزی دفاع کردند 30و ششمین پسر 2۱یوئه فِی
 برای چه

 آیند تا فا را کسب کنند همه موجودات اینجا می

 2003اوت  15
 



 

23 

 

 مأموریتفر س

 آرایی اهریمنان ده هزار مایل تاخت و تاز و درهم شکستن صف
 ، نابود کردن خدایان بد31کشتن تمام یاوران تاریک

 دهد تان اهمیت می تان یا بادِ چرخانِ درنده چه کسی به مِه غلیظ
 شوید موریت میأبارد و در طول مسیر گرد و خاک را از سفر م کوهستان باران می

 2003سپتامبر  2

 منطقی باشید، بیدار شوید

 ای توقف کنید و دربارۀ خود تعمق کنید، افکار درست را بیفزایید لحظه
 پیشرفت کنید دوباره از صمیم قلب طور کامل بررسی کنید،  هایتان را به کوتاهی

 2003سپتامبر  4 

 گون ای الماس اراده

 تاریک رفته ه غلیظِمِ شود تدریج پاک می آسمان پاییز بلند است، هوا به
 ماند از افالک بیکران کمی باقی می شود ها و روزها با انگشتان شمرده می ساعت

 شود دانند خطر عظیم نزدیک می نمی کنند مهابا کارهایی می موجودات گم شده هرکدام بی
 اشند تا مداخله کنندچطور ممکن است ارواح پوسیده اجازه داشته ب های بزرگی برای جلوگیری از خرابی انجام شده وقتی تالش

 32بزرگترین و ریزترین را من انجام دادم اراده و افکار از الماس فراتر رفته

 2003 سپتامبر 4
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 کند فا همه چیز را اصالح می

 قلمرو پرش به فراسوی سه
 بودن نمایانگر کیهان عظیم است بودن و هیچ تهی

 ماند با فا که اصالح شده، آسمان و زمین باقی می
 خیزد محض استراحت بازهم شیطان دوباره بر می به

 اند فرسوده شده 33چهار عنصر
 شود فای قدیمی متالشی می

 اندازه بزرگ است بدن آسمانی بی
 تر است نهایت گسترده بدن کیهانی حتی بی

 مراتب فراتر رفته افالک عظیم به
 تر است جایگاه حتی مجلل 34ترین عالی

 تطبیعت روحیه قهرمانانه، بزرگ اس
 کند حتی زمان آن را فرسوده نمی

 گون است ای الماس فکر همچون اراده
 همه هم راستا با اصول دافا هستند

 2003سپتامبر  20

 معبد چشمه اژدها

 معبدی باشکوه در جنگلی انبوه
 چرخد مِه در سپیده دم در سطحِ برکه می

 هایش زیر ابرهای سفید ها و عمارت برج
 ودات الهی حقیقی داردمعبد جدیدِ به سبک تانگ موج

 2003سپتامبر  30
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 مریدان دافا

 (به سبک شعر سونگ)

 مریدان دافا
 اند ها مواجه شده در سطح مرکزی با سختی

 کنند گری می زمین و آسمان دائو ندارد، ارواح پوسیده وحشی
 نیروی عظیم اصالح فا در مقابل چشمان شخص است

 کند فا دنیای بشری را اصالح می
 

 ن دافامریدا
 اند مسئولیت سنگینی را بر دوش خود قبول کرده

 نجات تمامی موجودات، گفتن حقیقت
 نابود کردن سم مهلک شیطانی، فا بیکران است
 سفر به خدایی شدن آنقدرها طوالنی نخواهد بود

 2003اکتبر  1

 چرخد فالون پیوسته می

 شوند کند و زمین و آسمان اصالح می دافا تماماً هماهنگ می
 آفریند لک فا مهربان است و افالک عظیم را میما

 2003اکتبر  3

 پیمانی عظیم، آرزویی بزرگ

 آرزوی بزرگ برآورده شده –تغییرات زیادی تحمل شده 
 گذرد درازای یک فکر می ها در زمانی به ها و ماه سال

 2003اکتبر   
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 نجات افالک عظیم

 هرگز در گذشته یا حال اتفاق نیفتاده
 خواهد ماند مین و آسمان برای همیشه باقیدر آینده، ز
 هایِ عظیمِ همیشگیِ کهن نگاه کنید به آسمان

 کند به پایین بیاید چه کسی هنوز جرات می

 2003اکتبر  12

 سرنوشت تغییرناپذیر 

 زمین پهناور سطح مرکزی
 پنج هزار سال تمدن

 شوند بادها و امواج متوقف نمی
 آید از غرب روحی می

 زند ت صدمه میبه تمام موجودا
 کند و آداب و رسوم باستانی را تخریب می

 !سرعت بیدار شوید مردم، به
 اش را آغاز کرده در سرزمین الهی دافا اشاعه

 2003 نوامبر 11

 خطر

 کند هرکسی به این جریان کمک می[ و]کند  اخالقیات دنیا روز به روز سقوط می
 روند ن میها به دنبالشا اند و انسان ارواح فاسد سرمشق شده

 من نگران مردم دنیا هستم
 ها نگران خودشان نیستند اما انسان

 2003 نوامبر 20
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 گل نیلوفر آبی

 (یوآن سلسلهبه شبک شعر )

 ام ها هزار گل نیلوفر آبی را کاشته من ده
 کنند بدون توجه به برف با هم در سرمای سخت شکوفه می

 کند آید، باغ را پر می شود و بهار می آسمان پاک می
 کنند های الهی در صدها شکل جلوه می گل

 رود ها می ورای آسمان[ و]بو نفوذ کرده  نسیم خوش

 2003 دسامبر 1

 قطع کردن

 تزکیه سخت نیست
 دست کشیدن از قلب دنیوی سخت است

 های بسیار زیاد، کی باید قطع شوند؟ وابستگی
 دانند که دریای رنج ساحلی ندارد همه می

 داگر اراده قوی نباش
 هایی هستند موانع مانند کوه

 چطور از دنیای فانی بیرون رفت

 2004 ژانویه 1

 بو آبی خوش نیلوفرگل 

 شود گل نیلوفر آبی خالص از فا متولد می
 کند بو متصاعد می ای خوش مهربانی رایحه

 کند شبنم شیرین روی دنیای انسانی پخش می[ و]
 کنند فه میهای نیلوفر آبی در سراسر بارگاه آسمانی شکو گل

 2004اولین روز سال 

 



 

2۸ 

 

 کند وقتی فا دنیای انسانی را اصالح می

 اند شده نابود یکل هبارواح پوسیده تا به حال 
 اند های خونی شده رکیاوران تاریک چِ

 اند ها برای هرچه که انجام داده انسان
 گیر مواجه شوند   باید با رنج بیماری مهلک همه

 2004 ژانویه 1

 نادانی

 (ک شعر سلسله یوآنبه سب)

  دیوانه ۀدیوان ۀدیوان
 پریدن روی تیرک سقف[ با]

 کند جلوی خورشید را بگیرد کالغ سعی می
 ها حماقت، شرارت و دروغ
 35شوند همه کامالً افشاء می

 کند اش را آشکار می سوزاند، شکل اولیه های حسادت قلبش را می شعله
 پرد آن وزغ به داخل روغن جوشان می

 2004 ژانویه ۸
 

 غمگین نباشید

 تان در زندان خوابیده، آزرده و غمگین نباشید بدن
 افکار درست و اعمال درست، فا اینجاست[ با]

 تعمق کنید دارید،  وابستگی اینکه چند با آرامش روی
 36شود با دست کشیدن از ذهنیت بشری، شیطان به خودی خود مغلوب می

 2004 ژانویه 13
 



 

2۱ 

 

 گروه طبل کمری

 (سلسله یوآن به سبک شعر)

 آرایی طبل کمری صف
 خدایان درون فا

 هر ضربه از طبلِ فا، جِن شَن رِن است
 دهد قلمرو، شیطان را نابود کرده و مردم دنیا را نجات می  در سه

 آورد حضور شکوهمند و افکار درست، دروازه های آسمان را به لرزه در می
 توانند فرار کنند ارواح پوسیده به کجا می

 2004یه ژانو 22

 سختی

 هزاران رنج دشوار برای پانزده خزان
 چه کسی از دشواری و نگرانی اصالح فا آگاه است
 فقط برای اینکه موجودات زنده بتوانند نجات یابند

 شود ترین و ریزترین رسیدگی نشده متوقف نمی به بزرگ[ تا زمانیکه]

 2004 ژانویه 22

 پیوند استاد و مرید

 شود با سکان ثابت، جهت گم نمی ت که آشوب به پا کردهشیطان وحشی چهار سال اس
 دهد شان را تغییر نمی فشار سنگین اراده اند مریدان فا فجایع اهریمنی را از سر گذرانده
  کند دگرگون میمرحمت بودا زمین و آسمان را    کنند استاد و شاگرد به احساسات توجهی نمی

  3۸گرداند یبرم را یآسمان یروین استاد  ت باشددرس  3 افکار مریدان به اندازه کافی[ اگر]

 2004 فوریه 1

 

 

 



 

30 

 

 بیداری خدایان

 سرعت بیدار شوید موجودات زنده، به
 هایی پهن شده در سطح مرکزی دام
 اند همه برای فا آمده

 دهید چرا این حقیقت را تشخیص نمی

 2004 فوریه  1

 های آسمان پیشاپیش باز شده دروازه

 دهد ، تمام موجودات را نجات میمرحمت بودا عظیم است
 سازد آید، زمین و آسمان را دوباره می دافا می

 از افالک، زمین و آسمان کردن حفاظت 3۱آرزوی بزرگش
 اصالح ریزترین، اصالح بزرگترین، اصالح سه هدیه

 پدیدار شودافکار درست [ و]توانند بیدار شوند  مردم دنیا می
 ندازب از این به بعدهای ابدی آسمان  در

 2004 فوریه 2۸

 ترس از چه

 اندازد آن شما را گیر می داشته باشید اگر ترس
 شود شیطان متالشی می وقتی افکار درست است

 است با فا پر شده کنندگان تزکیه [ذهن]
 شوند  منفجر می ارواح پوسیده [و] بفرستید افکار درست

 بخشند به فا اعتبار می خدایان در دنیا هستند

 2004 فوریه 2۱
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 چرخاندن چرخ

 دائم از کشتار مسیری -سرخ  ۀصد سال سلسل
 نمایشی که تمام چین را فریب داده –اند  زمین و آسمان وارونه شده

 شوند ا میشکوفهای سرخی را که در این زمان  بینید گل شما به وضوح می
 خواهند شکفت ی آبیروزی نیلوفرها[ در آینده]دانید که  ولی آیا می

 2004 مارس 5

 کالپای عظیم

 زداید خاک قدیمی را می[ گرد و]کند،  فا افالک عظیم را اصالح می
 جا هست اند، بهار همه و بیکرانپهناور آسمان و زمین 
 گذرد ترین نیروی تمام اعصار می وقتی که عظیم

 بوداها، دائوها و خدایان جدیدِ کیهانِ[ به] یددوباره بنگر

  2004 مارس ۸
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 «.تواند تغییر داده شود پیشرفت با تمام وجود نمیاراده »: تواند این معنی را بدهد این جمله زمان ندارد، و می: مترجم 

2
 «.گونگ منجر شد به کمال بودا، دائو، خدا»: تواند ترجمه شود به همینطور می: مترجم 
 فاشبکه فا، اینترنت فا، وب : مترجم 3
4
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5
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6
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 .ومتر است ولی برای راحتی از کلمه کیلومتر استفاده شده استکیل 2به کار برده شده که هر لی برابر با  里در اینجا واحد فاصله لی  

11
 سبک، روشن، راحت، شاد 

12
 .اصلی، رئیس، لُرد، صاحب و مالک است: مالک به معنی 主کلمه  
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 .نهمین درجه آسمان اصطالحی است که اشاره به باالترین درجه آسمان دارد 

14
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15

 .کند به آسمان، زمین و انسان اشاره می: سه هدیه، سه موهبت، سه توانایی 
16

 .شد انند دیگ، که معموال در مراسم پیشکش استفاده می، ظروفی هستند با سه پایه و دو دسته رو در روی هم م鼎ظرف دینگ  
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 .در زبان انگلیسی« هفت دریا»چهار دریا روش چینی اشاره کردن به کل دنیا است مثل اصطالح رایج  
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 .کند این شعر هیچ ضمیر، فاعل، عالمت جمع ندارد و در این صورت به تمام این موارد اشاره می 
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 .، باشد«چه کسی»، یا مفرد، «چه کسانی»صورت جمع،  تواند به می« چه کسی»کلمه  
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 .به معنی صلح، امنیت، پایداری، ثبات، آرامش است安کلمه  
22
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23
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24

 .است 德در اینجا تقوا همان کلمه . «نگران کسب اعتبار و تقوا نبودن»: تواند ترجمه شود به همینطور می 
25

 .باد، روش، سبک، اصول، استاندارد، سلوک است: به معنی風این کلمه  
26

 .تواند ترجمه شود به معنی دنیا، دنیای بشری نیز می 世間کلمه  
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 .شود او به عنوان یک نابغه در تاریخ نظامی چین در نظر گرفته می. بود( .م 220–.م.ق 206)سه هان هن شین یک ژنرال معرف از سل  
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وی در . کند که قهرمانی ملی و ژنرالی بزرگ در سلسله سونگ شمالی بود اشاره می( م.ب 1014 -.م.ب۱5۸)ئو یا ششمین پسر به النگ یان جا لیو النگ  
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 .ساختن، انجام دادن، آماده کردن و تولید را نیز دارد: در اینجا معانی 做 «انجام دادن»کلمه  
33

 .«زمین، آتش، آب و هوا»اشاره دارد به  «چهار عنصر» 
34

 .ترین، صاحب و مالک است اصلی، رئیس، لُرد، عالی: ترین به معنی عالی 主کلمه  
35

 .است «بزرگ در زیر نور خورشید قرار گرفته»: این جمله از نظر لغوی به معنی 
36

این شعر عالمت جمع ندارد و در  .شود طور طبیعی مغلوب می اندازید، اهریمن به همانطور که ذهنیت بشری را دور می: توان اینطور نیز معنی کرد مله را میاین ج 
 .تواند به طور مفرد و جمع ترجمه شود نتیجه می
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 .اندازه الزم، قانع کننده، کامل است اندازه کافی، به به: به معنی  

18
 برگرداند را انیجر تا دارد را نیا قدرت استاد: به شود ترجمه تواند یم طورنیهم 

3۱
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