
 

 دربارۀ دافا

 (یو  لون )

ها، زمین  بنای آفرینش است؛ آن چیزی است که آسمان سنگ. دافا خرد آفریدگار است
نهایتت کچچتت  تا     گیرد، از بی همه چیز را دربرمی. و جهان براساس آن بنا نهاده شده است

ای متفتاو    گچنته  که در هر یت از سطچح هستیِ بدن کیهتانی، بته   نهایت عظیم؛ درحالی بی
شتچند و در پتی آن،    دن کیهانی، ابتدا ریز رین ذرا  پدیتدار متی  از ژرفای ب. شچد متجلی می

ای  های گچناگچن، از کچچت  ا بزرگ،  ا سطچح بیرونی شمار در اندازه های ذرا  بی الیه الیه
ها؛ و ورای آنها و نیتز آن   ها، سیارا  و کهکشان ها، مچلکچل شناسد، یعنی ا م که بشریت می

هتای گچنتاگچن، مچجتچدا  و نیتز دنیاهتایی در        ی با اندازهذرا. چیزهایی که بازهم بزرگترند
مچجچدا ی که در هتر  . های کیهانی پخش هستند سازند که در بدن های گچناگچن را می اندازه

کنند که ذرا  مچجچد در ستط    طچر درک می یت از سطچح گچناگچنِ این ذرا  هستند، این
. همتین شتکا استت     ت سطچح بته   ت شان هستند، و در ، سیارا ی در آسمانبَعدیبزرگتر 
این دافتا   .این  ا بیکران ادامه دارد جهان، نیا گچناگچن سطچحاز  تی هر در مچجچدا برای 

ها و همۀ آفرینش را پدید آورد؛ هر چیتزی کته    بچد که زمان و مکان، انبچه مچجچدا  و گچنه
ها،  جلیا  ملمتچس    مام این. چیزی بیرون از آن نیست وجچد دارد، مرهچن آن است و هیچ

  .، در سطچح مختلف استنن، رِشَ ن، جِهای دافا یعنی  ویژگی

ی حیا  هر اندازه هم کته پیشترفته باشتد، دانتش     بررسابزار مردم برای کاوش فضا و 
دست آمده، محدود به قسمتی از این بعدی است که مچجچدا  بشری در آن وجچد دارنتد،   به

ها سیارا  دیگری را  های ماقبا  اریخ، انسان درطچل  مدن. یعنی سط  پایینی از این جهان
، بشتر هنتچز از عهتدی ایتن     اما بدون  چجه به ار فاع و مستافت پیمتچده شتده   . کاوش کردند

 صتچیر حیییتی جهتان بترای     . برنیامده است که از بعدی که در آن وجچد دارد، خارج شتچد 
اگر یت مچجتچد بشتری بخچاهتد استرار ایتن جهتان،       . کند همیشه خچد را از بشر پنهان می
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زمان، و بدن بشری را درک کند، باید  زکیه در یت روش راستتین را برگزینتد و بته    -مکان
صچر  از طریت   زکیته،    در این. یابد و سط  وجچدش را ار یاء دهد بینی حیییی دست روشن

که بتچاند نیکیِ واقعی را از شرار  و خچبی را  شچد و هنگامی اش واال می خصچصیا  اخالقی
از پلیدی  شخیص دهد و فراسچی سط  بشری برود، حیای  این جهان و مچجچدا ِ ستطچح  

 . کند آنها دسترسی پیدا می  و به بیند و بعدهای دیگر را می

کیفیتت  »شان برای این استت کته    های علمی کنند فعالیت با آنکه مردم اغلب ادعا می
و در بیشتر . راند ، اما این رقابت فناورانه است که آنها را به پیش می«زندگی را بهبچد بخشند

و اصچل   را کنار گذاشته ها بر این اساس انجام شده است که مردم الهیا  مچارد، این فعالیت
هتای گذشتته    به همین دالیا بچد که  متدن . داری را رها کردند اخالقی الزم برای خچیشتن

ناچتار محتدود بته ایتن دنیتای متادی استت، و ایتن          های مردم به کاوش. بارها ویران شدند
. گیترد  مچردمطالعه قترار متی   شده،آنچه پذیرفته صرفاًای هستند که  گچنه به کاوش های شیچه

طتچر واقعتی    درخصچص چیزهایی که در این بعد بشری ناملمچس یا نامرئی هستند، امتا بته  
کنند، همچتچن   های واقعی هچیدا می وجچد دارند و خچدشان را در این دنیای حاضر، به شکا

ند، کنند به آنها نزدیتت شتچ   معنچیت، ایمان، سخن الهی و معجزا ؛ مردم هرگز جرأ  نمی
 . اند چراکه آنها الهیا  را دور انداخته

های اخالقی بهبچد بخشتد،   اگر نژاد بشر بتچاند منش، رفتار و  فکر خچد را برپایۀ ارزش
پذیر خچاهد بچد که  مدن پایدار بماند و حتتی دوبتاره معجتزا  در ایتن دنیتای       آنگاه امکان

بشری بچدنتد، در ایتن    نیمه-اییخد هایی که نیمه بارها در گذشته، فرهنگ. بشری روی دهند
.  تری از زنتدگی و جهتان برستند     دنیا ظاهر شدند و به مردم کمت کردند بته درک درستت  

شچد، وقتی مردم احترام و  کریم مناسبی به آن  درحالی که دافا اینجا، در این دنیا متجلی می
ایتن  . اهند شتد مند خچ شان از برکت و سربلندی بهره نشان دهند، خچدشان، نژادشان یا ملیت

هتر  . دافا، راه بزرگ جهان بچد که بدن کیهانی، جهان، زندگی و  مام آفرینش را پدیتد آورد 
شخصی که بتچاند مطتاب  بتا دافتا     هر. راستی  باه است مچجچدی که از دافا منحرف شچد به

و هتر  . شتچد  راستی فترد ختچبی استت و بتا ستالمتی و شتادمانی پتاداش داده متی         باشد به
 .بین است، مچجچدی خدایی ای که بتچاند با دافا یکی شچد، مچجچدی روشن دهکنن  زکیه
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