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  آبديده كردن اراده

  ،شدنبوداثمرة دستيابي به براي خودتان،  رساندن كمال بهبراي 
  .را همانند لذت درنظر بگيريد سختي

  شوند، رنجي كوچك شمرده مي، جسميهاي  رنج
  ترين است. سخت ،ذهن ةتزكي
  ،شكسته شوند همبايد درتك موانع  تك

  .است هر جايي كمين كردهاهريمن 
  بارند، هاي فراوان با هم مي رنج

  ؟را با موفقيت پشت سر گذاريد آن توانيد  مي : آياهمه براي ديدن اينكه
  ،كردتحمل را هاي جهان  رنجوقتي 
  بودا است. ، يككند ترك ميكه دنيا را 

   1976دسامبر  17
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  يك شخص درست

  كند كار ميشهرت آنكه براي 
  اي از خشم و نفرت دارد. زندگي  

  كند آنكه براي سود كار مي
  شناسد. نميسرد است، خويشاوندانش را   

  كند آنكه براي احساسات كار مي
  آورد. رنج بسياري براي خودش مي  
 جنگد ميديگران شديداً با 

  سازد. كارما مي اش زندگيدرطول   
  ،دنبال شهرت نبودن به

  زندگي سبكبار و خشنودكننده است  
  سودجويي نكردن،با 

  است مشهور مهرباني و درستي به شخص  
  نبودنبا تحت تأثير احساسات 

  كم استاميال است، ذهن آرام   
  كند، است، خود را تزكيه مي مهربان

  .كند جمع ميتقوا اش  طول زندگيدر    

  1989ژوييه  13
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  شده ه آگا

  شناسند، ميمردمان عادي مرا ن
  ؛نشينم راز و اسرار ميدر ميان 

  نيستم، ، آنجاجايي كه سود و تمنا است
  .مانم ميفقط من  بعد از مرگ ديگران،

  1987فوريه  2
  

  نوشته شده است. ،كردم تنهايي تزكيه مي فا را اشاعه دهم و در زماني كه دركه قبل از اين يادداشت: 
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  انساني را رها كند؟ هاي وابستگيكند  ت ميأچه كسي جر

  هستند، 1يگانجاودمردم عادي صرفاً در آرزوي 
  است؛در پس شگفتي و راز و اسرار، رنج و اندوه نهفته 

  نياز به تزكيه ذهن،
  بريدن از اميال،  
  ها دارد، رها شدن از وابستگي  

  ها گم شده مبادا شخص در آزمون
  و در اندوهي عميق بيفتد.  

  1988اوت  9
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  اميد

  اند، ، در نظرم كوچك آسمان و زمين بسيار عظيم
  افالك بيكران را چه كسي خلق كرد؟

  است،تر  وراي آسمان و زمين، حتي بيكران
  دهم. براي برآوردن اميد بزرگم راه بزرگ را اشاعه مي

  1990ژانويه  1
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  وجود نداشتن

  زندگي كنيد بدون اينكه دنبال چيزي باشيد،
  بميريد بدون اينكه براي چيزي افسوس بخوريد؛

  تمام افكار اشتباه را بزداييد،
  تزكيه كردن تا رسيدن به مقام يك بودا سخت نيست.

  1991اكتبر  20
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  دافا فالون

  تزكية گونگ مسيري دارد
  راهش قلب است  

  در درياي بيكران دافا
  2هستند   ها قايق سختي  

  1992ژوئيه  24
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  هماهنگي با فا

  كند، جا را روشن مي نور بودا همه
  دهد. اي همه چيز را سر و سامان مي طور درست و پسنديده به

  باهم پيشرفت كنيد، تماماً كوشا،
  اي روشن.  سوي آينده به

  1992دسامبر  27
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  سوار بر كشتي فاي راستين

  راستي...؟
  رمز و راز...؟  
  3 تزكيه...؟    

  خواب آلود...!
  هشيار...!  

  4بيني...! روشن

  1993ژانويه  17
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  5كنشي بي

  آموزد، كنشي را مي بي 6تزكيه در سه مذهب
  استفاد نامناسب از ذهن، كنش است؛

  كارهاي خير و نيكوكاري نيز هنوز كنش است،تمركز بر 
  كنشي واقعي است. دور انداختن وابستگي بي

  1993ژانويه  17
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  مطالعه دافا

  كيفيت مادرزادي پاية تزكيه است،
  گيرد از درك درست سرچشمه مي

  خرد يك شخص واال.  
  گرامي داريد جن شن رن را،

  داريد، اين راه را در قلب نگاه  
  تواند موجب كمال شود. افا ميو تزكيه فالون د

  1993فوريه  18
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  روشن و كامل

  با قلبي كه جن شن رن را در بر گرفته،
  تزكية خود، سبب، بهبود جامعه است.
  شود، با دافايي كه هرگز از ذهن دور نمي

   رويد. گمان در زمانش از بشر بودن فراتر مي بي

  1994فوريه  28
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  طلب فاي درست

  اند، طبيعي ابزارهاي جزئي فوقهاي  مهارت
  فاي بزرگ بايد بنيان همه چيز باشد.

  1994آوريل  2
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  كسب فا

  تان تزكيه كنيد، دافا را با تمام قلب
  تواند مهمتر باشد. هيچ چيزي نمي

  با دافا يكي شويد،
  و كمال، در وقتش، قطعي است.

 1994ژوئيه  7
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  تقدير

  تر است، پاك 7شان بينان بزرگ قلب روشن
  كنند. كنند، در اين دنيا سفر مي فا را كسب مي

  تاكنون زماني بسياربسيار طوالني، چندين هزار سال، سپري شده است،
  رسيده خواهد شد. انجام رسد، فا به شده فرا  تعيين پيش وقتي زمان از

  1994اوت  27



 

19 

  به پيمان عمل

  با هدفي يكسان به زمين آمديد،
  قدم بوديد.و در كسب فا پيش 

  ها صعود خواهيد كرد، روزي به آسمان
  در آن هنگام آزاد، رها از بند،

 با قدرت بيكران فا.  

  1994اوت  27
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  ياري به فا

  مصمم بوديد كه تمام موجودات را نجات دهيد،
  و استاد را در سفرش به اين دنيا، ياري رسانيد؛

  اكنون بياييد و در چرخاندن فالون به من كمك كنيد،
   8انجام برسد، زمين و آسمان دراختيار شما خواهد بود تا سفر كنيد. ي فا بهوقت

  1994اوت  28
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  9علت و معلول

  گونه نيست كه مسير تزكيه دردناك است، اين
  اي پس از زندگي ديگر مانع است. كارماي زندگي

  تان را آبديده كنيد، اراده
  كارما را بزداييد،  
  شينگ را تزكيه كنيد، شين  

  دارد. موجودي بوداگون  شويد كه براي هميشه بدن انساني را نگه ميو 

  1994سپتامبر  15
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  توهم ميانتزكيه در 

  كنند، مردم عادي رنج تزكيه را درك نمي
  شان شادي است؛ كشمكش و رقابت براي

  تزكيه كنيد، مريدانم، تا وقتي كه هيچ وابستگي نمانده باشد،
  ها، و با گذشت تمام تلخي

  آيد. شادي واقعي مي شيريني  

  1994سپتامبر  15



 

23 

  

  راسخ تزكيه

  فا را مطالعه كنيد، فا را كسب كنيد،
  بر چگونگي مطالعه و تزكية خود تمركز كنيد،

  تك كارها را با فا بسنجيد،  تك
  تزكية واقعي است.   گونه عمل كردن، فقط اين

 1994اكتبر  7



 

24 

  هماهنگي كامل در فاي بودا

  كنم، طور گسترده پخش مي به دافا را تا دوردست و
  برد. عنصر مي دهد و وراي پنج مردم را نجات مي

  ذهن را متعهد كنيد، تزكيه و تمرين كنيد،
  قلمرو برويد. به كمال برسيد، وراي سه

  1994اكتبر  15
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  رستگاري دوباره

  دهد، چرخد، تمام موجودات را نجات مي فالون پيوسته مي
  شينگ را تزكيه كنيد؛ كنيد، شينفا را فراگيريد، فا را كسب 

  چرخد، در زمان پايان دارما چرخ دوباره مي
  شود. مقدرشدگان، با فا روشن مي  قلب

  1994دسامبر  27
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  تزكية حقيقي

  جِن، شَن، رِن را در قلب نگاه داريد،
  شويد؛ و در فالون دافا موفق مي

  شينگ را هميشه تزكيه كنيد، شين
  ت.انگيز و بيكران اس كمال شگفت

  1994دسامبر  27
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  كمال رسيدن شدن و به يكي

  جهان، بيكران و عظيم،
  چرخي از نور طاليي.

  آيد، بين به دنيا فرود مي روشن
  شوند. سو مي آسمان و زمين هم

  كيهان، پاك و روشن،
  شود. جذب نور فا مي

  به كمال برسيد، پرواز و صعود كنيد،
  باهم  به آسمان بازگرديد.

  1994دسامبر  31
   



 

28 

  زدايد دافا توهمات را مي

  همه چيز در طول زمان بسيار طوالني، مانند مه و ابر
  گذرد از مقابل چشمان مي  

  فريبد، قلب بشري را مي
  آسمان و زمين بيكران چرا زاده شد؟

  برد. خرد همه موجودات را در حيرت فرو مي

 1995ژانويه  27



 

29 

  قلمرو رها شدن از سه

  دهد اهميتي نميكسي كه به درد و شادي بشري 
  كننده است يك تزكيه

  دنيوي وابستگي ندارد،  آوردن دست دادن و به كسي كه به ازدست
  يك آرهات است

  1995ماه مه 
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  10معبد معلق بازديد

  اي هزارمتري معبدي آويزان است، در ميان صخره
  گذارد؛ جاي مي طور گسترده، زمان آزاد كمي به اشاعة دافا تا دوردست و به

  كنم، اي قديمي بازديد مي ندگي، دوباره از معبد صخرهدر اين ز
  يابد. روزي، وقتي فا اصالح شد، در هزاران معبد اشاعه مي

 1995ژوئن  11
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  11بازديد از كوهستان هنگ

  هاي پوشيده از ابر هاي جاودان و قله در اين كوه
  ،12كجاست راه  

  اي طوالني، معبد دائوئيستي باستاني با پيشينه
  آيند؛ ها مي توريست 

  دانند، مردم عادي شگفتي در اين رازها را نمي
  برند. براي منفعتي فرومايه، از معبد باستاني استفاده مي

 1995ژوئن  11
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  تمايزي آشكار

  پردازد، آيد و در جهان به سفر مي بودا مي
  اند، بيدار نيستند. مردم عادي گم شده

  رسانند، بدخواهان حتي به بودا آسيب مي
  سازند. نيك و بد را بيشتر آشكار مي

 1995ژوئيه  26
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  13معبد چين جنوبي بازديد

  بوديسم، پاكي و سكون را پيدا كرد،» سرزمين پاك«بسيار سخت است اينجا در 
  هاي شيطاني در اين دنياي آشفته سرگردانند؛ هاي اهريمني و قلب راه

 هرچه جايي مشهورتر باشد، اهريمن بيشتر است،
  تركند. ها مي فروشند، ترقه زنند و مي فرياد مي مردم

 1995اوت  15



 

34 

  خود تزكية

  يابد دافا دور و نزديك گسترش مي
  توانند آن را كسب كنند؟ چند نفر مي

  با بسياري از موضوعات بيهودة دنيوي،
  كند، كه شما را مشغول مي

  كنيد آيد تزكيه  دست مي كنيد در وقت فراغتي كه سخت به سعي مي
  محض اينكه ابرها و غبارها بروند ، بهروزي

  پي خواهيد برد كه دائوي حقيقي را كسب كرديد

  1995 اكتبر 6
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  نظارة آرام

 تزكية آرام، در وقت فراغت،
  كنم، آن فناناپذيران را نظاره مي

  هر يك در طول اعصار
  شان را نشان دادند؛  هاي خدايي قدرت

  امروزه دنيا متفاوت است، 
  شيطاني شده،قلب بشر 

  كنند، ديگر خدايان رستگاري عرضه نمي
  اند. در انتظار پايان ويراني

 1995اكتبر  16



 

36 

  بيكران

  نهايت دور است، گنبد افالك بي
  آيد؛ اما فقط با يك حركت در فكر، مقابل ديدگان مي

  اند، نهايت عظيم زمين و آسمان، بي
  چرخد. فالون، بين زمين و آسمان مي

 1995نوامبر  9
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  داره زمين و آسمانا

  آسمان بسيار پهناور است
  باالي آسمان آسماني است،

  هر يك ماه و خورشيدي دارند،
  اي ديگر، اي پس از اليه اليه

  كنند؛ افالك را پر مي
  زمين بسيار پهناور است،

  دارد،  نيزم سطحهم آسمان و هم 
  دهند، با هم به هر چيزي جان مي

  شوند.  و آن چيزها، در كل كيهان ساكن مي

 1995نوامبر  10



 

38 

  بين تفاوت بين بشر و موجودات روشن

  بشر چيست؟ پر از احساسات و اميال.
  فناناپذير چيست؟ ذهنيت بشري وجود ندارد.

  خواهي و تقوا فراوان است. بودا چيست؟ نيك
  دائو چيست؟ يك موجود حقيقي خالص و آرام.

 1995نوامبر  10
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  ين انسان و اهريمنب

  ها، راسوها، ارواح و مارها، روباه
  اند، دنيا را آشفته كرده
  در دود سياه و بخار مسموم،

  كنند؛ افسونگري مي 
  اي، بدون هيچ معلم و بدون هيچ تزكيه
  نامند، بازهم خود را استاد مي

  گونه بوده، بيست سال است كه اين
  چنين ديوانه و مجنون.  اين

 1995نوامبر  11



 

40 

  شدت سرد هستند هاي رفيع به ايگاهج

  اداره كردن همه نوع موضوعات بشري، 
  هاي آسمان.  تحت فشار تمام سختي

  توانم چند كلمه درميان بگذارم؟  اگر چيزي براي گفتن داشته باشم، با چه كسي مي
  تر سردترند. هاي رفيع جايگاه

 1995نوامبر  11



 

41 

  بين بزرگ روشن

  كامالً تجربه كرده،هزاران نوع سختي را 
  دو پايش هزاران شيطان را له كرده؛
  لرزد، دستش عمود، زمين و آسمان مي

  در ميان زمين و آسمان بودايي عظيم ايستاده.

  1995نوامبر  12



 

42 

  بودا تزكيهكار انساني و 

  دوهزار و پانصد سال است كه بوديسم
  احكام را آموزش داده است،  

  دست بكشيد،  گويند، اول از شهرت و منفعت مي
  ها تزكيه كنيد؛ بعد از طريق سختي

  شود، امروزه به راهبان بوديست دستمزد پرداخت مي
  شود. كار ارائه مي و حتي لباسِ محل

 1995دسامبر  25



 

43 

  بعد از ويراني

  نهايت گسترده،  نهايت ريز و بي در قلمروهاي بي
  شوند، چيزهاي فاسد اصالح مي

  نگاه به افالك؛از بزرگ، كوچك، و از ده جهت، 
  آسمان پاك است، بدن شفاف، كيهان درست،

  اكنون فاجعة نهايي سپري شده؛ كل كيهان روشن است. هم

 1996ژانويه  2



 

44 

  توهم

  كنند، موجودات بسياربسيار زيادي جهان را پر مي
  سطحي پس از سطح ديگر، هريك زمين و آسمان دارند.

  آورند، نهايت حيرت انگيز بي هاي شگفت منظره
  اند، بيدار نيستند. شده هاي دنيوي در توهم گم انسان

  
  گونه است، اما بسيار مشكل كه واقعاً ديد،  چقدر راحت است كه گفت اين

  چراكه تزكيه مانند باال رفتن از نردبان است
  شود، فقط در جايگاهي باال توهم زدوده مي

 شوند، توصيفش سخت است. هاي باشكوه ظاهر مي آنجا منظره

 1996ژانويه  3



 

45 

  اهريمني تغييرات

  كند، اقليم كيهان بسيار تغيير مي
  هاي دنيوي بدون افكار مهربان. انسان
  شود، بشر فاقد كنترل، سرشت اهريمني متجلي مي  قلب

  ها و شكايات. هاي بشري، غم بالياي طبيعي، فاجعه
  

  بيند، هريك ديگري را دشمن خود مي
  سخت است هرچيزي مطابق انتظار باشد.

  توانند دليل آن را بدانند؟ هاي دنيوي مي آيا انسان
  كنند شايد راز آن را بفهمند. آناني كه دائو را تزكيه مي

 1996ژانويه  4



 

46 

  دائو در

  —قلب جاي ديگري است اما ،حاضر
  .در هماهنگي كامل با دنيا

  —اهميت ندادن به ديدن اما نگاه كردن،
  .رها از توهم و وسوسه

  —اهميت ندادن به شنيدنگوش كردن، اما 
  سختي برآشفته.  به يذهن

  —دنيچشاهميت ندادن به  اما ،خوردن
  .يوابستگ از شدهرها يدهان

  —بودن بدون درطلب اما ،دادن انجام
  .مستقر دائو در وستهيپ

  —آرام، اما بدون هيچ فكري
  .شود دهيد تواند يمشگفتي واقعي 

 1996ژانويه  4



 

47 

  تقواي عظيم

  كند، نميدافا بدن را ترك 
  قلب جايگاه جن شن رن است؛

  در دنيا آرهاتي بزرگ است،
  ترسند. شدت مي ها به ها و شبح روح

  1996ژانويه  6



 

48 

 بودا 14خداي

  داند؟ چه كسي عظمت زمين و آسمان را مي
  راه شيري زير پايش است.
  كيهان، چقدر عظيم است؟

  چرخ گردان در دستش قرار گرفته.

  1996ژانويه  6
  



 

49 

  

  فالون دنياي

  آن را توصيف كنند،   توانند زيبايي و شگفتي كلمات نمي
  كند؛ هزاران نور و رنگ چشم را خيره مي

  سرزمين بودا، دياري مقدس، پر از شادي و عمري طوالني است،
  اي است. دنياي فالون در جاي بلند مرتبه

  1996ژانويه  23



 

50 

  شود تقدير منجر به ثمره مقدس مي

  چندين سال، در جستجوي استاد براي
  نهايتاً آن روز فرا رسيده كه او را مالقات كنيد،

  كسب فا، تزكيه كردن براي بازگشت،
  رسيدن به كمال، بازگشت با استاد.

  1996ژانويه  23



 

51 

  15از معبد كوه شيانگ تانگ ديدار

  گردند، ترتيب مي خورشيد و ماه به
  كيهان چرخي گردان است،

  راحتي دويست سال ديگر سپري شده، به
  تانگ قديمي چيزي باقي نمانده. از شيانگ

  1996مارس  6



 

52 

   
  16صعود به كوهستان تاي

  روم، هزاران قدم مسير، هاي پرشيب باال مي از پله
  وزد، سراشيبي تند، سخت است كه قدم برداشت؛ باد مي

  با نگاه به عقب، اين دقيقاً مانند تزكية فاي راستين است،
  سازد. يتوقف در ميانة راه نجات را سخت م

  پس اراده را آبديده كنيد، پاي سنگين را بلند كنيد،
  ها را رها كنيد؛ درد را تحمل كنيد، با تمام وجود پيشرفت كنيد، وابستگي

   -ها ميليون مريدان دافا، ده
  هنگام كمال مكان بلندتري در انتظار شماست. به

  1996آوريل  15



 

53 

  به كمال، كامل كردن گونگ رسيدن

  احساسات را با تزكيه رها كنيد، شهرت، منفعت، و
  به كمال برسيد، به افالك صعود كنيد،

  خواه به دنياي بشري بنگريد، با چشمان نيك
  شويد. فقط آنگاه از توهم رها مي

  1996آوريل  21



 

54 

  تاي چي

  دنيا را پشت سر گذاشته، 17فنگ موجود حقيقي جانگ سان
  يافته، اين دائوي بزرگ، شكست ناپذير، به زمين و آسمان دست

  زني را آشفته كردند، هاي بعدي، براي شهرت، هنر مشت نسل
  تاي چيِ مرا تغيير دادند، نام مرا خراب كردند.

  1996ژوئيه  1



 

55 

  

  نجات دادن به سختي

  حركت كشتي فا، قبل از آمدن خطر و فاجعه،
  كنند، ميليون سختي و مخاطره، موجي بعد از موج ديگر، مسيرم را سد مي ها ميليون

  كشتيِ خرد شده و شكسته، حمل كردن آسمان و زمين،
  رسد. عاقبت به ساحل مي -هزار ساله آرزويي، ده

  1996سپتامبر  23



 

56 

  انحراف

  اند، يين و يانگ معكوس شده
  قلب بشر تغيير كرده،

  ارواح و حيوانات همه جاي زمين،
  ها از دائو دور هستند. چقدر انسان

  1996سپتامبر  26



 

57 

  دات گسترده موجو نجات

  ذهنيت مردم عادي را رها كنيد
  اكنون فناناپذيريد فا كسب شده، هم

  قلمرو خارج شويد از سه
  گونه به آسمان صعود كنيد با بدني بودا

  1996اكتبر  16



 

58 

  قلبي پاك

  دهم، براي نجات همة موجودات، طور گسترده فا را اشاعه مي به عنوان استاد، به
  شوند، گيرند، سوار كشتي فا مي ميمردم در سراسر چهار دريا متون را 

  دهم، كنند، من دافا را اشاعه مي دنيا را مسموم مي 18در حالي كه ده شيطان
  كنم. فالون را چرخانده، زمين و آسمان را اصالح مي

  ، در آتالنتا1996اكتبر  16



 

59 

  
  در ميان رنج آشفته نشده

  يابد، فاي راستين گسترش مي
 19شوند. ميها انباشته  ها روي سختي سختي

  شوند، هزاران اهريمن مانع مي
  مخاطرات در ميان مخاطرات وجود دارند.

  1996دسامبر  22



 

60 

  
  دارما  پايان

  مردم دنيوي مهربان نيستند،
  و موجودات خدايي، خدايي نيستند،

  دنياي بشري دائويي ندارد؛
  شود؟ كجا افكار صالح يافت مي

  1996دسامبر  22



 

61 

  ها را رها كنيد وابستگي

  اند، ها گم شده اين دنيا، انسان در
  اند؛ به شهرت و منفعت وابسته شده

  خواه، پيشينيان، درستكار و نيك
  با ذهني آرام، شاد و طول عمري دراز.

 1996دسامبر  25



 

62 

  20كنشبا 

  كنند، ساختن معابد، عبادت و پرستش، چقدر خودشان را مشغول مي
  شان همگي پوچ هستند؛ دانند اعمال نمي

  طور بيهوده رؤياي سفر به بهشت غرب را دارند، گمراه، بهنادان و 
  دنبال برداشتن انعكاس ماه در آب هستند. روند، به كنند، در تاريكي راه مي كوركورانه جستجو مي

  1997 مارس 28
  
  



 

63 

  21آرامگاه يو في ازديداري 

  تاريخ تراژدي قهرمانانه مانند آب جاري گذشت،
  ش هنوز در اين جهان باقي است؛اما روحية راستين و روح وفادار

  آورد، آرامگاه متروك هزار ساله، جايي كه قلب را به درد مي
 تابد. هاي بعدي مي تنها قلب وفادارش است كه بر نسل

  يين ، در تانگ1997 سپتامبر 11
   



 

64 

  بازديد از زادگاهم

  نرمي اشك، باران پاييزي به
  كند؛ هر قطره قلبم را از اندوه پر مي

  دوستان قديمي، زادگاه بدون
  روستايم چندين بار ويران شده،

  هشتصد پاييز آمد و رفت،
  داند چه كسي هستم؛ چه كسي مي

  سوزانم، سرم را پايين آورده و چند شاخه عود مي
  كند؛ دود به سمت دوستان قديمي پرواز مي
  برگشت به عقب، آرزويم به انجام رسيد،

  آمدن دوباره براي نجات همه، بازگشت به خانه.

  ، در زادگاه يو في1997سپتامبر  11



 

65 

  22هاي چينگ دونگ از آرامگاه ديدار

  گذرد، سيصد سال مانند جريان آب مي
  آيد؛ همه چيز فرسوده به نظر مي –قصرهاي قديمي، قبرهاي متروكه 

  آيم، دانست كه دوباره اين روز به جهان مي چي كسي مي
  ماند. روزي فا، اصالح شده، براي هميشه مي

  23، در آرامگاه كانگ شي1997اكتبر  26
 



 

66 

  متمايز هستند اكنون همخوب و بد 

  آيد باليا يكي پس از ديگري، روي موجودات زنده فرود مي
  اند؛  هايي كه اهريمني شده همان

  بخشد؛ دهد و رهايي مي ، دافا آنها را نجات ميومرج پرهرجاما در دنياي 
  زنند، قانون آسمان افترا ميدهند، به  خوبي و اهريمني را تشخيص نمي

  منتظر باد پاييز باشيد. 24افراد ده شيطان

 1997نوامبر  15
 



 

67 

  25ديدار از تاالب ماه و خورشيد

  اي از آب پاك تاالب، بركه
  افكنند، مه و ابرهاي گلگون نقاطي از نورهاي درخشان مي

  اينجا در اين دنياي آشفته،
  زيبايي نادرش را حفظ كرده است.

  1997 نوامبر 17
   



 

68 

  26آن چانگ يادآوري

  تغيير كرده، 27چوآن هاي چين رودها و كوه
  آن اكنون زير زمين مدفون شده. چانگ

  عصر شكوفايي، سلسلة آسماني، ازدست رفته،
  ها سپري شده. زدن سده هم در يك چشم به
  گشت، 28دنبال تاي زونگ توان به اكنون كجا مي
  دهد. را نجات مي 29دافا مردم تانگ

  1997 نوامبر 22



 

69 

  آرام كنيد راقلب 

  سرنوشت از پيش بنا نهاده شده،
  كنيد، و فا چيزيست كه تزكيه مي
  كتاب را بيشتر مطالعه كنيد،

  كمال نزديك است.

  1998ژانويه  27



 

70 

  گاه به عقبن 

  در طول زماني بسياربسيار طوالني، ماجراهايي در طول اعصار دور،
  مردم را سردرگم كرد.

  خردي باال دارد،هركسي ادعاي هوش و 
  گيرد، كار مي مهارتش را بسيار ماهرانه به

  شود. اما همگي در ميان احساسات انجام مي

  1998فوريه  19
   



 

71 

 

  ده شيطان دنيا

  -ها بدون افكار مهربان انسان
  شوند. هريك دشمن ديگري مي  

  -ها نابودي سنت
  رود. فرهنگ به انحطاط مي  
  -گرايي، اميال هرزه همجنس

  شده. اهريمني قلبي سياه،  
  -شيوع قمار، استفاده از مواد مخدر

  پيروي از هوا و هوس و اميال.  
  -بندوباري جنسي برداشتن حدود، بي

  شود. منجر به فساد و شرارت مي  
  -هاي فساد، احزاب خيانتكار دسته

  اند. مداران و راهزنان، همگي يك خانواده سياست  
  -اي مردمه فكر و خودسر عمل كردن، بر هم زدن توده بي

  در تضاد با آسمان، خيانت به دائو.  
  -اعتقاد كوركورانه به علم

  يافته. هاي جهش انسان  
  –تبليغ و تكريم خشونت 

  مشتاق جسارت، رقابت بر سر ستمگري.  
  -استحالة اهريمنيِ مذاهب

 مداران. جستجوگران پول، سياست  

 1998ژوئيه  7



 

72 

  30من از گذرگاه يان ديدار

  من، گذركاه يانبا قدم نهادن در 
  جوشد، حسي عميق در قلب مي

  راه باستاني هزار ساله اينجاست،
  اما همة چيزهاي مربوط به گذشته از دست رفته، 

  زد،  كه اسبش را با تازيانه مي ، درحاليكردعزيمت  31از اينجا يان جائو
  هزاران سالِ طوفاني سپري شده، 

  حاال، با نگاه به پايين از اين گذرگاه،
  است. 32نم كه دافا در سطوح مركزيبي مي

  من در گذرگاه يان، 1998َاوت  10



 

73 

  شدن يكي

  كند، متون مقدس قلب شخص را تزكيه مي
  كند؛ ها بدن شخص را پااليش مي تمرين

  هنگام كمال، يروز
  .باقي بمانيد با شما خواهد بود تا جن شن رن

  1992نوامبر  18
  1998اوت در شده  بازبيني



 

74 

  جديد زندگي

  يابد، راستين اشاعه ميفاي 
  شوند، هزاران اهريمن مانع مي
  بخشد، موجودات را رهايي مي

  كند، تصورات تغيير مي
 شود، فاسد نابود مي

  شود. مي نماياننور و روشنايي 

  1998اوت  7



 

75 

  لبخند

  اند شدهشعور آگاه  ذيموجودات  – زنم لبخند مي
  گسترش كردهشروع به دافا  – زنم لبخند مي

  رهسپار دريا شدهقايق  – زنم ميلبخند 
  شعور اميدي هست ذيموجودات براي  – زنم لبخند مي

 1998اوت  16
  



 

76 

 
                                                 

در غرب است، كه به  قدوسيت) يك ايده كلي در فرهنگي چيني است، كه تا حدي شبيه شن شيان shenxianي (گي؛ يا قلمرو جاودانگجاودان 1
  .شود مند مي بهرهطبيعي و سعادت جاويدان  هاي جادويي فوق قدرت، از اش روحانيدستاوردهاي موجب آن يك موجود به خاطر 

باشيم بـه همـه ضـماير    اين شعر ضمير ندارد، و وقتي در چيني ضمير نداشته  است. آورده شده به معني قايق 舟zhōu مترجم: در چيني كلمه 2
  مي كند. اشاره

  در اين خط بيانگر نوعي پرداختن به خود با پرسش، يا حدس و گمان زدن با كمي شك كه در آن كمي تعجب وجود دارد. 乎كلمه چيني  3
  كه در آن كمي تعجب وجود دارد. ، يا تأمل كردن استبيانگر نوعي توقف در فكر كردن 兮كلمه چيني  4
، انجام ندادن هيچ كاري ترجمه شده. در بعضي از جاها گاهي ديـده شـده كـه بـه     »بي كنشي«ه (وو وِي) در اينجا ب無為مترجم: كلمه چيني  5

  قصدي ترجمه شده است. بي
  كند اشاره مي نيسميك اصالح چيني است كه به بوديسم، دائويسم و كنفسيو 6
  .كه به معني قلب و ذهن است شينگ آورده شده، شين از كلمه شين 心اينجا در چيني  7
  ترجمه شود. » رسي پيدا كنيد.آسمان دستين و زمبه  گيرد، ميفا شكل «صورت  تواند به مياين جمله  8
علت و معلول، يا منتج شدن از كاري كه از قبل و يا در زندگي قبلي ت مقدرشده، نوعي سرنوش گو به يين 因果كلمه چيني استفاده شده در اينجا 9

  دهد. شده معني مي انجام
 80در ساخته شـد. ايـن معبـد     اي با سراشيبي تند خرهصدر روي دست يك راهب  و بهسال پيش  1400حدود  ،شوآن كونگ سيمعبد معلق يا  10

  رسد فقط با چند ستون سرپا است. نظر مي معبد چندين طبقه دارد، ولي بهقرار دارد. اين  شهر داتونگ از استان شان شي كيلومتري
معروفترين پـنج   از يكي معني كوهستان جاودان)، در بخش شمالي استان شان شي و بخش شمالي استان هبي واقع شده و (به نگهكوهستان  11

من در غرب آن قرار دارد. گفته شده كه جانگ گو ارجمند، يكي از هشت خـداي معـروف، دائـو را در كوهسـتان      كوهستان چين است. گذرگاه يان
  .قرار دارد معلق نيز در كوهستان هنگ. معبد است هنگ تزكيه كرده

  .است دائو ترجمه شده道از كلمه در اينجان دقيقاً "راه"كلمه   12
  دونگ قرار دارد. سال داشته و در شهر شائوگان در استان گوان 1000تاريخي بيش از  كه ، معبدي بودايي استنان هوآمعبد چين جنوبي يا  13
  اصلي، صاحب است.) در چيني به معني خدا، 主اين كلمه ( 14
  هاي بوديستي مشهور است. نوشته ي قراردارد. اين معبد به خاطر داشتن سنگدان از استان هب نزديك شهر هان شيانگ تانگكوه معبد  15
دونگ قرار دارد و يكي از پنج كوهستان بزرگ معروف چين است. بسياري از امپراتورها مراسم عبادت آسمان  در مركز استان شان تاي كوهستان 16

  و زمين را در كوهستان تاي برگزار كردند.
  .بوجود آورده استكننده معروف دائو بود كه تاي چي را  گفته مي شود، تزكيهنيز ) »انسان حقيقي«( رن جانگ جِنكه  فنگ جانگ سان 17
  مراجعه كنيد. »ده شيطان دنيا«به شعر  براي ده شيطان لطفاً 18
  شوند. توان گفت: مشكالت روي مشكالت انبار مي ميچنين  هم 19
قصـدي يـا    بـه معنـي بـي   » وو وي«يو وي؛ از نظر معني مخالف كلمـه   ”有為“اين همان  ». ا قصدب« تواند گفته شود چنين مي مترجم: هم 20
  است.عملي  بي
  شمالي دفاع كرد. لب.م) قهرماني ملي معروف و محترم سلسله سونگ جنوبي بود، او از چين در مقابل حمله مل 1142ب.م تا  1103يو في ( 21
  م) است. . ب1911م تا  ب.1644در استان هبي قرار دارند. اين مكان آرامگاه امپراتوري پنج امپراتور سلسلة چينگ ( دونگ  چينگهاي  آرامگاه 22
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ب.م در سلسله چينگ حمكراني كرد. در ميان تمام امپراتورهاي تاريخ چـين،   1722ب.م تا  1662هاي  امپراتوري است كه در سال كانگ شي  23

  ا بود.امپراتوره ترين فويكي از معرذهني باز، خرد و  ،خاطر داشتن تقوا بهكانگ شي 
 مراجعه كنيد. »دنيا ده شيطان«به شعر  براي ده شيطان لطفاً 24
  جزيره است.اين تاالب ماه و خورشيد يكي از هشت منطقه معروف توريستي در تايوان و تنها درياچه طبيعي  25
  فعلي قرار داشت. آن شيغربي   تانگ بود و در بخش شمالها از جمله سلسله  پايتخت بسياري از سلسله چانگ آن 26
كنـد كـه مركـز     لينگ اشاره مـي  سو در شمال چين شي و گان هاي شان هاي استان نام محلي باستاني است، كه به طور كلي به دشت چين چوآن 27

  چانگ آن است.
زونـگ   ب.م فرمانروايي كرد. تـاي  626ب.م و  649بين سال هاي كند، امپراتوري كه  گ اشاره ميزونگ در سلسله تان به تانگ تاي تاي زونگ  28

  بانفوذترين سلسله با تنوع فرهنگي زياد در تاريخ چين است. و ترين امپراتوران است كه شهرتش به خاطر برقرار كردن شكوفاترين يكي از محترم
  ب.م). 618 –ب.م  907اشاره به سلسله تانگ دارد ( تانگ 29
هـاي   تـرين گـذرگاه   ستراتژيك مهمي بود و يكي از اصليمحل ااست. اين  شي واقع شده حلي باستاني است كه در استان شانم من يانگذرگاه  30

  .است شمالي در گرفته لهاي مهم زيادي در اين محل بين چين و مل ديوار بزرگ (ديوار چين) بود. جنگ
. او در كند، كه يك قهرمان ملي و ژنرالي بزرگ در سلسله سـونگ شـمالي بـود    ميره اب.م) اش 958 –ب.م  1014به يانگ يان جائو ( يان جائو 31

  اي كه از طرف شمال بود مرد. حمله
چـين  « توانـد بـه   مـي بنـابراين  كند و  است كه از نظر تاريخي به بخش مركزي چين اشاره مي 中原اي براي كلمه  ترجمه »سطوح مركزي« 32

  به چين اشاره دارد.وركلي ط همچنين به 中原ترجمه شود.  »مركزي


