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 يسئسو آموزش فا در کنفرانس

 لي هنگجي

 ، ژنو1۹۹۸سپتامبر  5و  4

 روز همگي بخير!

ند، افرادي از کشورها اهاند، افرادي هستند که تازه از کنفرانس فاي سنگاپور خود را به اينجا رسانددر ميان آنهايي که اينجا نشسته
. هدف اصلي از برپايي يک کنفرانس فا اين است  کته همته از هستند شاگردان جديد ايعدهند، و اهو مناطق ديگر خود را رساند

بتوانند در تزکيه با هم رشد کنند. در عين حال، اين رويداد خودش  وهاي خود استفاده تجربيات يکديگر براي پي بردن به کاستي
 -در سازد تزکيه کنيم و بهتر شويمفرصتي براي انتشار فا اس . هر چيزي که خواهان انجامش هستيم براي اين اس  که ما را قا

ل پايبند باشيم تا واقعاً به کنيم، بايد به اين اصهر زمان که يک کنفرانس فا برگزار مي ،وجه تشريفات نيس . پس در آيندههيچبه
هايي را برپا کنيم بايد از اين امر مطمتنن شتويم. مان کمک کنيم که پيشرف  کنند. قبل از آنکه بتوانيم چنين کنفرانسشاگردان
، من طوري ديگتر و کنيداجرا مييک طور شما ، که شودميقاب  رراحتي سبب نوعي ، بههاي تبادل تجربۀ زياد و مکررکنفرانس

متان فتا باشتد و اي نتدارد. همتۀ متا بايتد نشطتۀ شترو چسبد. اين فايدهغيره، درحالي که هر کسي محکم به ذهني  بشري مي
 هايي مثل اين را تماماً براي تزکيۀ شاگردان برگزار کنيم.کنفرانس

بينم. واقعتاً در مستير تزکيته خودتتان را شما را مي ۀهستيد. واقعاً خوشحالم که همقديمي دان تعداد زيادي از شما حاضرين شاگر
چنتدان نه ۀالعاده عظيم هستتند. در آينتدفوق ،ايد را ببينيد، اما تغييراتتوانيد تغييراتي که داشتهدهيد. هنوز نميرشد ميسرع  به

 ام.اقعاً راضيتوانيد اين را تأييد کنيد و ببينيد. پس ودور مي

جوآن  ۀپيوستو عميق  ۀدهم و مطالعهاي فا آموزش ميکنيد، با گوش کردن به فايي که در کنفرانسطي اين دوره که تزکيه مي
د. در کنار اين، مايلم يتري از فا به دس  آورو درک متفاوت و عميق ،توانيد بسياري از تجليات مختلف حشيش  را ببينيد، ميفالون

بيشتر با شما صحب  کنم. اول دربارۀ نتو  ديگتري از ستاختار  ،رآيند تزکيۀ شما و مفهوم نو  ديگري از ساختار کيهانيدر مورد ف
ا بنا شد. پس مشصتودم از وسيلۀ فبهاي هس  که اول بايد آن را توضيح دهم: کيهان درواقع کنم. اينجا مسنلهکيهاني صحب  مي

شتود. بتراي عنوان نوعي دانش براي شما بيان نميعاصر به قلمرويي باالتر نيس ، و بهصحب  دربارۀ کيهان قطعاً پيشبرد علم م
ارتباط تنگاتنگي با فا دارد. هدف، رسيدن شما به قلمروهاي  ،اين اس  که به شما اجازه دهد تزکيه کنيد. علتش اين اس  که اين

گرديد، به سطوح شده بوديد برميآفريده جا نتلف که در آهايي در قلمروهاي مخمختلف از طريق تزکيه اس . يعني، شما به مکان
هنوز بتراي ذهتن نيز کران اس ، و اين گرديد. اين فا به همان اندازه که کيهان بزرگ اس  بيو قلمروهاي مختلف کيهان برمي

 ند درک کند.تواميتفکرتان و خواهيم ديد آيا  کنماي ديگر صحب  ميناشناخته اس . امروز از زاويهشما مفهومي 

کنم. صحب  دربارۀ کيهان، طوري ديگر بگوييم، درواقع بحت  دربتارۀ متاده يتا درک متاده است . اول دربارۀ کيهان صحب  مي
العاده سطحي اس . وقتي با کل کيهان مشايسه شود نظر از اينکه علم نوين چشدر پيشرفته اس ، درک آن از ماده هنوز فوقصرف

 پتسام کيهان از ذرات بنيادي تشکيل شده است . دانيد که گفتهتوان آنها را مشايسه کرد. مينمي --حتي ارزش گفتن هم ندارد
منظتور، هتاي کيهتاني  هاي مختلتف بتدناند؟ طور خاصي بايد آن را توضيح داد. در مفهوم اليهذرات بنيادي از چه تشکيل شده

العاده بتزرگ تنهايي فوق؟ گسترۀ فشط يک بدن کيهاني بهستنده هاي کيهاني چشدر بزرگ(، بدننيس  هاهاي مختلف جهاناليه
 هاجهانهايي از يک بدن کيهاني از تعداد مشخصي اليه ،اي وجود داشته باشد که به موجب آنطور نيس  که قاعدهاس . اما اين

هستتند کته بتيش از صتد  ايکيهتانيهاي بدنو  شوندرا شامل مي هاجهاناز  ها بيش از ده هزار اليهتشکيل شده باشد. بعضي
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وستع  اي کيهاني اس  کته العاده وسيع اس . پس هر بدن کيهاني گستره. اين مفهوم فوقگيرندرا دربرمي جهان از ميليون اليه
 .آن خارج از تصور اس 

د تشخيص دهند صحب  تواننهايي که مردم ميکنند، اساساً در گسترۀ تعداد کهکشانوقتي مردم دربارۀ مفهوم جهان صحب  مي
آن را از گويند. بگذاريتد اش ميتواند مشاهده کند صرفاً جهان کوچکي اس  که مردم دربارهاي که علم نوين ميکنند. گسترهمي

دهنتد. اندازۀ ما جهانِ اليۀ دوم را تشتکيل ميهم هزار جهان کوچکِظر بگيرم. با شرو  از اين جهان کوچک، سهمنظر زمين درن
اش دهنتد. همته دربتارههزار جهاني که هر کدام به بزرگي جهان اليۀ دوم هستتند جهتان اليتۀ ستوم را تشتکيل ميسپس، سه
اس . امتا در ايتن جهتان منظر  يکحال، اين صحبتي دربارۀ يک گستره، از نمايي خيلي زيادي شده اس . با اين: بزرگبينديشيد

شتمارند. متن فشتط از اندازه زمين ما در سراسر جهان پخش هستند، و بيداً به. ذراتي حدووجود ندارد اندازۀ زمينبا فشط يک ذره 
ذره صحب  کردم. درواقع، ذراتي به آن اندازه در سراسر کل کيهان پخش هستند. آنها در همته  يکمنظر ها از نمايي جهانبزرگ

است .  گردشوچک و از کوچک به بزرگ در آنها چنان سيستمي از گسترش را دارند، که از بزرگ به ک و هر چيزي هستند. همه
هاي مختلفتي اي درون آن که انتدازهبسيار عظيم اس . تعداد ذرات سياره ،هاي کوچکدر نظر بشر، حتي فشط اين اليه از جهان

کستي  هيچاما چيز بصيرت دارند، اس . چرا؟ زيرا اگرچه بوداها، خدايان، و دائوها در سطوح خيلي باال به همه اندازهحد و دارند بي
دربارۀ شمردن ذرات غبار فکر نکرده اس . يک سياره در درون يک بدن کيهاني وسيع واقعاً فشط مثتل يتک ذرۀ غبتار شتناور در 

 کيهان اس .

شتوند و سيستتم را گستترش دهنتد  دائمتاً زيتاد ميشوند و دامنه را گستترش مياي، دائماً زياد ميهزار جهان اين اندازهپس سه
تنها گستره نيست : نيز رسد. ولي حتي آن گستره مي حدوداً در اليۀ هزارم، حد و مرز اين اولين سيستم بدن کيهاني فرادهند. مي

. فراسوي اين گستتره يتک حالت  هستند اين در کيهان وسيع هنوز يک ذره اس ، و ذرات آن سطح نيز، در کيهان عظيم پخش
بود که خودش را متالشي شد، مثل اين مياي از اين سيستم داخل آن ميهر ماده بودنِ کامل اس . و دقيشاً چشدر خالي؟ اگرخالي

فرد و فکتر است . خصوصيات منحصتربهبوده و داراي  داراي حيات ،اي در محدودۀ اين سيستمکند. دليلش اين اس  که هر ماده
توانس  فکر و حيات با ختود داشتته باشتد. يبود که ديگر آن ذره نماي، مثل اين ميبودن ميکروسکوپيوارد شدن به چنان خالي

شد. توضيح آن مفهوم بته ايتن شتکل، فهمتش را افتاد متالشي ميديگر، هر چيزي که در آن ميعبارت شد. بهفوراً متالشي مي
حتتي  هتاييهاي کيهاني ديگري از گستترهبودن، هنوز هم درواقع بدنهرحال، فراسوي آن گسترۀ خاليکند. بهبراي ما آسان مي

به سم  آنجتا بردارنتد، براي رفتن ها در اين قلمرو يک قدم هم ن شکل، امکانش نيس  که حياتاتر وجود دارد. اما به همبزرگ
وجود دارند. هر چند،  يترتر و باز هم حتي ميکروسکوپيسطوح ميکروسکوپيدر  تريچراکه عواملي با ماهي  حتي ميکروسکوپي

 ونيگتر وجتود نتدارد. درد متاده مفهوم -هاي حتي بزرگتر، مفاهيم ماده و حيات در آن بدن کيهاني متفاوت اس آنجا در گستره
ترين و هتاي کيهتاني از ميکروستکوپيتتک بتدنهتا يکستان نيست ، امتا تکهاي جهتانهاي کيهاني، تعداد اليهمحدودۀ بدن

 گيرند.شکل مي جن، شن، رنذرات بنيادي از سرش  کيهان، اين اند. و تمام يل شدهترين ذرات تشکبنيادي

اند. الزم اس  که توجه داشته باشيد چراکه زبان بشتري حشيشتتاً شان هستم واقعاً پيچيدهمفاهيمي که اينجا درحال صحب  درباره
از ذرات بسيار ريتز در  اي از ذراتي با همان اندازهاليه ،يزن بدن کيهاني معيناي يک ذره ۀمحدود اس . براي نمونه، بزرگترين ماد

يتک سيستتم  طريتق شتود. يعنتي، ذرات يتک متاده فشتط ازاين يک سيستم افشي ترکيبي ذره ناميده مي شود.سيستم خود مي
گرفته تتا بزرگتتر و يني بذره از -از موادي متشکل در عين حالنيز ، بلکه خودشان گيرندنميميکروسکوپي عمودي کنار هم قرار 

هاي مختلتف در هتر ستطح آن سيستتم، انتدازه دارايديگتر، ذرات عبارت ه. بتهستتند سيستمي متعلق به خود در -حتي بزرگتر
در هر سطح آن سيستتم در همته چيتز  مختلفهاي هايي متشکل از مواد ميکروسکوپي هستند. و ذرات با اندازهخودشان سيستم

تترين ذرات آن و دهنتد. بنيتاديهاي ترکيبي افشي را نيز شتکل ميترتيبآن،  هاي مختلفاندازهبا   ِ. بنابراين ذراتهستند پخش
 سطح بزرگترين ذراتش کامالً از يکديگر فاصله دارند.

کنم آب جامعتۀ بشتري عتادي متا نيست . و آب ترين ماده چيس ؟ آب اس . اما آبي که از آن صحب  ميپس، در نهاي ، اوليه
هايي که در سطوح مختلف هستند نيز نيس . اين آب آن چيزي اس  که تمام متاده و ها، و اقيانوسجويبارها، درياچهها، رودخانه
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بگوييتد... ددرواقتع ، فشتط  «متادۀ اوليته»توانيد بته آن آورد. شما ميوجود ميهاي يک بدن کيهاني در سطحي معين را بهحيات
کنيم فترق دارد. نو  از آب با مفهوم آبي که ما در بعد موجودات بشري عادي درک متي . و اينبگوييد آن مادۀ اوليهبه توانيد مي

حرکت  است . اگتر چيتزي را در آن کنتد. کتامالً ستاکن و بيگفت ، چتون حرکت  نمي «آب ساکن»دقيق بگوييم، بايد به آن 
 ريخ .به اطراف نمييا شد موجي در آن ايجاد نميانداختيد مي

توانيم از علتم دنيتوي مثتالي بيتاوريم. کنيم، بياييد اول دربارۀ آب دنياي بشري صحب  کنيم. ميصحب  ميحاال که دربارۀ آب 
گويند که مواد آلي و غيرآلي وجود دارند. آنها درواقتع فشتط دانيد، در جامعۀ بشر عادي ما، دانشمندان معاصر ميطور که ميهمان
شود. معموالً دانشمندان چيزهايي که در ايتن از مواد اين بعد سطحي تشکيل نميعد هستند. ماده فشط هايي محدود به اين بُدرک

بنتدي طبشه «متواد آلتي»عنوان را بته -يها، سبزه، گياهان، جانوران، و موجتودات انستانها، گلدرخ  -دشونزنده تلشي مي ،عدبُ
هتا دهد. يعني، ما انسانش از نود درصد بدن را تشکيل ميدانيد که آب بيشوند. ميعد ساخته ميکنند. آنها درواقع از آب اين بُمي

طتور است  کته دانشتمندان وجود آورد. فشط ايتنتواند تمام چيزها را بهايم. قبالً ذکر کردم که آب ميعد تشکيل شدهاز آب اين بُ
تواند سبزيجات را رشد دهد. وقتتي يعد فيزيکي مدانيد  آب اين بُطور که ميحال دهمانتوانند آن را درک کنند. بااينمعاصر نمي

طرز خاصي به کلروفيتل ماند. و اگر بهجز مشداري کلروفيل چيزي باقي نميهسبزي دوباره و دوباره در دس  فشرده شود، درآخر ب
اقتع از آب ايتن گيرند دروعد که مردم مواد آلي در نظر ميديگر، هر چيز اين بُعبارت ماند. بهجز آب نميهچيز بپرداخته شود، هيچ

 آورد.وجود ميدهد و بهچيز را شکل مي گيرد. يعني آب همهعد نشأت ميبُ

توانتد آن را اند. اما علم نتوين نميباالتر خلق شده ياصطالح غيرآلي درواقع توسط آب سطحپس بگذاريد به شما بگويم: مواد به
تواند . شکل وجود آنها از آنچه علم نوين ميهستنداما درواقع زنده  مواد زنده نيستند. کند که آنتشخيص دهد، و بنابراين فکر مي

اش به تکامل ادامه دهد، مردم هرگتز شتکل آنهتا را نخواهنتد تشخيص دهد کامالً متفاوت اس . اگر علم نوين با مفاهيم کنوني
توانند سنگي در ماهيتابه بيندازند ند که ميقدر نيرومندفناناپذيران آن»چيني دوران باستان بود:  اي در محافل تزکيهشناخ . گفته

اي کته ايتن اين بتدن کيهتاني. در سراسر تمام گسترۀ درواقع شوخي نيس رسد، اما نظر ميمثل شوخي به «.و از آن آب بگيرند
تر بته چته شتکلي است ؟ و آب بتاز هتم هتر شتيني آب است . آب ميکروستکوپي أترين منشتجهان به آن تعلتق دارد، بنيتادي

تتان اي بترايتواند فشط ايدهام که اين مياس . بنابراين گفته خارج از تصورتر به چه شکلي اس ؟ غيرقابل درک و کروسکوپيمي
 بماند. 

تر هستتند. امتا آن ذرات تر و اصلياز همه بنيادي اکنون گفتم اين بود که ذرات سطوح مختلف همگي داراي يک عنصرِآنچه هم
افشي و هم عمودي دارند. درس  مثل شرو  از زميني اس  که در آن هستيم: چنين و چنتان تعتداد از  هايهم ترتيب ،در مجمو 
د. ما زمتين نسازاي بزرگتر را ميها، جهان گسترهن و چنان تعداد از جهانيد، و سپس چنندهها يک جهان را تشکيل ميکهکشان

م، و من اينجا درحال آموزش فا هستم. پس زمين را نشطته شترو  گيريم چون ما موجودت انساني، اينجا هستيرا نشطه شرو  مي
متان کنيم که همتۀ متوادي کته در اطرافگيرم. اما زمين براي تمام مواد در اين جهان نشطه شرو  نيس . ما فکر ميدر نظر مي

ترين ستطح ، گفتم که آنها پايينها هستند. وقتي در گذشته فا را آموزش دادم، براي آن که همه را گيج نکنمترينبينيم ماديمي
مادۀ »توانيد به آنها ميشما نو  چيزهاي مادي در نظر گرف . عنوان تنها بهتوان آنها را . اما واقعي  اين اس  که نميهستندمواد 

ابتر ابرمتاده، حتتي ابَرماده هم وجود دارد، هنوز توانيم اصطالحات ديگري را براي اشاره به آنها به کارببريم. بگوييد. مي «بنيادي
 فراتر...  ۀابرماد

در مرکز اس . بعتد  ،ياذره ۀاندازاز نظر قلمرو، زمين در موقعي  مرکزي جاي دارد. از لحاظ عمودي، افشي، و عدهاي اين سهدر بُ
هتا يتا کته اتم ام،شان از زمين ما هم بيشتر اس . اين آن نو  از جرم نيس  که قبالً مطرح کتردهموادي نيز وجود دارند که جرم

نيس . آنها همگي موادي هستند کته نتو  انستان دهند، اين مفهوم مورد نظر چيزهايي با جرم باال را شکل مي هاي اتميهسته
عد بشري نيس . از لحاظ ذرات و اي از بُمادهابداً کنم ابرماده اس ، چيزي که اش صحب  ميتواند تشخيص دهد. آنچه دربارهمي

قلمرو است ، و سته لبته ،مبنتاي بزرگتترين ابرمتاده گتذارد. پتس نشطتۀعد را پش  سر ميري خود، مواد اين بُوضع ترکيبي ظاه
شناستد، بتين اي که نو  بشتر ميعد بشري، يا نشطۀ مبناي مادهقلمرو اس . بُترين ماده در لبۀ سهمبناي کوچک طور، نشطههمين
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قلمرو که کوچکتر ه چيزهايي در سهگاه بناميديد، آنمي «ماده»عد بشري را ين بُمواد بزرگ و کوچک قرار دارد. اگر هر چيزي از ا
متاده ناميتده -نتا-ترنتد نتاماده هستند، و آن موادي کته از آن هتم کوچک-شد گف  که نااز مواد دنياي بشري هستند فشط مي

فتم که در جهان مفهوم بزرگ و کوچک طتوري رسيد. وقتي قبالً گقلمرو ميطور تا به کوچکترين ذرات در سهشدند، و همينمي
 کنند منظورم اين بود.نيس  که مردم عادي آن را درک مي

: جهتان نيتز زنتده بينديشيداش داراي حيات هستند. پس همه درباره -دانطور اس . تمام ذرات زندهدرمجمو  هميننيز و کيهان 
ناپتذيري بتا رز يتک بتدن کيهتاني، ذرات بستيار زيتاد و شتمارشاش بزرگ باشد. اما درون حد و ماس ، هر قدر هم که گستره

آسمان در اين کيهان وجود  عنوان يک موجود زندۀ مجزا وجود دارند. چه تعداد اليهد، که هر کدام بهنهاي مختلف وجود داراندازه
تواند ارزيابي کند که آن اس  نمياليۀ جهان دارد؟ چند اليه بدن کيهاني وجود دارد؟ هيچ موجودي که درون ه تعداد چآن دارد؟ 

شتود، بتا ايتن جهان را شتامل مي ها ميليون اليهکه صحب  کردم، ده ايکيهان چشدر وسيع و پيچيده اس . مفهوم بدن کيهاني
يک  سرع  بهتوانستيد بهحد اس . اين نيز يک ذرۀ ناچيز اس . اگر مياي غبار در بدن عظيم کيهان بيوجود اين هنوز صرفاً ذره

ديديد که کوچکتر از چيزي اس  که موجودي بشري يک دانتۀ مکان بسيار بسيار دور حرک  کنيد و نگاهي به عشب بيندازيد، مي
کرديتد، رسيد. باز هم از دورتر که نگاه متيکرديد، کوچکتر از يک ذرۀ غبار به نظر ميبيند. از دورتر که به آن نگاه ميشن را مي
نظر طتور بتهاکنون دوباره و دوباره درحال توضيح آن بودم، اما ساده بگوييم، کل کيهتان ايتنا ببينيد. همتوانستيد آن رديگر نمي

تري به آن رات، و ذرات متشکل از ذرات، ساخته شده باشد. اما درواقع، براي اينکه نگاه حتي وسيعمتشکل از ذرات از ذکه  آيدمي
 توان به موجودات بشري گف .زباني براي اين وجود ندارد، و آن را نميداشته باشيم، از ذرات تشکيل نشده اس . هيچ 

کته  آن شما را به منطشتي ستاده ستوق داد،دهند، ذرات را تشکيل مي ،هميشه محدود اس . وقتي گفتم ذرات يروش تفکر بشر
عالوه، افکتار، زمتان، وضوح توضيح داد. بهتوان با استفاده از زبان بشري بهدرواقع مناسب نيس . پيچيدگي ساختار کيهان را نمي

هاي عظيمي کند، تفاوتتغيير ميمکان زمان شود. مخصوصاً وقتيعدمان عوض ميچيز با رفتن از بُهاي حيات... همهعدها، شکلبُ
دانستيد که بدن ما، چوب، که بسيار دورند. اما آيا مي هايي هس دانيم که بين سيارات فاصلهرد. براي مثال، ميبين ذرات وجود دا

سطح  دقيشاًد، و اين سطح از ذرات، هستن ها نيز سطحي از ذراتاند، که مولکولها تشکيل شدههوا، آب و غيره، همگي از مولکول
هتا بزرگتترين ذرات کتوچکتر از هستتند کته از ستيارات کوچکترنتد. اتم رگترين ذراتتيها بزسيارات اس ؟ يعني، مولکولمجاور 
کنيم آنها خيلي نزديک هم هستتند، و مي شود، فکرانساني ديده ها با مفاهيم ها و اتمها هستند. وقتي فاصلۀ بين مولکولمولکول

زمان و حالت  ختود را دارد، و آن نيتز نيز عد فهميديد که آن بُميشديد، اي نيس . اما اگر وارد آن قلمرو ميشان فاصلهتشريباً بين
ايتم، احستاس ها و سيارات کته قترار گرفتتهالعاده وسيع و پهناوري اس . هر سطحي به همين شکل اس . بين مولکولعد فوقبُ

ر تته آن گسترۀ کيهاني حتي بزرگکرديد کايستاديد، احساس ميها ميها و مولکولکنيم کيهان عظيم اس . اما اگر در بين اتممي
 آن باشيد.مکان ديگر، براي درک آن بايد مطابق با شيوۀ زمان و عبارت از اين گستره اس . به

که شتما فاصتلۀ بستيار زيتادي بتين ستيارات درحاليدرحال گفتن اين به همه بودم که را که االن طرح کردم،  يموضوعبا بيان 
 ذرات. است  دور واقعتاً درواقتع -است  شود نزديتکمان ديده ميهاي بشريي با انگارهوقت که -اهبينيد، فاصلۀ بين مولکولمي
شماري را شکل دهند، شامل ما موجودات بشري، انوا  مختلف حيوانات، گياهان مختلف، چتوب، ستيمان، توانند موجودات بييم

اي از ختاک زنتدگي م که موجودات بشري درواقع در تپهاکنيم. ذکر کردهفوالد و آهن، و همچنين هوايي که ما در آن زندگي مي
کته  -نتدکنطتور نگتاه متيها همتانبه ما انسان ياندانستيد که خداخزند. اما آيا ميها در خاک ميکنند. آگاه هستيم که کرممي

 يانگيريم، اما ختداميدرنظر ها خاک را خاک طور اس ؟ ما انسان؟ چرا اينرحال خزيدن در ميان خاک هستندد موجودات بشري
گيرنتد، را خاک درنظر مي آنهاترين ماده. آلوده ترين وزمخ بينند، و يم خاک را -وقلمرها در سهعني، مولکولي -هاتمام مولکول

ها تشکيل بينند؟ هوا از مولکول: آن خدايان اين جهان و دنيا را چگونه ميبينديشيد اشواقعاً خاک هستند. پس همه درباره آنها و
هتا تشتکيل هتا است . آب ايتن بعتد نيتز از مولکولاز مولکول يافتهتشکيلشده اس ، و کل محيطي که پيرامون شما قرار دارد 

کامالً مدفون در خاک هستيد، و موجودات بينند، پس شما ها را خاک ميطور اس . خدايان مولکولشود، و حتي هوا نيز همينمي
کنند. با توضتيح آن بته ي درس  در اين نو  از محيط زندگي ميبشر موجودات -دحرک  در خاک هستنو بشري مشغول کندن 
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ل متوزش دادنتد کته ختدا انستان را از گِتعيسي آتوانيد درک کنيد که چرا در سن  مذهبي غرب يهوه يا صورت، احتماالً مياين
تتر تتان آستانل ساخ . اين توضيح بايد درک آن را برايها را از گِانسان وا نوشود که درس ؟! درواقع در شرق گفته مي ساخ ،

 بينند. اين واقعاً درس  اس . خاک، يا خاک مي عد را گرد وکند. خدايان درواقع تمام ذرات ساخته شده از مادۀ اين بُ

هستند. هرچه ذراتتي  رونق پرهاي کيهاني پهناور و عد شکل دهند. بدني را در يک بُتوانند هر چيزکمي قبل گفتم که ذرات مي
تواننتد تتر متيتر اس . درواقع، ذراتي حتي بتزرگتر باشند، آن دنيا زيباتر و پرشکوهدهند ميکروسکوپيکه يک دنيا را تشکيل مي

ها براي ما موجتودات بشتري ند. درحالي که اين سيارهتري را شکل دههاي حتي بزرگتر يا حياتهاي کيهاني حتي بزرگگستره
همتان  مثتل رسند  درس تر کامالً نزديک به هم ميآيند که از يکديگر بسيار دورند، به چشم موجودات بزرگطور به نظر مياين

توانتد بيننتد متييبين سيارات متبشري . پس آيا چيزي که موجودات دارند هامولکولفاصلۀ بين از که موجودات بشري  دريافتي
تر را بسازد؟! واقعاً همين مفهوم اس . در حتي بزرگ موجود زندۀتواند يک ديگر، آيا ميعبارت بخشي از بدن يک موجود باشد؟ به

ها وجود دارند. خواه افراد عادي بگويند که آنها وجود داشتند يا نه اهميتي نتدارد، متن از ها و کوتولهشد که غولگذشته گفته مي
بايتد بتا الزامتات آن طور اس  که دوران تغيير کرده اس . با پيشرف  تاريخ تا اين مرحلته، دهم. فشط اينظر اصول آموزش مين

داش . پس اين باع  شده که اجتما  امروزي به اين صورتي کته هست  شتود. خواني مياين دورۀ زماني هم تاريخي و فرهنگيِ
اعتشاد باشتند، کمتتر مجتاز بته دانستتن اش کنند ديگر باور ندارند. و هر چه بيشتر بيتجربه توانند ببينند يامردم به آنچه که نمي

ترتيتب  نظتم و اعتشادي موجودات بشري درواقع چيتزياند. و بيحشيش  هستند. علتش اين اس  که موجودات بشري نادان شده
نبتوده طتور گتاه ايتنابداً هيچا در دس  داشته باشند ولي خواهند اداره امور رگويم که موجودات بشري ميشده بود. اغلب ميداده
 اس .

، واقعي  ايتن هستندآرزوي دموکراسي در خواهند اداره امور را در دس  داشته باشند و اين موضو  که موجودات بشري ميباره در
ختدايان هستتند کته دنيتا را کنتترل اند، چراکه ايتن طور حشيشي ادارۀ امور را در دس  نداشتهاس  که موجودات بشري هرگز به

هاي بسيار و استعدادهاي بزرگي دارند، مطمنناً نظم و ترتيب داده شده طور نمونه، وقتي اشخاص در زندگي خود برک کنند. بهمي
 قتدرهاهتاي کتوچکي دارنتد و آنهتايي کته آنطور باشد، يا مسنول رده باال شوند. از سوي ديگر، آنهايي که برکت اس  که اين

باال شوند. کمون پاريس حکوم  سلطنتي را برانداخ . اما بگذاريد به شتما بگتويم، توانند مسنولين ردهتوانمندي ندارند، قطعاً نمي
طور اس  که نظم و ترتيب همۀ رؤساي جمهوري که نسلي پس از نسل ديگر در فرانسه رأي آوردند قبالً امپراتور بودند، فشط اين

هتايي کته بتين دهند. بنابراين رقاب م از اين صحب  اين اس  که همه چيز را خدايان نظم و ترتيب ميتغيير کرده اس . منظور
احزاب سياسي در اجتما  بشري امروزي رشد پيدا کرده صرفاً اوضا  و احوالي اس  که بشري  امروزي در ميان آن وجود دارد. در 

چنين چيزي وجود نداش . امروز، بشتري  درواقتع بشتريتي  -ه داريدعشيدکنم همۀ شما به اين مطلب و فکر مي -ندوران باستا
 گويم.قدر ميپيچيده اس . فعالً دربارۀ اين موضو  همينپيچيده با يک اجتما  درهمدرهم

هاي مختلف را بسازند. روي هر سياره موجودات زنتده وجتود توانند موجوداتي با اندازهاالن ذکر کردم که ذرات مختلف جهان مي
تتوانيم متوجته آنهتا شوند، بنابراين ما موجودات بشتري نمتيعد موجودات بشري ظاهر نميطور اس  که در اين بُارند. فشط ايند

. درواقتع، خيلتي دس  و پتا بزنتدعد تواند درون اين بُنيافته اس  و فشط ميکند چراکه توسعهشويم. علم امروزي اين را درک نمي
توانيتد ر را ديد. تا زماني که يک سيستم بسيار بزرگ مشاهدۀ ميکروسکوپي داشتته باشتيد متيعدهاي ديگآسان اس  که داخل بُ

تواننتد موجوديت  انتد. موجتودات بشتري نمتيها تشکيل شدهلتر از مولکوشکل هستي آن اشيايي را ببينيد که از ذرات کوچک
گيترد. آنهتا شان را مياي دارند که جلوي باور آوردنوانع ذهنيم -دها انوا  و اقسام موانع را دارنحشيشي آنها را ببينند چون انسان

نظر از اينکه بخواهيد آنها را ببينيد يا نه، هتر فهمند. ولي صرفکنند اين کار را انجام دهند، و هدف از انجام آن را نميجرأت نمي
از  يجيبتترکيب ع بينند. تح هاني آنها را ميطور ناگکنند. بعضي افراد همينبار نمودهاي حشيشي خود را آشکار ميچند وق  يک

ممکن اس  ناگهان خودشان را آشکار کنند. اين چيزي اس  کته هتر از چنتد گتاهي اتفتاق هستند  شرايط، موادي که در حرک 
 راي توجيه ختود است  کته بترايباي دهند. اين نظريهتوضيح ميانکسار اتمسفر  پديدۀ افتد. مردم هميشه سراب را يک نو مي
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معني اس . واقعي  ايتن است  کته آنهتا تجليتات حشيشتي بيآن کار گرفته شده که در توان علم مدرن نيس ، توضيح چيزي به
 (تشويق؟   مگرنهتوانيد مفهومي از جهان که االن مطرح کردم را متوجه شويد، عدهاي ديگر هستند. ميبُ

هتاي مختلفتي دارد و تجلتي جتن، شتن، رنسطوح مختلتف،  تشکيل شده اس . در جن، شن، رنتمام مادۀ موجود در جهان از 
هاي زندگي مختلفي خلق کرده اس . وقتتي بته آيد. براي موجودات سطوح مختلف محيطهاي مختلف به نمايش درميصورتبه

شي کته هاي تزکيه فراواننتد، و حشتاينهاي  پيچيده اس ، روشنهاي  وسيع و بيرسد، تجلي اين فا بيسطح موجودات بشري مي
عد وجود شوند تعدادشان بسيار زياد اس . اگر فردي بخواهد شخص خوبي باشد، معيارهايي که در اين بُبين ميمردم به آنها روشن

شتوند، و منتج ميجن، شن، رن ها. همۀ آنها از خواهي، وفاداري، نزاک ، معرف ، امين بودن، و مانند اينها هستند: نيکدارند اين
دهد لطاف  و نرمي اس ، درحالي که مردان الزم است  اش نيس . عنصري که زنان را تشکيل ميوانند. و اين همهالعاده فرافوق

هاي هستتي متادي، ها همگي تجليات فا اس . چگونگي نمود موجودات مادي و چگونگي شکلقوي و درس  باشند و غيره. اين
 اس .. فا همه چيز را خلق کرده ندستههاي فا شان تجليهمگي

بعد، بگذاريد دربارۀ تزکيه صحب  کنم. در تزکيه، چرا مجبوريد براي رفتن به يک قلمرو در حد معيارهاي آن باشيد؟ چتون بتراي 
رود. يک بدن پر از استاندارد خاصي انتظار مي  محيط آن موجودات و فا وجود دارد. در آن قلمرو از آن موجودات ،آن سطح خاص

عدي آن اندازه باال شود. شما بايد تواند وارد بُخواني ندارد غيرقابل قبول اس . بدني کثيف مطلشاً نميد همعکارما که با محيط آن بُ
از کارمتا باشتيد، بلکته  رهايعني، حالتي رها از کارما. نه فشط الزم اس  که  -دق داشته باشيابآن قلمروي باالتر تط با حال  بدنيِ

کننتد ميکروسکوپي و ظريف باشد. اين چيزي اس  که افرادي که حشيشتتاً تزکيته نمتي، به آن شکلتان هم الزم اس  مواد بدن
توان آن را تزکيه کرد. با تحمتل ستختي و گتذر از ميتان فشط مي -د، حتي اگر بخواهند و در طلبش باشنبرسندتوانند به آن نمي

 رسند.فرسا به آن ميتزکيۀ طاق 

ديگر، ذهن شما، عبارت بايد با استانداردهاي آن قلمرو تطبيق داشته باشد. يا بهات اس  سمتي از شما که داراي حي گذشته از اين،
 هاي معنوي وجودتان بايد با استانداردهاي آن سطح مطابش  داشته باشد.افکارتان، و همۀ ويژگي

صتورت يتک موجتود بشتري آنجتا طوري بهتوانيد اينعد وجود دارد. نميهاي آن بُالبته، استانداردي نيز براي شکل هستي حيات
تر و عد را بگيريد. سطح هرچه باالتر باشد، ظاهر آن موجودات جوانبرويد. وقتي نزديک کمال هستيد بايد ظاهر موجودات در آن بُ

ه شتود، بلکترود، نه فشط ظاهر زيباتر متيطور که فرد باالتر ميتر باشد، زيبايي کمتر اس . همانزيباتر اس . سطح هر چه پايين
شوند. صتحب  تر باشند. روش هستي فرد، صحب ، رفتار، و حرکات همگي دستخوش تغيير ميشدهتر و پاکافکار هم بايد خالص

شتان حتتي بيشتتر است . قطعتاً عملتي اس . سطوح باالتر شکوه يآنها مثل شعر اس ، و اين فشط چگونگي امور در سطح معين
 «.به استاد مربوط اس  گونگتزکيه به شما مربوط اس ، » :گويماشته باشيد. اغلب ميبود که با الزامات آن قلمرو مطابش  ندنمي
دانيتد؟ متيبتارۀ آن نتوانيد به آن برسيد وقتي که حتتي درخواهيد به چنان قلمرويي برسيد، چگونه ميديگر، هرچند ميعبارت به

. من فشط به قلبي که براي تزکيه داريتد نگتاه انجام دهيدر را توانيد اين کاتوانيد اين کار را انجام دهيد؟ خود شما نميمي چگونه
استاد به سم  ديگر رسيدگي خواهد کرد. چيزي که حياتي اس  اين اس  که  ،تزکيه مصمم هستيد به کنم. اگر در ادامه دادنمي

 تان را تمام کنيد.توانيد تزکيهتوانيد پابرجا باشيد و آيا ميآيا مي

روي اين متمرکز شتوند. انجتام آن بته افراد خواهم ام، و نمييابد را مورد بح  قرار ندادهتکامل مي نگگومن جزئيات روشي که 
دانيد، فترد هتر که ميطور همان. افراد به هر جايي برودگذارد تخيل کند و نميها جلوگيري مياين شکل از برانگيختن وابستگي

تان، مصرانه در جستجوي سکون دو شينگشينتر اس . ولي اين درس  نيس  که بدون باال بردن رود، ذهنش آرامچه باالتر مي
دهند سخ  دنبال سکون هستند. مصرانه سعي دارند به ستکون برستند، و ها را انجام ميآرامش  باشيد. بعضي افراد وقتي تمرين

است ، شيوه بينند يک هاي تزکيۀ سطح پايين اين را ميصورتي که روشتوانم بگويم بهانجامد. ولي ميستگي مياين به يک واب
تواند از طريق تزکيته و شود، رفتاري مملو از قصد اس . چرا؟ سکون و آرامش فشط ميدرصورتي که وقتي از سطوح باال ديده مي

طتوري صترفاً از تمتام کسي بخواهد ختودش را کتامالً ستاکن کنتد و همتين ها حاصل شود. اگراز بين بردن تدريجي وابستگي
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اي وجتود دارد کته روي آنهتا بحت  هتاي ويتژهشود چنين کاري کرد.  البته، موقعيت ها کنار بکشد، در حال  کلي نميوابستگي
پاک و خالص شده اس . آنچه کته تان تا آن حد که ذهناش اين اس  معنينخواهيم کرد(. اينکه بتوانيد به چنان سکوني برسيد 

توانتد از کنند، که آنجا شخص متيکند که روح کمکي را تزکيه مياي اشاره ميهاي تزکيهنامم به روشمي« هاي ويژهموقعي »
 کردن دافاي ما نيس . اين موضو  کوچکي نيس . تزکيه همان ابتدا خودش را ساکن کند. اما اين روش

خواهيد آنها را تغيير دهيتد يتا زنيد، ميداريد با ديگران حرف ميخود در ذهن  دم، وقتي با اهدافي کهطور که قبالً عنوان کرهمان
تواند مينآن کلمات نيز افراد ديگر مشکل اس . و  تان معشول باشد پذيرش کامل آنها براي، هر اندازه هم که کلماتمتشاعد کنيد

بگويم: درواقع علتش اين اس  که کلمات شما همتۀ افکارتتان را بتا ختود دارنتد. تان قلب مردم را تکان دهد. چرا؟ بگذاريد براي
هاي بستياري کته داريتد. تان، و حتي آن وابستگيتان داخل شده اس ، مثل احساسات و اميال انسانياي با جمالتافکار پيچيده
همچنين، مردم اغلب وقتي چيزهايي بته ديگتران  اي آبکي باشند.تان خيلي قدرتمند نبوده و تا اندازههايشود حرفاين باع  مي

فاقتد آنهتا نباشد. بنابراين از اين نظتر،  جهانکنند، و ممکن اس  آن منطبق با فاي گويند از ديد خودشان به مسائل نگاه ميمي
اي صتدمه تتاکنند قدرت حشيش  هستند. گذشته از اين، افراد موقع صحب  با ديگران چيزهايي براي حفاظ  خودشان اضافه مي

شتوند. سرانه متيتان واقعاً سبکهايهاي شما آنگاه ديگر خالص نيس . و در نتيجه حرفديگر، ني  پش  حرفعبارت نبينند. به
تان کمتر و کمتر شوند، يا زماني که افکار مزاحم کمتر و کمتر شوند، هايتان حشيشتاً بتواند آرام شود، وقتي وابستگياما وقتي ذهن

عملي صحب  کردم اشتاره کتردم کته در طور بود که وقتي دربارۀ بياند. چرا اينتان قدرت پيدا کردهبينيد که کلماتميآن موقع 
نبايد دخال  کنيد؟ علتش اين اس  که کلمات شما همتين حتاال هتم داراي قتدرت هستتند، و  به شما مربوط نيس  مسائلي که

رستد يتا خيتر، نظر ميتغيير دادن کسي درس  بته آيا اينکه به توجه بدوند. نيير دهند مردم را تغنتواکلماتي که داراي قدرتند مي
زيترا بينتد ستطحي است ، و تان متيچيزي که چشمزيرا دانيد ممکن اس  درحال انجام کار اشتباهي باشيد. شما حشيش  را نمي

تتر اي ختالصرسيد به طور فزايندهطور که به سطوح باالتر ميگذشته را مشاهده کنيد. ذهن شما همان توانيد داليل کارماييينم
تتر تتر و ستادهنهاي  پاک خواهد بود. هرچه پاکگوييد، بيکند، و چيزي که ميميتراوش فکرتان از وق  شود. چيزي که آنمي

د بالفاصتله بته قلتب متردم نتوانآوريد ميايي که سپس بر زبان ميهباشند، با اصول آن سطح جهان تطابق بيشتري دارند. حرف
قدرتمنتد شتدن نيست ؟! ايتن تر وجودشان اصاب  کند. حاال آيا نفوذ کند، در عمق افکار مردم بنشيند، و به قسم  ميکروسکوپي

 ايد.يدهپس اگر بتوانيد به آرامش و سکون برسيد، اين توانايي حکاي  از اين دارد که به سطح معيني رس

آن  به آنجا برويد. اين دليتل دتوانيمان الزم اس  براي رسيدن به يک قلمرو در حد الزامات آن قلمرو باشيم. وگرنه نميدر تزکيه
هاي بشري بايد دور انداخته شوند، چرا کارما بايد از بين برود، چترا بايتد در حتد الزامتات فتا مان وابستگياس  که چرا در تزکيه

 خواهم که کتاب را خيلي بخوانيد و فا را خوب بفهميد.ا از شما ميشويم، و چر

هتاي زيتادي نداريتد، و طور مختصر مطرح کردم. اين يک کنفرانس فا اس . شما براي ديدن من فرصت اين موضو  را فشط به
بپرسيد. بنتابراين از زمتاني کته خواستيد فرصتي داشته باشيد تا از من ميايد و که داشتيد را آماده کردهخيلي زيادي هاي پرسش

کنم. ولي يک مسنله هس  که بايد توجه کنيد: بعضي افراد  البته، همۀ آنها شاگردان تان استفاده ميهايمانده براي پاسخ پرسش
ور نيست  طتدهند. البته، ايناي دارند، و به استاد خود احترام شايسته را نشان نميکنند برخورد جسورانهجديدند( وقتي پرسش مي

، ولي هر چه باشد من استادتان هستم، و شما را به قلمرويي باال نجتات باشم به معلمقديمي احترام تشريفات  رعاي  که خواهان
تان لحن توانيد برايش بپردازيد. پس اميدوارم لحنتان نميدهم چيزي اس  که هرگز تا آخر هستيدهم. چيزي که به شما ميمي

 خود را بفرستيد.پرسش توانيد برگۀ ، ميخوبسيار يک مريد باشد. ب

 پرسش: بعد از شاکياموني، الئوذي و مسيح، چه تعداد از افراد از طريق تزکيه به مشام دستيابي راستين تاتاگاتا دس  يافتند؟

آميزي در طور موفشيت دست  يافتنتد، بته« راه»اند. بعد از شاکياموني بسياري از افراد بته رفته تعداد بسياري بودههمروي معلم:

شان با موفشي  بته انجتام ها وجود داشتند که تزکيهمذهب بوديسم تزکيه کردند. و افرادي در ميان مريدان بعدي عيسي و راهب
هاي باستان هاي تزکيه محدودي  جغرافيايي ندارند، در زمانهاي تزکيۀ بسياري وجود دارد. ازآنجاکه راهرسيد. البته در چين روش
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هاي مذهبي نبود کته آنتان از شيوه کردند و تعدادي از آنها موفق شدند. با استفادهامعه غربي نيز کساني بودند که تزکيه ميدر ج
 .اند. در جامعۀ معاصر تعداد تشريباً صفر اس هاي اخير تعداد کمي به کمال رسيدهموفق شدند. اما در زمان

دس  بشري  عصر قديم ساخته شد. آيا ممکن اس  استاد کمتي دربتاره ماه به پرسش: در جوآن فالون د جلد دوم(  اشاره شد که
 عل  و هدف ساخ  آن در آن زمان به ما بگويند؟

گذاريتد همه اينجا درحال خنديدن هستند، زيرا آن از عل  آموزش فا بسيار دور اس . شما به دنبتال دانتش هستتيد و مي معلم:

جاي آنکه آن شود. اما بهفکر شما کمتر خالص و کمتر آرام ميشود، قيدوبند ميتان بيتان سرکش شود، و وقتي تصوراتتصورات
پرسيد و حتي آنها را با فا مخلتوط چيزهايي که شما در ميان مردم عادي به آنها وابستگي داريد را رها کنيد، از من دربارۀ آنها مي

تان را روي تزکيه متمرکز کنيتد. البتته چتون ايتن گران هستم. ذهناش نکنيد. اين دقيشاً آن چيزي اس  که براي شما دربارهمي
  .توانم پاسخ دهمسؤال مطرح شده اس ، مي

هاي همتان هاي زماني مختلف، مطمنناً بته شتيوهدر گذشته، وضعي  هرگز شبيه شرايط علم امروزي نبود. بنابراين بشري ِ دوره
آورد، پس در آن بتاال متاه را بنتا بار ميمشکلي شدند که تاريکي براي آنها بهها درحال پيشرف  بود. در زماني مردم متوجه زمان

طور نيس  که مايل نيستم دربارۀ آن به کردند تا درطول شب براي زمين روشنايي فراهم کند. اين هيچ ربطي به تزکيه ندارد. اين
رو از متن شتود. ازايتنکه آنچه من بگويم فا ميبخشد، چراطور اس  که هرچه بگويم به چيزي ماهي  مادي ميشما بگويم. اين

 .طور سرسري دربارۀ امور مورد عالقه بشر صحب  کنمنخواهيد به

 پرسش: آيا سرع  ني  شخص از سرع  نور بيشتر اس ؟

سطوح رود درون هر بُعدي در تان باالتر ميطور که سطحطور اس . سرع  افکار انسان خيلي سريع اس . همانقطعاً اين معلم:

رود، تان باالتر ميطور که سطحدق  به مطلبي که درحال گفتن آن هستم، گوش کنيد: همينزيرينِ خودتان نفوذ خواهيد کرد. به
گونتگ  .هاي زمتانيِ آن بُعتدها نيست تتأیير محتدودي کنتد، آن تح تان در همۀ بُعدهاي زير سطح شما نفوذ ميوقتي گونگ

تتک تان و غيتره، تکتان، سرع  ماشتينکنيد، سرع  راه رفتنآنجاکه در اين محيط زندگي ميشود. ازوسيلۀ ني  هداي  ميبه
اگتر شتخص، يتک  .شود، در اين بُعد بشري سريع است شود. فکري که از افراد صادر ميچيزها توسط زمان اين بُعد محدود مي

ايم کته گونتگ العاده سريع است . درضتمن، متا گفتتهفوق رود و ني  اوهاي اين بُعد فراتر ميکننده باشد، او از محدودي تزکيه
شوند. پس بدين معني اس  که وقتي نيت  او وسيلۀ افکارش کنترل ميکند بههايي که در بدنش حمل ميشخص و تمام توانايي

که به قلمروهاي بستيار  هاي آن عده از شماام که اگر توانايياو اين اندازه قدرتمند اس . گفته -شودوارد مي گونگشخيزد، برمي
تان قفل نشده بود، ممکن بود واقعاً در يک لحظه آسمان و زمين را زيرو رو کنيد. بنابراين قبل از آنکه ايد برايبااليي تزکيه کرده

نداشتته اي کند مانع بازدارنتدهطور قطع براي او مجاز نيس  درحالي که بر روي زمين تزکيه ميبيني کامل برسد، بهفرد به روشن
وسيلۀ خدايانِ ايتن بُعتد هاي کوچکي دارند اشکالي ندارد، زيرا اين بُعد بهباشد، آن مطلشاً ممنو  اس . براي آن افرادي که توانايي

طوري که يک فرد نتواند آسمان را واژگون کرده يا زمتين را ها را کنترل کنند بهتوانند تمام اينشود، و آن خدايان ميمراقب  مي
 د.شود. استاد نيز بايد مراقب اين باشهاي يک شخص، بزرگتر باشد اجازه داده نميته کند. اما اگر تواناييسر و 

 اي بيشترين سرع  را دارد؟پرسش: در اين جهان ما، چه نو  ماده

اس  که به بيشتتر  کند، و آن مثل اينتان را ارضاء ميپرسيد. پاسخ دادن به شما ذهني  درطلب بودنشما دربارۀ علم مي معلم:

 ايد.تان کمک کرد. اما اگر به شما نگويم، خوب، شما اين سؤال را مطرح کردهشدن وابستگي

تواننتد انتد و نميدانند، آن انرژي حتي بيشتتري دارد کته متردم کشتف نکردهدرخصوص سرع  در اين بُعد که مردم امروزه مي
هتايي در شتود  آنهتا درکوچکترين هستند از منظر درک بشري مطرح مياستفاده کنند. اين نظرات که چه چيزي بزرگترين و ک
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کنند، در اين جهان وجود ندارد. پس در اين جهتان، ها تصور ميطور که انسانحيطه بُعد و ميدان زمانيِ بشري هستند. اندازه، آن
خدايي در سطحي بستيار بتاال صتحب  طور مثال، سرعتي که بستگي به سطح دارد. به -که شما اشاره کرديد –آنچه سريع اس 

کند. کلماتي که من اينجا درحتال خيلي کُند صحب  ميحتي وقتي آن خدا خيلي -تر از سرع  ذهن شما اس کند هنوز سريعمي
تان گفتم همين االن روي داده اس ، اما در بُعدي خاص درواقع صدها سال پيش بودنگفتن هستم و آنچه که االن درباره وابسته

هاي زمتاني، بُعتدهاي پيچيتدۀ هاي ميداناي وسيع اس . تفاوتالعادهطور فوققدر زياد اس . کيهان صرفاً بهدادند. تفاوت اين رخ
 اند. جهان را شکل داده

ترين اس . اما موجودات بشري هرگز حشيشتتاً ، آن چيزي اس  که سريعهاي زمان نباشدتح  تأیير محدودي چيزي که در واقع، 
يتک فکتر بشتري و « ترين سرع  را دارد،چه نوعي از ماده سريع»معناي حشيشي آن جمله را درک نخواهند کرد. اين فکر شما: 

ذکر کردم که يتک  آن فالونجودانيد، در طور که مييک درک بشري اس . زمان مطلق نيس ، حتي در اين بُعد حاضر ما. همان
هزار سال نوري از ما دور اس . اما درواقتع، متن صترفاً بتا استتفاده از آنچته موجتودات بشتري  15۰رسد نظر ميستارۀ معين به

کردم. آن واقعاً به اين شکل نيس . پس چگونته است ؟ بياييتد دربتاره آن توانند با علم معاصر درک کنند درباره آن بح  ميمي
هاي متفاوتي در بُعدهاي مختلف وجود دارد. درون گستره زمين ما يک ميدان زماني وجود دارد، و هر چيتزي بته : زمانبينديشيم
محض آنکه يک ماهواره ساخ ِ دس  بشر به فراتر از اتمسفر متا بترود در ميتدان هاي آن زمان، محدود شده اس . بهمحدودي 

گتذرد مانيِ زمتين يکتي نيست . بنتابراين وقتتي آن از کنتار ستيارات ديگتر ميطور مسلم با ميدان ززماني ديگري اس ، که به
 هاي زماني و سرع  در آن بيشتر اس .هاي زماني آن سيارات نيز وجود دارند. هرچه بدن کيهاني بزرگتر باشد، تفاوتميدان

دهد ببينتيم. درواقتع اه شيري رخ ميکشد تا چيزهايي را که در سيستم رهزار سال نوري براي ما طول مي 15۰شود که گفته مي
هاي بگذاريد به شما بگويم که شايد بتوانيد آنها را فشط در دو يا سه سال ببينيد. چرا؟ زيرا سرع  نور نيتز در معترض محتدودي 

تند يتا  ناگهان« ،-، شوآ-، شوآ-شوآ»کند، سرعتش، هاي زماني متفاوت نفوذ ميهاي زماني اس . وقتي نور در ميان ميدانميدان
شود. هيچ راهي وجود العاده آهسته ميگاه با ميدانِ زمانِ زمين تطابق دارد و فوقرسد، آنشود. وقتي اينجا به زمين ما ميکُند مي

توانند درک کنند، زمان در کيهان را ارزيابي کرد. درک نتو  بشتر از ندارد که با استفاده از اين ميدان زماني که ساکنين زمين مي
  .ها اشتباه اساز ماده، از حيات، از کيهان و از بسياري چيزها، شامل رشد و توسعه انسان حشيش ،

 دهند؟بزرگِ سيستم بودا چگونه نور اين جهان را شرح مي بينروشنپرسش: موجودات 

فشط ديدن نور چه موضو  مهمي اس ؟! انوا  بسياري از نور وجود دارد، و آنها در سطوح مختلف متفاوت هستتند. اينکته  معلم:

شود متفاوت اس . براي تفکر درباره چيزهايي که باالتر از انسان هستند از افکتار بشتري چگونه و نيز با چه هدفي نور منتشر مي
توانيتد يد تزکيه کنيد، الزم اس  کتاب را بيشتر بخوانيد و فا را بسيار مطالعه کنيد. آنچته نميخواهگويم اگر مياستفاده نکنيد. مي

ام کته هتر شتيني رؤي  خواهند بود. درباره آن بينديشتيد: گفتتهدانيد، در آينده تماماً در فا قابلبه آن روشن شويد و آنچه را نمي
ها انرژي دارند زيرا انسان خودش از مولکول توانند احساس کنند که مولکولها انرژي دارند. مردم نميحتي مولکول –انرژي دارد

توانند آن را حس کنند. چيزهايي که انرژي دارند، نور و قدرت دارند. از يتک تشکيل شده اس . به همين دليل اس  که افراد نمي
نيد. زماني که تشواي عظيم مريدان دافا به توده کوچک خاک، يک کوه درس  نکنيد يا مفهوم هر چيز بسيار کوچکي را بزرگ نک

 باشکوه و عالي خواهد بود. آننمايش درآيد، 

توانيم براي انتشار فا، مشاالت استاد را در روزنامه به چاپ برسانيم؟ از سوي ديگر، دلواپس هستم که مردم ممکتن پرسش: آيا مي
 کنند. تفسيراس  معني مشاالت را به اشتباه 

اشتباه تفسير خواهند کرد. همگي اشتباه تصور خواهند کرد. پس بهتر اس  آن کار را نکرد. چرا؟ بگذاريد به شتما بگتويم،  معلم:

ها را به شکل گروهي انجام دهند. فشط درحال گفتن اين هستتيم کته بهترين روش ما براي اشاعه فا اين اس  که همگي تمرين
ند را جا بگذاريم. وقتي درباره انتشار فا درحال صحب  هستم، اين درخواس  را ندارم که خواهيم افرادي که رابطه تشديري دارنمي
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کنم که افرادي با رابطه تشديري بيايند فتا اصالً منظور اين نيس . درباره اين صحب  مي -ها بيايند و فا را کسب کنندتمام انسان
ايم اين اس  که شتما بيترون ما تمام مدت براي انتشار فا برگزيدهگويم: روشي که طور واضح به همه ميرا کسب کنند. امروز به

هاي هاي عمومي بگذاريم. بدنفروشيمان را براي فروش در کتابهاي دافايها را انجام دهيد. ديگري اين اس  که کتابتمرين
ا آن را بخواننتد خواهنتد آمتد و يتاد قانون من، افراد با رابطه تشديري را براي خريدن کتاب هداي  خواهند کرد، و همين که آنهت

هاي تمرين را پيدا دهند که مکانهاي قانون براي آنها ترتيبي ميدهيم، پس بدنها را بيرون انجام ميگيرند. همچنين تمرينمي
ند، يتا شتوها به اينجتا کشتيده ميهاي عجيب و غريب، آنها براي انجام تمرينکرده و فا را کسب کنند. ازطريق ترکيب موقعي 

 ايم.گونه نظم و ترتيب دادهکنند. ما آن را اينمان را پيدا ميشاگردان

تتوانم ايد. آن، ني ِ خوب شتاگردان است ، ميکار بردهها را بهخواهيد افراد بيشتري درباره آن بدانند و انوا  و اقسام روششما مي
کنم. در کار شخصي و عمل انفرادي اس ، پس آن را رد يا تأييد نمتيايد. ولي تمام آنها ابتخوبي عمل کردهآن را ببينم. و شما به

هتا را بته شتکل گروهتي در بيترون انجتام ام اينها هستتند: تمرينجاي گذاشتههاي انتشار فا که براي دافا بههرحال، روشفا، به
دهيم. افراد بتا رابطته در دسترس قرار ميها فروشيها را براي فروش در کتابکنيم، و کتابهاي فا برگزار ميدهيم، کنفرانسمي

گاه با ابتکار خودشان، متا تشديري براي خريد کتاب خواهند رف ، و بعد از اينکه آن را بخوانند مايل خواهند بود تزکيه کنند. و آن
دشان شخصاً انجام دادند، عنوان کاري که خوالبته گاهي اوقات شاگردان، به .گونه اس گيرند. آن اينرا پيدا خواهند کرد و ياد مي

دست  تواند به افراد زيادي امکان دهد که فا را بهگذارند تا دربارۀ آن به مردم خبر دهند. آن نيز ميهايي ميها اطالعيهدر روزنامه
فشط درحتال  تواند به کساني که رابطه تشديري دارند کمک کند که از آن آگاه شوند.کنم، زيرا ميآورند. من آن رويکرد را رد نمي

هاي فا هاي گروهي و کنفرانسگذارم تا فا را انتشار دهيد، تمرينجاي ميهايي که براي شما بهگفتن اين هستم که بهترين شکل
 هستند.

 اند که انتشار فا هيچ ربطي به رسيدن بته کمتالام، اما استاد گفتهام قرار دادهناپذير از تزکيهجدايي بخشپرسش: من انتشار فا را 
 ندارد. 

انتشار فا و رسيدن به کمال البته دو اصطالح و مفهوم مختلف هستند. اما يک نکته هس  کته بايتد مطترح شتود: بتراي  معلم:

صورت شغل برخورد کنيد، گرچه اغلب سخ  کتار کنيتد و کوشتش بستياري کنند، اگر با آن بهآنهايي که براي انتشار فا کار مي
ها را انجام دهيد، اين طور معمول کتاب را زياد نخوانيد و وق  نداشته باشيد که تمرينيد، اما اگر بهبراي انجام دادن آن به کار ببر

ايتد. وقتتي کتار را تان را در کارتان شتامل نکردهعبارت ديگر شما تزکيهگيرد. بهناپذيري از فا فاصله ميطور اجتنابنو  از کار به
تان مربتوط شتينگشويد به شينکنيد که آيا مشکالتي که با آن مواجه ميبه اين فکر نمي دهيد واقعاً وابسته هستيد، وانجام مي

کننده مطابش  دارد. اگر شما بته ايتن نحتو بته دهيد با فا يا با معيارهاي يک تزکيهاي که امور را انجام ميشود يا اينکه شيوهمي
هاي عادي اس ، و شما صرفاً يک فترد گاه کارتان فشط کار انساند، آندرون خود نگاه نکنيد، اگر به اين شيوه به آن نظر نيندازي

ايتد. الزم است  کننده رفتار نکردهدهيد. حداقل اينکه، شما بر طبق معيارهاي يک تزکيهعادي هستيد که براي دافا کار انجام مي
شينگ خود را بررسي کنيتد و هميشه بايد شينشويد، هايي مواجه مي. وقتي در کارتان با چالششودگنجانده  کارمان در هيتزککه 

چرا امتور »شويد، به خودتان نظر بيندازيد و فکر کنيد: قادر باشيد خودتان را مورد بررسي قرار دهيد. وقتي با مشکالتي مواجه مي
خاطر چيتز د؟ يتا بتهام؟ آيا در فکر و نيت  متن اشتکالي وجتود دارگونه درحال روي دادن هستند؟ آيا کار اشتباهي انجام دادهاين

کننده ارزيابي کنيتد. وقتتي بتا يعني بايد از خودتان انتظار داشته باشيد و خودتان را هميشه با استاندارد يک تزکيه« ديگري اس ؟
. کردن هستتيدراستي درحال تزکيهگيريد بهکنيد و يک ذره از افکارتان را نيز ناديده نميکننده برخورد ميعنوان يک تزکيهخود به

رسيد. شود؟ درخصوص کمال، آن به حد تزکيه خودتان بستگي دارد و اينکه آيا به آن مرحله ميگاه آيا کارتان با فا ترکيب نميآن
 حتي گرچه شايد شخص هر روز تزکيه کند، اما اينکه به کمال خواهد رسيد به اين بستگي دارد که او بتواند به سطح کمال برسد.
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، «روزه»، «گتوبي»، «موضو  جويوکه»هاي آن، مثل خوانم، اما نسب  به بعضي از قسم ا هر روز ميفالون ر پرسش: من جوآن
 کنم فشط داشتن درکي کلي کافي اس .فکر مي« کردن چي،جمع»، «دزديدن چي»

شتد. آنچته د نميعنوان نمونه به کار بردم، اما آنچه صحب  کردم به آن محدوبه شما خواهم گف ، اگرچه آن چيزها را به معلم:

اندازه که اين جهان وستيع و پهنتاور  پايان هستند. به هرشمار، بيکران و بيکنم اصول فا هستند! معاني پش  آنها بيصحب  مي
آن  -هاترين شتکلترين زبتان و پتايينها، سادهترين کردار انسانباشد، فا کمتر از آن نيس . من فشط درحال به کار بردن دنيوي

اش را درک پاياني معاني درونيهستم تا اين فا را آموزش دهم. هدف اين اس  که اجازه دهد شما بيکراني و بي -شريچيزهاي ب
خوانيد. شما بايد فا را از ابتدا تا انتها بدون طور گزينشي نميبين شويد. پس اطمينان حاصل کنيد که آن را بهکنيد و آگاه و روشن

تان بسيار سودمند اس . فتا پيوستتگي دارد، پتس اش براي تزکيهنيد. به اين توجه کنيد. پيوستگيآنکه هيچ چيزي جا بيفتد بخوا
 طور گزينشي آن را بخوانيد.توانيد به اين شکل بهنمي

شده دارند دو در اصتل بته آن اند که انگار ماهيتي تبديلشکلي قرار دادهکننده را استاد بهتزکيه يکپرسش: آيا هر چيز در محيط 
 شکل نيستند ؟ 

دهد در نتيجۀ داليل کارمايي پتيش تان رخ ميشده نيس . هر چه که پيرامون شما طي دوره تزکيهمحيط پيرامون، تبديل معلم:

اي از خوبي يتا بتدي تان اس . هر چيزي نتيجههاي شما براي اعمال خوب گذشتهاداشتان و پاز تولد اس ، يعني جزاي کارمايي
هايي گتذر کنم تا بگذارم تزکيه کنيد. آنها چيزهايي نيستند که من تبديل کرده باشم. وقتي از سختيشما اس . از آنها استفاده مي

گونه اس . آنچه بسياري از شاگردان در رؤياهتا يتا نناً اينمطمکنيد اين يک واقعي  اس  که درحال بازپرداخ  کارما هستيد، مي
شود، فشط نمايش گذاشته ميشده نيستند. بيشتر آنها واقعيتي اس  که بهبينند نيز، تماماً تبديلهاي سکون ميهنگام انجام تمرين

 بينيد. اينکه آن را خيلي واضح نمي

 به کمال خواهند رسيد مشداري درباره تزکيه خودتان بگوييد؟براي آن مريداني که  لطفاًپرسش: استاد، ممکن اس  

ام را با شما در ميان بگذارم. اما بتا موقعيت  و وضتعي ِ وقتي به کمال برسيد چيزها را خواهيد دانس . قصد داشتم گذشته معلم:

آينده مجاز نيستند دربتاره وجتود  طور اس ؟ براي اينکه، مردمشود. و چرا اينرسد که احتمال آن کمتر مينظر ميحال حاضر، به
که به کمال برسيد خواهيد دانس . در جاي گذارم. اما درباره شما، همينخواهم شرح حالم را براي مردم بهمن بدانند. بنابراين نمي

  تشويق(آن موقع، کلمات براي توصيف عظم  و شکوه استادتان کافي نخواهد بود! 

ام. البته، ام. تشريباً همه چيزم را براي تمام موجودات خالي کردهما بلکه به تمامي موجودات دادهام را نه فشط به شمن حداکثر توجه
ام که هر آنچه را که بتواند اجتازه کردن، که چيزي باقي نمانده اس ، چيزي نيس  که شما درک کنيد. اغلب گفتهآن نو  از خالي

ام. اگرچته در قلمروهتاي ز طريق تزکيه کسب کنيد را در اين فا شامل کتردهدهد شما تزکيه و پيشرف  کنيد و هر آنچه بتوانيد ا
طور حشيشي اهمي  کلمات مرا درک کنيد. تتا وقتتي تزکيته کنيتد هتر چيتزي را توانيد بهيک از شما نميمختلف هستيد، اما هيچ

  تشتويق(آوريد ترکيب شده اس ؟ دس  ميبهي من در آنچه شما زهايچدانيد چه مشدار زيادي از دس  خواهيد آورد. اما آيا ميبه
خواهم به شما بگويم که بايتد قتدر ايتن کند صحب  کنم. فشط ميخواهم درباره اين چيزهايي که به من ارتباط پيدا ميالبته نمي

 يد. خوبي عمل کنيد. اين فرص  را از دس  ندهتعهدي را که استادتان درحال انجام آن اس  بدانيد! بايد در تزکيه به

 ها را درياف  کنيم؟وسيلۀ غربيترجمه دافا به توانيمميپرسش: چه موقع 

زودي در دسترس خواهد بود. نسخه فرانسوي به زودي براي چاپ به انتشارات فرستاده خواهد شد و نسخه به فالون جوآن معلم:

را دارند.  هاي زيادي آنفروشي  ظاهراً کتابها اس فروشيانگليسي درحال حاضر در دسترس اس . نسخه آلماني اکنون در کتاب
هاي ديگر، نسخه ايتاليايي و اسپانيايي ظاهراً ترجمه شده اس ، و نستخه روستي در دستترس است . هاي زباندرخصوص نسخه
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، بته هاي ديگر هستند. شخصاًهاي غربي وضعي  اين اس . و افرادي وجود دارند که باز هم درحال ترجمۀ آن به زبانبراي زبان
کنم. اغلب دليل اين اس  که شرايط در خيلي موارد هنوز آماده نيس . و مزاحم  از جانتب منتابع مختلتف اين موضو  توجه مي

 وجود دارد که شما از آن آگاه نيستيد. پس به درازا کشيده شده اس .

طبيعي اشتاره هاي فتوقکيته و قتدرتمهمترين اس ، چرا استاد هنوز در کتاب، به سطوح تز شينگشينپرسش: ازآنجاکه تزکيه 
 کنند؟مي

هاي کنند. حداقل قبل از آنکه سؤال کنيد کتاب را بخوانيد! تزکيه و تواناييبسياري از سؤاالت را شاگردان جديد مطرح مي معلم:

کردم، و اين به شما  طور کلي صحب ناپذيرند. بنابراين فشط درباره آن مسائل از لحاظ اساس حشايق و اصول فا بهيک بودا جدايي
طتور نيست  دليل اين است . اين –کنندگان، مابشي را درک کنندزنم که بگذارم تزکيهدهد که درک کنيد. يک مثال مياجازه مي

توانند از تزکيته فتاي گويم. آن چيزها نميها به شما ميخواهم به دنبال آن چيزها نباشيد اما ادامه داده و درباره آنکه از شما مي
تجلتي از  هاي الهتي، يتککنيد و حشايق فا که بايد درک کنيد دو چيز کامالً متفاوت هستند  قدرتبودا جدا شوند. آنچه طلب مي

شتود کته هاي الهي فاي بتودا از آنجتا ناشتي ميالعاده بودن قدرتجنبۀ ديگري از فاي بودا هستند. ناتواني شما براي ديدن فوق
تواند درک کند تان نميخوانيد که دوس  داريد. آنچه را که تفکر بشريخوانيد. صرفاً چيزهايي را ميکتاب را با ذهني  بشري مي

 توانيد پيشرف  کنيد.زنيد. دقيشاً به همين دليل اس  که نميحتي پس مي خوانيد ورا نمي

 شود؟درنظر گرفته مي غيراخالقيبازي جنسپرسش: چرا هم

هاي بازي رفتار انساني اس ؟ آسمان مرد و زن را آفريد. هدف چه بود؟ توليتد نستلجنسآن بينديشيد. آيا هم همه، درباره معلم:

خواهد که بفهميم آيا آن درس  يا اشتتباه است . فکر زيادي نمي –با مرد ديگر باشد، يا يک زن با زن باشد آينده. اينکه يک مرد
شود که فرد در اشتباه اس . وقتي اموري بزرگ به نادرستي انجام صورت غلطي انجام داده شوند، گفته ميوقتي مسائلي جزئي به

 گاه آنها ارزش اينکه انسان باشند را ندارند.ها را ندارند، و آنر اخالقي انسانشوند، آن موضوعي از اين اس  که ديگر افراد معيا

شود که يک فاي راستين که بگذاريد به شما بگويم که چرا جامعه امروزي به اين شکلي که هس  درآمده اس . از آنجا ناشي مي
شود، در زمتاني کته ترين محيط آموزش داده مياً در آشفتهها را تح  کنترل و بازداري قرار دهد وجود ندارد. اين دافا، دقيشانسان
کنتد. فتا گونه اس  که ديگر هيچ خدايي به متردم توجته نميتواند مردم را نجات دهد، در جايي که وضعي  آنمذهبي نمي هيچ

هاي زماني، قدرت ين دورههاي زماني، چنين فاي عظيمي را براي آموزش نياز نداش . فشط در بدتربسيار توانا اس . بهترين دوره
 تواند آشکار شود. داليل ديگر نيز وجود دارد.و نيرومنديِ فا مي

 شوند؟بازان افرادي بد در نظر گرفته ميهمجنس کهپرسش: دليل آن چيس  

بتود. نته يبازان مبگذاريد به شما بگويم، اگر من امروز درحال آموزش فا نبودم، اولين هدف خدايان از بين بردن همجنس معلم:

هاي قبل در فرهنتگ بازان در زماندانيد که همجنسکردند. شما ميبردم، بلکه خدايان اين کار را مياينکه من آنها را از بين مي
دانيتد چترا بازي را قانوني کرده بودند. بله، پديدۀ مشابهي در فرهنگ يونان باستان وجود داش . و آيتا مييونان باستان همجنس

اند؟ زيرا به آن حد فاسد شده بودند، و بنابراين از بتين هاي باستان از بين رفتهيونان باستان وجود ندارد؟ چرا يونانيديگر فرهنگ 
 برده شدند. 

آنهتا  ها از آن حد پا فراتر گذارند،وقتي خدايان انسان را آفريدند براي رفتار و زندگي انسان معيارهايي را مشرر کردند. وقتي انسان
توانند تحمتل کننتد و شوند، هرچند هنوز ظاهر بيروني يک انسان را دارند. بنابراين خدايان وجود آنها را نمير ناميده نميديگر بش

دهند؟ گير و بالياي طبيعي و ساخته دس  بشر در اين دنيا رخ ميهاي همهها، بيماريدانيد چرا جنگکنند. آيا ميآنها را نابود مي
ها کارما دارند و آن وقايع براي ازبين بردن آنها وجود دارند. بدون توجه به اينکته دوره زمتاني آينتده انسان دقيشاً به اين دليل که
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گير و بالياي طبيعي و ساخته دس  بشر بر روي زمين وجود خواهد داشت . هاي همهها، بيماريچشدر عالي باشد، هنوز هم جنگ
شان را از طريتق توانند کارماياند ميهستند. بعضي از افرادي که مرتکب گناه شدهآنها راهي براي از بين بردن کارما براي مردم 

 واقعتاً شتانشوند رها از کارما خواهنتد بتود. حياتگاه، وقتي دوباره بازپيدا ميکشيدن از بين ببرند و آنمرگ بدن جسماني و رنج
صورت عناصر اند خيلي زياد اس ، که در اينبعضي از افراد ايجاد کردهشوند. اما کارمايي که رود و آنها دوباره بازپيدا ميازبين نمي

ها قترار بازان نه تنها از معيارهايي که خدايان بتراي انستاناساسيِ هستي آنها درگير آن خواهند بود و نابود خواهند شد. همجنس
گتذارد جوامتع مخصوصاً تأیيري که بر کودکان مي زنند.کنند، بلکه به معيار اخالقي جامعه بشري نيز صدمه مياند تخلف ميداده

رفتن، فشط درباره ناپديتد شتدن بعتد از نتابودي آينده را به چيزي شيطاني تبديل خواهد کرد. موضو  اين اس . اما آن نو  ازبين
د، امتا درواقتع آن شتورستد نتابود مينظر مياي ديگر با سرعتي که براي ما بسيار سريع بهاي بعد از اليهنيس . آن شخص اليه

شتود. بستيار وحشتتناک است . العاده دردناک نتابود ميالعاده آهسته اس . بارها و بارها شخص به شکلي فوقميدان زماني، فوق
آزاد شخص بايد با رفتاري درس  زندگي کند، شرافتمندانه و موقرانه شبيه انسان زندگي کند. او نبايد سرشت  اهريمنتي ختود را 

 ري را که دوس  دارد انجام دهد. و هر کابگذارد 

خواهم به مشام راستين دس  يابم. هدفم را مشام آرهات گذاشتم. براي کمک به آنهايي کته رابطتۀ کارمتايي بتا متن پرسش: مي
 ام؟شود. آيا اشتباه کردهام، و اين انتشار فا را شامل ميقدم نشدهندارند پيش

دانيد براي مکاني که هر يک از شما بايد در آن تزکيه کند، ايد. اين طرز فکر بشري شما در سطح اس . آيا مياشتباه کرده معلم:

ام؟ شتما تتان، چيزهتاي ختوبي را نظتم و ترتيتب دادهتان، و سطح بنيتان ماديحد توانايي شما براي تحمل کردن، ميزان تشواي
شناستد. رستمي  نميتواند دوام بياورد، و کسي نيتز آن را بهريزي کنيد، اما آن نميرا برنامهخواهيد براي خودتان مسير تزکيه مي

هاي توانيتد فتا را درک کنيتد. وابستتگيخاطر اينکه حاال، در اين حد ميخواهيد خودتان را در سطح آرهات قرار دهيد؟ بهچرا مي
قدر کنيد زيرا همينگونه فکر ميصورت گفته شود که شما آنتواند به اينبسياري داريد که مايل نيستيد آنها را رها کنيد. فشط مي

هاي دافا را بيشتتر وقتي دفعات خواندن کتاب –توانيد فا را درک کنيد. در آينده، وقتي فا را در سطحي باالتر درک کرده باشيدمي
کرديتد، و در آن لحظته داز ايتن د آن سؤال را ميکنيد. احساس خواهيد کرد که نبايقطعاً طرز فکرتان را عوض مي –کرده باشيد

دهد که شما درحال حاضر کجا هستتيد، توانم به شما بگويم آن نشان ميپرسش  احساس خجال  خواهيد داش . اکنون فشط مي
يل نداريد از هايي که تمادانم، اما رفتار شما درس  نيس . اگر از خودتان توقع کمي داشته باشيد، وابستگيپس شما را مشصر نمي

 طور کوشا پيشرف  کنيد.سازد که بهتان سخ  ميبين ببريد براي

تتر ناگهتان دربتاره دافتا شتک تزکيه را برگزيدم بسيار همکاري داشتم و کوشا بودم. اما کمي پيش راهپرسش: وقتي در ابتدا اين 
 اين کارماي فکري اس  يا مداخله شيطاني؟ ها را بگذرانم. آيا ام و قادر نبودم آزمايشکردم. مرتباً اشتباهاتي کرده

تان چيست ؟ بتراي ايتن خواهم که به اصل و حشيش  خودتان بازگرديد؟ مشصود از بازگش  به خود حشيشيچرا از شما مي معلم:

اي از ها و تمايالت زياد، همه نتو  افکتار و عشايتد و مجموعتهها وابستگيتان اس  برگرديد. انساناس  که به آنچه خود حشيشي
اي طور گستردهام که اين در، بهيک از آنها شما نيستند. گفتهاحساسات و اميال را دارند. تمام اين افکار در سر شما هس ، اما هيچ

تواند هنوز فکر باز اس  و فشط قلب شما اس  که اهمي  دارد. فشط به قلب شخص بستگي دارد که آيا بتواند تزکيه کند، و آيا مي
کنتد گويم که هر آنچه که با فکرتان مداخلته ايجتاد مياش را داشته باشد. پس به شما ميتن به اصل و خود واقعيو قصد برگش

نظر تواننتد از منتافع ختود صترفممکن اس  شما نباشد. درخصوص برخي از افراد، درحالي که در ميان مردم عادي هستتند نمي
کنند کته آن ر، افکار خودشان اس  يا کدام، افکار خودشان نيس ، و حتي فکر ميتوانند بگويند کدام افکاکنند، يا آنهايي که نمي

گيرنتد افکار بد متعلق به خودشان اس ، ما قطعاً از آنان مراقب  نخواهيم کرد. چرا؟ زيرا آن افراد آن افکار بد را طوري درنظر مي
 شوند. فکار بد داده ما قرار نيس  به آن ا چيزهايکه گويي خود آن افراد هستند، اما اين 
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 هاي خودشان ساختند.بين بزرگ، جهان را بر اساس ويژگيفالون ذکر شده اس  که آن موجودات روشنپرسش: در جوآن 

اند دو درباره آن تعجب کردند . آن اشاره دارد به چيزهاي روي بگذاريد به شما بگويم، بسياري از افراد اين بخش را خوانده معلم:

گيرد. جهان بسيار پهناور اس . آنچته درحتال ها را در برميهاي چندين قلمرو در کيهان وسيعي که تمام جهانجهانشده در داده
بين بزرگ در سطوح مختلف جهان بته حشتايق مختلتف از دافتاي صحب  درباره آن بودم درباره کل جهان نبود. موجودات روشن

شتوند، بين بزرگي که در سطح مشابهي قرار دارند به آن روشن و آگاه ميشوند، و حتي آنچه موجودات روشنبين ميجهان روشن
کنند عالئمي از هاي گوناگون دارند، شرو  ميهايي که در گسترۀ کيهان پهناور هستند و اندازهمتفاوت هستند. وقتي بعضي جهان

اند جهاني نو را در آن سطح بين شدهروشن بيني که به سطحي باال و قوانين راستينفساد تدريجي را نشان دهند، موجودات روشن
گيترد، اشتاره هتا را در برميهاي غيرقابتل شمارشتي از جهانالعاده پهناوري که اليتهخواهند ساخ . اين به کيهان عظيم و فوق

 کند. نمي

م و چگونته بتا يتک توانيم مفهوم خدا را درک کنيخدايي ذکر شده اس . چگونه مي موجودي« گفتگو با زمان»پرسش: در مشاله 
 اي با خدايان اوليه دارد؟بودا يا يک دائو فرق دارد؟ آن چه رابطه

هاي عتادي است   ختدايان هستتند. هاي انسانهايي دارند که فراتر از تواناييهايي که در کيهان توانايي و قدرتهمه آن معلم:

شتمار هستتند، منظتور ايتن تند، خدايان بدون شکل و بياندازه زياد که در سراسر هوا گسترده هسموجودات ميکروسکوپي اما بي
اس . خدايان در قلمروهاي مختلف و در انوا  گوناگون هستند. آيا بوداها خدايان نيستند؟ آيا دائوها خدايان نيستتند؟ جمعتاً آنهتا 

عالوه، چيزهتاي ند. بتههاي تزکيه و صورت ظاهر خودشان را دارطور اس  که هر کدام شکلمعروف به خدايان هستند. فشط اين
شود. هر شود و يکي ديگر خدا ناميده ميشود، يکي بودا ناميده ميرو يکي دائو ناميده مياند. ازاينفرد خود را شکل دادهبهمنحصر

اد آن بُعتد توانيد بگوييد که آنها خدا نيستند؟ زمان در هر بُعدي، تغييراتي که در تمام موچيزي در کيهان فکر و حيات دارد. آيا مي
توانيد بگوييد زمان يک خدا نيست ؟ آن، افکتارِ تمتام موجتودات در کند. آيا ميطور شديدي کنترل و تعيين ميدهند را بهرخ مي

تواند آن را تواند صحب  کند  اگر بخواهد شکلي بشري به خود بگيرد، ميداند. اگر بخواهد صحب  کند، ميحيطه کنترلش را مي
کنند که زمان فشط يک مفهوم اس . خورشتيد طلتو  و غتروب ها فکر ميخواهيد گف  آن يک خدا اس ؟ انسانانجام دهد. آيا ن

و آن قرار اس  زمان باشد. آن، همراه بتا بتاال  –گذارندکنند و چند عدد روي ساع  ميگذاري ميکند، مردم نشاطي را عالم مي
توانم به شما بگويم، حتتي طلتو  و غتروب عه مردم عادي اس . اما ميآمدن و پائين رفتن خورشيد، چگونگي تجلي زمان در جام

 اي تغيير.بدون ذره –شده اس ريزيوسيلۀ زمانِ اين بُعد محدودشده و برنامهخورشيد و گردش زمين به دور خورشيد به

انون استتاد مترا حمايت  و هاي قتپرسش: مصمم هستم به کمال دس  يابم. وقتي استاد آموزش فا را متوقف کنند، آيا هنوز بدن
 محافظ  خواهند کرد؟

مندِ آموزش فاي من گذشتته است . اکنتون فشتط اينجتا هستتم تتا در ام. دوره نظامدرواقع من آموزش فا را متوقف کرده معلم:

کننتدگان مرکتز دستتياري کنفرانس فا شرک  کنم و درحالي که اينجا هستم به تعدادي از سؤاالت شتما پاستخ دهتم. هماهنگ
تري صحب  کنم و کمي بيشتر به شما بگويم. آموزشِ فايم در گذشتته مهمتترين خواهند تا درباره مسائل ژرفهميشه از من مي

هاي قانوني نباشند که از شما محافظت  کننتد؟ هتر وقت  تواند بدنبود. امروز، تزکيه شما و ترقي شما مهمترين اس . چطور مي
 ايد.  نکنند، زماني اس  که به کمال دس  يافتههاي قانون من ديگر از شما مراقببدن

هاي فتاي استتاد در خواهند به نوارها و ويدئوهاي سخنرانياند واقعاً ميتازه فا را کسب کرده کهپرسش: بعضي از شاگردان جديد 
 گوش و آنها را تماشا کنند. آيا ِاشکالي ندارد؟ 1۹۹۸آمريکاي شمالي در زمان قبل از 
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هاي من مربوط به زماني که اولين بار به ايتاالت متحتده رفتتم وجتود دارد. خوانتدن کتتاب بتراي اکنون کتاب سخنراني معلم:

تان از فا بسيار سودمند خواهد بود. از سوي ديگر، ويدئوها ممکن اس  ربط مستشيمي به شما نداشته باشد، زيرا در آن زمتان درک
ها، براي عموم مخاطبان مناسب هستتند، ردان حاضر در آنجا بودم. در مشابل، کتابهاي خاص شاگوضعي  درحال صحب  درباره

کنم چيتزي ختاص و عالوه، ممکن اس  در ويدئوها، وقتي درباره فتا ستخنراني متياند. بهزيرا آنها دوباره سر و سامان داده شده
کنم و درباره چيتز گهان موضو  را عوض ميکنم، ناکنم، صحب  ميکنم، صحب  ميعجيب ديده باشيد. درحالي که صحب  مي

دادم، طور که ادامه ميکنم؟ زيرا همانکنم. شايد همه شما آن را حس کرده باشيد. چرا آن کار را ميديگري شرو  به صحب  مي
نم آن را بودند. آنها حتي قبل از آنکه صحب  را تمام کت شدم که وقتي درحال صحب  بودم شاگردان آن را درک کردهمتوجه مي

دهد، ازآنجاکه آن در ويدئوهاي من غالباً روي مي پرداختم.فهميدند. پس، صحب  درباره آن را متوقف کردم و به موضو  ديگري 
درخصوص بسياري از مسائل، تماشا کردن ويدئوها لزوماً براي شما بهتر از خواندن کتاب نيس . خواندن کتاب بتراي شتما بهتتر 

هتاي محض آنکته کتابآورد. بنتابراين بتهبار متيزمان کتاب و ويدئوها مزاحم  و مداخله بتهوجود هماس ، منظورم اين اس . 
رسند، تمام نوارها و ويدئوها الزم اس  پاک شوند، و آن بتراي محافظت  از دافتا هاي فا در مناطق مختلف به چاپ ميسخنراني

 تواند رها کند احساسات بشري اس . اس . آنچه شخص نمي

العتاده کنيم. چند ماه قبل، يکي بعد از ديگري، هر کتدام از متا پرنتده بتزرگ فوقمي تمرينش: همسرم و من هر دو دافا را پرس
زيبايي را در خواب ديديم. پرنده بعد از وارد شدن در بدن من ناپديد شد، درحالي که همسرم صداي پرنده را شنيد. آن معرف چته 

 بود؟

توانتد آيد مياز زندگي، حتي خدايي که از سطحي باال پائين مي تان زندگي پسهايدر بازپيدايي آن فشط يک پرنده اس . معلم:

گونته است . اولتين صورت حيوان بازپيدا شود. در دنياي بشتري ايناي ديگر بهصورت موجودي بشري و در دورهدر يک دوره به
توانتد بته يه شما اس  يا تصويري از اولين مکتاني کته بوديتد. ميبينيد احتماالً شکل اولتان ميچيزي که در مرحله شرو  تزکيه

 ها نيز، خدايان هستند. شکل يک انسان، يک حيوان، اين يا آن باشد. پرندگان در بهش 

 هاي غذايي استفاده کنند؟مکمل ازتوانند کنندگان ميپرسش: آيا تزکيه

بتود کننده اگر بيمار ميايد. همه در اين باره بينديشيد: بدن يک تزکيهندهايد، شما صرفاً کتاب را نخواشما کتاب را نخوانده معلم:

تان الزم اس  تا کنيد بدنبود. وقتي تزکيه ميتوانس  گونگ را توسعه دهد. يعني بدن ناخالص شما براي تزکيه مناسب نمينمي
ام که متا شتفادرماني را انجتام بنابراين گفته تواند شرو  به رشد گونگ کند.مرحلۀ خلوص کامل پاک شود، و فشط پس از آن مي

دس  آوردن آن نو  کنندگان واقعي را پاک خواهم کرد و آن نو  بدن، عاري از بيماري اس . ما قصد بهدهيم. اما بدن تزکيهنمي
ي کستب کنيتد؟ مستلماً هاي غذايتوانيد آن را با استفاده از مصرف مکملشود. آيا ميبدني را داريم که در قلمروي بودا ياف  مي

شتان ارزش چشتيدن طور نيس  که آن چيزها خوشمزه هستند که به خاطر متزه خوبکنيد؟ اينخير. پس چرا آنها را مصرف مي
ترين و مساعدترين وضعي  برستد. تدريج به طبيعيکنيم تا بهتر ميتر و پاکتان پاکداشته باشند. ما بدن شما را طي دوره تزکيه

هايي بخوريد آيا هنوز درباره تزکيته در تواند به آن دس  يابد. اگر دارو مصرف کنيد يا مکملکه مصرف دارو نميآن چيزي اس  
کننتده در نظتر عنوان تزکيهختود را بتهشتما گيريد. آيا اين دليل آن نيس ؟ اگر کننده درنظر نميشک نيستيد؟ شما خود را تزکيه

درک اس ، مگر نه؟ خواه داروي گياهي چيني باشتد کننده در نظر بگيريم؟ قابلنوان تزکيهعتوانيم شما را بهچطور ميما نگيريد، 
دست  تان داشتن بدني سالم اس ، اما تزکيۀ ما چيزي بستيار فراتتر از آن را بههرحال دارو اس . هدفيا داروي غربي، مطمنناً به

 کنيد چگونه بايد آن را اداره کرد؟ ن فکر ميام. بنابرايآورد. چگونگي کارکرد اين چيزها را توضيح دادهمي

ايم. پنج نفر ديگر هم بودند که بته داليتل مختلتف نتوانستتند بياينتد. آيتا مداخلته پرسش: ما شاگرداني هستيم که از چين آمده
 استاد بود که آنها نتوانستند بيايند؟ شيطاني خيلي قوي بود يا آن نظم و ترتيب
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آموزش فا مهمترين بود، طور که االن گفتم، قبالً براي من ي پنج نفر از شما نيز بيايند. چرا؟ همانخواستم که حتمن نمي معلم:

تان را تماماً بر تزکيه متمرکز کنيد و محکم و استوار درحالي که امروز تزکيه و رشد و پيشرف  شما بيشترين اهمي  را دارند. ذهن
ه فتا هاي متن دربتارخواهيد مرا پيدا کنيد، آرزومنديد بته صتحب نااستوار، مي آنچه کليدي اس  اين اس . با قلبي –تزکيه کنيد

تان ندارد، حتي يک ذره. وقتتي قترار بتود کنفترانس فتا در کنيد... آن اصالً سودي براي تزکيهگوش دهيد، همه جا مرا دنبال مي
الزم اس  اين را منتشل کنيد: به »جمن اصلي دافا گفتم: گاه به انخواستند بروند. آنسنگاپور برگزار شود، افراد بسياري از چين مي

« جا سفر کنند، چراکه منفعتي نتدارد.کنندگان مرکزي هر منطشه بگوييد که شاگردان را مطلع کنند که آنها نبايد به همههماهنگ
ايتد. برختي از آن را مختتل کردهدهند. امتا شتما تان را نظم و ترتيب ميهاي قانون مراحل تزکيهاساساً، در اين دوره زماني بدن

توانس  در اين زمان پاک شود، اما آنچه بايد بهبود هايتان که معين شده بود آنها را تزکيه کنيد، به احتمال خيلي زياد ميوابستگي
يي کته تان براي اصترار بتر انجتام کارهتاها و تمايالتياف ، از جنبه خاصي، مختل شده اس . دليل آن اس . تمام وابستگيمي
 عنوان مداخله شيطاني درنظر نگيريد.توانيد انجام دهيد را بهنمي

ويتدئويي استتاد را تماشتا  فالون را يک بار خوانتده و ستخنراني اس ، گرچه جوآن ندادهها را انجام پرسش: همسرم هرگز تمرين
 ام دهد. تواند ديدن از راه دور را انجکرده اس . اما چشم سوم او باز شده اس  و حتي مي

محض اينکه کتاب را اش اس . بنيان معنويِ او ممکن اس  خيلي خوب باشد، که باع  شده بهآن به دليل رابطه تشديري معلم:

بخواند چشم سوم او باز شود. اما درخصوص اينکه آيا او آن را مطالعه کند يا اينکه تزکيه کند، هر کسي در ايتن جامعتۀ پيچيتده، 
. قبل از اينکه هر کدام از شما حاضرين در اينجا، به دنياي بشري بياييد، گاهي اوقات بذرهايي براي شتما بسيار پيچيده شده اس 

بود. من دفعات بسياري در جامعه بشري در جستجوي  تان کاشته شدهو روح که فا را امروز کسب کنيد، در گذشته در اعماق قلب
يک کنند، اما هيچام. تمام اين چيزها نششي قوي ايفاء ميهايي را به شما اعطا کردهام و نشان و عالم ام و شما را يافتهشما بوده

توانند باع  شوند به شکلي احساس کنيد کته در يک از آنها نميهاي بشري شما را کمتر کنند. و هيچتوانند وابستگيها نمياز آن
ام. من فشط آمتدم تتا آن را کستب اي بسياري را منتظر بودههاوه، من سال»گذشته هنگام مواجه شدن با اين فا احساس کرديد: 

گاه تزکيه کنند و کوشا نباشند. بعضي بيوشود که گاهبسياري از افراد، ديگر چنان احساسي را ندارند، و آن منجر به اين مي« کنم.
ان را رهتا کننتد. انتوا  و اقستام چنتين شتهايتواننتد وابستگيانتد هنتوز نمياز افراد که رابطه تشديري دارند و فا را کسب کرده

 هايي وجود دارد. همين که تشدير به پايان برسد، تمام اس . وضعي 

يک بودا که سطحش دو برابر تاتاگاتا اس  دو نماد سوآستتيکا »صحب  کرديد، گفتيد:  سوآستيکاپرسش: استاد، وقتي درباره نماد 
 ابر بلندي تاتاگاتا باشد اشاره داشتيد؟آيا به اينکه بلندي ستون گونگ شخص دو بر« دارد.

 گونتگ ستتونصتورت به را آنشينگ و تشواي عظيم فرد اشاره داشتم. گونگ صرفاً تجلي آن است . اينکته من به شين معلم:

نيز اشکالي ندارد. اما بعد از آنکه شخص به کمال برسد آن بايد ستون گونگ باشد. يعني، بلندي ستون گونگ  ميکن درک شخص
آيد. زيرا آن هنوز نهايي نشده حساب نمييابد بهبعد از کمال بايد دو برابر تاتاگاتا باشد. ستون گونگي که در روند تزکيه توسعه مي

اند. پس فشط شکلي از وجود انرژي اس . اما از منظر خاصي، آن معترف ه کمال نرسيدههاي ديگر شما هنوز باس ، چراکه بخش
 شينگ شما در حين تزکيه اس . سطح و شين

شي دو دس  را به عنوان پذيرفتن به کردند، استاد معموالً در هه، وقتي مريدان تشويق ميسنگاپورپرسش: درطول کنفرانس فاي 
تري در آن کار برديد. چه معناي عميتقهاي فاي پيشين، شما بيشتر يک دس  را براي پذيرفتن بهکار بردند، اما هنگام سخنراني

 وجود دارد؟
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طور کته آنهتا بتهبينم و اينپاک همته را متي برم. اما يک چيز هس : وقتي قلبکار ميمن يک دس  را براي مريدانم به معلم:

هاي کار ببترم. در وضتعي گتاه دوست  دارم دو دست  را بتهل هستتم، و آنکوشا و مداوم درحال پيشرف  هستند، واقعاً خوشحا
 برد.کار ميمعمولي، يک استاد يک دس  را براي مريدانش به

اش داشته تواند براي هميشه دافا را همراه روح اصليفالون را از بر بخواند، ميبتواند جوآن شخصام که وقتي يک پرسش: شنيده
 نکه به کمال برسد يا خير.باشد، بدون توجه به اي

کنيد؟ آيتا بتراي رستيدن بته خاطر داشته باشد اما به کمال نرسد؟ چرا کتاب را از بر ميخواهد صرفاً فا را بهچه کسي مي معلم:

کند، زيرا هم بخش ميکروسکوپي بدن شما و هم بخش بشري به پيشرف  شما کمک مي فالون جوآنکمال نيس ؟ حفظ کردن 
و ايتن حتتي  –کنيدين سطح با همديگر درحال از بر کردن آن هستند. اما بدون توجه به اينکه چطور آن را حفظ ميتردر بيروني

توانيد آن را از بتر بخوانيتد. يابيد که نميدر زمان معيني ناگهان درمي –شوداند نيز ميخوبي حفظ کردهشامل افرادي که آن را به
شتود. ناگهتان را حفظ کرده اس ، بعد از آنکه استاندارد را برآورده کرده از شما جدا مي چرا؟ زيرا بخش اصلي شما، بخشي که آن

آن بدين دليل اس  که بخشتي کته در حتد « توانم آن را از بر بخوانم؟اوه، چطور اس  که ديگر نمي»کنيد: طور احساس مياين
ها بسياري از آن بخواند، زيرا آن را فراموش کرده اس . بعضي تواند کل آن را از بر، و اليه بشري، ديگر نميانتظار اس  جدا شده

 دهد. ها مشدار کمتري. چنين وضعيتي رخ ميکنند، بعضيرا فراموش مي

تان چيزهتا را واضتح اي چشم سومطور دورهشنويد يا بهخوبي مياي بهطور دورهايد که بهبسياري از شما وضعيتي را تجربه کرده
خوبي ببيند؟ آن زمتاني است  کته در مرحلته معينتي واقعتاً تر ببيند يا به بهترين وجه بهتواند واضحبيند. چه وق  شخص ميمي
ه سازد. او اي اس  که استاندارد را برآوردخوبي درحال تزکيه کردن اس ، زماني که جدا شدن رخ نداده اس  و نزديک به لحظهبه
يابتد کته آن دهد درميکه جدا شدن رخ ميهايش خيلي دقيق بشنود، و بدنش حساس اس . همينتواند واضح ببيند، با گوشمي

خوبي قبتل ام؟ چطتور است  کته چيزهتا بتهآيا به اين خاطر اس  که ستشوط کترده»کند: حال  را از دس  داده اس ، و فکر مي
چته گونه اس  که بخشي از شما که تزکيه را تمام کرده جتدا شتده است ، و آنايد. اينط کردهگونه نيس  که سشواين« نيستند؟

گتاه حستاس بيوکردن ادامته دهتد. بنتابراين گاهباقي مانده، بخشي اس  که هنوز تزکيه را تمام نکرده اس  و آن بايد به تزکيه
 کنيد. افا را تمرين ميافتد که دگونه اس . اين فشط زماني اتفاق ميخواهيد بود. اين

 خوابيم؟کردن به سطوح باالتر، کمتر مي تزکيهگونه اس  که با پرسش: آيا اين

افتد. موضتوعي کته اي اتفاق ميطور دورهطور نيس . آن به تغييرات و ترفيع ذرات ذاتيِ افکار شما ربط دارد. اما آن بهاين معلم:

شود، در ظاهر به حال  و خوبي تزکيه کرده جدا ميشود. وقتي قسمتي از شما که بهاالن صحب  کردم اين عامل را نيز شامل مي
ها بته شتما وضع طبيعي برخواهيد گش . اين چيزي اس  که در تمام مسير تا وقتي به کمال برسيد تجربه خواهيد کرد. تمام اين

تر خواهد شتد. و اگتر استتانداردهاي ر و ضعيفتدهد که مثل يک فرد معمولي زندگي کنيد. اما سم  بشري شما ضعيفاجازه مي
 بااليي براي خودتان قائل شويد، شايد در ميان افراد عادي بهتر و بهتر رفتار کنيد. به اين شکل اس .

 توانم بهتر عمل کنم؟ توانم در وضع لوتوس کامل بنشينم. چگونه ميشدن اس ، اما هنوز نمي تنگپرسش: زمان درحال 

اندازه کافي نيس  يد. هيچ کسي درحال گفتن اين نيس  که زمان کافي نيس . هرگز چنين چيزي که وق  بهنگران نباش معلم:

شتاب کنيد، و شما فشط بايد بر تمرين کردن تمرکز کنيد. با اين حال، شما بايد بدانيتد کته  خواهم در تزکيهام. از شما ميرا نگفته
شتان را در تواننتد پاهايهرحال، آنهتايي کته اصتالً نميمنظورم اين است . بته –الزم اس  الزاماتي جدي براي خود قائل شويد

ها را بته ختود ها ظتاهر انستانشتان در آستمانخيلي نادرند. بعضي از افراد وجود دارند کته روحهم قرار دهند خيليوضعي ِ روي
دهند. ممکتن است  آن هم قرار نميوتوس رويصورت وضعي  لشان را بهگيرد بلکه ظاهر خدايان ديگري را دارد، که پاهاينمي
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العاده خاص، باور دارم جز افرادي فوقعامل در کار باشد. اما چون شما بدن يک انسان را داريد، بدني جسماني، که امروز داريد، به
از افترادي کته اينجتا  هم بگذاريد. بگذاريد آن را همراه با کمي شوخي بگويم.تان را در آن حال  رويتوانيد پاهايکه همگي مي

گيرند و به آن عتده واها در آسمان داز خنده  جلوي دهان خود را ميساتاند. آن بودياند، بسياري خيلي خوب تزکيه کردهنشسته
ا شتان رتواننتد پاهايکنندگاني که هنتوز نميبه آن تزکيه»گويند: خندند، ميتوانيد پاها را بر روي هم بگذاريد مياز شما که نمي

 «هم بگذارند نگاه کنيد.روي

 ها صحب  کنند؟پرسش: ممکن اس  استاد درباره مفهوم وابستگي

توانند حشيش  کيهان را ببينند چيس ؟ چرا اين بُعد، توهم اس ؟ بگذاريد بته همته بگتويم: در ميتان عل  اينکه مردم نمي معلم:

شده در ميتان متردم گيريد، همراه با دانش آموختهآن در تماس قرار ميبينيد و آنچه در بُعد جامعه انساني با افراد عادي، آنچه مي
شود، وقتي درک شما از هتر هم انباشته ميکنند. وقتي دانش شما از اين بُعد رويها شما را محدود و محصور ميعادي، همه اين

شتويد، در واقتع خودتتان را بيشتتر و تر ميآگاهتر و رسد که آگاهنظر ميشود، و وقتي بهتر ميتر و واضحچيزي در اين بُعد واضح
توانتد کتامالً گيريتد، در واقعيت ، ميهاي عادي حشيش  درنظتر ميکنيد. آنچه را که در اين بُعد انسانبيشتر محصور و بسته مي

ا نخواهيتد ديتد. هاي اکتسابي از جامعه مردم عادي را رها نکنيتد حشيشت  جهتان راشتباه يا برعکس باشد. بنابراين اگر آن درک
خاطر اهداف حفظ بشاء، براي حفاظ  از خودمان، يا ستود بيشتتر بتراي خودمتان، عنوان انسان بهمخصوصاً آن چيزهايي که ما به

ها درس  مثل يک قفل بزرگ و سخ  هستند که شما را در نامم. آن وابستگيميآنها را وابستگي  توانيم رها کنيم، من همهنمي
رويد هر قفل را باز کنيد. اگر باز نکنيد، آنها شتما را قفتل کترده و طور که در مسيرتان به پيش ميارند. بايد هماندزندان نگه مي

گرداند نتوانيتد تان برميکنند، و حشيش  را نخواهيد ديد. و اگر درطول مسيري که شما را به اصل خودتان و خود حشيشياغفال مي
ايد متانع شتما رفتن ادامه دهيد. امتحان به اين معنا اس . هر آنچه به آن وابستتههيد بود به پيشها را باز کنيد، قادر نخواآن قفل

هاي خودتان هستند. هدف من در استتفاده کتردن از آنهتا شويد درواقع سختياس . اين امتحاناتي که در تزکيه با آنها مواجه مي
 تان شود.هد حشيش  را ببينيد، و باع  ترفيع ذهنهاي شما اس ، تا به شما اجازه دهاي وابستگيگشودن قفل

 را بايد چگونه درک کنيم؟ هاوابستگيپرسش: ما دور انداختن تمام 

اي کته شتما امتروز تزکيته تواند رها شود، زيرا شيوههايي اس  که در بُعد انسان عادي نميبه معناي رها کردن وابستگي معلم:

اي آمدنتد و پديتدهدانستم که مردم بستيار زيتادي بتراي يتاد گترفتن آن ميوت اس . ميهاي گذشته متفاکنيد از تمام شيوهمي
 -شتودگاه ايتن پديتده اجتمتاعي کته ظتاهر ميشد. حتي افراد بيشتري آن را در آينده ياد خواهند گرف . آناجتماعي پديدار مي

کترد و هتر نشتده تزکيته ميهاي قفلبا توانايي تأیيري عظيم بر جامعه خواهد داش . اگر هر کسي -کنندجمعيتي که تزکيه مي
اي جاي آنکه به جامعتهگاه بهکرد. و آنداد، چهره کل جامعه تغيير ميطبيعي انجام ميرف  و کارهاي فوقکسي به هر طرف مي

امعۀ بشري صرفاً به تواند اتفاق بيفتد. ازآنجاکه جشد. آن نميبشري شباه  داشته باشد مانند يکي از جوامع موجودات خدايي مي
زمان الزم اس  کنيم، بلکه همتنها اين محيط را آشفته نميکنيم. نهآن شکل اس ، ما از اين محيط بهره برده و در آن تزکيه مي

داش  داشتيد براي شما هيچ راهي وجود نميساز باشيم. زيرا اگر با اين محيط مطابش  نميکنيم با آن همطور که تزکيه ميهمان
گونه اس . اکنون بيش از صد ميليون نفر درحال تزکيه در دافا هستند. اگر همه ايم اينتزکيه کنيد. مسيري که امروز برگزيده که

بود. در آينده حتي افتراد بيشتتري وجتود خواهنتد هاي مسيحي يا بوديستي شوند عملي نميکردند که راهبشان را ترک ميخانه
بتود. داد؟ عملتي نميآمدند که تزکيه کنند چه کسي به شما غذا متيداد؟ اگر همه ميه روي ميداش . چه اتفاقي براي اين جامع

هاي عتادي را بتراي بنابراين بايد تا حد امکان با جامعه مردم عادي مطابش  داشته باشيم. ما اين نو  از شتکل اجتمتاعيِ انستان
 بريم، بنابراين بايد مطابش  داشته باشيم. کار ميتزکيه به

و خويشاوندان زيادي در جامعه مردم عادي داشته باشيد. هر جنبه از اين امتور  همه شما نياز داريد که شغل، محيط، حتي خانواده
وجود هاي ختوبي بتراي تزکيته بتهزمان، آنهتا فرصت بازتابي از توانايي ما در تطابق داشتن با عُرف جامعۀ مردم عادي اس . هم
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آورند، زيرا شما درحال تزکيه در ميان مردم عتادي هستتيد. پتس، ازآنجاکته براي تزکيه را فراهم ميآورند و براي ما محيطي مي
هاي مادي، تا حد امکان مطابق درحال تزکيه در ميان مردم عادي هستيد، درخصوص سر و کار داشتن با چيزهاي مادي و دارايي

کنم: شتما مثتل ستاير متردم نيستتيد. ازآنجاکته مطترح متيکنيم. اما يک نکته هس  کته با شيوه جامعه مردم عادي عمل مي
توانيتد مي –توانيد پول بسيار، خانواده و دارايتي داشتته باشتيدتان به آن چيزها وابسته نيس . ميو ذهن کننده هستيد قلبتزکيه

 اس . خيلي چيزها داشته باشيد. اما الزم اس  وابستگي به آنها را از دس  بدهيد. اين شيوه تزکيه شما 

دهد که مجبوريد چيزهاي مادي را از دس  بدهيتد تتا رهاکردن کاملي که اينجا درحال مطرح کردن آن هستيم اين معني را نمي
ها را رها نکرده باشيد، اگتر تان آنرهاکردن به حساب بيايد. برعکس، اگر از همه چيزهاي مادي دس  برداريد اما در قلب و ذهن

ها جدا شويد، يا اگر اغلب درحال فکتر کتردن دربتاره آنهتا باشتيد و جدا شويد، اگر قادر نباشيد که از آنميل باشيد که از آنها بي
گويم آن رها کردن نيس  بلکه با زور و فشتار رهتا کتردن گاه ميبگذاريد که گاهي اوقات تزکيه شما را تح  تأیير قرار دهد، آن

کسي  بينم، دليل واقعي کهطور که من آن را مين يک تشريفات اس . آنگرفتطور سطحي سبکاس . پس، چيزهاي مادي را به
شتود. فشتط وقتتي قلتب و تواند ازطريق راه تزکيه صعود کند به خاطر اين اس  که قلب و ذهن انسان دستتخوش تغييتر ميمي

گيتريم. را خيلتي ستبک مي قلمروي ذهني شخص به استاندارد رسيده باشد حشيشتاً در تزکيه صعود کرده اس . ما چيزهاي مادي
توانيتد ها را رها کنيتد و آيتا ميتوانيد وابستگيمهم نيس  که آنها را داريد يا خير. آنچه مهم و اساسي اس  اين اس  که آيا مي

 ريزيعالوه، کل شکل تزکيه ما براي تزکيه در ميان مردم عادي برنامهترين اس . بهاين آن چيزي اس  که حياتي –ترفيع يابيد
طور کوشا به پتيش رويتد. تمتام نظتم و روي کند، بهتان پسگذاريد گونگکه نميدهد درحاليشده اس  و اين به شما اجازه مي

ها پيش در ابتدا شترو  کتردم فتا را اي که امروز داريم مطابش  دارد. بنابراين وقتي سالها، از هر جنبه، با اين شکلِ تزکيهترتيب
 اس . آنها احساس کردند که اين واقعاً خوب اس . « فاي تشواي واال»فتند که اين گآموزش دهم، خدايان مي

 ها تنظيم شود؟هاي انتشار دافا بايد مناسب اروپاييپرسش: آيا روش

اي که فا را کسب کرده اس  عالي اس  که اين آرزو را داشته باشد و به اين فکر کند کته چگونته آن را کنندهبراي تزکيه معلم:

يا شرق، بدون توجه به اينکه چطتور آن را  باشدتوجه به اينکه در اروپا شار دهد و بگذارد افراد بيشتري آن را ياد بگيرند. بدون انت
هستتند؟ « مشتدر»کنيد، براي آنهايي که رابطه تشديري ندارند سخ  خواهد بود که بيايند آن را ياد بگيرند. کدام افتراد منتشر مي

ام. بنابراين چگونه آنهايي را که مشدر هستند پيدا کنيم؟ فترض کنيتد يتک آگهتي در روزنامته را توضيح دادهقبالً رابطه تشديري 
هس  که همه بايد درباره آن روشن  آن عملي نخواهد بود. اما يک نکته« چه کسي رابطه تشديري دارد؟»بگذاريد، جستجو کنيد: 

جتوآن »يتا « گونتگ فالون»دانند که تعدادي از افراد هستند که وقتي کلمات باشند. احتماالً هر يک از شاگردان ما در درون مي
خواهنتد آن را يتاد بگيرنتد. بستيار شوند، و آن افراد بالفاصتله ميزده ميگذارد يا هيجانکنيد بالفاصله ایر ميرا ذکر مي« فالون

خورد، و به قدر هم که با آنها صحب  کنيد تکان نميها افرادي با رابطه تشديري هستند. قلب بعضي افراد، هرمحتمل اس  که آن
 احتمال زياد آنها رابطه تشديري ندارند.

هتا را در مان اين اس  که تمرينهاي انتشار آن، درواقع بهترين راه براي شاگردانبنابراين درباره چگونه منتشر کردن آن و روش
متان را هتاي دافايارند آنها را پيدا کنند. راه ديگر اين اس  که کتابهاي عمومي انجام دهند تا کساني که رابطۀ تشديري دمکان

توانند بالفاصله شماري دارم که ميهاي قانون بيهاي مختلف در دسترس بگذاريم. من بدنها و کشورهاي ملي فروشيدر کتاب
ها داشتته باشتيم و فروشتيها را در کتابببينند که چه کسي رابطۀ تشديري دارد و چه کسي قرار اس  فا را کسب کند. اگر کتاب

توانند فرد تشديري را بيابند و آنها را براي جستجوي ايتن فتا هاي قانون ميها را انجام دهند، بدنها تمرينمان در پارکشاگردان
ده کتاب را خواهد ياف  کار رود، فردِ مشدرشکند. اما هر روشي که بههايي بروز ميبياورند. اگر چنين محيطي نداشته باشيم چالش

کند که آن خوب اس . ازآنجاکه او رابطه تشديري دارد حتماً فکر خواهد کرد خوب اس  و به دنبالش و وقتي آن را بخواند فکر مي
 دهند، او بالفاصتله متا را پيتدا خواهتد کترد. ازها انجام ميها را در پارکخواهد گش ، و ازآنجاکه افرادي از ما هستند که تمرين

اند. اما هنوز بسياري از افراد وجود دارند که وقتي آموزش فا را در ابتدا شرو  کردم بسياري از افراد آن را به اين شيوه کسب کرده
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فکر کردند آن واقعاً خوب اس  و به اعضاي ختانواده ختود گفتنتد کته بياينتد و آن را يتاد اند. مان آن را شنيدهاز سوي شاگردان
خاطر اينکته گفتند که بيايند فريب بخورند. دقيشاً بهکردند که آن خوب نبود، قطعاً به خانواده خود نمياحساس ميبگيرند. اگر آنها 

شتان احستاس کردنتد آن ختوب گاه خانوادهشان گفتند که بيايند و ياد بگيرند. آناحساس کردند آن خوب بود به اعضاي خانواده
شتان گفتند که بيايند و ياد بگيرند. وقتي شاگردان خودشتان دربتاره تجربيتات شخصيشان هايو فاميل اس  و به ساير دوستان

گويند، خود دروغ نمي گيرند. آنها به اعضاي خانوادهشدت تح  تأیير قرار ميکنند و اينکه چه احساسي دارند، مردم بهصحب  مي
آينتد کته کنند. و سپس اگر آن را باور کنند، آنها هم ميور ميشان آن را باگويند. بنابراين دوستانشان نيز دروغ نميو به دوستان

 يابد.گونه دافا انتشار ميآن را ياد بگيرند، و آنها تجربيات خودشان را خواهند داش . اين

انتد فتا را ها يا مجالت چاپ کردهمان در روزنامهاما با اين وجود، تعداد کمي از افراد وجود دارند که با ديدن مشاالتي که شاگردان
کسب کردند. ديروز گفتم که من مخالف کسب فا به آن طريق نيستم. اما در اين حال  چه مشکالتي ممکتن است  روي دهتد؟ 

آينتد اهتداف ترين نيز خواهند آمد. بنابراين افرادي کته ميها خواهند آمد، بلکه پايينتنها باالترين نو  انسانگونه اس  که نهاين
کننتد و حاالت مختلف ذهني خواهند داش  و به همين دليل اس  که بعضي از افراد براي مدتي تمترين ميمختلف و بسياري از 

خواهند آن را کسب کنند، يا اينکته قترار تر انسان هستند. شايد آنها نميکنند. به احتمال زياد آنها در ميان نو  پايينبعد ترک مي
. و براي شاگردان چيز خوبي اس  که خودشان مشاالتي بنويسند يا اطالعتات در دس  آورند. اغلب، مورد اين اس نيس  آن را به

بيننتد و ها را ميافراد واال روزنامه –کند افراد با رابطه تشديري بيايندها بگذارند. مخالف آن نيستم، زيرا باالخره کمک ميروزنامه
هتا را در دو روش اصلي وجود دارد. يکي اين است  کته متا کتابتواند مؤیر باشد. اما فشط آيند. اين دليل آن اس  که چرا ميمي

هتا توانند مردم را هداي  کنند آنهاي قانون ميهاي تمرين داشته باشيم، بنابراين بدنها داشته باشيم و اينکه محلفروشيکتاب
. اساساً با اين دو روش است  کته افتراد شان اس مان با خانوادههاي فا و تبادل تجربه شاگردانرا پيدا کنند  يکي ديگر کنفرانس

کنم هاي ديگر، اينکه آنها شرقي يا غربي باشند، فکر متيبيشتري خواهند آمد و کيفي  آنها باال اس . درخصوص برگزيدن روش
راين متا آن گونگ ندارند، بناب آنها هنوز آن دو روش اصلي هستند. مردم در بسياري از مناطق در مرحله اوليه هنوز درکي از فالون

 کند. کنيم. البته آن نيز مطمنناً فا را منتشر ميها يا مجالت و غيره معرفي ميرا با نوشتن مشاالت در روزنامه

 کنيد؟پذيريد يا رهايش ميشويد، آيا آن را ميشما با آزمايشي مواجه مي وقتيپرسش: من سفيدپوس  هستم. 

رس ؟ چيزي هس  که مايلم به همه شما بگويم. اين ستؤال خيلتي ختوبي است . آن اشاره به من دارد، د« وقتي شما...» معلم:

 کنم زمانش رسيده اس  که چيزي را براي همه روشن کنم. فکر مي

توانم امروز به شما بگويم، بدون توجه به اينکه چند نفر درحال تمرين دافا هستند، يا چه تعداد شاگرد يا مريد دارم، همه شتما مي
کنيتد يتا ستيد. هيچ کسي مستثني نيس . بنابراين همه شما درحال تزکيه هستيد. اينکه خوب يا ضعيف تزکيته ميکننده هتزکيه

کنيد بايد الزاماتي جتدي را بتراي ختود درنظتر تان باال اس  يا خير، همه شما درحالي که تزکيه ميکوشا هستيد يا خير، يا سطح
تتان روشتن باشتد. کنيد. اما من اينجا نيستم که تزکيه کنم. الزم اس  اين تمايز برايکننده رفتار بگيريد و با خودتان مانند تزکيه

اي وجتود اي شما را نيز نتدارم. نکتتههاي سخ  مربوط به خود را ندارم و عوامل مربوط به تزکيه، شبيه عوامل تزکيهمن آزمون
کنم، متن درحتال ، بنابراين رستگاري را به شما ارائته متيگيرمعنوان مريدانم درنظر ميدارد که مايلم روشن کنم: من شما را به

توانيد بگوييد که از شما متفاوت هستم. الزم اس  تمام مشتکالتي را کته بتا آن نجات و تبديل شما هستم. پس، از اين جنبه مي
من رخ دهد، آن يتک اختتالل و  زيرا آنها قطعاً تزکيه هستند. اما اگر مشکل برايعنوان تزکيه در نظر بگيريد، شويد بهمواجه مي

گونه نگريس ؟ اين کيهان ازلي اس . هتدفم از انجتام ايتن کتار، اصتالح فتا است . همته صدمه به فا اس . چرا بايد به آن اين
گويم اين اس  که اين چيزي وسيلۀ فا اصالح شوند. آنچه اغلب به شما مياند، بنابراين بايد بهموجودات کيهان از فا منحرف شده

شود. آموزش دافاي تمام کيهان در دنياي بشري، فايي که حتتي ختدايان   که شخص حتي در هزاران سال با آن مواجه نمياس
 قبالً از آن آگاه نبودند، اين چيزي اس  که هرگز در تمام خلش  روي نداده اس .
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است . اگتر بتراي منحرف شدن ند، و هر چيزي درحال اهي ناخالص شداهطور فزايندهايان بپيتاريخي باعصار موجودات در طول 
وحشتناک اس . هاي  نيبه انحراف خواهد رف . اين بنيز  جِن، شن، رنرين بنيان تايهونه ادامه يابد، حتي پايگنمدت طوالني اي

ارد حفظ کنم و رونتد ارزش قائل هستم. آرزومندم که اصل موجودات را تا جايي که امکان داين کيهان اما من براي موجودات در 
 رهت کهآمدم ي اهشيوم، به اهبه اينجا آمدازآنجاکه   تشويق(و بنابراين آمدم. پديد آمد . اين آرزو برگردانماز بين رفتن و نابودي را 

فتالون انيد کته ديم .امآوردهرا با خود  -اس  نيرتلکام که -اس  زمان آغاز به مربوط و نيزترينگا شگف ن،يرتياصلکه  يزيچ
پيوستته وانيتد ببينيتد. آن تيدارد کته نمنيتز را از فتا  ياهجنبت نيد فشط شکل ظاهري فالون اس . آنيبيرخد. فالوني که مچيم
ردانتتد. از گيبرم شرين و مستتاعدترين حتتالتتيردن دارد، هتتر چيتتزي را بتته اصتتلکحاصتتالخودکتتار و يتتک مکتتانيزم رختتد چيم

رختد و در حرکت  چيکه هر چيتزي م ونه هستندگناي ،، تمام مواد و تمام موجوداتاليه رينتيرين سطح تا بيرونتيپوميکروسک
طور مداوم درحال تکميل و هماهنگ کردن اس . هم، بيشتر اينکه، آن باهاس . من تمام اين را آفريده و به حال  نخس  برگرداند

نيروهاي شيطاني است  کته بازداندۀ کنم ایر  و فصل م اس  حلمسنله تزکيه براي من وجود ندارد. در انجام اين تعهد، آنچه الز
بشتري ايجتاد جامعه که همه موجودات در ي يارماناشي از ک چالشِ ،مانزم. هندموجودات کيهان شکل گرفتناخالص شدن بعد از 

مجبور چرا شاکياموني  ،مردم به صليب کشيده شد س دهعيسي بانم چرا ديويم که مگياغلب مکردند براي من پديد آمده اس . 
به ايتن با عجله روانه شد. فرض کنيم فردي  ،اي گذاشتن کتابي با پنج هزار کلمهجهو چرا الئوذي با ب شود نيرواناشد دستخوش 

ر يد. امتا داهدوره زندگي را گذراند ند. شما هيچ تصوري نداريد که چه تعداد زندگي و چشد زندگي پس از زندگي بازپيدادنيا آمد و 
. بعضتي از افتراد از و کارهاي اشتباه بسياري انجتام داديتدار شديد هکاي بسياري به ديگران بدهضزندگي قراي ههک دورتکت

رتکب اشتباهات شتدند، مدند مآيمور که مرحله به مرحله به پايين طنند. آنها همااهزمين بازپيدا شدروي سطوح مختلف آمدند و 
ند. چرا نتوانستند در آن بُعدها باقي بمانند؟ زيرا آنجا دوباره کارهاي اهبعضي بُعدهاي سطح باال گذراندزماني را در ورت که صنبدي

اي هتضقرر سشوط کردند  دوباره کارهاي بد انجام دادنتد و حتتي بيشتتر ستشوط کردنتد. بنتابراين تنبدي انجام دادند و به پايي
 اري به خدايان بود.کهبد، اهناشتباه در آسماکارهاي ز دۀ ناشي اشعجم

ون استتادي کته بدون استادي که به شما آموزش دهد، بتد !ا برگرددهناجازه نخواهند داد به آسما نا به انساهنخدايان در آسما
چنان استادي که  اگر ،يد برگرديد. بعد از آمدن به زمينوانتيان عالي باشد هرگز نمتياهيقدر هم که توانايمواظب شما باشد، هر

هتم براي هميشه غيرممکن اس  که بتوانيتد برگرديتد. زيترا حتتي اگتر واقعتاً  کند،اقب  نمراز شما  دهدواقعاً مردم را نجات مي
ا بتدهکار هستتيد بپردازيتد. هنوانستيد براي آنچه کته در آستماتيوانستيد براي کارماي دنياي بشري پرداخ  کنيد، هنوز نمتيم

 اياي کارمتاييههمردم را نجات دهد و رحم  بزرگي داش ، پس تمام آن را ناديده گرف . پس او بايد آن گر واس خيمعيسي 
آنهايي که از »ويد: گيرد. اما در اين جهان قانوني وجود دارد که مکيیر مايدند و به مردم بسته شده بودند را بشيباز مکه سخ  
ايتن مطلتق « دس  آوردن، بايد از دس  بدهيد  آنچه بدهي اس  بايد پرداخ  شتود.بهراي ب ورند آيدس  نمهند، بهديدس  نم

ند؟ کياي او پرداخ  مهضاگر فردي را از آن آزاد کنيد، چه کسي براي قربرهمين اساس، قطعي و ابدي اس .  ياس ، آن قانون
جاي شتايي کتردي، پتس بتهگهآن را براي آنها گر تو»فرود آمدند. عيسي طور طبيعي بر ها بهيا يا تمام آن بدههبپس آن حسا

افتراد و چيزهتايي کته آن  ،هر آنچه کته بتدهکاري بتود ،شوندباز وانستند تيايي که نمههتمام گر« آنان بايد براي آنها بپردازي.
اي هي. بتدهزمتين بتودچراکته او روي بر عيسي بسته شد ها  دگره تمام آن نداشتند، براي خالصي از آنها يافته هيچ راهينجات

نبودند. در انتها تا چه حدي رستيد؟ هتر  ،اهنکارمايي از تمامي سطوح مختلف وجود داشتند  يعني آنها فشط از اينجا، در ميان انسا
کرد. او هيچ راهي براي رها کردن خود نداشت ، و انترژي بتراي مياي بيشتري را حمل ههداد، گرميچه افراد بيشتري را نجات 

آن افراد را نجتات داد، امتا بتدن بشتري ختودش عيسي وانستند باز شوند. پس در آخر تيا نمههداش . گرکارها را نيز نآن انجام 
 کارمتاي .را پرداخت  کنتد اي آنهتاهيبدهاز اين بدن دس  بکشد تا ي نداش  جز آنکه اهچارعيسي نتوانس  آزاد شود. بنابراين 

ورنتدگان آنمن آنها را براي تمام ايما ،بسيار خوب»فرود آمدند.  عيسيبسياري از موجودات و همچنين تنفر و دشمني، همگي بر 
ا بر بدن جسماني او بسته شد، و با مرگ بدن ههاو به صليب کشيده شد و با مرگ جانکاهي درگذش . تمام گر« نم.کيپرداخ  م

بته  عيستيرهايي ياف . اين دليل آن اس  که چترا فرو ريخ  ي که آن بدن اهدر لحظ عيسيد. ش تمام آنها آزاد شدنايجسمان
 براي مردم درد و رنج کشيد. علتش اين اس .  عيسيويند گيصليب کشيده شد، و چرا مردم م
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انيد، براي اينکته ديمبود. هند بيشتر خواتعداد ند. در آينده حتي اهيد که افراد بسياري براي ياد گرفتن اين فا آمداههمگي شما ديد
يا شاکياموني  عيسيهستم، زيرا خواه استاد انجام داده شوند. اما من از آنها متفاوت وسيلۀ بهتزکيه کنيد، آن چيزها الزم اس  که 

در وانم مشکالت موجتودات تينيستم، پس مکيهان درون گسترۀ کوچکي هستند. من  ينبنآنها موجودات روشهرچه باشد  ،باشد
يک  ا هدف حشيشي من نيس ، اما آنهاهنم که نجات انسااهرا حل کنم. گفتکيهان اي کيهاني مختلف هنسطوح مختلف و در بد

يچ هت خود من شخصتاً ،واقعايلم نجات دهم. درآنها سطحي از حيات هستند که م –وندشياز موجودات هستند که شامل مسطح 
ظتاهر  بشتري عتاديِ نتدرت در اينجتا در ستم وم بهشتيکه با آنها مواجته م يکالتسختي ندارم، من درحال تزکيه نيستم. مش

وانم خود را از اين تيند. علتي که مناشناخته هستآنها براي شما اکثر وند و شيوجود دارند که در اينجا ظاهر مبرخي وند، اما شيم
وانم ختود را تتيقادر نباشم خودم را رها کنم. مخواهم بود که مسنله رها کنم اين اس  که من در ميان آن نيستم. من مثل آنها ن

وانم تتا تتيوانيد تصور کنيد. من متيلعاده عظيم اس ، آن چيزي اس  که هيچ يک از شما موجودات نماقاما سختي فو ،رها کنم
  تشويق(کنم. و فصل ا حل وانم تمام آن رتيمدليل اس  که و به همين  ،بيشترين حد ممکن هر چيزي از خودم را رها کنم

ننتد، کيشاگردان مرا همراهي مبرخي ضمناً، بگذاريد در رابطه با سؤالي که اکنون مطرح شد بر موضوعي بيشتر تأکيد کنم. اغلب 
افتراد مستنول. الزم است  ستاير نندگان مرکزي يا کگهماهن –مسنول هستند نيزي افرادي اهو در هر منطش هستند در کنار من
معرف استاد باشتيد. وانيد تيا اس . اما شما نمهيسختخصوص اداره کردن درويد شيدرک کنيد: هر آنچه با آن مواجه مچيزي را 

م، بايد آن موضو  را از ديدگاه من در نظر بگيريتد. آن چيتزي اهکردشرک  انيد در آن ديسد که مريهر وق  به هر موضوعي م
رو بتا آن ازايتنوجود آمده براي من مستتشيماً صتدمه زدن بته ايتن فتا است . الت بهکرديد. مشکمياز آن غفل   اس  که قبالً

طور نيس  که استتادتان درحتال تزکيته است  يتا اينکته استتاد اين قطعاً دارد.ويد کامالً تفاوت شيمشکالتي که شما متحمل م
وانند يکسان فترض شتوند. دربتاره آن تيپس نماس  که متوجه فا و کيهان اس ،  ياهذراند. آن واقعاً صدمگيرا مهايي آزمايش

وانيد! هر آنچه با آن مواجه تياما شما نم ،نمکيعنوان اهريمنان واقعي رفتار مبا آنها به ،مشکالتهنگام رسيدگي به روشن باشيد. 
و داليتل را در  درنظر بگيريتدعنوان تزکيه هميشه آن را بهکه ود. بنابراين الزم اس  شيان مربوط متهويد مستشيماً به تزکيشيم

 متفاوت هستند. ها کامالًخودتان جستجو کنيد. اين

 . چرا؟بنددس  يا سکونبه  خيلي سخ  اس  اهيسد که براي اروپايريپرسش: به نظر م

ه در کيسکون و آرامش حشيشي دس  يابد درحالا مثل هم اس . شخصي که بتواند به هيا و اروپايهيدر واقع، براي آسياي معلم:

 رآنجاکه در جامعه مردم عادي شغلي داريد و مجبوريتد در هتسطح بااليي اس . ازر د ند واقعاًکيميان جامعه مردم عادي تزکيه م
چيزي فکر کنيد، اما شينيد مايل نيستيد که به هيچ نيطور که در آنجا ممانه اي عادي حضور داشته باشيد،هناز امور انسا ينوع

ون سک به وانيدتياس  که نمدليل نيد. به همين کيکه ناخواسته درباره آنها فکر متا حدي د نذارگيآن چيزها بر ذهن شما تأیير م
 ايهيطور که وابستگنيم. همانکيا و تمايالت را رها مهيهيم و وابستگديپيوسته خود را رشد م طوربه در تزکيهما . دس  يابيد

ويد. آن ستطح شتما را شتيم تترآرامتتر و آرامو  ،تتررامتتر و آآرامطور طبيعي هويد که بشيوند، متوجه مشيشما کمتر و کمتر م
واند بته آن دست  تيدس  يابيد. هيچ روشي نمسکون ابتدا به همان ز نه نيس  که انتظار داشته باشيم اينابعند. واقکيمنعکس م

سيار ضتعيف است  و ستم  بلعاده خاصي داشته باشيد  بخش بشري چنين اشخاصي اقفوي اه که وضعييابد، مگر در مواردي 
لعاده خاص هستتند کته اقند و تا حدي نيستند. آنها افرادي فوانيبنوشر قوي اس . آنها درحالتي هستند که تا حديبسيار ديگر 

ندرکار است ، نته بختش ا ختود هستتند کته دست يون بخش خدايمرهعمدتاً ون دس  يابند، و سکوانند به درجه معيني از تيم
بنابراين اي برسند که بتوانند ساکن شوند. مرحلهوانند از روز نخس  به تيسايرين اصالً نم ،از مواردي مثل اينغير به. شانبشري

 ا مثل هم اس .هيا و آسيايهيراي اروپايکند، ببراي نژادهاي مختلف تفاوتي نمي

 ،رهتا باشتدان راحت  و تنبتدتا وقتي  ،دهيدها را انجام ميهنگامي که تمرين. نگران نباشيد توانيد به سکون دس  يابيدياگر نم
را بگيريد، پس ولتش تان ذهنوانيد جلوي پرسه زدن تي. اگر واقعاً نمتان به هر طرف نرودفکر کهان را بکنيد تيبهترين سع فشط
« نتي.کيکه فکر م کنمميادامه بده و فکر کن. تو را تماشا »را افکار شخص ديگر در نظر بگيريد:  نکردنيهارمو آن افکار  ،کنيد



23 

 

نيست ، و آن واقعتاً بتاارزش است . يتا از آن  شتما روشني تشخيص دهيتد کته آنوانيد بهتييک رويکرد اس . حداقل منيز آن 
يتد. اهننده قادر اس  انجام دهتد دست  يافتکهآنچه يک تزکي ذاريد فکر کند، که در اين صورت شما بهگينيد و نمکيجلوگيري م

ود. اما اگر ذهن شما نتوانتد آرام شي، شخص به مساعدترين حال  براي تبديل و پااليش وارد مرها باشدبعد از آنکه بدن راح  و 
 ،ودشيپي شرو  موما از سطح ميکروسک ۀتزکي ،انيدديمچه؟  گاه، آنگيرد و نتوانيد به بهترين حال ِ تغيير شکل و پااليش برسيد

ود و بهتتر و شتيي ساکن ماهطور فزايندهطور که آن بخش باس . با شرو  از آنجا، هماندر سکون پي ما وپس سطح ميکروسک
 رتفاس ، امتا ضتعيگذشته   ازد بدتر ،ود. ظاهر و سطحشير متفود، آنچه در سطح اس  مهار و تمام مدت ضعيشيبهتر تزکيه م

ان تتنويد که هنوز افکتار بتد در ذهشييد و متوجه ماهاس . رابطه اين اس . بسياري از شما براي مدت طوالني اس  تزکيه کرد
درحتال امتا  ،ينتدآيو بيشتر به سطح م ،وندشي. زيرا اگرچه آنها بدتر و بدتر مفرونشانيدآنها را  وانيدتيم اگر بخواهيد، وجود دارند.

 ي ندارند.اهديگر ريشچراکه ر شدن هستند تفضعي

ان را پيش ببريم. آيا ميوانيم زندگتيچه چيزي درس  اس ، و چگونه م بگوييمنيم اوتينندگان غربي چگونه مکنپرسش: ما تمري
 دهند؟ ويطور طبيعي رهبايد بگذاريم امور ب

صتحب   دهنتد،وي طور طبيعتي رهگذاريتد امتور بتاينکه باي مختلف درباره ه . در موقعينظرم چيس  ويمگيبه شما م معلم:

 تاننيد، رئيسکيطور طبيعي روي دهند. وقتي در شرکتي کار مهامور ب يدم که در ارتباط با هر چيزي بگذاراهم. به شما نگفتاهکرد
 نيتد، پتس واقعتاًکو سخ  کار نطور طبيعي روي دهند، هذاريد امور بگخصوص کارتان گيج باشيد، بهد. اگر درديمحشوق به شما 

« دهنتد ويطور طبيعتي رهبگذاريد امور بت»ويم که گيافراد خوبي باشيم. مهر جا که هستيم، . ما بايد نيستيدمستحق آن حشوق 
 نيم، اما هنوز بايد براي فرونشتاندنِ بختش بتدِکيدر تزکيه سير طبيعي امور را دنبال مما بايد بر طبق شرايط درنظر گرفته شود. 

 ويطور طبيعتي رهبگذاريد امتور بت» ،انجام دادنگونه غير از اين –خود تالش کنيم و هنوز الزم اس  در تزکيه سخ  کار کنيم
انيم که در تزکيه بايد فعاالنه خودمتان ديخوبي ميد. بهاهدرحال تزکيه بودبه اين شکل ود. درواقع همه شما شيناميده نم «،دهند

اي جامعه متردم عتادي ستازگاري داشتته باشتيم. هشان الزم اس  تا حد امکان با رومهاينکه در زندگي روزمررا تزکيه کنيم، و 
قطعاً بايد بين آنها تمايز قائل شتويد. کتار، کتار است  و  –تمايز قائل شويدتزکيه و ان تيشغل عادي انسانبين بنابراين مجبوريد 

در  گيريتد،درنظتر ميننده هستيد، معيارهاي بااليي که براي ختود کهتزکياينکه  خاطربه: مسنله اس تزکيه، تزکيه اس . اما يک 
 ،باشتيد جابدون توجه به اينکه ک ،ديگرعبارت اي مختلف اجتما  منعکس خواهد شد. بههطکارتان، در جامعه، در منزل، و در محي

بگذاريتد ۀ . ايتدرونتدپيش ميور با هم طنهستيد. اي يويند که شما شخص خوبگيو سايرين همگي م ،هستيد يهميشه فرد خوب
اد و فشتط آنجتا ديشخص به چيزي اهمي  نمت ديگر طور طبيعي روي دهند مانند آنچه مردم در گذشته گفتند نيس ، کههامور ب

امور گذارد مي» شد کهطور درنظر گرفته ميکرد، اينگونه عمل ميدنياي مادي را ترک کرده بود  فردي که آنگويي  شس نيم
 آن نيس . منظور صورت نيس . قطعاً به اين« .طور طبيعي پيش روندهب

آيتا آن بته ايتن »بايد اول خودتان را بررسي کنيتد:  ننده،کهعنوان تزکينم که بهکيويد، فکر مشياگر با مشکالت معيني روبرو م
، هيچ راهي انجام دهيدنندگان نتوانيد اين کار را کهشما تزکياگر هر کدام از « ا خوب عمل نکردم؟ههخاطر اس  که از بعضي جنب

و شديد، بايد هميشه اول خودتان را بررسي کنيد: رهبراي پيشرف  نخواهيد داش . پس هر وق  هرکدام از شما با هر مشکلي روب
نم: همته چيتز در کيصتحب  مت ياصتل اغلب درباره« درس  نبوده اس ؟ م که کامالًاهآيا آن به اين خاطر اس  که کاري کرد»

 ورد و هر چيتزيآيوجود مهدر هماهنگي اس ، اگر خودتان کاري اشتباه انجام دهيد، يک گره، يک ناسازگاري با ديگران بجهان 
ان را تتندرو ،، براي داليلمرحله سد که در هرج و مرج اس . روابط بين افراد متشنج خواهند شد. در آنرينظر مپيرامون شما به

الزم باشتد نم کيود. فکر نمشيکه همه چيز دوباره هماهنگ و درس  م دپي خواهيد بران را درس  کنيد. تهتجو کنيد و اشتباجس
 طور نادرست نظر برسد که کسي بتا شتما بتهان روي دهد و بهتي. اگر واقعاً مشکلي براکنيمبا ديگران جر و بح  مسائل درباره 
آن را تحمتل بدهکار بوديتد. را ان آن تيکننده، از زندگي قبلهباشد که شما، يک تزکي گونهيناواند تينم مکيند، فکر مکيرفتار م
يرد و گيباال متضاد انند  ميناراح  باقي م ،رخوردباند که دو نفر بعد از ديمنيز رها کنيد. حتي يک فرد عادي آن را ن( و کنيد  رِ
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ر تلمشتکاي طور فزاينتدهبتهکتردن آن و فصتل حل  ،ابدييمدتي طوالني ادامه م وند. وقتي اصطکاک برايشيدو نفر گرفتار م
عشتب بترويم. در قتدمي  و اهمي  ندهيم،به آن وانيم آن را تحمل کنيم، تيوند. اما ما مشيدشمن همديگر مانتها ود، و در شيم

به تحريک کردن و  اگر« اس . حد و مرزسمان بيدار و پي خواهي برد که دريا پهناور و آبه عشب بر يقدم» :ي هس اهچين گفت
عشب برويد، بگذاريد وابستگي برود و بته ي هيچ راهي براي خارج شدن نيس . اما قدمبرانگيختن ادامه دهيد، پي خواهيد برد که 

گونته يناي تماماً تتازه است . آن يدنيا –کران اس يعتنا باشيد، متوجه خواهيد شد که حشيشتاً دريا پهناور اس  و آسمان بايآن ب
داشتته باشتيم، دستتي درگيتري در  ونه باشد. اگر مثل افراد عادي دعوا و جتر و بحت  کنتيم وگنبايد ايه نندکهاس . براي تزکي

 ور اس .طنور نيس ؟ در واقع هميطنيامثل مردم عادي هستيم. آيا  قيشاًدگاه نويم آگيم

 ؟ آگاه باشيم خودمانسطح از وانيم تيپرسش: چطور م

... نين فتاي عظيمتيچشدن فرد در ذوب يل هستم که در شرو  بگذارم سطح خودتان را بدانيد. براي ميشدت بشخصاً به معلم:

طور که همانود. شيممحو اره در کوره ذوب فلز بيفتد: بالفاصله ي خاکاه. مثل اين اس  که يک خرده چوب يا تکزنمميمثالي 
هم زدن از بتين در يک چشتم بته کارماي فکري، انوا  و اقسام چيزها ،شديد، کارماي بدنميدر چنين فاي عظيمي آب و ذوب 

زندگي که بود ميود که اصالً تزکيه نکرده باشيد و برابر با اين بيمثل آن م ،اديمديه آن شيوه انجام مب کامالًاگر آن را  رف .مي
خودتتان کاري کنيم که وانيم آن را به آن شيوه انجام دهيم. الزم اس  تي. پس نمشدن، تزکيه محسوب نميآبيافرينم. دوباره را 

نظتر بگيريتد، ننتده درکهزکيتختود را وقتتي ان تا تهوره تزکيدر طول درا تزکيه کنيد و خودتان را تغيير دهيد. اين فا عظيم اس ، 
 –انمينيد. روش تکميلکياندن کتاب ادامه دهيد، پيوسته صعود کرده و پيشرف  مزکيه کنيد، و به خوطور پيوسته و با جدي  تهب

 رين روش براي تزکيه کردن اس . تعآن سري خواهد بود.ان خيلي سريع ت و ميزان پيشرفرا به آن اضافه کنيد  –اهنتمرينجام ا

کنون در تزکيه امم! من هاهلعاداقاوه! من فو»را اداره کنيد: وديد خودتان بي، قادر نمآگاه باشيدان تحسطگذاشتم از مياگر از ابتدا 
ش اهتان رخ داده است  را ببينيتد، دربتارفرض کنيد به شما اجازه دهم تغييرات واقعي که در پيرامتون بتدن« م!اهتا به اينجا رسيد

وانم تي؟ نمآمدميدر ننوسان ان به تب، آيا قليدبا خود دار اي افراد عادي راهيو انوا  وابستگاميال : ازآنجاکه احساسات، بينديشيد
تان در تزکيهواهم مطمنن شوم خيمزيرا . هستند، زيرا افکار عادي بشري شما هنوز بسيار قوي از آن آگاه باشيدبگذارم خيلي زود 

ه کمال نائتل استفاده از شيوۀ آگاه شدن، بصرفاً با  ،نودشيويد. وقتي فرد عالي دائو را مريپيوسته با تندترين سرع  باال مطور به
 رين اس . تعواقعاً سري –رين اس تعرانگيزترين اس . و آن سريبنخواهد شد. آن تحسي

باز شده و شان ايهيتوانايکنند که قفل تزکيه مي ايگونهبهاز افراد رخي ان متفاوت اس ، بش داريم که وضعيرا مريداني برخي 
. آنهتا آگاه باشندهمه چيز از وانند بسيار واضح ببينند و تيحتي مرخي وانند ببينند، و بتيقفل هستند. آنها مبرخي در وضعي  نيمه

آنگتاه بر خواندن کتاب و تزکيه تمرکتز کنيتد، صرفاً نند. کيشده تزکيه ماي قفلهيمواردي استثنايي هستند. بيشتر افراد با تواناي
اي کته بته به انتدازهويد. قوانين و اصول فا شيآگاه م طور مداوم به اسرار آسمانهد بخشيد و برا بهبود خواهي طور پيوسته خودهب

اصتطالح بهانتوا  و اقستام وستيلۀ بهطور خيلتي عميشتي هالبته، مردم در اين جامعه امروزي بت .شما اطمينان بدهند کافي هستند
آنها بسيار سخ  است   يطور بسيار شديدي وابسته هستند. براهند، و باهتوهم افتاددر دروغينِ جامعه مردم عادي « ايه واقعي»

  رهتا کنتد هد فتا رادينند. شخص حتي ترجيح مکيتشال م ،نفع شخصي يِفا و وابستگبين انتخاب  در شوند. اغلباز آن رها که 
 افترادديگر ه کرسيده مرحله زي به اين جامعه امروراکه چ ،اين چيزها سخ  اس عيين ايش را رها کند. تهيوابستگ جاي آنکهبه
 آگاه نيستند. موجودات انساني ي خود يا استانداردها يسرش  واقع از

 باشتد، رتهور نيس  که هرچه محتيط پيچيتدطنازد. آيا ايسيبراي ما بهترين محيط تزکيه را فراهم ماما  ،در بد اس قناگرچه اي
ونگ چند سال پيش در چين گي؟ اصل اين اس . بسياري از استادان چوااليي را شکل دهدبرجستۀ نندگان کهواند تزکيتيبيشتر م

نگيز را ا اي شتگفهتونگ، شما تمام اين قتدرگيچۀ لعاداقبزرگ فوواي، استاد»نها را تحسين کردند: ظاهر شدند. مردم عادي آ
منافع متادي حتتي شتديدتر رشتد طلب آنها براي دادند. ميدادند زيرا آنها مردم را شفا ميحتي پول و هدايا مردم به آنها « داريد!

شان را از دس  دادند. آنها کامالً خراب شدند، و استادشتان ديگتر از آنهتا مراقبت  بسياري سشوط کردند و گونگدرنتيجه کرد، و 
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در  ،اهنر کوهستتادرحتالي کته دادي ناشتناخته بتود. کته بتراي متردم عت شدتمرين مي اييهطنکرد. چرا؟ تزکيه سابشاً در محي
پيچيتده جامعته ايط ا و شترهت ، با واقعيکردندي تزکيه مياي مذهبهلشک با استفاده از سايرا، يا ههاي مخفي، در صومعهطمحي

رفتنتد، گيمعه قترار م. اگر در تماس با جاشدندنيز داخل نميرنگرزي بزرگ اين خم در رفتند، و گيمردم عادي در تماس قرار نم
و تبتديل بته متردم  رفتنتدميدنبال شهرت و ستود دند، درنهاي  مثل مردم عادي بهشيجامعه پيچيده آلوده موسيلۀ بالفاصله به

عکس، ما دقيشاً در ميتان اد. برديان تأیير خود را از دس  مشهتزکي شروبودند وقتي درميان مردم عادي ميدند، زيرا شيعادي م
لعتاده اقفو آيتاويم از آن نو  اس . اگر بتوانيد فراتر از آن برويتد شيمواجه مبا آن و هر آنچه  ،نيمکيزي تزکيه مگربزرگ رنخم 

تزکيه شما به سطوح بتاال ايتن کنندۀ تزکيه کنيد؟ يکي از عوامل اصليِ تضمينباال  يوانيد به سطحتيانيد چرا مدينيستيد؟! آيا م
ان فشط کمي تکان بخورد و بخواهد تبحتي اگر قل –بسيار فاسد اس . اگر بتوانيد به فراتر از آن رشد کنيد واقعي  اس  که اينجا

 هنوز آن آرزو را داريد.  ،و سختي ر در رنجوهوطغ ،يحيطچنين ملعاده هستيد، زيرا در ميان اقشما فو –امروز تزکيه کند

ار اس  درد و رنجي اس  که وقتي درحال بريدن ب مشش يد. آنچه واقعاًآيزياد به حساب نم ،قابل رؤي  در سطحِ ظاهر درد و رنجِ
آن وق  است  کته دردآورتترين است . بنتابراين ايتن محتيط پيچيتده بهتترين  –دهدروي مي ا هستيدهيو قطع کردن وابستگ

وانتد در ايتن تييد. برعکس، قدرت ايتن دافتا فشتط مهد به سطوح باال تزکيه کنديورد و به شما اجازه مآيا را فراهم مه موقعي
ختوب  ي. و اصالح فا در محيطتبود، اين دافا الزم نميا آشکار شود. اگر همه چيز در اين جامعه خوب بوده وضعيمساعدترين نا

کنون وارد امو شاکياموني را در اين دنيا داش . اما چرا مذاهب ه عيسياش . کافي بود که فشط فاي سطح تاتاگاتاي ديلزومي نم
 ،نند به بودا کفر بگوينتدکيد؟ مردم حتي جرأت منوانند مردم را نجات دهتياز آنها ديگر نميک ند، که هيچاهشد دارما عصر پايان
فتاي دچنتين از متردم بتراي فراگيتري درخواست  ، عصتر. در ايتن شتوديو بتر آنهتا ادرار م پاگذاشته عيسياي ههو بر مجسم

 رد.بيکاري از پيش نمگونه فا، آن وسيلۀبهتاتاگاتاهايي  يا نجات آنها 

 وانم شک کردن به دافا را متوقف کنم؟تياما چگونه م ،واهم تزکيه کنمخيپرسش: من واقعاً م

ند و کيآنچه به شما گفتم اين اس  که هر کسي در جامعه مردم عادي بعد از تولد عشايد بسيار زيادي را در ذهنش جمع م معلم:

و بستيار هتد. عشايتد ديمدر تتوهم قترار کته او را اينجتا بتدتر  ،ندکيجذب م« دانش» ،اي کاذب جامعه مردم عاديه از واقعي
ايي که هکآيا آن ش .شودميفا اين کسب سد راه شما براي همگي عواملي هستند که  انتنگرفته در ذهاي شکلههمجموعه ايد

؟ کنيتدارزيابي مي يداهاي مردم عادي ياد گرفته آنچه از واقعيشود که اين فا را با از اينجا ناشي نمي وردآيدر ذهن شما سر برم
شده از دانش انسان عتادي گرفتهاستفاده از عشايد شکل شما فا را باديگر، عبارت . بهاًوند؟ قطعشيمنظاهر  گونهاين اهکشآن آيا 

ند؟ آنها اهرين سطح نيستند؟ آيا مردم عادي در توهم گم نشدتناي عادي در پاييهننيد. آيا انساکيو افکار بشري عادي ارزيابي م
ر د ،ايتن دافتاي متااز ستوي ديگتر، . چيتز ؟ هتيچمشايسته شتودچه چيزي ممکن اس  داشته باشند که بتواند با حشيش  کيهان 

 طتوري ود. پس ددافا  نيتزشيآموزش داده م –رين شکل بيانتنپايي –و با استفاده از زبان بشري رين حال  انسان عاديتنپايي
بيشتر  ود. هرچهشيم ترژرفکه حتي  بردخواهيد پي آن ادامه دهيد  ۀمطالع وقتي بهاما تا  .سد که گويي سطحي اس رينظر مبه

دانتش از سوي ديگتر، وان رسيد. تيقدر فاصله دارد که نموان مشايسه کرد و آنتيود که نمشيمژرف قدر آن را مطالعه کنيد، آن
 حستاب آوريتدو ترديدهايي کته داريتد را افکتار خودتتان به کا و شهيندارد. اگر تمام ناباورچنين محتواي ژرفي انسان عادي، 

نيتد آنهتا شتما، کيهستند که بعد از تولد در ميان مردم عادي شکل گرفتند. فکر مو تصوراتي  آنها عشايد کنيد.يماشتباه شدت به
 خود شما هستند، اما آنها شما نيستند.

نم. آيا مجبتورم کيامرار معاش مگويي پيش . من از طريقه اس را شرو  کنم باز بود تمرينپرسش: چشم سوم من قبل از آنکه 
 رها کنم؟  شغلم را

ننتدگان کن. درحال آموزش فا بته تمريبودممخالف آن نمي انديد،ميرديد و يک انسان عادي باقي مکياگر شما تزکيه نم معلم:

وانيتد تزکيته تينيد مکيهمه بيايند دافا را تمرين کنند. اگر فکر مدرحال تالش نيستم که هستم تا آنها را قادر سازم تزکيه کنند. 
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مسيرهاي جتانبي،  ايهشانجام ندهيد. شايد در جامعه آينده بشري باز هم اين رو ،صورتاينرا انجام دهيد. درغير کنيد، پس آن
وجود داشتته باشتند. امکتان دارد همته آنهتا هاي خاصي شيوه کارگيريهويي، فنگ شويي، و حتي شفاي بيماري با بگشپيمانند 

عنوان و چيزهتايي کته شتما، بتهر ِشند. اما در زمان پياهسر دنيا هميشه وجود داشتاي باستان در سراهن. از زماوجود داشته باشند
بته افتراد وقتتي  ر خواهد شد.تير و قوتيان قوتتقلمروهاي باالتر و باالتر خواهند بود، و قدرت کلمااز خواهيد ديد ننده کهزکيت

ممکتن است  بته   اوقات چيزها در دنياي بشري یاب  نيستتندورند. گاهي آيان را بگوييد مشکالت سر برمشلديگر بخ  و اقبا
امتر طور قطتع بتاور کنتد، احتمتال دارد کته آن هوييد باور کند، و آن را بتگيپس اگر فرد آنچه را شما م نشود.ختم شکل معيني 

منجتر س  یاب  شتود، و امکان دارد کلمات شما باع  شود عنصري که یاب  ني شته باشيد،ارژي دانوقتي  را تشوي  کند.محتمل 
وقتي ينيد وضعي  واقعي نيس   داليل کارمايي ديگري وجود دارد. اما بيکه در اصل قرار نبوده اتفاق افتد. آنچه مشود چيزي به 

بدي انجام داده باشيد. و کارمايي کار . در اين مورد، ممکن اس  کردخواهيد  و بدون تغيير آن را یاب  که درباره آن صحب  کنيد،
تتک تکاس ، و بايتد تان مشابلاي شما اينجا در هييد. امتحانات و سختاهخود افزود هچيزي اضافي اس  که بر تزکينو ، از اين 

دهيتد کته نجتام ايد. اگر کتاري رسر گذاپش  نيد کيرا که به آن اضافه م ياي بيشتره آنها را بگذرانيد. قادر نخواهيد بود محن
رو ازايتنو تزکيته کنيتد. پشت  ستر بگذاريتد ، قتادر نخواهيتد بتود آزمتايش ستخ  را شته باشدبدي دا تأیير زياد يا نتايج جديِ

 ينيتدبيمرا کته چته آن. اگتر ايتدنتاموفق بودهطور بدي در برآوردن آن الزام هنندگان بر تزکيه گفتار تأکيد دارند. اما شما بکهکيتز
طور سرسري و غيرمسنوالنه درحال گفتن آنهتا بته هما بش، درحال فاش کردن اسرار آسمان هستيد، و مستشيماً به ديگران بگوييد

 قبول اس . واند آن درس  باشد؟ آن حتي کمتر قابلتيمگونه افراد عادي هستيد. چ

ختارجي دارنتد کته  يخود، عوامل يجدا از عوامل فرد ،کنندگويي ميگذاريد به شما بگويم که اکثري  افرادي که پيشهمچنين ب
در ايتن حالت ، بته هتيچ شتکلي وحشتناک اس . آن واقعاً براي موجود زنده وحشتناک اس !  ينند. پس آن چيزکينششي ايفا م

مخالف اين نيستم که مردم عادي آن را انجام دهنتد.  –هستمافراد درحال گفتن اصول اين موضو  به فشط توان تزکيه کرد. نمي
تماماً بته شتما شما مسنول باشم. اگر آن را انجام دهيد، نسب  به ايد درباره آن به شما بگويم و بايد ب واهيد تزکيه کنيد،خياگر م

ال آموزش دائو، آموزش فتا بته من صرفاً درح« پس چطور امرار معاش کنم؟» :نيدکيقطعاً فکر م اين را که گفتم،. زندميصدمه 
نسب  به وانم آن را به اين طريق مطرح کنم. من بايد تيوانيد تزکيه کنيد، پس تزکيه کنيد. فشط متينندگان هستم. اگر مکهتزکي

 د. طور باشد، که بايد اينيد امرار معاش کنيديگر، مراقب  خواهد شد که شما، يک مريد دافا، بتوانسوي شما مسنول باشم. از 

 ؟ خالص شومترسم  ازوانم تيپرسش: چطور م

يک وابستگي اس . آن موضوعي از اين اس  که آيا اراده شما قوي اس . بايد بر آن غلبه کنيد. بعضي از افتراد نيز ترس  معلم:

چيزي اس  که الزم اس  با اراده خود بر آن غلبه کنيد. نيز آن « وم.ريهم به خواب مديا را انجام مهنهر وق  تمري» :ويندگيم
نندگان داشته باشد. اگر نتوانيد آن را شکس  دهيد بر شما تأیير کزکيهاهريمني بر ت يواند تأیيرتيماما اگرچه يک اهريمن نيس ، 

 خواهد گذاش . 

 فالون را در پايين شکمم حس کنم. چرخيدنوانم تيپرسش: من هرگز نم

تواننتد بته محتض اينکته يحساس هستند که مقدر آند. بعضي افراد ند آن را احساس کننوانتميهمه که نيس  طور اين معلم:

ان شتمي در شکاههنتددنبعضي از افراد وقتي چيزهتاي تکا« واي! خيلي قوي اس !»ند آن را احساس کنند: کيانرژي حرک  م
ي هر شخص متفاوت اس . بلندي سطح يک شخص را بر کنند. وضعي  جسمانوانند چيزي احساس تيفتد هنوز هم نماياتفاق م

 نيد.کيقضاوت نمشود مي طمنن شويد که آن را براساس آنچه احساسد قضاوت نکنيد. منکيطبق آنچه احساس م

 پرسش: آيا چشم سوم من هرگز باز خواهد شد؟ 
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نم مشتکلي در کتار کيفکتر متگاه د، آنوباز نش نيزموفق شديد  وقتي در تزکيهآيا در طلب آن هستيد؟ اگر قرار بود حتي  معلم:

حتي  –شته باشيداگر به دنبال آن باشيد، اگر چنان فکري دا« آيا آن در دوره تزکيه باز نخواهد شد؟» بود. منظورتان اين اس :مي
زيرا  ،جازه داده نخواهد شد که ببينيدشما ابه يد، شته باشمجاز نخواهيد بود که ببينيد. و حتي وقتي توانايي ديدن را دا –فشط کمي

ببينيد چه گاه . آنپوشي کنيدچشمآن از داريد از بين برده نشده اس . پس الزم اس  آن وابستگي را رها کنيد و  کهآن وابستگي 
 دهد.يچيزي روي م

تنها نتهآن ر هستتند. تقعميت –خصتوص چتين هب –اي فرهنگي شترقههشاگردان غربي از شاگردان آسيايي متفاوتند زيرا ريش
به ارث بترده است . بنتابراين در نيز بلکه فرهنگ ماقبل تاريخِ دوره پيش را  قدم  دارد، سال فرهنگي دارد که پنج تا شش هزار

فرهنگ جامعه غربي فشط حتدود از زمان حضور ش جوهر فرهنگي پر محتوايي وجود دارد. اما هايسلولعمق در  وجودش وعمق 
ها و اينکته آن افستانهمحض بتهشتوند. ميگستيخته ازهمراحتي بهها و باورهاي اشتباه آن افسانه روازاين، گذردمي سالدو هزار 

ي متفاوت هستند؟ وقتي به آنها دليل اهبرعکس، مردم چيني از چه جنباما ينند. ببوانند تيتشريباً مآنها نند کباورهاي اشتباه سشوط 
چرا را به چراي آن سپس وقتي « ؟چراآن  چرا پس اما درس  اس ، اوه،» ل فکر کردن هستند:هنوز درحاگوييد که چرا، آن را مي
طور هآنها را بت نبنابراين قبل از آنکه بتوانيد ذه« ؟چراي آن آن چرا چرابعد اوه، »گوييد، هنوز درحال فکر کردن هستند: آنها مي

واننتد تيشان روشن کنيد. به همين دليل اس  که شاگردان غربي ما مکامل باز کنيد الزم اس  چيزها را تمام مسير تا انتها براي
يزهتا وسيلۀ چبه عل  اين اس . آنها خيلي کم –ببيننده شرو  به ياد گرفتن کردند بدون اينکه قصد و نيتي داشته باشند، کنهمي

ند. کيکه آنها را اسير ماس   –اي انسان عاديهيتنور –اهيند. فشط تنوراهسطحي در جامعه مردم عادي مهر و موم شدو امور 
منظور اين است . د هيچ چيزي در ميان مردم عادي نيس  که بتواند آنها را محدود کند. ا شکسته شوهيآن تنوراينکه محض به

گيترد و دريتافتي کته از طريتق عشتل و خترد ها صورت ميحسکه ازطريق  اي داوليه صورت نيس . درياف البته هميشه به آن
در فا را ياد بگيرد و آن را در ذهتنش جتذب کنتد، واقعتاً  يواقعطور بهند. اگر شخصي بتواند هست دو چيز متفاوتگيرد صورت مي

خواهتد متفاوت اس . فرد صتعود کند کسب ميها سحاي که در شرو  از طريق اوليهآن از درياف  گاه آن ،درک کندفا را تزکيه 
 درک کند.کرد تا فا را با عشل و خرد 

 ا انتشار داد؟ هها و راهبهبميان راه درفا را  بايد پرسش: چگونه

اکياموني باشتد يتا ام. خواه شتبه آنها توجه داشته نم. در چند سال اخير مخصوصاًکيا فکر مهها و راهبهباغلب درباره راه معلم:

آنها مريتدان سيستتم هرچه باشد، اي تزکيه خودشان را بنيان نهادند که مريدان ادامه دادند. ههرا ،ينبن، آن موجودات روشعيسي
در تعداد افرادي رسيده اس ، و مرحله به اين  دارما . اما عصر پايانامکردهميدرباره آنها فکر رو ازاين وند،شيبودا در نظر گرفته م

، بته جتاي آنکته اهها و راهبتهتبم: بستياري از راهاهمشکلي را يافتواقعاً آرزوي تزکيه داشته باشند واقعاً زياد نيس . که مذاهب 
و ذهن آنها بر تزکيه نيس  بلکه تماماً متمرکز بتر حفتظ  کنند،حماي  و تأييد ميمذاهب را  ،خدايان و بوداها حماي  و تأييد کنند

 ننتدکيانعي جدي براي آنها شده اس . همچنين بعضي از افتراد فکتر ممنجر به مرسوم مذهبي اس ، و اين وابستگي داري نگه
رين تتگيکتي از بزراين د. هاي منحرف وجود دارراهپليد و هاي روشفاي بودايي وجود ندارد، بلکه فشط  ،اي مذهبيهلشکوراي 

طور حشيشي دربتاره امتور هوجود دارند که بافرادي ند. هر چند هنوز، کيمحروم مطور جدي آنها را از کسب فا هعواملي اس  که ب
نتد. آنهتا کتتاب مترا اهلعاداقهمه چيز را بر اساس منطق و دليل ارزيابي کنند، و چنين افرادي فو حشيشتاًوانند تينند و مکيفکر م

سرشت  بتودايي ختود، افتراد در درون  ۀچراکه همتانند که اين چيس ، ديمپس از اينکه خواندن آن را تمام کردند وانند، و خيم
وند. اگتر سرشت  شينها متصل مآ -«بوم!»يرند، گيدر تماس با هم قرار م دند: وقتي دو الکتروکيدارند. مثل الکتريسيته عمل م

 برختيد. بنابراين شييسيته انتشال داده نما را شرو  کنند، و الکترههوانستند آن جرقتيدند، نمشيبودايي نداشتند به هم مرتبط نم
اينکه جهان دنيوي را ترک کردنتد  انند دليلديزيرا مند، اهلعاداقبرجسته و فو واقعاًنم که کيا متفاوتند، و فکر مهها و راهبهبراه

مذهبي بيشتتر صتحب  مسائل بعضي از افراد آن ذهن درس  را ندارند. البته، من درباره  ،ديگرسوي ز نند. اتزکيه کاين اس  که 
توانيد با آنهتا ، ميدوس  يا فاميلِ آنها هستيديا آنها  طور گذري درحال صحب  هستم. اگر حاميهنخواهم کرد، درباره آن صرفاً ب
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بته زور  واهند تزکيه کنند بگذاريد باشند. ما واقعتاً نبايتد متردم راخنند. و اگر نکي. اگر بخواهند تزکيه کنند، تزکيه مصحب  کنيد
با استفاده از روابتط شخصتي يتا پيونتدهاي « !د! بايد با من بياييدور اس  اگر تزکيه نکنيآم! واقعاً شريدتزکيه کنبياييد »انيم: بکش

 . تکان بخورددلخواه خود بايد به افراد داده شود. قلبتغيير واند تيقلب نماحساسي، 

 ايي که در معابد مجموعه وظايفي دارند چگونه بايد واقعاً تزکيه کنند؟ آيا بايد به زندگي دنيوي برگردند؟ هبپرسش: راه

آن صتحب   هکته دربتار« تمرين کتردنِ فشتط يتک راه تزکيته»قطعاً الزم نيس  به دنياي دنيوي برگردند. چرا؟ موضو   معلم:

ود. در گذشته، پش  هر کلمه در متون بوديستي تصتاوير بوداهتا وجتود شينيم مربوط مکيکنون تزکيه مامنم به فايي که هکيم
ديگتر تصتوير آنهتا وجتود  عيسيشاکياموني و  موانيد آنها را ببينيد  حتي پش  ناتينيد نمزيا را ورق مههداش . حاال وقتي نسخ

اجترا کتردن  ،عالوهکاغذ سفيد هستتند. بتهروي  صرفاً جوهر سياهچراکه ا ديگر قدرت نجاتِ مردم را ندارند، هبندارد. يعني، کتا
ا آن هتباز راهبستياري واقتع، يرم. درگياي مذهبي فشط يک تشريفات مذهبي اس ، و من آنها را فشط کار عادي درنظر مهنآيي

اصلي ا در سرزمين هبنند که درحال کار کردن و کسب درآمد هستند. راهکيفکر م –انددرنظر گرفتهشغل صورت هرا بتشريفات 
وجتود اداري م کته ستطح اهيرند. حتي شتنيدگيوند، و بر طبق آن حشوق مشيندي مبهطبشقسم  چين به سطحِ بخش و سطحِ 

ا درحتال ختراب کتردن و صتدمه زدن بته فتايي هنانند که آديند. مردم نماهاي اصلي شاکياموني را تغيير دادهشدارد. آنها آموز
ز آنهتا مراقبت  اشتاکياموني مسلم اس  که ديگر  . حاال که به اين مرحله رسيده اس ،موزش و انتشار دادشاکياموني آهستند که 

صورت ذکر خواه خواندن متون بهيرم. گينظر مصرفاً يک شغل درآن را رو ازاينند، و امور به شکلي اس  که اکنون هس . کينم
شتکلي هتيچ وستيلۀ به نها در دافا تزکيه کننتد آن افترادوقتي آاي مذهبي، هيچ تأیيري وجود ندارد. تا هنيانجام دادن آيباشد يا 

 درختورعتادي  يبشترهاي شتکلاز يتک طور که گفتم، يک راه بزرگ هيچ شکلي ندارد. هيچموظف و مشيد نخواهند شد. همان
گتريم. اگتر تزکيته کنيتد از شتما نيافتراد م ننيم و فشط به ذهکيماداره  طور آزادهچنين فاي بزرگي نيس . بنابراين ما امور را ب

را بشتري عتادي شتکل هيچ رو نيازي نيس  رؤي  نيس ، ازاينقابلمراقب  خواهم کرد. و اين نو  از مراقب  براي مردم عادي 
اکنتون فشتط  –يترمگيدر نظتر م عنوان کتاربهرا ود شيد. ازآنجاکه تشريفاتي نداريم، هر آنچه در ميان مردم عادي انجام مبگير
وانيد آن را انجام دهيد، تي، ماجرا کنيداي مذهبي را هنييآخواهيد مياگر يک راهب هستيد و توانم به اين شکل به آن بنگرم. مي

 –يتدتتالش بيشتتري صترف کن اينکه با قدرت پيش برويد،نيد. شما نياز داريد براي کيدر دافا تزکيه مآگاه باشيد به شرط آنکه 
 ور اس .طنهمينيز مذاهب  ساير گونه بايد آن را اداره کنيد. براياين

 هعالقتچيزهايي اس  کته فترد بته آنهتا ا و تمام هيبه معني رها شدن از تمام وابستگ« پاک و روشن يذهن»پرسش: آيا داشتن 
 ؟ دارد

از ستطح متردم  بتا شترو  . اما شماگونه اس اين، روشن دس  يابدپاک و داشتن يک ذهن  ي اگر شخص واقعاً به وضع معلم:

ديد. بنابراين غيرممکن اس . براي رستيدن شيک بودا مدرنگ يبيآن را کسب کنيد فوراً وانستيد تينيد. اگر مکيعادي تزکيه م
درحتال تزکيته  ماساسي و عميق داشته باشتيد. يعنتي، متدا ذهنيِ انيبودا، بايد از روند تزکيه گذر کنيد و يک بن به قلمروي يک

ود. اگتر شتيتدريج کسب مهيد. آن بهدي، و بيشتر و بيشتر خودتان را رشد و بهبود مکنيدتر ميقيعمآن را طور مداوم هب ،هستيد
تفکرتان  . زيرانداشته باشيدتمرين  که بالفاصله به آن سطح برسيد، ممکن بود آنشدر بترسيد که ديگر جرأتشديد ميواقعاً مجبور 

دست  طور طبيعتي بههتدريج و ببهآن بنابراين يد. اهاز سطح مردم عادي شرو  کردصرفاً  چراکهباال نيس ، به آن حد، سطح هنوز
ويد. اصتول فتا شتيبته آن نائتل م ،تزکيه کنيد و کتاب را بخوانيدوقتي واند کسب شود. تا تيبسيار زياد م ييد، و بدون تالشآيم
خودش يک عملِ با قصد است . فشتط  ،ود. به زور انجام دادن آنشيرا حل کند. آن به زور انجام نمواند تمام مشکالت شما تيم

را ختود  يند و بيشترين سعکيروشن هستيد. هر کسي قلب و ذهن خود را تزکيه مباره در اين  –ننده رفتار کنيدکهمثل يک تزکي
 انتهود. آن تا حد ممکن نزديک شدن به سرش  ذاتي و اوليشينم ند کارهاي بد انجام ندهد. آن عمل آکنده از قصد خواندهکيم

 . شودناميده مي
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خوبي عمتل کتنم. ايتن هميشته م بتهايپرسش: شما گفتيد که علم يک مذهب اس ، ولي من هنوز بايد در کار تحشيشتات علمت
 متناقض اس .ماجرايي 

م. چرا يک مذهب اس ، و چرا يک مذهب اهمورد بح  قرار دادم که علم يک مذهب اس  و با جزئيات زيادي آن را اهگفت معلم:

واند وجود تينمازآنجاکه و  کندصديق ميند، نه اينکه وجود خدايان را تکيجامع و فراگير اس ؟ به اين دليل که نه به تشوا توجه م
انجتام کارهتاي ختوب پتاداش  وند و بترايشتيهد که مردم براي انجام کارهاي بتد مجتازات مديخدايان را ببيند، تشخيص نم

تا هر کسي که بگويد اقبال و بخ  خوب براي پاداشِ کتار ختوب وجتود دارد، کند استفاده مي اي علميهيتنوراز يرند. آن گيم
نتد. کيمجازات براي اعمال بد وجود دارد، يا خدايان وجود دارند، را نفي کرده و به او حمله کند. حتي به مذاهب راستين حملته م

مردم جرأت انجام دادن هتر کتار بتدي را دارنتد.  ،اي اخالقيهداخالقيات بشري اس . در غياب قيد و بندرحال خراب کردن آن 
شرورانه نيس ؟ چرا  ينشش يوييد اين علم درس  اس  يا پليد؟ آيا درحال ايفاگيفشط بر اساس همين يک نکته به تنهايي، آيا م

متردم باورهتاي راستتين و درست  ندارنتد. در ديگتر اسد شده اس ؟ دقيشاً به خاطر اينکه اخالقيات مردم امروزي تا به اين حد ف
ان است . از اعمتاق تتمآنچه شما واقعاً باور داريد مذهب نيس ، بلکه عل –ندکيا صدق مهيو اين مخصوصاً براي غرب –حشيش 

 ،علم اس . هر چيز ديگري براي شما در درجه دوم است . علتم به آن داريد: آنچه بيشترين ايمان را بينديشيدآن  هان دربارتنذه
 در تزکيه اس .  ينعمازيرا  ،کنماين نکته اشاره ميبه بسيار بيشتر در وهله نخس  قرار دارد. 

اشتتند ا تکامل يافتند موافق نبود. آنها بتاور دهنا از ميموهنود که در گذشته کليساي کاتوليک رُم با اين فکر که انساشيگفته م
طور بهند را اها از ميمون تکامل يافتهننوم که اکنون کليساي کاتوليک رُم اينکه انساشيدا از گِل ساخته شد. موسيلۀ خبهکه بشر 
قدر قدرتمند اس  که امروز هر کستي بته آن ايمتان ند؟ اين علم آناهرده اس . آيا آنها خداوند خود را انکار نکردتصديق ک آشکار

وانم هر بخشي از تيم مسائل عمده گرفته تا مسائل جزئي روشني توضيح دهم، از بهوانم همه چيز را درباره بشري  تيدارد. من م
نم زيترا کيروشني توضيح دهم. اما دربتاره چنتين چيزهتايي صتحب  نمتوزگار باستان تا به امروز بهرا از ر ي رشد و توسعه بشر

نم. اساس و بنيان درک کيوند صحب  مشيان مربوط متهصرفاً درباره چيزهايي که به تزکي همگي آنها امور مردم عادي هستند.
ويد کته ستوراخ گيمي امروزعلمِ ود. شيو زندگي مجهان اساس درک ماده، شامل بيشتر تمام چيزها در علوم ناقص اس ، و آن 

 –الي قطب جنوب ظاهر شد، به خاطر انتشتار  متواد( صتنعتيدر اتمسفر باالي استراليا، يعني، رخنه در اليه اُزن که در آسمان با

ايجاد شده اس  و اين چيزها بود که باع  صدمه به اليه اُزن شد. درواقتع،  –فلوئورکربن در تهويه هوا و ديگر پسماندهاي گازي
وانيتد تيي که شما نمهمه چيز زنده اس . موجودات عظيم گاز –مايلم به شما بگويم: هر چيزي در اين جهان داراي حيات اس 

وجود دارند. آنهتا همگتي زنتده تعداد  وانيد بشماريد که چهتينم –يه ديگر بر روي هم هستندال اي بعد ازهالي ،يهالبههببينيد الي
طور جدي محل زندگي انستان را ختراب هلم اس  که بوسيلۀ عبههستند. آن صنع ِ آورده شده  يخدايموجودات هستند، همگي 

که در اتمسفر باالي قطب جنوب ستوراخ ايجتاد  نيس آسيب ناشي از آن مادۀ گازي  خاطر بهکرده اس . اين قطعاً درس  اس . 
چرا  يافته ظاهر نشد؟توسعه وانند به موجودات سطح باال صدمه بزنند. چرا سوراخ در اروپا، منطشه صنعتيِتيا نمهنشده اس . انسا

زيتادي روي  ي ندارد؟ زيرا خدايان ديدند که انتشتار ضتايعات و گازهتاي ستميِاهبايد در قطب جنوب باشد، مکاني که هيچ سکن
وجه آنچه علم هيچآن را بستند. آن بهسپس ي را باز کردند تا بگذارند ضايعات گازي خارج شوند و اهزمين وجود داش ، پس پنجر

 د نيس .نکيمعاصر استنباط و فرض م

تواند کند. بنابراين اکنون بشر ديگر نميها را کنترل مياي رسيده اس  که علم، تمام حوزهبشر به مرحله پيشرف  و توسعه امروزه
خودش را از آن جدا کند، چراکه واقعيتي از رشد و توسعه اجتماعي انسان شده اس . اگر در تعارض با آن باشيد عملي نيست . متا 

خوبي عمل کنيتد. ايتن اشتتباه شتما خود به کنيم. بنابراين در تحشيق علمييتا بيشترين حد ممکن مطابق با مردم عادي عمل م
خوبي انجتام آنجاکه يک شغل است ، بايتد آن را بتهملتي بتواند از آن آزاد شود. از نيس . آن چيزي نيس  که يک فرد، مردم، يا

همين اس . فکر نکنيد که شما ايتن يتا آن کتار را  اشخوبي انجام دهيد. همهتان را به انجام رسانيد، و کارتان را بهدهيد. وظايف
رحمانه اشغال کرده اس . تشريباً هر چيزي از بشري  ي  را بيبشراي از دهيد. در واقعي ، علم هر حوزهبراي خاطر علم انجام مي

ا متوقتف کنيتد. درخصتوص گونه اس   انجام هتر کتاري رخاطر داينکه علم اينتوانيد بهخاطر آن وجود دارد، بنابراين نميبراي 
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خواهم که از اين واقعيتي که جامعه بشري را به غُتل و زنجيتر خواهم اين اصل را درک کنيد. از شما نميکنندگان، فشط ميتزکيه
 خواهم از کارتان دس  بکشيد.طور نيس  که از شما ميکشيده جدا شويد. اين

کنتد، کته باعت  ول به شناخ  چيزها از جنبته متادي هتداي  ميگفتم که علم يک مذهب اس  و مذهبي کامل اس . شما را ا
تتان در ذهن -کشتانندشود از لحاظ معنوي آن را باور کنيد. از سوي ديگر، مذاهب حشيشتي، شتما را اول بته درک اصتول ميمي

ن را از جنبه مادي درک يابد. عاقب  آتوسعه ميملموس ، در آخر به ملموستان از غيرکنيد. درکطور واقعي درک ميمسائل را به
کنتد. از گرديد. چنين روندي اس . علتم ايتن رونتد را بترعکس ميتان برميکنيد و بعد از رسيدن به کمال به بهش  آسمانيمي

هاي معنوي کته بته تغييترات متادي کند. از سوي ديگر، مذاهب از درککشاند شرو  ميچيزهاي مادي که مردم را به ايمان مي
دهم که شما بتوانيد آن را درک کنيد. ازآنجاکته علتم واقعيتتي در کنند. من اين اصول را توضيح ميد شرو  ميشوسوق داده مي

صترفاً درحتال صتحب  دربتاره  هستيِ انسان به آن وابسته شده است .آن چيزي اس  که  –جامعه شده اس  مخالف آن نيستم
 وضعي  واقعي علم معاصر هستم. 

 خواه صحب  کنيد؟رۀ روابط سببي و قلب نيکپرسش: استاد ممکن اس  دربا

خواهي چيست . ايد، الزم اس  طرز فکرتان را اصالح کنم. بگذاريد به شما بگويم نيکخواهي اشاره کردهازآنجاکه به نيک معلم:

خش و بتدون بزنتدگي کننتد، اگتر هتر روز لتذت کنند اگر بسيار راح  و بدون باليا و سختيافراد در جامعۀ مردم عادي فکر مي
خواهي گاه خداوند نسب  به آنها نيتکدلواپسي باشد، و اگر کمبود مالي نداشته باشند و هر آنچه که احتياج دارند داشته باشند، آن

گونه بود، پس بتا متردم طور نيس . اگر خدا ايندارد و نسب  به آنها بسيار خوب اس . پس بگذاريد به شما بگويم که خداوند آن
کننتد مجبورنتد روابتط دانيد افرادي که در اين دنيتا زنتدگي متيبود. زيرا منطق انسان کامالً برعکس اس . شما ميبسيار بد مي

. عيسي گف  که مردم گناهکار هستند. ازآنجاکه گناهکار هستند، به اين ايجاد خواهند کرد اجتماعي داشته باشند، و بنابراين کارما
شتوند. اينکته بخواهيتد کنند و زندگي پس از زندگي گناهاني مرتکب ميدر اين بعد کارما ايجاد مياند. آنها بُعد افراد عادي افتاده

تان پرداخ  کنيد؟ اگتر بتراي کارمتا پرداخت  نکنيتد و در ايتن راح  باشيد، آيا بدين معني نيس  که تمايل نداريد براي کارماي
ممکن اس  به چيتزي بتدتر بازپيتدا  -دس  نخواهيد آوردهنساني بزندگي کارماي بيشتر ايجاد کنيد، در زندگي بَعدي حتي بدن ا

توانيد به جهنم بيفتيد. اگر حتي بيشتر سشوط کنيد از بين برده خواهيد شد. فشط مي ايجاد کنيد شويد. و اگر هنوز کارماي بيشتري
بايد با شما چگونته « شما خوب باشد، نسب  به»يد، اگر قرار باشد خداوند اين اصل نگريسته شود، به من بگويپس وقتي از منظر 

 رفتار کند؟ رابطۀ سببي دو عل  و معلول  اين اس .

هتاي بستيار بينم؟ اگر فردي واقعاً خوب باشد، در اين زندگي با سختي( واقعي ميبِيسيخواهي  عنوان نيکپس، چه چيزي را به
خود را پرداخ  کنتد، ايتن دورۀ زنتدگي کته  هاي کارماييها بدهيشود. هدف اين اس  که در ميان اين سختيزيادي مواجه مي

تواند به ها پرداخ  شوند ميسرع  تمام کارمايش را پرداخ  کند. پس از اينکه همۀ قرضو بهبداند بدني انساني دارد را غنيم  
اش رد. پتس، دربتارهبتبهش  آسماني برود و براي هميشه از خوشبختي لذت ببرد. پس وقتي در ميان مردم عادي اس  رنتج مي

کنند ها اس . مردم عادي فکر ميخواهي حشيشي چيس ؟ برداش  بوداها از مسائل کامالً متفاوت از برداش  انسانبينديشيد: نيک
خواه هستتند. وقتتي درد و رنتج اگر بوداها يا خدايان بگذارند مردم از بخ  و اقبال عادي انساني لذت ببرند، نسب  به مردم نيک

گتذارد شتما اينکته ختدا مي« پناهم!کني؟ من تنها و بياوه، خدا، چرا مرا رها مي»کنند: ، به زمين و آسمان شکاي  ميکشندمي
طوري که بتوانيد برگرديتد. چشتدر عتالي است  بته ، بهاس  کارما را پرداخ  کنيد، بدين معني اس  که او درحال مراقب  از شما

دانيد کته درحتال تزکيته کتردن خواهي حشيشي اس . ميبه پايين وجود ندارد. آن نيک مکاني برگش  که تولد، نابودي، يا سشوط
ها را بگذرانيد، چراکه شتما را داش  سختيبرم؟ براي شما لزومي نميتان را از بين نميهايها و محن هستيد. پس چرا همۀ رنج

بود! شتما خودتتان بايتد بود! اما آن عملي نميخواهانه ميکو چشدر آن ني -بردم و کار تمام بود، مگرنه؟سادگي به آن باال ميبه
تتوانم براي آنچه بدهکار هستيد  پرداخ  کنيد. عجله کنيد و آن را بپردازيد! عجله کنيد و آن را بپردازيد، و فشط به اين طريق مي

خواهي چيست  خواهي و اينکه نيککگونه نيس ؟ از منظري ديگر دربارۀ نيتر شما را نجات دهم. آيا اصول آن اينهر چه سريع
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هاي عتادي بتراي شود، نه به مردم عادي. هرگز اين را فراموش نکنيتد. انستاندرحال صحب  هستم. فا به شما آموزش داده مي
ها انسان هستند، درحتالي کته شتما شتاگردان، شتاگرد اند. آنها مجاز نيستند اين اصول را بدانند. انسانهميشه در توهم گم شده

 هاي عادي هميشه متفاوت خواهند بود.کنندگان و انسانتيد. تزکيههس

خدايان درحال تماشتا کتردن هستتند. درايتن بُعتد،  -توانم به شما بگويم: هيچ چيزي در دنيا تصادفي نيس چيزي هس  که مي
هاي د، آنهتايي کته سيستتمدهند، کساني که مسنول نظتم در جامعته هستتنآنهايي وجود دارند که بازپيدايي را نظم و ترتيب مي

سازندۀ هوا  گوناگون کنند، آنهايي که مسنول هوا و اجزايدهند، کساني که یبات زمين را کنترل مياجتماعي را نظم و ترتيب مي
کنند. در اين بعد انوا  مختلف خدايان وجود دهند مراقب  ميهستند، و آنهايي که از آنچه خدايان مختلف بر روي زمين انجام مي

توانس  امور در جامعه انساني صرفاً از چيزي پيروي کند که مردم شود آنها چنين مسائلي را سرپرستي نکنند؟ آيا ميدارد. مگر مي
 خواهان آن هستند؟ آن مطلشاً غيرممکن اس .

ه به جن، شن، رن و بازداري متشابل، آيا حشيش  دارد که در سطوح باال، يکي از اين دو ماد متشابلپرسش: درخصوص اصل ايجاد 
 تر اس ؟نزديک

اي ساخته شده اس . بگذاريد به اين شيوه توضتيح دهتم: دو متاده جن، شن، رنگونه درک شود. تمام کيهان از نبايد اين معلم:

آينتد. اگتر در ايتن جهتان فشتط بختش مثبت  وجتود وجود ميبه جن، شن، رنوسيلۀ دکه شما اشاره کرديد  هر دو در کيهان به
خاطر شد. دقيشتاً بتهکننده ميداشتند، و زندگي خستهشد. آنها نه شادي و نه درد ميانگيز ميداش ، براي موجودات بسيار رق مي

کننتد در ايتن صتورت حتس متيدانند  فشط وجود سختي و درد، مردم وقتي خوشبختي دارند آن را گرامي داشته و قدر آن را مي
زندگي جالب اس . بنابراين ازآنجاکه در جهان سم  مثب  وجود دارد، وجود سم  منفتي بتراي موجتودات نظتم و ترتيتب داده 

 تواند کارما را براي آنها از بين ببرد.شود، و آن ميمي

کند خونم به جوش ز دافا را مطرح ميام به محض آنکه کسي حفاظ  ااز ريشه، احساس کرده مشکلمپرسش: از زمان حل شدن 
 آيد. استاد، آيا اين حال  درس  اس ؟مي

خير، درس  نيس . آن درس  نيس . همه، به اين توجه کنيد! همين االن دربارۀ ستم  مثبت  و ستم  منفتي صتحب   معلم:

به ستطح طور سم  مثب ، همانشود  درحالي که رسد، بخشِ بد ميين به اينجا ميسم  منفي به سطح پاي طور کهکردم. همان
توانيم امور وجه نميهيچگويم که در جامعۀ مردم عادي، بهشود. بنابراين به شما ميمي  شن(رسد، بخشِ خوب ين به اينجا ميپاي

 مان کنترل را در دست  داشتته باشتد.دهند. بايد هميشه بگذاريم بخش خوباي انجام دهيم که مردم عادي انجام ميرا به شيوه
شتعور شعور سرش  بودايي دارند. درواقع، بگذاريد به شما بگتويم کته موجتودات ذيبودا شاکياموني گف  که همۀ موجودات ذي

هايي زمان سرش  اهريمني نيز دارند. يعني، سرش  اهريمني و سرش  بودايي در هر موجودي با هم وجود دارند. در وضتعي هم
او درحتال عمتل کتردن است . در  شتود، سرشت  اهريمنتين يا غيرمنطشتي متيدهد يا خشکه شخص کنترلش را از دس  مي

خواه اس ، سرش  بودايي آن شخص درحال عمل کردن اس . اين دو سرشت  هايي که شخص منطشي، مهربان، و نيکوضعي 
تتي يتک ايستتگاه بريم. چندي پيش، وقکار ميشوند. بنابراين ما هميشه سم  خوب را بهمتفاوت تح  شرايط مختلف ظاهر مي

ني  بتا آنهتا صتحب  طور منطشي و بتا حستناساس درباره ما پخش کرد و ما به ديدن آنها رفتيم، همه بهتلويزيوني گزارشي بي
کنتد. طترز کردند. در آن زمان افراد بسياري به آنجا رفتند، اما بودن تعداد زيادي از افراد لزوماً آن را به رويداد بتدي تبتديل نمتي

اي کامالً مهربانانه به آنها تواند خوب يا بد باشد. آنها مسائل را با دليل و به شيوهگزينند، ميرويکردي که آن افراد برمي برخورد و
کننتده هاي عمومي نيز صدمه نزدند. همه توانستند مثل يک تزکيهتوضيح دادند. آنها درگير امور سياسي کشور نشدند، و به مکان

ا توضيح دهند. افراد ددر ايستگاه  تح  تأیير قرار گرفتنتد زيترا هرگتز چنتين افترادي را نديتده بودنتد. مان رعمل کنند و داليل
خواهند درباره برخي از موضوعات نظر خود را بگويند يتا برعکس، چرا در جامعۀ بشري خشون  وجود دارد؟ مردم عادي وقتي مي

کنند. خشون  و داد و فرياد وجود دارد، و حتي استلحه اضاتي بر پا ميشوند و تظاهرات و اعتربراي ديگري دليل بياورند جمع مي
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کننده هستيم، خاطر اين اس  که مردم يک سم  اهريمني دارند و آنها افراد عادي هستند. اينجا ما تزکيهگيرند. آن بهدس  ميهب
گيرنتد  متردم کار متيب و سم  بتد را بتهکار ببريم، نه بخش بد را. افراد عادي هر دوي سم  خوو بايد فشط بخش خوب را به

کننتد. کاري متيدهند و کتکشوند، فحش ميکنند. آنها وقتي در بح  پيروز نميعادي از هر دوي منطق و خشون  استفاده مي
 افراد عادي، هم سم  خوب دارند و هم سم  بد دارند. 

ي بودند که به زمين فرار کردند. آيا آنهتا بته شتکل ارواح سازي شد، موجوداتي فرا زمينجهان پاک وقتيپرسش: استاد گفتند که 
 هايي ديگر؟ تسخيرکننده وجود دارند يا در قالب شکل

دانيد که زمين تنها سياره در اين جهان نيس  که در آن اول بگذاريد توضيح دهم موجودات فرا زميني چه هستند. شما مي معلم:

هتايي   زمتين، زمينيتجود نداشته اس . من درحال گفتن اين هستم کته در موقعزندگي وجود دارد، و زمين فشط اين يک بار و
تعتداد  -ها منفجر شدند. دفعات بستياري اتفتاق افتتادهاي پيشين دور انداخته شدند. بعضيبودند که قبالً وجود داشتند. آن زمين

آن  ۀت در فاسدترين وضع ختود بودنتد و متادبسيار زياد بوده اس . آخرين مرحلۀ يک زمين، هميشه زماني بوده اس  که موجودا
شد چون تمام کتره بته تتوپي از کارمتا توانس  نگه داشته شود. آن از بين برده ميترين بود، بنابراين آن زمين ديگر نميناخالص

شوند و بدون توجته بته ميشوند. آنها به خاک، سنگ، گياه يا ماده بازپيدا تبديل شده بود. دليل اين اس  که موجودات بازپيدا مي
شد، کنند. وقتي کارما در همه جا بود زمين توپي از کارما ميشوند، با خودشان کارما حمل مياينکه به چه چيزي دوباره متولد مي

طور شد. هنوز افرادي برروي زمين وجود داشتند که نسبتاً خوب بودند، آن افرادي که تعدادشان بتهبنابراين در آن مرحله نابود مي
گرفتند. اما در طول شدند و آنجا قرار ميقلمرو برده مياستثنايي کم بود يا تعدادشان بسياربسيار کم بود، به سيارات ديگري در سه

ها، اين زمين به دفعات غيرقابل شمارشي جايگزين شده اس  و هر دفعه افرادي بودند که بتاقي ماندنتد. بنتابراين باگذشت  قرن
ها را با ظتاهر و صتورت متفتاوتي آفريدنتد، مانده افزايش ياف . خدايان در هر دوره از زمان انسانوجوداتِ باقيزمان، تعداد آن م

ها بسيار بارز هستند، و برخي وجود دارند که در سيارات ديگتري آفريتده شتدند. اينهتا موجتودات فترا زمينتي طوري که تفاوتبه
 هستند.

کننتد، اس  که ايفتا مياند. اين نششي مانده، در آنجا قرار داده شدهجاياز تاريخِ بهبرگي مثل  اند،اي از تاريخ شدهآنها مثل سابشه
ها داشتند را بتا ها باقي مانده بودند، و آن فناوري که در آن دورهنششي بسيار کوچک. آنها از آخرين مرحلۀ زمين درطول آن دوره

شان بسيار پيشرفته بود. با گذش  اين دورۀ طوالني از زمان، دانشي از جهان کته رو نشطۀ شرو خود به سيارات ديگر بردند، ازاين
عدهاي ديگر شتود و بته حالت  آن تواند وارد بُشان مي. بدناس  توانستند کسب کنند بسيار فراتر از دانش ساکنين زمين امروزي

شتوند و بته جلتو و عشتب يزهايي که در آن سوار مياند. آن چبُعدهايي که در آن هستند تنظيم شود  تا اين مرحله پيشرف  کرده
هتاي مکانبُعدهاي ديگتر شتوند و بته زمانوارد توانند مي -نامندپرنده ميها بششابهاي پرواز که انسانآن وسيله -کندپرواز مي

انتد. طوالني را طتي کرده مکاني سريع سفر کنند، فشط پس از زمان کوتاهي ماندن در آنجا، مسافتيديگر پرواز کنند. اگر در زمان
وجته از آن نتو  متواد متصتور در هيچکننتد بهها غيرقابل تصور اس . نو  سوختي که استفاده ميرو آن سرع  براي انسانازاين

 ، تنوري، يا مفاهيم علم مدرن نيس .فناوري

انتد. پتس در ايتن جهتان روابتط بتودهطور مداوم درحال توسعه يافتن و تغييتر شتکل درطول اعصار، اين موجودات فرا زميني به
انتد در جتايي کته آنهتا زنتدگي اند. طمع و شهوت باع  شتدهاجتماعي غيرعادي که اين نو  از موجودات دارند، واقعاً ظاهر شده

بتراي  اند زيرا انسان هنوز آن توانايي را ندارد کتهستارگان روي دهد. آنها هنوز انسان را تهديد نکرده کنند چيزي شبيه جنگمي
ها حملته شتديد بته انستاناند. اگر براي آنها تهديتدي محستوب ميرو به نو  بشر حمله نکرده. ازاينمحسوب شودآنها تهديدي 

ترين اس . بنابراين به دانند که بدن يک انسان کاملاند، اما آنها ميبشر حمله نکرده کردند. اگرچه موجودات فرا زميني به نو مي
اند تا باعت  شتود موجتودات هاي بشري را با علم اشبا  کردهخواهند آن را بدزدند. تمامِ حوزهاند و ميمند شدهبدن انسان عالقه

آنهتا  ها کامالً جتذب شتيوهطور راسخي به علم باور داشته باشند و به آن متکي باشند. وقتي افکار و شيوۀ هستي انسانبشري به
 ها تبديل به آنها خواهند شد، و آنها درنهاي  جايگزين نژاد بشري خواهند شد.ند و انسانشود، صرفاً بايد جايگزين روح افراد شو



33 

 

اند. آنهتا پتيش از اين ماجرايي طوالني اس . از زمان شرو  انشالب صنعتي در غرب، در گسترۀ کاملي درحال آمدن به اينجا بوده
تمام عيار آنها وقتي شرو  شد که جامعه غربي وارد عصر صتنعتي  آن زمان آمده بودند، اما آن موقع مردم را کنترل نکردند. ورود

مند کاملي را براي اشغال اين زمين فراهم ساختند. ايتن آنهتا بودنتد کته علتم را بتراي هاي نظامها و برنامهسازيشد. آنها آماده
ها و ستاده کتردن شکل کردن انسانان يکشوسيلۀ موجودات فرا زميني برپا شد. هدفها ايجاد کردند. بنابراين اين علم بهانسان

شتکل و همستان کردنتد تتا بعتداً کنتترل و جتايگزين ها باشند. آنها دانش را يکشکليِ ماشينافکار آنها بود تا حدي که به يک
دنتد، کنتترل ختود انتختاب کر ۀعنوان پيشگامان آيندها را بهعالوه، آنها تعدادي از ملي شان آسان کند. بهها شدن را برايانسان

هتاي باستتاني تاز رها شدن از کنتترل همتۀ فرهنگراند. اياالت متحده پيشرا ميفناوري داري اس  که کامل بشر. ژاپن طاليه
اس  که بگريزد. تمام دنيتا تحت  تتأیير فرهنتگ ها نيز قادر نبوده ترين ملي ترين و بستهروي زمين اس . حتي فرهنگ قديمي

تتاز ترکيتب نژادهتا بتود. آالت در مراحل اوليه بود، و اسپانيا پيشتاز ساخ  ماشينه اس . انگلستان پيشمدرن امريکا قرار گرفت
کنند تا موجودات بشري از خدايان سس  شوند، مخلتوط کتردن نژادهتا است ، باعت  روشي که موجودات فرا زميني استفاده مي

کننتد. اهتالي آمريکتاي جنتوبي، هيبريدي که امروزه افراد توليد ميريشه شوند، درس  مثل گياهان ها افرادي بيشوند انسانمي
يتک از اينهتا اند. هيچهمه اين نژادها مخلوط شده -ها و بعضي از افراد در آسياي جنوب شرقياهالي آمريکاي مرکزي، مکزيکي

 اند.ها فراهم کردهفتن از انسانتواند از چشم خدايان دور بماند. موجودات فرا زميني تدارکات بيشتري را براي سبش  گرنمي

داند چگونه با کامپيوتر کار کند دنامش  یب  شده اس . البته شاگردان ما اين مشکل را ندارند. همتين کته فتا را هر کسي که مي
دن انستان اي از خودشان را درون بتکنم. آنها اليهوسيلۀ آنها اشغال شده را پاک ميتان که بهکنيد، من آن اليه از بدنکسب مي
گيرند علمي اس  که آنها آوردند، العاده وحشتناک اس ! هر چيزي که افراد از مدرسۀ ابتدايي تا دانشگاه ياد مياند. فوقشکل داده

شتود گيرند باعت  متيجاحاضر اس . چرا الهاماتي که مردم ميکنند محصول اين علم همهها استفاده ميو هر آنچه امروز انسان
اند تا وسيلۀ آن اليۀ بدن که موجودات فرا زميني شکل دادهفناوري با چنين سرع  بسيار زيادي توسعه يابند؟ اين بهکامپيوترها و 

شتان کته در بتدن انستان و علم شود. دقيشاً به خاطر اين اس  که آن سيستم فناوريبتوانند نژاد بشري را کنترل کنند، انجام مي
وترها چشدر پيشرفته هستند. امتا آن يتصور اس  که کامپگونه عمل کند. امروز غيرقابلاد آنشود ذهن افراند، باع  ميشکل داده

گونه ادامه يابد، موجودات فرا زمينتي جتايگزين انستان خواهنتد شتد. امتا يک فناوري بشري نيس . اگر براي مدتي طوالني اين
هاي عتادي قلمرو هستند، جتايي کته انستاندر گسترۀ سههمگي درباره آن بينديشيد: هرچه باشد موجودات فرا زميني موجوداتي 

کنند چنين کارهايي انجام دهند. آن اتفاق افتاده است  زيترا فتاي جهتان هستند. داليل ديگري وجود دارد که چرا آنها جرأت مي
ايتن وضتعي  قترار باال نيز مربوط اس . اگتر کنند. پس به موجودات سطحمنحرف شده اس  و ديگر خدايان از امور مراقب  نمي

شتان ها ديگر اصالً خوب نيستند، اخالقياتاس  عوض شود، بايد از سطوح باال شرو  شود. زيرا آنها اين عشيده را دارند که انسان
کنند اشکالي ندارد که جايگزين آنان شوند، با اين فرض که آنها فاسد شده اس ، و همه چيز منحرف شده اس . بنابراين فکر مي

واها، بته انستان نزديکتترين ستاتور مشابه قرار اس  از بين بروند. بوداها نسب  به مردم مهربانند زيرا تاتاگاتاهتا و بوديطنيز به
ترين سطح بوداها هستند. وقتي بوداهايي که در سطح بسيار باالتري از آن سطح بوداها هستند توقتف کننتد و يننها پايآ -هستند

ها هتيچ بته رسند؟ انستاننظر ميها چگونه بهنظر آنها مثل مردم عادي هستند. پس براي آنها انساننگاهي بيندازند، تاتاگاتاها به
کننتد. تفکرشتان ايتن کنند و دوباره شترو  متيها ديگر خوب نيستند، صرفاً آنها را نابود ميبينند انسانآيند. وقتي ميحساب مي

ها داشته باشند، بلکه نسب  به بوداها دارند. وقتي خدايانِ سطوح حتتي انگونه نيس  که نسب  به انساس . براي آنها رحم  اين
ها به چشم آنان هيچ هستند و ناچيزتر از موجودات ميکروسکوپي هستتند. ايتن اندازند، انسانکنند و نگاهي ميباالتري توقف مي

جواب  در« را به اين شکل و آن شکل نجات دهيد.معلم، شما بايد ما »گويند: بينيد، مگرنه؟ بعضي از افراد حتي ميموضو  را مي
کنيد اگر بودا شما را نجات ندهد، از عشب کشيدن رنج خواهد برد، چنانچه گويي به انجتام آن اعتيتاد پس فکر مي»گويم: آن مي

  بته شتما، دهند  فشط از روي رحمتي که نسب  به مردم، نستبآن به اين شکل نيس . بوداها دمردم را نجات مي« داشته اس ؟
هاي معيني تزکيه خواهند به شيوههايي مشخص نجات داده شوند، و ميخواهند به روشخواهند انتخاب کنند، ميدارند. مردم مي
 کنند. دانند دربارۀ چه چيزي صحب  ميکنند. آنها نمي
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ستند که در آن باال درحال پاکستازي گونه اس . آنها موجوداتي هشود، وضعي  اينتا جايي که به موجودات فرا زميني مربوط مي
هاي اخيتر بته تعتداد زيتادي سرع  به اينجا سرازير شدند، و مخصوصاً در ستالشدن هستند و دربارۀ پاکسازي فهميدند، پس به

ه بته رو بتدون توجتريزي شده اس ، ازايتنمندي برنامهطوري نظامدانند اين کاري که درحال انجام آن هستم بهاند. اما نميآمده
اند پرداخت  کننتد. اصتول ايتن توانند بگريزند. قطعاً مجبورند براي تمام کارهاي بدي که انجام دادهاينکه به کجا فرار کنند  نمي

انتد پاستخگو باشتند. طور مسلم معشول و مناسب اس . بنتابراين بايتد بتراي هتر چته انجتام دادهجهان درخصوص هر حياتي به
شود، موجودات فرا زميني قطعاً در آينده وجود نخواهنتد داشت . اگتر ه به حيات آنها رسيدگي ميدرخصوص اينکه درنهاي  چگون

هاي ديگر بازپيدا شود. موجودات بد تواند به شکل زندگيواقعاً افراد خوبي در ميان موجودات فرا زميني باشند، پس حيات آنها مي
ها را نيتز کند. و ايتن همتۀ انستاندهد، جايگاه خود را در آينده تعيين ميروند. پس هر موجود با کارهايي که انجام مياز بين مي
 کند. دهد جايگاه او را مشخص ميشود. هر آنچه يک موجود بشري انجام ميشامل مي

 گتريختن دانستند که در انتها،شان فرار کردند. آنها مياند براي نجات زندگيتاکنون، بيشتر موجودات فرا زميني که به اينجا آمده
طور مشرو  طور نيس  که بهشان سخ  خواهد بود، پس برخي از موجودات فرا زميني با ساکنين زمين ازدواج کردند. اما اينبراي

جاي گذارند. و آن دستته گيرند تا فرزندشان را بهکند. آنها يک زن روستايي را ميکسي با آنها ازدواج نميازدواج کردند، زيرا هيچ
توانند مخفي بتاقي بماننتد. شوند. بدون توجه به اينکه چگونه پنهان شوند، نميارند که در ميان مردم عادي پنهان مينيز وجود د

خواه استيل، آهن، چوب، بتدن انستاني، آب، ستنگ، هتوا، گياهتان، گونگ عظيم درحال باال آمدن از سطح ميکروسکوپي اس . 
يتد، بته آمدن به سم  سطح اس . به متن بگوي يِ هر چيزي، گونگ درحال باالحيوانات، مواد و غيره باشد، از سطح ميکروسکوپ

اند که هيچ راهي بتراي رو آنها ديدهآيد. ازاينباال مي ،سم  سطحتوانند فرار کنند؟ گونگ بسيار توانا اس  و با سرع  بهکجا مي
؟ آنها درواقع ارواح تسخيرکننده نيستند. اما بعضتي از توانند وجود داشته باشندگريختن يا پنهان شدن از آن وجود ندارد. چطور مي

انتد و دانيد که آنها چه کساني هستند. برختي مخفتي شتدهروند. هيچ نميها راه ميآنها ظاهر انسان را به خود گرفته و در خيابان
شتان هايپرندهو بشتشاب توانستتند پنهتان شتوند،اکنون کم اس ، خيلتي کتم. در گذشتته متيآيند. اما تعدادشان همبيرون نمي

سرع  درحال آمدن بته اند. گونگ عظيم بهتوانستند پرواز کنند و به بُعد ديگري بروند. اما بُعدهاي ديگر همگي پاکسازي شدهمي
ال نيتز، توانند در يک غار يا ته دريا پنهان شوند. حتي با اين حتوانند پنهان شوند. در اين بُعد فشط مياينجا اس  و آنها ديگر نمي

هرحال، اين مشکلي اس  که آنها با آن مواجه هستند. همه موجودات در اين امتر درحتال تعيتين توانند پنهان باقي بمانند. بهنمي
 جايگاه خود هستند.

توانيم به تزکيه وارد شويم بدون آنکه بتا دانتش متردم عتادي غلط اس ، پس آيا ما مستشيماً مي عاديپرسش: علم جامعۀ مردم 
 تعليم داده شده باشيم؟

دهم، مفاهيم مردم متدرن مان را باال ببريم. وقتي فا را آموزش ميتوانيم دبا مطالعۀ علم،  دانشاز منظري ديگر، هنوز مي معلم:

دست  آوردن رو براي بهتواند ذهن شما را باز کند، ازاينگيرم تا مردم بتوانند درک کنند. دانش ميکار ميرا نيز براي توضيح فا به
کنم را برايش مشکل خواهد کرد. ين باشد، درک اصطالحات مدرني که استفاده مييح تحصيلي فرد واقعاً پافا مفيد اس . اگر سط

 -وستيلۀ علتم ايجتاد شتده باشتدنوعي که به -طور نيس  که فرد بدون آن نتواند درک کند. اگر فرهنگ از اين نو  نبوداما اين
ا با زبان باستاني آموزش دهم. با وجود اين، جامعه به ايتن شتکل شتده توانستم فا ردهم، ميجاي شکلي که امروز آموزش ميبه

تواند به اين شتکل اس ، پس براي شما اشکالي ندارد که با شيوۀ جامعۀ مردم عادي مطابش  داشته باشيد. درحال حاضر فشط مي
خوبي موقعيتي که هستيد همۀ کارها را بهکننده، بايد در هر عنوان يک تزکيهکنم بهباشد. خواه بزرگسال باشيد يا کودک، فکر مي

خوبي انجتام دهيتد. اگتر تتان را بتهخوبي ياد بگيريد  اگر شغلي داريد، کارآموز هستيد، مطالب مدرسه را بهانجام دهيد. اگر دانش
بته  تتانيتهتان ممکن اس  بر طبق آن صدمه ببيند و مشتکالتي را در زنتدگي و تزکرويکرد خاصي را در پيش گيريد، راه تزکيه

شان را براي موجودات بشري آوردنتد، شان برسند علمهمراه آورد. بايد بدانيد که اگرچه موجودات فرا زميني براي اينکه به اهداف
 کنند.ترتيب از آن چيزها استفاده مياما خدايان متصدي همۀ امور هستند و آنها نيز به
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 مان در ميان مردم عادي اختصاص دهيم؟ريم و وق  کمتري به شغلمان بگذارا بر تزکيه بيشتريپرسش: آيا بايد وق  

فکتر  صرف کنيد تا در ساعات کاريِ مردم عادي، کارتتان را بته انجتام برستانيد. گونه نيس . بايد بهترين تالش خوداين معلم:

گونه اس . داريد. شيوۀ آن اينکنم بدون توجه به اينکه چشدر مشغول هستيد، براي انجام دادن تمرينات و خواندن کتاب وق  مي
 تان بخواهيد که بيشتر وق  آزادتان را براي تزکيه کردن بگذاريد.عنوان يک مريد کوشا، بايد در قلبکنم که شما، بهفکر مي

 اي براي تزکيه باشيم؟ دنبال محيط پيچيدهپرسش: آيا الزم داريم که عمداً به

 نيتز تتان راراه تزکيتهتوانيتد نميواهيد امور را بر طبق ميل خودتان انجام دهيتد، و توانيد هميشه بخآن الزم نيس . نمي معلم:

 -به خاطر اينکه آرزوي انجام دادن اين يا آن کار را داريد مطابق خواس  خودتان عمل نکنيتدصرفاً خودتان نظم و ترتيب دهيد. 
گونه اس . فشط آن کاري را کته قترار ه کنيد، شيوۀ آن اينخواهيد تزکيشود. اگر ميوسيلۀ من نظم و ترتيب داده ميمسيرتان به

اس ، انجام دهيد. در چين افرادي وجود دارند که بعد از اينکه شرو  به تمرين کردند ناگهان ديگر توجهي به طرز لباس پوشيدن 
را آراسته کنتد، طتوري کته در طور موجه و پسنديده لباس بپوشد و با پاکيزگي و سادگي خود خود نکردند. بدون شک فرد بايد به

شأن يک انسان بايد باشد. اما آنها تا حدي شلخته و ژوليده شدند که تشريباً عاري از شرم و حيا اس . آن غيرقابتل قبتول است . 
ها پيش دائو را تزکيه کرد. شما درحال تزکيه در جامعۀ متردم فِنگ نيس  که سالسانکنيم  شيوۀ جانگ اي که تزکيه ميدشيوه

عادي هستيد. حداقل بايد شبيه يک انسان پاکيزه و نجيب باشيد. خدايان از موجودات بشري باالتر هستند و حتي بايد بهتر عمل 
کنيتد، چيتزي را گونگ را تمترين مياي بهتر عمل کنند. اطمينان حاصل کنيد که وقتي فالونآنها الزم اس  در هر زمينه -کنند

قبول نيس . از منظري خاص، شما درحال ختراب کتردن تصتوير آن قابل -شويدکثيف نمي يده وگيريد و شلخته، ژولناديده نمي
رو براي اين کنفرانس به همه گفتم و به افراد مسنول اشاره کردم که همه بايد به پتاکيزگي طور نيس ؟ ازايندافا هستيد. آيا اين

ها خوب بوده اس ، پس براي هتر کستي اقتصاد چين در اين سالنظر نرسند، مگرنه؟ ديگران نامناسب بهدر نظر لباس بپوشند و 
قيم  بپوشيد، اما حداقل، هاي گرانگويم که مجبوريد لباسدس  لباس مناسب واقعاً مشکلي نيس . نميدخريدن و  پوشيدن يک

کنيم. ايتن نبايتد تزکيته متيياد داشته باشيد، ما در جامعه متردم عتادي تر لباس بپوشيد. بهمرتب باشيد و کمي تميزتر و مناسب
 شود، نبايد براي خودتان يک محيط تزکيه را نظم و ترتيب دهيد.مشکلي باشد. بنابراين، تا آنجا که به تزکيه مربوط مي

کنتد را ببينتد. امتا تواند فالون و اسم استاد کته نتور منتشتر متيچهار ساله باز شده اس  و او مي کودکپرسش: چشم سوم يک 
کند. اين آشفتگي مرا ، شرو  به گريه و بدخلشي مينکشندترها سر او داد شود، و اگر بزرگدنده و لجباز مييلي يکاوقات خبعضي

 ريزد.هم ميبه

آيا خودتان همين االن به آن اشاره نکرديد؟ شما برآشفته هستيد، و اگر برآشفته باشيد، « ريزد.هم مياين آشفتگي مرا به» معلم:

 ه اس . آيا اين کودک درحال کمک به شما نيس  که رشد کنيد؟تان آشفته شدذهن

گويتد: بينتد، متيوقتي عکس استاد را متي« فالون.»گويد: بيند، با هيجان ميدو ساله يک فالون را مي کودکپرسش: وقتي اين 
گتاهي اوقتات وقتتي « دهيتد. ها را انجامتمرين»گويد: نشيند، ميشي روي زمين ميهايي به حال  ههاو اغلب با دس « استاد.»

 «به استاد گوش دهيد.»گويد: گذاريم او مينوارهاي استاد را مي

 دس  آوردن فا آمتدهپس اين کودک واقعاً خاص اس ، چراکه فشط دو ساله اس . کودکاني مثل اين احتمال دارد براي به معلم:

خوبي مان، تعداد بسياري هستند که بهنج ساله و شش سالهباشند. در ميان شاگردان و مريدان کوچک، شاگردان کوچک چهار تا پ
طبيعي زيادي دارند. افراد بسياري مثل آن وجود دارند. هاي فوقالعاده هستند. بعضي از آنها توانايياند. آنها واقعاً خارقتزکيه کرده

« دس  خواهد آورد.اوه، اين خانواده فا را به»رد: اي در آينده فا را کسب خواهد کبينند که چه خانوادهروشني ميخدايان در باال به
 توانند فا را کسب کنند.پيدا شوند، زيرا به آن طريق ميهايي دهند که آنجا بازترتيب گاه ممکن اس  نظم وآن
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 هاي ديگر کارما دارند؟بيشتر از مکان هابيمارستانپرسش: آيا 

زا دارد. رسد کمي بيشتر چيِ بيمتارينظر ميها اس ، و بهاي براي درمان بيماريبيمارستان در جامعۀ مردم عادي مؤسسه معلم:

تواننتد بته کنندگان ندارد. آن چيزها نميترسيد؟ آن هيچ ربطي به ما تمرينکننده از چه چيزي ميعنوان تمريناما باز هم، شما به
 ما آسيب برسانند.

 کنندگان ددافا  تأیير بدي دارد؟ ا انجام کالبد شکافي در بيمارستان بر تمرينيپرسش: آ

خواهيم که بتا اند. در تزکيه از شما مياي نيس  زيرا آن افراد مردهاگر آن شغل شما اس ، صرفاً آن را انجام دهيد. مسنله معلم:

هاي جامعتۀ متردم اينکه االن درحال تزکيه هستيد شيوه جامعۀ مردم عادي تا بيشترين حد ممکن مطابش  داشته باشيد. به خاطر
 بود.طور عملي نميعادي را تغيير ندهيد. اين

 دهد؟ پرسش: اگر شخصي زباني فحاشي نکند اما در ذهنش ناسزا بگويد، آيا اين فرد تشوا از دس  مي

وجته هيچشان بهها در قلباما وابستگي« ام،کردهخوبي رفتار ام و بهمن خيلي خوب تزکيه کرده»گويند: بعضي از افراد مي معلم:

رو فشتط تغييترات اساستي تغييترات حشيشتي حساب آيد؟ آيا آن جعلي نيس ؟ ازايتنتواند تزکيه بهاند. آيا آن ميدور انداخته نشده
تتان اينکه آيا قلتب و ذهن هستند. آنچه در ظاهر اس  تماماً نمايش اس . اينکه آيا زباني ناسزا بگوييد يا نه فشط تشريفات اس .

تان تغيير نکرده اس . اينکه تشوا از دس  دهيد يا تان فحش دهيد، پس البته ذهنتغيير کرده اس  يا نه، واقعي اس . اگر در ذهن
 اي فرعي اس . دافا براي حفظ تشواي افراد عادي، آموزش داده نشده اس . نه، مسنله

توانتد بته ها برطرف نشده باشند فرد متيترسند. آيا اگر اين ترسو جانوران ديگر مي يسم حيواناتپرسش: بعضي از شاگردان از 
 کمال برسد؟

از وابستگي به ترس خالص کنيد و خوب خواهيد بود. بستياري از شتما لزومتاً از آنهتا  خود راآنها دو چيز متفاوت هستند.  معلم:

کنتد، ن نوعي از کثيفي نيس  که شخص از ديدن متدفو  احستاس متيترسيد، اما آنها را دوس  نداريد زيرا کثيف هستند. آنمي
کند آن چيزها بد هستند  چنين حسي دارد. در دنياي آينده، در جهان آينده، چنين بلکه نوعي از کثيفي اس  که فرد وقتي فکر مي

ش  و پليد را نداش . چترا بعتدها موجوداتي وجود نخواهند داش . بگذاريد به شما بگويم که جهان در ابتدا آن چيزهاي سمّي و ز
آنها پديدار شدند؟ زيرا کارماي موجودات زيادتر و زيادتر شد، موجودات بدتر و بدتر شدند، و جهان بيشتر و بيشتتر ناختالص شتد. 

 گونه توسعه يافتند. تدريج بيشتر و بيشتر سمّي شدند. آنها اينبنابراين چيزهاي بد بيشتر و بيشتر ظاهر شدند، و به

« شوند  ليانتگ ليانتگ شتيانگ جتي ار الي(.طور پيوسته دوتا دوتا وارد ميبه»آمده اس  که: « روشن بيني،»در نوشتۀ  :رسشپ
 را درک کنيم؟ « دوتا دوتا  ليانگ ليانگ(»چگونه بايد 

روشني توضيح دهد. زبان مختصتر است ، تواند مسائل را بهاين ساختارِ گرامرِ چيني باستان اس . گرامر چيني باستاني مي معلم:

گيرد، جامع هستتند. آن بهتترين زبتان کند بسيار پرمحتوا و عميق اس  و آن بُعدهاي دروني که دربَرمياما معنايي که منتشل مي
ها. امروزه، اخالقيات بشر فاسد شده است  ها بود، زبان نوشتاري آسمانگفتند آن زبان آسماننوشتاري اس . در گذشته، مردم مي

بخواهتد توضتيح « شوندطور پيوسته دوتا دوتا وارد ميبه»شود. اگر اين و ديگر خوب نيس ، بنابراين زبان عامه مردم استفاده مي
گويتد: کند و ميبا هم  وقتي کسي با فردي ديگر درباره آن صحب  مي دهد: سه نفر در يک گروه، دو تاداده شود، اين معنا را مي

آن فرد ديگر نيز فکر خواهد کرد که خيلي خوب اس ، پتس او نيتز خواهتد آمتد. « اين فا خيلي خوب اس ، برويم تزکيه کنيم،»
تا خواهند آمد. با استفاده از زبتان ستاده تا سهآورَد، و افراد دوتا دوتا و سهگويد و آنها را مياش ميگاه او نيز به اعضاي خانوادهآن

طور پيوستته دوتتا  بته« ليانگ ليانگ شيانگ جي»عامه مردم امروز ما، مجبور بودم کلمات بسياري را استفاده کنم. با استفاده از 
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کتي بعتد از ي  شتيانگ جتي»شوند، فشط در چهار کلمه همه چيز شامل شده اس . معناي آن اين اس . درخصوص دوتا( وارد مي
طور پيوسته و مستمر آمدن. بتراي توضتيح شتيانگ هاي مختلف، يکي بعد از ديگري، بهبه اين معنا اس  که در زمان« ديگري،(

 جي نيز کلمات زيادي بايد استفاده شود.

فروشتي قيمت  عمدههتاي دافتا را بته توانند کتابوکار کتاب و نشريۀ ادواري هستند ميپرسش: آيا مريدان دافايي که در کسب
 فروشي بفروشند؟بخرند و به قيم  خرده

شتان را چيزي فکر کردم. ازآنجاکه اخيراً کارگران بيشتري در چتين مجبتور بودنتد وظايفچنين مدتي پيش، خودم دربارۀ  معلم:

دافتا هاي فالون بگذاريم کتابکار شدند( و تعداد کمي از آنها شاگردان ما هستند، به اين فکر کردم که آيا ترک کنند  در واقع، بي
کنتد. و ها براي شاگردان را نيتز آستان متيتوانند امرارمعاش کنند، بلکه مشکل خريدن کتابتنها ميرا بفروشند. به اين طريق نه

بتود؟ همته  نظر درس  نيامد. از چه نظر اشتتباهدق  فکر کردم و بهاش بهاند. بعد از آن، دربارهبرخي از شاگردان اين کار را کرده
تواند ما را نجات دهد، اما ما از آن براي پتول درآوردن استتفاده مي -چنين راه بزرگي تا اين حد مشدس -آن بينديشيد: دافا درباره
بايس  انجام شتود. پتس بته دهيم؟ واقعاً نميدهيم؟ دافا را در چه موقعيتي قرار ميکنيم. خودمان را در چه جايگاهي قرار ميمي

وسيلۀ مردم عادي  در جامعه انجام داده شود؟ زيترا درحتال استتفاده از جامعتۀ تواند دبهزۀ انجام آن را ندادم. پس، چرا ميآنها اجا
هتا و ترين سطح است ، بنتابراين انتوا  حرفتهيندم عادي نيز يک تجلي از فا در پايمردم عادي براي انتشار فا هستم. جامعۀ مر

خود نداش  و فشط جتوهر ستياه روي  جود دارند، که اشتباه نيس . اگر کتاب ما بُعدهايي پش هاي آن صرفاً به اين شکل وپيشه
 هتا و کتتابفروشبود. به خاطر وجود بُعدهايي در پشتش اس  که تأیير فا را دارد. براي کتابکاغذ سفيد بود، فشط يک کتاب مي

يعني، آن با فا در سطح جامعۀ مردم عادي مطابشت  دارد. امتا  ها در جامعۀ مردم عادي مشکلي نيس  که آنها را بفروشند،فروشي
کترديم کته پتول دربيتاوريم، و مان، چنين مشکلي که توضيح دادم درواقع وجود دارد. اگتر از فتا استتفاده ميدرخصوص مريدان

 خرج کنيم؟توانستيم آن پول را خرند، مريدان ما هستند، چطور ميها را ميازآنجاکه بيشترين افرادي که کتاب

فروشتي هاي دافتا را بفروشتيد، و اگتر کتابکنيد تا کتابفروشي داريد و از آن موقعي  مناسب استفاده مياگر خودتان يک کتاب
کتنم، زيترا گاه با انجام اين کار مخالف  نميايد، آنفروشي بودهطور خاص براي دافا تأسيس نشده باشد و از قبل صاحب کتاببه

تر کتردن چنان کته بته عميتقکنم همايد. اما با اينکه اين را گفتم، فکر ميباالخره پيش از اين درحال خريد و فروش کتاب بوده
 اي براي رسيدگي به آن خواهيد ياف . دهيد، شيوۀ تازهتان از فا ادامه ميدرک

 ام مشاجره داشتم. آيا آن درس  بود يا اشتباه؟گرفتم و براي ديدن استاد با اعضاي خانوادهمن همه چيز را ناديده  پرسش:

هاي قتانون متن اگر از سرزمين اصلي چين آمديد، به احتمال زياد مجاز نبوديد که بياييد. يا، احتمال آن زياد اس  که بدن معلم:

گاه ممکن است  داليتل تان بر تزکيه باشد. اگر از سرزمين اصلي چين نيستيد، آنشتند که ذهنخواستند شما بياييد و سعي دانمي
ديگري از جانب شما باشد. شايد براي آن بود که ديده شود آيا محکم و استوار هستيد. همه چيز امکان دارد. خودتان بايتد بته آن 

 پي ببريد. 

خواهم بچه داشته باشتم. آيتا ايتن وابستتگي کنم تا تزکيه کنم، اما همچنين ميخوبي استفاده دانم که بايد از وق  بهپرسش: مي
 شود؟محسوب مي

هتا ايم که درحالي بايد تزکيه کنيم که تا بيشترين حد امکان با جامعه مردم عادي تطابق داشته باشتيم. اکنتون دهما گفته معلم:

ک از آنهتا ازدواج نکننتد و بچته نداشتته باشتند، آيتا آن شتکلي از يتکنند. اگتر هيچميليون مريد جوان وجود دارند که تزکيه مي
تان بتا شتيوۀ جامعتۀ متردم عتادي تطتابق توانم به شما بگويم که در تزکيهزدن به جامعۀ مردم عادي نيس ؟ حداقل، ميصدمه
متن مختالف آن « ام.ود را گرفتهخواهم ازدواج کنم. تصميم خدر اين زندگي، صرفاً نمي»گويند: حال، برخي ميداشتيد. با ايننمي
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هاي ديگر نشود، يا جنبه هاي اضافي در زندگيکه سبب مشکالت يا سختيتوانيد به آن شيوه تزکيه کنيد. تا وقتي نيز نيستم. مي
وستيلۀ ختود شتما شتود و بهوسيلۀ شما تصميم گرفته ميدرخصوص آن کاري انجام نخواهم داد. امور مربوط به دنياي بشري به

طتور باشتد. ايتن کتنم اينگذارد، فکر نميشوند. اگر درحال گفتن اين هستيد که داشتن بچه بر تزکيۀ شخص تأیير ميانجام مي
 اتفاق نخواهد افتاد. 

 دانند؟هاي کمال چه هستند؟ آيا همۀ آنها بُردن بنتي فرد را الزم ميپرسش: شکل

برنتد. امتا درخصتوص آنهتايي کته بته روند بدن را ميه به بهش  فالون ميام. فشط آنهايي کاين را مورد بح  قرار داده معلم:

ايد تا فا را کستب کنيتد، از ديتدگاه روند، ازآنجاکه بسياري از شما از سطوح مختلف و قلمروهاي مختلف آمدههاي ديگر ميمکان
ي چيتز عجيتب و غريبتي را بتا خودتتان کردنتد کته گتويبرديد، آن خدايان و بوداها فکتر متيموجودات آن باال، اگر بدني را مي

شتان را شد تمام سيستم تزکيهخواهند. اگر چنان چيزي آورده ميهايي ندارند و آنها را نميرو در آنجا قطعاً بدنايد. ازاينبرگردانده
را جتذب در فتايي ريخ . لطفاً توجه کنيد که بدون توجه به اينکه از کجا آمديد، من فشط چيزهاي اوليه و اصتلي شتما هم ميبه

رسد، براي اطمينان حاصل کردن از اينکه به مکان اوليته تان ميکنم. وقتي به چيزهاي سطحيِ تزکيهترين فا ميجديد و راستين
عبارت ديگر، اگر يک بودا بوديد، يک بودا خواهيد شد  اگر يک . بهزنميک از آنها دس  نمي، به هيچو اصلي خود برخواهيد گش 

، يک دائو خواهيد شد  و اگر يک خدا بوديد، يک خدا خواهيد شد. ظاهرتان و هر آنچه که قبالً داشتيد تغييتر نخواهنتد دائو بوديد
دست  آورنتد، و هکرد. آنهايي که قبالً يک مشام دستيابي نداشتند ممکن اس  قادر باشند از طريق ايتن دوره از تزکيته يکتي را ب

 تان نظم و ترتيب داده خواهد شد تا به آنجا برويد. سپس هر کجا که قرار اس  برويد، براي

شنوم. نگرانم کته مداخلته از دهم، هميشه موسيشي يکساني که متعلق به دافا نيس  را ميها را انجام ميپرسش: هر وق  تمرين
 هاي بُعدهاي ديگر وجود داشته باشد.سوي پيام

ان متفاوت اس . اما حشيشتاً موسيشي زيبتايي در بُعتدهاي ديگتر وجتود مموسيشي در بُعدهاي ديگر از موسيشي براي تزکيه معلم:

ها صداهاي بُعدهاي ديگر هستند. و نگران نباشيد: ختودِ دربارۀ آن نگران نباشيد. آن -شنويد، پس بگذاريد باشدرا ميدارد. اگر آن
سيشي تمرين کنيد. هدف اين است  کته يتک گذارم با اين موموسيشي معرف تزکيه نيس . وقتي درحال تزکيه در دافا هستيد مي

عبارت ديگتر، وقتتي بته اي ذهن شما بتواند به حال  سکون و آرامش برسد. بتهفکر جايگزين هزاران فکرشود تا اينکه در مرحله
تتان هتايکند. بتراي انجتام تمتريندهيد، ذهن شما به همه جا نخواهد رف  بلکه فشط به موسيشي گوش ميموسيشي گوش مي

 بريم.کار ميهمان بهايکنيد بايد هماني باشد که براي تمرينند اس . اما موسيشي که استفاده ميسودم

پرسش: بدن من با نوعي مزاحم  به شکل کلمات و تصاوير مواجه شده اس . االن نيم ستال است  کته طتول کشتيده و قتادر 
 ام بر آن غلبه کنم.نبوده

را  تان چه بود، بايتد آنبدون توجه به اينکه وقتي در آغاز، دافا را برگزيديد قصد و ني  کنندۀ واقعي هستيد،اگر يک تزکيه معلم:

فصتل کنيتد. هتدف متن از  و رها کنيد و نگران هيچ چيز نباشيد. بايد روشن باشيد که نيامديد تزکيه کنيد تا برخي مسائل را حل
ازم تزکيه کنند، و مردم را قادر سازم برگردند. بتراي حتل و فصتل انتشار اين فا اين اس  که مردم را نجات دهم، مردم را قادر س

جدي اس . بايد از اين اطمينان حاصل کنيد که ختود شتما واقعتاً  يهاي بشري عادي نيس . آن امرکردن بعضي مشکالت بدن
ي مشتکالت انستان تواند براي شما حل و فصل شود. اما اگر صترفاً بخواهيتد برختدرحال تزکيه هستيد، و سپس هر مشکلي مي

توانيم هيچ مشکلي را براي شما حل و فصل کنيم. در يک جمله: فتا بتراي تزکيته است . گاه نميعادي را حل و فصل کنيد، آن
را بتراي اينکته پتس متن آن »کنند: گونگ، درمان کردن نيس ، پس فکر مي دانند که هدف فالونطور مثال، بعضي افراد ميبه

کنم. بتراي شتفا هايم نيس ، و من شفا يافتن را ذکر نميکنم که هدف، درمان کردن بيماريدهم. درک ميمداوا شوم انجام نمي
هاي مترا دهم، استاد حتماً بيماريها را انجام ميتا وقتي تمرين»شان هنوز در فکر هستند: اما در ذهن« کنم.يافتن نيز تشاضا نمي
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هتاي مترا ها را انجام دهم، استتاد مطمننتاً بيماريتا وقتي تمرين»کنند: وز فکر ميبينيد، در ذهن خود هنمي« ند.نکپاکسازي مي
خواهنتد متن مشتکالت شتان متدفون شتده است . هنتوز متيآن يک ذره فکر در آنجتا، در اعمتاق ذهن« کنند.سازي ميپاک

اقعاً آنها را رها کنند، اصالً بته آنهتا فکتر اند. اگر وشان وابستههايشان را حل کنم، بدين معني اس  که، هنوز به بيماريسالمتي
دست  آوردن بتدون طور طبيعتي بهبته»شود دهد. ناميده ميگاه ببينيد چه چيزي روي مينکنند، و دربارۀ آنها دلواپس نباشند، آن

توانيد با سخ  مي ،کند. در جامعۀ مردم عادي هر آنچه را که بخواهيدگونه کار مياي اينهر شيوه و روش تزکيه« درطلب بودن.
کس هستتند، آنهتا معکتوس دنبالش برويد. اما اصول در بُعدهاي ديگر دقيشاً برعدس  آوريد يا حتي سرسختانه بهتالش کردن به

دس  آوريد يا کاري را انجام دهيد، سرشتار از وابستتگي کنيد تا چيزي را بهرويد و تمام تالش خود را صرف ميهستند. وقتي مي
دس  آوريد که بيشتر رها کنيد و کمتر نگران آن باشتيد. توانيد چيزي را بهچيزي کسب نخواهيد کرد. فشط وقتي مي هستيد، هيچ

 «دس  آوردن بدون درطلب بودن.طور طبيعي بهبه»شود بنابراين ناميده مي

افتراد احستاس راحتتي کردنتد، پرسش: وقتي استاد در کنفرانس سنگاپور درحال انجام دادن عالئم دس  بزرگ بودند، بعضتي از 
شکسته و غمگين شدند، و اشک ريختند. آيا به ستطوح تزکيته ها دلآور بودند، و بعضيها احساس کردند که عالئم شگف بعضي

 مربوط بود؟

 اصوالً خيلي نامربوط نيس . احساس و درک اشخاص متفاوت اس . -تشريبا.ً اما نه کامالً معلم:

در تزکيه، هر کسي بايد به قلمروي بدون خودختواهي و بتدون منيت  برستد. پتس چترا ستطوح  پرسش: براي به کمال رسيدن
 رسند  وجود دارد؟مختلفي دکه در آن افراد به کمال مي

تواند در سطحِ مرحلۀ اوليۀ مشام دستيابي آرهات نيز به کمال برسد  دس  يافتن بگذاريد به اين طريق مطرح کنم. فرد مي معلم:

شعور الزم نيس ، و شخص احتياج ندارد در فکر مراقب  از کافي اس . فکر کردن دربارۀ نجات تمام موجودات ذي ،خود ِبه رهايي
  خود کار کند و به آن دس  يابتد. آن، ستطح اوليتۀ مشتام کننده فشط الزم دارد که بر دنائل شدن به رهاييِتزکيه -ديگران باشد

حتتي اگتر فشتط ستطح اوليتۀ مشتام دستتيابي  -وا دست  يابيتدساتشام دستيابي بوديخواهيد به مدستيابي آرهات اس . اگر مي
خواهي بزرگ را تزکيه کنيد و توستعه دهيتد و همتراه بتا کنيد الزم اس  قلبي با نيکطور که تزکيه ميهمان -وا باشدساتبودي

خواهي را وانيد آن را به انجام رسانيد يا خير، آن نيتکخود، بايد به ديگران نيز کمک کنيد تا رهايي يابند. خواه بترسيدن به رهاييِ
واقعي اس . آن  -ريزيد. آن مصنوعي نيس برند، و با ديدن آنها اشک ميبينيد که همۀ موجودات واقعاً رنج ميخواهيد داش ، مي

ي خواهتد داد. اگتر بتراي بتودا دهد، اما روچيزي نيس  که بخواهيد اتفاق بيفتد. البته در تزکيه آن حال  در تمام مدت روي نمي
وا ستاتاندازيد، مثل يتک بوديشعور نظر ميخواهي شما متفاوت خواهد بود. مسلماً وقتي به موجودات ذيشدن تزکيه کنيد نيک

تر درک خواهيد کترد و بتا شعور را واضحخواهي خواهيد داش ، رابطۀ کارمايي بين موجودات ذياشک نخواهيد ريخ . شما نيک
کرده و بته آن نگتاه اند، توقف . وقتي بوداهايي که به سطحي خيلي باالتر از تاتاگاتا تزکيه کردهنگريدميتري به امور يقخرد عم

ها دارنتد خواهي که بوداها نسب  به انسانکنند آن نيکآنها فکر مي« خواهي اس ؟آن چه نوعي از نيک»کنند: کنند، فکر ميمي
هاي بوداهتاي زيترين شعوري که در بهشت توانند نسب  به آن خدايان، بوداها، و موجودات ذينيز يک وابستگي اس . فشط مي

خواه نيستتند، طور نيس  که بگوييم آنها نيتکخواهي ندارند. اينخواه باشند، اما نسب  به موجودات بشري نيکخود هستند نيک
تتر از ميکترو ارزشند کته حتتي کماينجتا آنشتدر نتاچيز هستت در ينباال اس . براي آنها، موجتودات پتايشان خيلي يبلکه قلمرو

کنند که آن موجودات بشريِ ناکارآمد، نوعي از شکل مفيد حيات باشند. وقتي بوداهايي که حتي ها هستند. آنها فکر نميگانيسمار
فراد عادي هستتند  آن افتراد آن نيز ا اوه، اين بوداهاي تاتاگاتا»کنند: اند به عشب نگاه کنند، فکر ميبه قلمروهاي باالتري رسيده

هاي چيزي نيستند  آنها مثتل ميکترو ارگانيستمها هيچها به نظر آنها شبيه چه هستند؟ انسانانسان« کنند؟ين آنجا چه کار ميپاي
خواهيتد بته آن غلتند. پس دربارۀ بوداها در قلمروهاي حتي باالتر، و حتي باز هم باالتر چه؟ اگتر متينهاي  ريز در کثاف  ميبي
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ساده به شما هستم کته آن شتبيه چيست . فشتط بته ايتن  اين ايدهارائۀ حال  برسيد، بايد تا آن قلمرو تزکيه کنيد. صرفاً درحال 
 شود.محدود نمي

هتاي شتيوه ،بشري داريد. موجودات در قلمروهتاي مختلتف ها آشکار شود، زيرا شما هنوز ذهنتواند براي انسانفاي حشيشي نمي
هتا . اگر بدن يتک بتودا از اتمهاي فيزيکي موجودات در اين سم  مرتباً درحال تغيير اس ختلف هستي را دارند. همچنين، بدنم

هتا توانند چيزي معادل نوترونآن خداياني که از بوداها باالتر هستند، مي بوداهاي حتي باالتر، و بدن تشکيل شده باشد، پس بدن
ها تشکيل شده باشند. و اين فشط آن گسترۀ ميکروسکوپي اس  که بشر توانند از نوترينوها و کوارکها ميباشند. باز هم باالتر، آن

طور اند چه؟ انرژي آنها بهتري ساخته شدهتر، و حتي ميکروسکوپيتواند تشخيص دهد. دربارۀ آنهايي که از ماده ميکروسکوپيمي
اي ختالص و العتادهطور فوقباشد، تراکم آن بيشتر اس . پتس ظاهرشتان بتهبارزي بيشتر اس . هر چه ذرات يک ماده کوچکتر 

توانيم منافذي را روي بدن انسان ببينيم، اما اگر به بدن يک خدا نگاه کنيد، منافذي وجتود نتدارد. اگتر بته درخشان اس . ما مي
وجتودات آستماني در ستطوح مختلتف درون يعني، م -ها اس شان يک سطح باالتر از بدن انسانقلمرو که بدنموجوداتي در سه

شتان از ذرات نگاهي بيندازيد، خواهيد ديد که به چشم انسان، بدن آنها نرم، خوب و ظريف و باشکوه اس . زيترا ذرات -قلمروسه
بتد، تمتامِ ياطور مداوم ترفيع ميطور که يک موجود بهعبارت ديگر، همينتر اس . بهها در جهان دنيوي کوچکتر و متراکمانسان

تواند در قلمروهتاي مختلتف حاصتل نياز اس . کمال مييابد  اما صعود قلمروها يک پيششکل در سطح، پش  سرهم ترفيع مي
و راز نخواهتد تتان رمتز تر شما اس  ديگر برايرسيد، آنچه در سطح پايينشود. بدون توجه به اينکه در تزکيه به چه سطحي مي

گونه که هس  خواهيد ديد. اما هر چيزي شود، و شما چيزها را آننشان داده مي تاندر مشابل چشمانين اس  بود. هر آنچه در پاي
تان باقي خواهد ماند، هرگز از آنها آگاه نخواهيد شد، زيرا دجتايي کته هستتيد  آن باالتر از سطح شما براي هميشه يک راز براي

ر اندازه که دوق  و تالش  صرف کنيد و تزکيه کنيد، به همان انتدازه آگتاه ايد. به هبين شدهمشام دستيابي اس  که به آن روشن
 خواهيد شد.

پرسش: متوجه هستم که تزکيه امري جدي اس . از سوي ديگر، آيا اشتباه اس  که لذت را در سختي ياف  و با خوشرويي تزکيه 
 کرد؟

شويد تان بتوانيد خوشرو بمانيد، و بدون توجه به اينکه با چه مشکالت مواجه ميآن اشتباه نيس . اگر در تمام مدت تزکيه معلم:

گيرد، زيترا ايد. هر کسي واقعاً شما را تحسين خواهد کرد و شما را واال درنظر ميالعادهگويم واقعاً فوقگاه ميطور بمانيد، آنهمان
تان را پايدار نگهداريد و مسائل را با شويد ذهنکرديد مشکل اس . سخ  اس  وقتي با هر مشکلي روبرو ميانجام آنچه توصيف 

حتتي وقتتي بتا  -خواه را در تمتام متدت حفتظ کنيتدبينانه و قلبتي نيتکخوشرويي اداره کنيد. اما اينکه قادر باشيد حالتي خوش
طور معمول بايد انجام دهد. آن بهتترين کننده بهچيزي اس  که يک تزکيه -مشکالتي مواجه نباشيم يا با امتحاناتي روبرو نشويم

 حال  ذهني اس . 

 شان روابط جنسي داشته باشند؟توانند در ازدواجکنندگان ميپرسش: آيا تمرين

باشيد تا ختود  هايم که شما در ميان مردم عادي درحال تزکيه هستيد و مريداني نيستيد که جهان دنيوي را ترک کردگفته معلم:

هاي فيزيکتي کته هاي مردم عادي مطابش  داشته باشد. ما شکلتان الزم اس  با شيوهرا وقف تزکيه کنيد. بنابراين شيوۀ زندگي
شود قلب و ذهن انستان است . اگتر کنيم. به چه عل ؟ آنچه تغيير داده ميشود را مهم فرض نميدر ميان مردم عادي ياف  مي

تتان معني اس . اگر، فرض کنيد، در ظاهر چيزي نداشته باشتيد ولتي در عمتق درونيير نکند، آن کالً بيقلب و ذهن شخص تغ
در »فايده است . اگتر بگوييتد: قرار شويد، آن بيرسد برآشفته و بينتوانيد چيزها را رها کنيد و وقتي به اين چيزهاي دبشري  مي

دهتد حالت  يتک انستان را حفتظ بينم که به ما اجازه متيعنوان چيزهايي ميعمق درون به آنها وابسته نيستم و آنها را فشط به
کنيد. البته، وقتي در تزکيه به سطحي باال و ژرف برستيد تمتام ايتن چيزهتا را بايتد گويم خيلي خوب عمل ميگاه ميآن« کنيم،
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روشني توضتيح آن را بهجوآن فالون ود. در تواند اشتباه محسوب شدهيد نميپش  سر بگذاريد. آنچه در اين دورۀ زماني انجام مي
 ام.دربارۀ اين وضعي  صحب  کرده -امداده

خود به اين شيوه باشيد؟ عل  اين اس  که، اين شيوۀ تزکيۀ ما، اين دافا که امروز درحال آموزش  چرا مجاز هستيد درطول تزکيه
فشتط از انتد  دآمدهاز سطوحي باالتر  ي کهآورده شد، و افرادطور هدفمند براي تمرين در جامعۀ پيچيدۀ مردم عادي آن هستم، به
يعني، اگتر چنتين آزمايشتات بتزرگ و مداخلته  -توانند برگردند. اگر جامعۀ عادي مردم به اندازۀ کافي پيچيده نبودآن طريق مي

فا عظتيم است  و در جامعتۀ متردم توانستيد برگرديد. ازآنجاکه اين آن عده از شما که از سطوح باالتر آمديد هرگز نمي -نداشتيد
شود، براي شما اين راحتي را فراهم کرده اس  که بتوانيد در جامعۀ مردم عادي زندگي کنيد. تبديل بدن شتما از عادي منتشر مي

هتاي و مثل حلشه -دهندذرات بنيادي که وجود شما را تشکيل مي -شودسطح ميکروسکوپي، از اصل و منشأ وجودتان شرو  مي
هاي يک درخ  به بيرون توسعه خواهد ياف  و تا کنيد مثل حلشهيابد. تا وقتي تزکيه ميرخ  از درون به بيرون توسعه مييک د

هتاي يابتد، درست  مثتل حلشتهسازيد به بيرون توسعه خواهد ياف . وقتي آن به سطح گسترش ميوقتي استاندارد را برآورده مي
رسيد. قبل از آنکه به پوست  درخت  برستد، يعنتي، شود و شما به کمال ميکامل ميرسد، تبديل درخ  که به پوس  درخ  مي

هاي عتادي را هنوز همان افکار انسان ،شما در سطح تان برسد، بدن فيزيکيترين اليۀ سطح بدن فيزيکيقبل از اينکه به بيروني
شتدت افکتار متردم  هاي بشري را داريد. آن افکار بهيدارد و به ناچار انوا  آرزوها، شهوت، احساسات و همه نو  اميال و وابستگ

طور کته تزکيته طور هدفمند براي شما باقي گذاشته شدند تا اطمينان حاصل شود همتانعادي نيستند، اما آنها آنجا هستند، و به
لۀ سطح بتدن انستان عتادي وسيهاي عادي باشيد. اما، بخشي که تزکيه را تمام کرده اس ، بهکنيد بتوانيد در تطابق با انسانمي

 شود.ايد استاندارد را برآورده سازد، آن جدا ميمحض اينکه سمتي که تزکيه کردهشود که درگيرِ امور بشري شود. بهتحريک نمي

هتايي اي دارد؟ بدون توجه به اينکه اين سطح بشري در اين سم  در ميان مردم عادي درگير چته فعالي جدا شدن آن چه فايده
نشتيند و اصتالً طرف در آنجتا متيدهد، سمتي که تزکيه را تمام کرده اس ، آن، بدون توجه به اينکه چه کاري انجام ميشودمي

شتود. آنگتاه ايتن تضتمين خورد و درگير هيچ چيتز نمتيگونه فکر يا فعالي  ذهني ندارد. آن بدن تکان نميخورد  هيچتکان نمي
کته هنتوز  -دهتد، و آن ستم  بشترياو آنها را انجام نمي شري اس  سم  خداييکند که وقتي شخص درحال انجام امور بمي
طور کته ختود را بهبتود کند که همتاندهد. پس، اين تضمين ميهمان اس  که آن امور را انجام مي -طور کامل تزکيه نشدهبه
سم  عمق ز سطح انتخاب کرده بوديم و بهبخشيد فشط به صعود ادامه خواهيد داد، و نه سشوط. اگر برعکس، شرو ِ تبديل را امي
توانستيد در آن جامعه تزکيه کنيتد. هتر آنچته در بتين گاه قطعاً نميرفتيم، و آن را در جامعۀ مردم عادي انجام داده بوديم، آنمي

لِ بدن يک ختدا است . دهد، زيرا بدنِ تبديل شده معادبود که يک خدا آن را انجام ميداديد برابر با اين ميمردم عادي انجام مي
توانستيد تزکيه کنيد. آيتا بتراي ختدايان شد که گويي درحال انجام کارهاي بشري بود، و نميبنابراين مثل اين در نظر گرفته مي

مجاز اس  که کارهاي انسان عادي را انجام دهند؟ براي خدايان داشتن احساسات انسان عادي مطلشاً ممنتو  است . پتس آن را 
کنيم. به اين طريق، به گسترش بيشتر و بيشتر به بيرون بته ستم  تان شرو  ميما تبديل شما را از مبدأ حيات برعکس کرديم:
توانيد در سطح بيروني شيوه زندگي در ميتان متردم عتادي را حفتظ دهد. قبل از آنکه به کمال برسيد هميشه ميسطح ادامه مي
توانيد هر چيزي را ستبک بگيريتد و همته شويد تا در نهاي  ميها رها ميتگيطور اس  که بيشتر و بيشتر از وابسکنيد. فشط اين

صورت کل، تمام مسير تا به سطح گستترده شتده باشتيد، تمامتاً بته کمال هستيد. وقتي بهدر آستانۀ گاه شما چيز را رها کنيد. آن
هتاي گذشته، به کمتال رستيدن يتک فترد، موجاي وجود ندارد. درايد. در آن لحظه طبيعي اس  و هيچ تکان و لرزهکمال رسيده

ها، امتواج خروشتان دريتا، و زلزلته رسيد، در منطشه وسيعي ريزش کوهکرد. وقتي شخصي به کمال ميرا ايجاد مي ايدهندهتکان
امعتۀ عتادي کند. بنابراين براي بيشتر افراد مناسب اس  که در جدهنده توليد نميهاي تکانداد. ولي شکل کمال ما موجروي مي

وجه زمين هيچکنم بهشوند، فکر نميگذارد. با تعداد زيادي از افراد که به کمال نايل ميبشري تزکيه کنند، چراکه بر آن تأیير نمي
هايي که براي تزکيه در ميان جامعۀ مردم عادي مناسب باشد را نظم و ترتيب تک جنبهتوانس  آن را تحمل کند. بنابراين تکمي
 . ايمداده
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هاي بشتري نداريتد گفتيد وابستتگيتان نرسيده باشد، اگر ميطور کامل تزکيه شود به سطحقبل از اينکه بخشي که بايد هنوز به
شدت خود را به استانداردهاي بااليي ملتزم توانيد بهکرديد دکه به آن دس  يابيد . ميکردم. خودتان را مجبور ميشما را باور نمي
هاي جامعه مردم عادي مطابق باشتيد. امتا آنچته متن زمان، تا حد امکان با شيوهرفتار کنيد. هم هکنندمانند تمرينکنيد و با خود 

شود. اين به سادگيِ اداره کردن روابتط بتين کنم موضوعاتي بيشتر از اين يکي دروابط جنسي  را شامل مياش صحب  ميدرباره
ترين رويکرد را در اين زمينه اتخاذ کنيد. هتر توانيد براي خودتان مناسبنيس . ميطور اي معين نيس ، اينزن و شوهر به شيوه
کنيد که هنوز افکار عادي بشري داريد، که بسيار شتديد کنيد بهترين اس ، آن خوب اس . اگر احساس ميراهي که احساس مي
پيدا کنيد، يا زن جتوان يتا مترد جتوان خاصتي را  دخترپسر يا دوس خواهيد دوس خواهيد ازدواج کنيد، ميهستند  اگر هنوز مي

تان هنوز به آن نشطه نرسيده دهد که تزکيهاين نشان مي دهيد، پسدوس  داريد... اگر اين اميال را داريد و آن کارها را انجام مي
توانيتد يز را رها کنيد، که فوراً ميتوانيد همه چچنين چيزهايي را دارا باشيد. ادعا نکنيد که امروز بالفاصله مي توانيداس ، پس مي

بوديتد. پتس اکنتون يتک بتودا ميهم –داشتيد که تزکيه کنيدبود نيازي نميطور ميآن را انجام دهيد و يک بودا شويد. اگر اين
وفق شتدن اوه، استاد گف  پيش از م»ام، اگر فکر کنيد: شود، آن روندي تدريجي اس . اگرچه اين را گفتهکم انجام ميتزکيه کم

تتوانم چنتان کارهتايي را در تزکيه همه نو  احساسات و اميال و آرزوهاي انسان عادي را در سطح بيروني خواهم داش . پس مي
گويم که تا حد امکان با مردم عادي مطابش  داشته پس اشتباه متوجه شديد! اگرچه آن چيزها را داريد و به شما مي« انجام دهم،

کنتد. آن کننده خود را مشيد نکنيد، درس  مثل کسي هستيد که تزکيه نميجدي به استانداردهاي يک تزکيه طورباشيد، اما اگر به
 يک رابطۀ منطشي اس .

توانند شان را به فا گوش کنند، اما هنوز نواري با ترجمۀ همزمان وجود ندارد. آيا ميخواهند تمام زمانپرسش: شاگردان غربي مي
 خودشان ضبط کرده سپس به آن گوش کنند؟جوآن فالون را با صداي 

کننده هستتيد، نتيجه لزوماً خيلي خوب نخواهد بود. چرا نخواهد بود؟ زيرا فا در صداي من قدرت دارد. ازآنجاکه شما تزکيه معلم:

وبتاره نتوار را کند. پتس وقتتي دهاي انسان عادي را حمل ميگوييد انوا  گوناگون پيامقبل از آنکه به کمال برسيد، هر آنچه مي
خوانيتد موضتو  متفتاوتي کنيد. اين آلودگيِ مکررِ متشابل خوب نيس . وقتي کتاب را متيکنيد، آنها را دوباره جذب ميپخش مي

زودي در دسترس خواهد بود ايم  بهمان را براي انجام دادن آن بيشتر کردهزمان هستيم. سرع اس . ما اکنون درحال ترجمه هم
هاي انستان گوييد تمتام وابستتگيهر حال، درحال گفتن اين اصل هستم: آنچه شما ميزودي حل خواهد شد. بهو اين مشکل به

چيتزي از آن  ،عادي و عشايد و افکار شما را با خود دارد. الزم اس  که فا در کار باشد. فرد فشط با گوش کردن به اصول ستطحي
گرديتد و دوبتاره بته آن گتوش رک شما در سطح خودتان اس . وقتي برميآيد دتان بيرون ميکسب نخواهد کرد. آنچه از دهان

د دارد. اگرچته ميتزانِ زمان متفاوت اس  زيرا صداي من وجوتان هميشه در آن سطح باقي خواهد ماند. ترجمۀ همدهيد، درکمي
من هستم که درحال آمتوزش هستتم. تر اس  و صداي مترجم باالتر، اما درواقع، او درحال ترجمه اس ، و واقعاً ينصداي من پاي

 کنم را نيز درياف  کنند. منظورم اين اس .توانند آنها را درک کنند و هر چه حمل ميدهم شاگردان ميوقتي فا را آموزش مي

بيتدار بتودم، روي بتالش متن آمتد و خواب و نيمهپرسش: در کل، سه بار دختر کوچکي بين سه تا پنج ساله را ديدم. وقتي نيمته
 هاي( اس  که از فالون بيرون آمده اس ؟شده  يينگخنديد. آيا او کودک تزکيهپريد و ميمي

زمينتۀ هتر شخصتي پيچيتده شده کوچک هستتند. پيشها خوب هستند، اما نه هميشه. کودکان تزکيهعموماً اين وضعي  معلم:

تواند داليل ديگتري ز گذشته به همراه آورديد يا مياس ، بنابراين به چنين چيزهايي توجه نکنيد. او ممکن اس  کسي باشد که ا
 تان توجه کنيد. تواند چيز خوبي باشد. به او توجه نکنيد. فشط به تزکيهباشد، او دختري کوچک اس . ميهرحال، هرچهباشد. به

زنتم، گرچته ي شرح آن مثتالي متياند. براام، زيرا برخي افراد هنوز آن را درک نکردهروشني توضيح ندادهرسد اين را بهنظر ميبه
دنبال آنهتا ن از گذشته، بتهشاشوند، کودکپيدا ميآيند و بازمربوط نشود. وقتي برخي افراد پايين مي ممکن اس  به اين وضعي 

اي هتکند. همچنين افراد ديگري وجود دارند که در زندگيد. اما آن کودک باز پيدا نشده اس ، و فشط در آن سم  دنبال ميآيمي



43 

 

پيدا شدند، فرزندشان در آن دورۀ زندگي بازپيدا نشتد. امتا ايتن فرزنتد ند، و وقتي در يک دورۀ زندگي بازخود فرزنداني داشت قبلي
هتايي وجتود دارنتد. کند. اين وضعي  نيز وجتود دارد. همته نتو  موقعي طور استثنايي شهودي اس  و هميشه او را دنبال ميبه
تان نظم و ترتيب ها را برايايد، اگر اين فرزند رابطۀ کارمايي با شما داشته باشد همۀ اينن را کسب کردهخاطر اينکه فاي راستيبه
 رو ديگر نياز نيس  دربارۀ آن نگران باشيد.طور مناسبي براي شما نظم و ترتيب داده خواهد شد، ازاينها بهدهيم. تمام اينمي

 ام خيلي....اما هنوز نتوانستم يک سنوال مطرح کنم. آيا به اين عل  اس  که تزکيهپرسش: فشار زيادي به مغزم وارد کردم 

توانند هيچ چيزي براي مطرح کردن کنند نمياند وقتي مرا مالقات ميمان که خوب تزکيه کردهبعضي از شاگردان قديمي معلم:

کننتد. قبتل از چيزي را مطرح کنند احساس نتاراحتي متيتوانند کنند، وقتي نميدانم که با وجود تالش زيادي که ميبگويند. مي
شتان بنتد کننتد زبانمحض اينکه مرا مالقات ميخواهند از من بپرسند، اما بهاينکه مرا ببينند، انبوهي از چيزهايي را دارند که مي

گونته خواهيتد بتود. بينيتد آنمي کننده هستيد، وقتي مراطور اس . تا وقتي يک تزکيهآيد. بگذاريد به همه بگويم که چرا اينمي
کنيد، بخشي از شما تزکيه ميپيوسته طور که کنيد چيزي براي گفتن نداريد اين اس  که، هماندليل اينکه وقتي مرا مالقات مي

شتود. از بخشتي کته کتامالً از شما جدا متي -طور کامل تزکيه شده اس بخشي که به -بين شده اس که از طريق تزکيه روشن
شود. بنابراين بخشي که هنوز تماماً تزکيه نشده اس  هميشه احساس گيجي خواهد کرد، پس آن ستنواالتي يه نشده، جدا ميتزک

بينيد، آن بخش شما کته کتامالً تزکيته خواهد آنها را بپرسد. اما هنگام مالقات من، ازآنجاکه استاد را ميخواهد داش  و حتي مي
تان کتامالً تحت  کنتترل آن عادي شود، سم  بشريمحض اينکه متوجه ميشود، و بهجه ميکرده نيز مثل سطحِ ظاهرتان، متو

طور کامل تزکيه نشينيد هيچ افکار بدي نداريد و بسيار مهربان هستيد؟ زيرا قسمتي از شما که بهگيرد. چرا وقتي اينجا ميقرار مي
شود. به من بگوييد، اگر بخشي که کامل تزکيته شتده است  بتر يوسيلۀ آن کنترل مکرده اس ، متوجه شده، و تمام بدن شما به

طور اس  که آن بختش داند. فشط اينعبارت ديگر، او همه چيز را ميتوانس  تزکيه را تمام کرده باشد؟ بهطبق معيار نبود، آيا مي
اش بپرسيد زيرا و چيزي نيس  که درباره خواهيد بپرسيد،داند. يعني در آن حال ، ديگر نميکه تماماً تزکيه نکرده اس  آن را نمي

کند و بتدون حرکت  و ستاکن بتاقي خواهتد مانتد، دانيد. با جدا شدن از من، آن ديگر هيچ اعتنايي نميروشني ميتمام آن را به
آيا « يدم؟پرسچطور شد که همين االن از استاد ن»شود. بنابراين اين بخش شما در اينجا دوباره مسائل برايش مبهم و ناواضح مي

 طور اس . واقع همينوضعي  اين نيس ؟ در

بايد کتاب را مکرراً بخوانيد.  -گويم، بايد کتاب را بيشتر بخوانيد، کتاب را بيشتر بخوانيد، و کتاب را بيشتر بخوانيدبه همۀ شما مي
فتاي  ،مردم عادي منتشل شتده بتوداي که در جامعۀ هاي باستان، فاي هر شيوۀ تزکيهها فاي کيهان هستند. از زماناين آموزش

هاي زندگي مختلفي را براي موجتودات مختلتف در تر از آن بوده اس . چنين فايي به اين عظم ، محيطينيقلمروي تاتاگاتا يا پا
طور اس  که تا وقتتي بته آن قلمروهتا جهان آفريده اس . اين همان فاي عظيمي اس  که تمام جهان را آفريده اس . فشط اين

توانيد محتواي آن در سطوح باال را ببينيد. اما هر چيزي را که براي دس  يافتن به مشتام دستتيابي و رستيدن بته ايد نميهدنرسي
دانند که اگر مکرراً کتاب را بخوانيد. البته شاگردان قديمي مي -کمال الزم داريد در آن اس . بنابراين بايد کتاب را بيشتر بخوانيد

که وارد قلمروهاي جديتد طور د کتاب را بخوانند و تضمين شده اس  که حل و فصل خواهد شد. بعداً، همانالي دارند، فشط بايؤس
باالتر مطرح خواهند شد. وقتي که در آن زمان دوباره کتاب را بخوانيد، دوبتاره آنهتا را بتراي شتما االت تازه و سطحشويد سؤمي

االتي خواهيد داش  و در آن زمان وقتي کتاب را مشدار بيشتتري ؤديگري دوباره سپاسخ خواهد داد. بعد از آن، باز هم در قلمروي 
کنيد. وقتي ستؤاالتي داريتد ايتن فتا پاستخ . به اين شکل به تزکيه ادامه داده و صعود ميداد بخوانيد، دوباره به آنها پاسخ خواهد

يابيتد، داريد و مرتباً رشد و بهبود متيمي ماتي جدي نگهطور که در زندگي روزمره خود را بر طبق الزادهد. و همانسؤاالت را مي
 طور قوي و کوشا درحال پيشرف  هستيد.شما به

 پرسش: آيا خودخواهي ريشۀ نفع شخصي، احساسات و ميل به شهرت اس ؟



44 

 

فتا هاي قبلتيِ ، در ستخنراني چينتگ(نفع شخصي و ميل به شهرت هر دو خودخواهي هستند. اما درخصوص احساستات  معلم:

همگتي  -تواند از آن فترار کنتدقلمرو، نميکند. هيچ موجودي در سهقلمرو نفوذ ميام که آن، در اين بُعد بشري و سهآشکار کرده
آنها تح  کنترل آن هستند. موجودات بشري دقيشاً در ميان اين احساسات هستند. هر چه بيشتر بته آن وابستته باشتيد، قتدرتش 

دهنتد يتا وقتتي گذارد. مخصوصاً، وقتي افراد کساني را که بسيار دوس  دارند از دس  ميشما تأیير ميبيشتر و بنابراين بيشتر بر 
اش فکر شود، احساسات قدرت بيشتري خواهتد داشت . احساستات در درون شوند، هر چه بيشتر دربارهشکسته ميافراد جوان دل

آن خالص کنيد. بايد اين احساسات را رها کنيد و فراتر از آن برويد.  کننده، بايد خود را از بندقلمرو اس ، پس شما، يک تزکيهسه
شان قائلند. اما درواقتع، آنهتا نيتز از ها ارزش بسيار زيادي برايدرخصوص نفع شخصي و شهرت، آنها چيزهايي هستند که انسان

بريد؟ پس واقعتاً راضتي و خشتنود ذت نميآورد لهمراه ميز شادي و بخ  و اقبال خوبي که بهآيند. با شهرت، آيا ااحساسات مي
گردد؟ اگتر کستي دس  آوردن خشنودي و رضاي  نيس  که به دنبال شهرت و نفع شخصي ميخواهيد شد. آيا يک فرد براي به

توانتد بتراي شتما کنيد نيز احساسات نيس ؟ شهرت ميگاه خشنود نيس ؟ آيا آن لذتي که احساس ميرضاي  کسب کند، آيا آن
دست  آورده باشتيد، آيتا طور نيس ؟ اگر از نفع شخصي خشتنودي بههمراه آورد، که احساسات هستند، آيا اينافتخار بهخوشي و 

کننتد. در ميتان متردم ها دقيشاً براي اين احساسات زندگي متيراضي و خوشحال نيستيد؟ باز هم احساسات اس . بنابراين انسان
خواهيد يا نه، يا اينکه مشام معينتي را که مخالف چيزي هستيد يا نه، اينکه چيزي را ميعادي، اينکه آيا خوشحال هستيد يا نه، اين

خواهيد انجتام دهيتد، همتۀ آنهتا خواهيد انجام دهيد يا نميگيريد، آنچه مينظر ميدس  آوريد، آنچه خوب يا بد دربهخواهيد مي
توانس  هيچ احساساتي در جامعۀ بشري وجتود کنند. آيا مييها فشط براي احساسات زندگي مام که انساناحساسات هستند. گفته

آن واقعتاً جالتب  -بتودها جالتب نمتيکردن براي انسانگاه زندگيبود، آننداشته باشد؟ اگر هيچ احساساتي در جامعۀ بشري نمي
 بود. انسان صرفاً قرار اس  اين گونه زندگي کند. نمي

ردم و همۀ شما با خوشحالي کف زديد. دربارۀ آيندۀ کيهان صحب  کردم که نتابود تر اصلي را ذکر کدرخصوص خودخواهي، پيش
اگر شخص بته »گويند: گونه باشد؟ بعضي از افراد ميتواند آندانيد چرا ميشود، و همۀ شما دربارۀ آن خوشحال بوديد. آيا مينمي

دانيتد کته ايتن انتد. درواقتع، حتتي نمتيا شعار خود کتردهبعضي از افراد اين ر« کنند.ها او را لعن  ميفکر خودش نباشد، آسمان
من درحتال انجتام »کنندگان که بگويند: رسد. درحشيش ، در گذشته براي تزکيهخودخواهي تمام مسير تا سطوح بسيار باال نيز مي

من درحال تزکيته « »م،خواهم اين يا آن را کسب کنمي« »خواهم اين يا آن کار را انجام دهم،مي« »دادن چنين و چنان هستم،
يک از آنها خارج از خودخواهي نبود. امتا آنچته هيچ« خواهم به اين يا آن نائل شوم،مي»يا « خواهم يک بودا شوم،مي« »هستم،

بينيِ طور حشيشي، با خلوص و پاکي و بدون خودخواهي، با فاي راستين و روشنخواهم انجام دهيد اين اس  که، بهمن از شما مي
گويم که در هتر کتاري کته توانيد به عدم نابوديِ ابدي نائل شويد. پس به شما ميگاه ميفشط آن -ن به کمال دس  يابيدراستي

وقتي کسي به شوند. دهيد بايد اول ديگران را در نظر بگيريد. بعضي از افراد اگر ديگران به آنها پول بدهند خوشحال ميانجام مي
تتر شود، اينکه آيا وضعي  مالي او سخ رند که آيا آن باع  مشکالتي براي آن شخص ديگر ميگينظر نميدهد، درآنها پول مي

گيرم. تا وقتي ديگران با من دهند، خوشحال هستم، اما ديگران را در نظر نميتا وقتي ديگران به من چيزي مي»شود و غيره. مي
هستتند و هتيچ بستيار زيتادي وقتي برخي افراد تح  فشتار  اوقاتگاهي« خوب هستند، خشنودم، اما من نگران ديگران نيستم.

عبارت ديگر، کنيد. همه نو  وضعيتي وجود دارد. بهاي ندارند جز آنکه چيزي بگويند که خوشايند شما باشد، آنها را درک نميچاره
 دهيد، بايد ديگران را مدنظر قرار دهيد. تان، در هر آنچه انجام مياز حاال به بعد در تزکيه

 شود که افرادي در اقيانوس هستند، و اينکه چندين نو  مختلف مردم وجود دارند. پرسش: در دجوآن فالون  جلد دوم اشاره مي

کنند، بلکته افتراد تنها افرادي وجود دارند که در اقيانوس زندگي ميکنند، برخي نه. نهد ما زندگي ميبله. بعضي در اين بُع معلم:

افرادي که مثل شما هستند و افرادي که مثل شتما نيستتند.  -سطح بُعد ما وجود دارندکه در بُعدهايي هم ديگري نيز وجود دارند،
ين ها ميل جنسي ندارند، نيمۀ پايسانتوانيد آنها را انسان خطاب کنيد يا نکنيد. ازآنجاکه آنها احساسات خاصي دارند اما مانند انمي

توانند شناور باشند و در اطتراف شان به شکل انسان اس . پس ميبدن آنها به شکل نوعي از ماده اس   فشط قسم  بااليي بدن
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هتاي زمتاني مختلتف، از روي پرواز کنند. اکثر افرادي که در اقيانوس هستند به نژادهايي از انسان تعلق دارند کته در طتول دوره
عضي از افراد وجود دارند که صرفاً از اعماق اقيانوس هستند: کساني هستتند کته مشتابه موجتودات زمين حذف و نابود شدند. و ب

شتان متاهي است  و تنهشتان متاهي است  و افترادي هستتند کته باالتنهشان انسان و پاييناند، کساني هستند که باالتنهبشري
ي از گذشته وجود دارند، يعني، نژادهاي بشري کته در گذشتته اي نيز افرادشان انسان اس . همچنين، زير صفحات قارهتنهپايين

يعني، از زمين. بنابراين بخشي از آنها کته  -توانند به باال برگردند زيرا از دنياي بشري دور انداخته شدندنابود شده بودند. آنها نمي
کننتد. تعدادشتان فشط آنجا زندگي مي -آيندن نميگونه هستند، و بيروآن اندازه کارما و گناه نداشتند به زمين نشب زدند. آنها اين

ها در توهم نيستند. بسيار خوب، دربارۀ اين چيزها کنجکتاو ها هستند و به اندازۀ انسانبسيار کم اس . اغلب کمي تواناتر از انسان
 شود. تان مربوط نميمند نباشيد، زيرا زياد به تزکيهو عالقه

هتا کته هتاي قتديمي کتابشود، چگونه بايد نستخهطور رسمي چاپ ميخۀ جديد ژاپنيِ دافا بهپرسش: در آينده، بعد از اينکه نس
 اشتباهاتي در ترجمه دارند را ازبين ببريم؟

شده دقيتق نبودنتد. فشتط طور اس  که ترجمه نامناسب بود يا کلماتِ انتخابشود گف  آنها اشتباهاتي دارند. فشط ايننمي معلم:

طور کته هستتند بماننتد. هتيچ توصيف کنيم. چگونه بايد آنها را ازبين برد؟ آنها را از بين نبريد، بگذاريد همين گونهتوانيم اينمي
دهم کته تواند بدون قدري انحراف از متن اصلي، از چيني ترجمته شتود. حتتي پيشتنهاد متيوجه نميهيچنسخۀ زبان خارجي به

اوه، اين معنتا هست ... اوه آن »خوانند، پي خواهند برد: قتي افراد آنها را ميهاي ترجمه بيشتري داش . ودرواقع بهتر اس  نسخه
طور کته بنابراين اگر از من بپرسيد درواقع مزايتايي وجتود دارد. صترفاً بگذاريتد همتان« گونه اس .معنا نيز هس ... پس آن اين

 هستند، باشند. 

 اس ؟ پرسش: آيا بزدلي يک وابستگي اس  يا يک عامل فيزيولوژيکي

شتود کته شود که در اين کيهان وجود دارد. آن باعت  متيناميده مي« ترسويي»شود که وسيلۀ عاملي ايجاد ميبزدلي به معلم:

ايتن موضتوعي از  -گذارد. بايد با قدرت اراده آن را شکس  دهيدبترسيد. هر چه بيشتر ترس داشته باشيد بيشتر بر شما تأیير مي
  تان با موفشي  به انجام برسد.الزم اس  در تزکيهقدرت اراده اس . اين نيز 

شتوند، دهم، اغلب دربارۀ موضوعاتي که به تزکيه، انتشار فا، و کلمات استاد مربتوط متيها را انجام ميپرسش: درحالي که تمرين
 کنم. آيا اين درس  اس ؟فکر مي

 بود. اين حالتي در طول زماني خاص اس . در آينده آن مشکلي نخواهد معلم:

 وسيلۀ من ايجاد شده اس ؟جاي من موجوداتي را بکشد، آيا کارما هنوز بهپرسش: اگر کسي به

ام که درباره ايتن خواهم درباره اين موضو  در چنين جايي صحب  کنم. دو مشاله نوشتهاگر چنين کاري انجام دهيد... نمي معلم:

توانند سخنانم را درک کنند. بگذاريد به ايتن رسد بعضي از افراد نميمي نظردهد، اما بهکند و آن را توضيح ميمسنله صحب  مي
ايد؟ هتر تان به چه تعداد از موجودات صدمه و آزار رساندههاي زندگيدانيد درطول تمام دورهآن صحب  کنم: آيا مي طريق درباره

اين عمرتان در تزکيه موفق شويد، و مجبور بوديتد  توانستيد درتر، نميفرد به خيلي از موجودات صدمه زده اس . با فايي کوچک
تواند در يتک تان بدهکار هستيد پرداخ  کنيد. در بوديسم باور بر اين اس  که تزکيه نميهايي که از هر دورۀ زندگيبراي زندگي

وز متا بته شتما اجتازه شوند بايد پرداخ  شتود. امتا امتراند براي موجوداتي که کشته ميعمر کامل شود. پس آنها نيز ديدهطول
کاري ايتد چتهدهيم به کمال برسيد، پس به آن مشدار، وق  زيادي باقي نيس . پس دربارۀ زندگي آن موجتوداتي کته گرفتتهمي
بخشي که درحال حل و فصل کتردن کارمتا و  –غير از آن بخش از درد و رنجي که به آنها بدهکار هستيدتوان انجام داد؟ بهمي
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من مجبورم بخش عظيمي را براي شما از بتين ببترم. متابشي بتراي شتما بتاقي  -کشيدن هستيدريق سختيبازپرداخ  آن از ط
ايد، پتس زمان، بخشي از موجوداتي که شما آسيب زدهکند که بتوانيد اين امتحان را بگذرانيد. همماند که بپردازيد، تضمين ميمي

شود. اگتر موجتودي کته صتدمه د شد، بنابراين به چيز خوبي تبديل مياز اينکه به کمال برسيد، موجوداتي در بهش  شما خواهن
کترد تتا آن را بکُشتيد. بتا گتردنش را ختم متي« اوه، من در آينده به بهش  يک بودا ختواهم رفت ،»دانس ، ديد اين را ميمي

رف  کته يتک ه آن بهش  ميداش . صرفاً بگذاش  که آن را بکُشيد. البته، او يک مشام دستيابي نميخوشحالي و خوشرويي مي
هرحال، رف  تا يک شهروند عادي، يک گُل، يا حيواني مانند يک پرنتده باشتد. بتهموجود عادي باشد، به بهش  بوداييِ شما مي

 هاي مختلفي براي موجودات مختلف وجود دارد.نظم و ترتيب

اوه »اي بترعکس درک کننتد: اس  آن را به گونته کنم، بعضي از افراد ممکنآن به اين شکل صحب  مياما پس از آنکه درباره 
اگر نتوانيد به کمال برسيد، هرگز و ابداً قادر نخواهيد بود براي تمتام « پس براي من اشکالي ندارد که زندگي موجودات را بگيرم.

اد اس . اندازه زي ايد ايندهوجود آوريايد، پرداخ  کنيد، گرچه مجبوريد براي آنها پرداخ  کنيد. کارمايي که بهموجوداتي که کشته
پايان خواهد بود. پس آن وضعيتي بستيار وحشتتناک است . بار و تشريباً بيطور بدي مشش تان بهپرداخ عبارت ديگر، روند بازبه

ايتن توانم دربارۀ آن با شما صتحب  کتنم. اينجتا گويم که نميمي« اند.استاد دربارۀ جهنم صحب  نکرده»ديروز شاگردي گف : 
انگيز اس . البته، براي من ترسناک نيس ، اما براي بعضي از افراد واقعاً برنامه ما بسيار مشدس اس ، و صحب  دربارۀ آن وحش 

 ام.روشني توضيح دادههرحال آن را بهانگيز اس . بنابراين فکر کنم اگرچه االن مستشيماً به شما جواب ندادم، اما بهوحش 

دانشجوي دکترا در علوم پزشکي بود. او درحال انجام دادن آزمايشات کالبدشکافي بود. قرار بتود بعتد از  در چين شاگردي بود که
کامل کردن آزمايشات، مدرک دکتراي خود را بگيرد. يعني، همۀ امتحانات را گذراند، اما هنوز الزم بود که مشداري آزمايش انجام 

توانتد توانس  دکتراي خود را بگيرد، او با استاد خود مطرح کرد که نمتيبعد ميدهد و هزار يا پانصد موش را کالبدشکافي کند و 
ستپس بته « کنتد.دانم که کشتن، کارمتا ايجتاد متيکنم و ميمن اکنون فالون دافا را تمرين مي»آن کار را انجام دهد. او گف : 
آن بينديشتيم.  بياييد دربتاره« م دس  بکشم.دهم از مدرکترجيح مي -توانم موجودات را بکشمنمي»مشاور تحصيلي خود گف : 

طور نيس  که شما بايد دقيشاً چيزي مثل آن تواند به کمال برسد. اما ايناگر شخص نتواند امتحان مرگ و زندگي را بگذراند، نمي
دانتم. آنچته نمتي قدر مهمتان محسوب شود  آن فشط شکل آن اس . آن را آنرا از سر بگذرانيد تا بتواند دس  کشيدن از زندگي

: موجودات بشري آن بينديشيد تواند آن را انجام دهد يا خير. همه دربارهتان واقعاً ميکنم اين اس  که آيا ذهنکه به آن نگاه مي
گرفت ، شتغل و آينتدۀ ختوبي را را مي کنند. اگر او مدرک دکتتراي ختوديدر اين دنيا فشط براي نفع شخصي و شهرت زندگي م

بود. طور اس . از درآمد يک فرد عادي يا شخص متوسط باالتر ميمسلماً همين -بوداش . و طبيعتاً درآمدش باال ميددرپيش مي
آن بينديشتيد: او حتتي شتهام   توانس  حتي از آن چيزها بگذرد. پس دربارهکنند؟ او آيا مردم فشط براي اين چيزها زندگي نمي

توانس  هر چيتزي طور نبود که فردي جوان، قادر بود آن چيزها را رها کند، پس آيا اين عنواننظر کردن از آن را داش . بهصرف
کنند؟ قلمروي تزکيۀ اش را رها کند؟ آيا مردم فشط براي اين چيزها زندگي نميطور نبود که جرأت کرد زندگيرا رها کند؟ آيا اين

هايي، گفتم ازآنجاکه آنها  اس . درخصوص اين افراد و چنين وضعي باالحد آن به توانند آن را انجام دهند درواقع افرادي که مي
گرفتن جان موجودات را نيز نتوان رهتا کترد؟ آيتا  توانستند احساسات، شهرت، و منافع شخصي را رها کنند، چرا همان خودِ ترسِ

د بته آن قلمترو برستيد، اگتر توانستتيآن دور انداختن آخرين وابستگي نيس ؟ صرفاً درحال گفتن يتک نکتته هستتم. اگتر نمتي
کرديتد، گاه به اين طريق عمل ميتوانستيد تمام چيزها را رها کنيد، و آنتوانستيد امتحان مرگ و زندگي را بگذرانيد، اگر نمينمي

ايتن  –شتدوسيلۀ خودتتان پرداخت  ميپايان بازپرداخ ، بهگرفتيد بايد در روند بيبود. جان تمام موجوداتي را که ميمتفاوت مي
ام. اما درخصوص اينکه بايد چگونته عمتل کنيتد، آن اندازه وحشتناک اس . من اصول فا و قوانين اساسي را با جزئيات شرح داده

توانيد جتان موجتودي را بگيريتد. تتا دهد که نميماند که خودتان تصميم بگيريد. اصول دافا آموزش ميهنوز براي شما باقي مي
گتذارد کته وانيد بکشيد. اما، در قلمرويي باالتر، دافا تماماً دربرگيرنده اس  و فا اصولي را به نمايش ميتکنيد نميوقتي تزکيه مي

ايد به کمال خواهند رسيد و موجوداتي در بهش  آينده ام که بعضي از موجوداتي را که شما صدمه زدهدر قلمروي بودا اس . گفته
وسيلۀ خود شتما بازپرداخت  شتود. تان بايد بهد همه چيز هيچ خواهد شد! تمام کارمايشوند، اما اگر نتوانيد به کمال برسيشما مي
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کتردم، طور دقيق مطرح کنم زيرا حتي بعتد از اينکته آن را آشتکار ميخواهم فا در سطوح باال را بهگونه اس . نميارتباط آن اين
 درک کنند.گفتم واقعاً توانستند اصولي را که ميبسياري از افراد هنوز نمي

را نيتز زيتر و رو  -قديمي، جديتد، چينتي، و ختارجي -هاالبته، فا از اصول در ميان مردم عادي باالتر اس . حتي اگر تمام کتاب 
خواهنتد آن را يافتيد. به همين خاطر اس  کته همته متييافتيد و حتي در ساير متون دمشدس  نيز آن را نميکرديد آن را نميمي

من اينجا نيستم تا وابستگي شما به جستجوي دانش را ارضاء کنم. من درحال آموزش فا  -دانش در نظر نگيريد بشنوند. اما آن را
 هستم تا شما را نجات دهم.

 کنيد. اين را چگونه درک کنيم؟استفاده مي« ما»پرسش: استاد، شما اغلب از کلمۀ 

کنم که همگي شما اعضتاي رود. احساس ميکار ميمدرن بهکنم که در سرزمين اصلي چينِ من از اصطالحي استفاده مي معلم:

شنويد شايد بکنم وقتي آن را کنم. احساس ميمي اشاره« ما»عنوان دافا هستيد و بنابراين جزئي از دافا هستيد، بنابراين به شما به
 خودتان را در تزکيه واقعي قرار دهيد. فکر پش  آن اين اس . 

 شود؟ر رواني در نظر گرفته ميپرسش: چه وق  يک فرد، بيما

محض اينکته چنتين فتردي بتا بيماري رواني اين اس  که فرد نتواند بدن خودش را کنترل کند و خيلي ضعيف باشد. بته معلم:

کند، و اش در خواب اس ، به هيچ چيزي توجه نميخواهد هيچ اقدامي انجام دهد. انگار خودآگاه اصليمشکالتي مواجه شود، نمي
طتور نامند. و چرا اينکند. در آن مرحله شخص در وضيعتي اس  که مردم عادي آن را حال  رواني مياين بدن را رها مي ناگهان

وسيلۀ کارما و انتوا  عشايتد و انوا  افکار او که به -يعني، وقتي معشول نباشد -اس ؟ وقتي خوداگاه اصلي او بدنش را کنترل نکند
ها و هتر چيتز ديگتري از او را کنتترل کننتد. ، دهان، چشتمکنند بدنتولد ايجاد شدند، شرو  ميشدۀ بعد از گرفتهتصوراتِ شکل

کنتد و متردم خواهنتد وار عمل متيگويد و بدون هيچ رفتار منطشي و طبيعي، ديوانهمنطق مي ازخود و خارج بنابراين چيزهاي بي
طتور است  کته اي نتدارد  فشتط اينس . هيچ شرايط بيمارگونهام که بيماري رواني يک مرض نيگف  او بيمار رواني اس . گفته

هاي مادرزادي نيز وجود دارند که خودآگاه اصلي فرد از زمان تولد ضعيف اس  خودآگاه اصلي شخص خيلي ضعيف اس . بيماري
نتد کته کنتترل کننتد. کطور مداوم آن را بته ديگتران واگتذار متيشود، و بهوسيلۀ ساير موجودات کنترل ميو بدن او هميشه به

يک ماشين  ،هايي از بُعدهاي ديگر را نيز به آن اضافه کنيد، و شخص هر کاري انجام خواهد داد. مغزمداخالت قوي ناشي از پيام
کار گيرد. اگر شما به آن فرمان ندهيد، و آن را واگذار کنيد، ديگران براي اداره کردن تواند آن را بهکار اس  و هر کسي ميبهآماده

گاه استانداردهاي بشري را دنبال نخواهد کرد. بنابراين شخص بايد ارادۀ قوي داشته باشتد. اراده بايتد محکتم و آيند و آنآن مي
 ار باشد!استو

شتان شتان  بنتتي( تغييتر کترده و نته کتودک جاودانپرسش: آيا افرادي هستند که در زمان به کمال رسيدن نه بدن متادرزادي
 يينگ( تزکيه شده باشد؟  يوآن

هاي مختلفتي وجتود داشتته باشتد. آيند، پس ممکتن است  وضتعي ام بسياري از مريدان دافا از سطوح مختلف ميگفته معلم:

گذارم به حتالتي برستيد کته کنم تا وقتي تزکيه کنيد مييک اس . تضمين مي، نگران اين نباشيد که وضعي  شما کدامهمچنين
گونته نيست  کته ها را به شما بتدهم اينکند. آيا اينکه بهترينبيشترين خشنودي را از آن داشته باشيد. اين براي همه صدق مي

  تشويق( آفرينم.ها را براي اين کيهان ميبهترين

اي را بته متن نشتان کنم که بوداها، دائوها و ختدايان بته وضتوح نکتتهحس ميندرت خوانم بهپرسش: وقتي جوآن فالون را مي
 شوم.دهند. اما در مسير تزکيۀ روزانه به اصول فا آگاه ميمي
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شود. اينکته خودتتان بتوانيتد آن را اداره بين شويد، پس الزم نيس  مسائل به شما اشاره طور مستشل روشنشما قادريد به معلم:

بين شوند، امتا توانند به چيزي روشنطور مستشل اس ، و آن عالي اس . بعضي از افراد واقعاً نميبين شدن به دائو بهکنيد، روشن
 رسانيم.بينيم که آنها اميدوارکننده هستند. پس چه بايد کرد؟ به آنها يک اشاره ميمي

قتدر ستشوط هم ريخته بتوده است . آيتا واقعتاً اينهاند، و تفکرم بذهني بسيار بدي داشتم، افکارم خوب نبودهپرسش: اخيراً وضع 
 کردم؟

توانيد آن را فرونشتانيد. وقتتي آن را کند. اگر در اين سم  قوي باشيد ميها حمله ميوقتي سس  شويد کارما مثل ديوانه معلم:

کننده هستيد، بايد از شما مواظبت  کتنم و آن چيزهتا را ينم واقعاً خوب و حشيشتاً يک تزکيهفرونشانده و کنترل کرده باشيد، اگر بب
اوه، »کند. اگر نتوانيد خودتان را اداره کنيد، عملي نخواهد بود. ممکن است  بگوييتد: طور عمل ميبراي شما از بين ببرم. آن اين

آن مشابه چيزي است  « کنم آن را فرونشانم.خواهد برد. پس شرو  ميپس تا وقتي آن را فرونشانم استاد آن را براي من از بين 
تان پاک کنم تمرين کنيد، عملي نخواهد بيماري گفتم: اگر فشط به خاطر اينکه من کارما را برايباره که قبالً درباره تفکر مردم در

 داشته باشيد. بود! اصل مطلب اين اس  که، نبايد به هيچ چيزي وابسته باشيد. بايد افکار درس  

 هاي تمرين استاد را بگذاريم؟توانيم نوار ويدئويي آموزشهاي گروهي در پارک هستيم، آيا ميپرسش: وقتي درحال انجام تمرين

 کند اشکالي ندارد. اينکه ويدئو را بگذاريد بستگي به وضعي  و محل دارد.دهد و دول  مداخله نمياگر محيط اجازه مي معلم:

شتوم. کنم، بيشتر شکننده متيطور اس  که گويي هر چه بيشتر تزکيه ميام و اينسال اس  که تزکيه کردهز يکپرسش: بيشتر ا
 تاب شود.تواند باع  شود که قلبم بييک ذره وابستگي مي

کنيتد. آن عمل نميخوبي تان بهايد و نگران اين هستيد که در تزکيهاي حساس شدهطور فزايندهاين نيز امکان دارد که به معلم:

طور جدي برطبق الزامات عمل کنيد. هر کدام از طور باز و باوقار تزکيه کنيد. از سوي ديگر، بايد بهوابستگي را نيز رشد ندهيد. به
را تان اشتباهاتي خواهيد کرد و آزمايشاتي خواهيد داش  که نتوانيد بگذرانيد. اگر به نرمي و راحتي هر آزمايشي شما درطول تزکيه

خوبي نظم و ترتيب نداده بودم. پس گذراندن هر امتحاني پرچالش است . آن عنوان استادتان، آن را بهگاه من، بهگذرانديد، آنمي
طور ضعيف بگذرانيد، گذرانيد. اما وقتي بهطور ضعيفي ميگذرانيد يا بهخوبي ميخوريد، و آن را يا بهگذرانيد يا شکس  ميرا يا مي

تتان را مصتمم شتويد. ذهنايد و براي آن عميشاً متأستف متيخوبي تزکيه نکردهدانيد که بهشويد و مينگران مي درخصوص آن
کنيد آن را با موفشي  بگذرانيد. دقيشاً در اين حال ِ قادر خوبي تزکيه کنيد. سپس دفعۀ بعد دوباره سعي ميکنيد که دفعۀ بعد بهمي

طور مداوم اس  که درحال تزکيته هستتيد. اگتر ه گذراندن آن، بررسي خودتان، و انجام اين بهبودن به گذراندن آن، قادر نبودن ب
توانست  شتما را متوقتف بود تزکيه کنيد. اگر هيچ سختي و آزمايشي نمتيخوبي بگذرانيد الزم نميتوانستيد هر امتحاني را بهمي

خوبي بگذرانيم يا نه، تتا استاد گف  مهم نيس  آن را به»کر کنيد: بوديد. از سوي ديگر، اگر فکند، در آستانۀ رسيدن به کمال مي
تتان مهتم نباشتد کته در گذرانتدن امتحتان شکست  و از اينجا به بعد سس  شويد و براي« کنيم اشکالي ندارد،وقتي تزکيه مي

ر الزامتاتي جتدي بتراي ختود قائتل کنند. اگگونه عمل ميگاه ديگر درحال تزکيه نيستيد. اين امور اينخوريد، بسيار خوب، آنمي
 نشويد عملي نخواهد بود. 

 شود؟وسيلۀ استاد نظم و ترتيب داده ميپرسش: کمال چيس ؟ آيا مثل مردن مردم عادي اس ، يا به

ها بشتري تتا طور که ممکن اس  بدانيد، شاکياموني براي دور انداختن وابستگيهاي مختلفي در بردارد. همانکمال شکل معلم:

خواستند. پس فرد در تمرين خود نبايد به بدن ترين حد، نيروانا را آموزش داد. در روش تزکيۀ او، آنها حتي بدن انساني را نميبيش
دهد. يعني در زمان کمال، فترد انساني وابسته باشد، و فشط بايد به آن طريق تزکيه کند. المائيسم تبتي، تبديل نور را آموزش مي
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ي از نور قرمتز تغييتر يآميزي تزکيه شده باشد، در لحظۀ کمال، بدن او به پرتوطور موفشي گر تمام بدن او بهنشيند، و ادر آنجا مي
طور کند. ازآنجاکه بتدن بوداگتوني کته بتهگوني که با موفشي  تزکيه شده ترک مييابد و روح خود او همراه با بدن بوداشکل مي
تواننتد آن را ببيننتد، و فشتط نتور و آن شتکل ها نميم  انسان عادي را ندارد، انساناي از اين سآميزي تزکيه شده مادهموفشي 

توانند دستتخوش تبتديل اند و نميرود. افرادي وجود دارند که به آن خوبي تزکيه نکردهببينند که باال ميساخته شده از نور را مي
قد به اندازه حتدود تمام يفرد« شوآ!»شود، ک لحظه کوچک ميدر ي اوتمامي بدن به نور شوند. پس در زمان تبديل به نور، بدن 

سانتيمتر کوچک شده است  و تناستب بتدنش حفتظ  3۰اما به شخصي به بلندي حدود اس  او شود. دقيشاً شبيه سانتيمتر مي 3۰
 . اس  بديل نشدهطور کامل ته اندازۀ کافي تزکيه نکرده و در تبديل به نور، بهباو شده اس . آن به اين خاطر اس  که 

گيرنتد. را متي« رهايي از جستد»رسند شکلِ هاي ديگري نيز وجود دارد. در سيستم دائو در چين، وقتي آنها به کمال ميوضعي 
دارد کردند. راه تزکيۀ دائوي بزرگ ملزم ميچيس ؟ در چين باستان، بسياري از افراد دائوي بزرگ را تمرين مي« رهايي از جسد»

خواهد. اما اين نتو  روش آنها حتي بدن را نيز مي -شود بدنش را با خود ببردشد قادر ميکه شخص در تزکيه موفق که پس از آن
بتاال تبتديل شتده و بتدن دائوگتون او بدن جسماني اين فرد، ديگر بدن يک انسان معمولي نيس ، زيرا کامالً به متادۀ بتا انرژي

طور داند که تا مرحلۀ کمال تزکيه کرده و اينکه تمام بتدنش بتهاس . شخص مي شود. روش رهايي از جسد آنها به اين شرحمي
خود در بين مردم عادي  ها آرزوهاي به انجام نرسيدهکند؟ اکثر دائوئيس کامل تزکيه شده اس . چگونه جهان دنيوي را ترک مي

گونه نيس ، زيرا مسائل در ميتان کمتال فترد حتل و کنند. اما سيستم بودا اينرا تا بعد از اينکه به کمال برسند حل و فصل نمي
 شوند. فصل مي

کند، او تظاهر به مرُدن مي را ترک کرد، ديگر مردم به دنبال او نباشند. اينکه فرد داين دنيا  از پسشود باع  مي، جسد از ييرها
طور کته در آستتانۀ رفتتن است ، بته ها باال رود يتا وارد درون زمتين شتود. همتانگرچه در آن زمان درواقع قادر اس  تا آسمان

دقيشاً در همتان « ام و در آستانۀ رفتن هستم. تابوتي برايم آماده کنيد.رد. در تزکيه موفق شدهمن خواهم م»گويد: اش ميخانواده
بيننتد کته او کشتد. اعضتاي ختانواده متياي بعد ديگر نفتس نميکشد و لحظهبيني کرد، در رختخوابش دراز ميزماني که پيش

او از قتدرتي  -استفاده کرده است « استتار»رواقع، او از توانايي کنند. اما ددرگذشته اس ، پس او را در تابوت گذاشته و دفنش مي
اش در آن روز ديدند بدن واقعي او نبود. پس چه بود؟ آن شيني بود که پتس طبيعي استفاده کرده اس . آنچه اعضاي خانوادهفوق

شمشير را استتفاده کترد و آن را بته شده بود. او يک کفش، يک جارو، يک ميلۀ چوبي، يا يک به چيز ديگري تبديل  ،از اشارۀ او
. آن، هر آنچه الزم اس  گفتته شتود را بود شکلِ تصوير خودش تبديل کرد. او به يک شيني اشاره کرده و تصوير آن را تغيير داد

رستد. کشم و در يک لحظه همه چيز به پايان متيمن در اينجا دراز مي»گويد: داند چگونه بگويد، و آن به خانواده آن فرد ميمي
حشيش ، دچيزي که در آنجا دراز کشيده بود  آن تکه چوب، آن جارو، يا شتايد کفتش رد« فشط مرا در تابوت بگذاريد، فشط همين.

شود، در کنند. بعد از آنکه دفن ميبود. آن فرد واقعي آنجا را ترک کرده بود و بسياربسيار دور رفته بود. پس خانواده، او را دفن مي
گتردد. ايتن آن اي چتوب برمتيگردد  به کفش، به ساقه بامبو، يا تکهخود برمي رواقع آن شيئ به شکل اصليطول چند ساع  د
اوه، متن ايتن يتا »گويد: گردد و ميشود. بعضي اوقات شخصي از جاي ديگري برميناميده مي« رهايي از جسد»چيزي اس  که 

اش ختانواده« ي براي تجارت به آنجا رفتم ما حتي با هم صحب  کرديم.آن فرد از خانواده شما را در مکان خيلي دوري ديدم. وقت
من او را ديتدم. او نمترده است . »گويد: سپس آن شخص در جواب مي« طور باشد. او از دنيا رفته اس .تواند ايننمي»گويند: مي

دانند که اش ميخانواده« و واقعاً مرده اس .اين عجيب اس ، ا« »من واقعاً او را ديدم. حتي با او صحب  کردم و با او غذا خوردم.
کنند کفشتي در آنجتا وقتي درِ تابوت را باز مي« قبر کنيم و سپس نگاهي بيندازيم.پس بگذاريد او را نبش»او يک دائوئيس  بود: 

 بينند. مي

شتود کته بتدن استتفاده متي نيز وجود دارد. شکل صعود در روز روشن وقتي« صعود در روز روشن»در سيستم دائو شکلي به نام 
طور کامل تزکيه شده باشد و آرزوهايش را قبل از رسيدن به کمال در دنياي مادي برآورده ساخته باشد. ازآنجاکه کاري شخص به

عبارت دهد  بهروي مي« باز کردن دروازۀ آسماني»نمانده که انجام دهد، زمان آن اس  که ترک کند. در آن مرحله چيزي به نام 
آيتد، يتا يتک اژدهتا، يتک مترغ يک خداي آسماني براي پتذيرش او متي ،براي برخي شود. سپسقلمرو باز مير، دروازۀ سهديگ
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شود، يتا يتک ارابتۀ آستماني بتراي حمتل او شود و پرواز کرده و دور ميآيد که بر آنها سوار ميخوار، يا چيزهايي ديگر ميماهي
ن، بسيار روي داد. چنين نوعي از صعود در روز روشن وجود دارد. در سيستم تمرين متا، هاي باستاآيد. چنين چيزهايي در زمانمي

هاي کنم که قرار اس  به بهش  فالون بروند. افرادي در بعضي از روشمن روش صعود در روز روشن را براي آنهايي استفاده مي
نظمتي کشتيده همه چيز در سراسر بهش  آن شخص به بي شد،خواهند. اگر به او بدني داده ميتزکيه وجود دارند که بدن را نمي

آيا تمتام سيستتم تزکيته تبتاه  -بودشد. درس  شبيه نيرواناي شاکياموني اس : اگر قرار بود به او يک بدن بدهيد، نيروانا نميمي
از شما با ذهني  بشتري خواهد. بسياري شد؟ بهش  او از عناصرِ احکام، تمرکز، و خرد تشکيل شده اس ، پس او بدن را نمينمي

با ذهنيت  بشتري درحتال فکتر « کنم.بينند که پرواز مياوه، اين صعود در روز روشن باشکوه اس . مردم مرا مي»کنيد: فکر مي
طور طبيعتي کردن به موضوعات الهي هستيد، و آن کامالً نامناسب اس . به شکلي ديگر بگوييم، در زمان رسيدن بته کمتال بته

طور مسلم درسي رسند، بهتوانم به شما بگويم، با اين همه افرادي که در اين زمان به کمال ميخواهد بود. اما ميشکلي براي آن 
رستند بته احتمتال زيتاد جاي خواهم گذاش . بنابراين وقتي مريدانم در آينده به کمال متيعميق براي افرادي که باور نکردند به
  تشويق(جامعۀ بشري هرگز فراموش نخواهد کرد.  اي کهمنظره باشکوهي خواهد بود، منظره

ها را رها کنيد و نگران اين مسائل نباشيد. فشط به تزکيه ادامه دهيتد. اگتر ها گفته شد، اما شما بايد هنوز تمام وابستگيگرچه اين
 فايده اس . تان شکس  بخورد، همه چيز بيتزکيه

 و خدايان مختلف در پش  کلمات وجود دارند؟ پرسش: در کتاب جوآن فالون، آيا بوداها و دائوها

و در « آها!»کنند: گويم کتاب را بخوانيد. بعضي افراد چيزي را درک ميالبته، مطمنناً. به همين دليل اس  به همۀ شما مي معلم:

کند. اگرچه اس ميکند و جريان گرمي را احسشان يک ارتعاش ناگهاني را تجربه ميفهمند بدنآن لحظه وقتي که آن چيز را مي
توجه اس  و در سم  ديگر تکتاني در همته العاده قابلفشط يک حس ظريف دارند، اما در آن لحظه، درواقع تغييرات در بدن فوق

هاي مختلفتي از تغييترات را در ايد، و بتدن شتکلدادن اس . آن به خاطر اين اس  که به سطح ديگري باال رفتهجا درحال روي
هاي بودا در باالي ستر، چهتار ستر ديگتر دانيد، در معابد چيني بعضي از مجسمهطور که ميکند. همانمي سطوح مختلف تجربه

، آن شتکل کنتد. درواقتعدارند، يا در باالي آن چهار سر، سه سر ديگر دارند، و يک سر ديگر بتر بتاالي آن سته ستر رشتد متي
هتاي بتدني، بستيار عميتق ي، در سطوح مختلف، تغييترات در حال اي از تصوير فاي بودا در سطوح مختلف اس . يعنيافتهتجلي

العاده عالي اس . پس دليلي وجود دارد که چرا مجاز نيستيد آن را ببينيد. اس . نه تنها باشکوه اس ، بلکه باوقار، باعظم ، و فوق
وار عمتل کنيتد. اس  در نتيجه ديوانه ازآنجاکه تفکر بشري عادي را داريد، آن را با افکار بشري درک خواهيد کرد، و حتي ممکن

 توانيم بگذاريم چنين چيزي روي دهد.نمي

 کند؟دادن و تماس بدني کارما را منتشل ميپرسش: آيا دس 

اي بته شتما نخواهتد زد. بتدن کنندۀ واقعي باشيد، بدون توجه به اينکه چشدر حساس باشيد، آن هيچ صدمهاگر يک تزکيه معلم:

تر از گونگ بترسد؟ فاصله و شکاف بزرگي از لحاظ قلمرو و سطح بين ينتواند از چيزي پايدارد: چطور مي تزکيه شدۀ شما گونگ
 آن دو وجود دارد، پس نبايد از آن بترسيد.

شتدن تواند کارما را منتشل کنتد. حتداقل اينکته، آلودهدادن بين مردم عادي، درواقع ميدادن بين مردم، يعني تماس و دس دس 
دادن از جامعۀ سفيد پوستانِ غرب آمتد. متردم آستيايي در گذشتته دهند. دس ارد. آن حتمي اس . امروزه همه دس  ميوجود د

هتا کردنتد. آن خيلتي ختوب بتود. خانمکردند، مش  را درون دس  ديگتر گتره ميدادند. وقتي همديگر را مالقات ميدس  نمي
آمد. آنها يک مش  را مانند ايتن در ستم  راست  شتکم ختود گتره نظر ميکردند زيرا بد بههاي خود را مثل آن گره نميمش 
رستد نظر متيکردند. بتهکردند مش  خود را کنار بدن گره کرده و اندکي پاي خود را خم ميکردند  وقتي مردم را مالقات ميمي

مختلفتي از آداب درود و احوالپرستي  دادنتد. انتوا تر آنها نيتز دست  نمتيدادن فشط بعد از رنسانس در غرب جا افتاد  پيشدس 
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دادن عادت شتد. آيتا متا هرحال، انوا  مختلفي وجود داش ، انوا  و اقسام مختلفي. بعدها دس . بهکمي اين و کمي آن -داشتند
 نداريم؟ آن رسم سيستم بودا اس .  شيهه

کنند. اگر به همين شتکل ادامته يابتد، مي ندرت براي من دردسر درس پرسش: در مدت بيش از يک سال تزکيه کردن، افراد به
 هاي بسياري که دارم خالص شوم؟چگونه از وابستگي

طور نيس . شرايط هر کسي متفاوت اس . شايد به اين شکل باشد، شايد به آن شتکل باشتد، شتايد... انتوا  و اقستام اين معلم:

فترا  شتويد. وقتتي واقعتاً روز ستختياين چيزها وابستته نمي گوناگوني از عوامل وجود دارد. بنابراين مطمنن شويد که داينجا  به
خواهيد. براي هتر چيتزي دليلتي هست . بريد که گذراندن آن مشکل اس ، اما وقتي سختي وجود ندارد آن را ميرسد پي ميمي

 درحشيش ، برخي افراد واقعاً آن اندازه سختي ندارند. اين نيز صح  دارد. 

طور استتوار خاطر اين اس  که متا بتهرين ما وجود دارند، و اکثري  آنها سيماي بدي دارند. آيا بهپرسش: چند ده نفر در محل تم
 درحال تزکيه نيستيم؟

 است  گردش در اساسيب عاتيشا شاگردان انيم در جود دارند که واقعاً درس  نيستند وهاي تمرين وتعداد کمي از محل معلم:

شوند که واقعاً مي« بينروشن»طور تصادفي به چيزهايي شوند. بعضي افراد بهمي« بينروشن»طور تصادفي به چيزهايي و آنها به
گذارند کشانند و ميهاي ديگري از تفکر ميدهم ربطي ندارد، و آنها حتي شاگردان را به اين شيوه يا شيوهبه فايي که آموزش مي

گويند اين فا چگونه اس ، اين بخش چگونه است ، و آن بختش دهند، ميبند شود. حتي درباره فا نظر ميقيد و شان بيتصورات
چگونه اس . آيا موجودات بشري ارزش نظردادن درباره فا را دارند؟ حداقل اينکه هنوز ذهنيتي بشري داريتد، بنتابراين انجتام آن 

گروهتي انجتام دهيتد. صتورت بههتا را د، بخوانيد، مطالعه کنيد و تمريندرس  نيس . فشط بايد خودتان را برطبق دافا تزکيه کني
خود را صرف خواندن و مطالعۀ فا کنيد، و زمان کمتري براي صحب  دربارۀ تجربيات و نظرات خودتان بگذاريتد. يتا،  بيشتر وق 

گر زماني را کته قترار است  بتراي تزکيته و آن نيز خوب اس . ا -توانيد با هم، امور را مطرح کنيدها مياز تمام کردن تمرين بعد
کنم آن خوب باشد. چيزهايي که بعضي از افتراد خود صرف کنيد، فکر نمي خواندن فا باشد براي صحب  و بح  دربارۀ تجربيات

آنهتا  صتورتکنند انوا  افکار خودخواهانه و احساسات را با خود دارد و حتتي ربطتي بته فتا ندارنتد. در آندربارۀ آنها صحب  مي
روي کنند. همه موجودات بشتري ذهنيت  بشتري عتادي ربط زيادهتوانند شاگردان را به گمراهي بکشانند و حتي در افکار بيمي

توانند مجاز باشند دربارۀ اصولي که باالتر از معناي ظاهري کلمات است  وجه نميهيچدارند. شاگردان ما، چه قديمي چه جديد، به
الفظيِ کلمات و اصول در ظاهر و ستطح است ، کنيد، معناي تح اش صحب  ميرچه باشد، آنچه دربارهبدانند يا صحب  کنند. ه

دانتم چطتور بته آن دانم بعضي از افراد چه مشکلي دارند. نميتواند در ميان مردم مورد بح  قرار گيرد. نميزيرا فاي آسمان نمي
 توجه کنيد! شدند. بايد به اين« بينروشن»هاي آشفته افکار و ايده

 را الزم دارد؟ « هم يين دقراردادن دس  رويجيه»چيس ؟ چرا فرد انجام « يين دحال  دس  »پرسش: ترجمۀ 

 ييننامند. آن تجلي وقار فاي بودا اس . آن اصطالحي از هند باستان اس  که مستشيماً ترجمه شد و نمي يين بوداها آن را معلم:

 هستند.و تجلي آن  فا هاي ديگري از شکوهِ زبانکوچک حال  شوويينئم دس   بزرگ و دعال يين، شوويينجيهناميد شد. 

 ام.ام، اما هرگز فالون را نديدهپرسش: حاال تشريباً يک سال اس  که تزکيه کرده

تان ايجاد کرده را تجربه ايد، و هيچ تغييري که فا برايطور مطرح کنم. اگر بگوييد هيچ تغييري در خود نداشتهبگذاريد اين معلم:

کنم گاه شما را بتاور نمتيايد، آنبين و آگاه نشدهدانيد و به آن روشنرود را نميايد، هيچ چيزي که فراتر از مردم عادي مينکرده
ننده نباشيد. اگر نياز داريد چيزي را ببينيد، آن ظهور يابد، يا عيناً به همان وضوحي به شما نشان داده شود کته کمگر اينکه تزکيه
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طور عملي باشد. دليل اين اس  که، براي رسيدگي به هتر فترد بتر طبتق کنم اينکند، پس فکر نميفرد به مردم عادي نگاه مي
ن مردم عادي، و آنچه در آينده به هنگام نائل شدن بته کمتال کستب خواهتد هاي ذهني مختلف او در مياشرايط خودش، حال 

طور يکسان امتور را انجتام نختواهم داد. ممکتن هاي مختلفي وجود دارد. براي انجام اين کار، قطعاً در هر وضعي  بهکرد، روش
 ديد. ايد، اما اگر اين وابستگي رها نشود آن را نخواهيداس  در جستجوي ديدن فالون بوده

 اند؟بينند، لطفاً به ما بگوييد که چرا استاد براي نجات ما آمدهها را بسيار ناچيز ميپرسش: ازآنجاکه بوداها در سطوح باال انسان

هاي زندگي در سطوح مختلف را آفريد. به دنبتال آن، فاي کيهان براي موجودات در تمام سطوح بسيار زياد جهان، محيط معلم:

ترين سطحِ سطوح مختلفي هستند که فاي ناي عادي در پاييههاي زندگي وجود داشته باشند. انسانر اين محيطبايد موجوداتي د
طور واضح توضيح از منظر من، الزم اس  کل فا و تمامي کيهان را مدنظر قرار دهم. آيا آن را به ،کل اين کيهان ايجاد کرد. پس

کنتد. با شما فترق مي -موجوداتِ هر دو سم  مثب  و منفي –من به موجوداتاز ديدگاه من، نحوۀ نگرش  ،پس  تشويق(دادم؟ 
 آن چيزي نيس  که بتوانيد درک کنيد. 

شوند، تا به حتدي کنم کمتر و کمتر ميشان فکر ميکنم، چيزهايي که دربارهطور مداوم فا را مطالعه ميطور که بهپرسش: همان
ام بته ام ضتعيف است ؟ آيتا تزکيتهکنم. آيا آن به خاطر اين اس  که خودآگاه اصليکه گاهي اوقات دوس  ندارم به چيزي فکر 

 انحراف رفته اس ؟

گويم که آن پديدۀ خيلي خوبي اس ؟ به شما توانم به شما بگويم که پديدۀ خوبي اس . چرا ميطور نيس . و حتي مياين معلم:

کند. براي آنکه ضرر نکند، فکر شتخص کننده کار ميرانه و ارزيابيگخواهم گف . مغز يک فرد در ميان مردم عادي بسيار تحليل
گويم اين اس  که آن شيوه استتفاده کتردن از مغزتتان اش قوي اس . آنچه ميکند، و حافظهالعاده سريع کار مياز اين نظر فوق

کنتد. پتس چته تان مداخله ايجاد ميکيهصورت توسعه يابد، با تزکنيد. وقتي مغزتان خيلي به آنميخوب نيس ، زيرا کارما ايجاد 
عبارت ديگتر، در ابتتدا آن را کنيم. بتهکنيم که در شرو ، اين بخش از مغزتان را محدود ميبايد کرد؟ ما از رويکردي استفاده مي

کنتيم، و زين ميکننده فکر کند جايگتواند مثل يک تزکيهکنيم، آن را با بخشي از افکارتان که ميکنيم، آن را تنظيم ميقفل مي
کنيم. را کمتر متي تدريج آن محدودي شود و ما بهگاه آن بخش مکار تنظيم ميگذاريم اين بخش از تفکرتان توسعه يابد. آنمي

 -توانيد آن افکار بتد ختود را تشتخيص دهيتدطور مناسبي خودتان را اداره کنيد. وقتي حتي نميدر آن مرحله قادر خواهيد بود به
افتيتد. آن کنيد  در آن بخش از مغز ميمحض اينکه دربارۀ چيزي فکر ميبه -بخش از مغزتان بسيار توسعه يافته اس چراکه آن 

اکنتون توضتيح دادم تجربته کند. بنابراين، بسياري از افراد آنچته را کته همتان مداخله ميطور جدي با تزکيهبخش از مغزتان به
تواند به ديگتران ه اغلب مايليد براي حفاظ  از نفع شخصي استفاده کنيد، افکاري که ميخواهند کرد. آن موقتي اس . افکاري ک

دهد، شوند. پس اين وضعي  روي مياند همگي مُهر و موم و تنظيم ميهاي مغز که خيلي توسعه يافتهصدمه برساند، و آن سلول
آنها مراقب  شود تا خيلي توستعه پيتدا نکننتد و فشتط بتراي اما موقتي اس . پس از آنکه آنها مُهر و موم شوند، الزم اس  که از 

صتورت... رود. درغيراينگونته پتيش متيها و افکار درس  شما رشتد يابنتد. اينگذاريم سلولاستفادۀ عادي مناسب باشند. ما مي
ص شريف و درستکاري هستتيد دهد: شما شختري توضيح طور مناسباي استفاده کنم که بتواند آن را بهبگذاريد از بياني محاوره

 گر باشد!یبات و حيلهکار، بيتواند مکار، فريبکند، پس ذهن شما نميشدن را تزکيه ميکه بودا

کنند، اما آن را به مستحکميِ اگاه شتدنِ ختودم بته مستائل بخش من هستند و مرا آگاه ميپرسش: شنيدن تجارب ديگران الهام
 يابم.نمي

شويد که اساساً از طريق تزکيه خودتان است ، بين ميگونه اس . آنچه خودتان روشنلم اس  که ايناين درس  اس . مس معلم:

تواند روند شما را آستان کنتد، هايي بگيريد. آن نيز ميگويند درستوانيد از آنچه ديگران ميترين اس . از سوي ديگر، ميمحکم
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طور مکرر تجربيات را بته هاي ما مزايايي دارند. اما خيلي بهشد. کنفرانسهاي فا مکرراً برگزار نخواهند پس مفيد اس . کنفرانس
 خود را بر مطالعۀ فا و خواندن کتاب متمرکز کنيد. اشتراک نگذاريد. بايد انرژي

ندن کتاب توانند با خواپايين يا تکراري بودند، يا ميهايي که مطرح شده بودند کنار گذاشته شدند زيرا نسبتاً سطحبرخي از پرسش
   تشويق بلند(کنيم. پاسخ دادن به سؤاالت را در اينجا متوقف مي ،خاطر کمبود وق حل و فصل شوند. به

 

 


