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 یک پیام کوچک

استاد فرمودند که در اشاره به نام خداوند از صفت های بدون جنسیت استفاده کنیم تاا در  

 بحثی ایجاد نشود.مورد جنسیت خدا، 

 

She + He = Hes (as in Bless) 

Her + Him = Hirm (as in Firm) 

Hers + His = Hiers (as in Dear) 

: مثاال   When God wants, Hes makes things happen according to 

Hiers will to suit Hirmself. 

 

 

معناوی، هار گوناه اباراز      استاد اعظم چینگ های، به عنوان خالق آثار هنری و نیاز اساتاد  

نام  "فورموسا"و تایوان را  "آوالک"زیبایی درون را دوست دارند. به همین خاطر، ویتنام را 

نام باستانی ویتنام و به معنای شادی اسات و فورموساا باه طاور کااملتری،       ،نهادند. آوالک

ه کاار باردن   زیبایی جزیره تایوان و مردم آن را آشکار میکند. استاد احساس میکنند که با 

ها و ساکنین شان، تعالی معنوی و خاوش اقباالی باه هماراه      این نامها، برای این سرزمین

 دارد.
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 پیشگفتار

باا تعاالیم یاک اساتاد براساتی      به طور مساتقیم  شانس را دارند که این چه تعداد از مردم 

خاناه  آماده ام شاما را باه    "روشن ضمیر و در قید حیات آشنا شوند؟ در صافحات کتااب   

، ارزشمندی این فرصت، مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب که در اصل، توسط "ببرم

 -و بر اساس سخنرانی ها، مصاحبه هاا و گفتگوهاای رسامی اساتاد اعظام      یکی از رهروان

، در ابتدا مجموعه ای از یادداشت های شخصی بود، ولی بعد باا  هگردآوری شد چینگ های

کمک بسیاری از رهروان دیگری که سخنرانی های انگلیسی را آوانویسی کردند و بسایاری  

 .حالت موضوعی به خود گرفتند  استاد تعالیمرا ترجمه نمودند، از سخنرانی های دیگر 

رون خاود آگااه هساتند و آیناه هاایی      از ذات اعظم د به طور کامل استادان روشن ضمیر،

باشاند. دساتاورد    کامل از شریف ترین و الهی ترین ویژگی های درون هر یاک از ماا مای   

. اساتاد  دهاد  را تعاالی مای  ، بلکه همه موجودات به سود خودشان نیستمعنوی آنها فقط 

ه از اعظم چینگ های، از جمله این استادان هستند و با انتقال متد مدیتیشن کوان یین کا 

دوران باستان تاکنون، به تعمق بر نور و صورت درون معروف بوده، راهی برای دستیابی باه  

 رستگاری نهایی، در اختیار ما قرار داده اند. 

که در فصول  ای موضوعات معنوی در مورد ،، خرد استاد"آمده ام شما را به خانه ببرم"در 

خیلی از این موضاوعات، باه صاورت    . میکند گریروشن ،مختلف در مورد آنها بحث میشود

د و در عاین  نباشا  تار  و مرتبطتر لب، واضح اسبب میشود مطاین . پرسش و پاسخ هستند

 .گرددحال، بینشی عمیق در مورد متد کوان یین و دیگر جنبه های تعالیم استاد، ارائه 

ضامن برجساته کاردن    سعی کردند تاا   دست اندر کاردر روند ویرایش این کتاب، رهروان 

موضوعاتی که به نظر آنها، از باالترین درجه اهمیت برخاوردار بودناد،   ر مورد نکات اصلی د

جوهره سخنرانی های اصلی استاد اعظم چینگ های را نیاز حفان نمایناد. اماا باه خااطر       

استفاده شاده   ، شاید بعضی از لغات و در نتیجه معنای آنها، با کلمات واقعیترجمه مطالب

نهاا را  آباشاند. خوشابختانه، اساتاد از روی شافقت، سرساپردگی      اساتاد، متفااوت    توسط

پذیرفتند و از روی لطف، اجازه دادند که با وجود کاستی های احتمالی، ایان کتااب چاا     

 شود.
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همچنین بسیار فرخنده است که استاد اعظام چیناگ هاای اجاازه دادناد کاه بسایاری از        

وی دی و سای دی، در دساترس   سخنرانی های ایشان، ضبط شوند و به صورت ناوار، دی  

الهام بهشتی و پربرکت سخنان اصلی  که مایلند در مورد خواننده هاییقرار گیرند. از اینرو، 

در پایاان  تا به فهرست مراجع سخنرانی هاا   میکنیمتشویق  را دننمای تحقیقبیشتر  ،استاد

 د.ن، مراجعه نمایاز نقل قولهاهر قطعه 

 راهنمایی کند.با امید به اینکه حقیقت، شما را به سوی بیداری اعظم خودتان، 
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 در راه عشق گام بردارید

 گام های یک استاد روشن ضمیر در قید حیات

 ما همه جا را جستجو می کنیم

 برای کمی عشق،

 برای کمی عشق،

 تا آن را با همه موجودات در هر گوشه از جهان  

 کنیم.قسمت 

استاد اعظم چینگ های که به پاس محبت هایشان، برای کساانی کاه افتخاار مالقاات یاا      

 همکاری با ایشان را داشتند، شناخته شده اند، بر اساس پیام عشق زندگی می کنند.

ایشان بشردوست، هنرمند و استاد معنوی هستند و عشق و کماک شاان، باه ورای هماه      

مرزهای فرهنگی و نژادی رفته و تا میلیون ها نفر در سراسر جهان گسترش یافته، از جمله 

نیازمندان و بی خانمان ها، مراکز تحقیقاتی که در مورد ایادز و سارطان تحقیاق میکنناد،     

الت متحاده آمریکاا، ساالمندان محاروم، معلاوالن جسامی و       سربازان بازنشسته جنگ ایاا 

ذهنی، پناهجویان و آسیب دیدگان فجایع طبیعی نظیر زلزله، سایل، تیفاون و حریاق. ناه     

تنها انسانها از محبت متبرک ایشان بهره مند شدند، بلکه گونه های مختلف حیواناات نیاز   

 کرامت و عطوفت بیکران ایشان را دریافت کردند.

ها به دفعات شفقتی را به ما یادآوری کرده که نشان این باانوی مهرباان و انجمنای    این کار

پرمهر همچون ایشان، گسترش یافته اسات.   ای بین المللی است که با الگو برداری از نمونه

باید با بخشیدن هر چه که داریم، شروع کنیم. بعد یک تغییر ظریاف در خودماان حاس    "

می کنیم و عشق بیشتری به درون آگاهی مان جاری می شود و بعد به یاک چیازی آگااه    

ز یااد  می شویم. این ابتدای کار است. ما برای آموختن اینجا هساتیم تاا رشاد کنایم و نیا     

تاا در  استفاده کنیم بگیریم که چطور از قدرت مان، از قدرت بیکران عشق و خالقیت مان، 

 ".نمائیمهر جایی که هستیم، جهان را به مکان بهتری تبدیل 

 سالهای اولیه

استاد اعظم چینگ های در مرکز آوالک به دنیا آمدند. در کودکی، اغلب به هر طریاق کاه   

جاوانی،   کماک مای کردناد. در    آسیب دیدهنیازمندان و حیوانات می توانستند به بیماران، 
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برای تحصیل به اروپا نقل مکان کردند و در آنجاا باه عناوان متارجم بارای صالیب سار         

. چندی نگذشت که دریافتند در همه فرهناگ هاا و در هار گوشاه از     مشغول به کار شدند

ایان دردهاا، باه مهمتارین      جهان، درد و رنج وجود دارد و جستجو به دنبال درمانی بارای 

هدف زندگی شان تبدیل شد. ایشان در آن زمان باا یاک پزشاک آلماانی ازدواج کردناد و      

آنها، بسیار مشاکل باود،    یزندگی خوبی داشتند، اما با اینکه تصمیم به جدایی برای هر دو

همسرشان با این تصمیم موافقت کرد و پس از آن، ایشان در جستجوی ادراک معناوی باه   

 .به طول انجامیدی رهسپار شدند که دو سال سفر

 سفر زیارتی به هیمالیا

در نهایت، در دوردست ترین مناطق هیمالیا در هندوستان، استادی روشن ضمیر را یافتند 

و متد کوان یین، روش مدیتیشن مبتنی بر تعمق بار ناور و صاوت درون را از ایان اساتاد      

 رست، به روشن ضمیری کامل دست یافتند.آموختند و خود ایشان نیز بعد از مدتی مما

باه درخواسات صاادقانه     ، بناا چندی پس از بازگشت از هیمالیا، استاد اعظم چیناگ هاای  

متد کوان یین را به دیگران آموختند و آنها را تشاویق کردناد کاه بارای یاافتن       ،اطرافیان

راقباه ای کاوان   عظمت شان، به درون نگاه کنند. اقشار مختلف مردم دریافتند که با متد م

یین، به کامیابی، شادی و آرامش بیشتری در زندگی روزمره شان دست مای یابناد. طاولی    

نکشید که از ایاالت متحده آمریکا، اروپا، آسیا، اساترالیا، آفریقاا و آمریکاای جناوبی و نیاز      

سازمان های مهم، دعوتنامه هایی برای ایراد سخنرانی برای استاد اعظم چینگ های ارسال 

 د.ش

 سازیمجهانی که در آن زندگی می کنیم را زیبا 

استاد اعظم چینگ های، عالوه بر اینکه الگاوئی شاریف از خادمات بشردوساتانه هساتند،      

مردم را نیز تشویق می کنند تا جهانی که در آن زندگی می کنایم را زیباا ساازند. اساتاد     

چینگ های، با مدیتیشن به روش کوان یین، استعدادهای خودجوش بسایاری را در خاود   

و آثار هنری نظیر انواع زیباایی از چاراغ هاا، موسایقی،     کشف کردند و از طریق نقاشی ها 

شعر و طراحی هنرمندانۀ جواهرات و لباس، زیبایی درونی و بیرونی فرهناگ هاا و مردمای    

، باه درخواسات ماردم، مجموعاه     0443که مالقات کرده بودند را اباراز نمودناد. در ساال    

در لندن، پااریس، مایالن و    لباسهای طراحی شده توسط ایشان، با یک تور بین المللی مد،

نیویورک به نمایش در آمد. درآمد حاصل از کارهای هنری استاد اعظم چینگ های، ایشان 
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را قادر ساخت تا برای فعالیت های بشردوستانه و حمایت از مأموریت شریف شان در کمک 

 به فرزندان خدا در زمان نیاز، منبع مستقل مالی ایجاد نمایند. 

 ستادجوایز و رؤیای ا

در جساتجوی هاین ناوع تقادیری     شان، با اینکه ایشان برای تشکر از کمک های فداکارانه 

نبودند، اما دولت ها، مقامات و سازمانهای خصوصای از سراسار جهاان، در موقعیات هاای      

جایزه صالح جهاانی،    میتوان به مختلف، جوایزی به ایشان اهداء کردند. از جمله این جوایز

هان، جایزه ترویج حقوق بشر، جاایزه شاهروند بشردوسات جهاان،     جایزه رهبری معنوی ج

، تقدیرناماه  7116جایزه خدمات عمومی برجسته برای بشریت، جایزه صالح گوسای ساال    

امین مراسم ساالنه اهدای جایزه تلی در  72هفته موسیقی لس آنجلس و نقره مقام اول در 

فوریاه، روز   77اکتبر و  73روزهای بعالوه در ایاالت متحده آمریکا  .اشاره کرد 7116سال 

استاد اعظم چینگ های نام گرفته اند. به گفته شهردار سابق ایاالت هونولولو، فرانک فاسی: 

   "ایشان، جلوه ای از یک شخصیت فوق العاده و یک فرشته رحمت برای همه ما هستند."

د کاه باه دیگاران    استاد اعظم چینگ های یکی از افراد واقعاً سرسپرده در این دوره هستن

کمک می کنند تا رؤیایی زیبا از آینده را یافتاه و آن را ایجااد کنناد. بسایاری از بزرگاان      

تاریخ آرزویی داشته اند و استاد اعظم چینگ های نیز چنین هستند که اینک ایان آرزو را  

 شنویم: از زبان خودشان می

 

 آرزو دارم کل جهان صلح آمیز شود."

 د.نکشتارها متوقف شوآرزو دارم که همه 

 آرزو دارم که همه کودکان در آرامش و هماهنگی گام بردارند.

 آرزو دارم که همه کشورها با همدیگر دست دهند، 

 از همدیگر حفاظت کنند و به همدیگر کمک نمایند.

 آرزو دارم سیاره زیبای ما نابود نشود.

شده و اینجا بسیار زیبا و میلیاردها، میلیارد سال طول کشیده تا این سیاره ایجاد 

 بسیار شگفت انگیز است.

 "آرزو دارم که این امر ادامه یابد، اما در صلح، زیبایی و عشق.
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 زندگی روی زمین
 سخنرانی استاد اعظم چینگ های

خوابی است که از آن بیدار نشده ایم. زمانی که روح بیدار می شود، ذات  همچونزندگی ما 

کنیم. اهمیتی هم ندارد چه مدت در خواب بوده ایم. هنگام واقعی خویش را کشف می 

روشن ضمیری، وارد سطوح برتر هستی می شویم و زندگی را از زاویه متفاوتی می نگریم. 

دردسر. مانند یک فیلم سینمایی بی همه چیز بسیار سریع صورت می گیرد. بی تالش و 

 02ت. فقط یک فیلم اس کهکه اگر کسی در آن بمیرد، می دانیم 

زندگی پس از . ما هستیم فیلمما ستارگان این  همهدنیا یک صحنه نمایش بزرگ است و 

هم وزیر و گاهی  ن،ز نقش شوهر، اهیگ ،زندگی، نقشهای متفاوتی را بازی می کنیم

کنیم و از  نقشهای نامطلوبتری را ایفا می کنیم. ما این نقشها را نا آگاهانه بازی می

باید چنین نقشهایی داشته باشیم. چرا فالن کس بر تخت خودمان می پرسیم، چرا 

می دانند که دنیا  ،ی که بیدارندهایسلطنت است و من فقط یک خدمتکار حقیر هستم. آن

ما و نیز برای  فقط یک صحنه نمایش برای آموزش و برآورده کردن نیازها و آرزوهای

 01. است نزدیکتر شدن به کمال

باشد.  ، ایده آل نمیخردو  شادیکامل نیست و برای نیل به شیوه زندگی اکثر مردم هنوز 

هستی طبقات بسیاری دارد و اولین آنها طبقه فیزیکی است. اکثر مردم در این طبقه 

مانند خوردن و خوابیدن و  جستجوی لذات حسی، ،هدف اصلیکنند، جایی که  زندگی می

های فیزیکی است و همچنین در این طبقه میل به تنبلی هم داریم. کار  انواع شادی

فقط به دلیل نیاز به میکنیم، اما دل به کار نمی دهیم. با تمام وجود کار نمی کنیم. ما 

 مگر آنکه به رفاه و ،کار می کنیم. معموالً به کار کردن عالقه ای نداریم امرار معاش

صرفاً به نیت خدمت به بشریت،  ما سخت است کهو برای  آسایش خودمان مربوط باشد

 .کار کنیم
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طبقه دوم را طبقه احساسی می نامیم. این افراد عقاید بسیار محکمی دارند. آنها حکامی 

 های هستند. همیشه خود را برحق میدانند و انتظار دارند دیگران مانند آنأمستبد و خودر

های افراط گرایانه  اصطالح بزرگ جنبش عمل کنند. بسیاری از دیکتاتورها یا رهبران به

متعلق به این طبقه هستند. حتی گروهی از آنها که نیت خیر دارند نیز، اشتباهات خود را 

نمی کنند. خطری بزرگ در کمین آنهاست که تالش نمی پذیرند و در جهت اصالح آن 

 عاملش عدم انعطاف پذیری است.

سفانه باید أیعنی در ذهن فیزیکی، که مت در طبقه سوم در قلمرو عقل زندگی می کنیم.

تنها یک کامپیوتر است. یک کامپیوتر بسیار عالی که می تواند بدون هیچگونه  ،بگویم

همه اطالعات را ضبط و دسته بندی کند. اما بدون هوشمندی روح،  ،هوشمندی و قضاوتی

عقایدشان  در اًو بی اختیار است. افراد این طبقه عموم خودکارذهن فقط یک ماشین 

 اتفاقاتیخود را زیر هرگونه آرمانی مدفون می کنند. آنها بدون توجه به  و محصور میشوند

را  آنخواهند که  واقعاً نمی و به خط مشی خود می چسبند ،در دنیا در جریان است که

تصور می کنند کامل هستند و بسیاری این  ها. آنزندمتحول سا خود را یا بهبود بخشند

 حالت را با باالترین درجه روشن ضمیری اشتباه می گیرند.

مان را با روح تعریف میکنیم  طبقه بعدی طبقه روح و خودشناسی است، چرا که ما هویت

و می دانیم که ما و روح ما که سرچشمه الهام و خوشبختی است، یکی هستیم. می دانیم 

یک جسم نیستیم. تالش ما بر این است که به دنیا و همینطور خودمان کمک که ما تنها 

داریم که قدرتش را  همراه خود اکنیم. اما این باالترین طبقه نیست، زیرا هنوز نفسی را ب

)انجیل یوحنا  "من و پدرم یکی هستیم"گوییم به خوبی می شناسد. حتی زمانی که می 
 )خنده( !ساند و هنوز بیش از حد شلوغ است، آن مفهوم دوگانگی را می ر(01:11

طبقه خداوند، خداشناسی و آگاهی الهی می آید. خدا چیزی نیست جز  ،بعد از آن

. توضیح آن ا از ما جداستخدکه خودمان. در حالیکه در طبقه قبلی تصور می کردیم 

در حال  بی آنکه حتی بدانیم ،برای اولین بار بدون تفکر عمل می کنیم ، اماساده نیست

این بی آنکه کارمایی دریافت کنیم.  ،انجام چه کاری هستیم. ما خالق همه چیز می شویم

من عمل نمی کنم، بلکه این ": همان چیزی است که عیسی به این شکل، توصیف نمود

 78 ( 3: 11)انجیل یوحنا . "پدر است در درون من که عمل می کند
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 زمین هدف ما در

شناخت و ادراک  که به می شود ءزندگی انسانی اعطامنظور این تنها به به هریک از ما 

در این زندگی یا هر زندگی دیگر، هرگز را ترک گوییم،  وظیفه. اگر این دست یابیم خداوند

رنج کشیدن انسان همین است و  دلیلخوشبخت نخواهیم شد. حقیقت این است که تنها 

چگونه در رحم مادرمان دست و پا زدیم چیز دیگر. اگر می دانستیم پیش از تولد، هین نه 

های گذشته خود نادم شدیم و توبه کردیم و چگونه با  و چگونه از اشتباهات زندگی

به نحوی بسیار پرمعنا در راه خدمت به او  ،خداوند پیمان بستیم که از این زندگی کنونی

از تمام فرصتها استفاده کنیم، هرگز لحظه ای را با فکر دیگری بیهوده تلف نمی کردیم و 

 !به شناخت خدا دست یابیماستفاده می کردیم تا 

همه چیز را فراموش می کنیم. زیرا  ،اما به محض اینکه چشم به این جهان می گشاییم

رو ضروری است که  کشاند. از اینبقانون این جهان مادی این است که انسانها را به نسیان 

که درون رحم مادرمان چه م یاد آوریه ر شود تا بمتذکبه ما بارها  بارها و استادی بیاید و

یاد نیاوریم، ولی روح که ه عهدی با خداوند بسته بودیم. ممکن است با مغز فیزیکی خود ب

 10 خاطر خواهد آورد.ه همان توانمندی خرد و معرفت ماست، ب

از آنجا که خواست خداوند بر این است که به واسطه ما زمین به فیض برسد و متبرک 

گردد، به پایین نازل شده ایم تا حلقه اتصال آسمان و زمین باشیم، اما چون در این مدت 

به این دلیل  موریت خطیر خویش را از یاد برده ایم.أطوالنی، خسته و فرسوده گشته ایم، م

می آید تا فطرت حقیقی مان را به ما یادآور شود. به این  استادی است که هر از چندی

 33 اینجا هستیم.دلیل است که ما 

تمرین های آموزش داده شده در زمان تشرف را ممارست  ،با جدیت زمانی که مشتاقانه و

هم وظایف  ،همزمان دست می یابیم و قادر میشویم زمین و آسمانبین  تعادل، به کنیم

که  آنجایی از رسانیم و هم ملکوت و بارگاه الهی را بشناسیم.بزمینی خود را به انجام 

زمینی مختلفی برای انجام دادن داریم، باید تا حد امکان آنها را به پایان برسانیم.  وظایف

به بهشت زمین  است تامتبرک نمودن آن  ،در زمینما ترین وظیفه  در هرصورت مقدم

و  شود که در آن همه موجودات زنده، به یک زندگی مطلوب و دلپذیر برسند برینی تبدیل

نمودن عبارت دیگر ما با بیدار ه آگاهی برتر تکامل یابند. ب پله پله به سوی در عین حال،

 خویش و استفاده از آن، در راستای تکامل کائنات خدمت میکنیم.  درون "قدرت الهی"
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به تشرفی نیاز داریم که به روشن ضمیری آنی منجر شود و به ما قدرتی  ،دلیل همینبه 

شایسته ترین صورت ممکن، در راه طور مستقیم و به به آن را نماید که بتوانیم  ءاعطا

و شکوفا نمودن نیروی جسمانی یا فیزیکی و دادن خدمت به جهان به کار گیریم. پرورش 

به تنهایی کفایت نمی کند. به این دلیل است که اگر چه همه  ،ارائه کردن آن به دنیا

ما به همین وضعیت که  د، ولی جهانهستنبشریت در آرزوی تعالی، ترقی و دنیای بهتر 

چه زودتر، این  هر که . دیگر موقع آن فرا رسیدهاست باقی مانده شاهد هستیم،امروزه 

بزرگترین نیرو در درون خود را دوباره کشف کنیم تا زندگی ما روی زمین بهتر شود و 

با مشاهده نسلهای آینده این امکان را داشته باشند که در محیطی بهتر زندگی کنند. 

، نیاز مسلم به است، تنها چیزی که به راحتی قابل تشخیص حاضر یت اسفناک جهانوضع

، بلکه بهترین میراثی سود می بریمروشن ضمیری آنی است که نه تنها ما و نسل ما از آن 

 32 است که می توانیم برای آیندگان برجای بگذاریم. این است عشق حقیقی در عمل.

 ماست هایآینده در دست

بسیاری از همه نگران پایان دنیا هستند. در واقع افراد پیشگو آن را پیش بینی می کنند و 

که به روشن ضمیری  هارا نگران می سازند. اما حتی اگر دنیا هم به پایان برسد، آن مردم

رسیده اند، هیچگاه احساس رنجش نخواهند داشت، زیرا آنها می دانند این دنیا چیست و 

را  نمی تواند آن هین چیزو  همیشه ادامه داردهد شد. ولی زندگی جاودانه خوا نابودروزی 

دارایی ماست،  تخرد و معرفما همان جاودانگی زندگی هستیم.  ثیر قرار دهد.تحت تأ

آن را نابود سازد. زمان و مکان  نمیتواندوجه  عشق فطرت ماست و هین بمبی به هین

به  بدون محدودیت زمان و مکان استادان، ین رونمیتواند آن را محدود گرداند. از ا

هستند، بلکه  شاگردانکه باشند و مجبور نیستند در همان مکانی  تشرف میدهند شاگردان

سوی استاد شدن ه بنیز  شاگردان را یاری نمایند و به فیض برسانند. آنهااز هرجایی قادرند 

 31رشد خواهند کرد و آنها نیز همان گونه عمل خواهند نمود. 

زیرا خداوند ما بسیار امیدوار هستیم،  ،در عصر حاضر ها و فجایع بسیار با وجود نابسامانی

های یکسان به جهان ما بیایند. آنها  و قدیسین متعدد، با پیام ءاولیا که مقدر نموده

یم و آنگاه همه چیز در جای خود قرار خواهد ئمیگویند که ابتدا باید ملکوت الهی را بجو

، همه امور را رسیدگی کنیماین است که اول به مشکالت دنیوی  سعی ما بر گرفت. معموالً

س و نا امیدی زیادی أولی همواره احساس ی ،در دست بگیریم و چر  گردون را بگردانیم

دارند و  مردم را راضی نگه به طور موقت داریم. بهتربن رهبران سیاسی هم فقط می توانند

. ولی ما نمی توانیم از کل دنیا مواظبت کنیم، سازندم نوعی آسایش مادی فراه آنها برای
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جاست.  هم فقط با راهکارهای سیاستمدارانه یا هرگونه قابلیت های دیگر. مشکل همین آن

مان را  درون اعظمخیر باشد، باید ابتدا ملکوت الهی یا قدرت  هر چقدر هم که نیت ما

خداوند انسان را به "ه می شود: یم و به آن وصل شویم. به همین دلیل است که گفتئبجو

. صورت نه به معنای صورت (0:72)انجیل عهد عتیق، سفر پیدایش  "صورت خود آفرید

ظاهری ما، اسم و رسم ما، بدن ما یا شیوه زندگی ما، بلکه آن قدرت نامرئی که از آن به 

 12وجود آمده ایم. 

دهیم. تنها می توانیم با دلیل وقتی به روشن ضمیری هم برسیم، نمی توانیم دنیا را تغییر 

باید از خودمان آغاز کنیم.  افراد را در جهت تغییر خودشان سوق دهیم. از اینرو ،و برهان

نمی توانیم فقط در انتظار معجزات بنشینیم. هیچکس نمی تواند دنیا را تغییر دهد، حتی 

در جایی که . کردند هزاران بودا و میلیونها عیسی. آنها اگر می توانستند، این کار را می

توانند بدینگونه ر  دهند. ما باید خودمان را  معجزات نمی مطرح باشد،” کارما“قانون 

یم. بهترین پزشکان نیز فقط می توانند برای ما دارو ئتطهیر کنیم. باید خودمان را بشو

72 مصرف کنند. جای ما دارو هتجویز کنند. آنها نمی توانند ب
 

بر اساس مان را از نو بنا کنیم.  باید روش زندگیما را نجات دهیم.  جهان مان ما قادریم

از نظر فیزیکی و ذهنی خود را پرورش  و باشیم وگانکنیم،  ارزشهای اخالقی زندگی

دهیم، آنگاه شاهد نتایجی زودهنگام خواهیم بود. ناگهان دنیای ما تغییر خواهد کرد. اگر 

طولی نخواهد کشید که نجات خواهیم یافت.  جای قطع درختان، درخت بکارد،ه هرکسی ب

پس از ده سال، دیگر دنیای ما دنیای پیشین نخواهد بود و جهانی بدون مشکل خواهیم 

 61 داشت. حقیقتاً امیدی هست، اما تنها با مشارکت همگان.

همه جا گسترش  دربنابراین امیدوارم مردم دنیا سریع بیدار شوند. آرزومندم این پیام را 

صورت چه  این دهید و به مردم بگویید که بیایید با هم این زمین را نجات دهیم. در غیر

را در خود جای میدهد. اگر زمین دیگر وجود  افراد پرهیزگار باید بکنیم؟ بهشت که تنها

کجا خواهند رفت؟ از اینرو باید برای به همه آن افراد نه چندان خوب،  ،نداشته باشد

قدری تالش کنیم. سیاره زمین بسیار ارزشمند است. اگر  ،دی که زیاد خوب نیستندافرا

ست ما هین کاری و نابود نماید، از د مجازات کنده زمین را ک این باشد خواست خداوند بر

، پس بشود زمین را نجات داد. اما اگر هنوز و باید بر طبق اراده او عمل کنیم نیستساخته 

م. چرا که این جهان مدرسه ای بسیار مناسب است که ارواح بسیاری را نجات دهی باید آن

 61 میتوانند بیایند و آموزش ببینند و رشد کنند.
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ما همکاران خداوند هستیم. ما هنوز به خرد خدایی نرسیده ایم، بنابراین باید به برنامه و 

ز را برای جهان طرح او احترام بگذاریم، چرا که او امیر امیران است. او می داند چه چی

محفوظ نگاه دارد و جهان را از چه چیز محروم سازد، چه چیز را تعمیر کند و چه چیز را 

اما زمانی که ما چیزی  ،می کند ء. حتی اگر او چیزی را نابود سازد، دوباره احیانمایدنابود 

ست ا اینرا از نو بنا نهیم. مشکل اینجاست و دلیل آن  را ویران می کنیم، قادر نیستیم آن

، خردمند و توانا نیستیم. اگر به خداشناسی نائل شویم، آنگاه شاید بتوانیم کافیکه به قدر 

 70 در مورد نابودی و آفرینش با دستان خودمان صحبت کنیم.

 ،بدرستی که خداوند، فقط آرامش و آسایش ارزانی می دارد. اگر در این برهه از زمان

ده، به این جهت است که ماهیت فانی این دنیا را به ما نازل نمو بر ما اندکی رنج و مصیبت

. هرگاه دوباره خدا را گرددلزوم بازگشت به قلعه امن بارگاه الهی را متذکر و  یادآوری کند

و اگر به این  میدهددر وهله اول مالیم تذکر او فراموش کنیم، او به ما تذکر خواهد داد. 

ما را هل سخت تر و سپس بسیار سخت تر تذکر مالیم گوش نسپاریم، ممکن است کمی 

. بنابراین اگر هنوز خداوند شما را با زور به طرف جلو هل نداده، لطفاً منتظر نشوید تا دهد

سوی بارگاه الهی ه او این کار را بکند و اگر شما را سخت مجازات کرده، لطفاً به سرعت ب

 2میکند، بهره گیرید.  ءطاکه در این حریم اع فراوانی بازگردید و از آرامش و آسایش

ل: برخی ادعا می کنند که فجایع عظیمی در این جهان ر  خواهد داد و میلیونها نفر ؤاس

 هالکت خواهند رسید. آیا این موضوع حقیقت دارد. نظر شما چیست؟ه ب

اگر بسیاری از ساکنان این جهان بیدار نشوند و نیروی نجات دهنده درونی خود را : استاد

 ء. خداوند به ما نیروی نجات دهنده اعطایافتخواهد تحقق کار نگیرند، این موضوع ه ب

از آن استفاده نمی کنیم و البته هرآنچه که آفریده شده در موعدی  ما نموده، اما اکثر

نداشته باشیم، نابود  احیاء آنخاص نابود خواهد شد. اگر ما قدرت خالقه کافی برای 

و آنرا تعمیر نکنیم  لی اگرساخته شده و خانه ای است که قبالً خواهد شد. دقیقاً شبیه به

، از آنها استفاده دیگر رنگ و وسایل شامل مرمت خانه هایتمام ابزار داشتنبا وجود حتی 

در این نکنیم، این خانه خودبخود از هم خواهد پاشید یا متحمل خسارت خواهد شد. 

باز هم یک راه خروج اضطراری داریم.  اگر خانه خراب شود یا آسیب ببیند،مورد، حتی 

خروج اضطراری کجاست و از آن استفاده نکنیم، مسلماً در خطر  بولی اگر ندانیم آن در

خواهیم بود. از اینرو مایلم این فرصت را به شما دهم تا اگر جهان به آن وضعیت رسید، 

ار بسیار ساده و کنند؟ این ک حداقل خودتان را نجات دهید. اما چند نفر به من گوش می

ید و آرام می شوید، درست مثل زمانی که به می نشینبی قید و شرط است، شما فقط آنجا 
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خواب می روید و آنگاه تمامی اقتدار و دانش ثبت شده در حافظه گذشته تان و نیز کلیه 

 سوی شما خواهد آمد. بسیار ساده است.ه های زندگی ب مهارت

دارند؟ همیشه از من درباره پایان دنیا می پرسید. وقتی  اما چند نفر به این موضوع توجه

مان را نجات  در هرصورت دنیا پایان می پذیرد. بنابراین بهتر است روح ،میریم ما می

دخیل را  "اعظمقدرت "مان، آن  دهیم و اگر بخواهیم دنیا را نجات دهیم، باید قدرت

صورت چه کس دیگری  این م. در غیرکار بندیه باید این نیرو را باز پس گیریم و ب کنیم.

کار را انجام دهد؟ فرشتگان، جهان خود را دارند و وظایف خود را انجام  می تواند این

. بودا به است مشغول تعلیم میدهند. عیسی در جایی دیگر، جایی پیشرفته تر از زمین ما

دمان توانیم خوهستیم که می ما ملکوت خدا رفته است تا امورش را به انجام رساند. تنها 

  وخانه خویش را مرمت کنید  روشن ضمیر شوید،را نجات دهیم. اگر از فجایع می ترسید 

کنید. آنگاه هین  تبدیلمعیارهای اخالقی تر و سیاره ای روشن ضمیرتر،  باجهانی آن را به 

صورت حتی اگر در مورد آینده هین چیز هم  این فاجعه ای بر سر ما نخواهد آمد. در غیر

هر اتفاقی ممکن است روی دهد. اگر این جهان آنقدر  ،بله، ندانم، باز هم می توانم بگویم

فاسد شود که مکان مناسبی برای زندگی نباشد، آنگاه خداوند آنرا فرو خواهد پاشید و 

 جهانی نو خلق خواهد کرد. 

، وجود روشن ضمیر که در جامعه ای پر از تضاد و درگیری زندگی میکندمال: یک ؤس

 ؟ها یاری رسان باشد می تواند در جهت رفع درگیریچگونه 

های درون خود را برطرف کنیم. در  توانیم درگیری بسیار دشوار است. ما تنها می: استاد

 -شخصی این عمل را انجام دهد، دیگر هین درگیری و مشکلی باقی نمی که هر صورتی

آنقدر عظیم و  آنکهماند. بنابراین حتی عیسی با آنکه آنقدر بزرگ و متعالی بود و بودا با 

های محدوده مرزی خودشان را برطرف کنند و  باشکوه بود، باز هم نتوانستند درگیری

ثیر قرار داد. چرا که اکثریت مردم دنیا در آرامش أشان را تحت ت گاهی فجایعی زندگی

 رو روشن ضمیری تنها الزمه همه بیماری میری نرسیده بودند. از ایننبودند و به روشن ض

 هاست، هین چیز دیگری ضروری نیست.  های این دنیا و همه جنگها و درگیری

تهاجم و غارت قرار  موردال: استاد وقتی می بینم که کشورها در جنگ هستند و ؤس

د، پریشان خاطر و آشفته میگیرند، به زنان و کودکان تجاوز می شود و شکنجه می بینن

 می شوم و درمی مانم که چه موضعی اتخاذ کنم؟ شما چه توصیه ای دارید؟
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ولی اگر مردم خود را معالجه و نگران، همین سؤال را دارند، دلسوز بسیاری از افراد : استاد

نکنند، هین عالجی وجود نخواهد داشت. شما قانون کارما را می دانید. برفرض که 

چگونه می توانید این عمل را  ،جلوی آن قاتالن را بگیرید و از زنان حمایت کنیدتوانستید 

در کل دنیا انجام دهید؟ در برخی موارد فرد مظلوم، آنقدرها هم از گناه مبرا نیست و فرد 

قاتل تنها فرد مسئول نیست، کل جامعه و کل دنیا مسئول است. بنابراین چه می توانیم 

را به زندان انداخت، اما شخص دیگری از راه میرسد. اگر مردم  بکنیم. می توان آن فرد

 ، نمی توانیم دنیا را تغییر دهیم، اما باید تالش خود را بکنیم. خواستار تغییر نباشند

دنیای بیرون پا می نهند و زندگی خود را به خطر می اندازند تا ه بزرگان معنوی ب از اینرو

تغییر دهند. پس چرا شما به آنها ملحق نمی شوید و به به مردم بگویند که خودشان را 

 توکاری بکنید. شاید  ؟سف خوردن، مشعلی دیگر را روشن نمی کنیدأجای نشستن و ت

نفر را نجات دهد و کم کم بتوانیم  بیستبتوانی ده نفر را نجات دهی، شاید دیگری بتواند 

ت، جز اینکه به جامعه بگوییم که کل دنیا را نجات دهیم. راه دیگری برای تغییر مردم نیس

 تغییرباید فرد قربانی، بلکه کل جامعه  فقطچگونه الگوی زندگی خود را عوض کند. نه 

اگر نتوانیم کامالً جلوی بدبختی را بگیریم، حداقل می توانیم بخشهایی . به این ترتیب، کند

 73قابل مالحظه است.  دستاوردیاز آنرا متوقف کنیم و این خود 

 ؟به نظر شما چگونه در این سیاره، صلح و آرامش ایجاد میشود: الؤس

کردار نیک،  یعنی، استاد: زمانی که همه دوباره به سوی ذات خداگونه خویش بازگردند

زمین در صلح و آرامش خواهد بود.  داشته باشند. در این صورت گفتار نیک و نیک پندار

ود دیگری نمی تواند صلح و آرامش را به صورت راه حلی وجود ندارد. هین موج در غیر این

دهد. باید با آرامش همساز و همنوا شویم. با صلح و آرامش زندگی کنیم و الگوی بشما 

الگوی زنده و مجسم صلح و آرامش شویم، آنگاه دیگر نیازی در زمین، آرامش شویم. وقتی 

 71به بحث در مورد چگونگی ایجاد صلح و آرامش در جهان، نخواهد بود. 

 حرکت به ماورای عشق زمینی

دنیای ما گاهی غیرقابل تحمل می شود. این ساخته دست خود ماست. پس اکنون به 

با اتاق های بسیار زیاد یا در واقع منظور اصالح و مرمت دنیا یا این خانه، خانه بزرگی 

ناب اجتاز بدی و شرارت میتوان  باید بدانیم کهکه در آن زندگی میکنیم،  همان کشورها

الهی، عشق ورزیدن به همسایگان، از بدی و  فرامینبا کردار نیک، رعایت میتوان . کرد
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)چشم در مقابل  "مشت در مقابل مشت". اما ذهن ما آنچنان به باور اجتناب کرد شرارت

( عادت کرده که مشکل می توانیم آنچه 3:18انجیل متی  چشم، دندان در مقابل دندان،

انجام دهیم را، انجام دهیم و همینطور مشکل میتوانیم با دیگران با که فکر میکنیم باید 

مهربانی رفتار کنیم. از اینرو به نیرویی قویتر نیاز داریم که ما را یاری دهد تا بتوانیم اعمال 

 را از میان برداریم.  ندصورت عادت درآمده اه و افکاری که ب

 ،. شرارت و بدیندسته هم وبی ما خبرادر واقع  ،حتی بدی و شراین دنیا  هایهمه چیز

. اما نباید تا ابد در این اشتباهات بمانیم. اشتباهات حداقل مانند نوعی هستند اشتباهات ما

کنیم، شوکی به ما وارد یممان را دریافت  شوک هستند. هنگامی که بازتاب اشتباهات

بختی و ناکامی میشود تا به این ادراک برسیم که آن عمل، کار درستی نیست و موجب بد

دهیم. حتی تمام چیزهای زیبا و فرح بخش این می تغییر مسیر  در نتیجهما می شود و 

را به ما مان  خوشبختی درونی ما در منزلگاه حقیقی این منظور وجود دارند کهدنیا، به 

 . یادآور شوند

که خداوند برای ما خلق کرده، گناه نیست. اما اگر  هایی بنابراین لذت بردن از نعمت

خداوند به نحوی به ما تذکر خواهد  ،احساس وابستگی شدید به این چیزها داشته باشیم

تجربه  رو گاهی بدبختی و ناکامی از طریق چیزهایی داد که این راه درست نیست. از این

 . میشوند که بیشترین دلبستگی را به آنها داریم

رفتن در اعماق دنیا هم کار درستی نیست.  ن دنیا اشتباه است، اما همواره فرونفی کرد

همه آنچه که این جهان و از است  زیرا در آن صورت نیمه بهتر زندگی که مربوط به روح 

این دنیا تنها یادآور آن  همه چیزهایاز دست می دهیم.  کند، لذتبخش تر است رامیارائه 

که باید داشته باشیم و باید  هستند ای زندگی حقیقی وسعادت حقیقی، عظمت حقیقی 

 را فراموش کرده ایم.  بشناسیم، چرا که آن

. می پرسندبسیاری از افراد درباره روابط زن و مرد و لذت جنسی و اینگونه موارد از من 

. اما باید بدانید "نه، گناه نیست"آنها می پرسند آیا این مسئله گناه است. من می گویم: 

د. لذت جنسی فقط نمونه ای بدلی از نوجود دار خیلی بیشتریلذت های  به جز اینها، که

هر دو نیروی  و باشیدبا خود در وحدت  لذت حقیقی وقتی است که  و لذت حقیقی است

. اتحاد زن و مرد فقط یک کپی باشندتان یکی شده  نث درونؤدرون، یعنی بعد مذکر و م

 از آن لذت است.
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به ما را ، به ما بدون هین ابزاری برای یادآوری بارگاه الهی خداوند اینطور نیست که پس 

فراموش کرده ایم که اینها ما ست که ا . فقط موضوع اینفرستاده باشداین جهان هستی 

. ما فقط عاشق بدل می شویم و اصل را فراموش می کنیم. این است هستندبرای یادآوری 

طور کامل ه حتی نمی توانیم از بدل هم ب، این وجودبا  یز میکند وانگ را رقت که زندگی ما

بین  و ارتباط جنسی استمردها و زنها مبتذل میان لذت ببریم. بنابراین بسیاری از روابط 

احترام متقابل بین زن و مرد رعایت نمی شود و حتی  ،مقدس نیستکه باید آنگونه  شما

نوعی ابزار برای رهایی از به می گیرد و تنها  این روابط گاهی مورد سوء استفاده قرار

. بنابراین اگر واقعاً بخواهیم از این زندگی لذت ببریم، باید از تبدیل میشود محرومیت ها

برابر  صدها هزارزندگی که روی زمین می شناسیم،  ایناز  لذت ببریم که زندگی حقیقی

 31 نیز لذت ببریم. . با شناخت آن زندگی، می توانیم از این زندگیبهتر است

 یکه احیاناً استادی ندارند یا متشرف نشده اند یا به ادراک صحیحی بسیاری از رهروان

شوند که یک  دچار این سوء تفاهم می ،کنند ممارست نمیدرستی به  اند یا هنوز نرسیده

 این رهرو باید از همه چیز بگذرد و نسبت به همه روابط سرد باشد. این درست نیست.

تائو  "می گوید:  "تائو ته چینگ"در کتاب  "الئوتسه"دلیل است که حقیقت ندارد. به این 

 ترتائو یا روشن ضمیری می رسید، هرچه روشن ضمیر به . وقتی"معمولی است ذهن

شخص بیشتر می شود. ممکن است خواهان روابط جنسی با شما د، آرامش و محبت یشو

 هربه  دهید. و وظیفه خود را انجام می کنید میبیعی عمل طفقط  لیو ،دیگری نباشید

 ادراک خواهید رسید.  اینموقع به ه درک این موضوع دشوار است، اما ب ،حال

ممنوع کند. خداوند آنقدر ظالم را خداوند آنقدر تنگ نظر نیست که عشق ما به همسرمان 

باید قلب خود  از هم جدا کند.زوج عاشقی را خاطر تقرب به خودش، ه نیست که بخواهد ب

در نیز را مان  افراد خانواده و دیگر موجودات همچنین تا عشق به خداوند ورا وسعت دهیم 

، داریمما غریبه هستند را دوست ب برایافراد دیگری که دور از ما و  توانیموقتی ب. بر گیرد

 و فقط طبیعی م؟بداریرا دوست  نزدیک مان عزیزان مان،اعضای خانواده  نتوانیم چرا

در کرد.  م، آنگاه خانواده خود را در هماهنگی کامل حفن خواهیباشید تر از گذشته مهربان

   12 .میشوددشوار هم اگر شریک زندگی ما غمگین باشد، شادی خود ما غیر این صورت 

جسمی نیست، بلکه برای گرمی،  ازدواج زن و مرد، فقط به منظور ارتباططور کلی ه ب

 شریک زندگی خود را با هر بهانه ای، نام مدیتیشنه بهرگز نباید محبت و توجه است و 

ست که عشق و توجه خود را به انسانهای دیگر این ا ترک کنید. برای اینکه وظیفه شما

را انجام دهید. دوست  نشان دهید و شما برای این وظیفه گماشته شده اید، پس باید آن



21 
 

. شما باید یکدیگر را فتنه پسرداشتن شخص دیگر یک افتخار است، پیشرفت است 

دوست داشته باشید، همانطور که استاد شما را دوست دارد. چه با تماس فیزیکی چه بدون 

 12 آن.

از ادیان شرقی به این دیدگاه گرایش دارند که جسم یا بدن چیزی است که  ال: بسیاریؤس

آمدم، قراردادی  جسمباید مثل آشغال دور ریخته شود. من احساس می کنم وقتی به این 

آن و برای زندگی در قلمرو این جهان، به بهترین نحو از آن مراقبت نمایم  کهامضاء کردم 

آیا به یک دیدگاه برخوردار است، اما  نیز به کار گیرم. انسان از قدرت های ذهنی و الهیرا 

دو قلمرو، تا وقتی در هر دو قلمرو زندگی میکنیم، در هر متعادل نیاز نداریم که بتوانیم 

 خوب زندگی کنیم؟

. آنچه که متون مذهبی باید دیدگاه متعادل تری داشته باشیم، باید اینگونه باشد. استاد: بله

می گویند، اینست که نباید بیش از حد تسلیم احساسات و امیال جسمانی و نفسانی خود 

صی یا شخ بهفقط در یک زمان خاص، تعلیم  یکهی گا شویم و روح را از یاد ببریم.

صورت ه ب اما بعد. شودارائه می  ،دارنداحتیاج  به شنیدن آن مطالب ا افرادی کهی گروهی

راهکار کلی درمی آید و معنای اصلی خود را از دست می دهد. وقتی در آن لحظه خاص 

 ی دیگرها گروه اما بعد ثبت می شود و به ،آن تعلیم ابالغ شده، بسیار قوی و صحیح بوده

ارائه می شود و آنوقت دیگر از صحت و درستی برخوردار نیست. پس هرچه که دوست 

دارید انجام دهید، اما بیش از حد تسلیم امیال جسمانی نشوید. چگونه میتوانید جسم را 

تان گرسنگی بدهید و مدیتیشن کنید. شما باید  فراموش کنید؟ شما نمی توانید به جسم

تان بپردازید که  عناست که نباید آنقدر به مراقبت از جسممواظب آن باشید. این بدان م

این این تعلیم  باقی نماند. بعضی از افراد این کار را می کنند. بنابروقتی دیگر برای روح 

از جسم دست بکشید، اما او  ،برای آنهاست. حضرت عیسی نیز فرموده است که برای روح

 11 مواظبت می کرد.ش از جسم ،غذا می خورد و تا جایی که الزم بود

 شقم و میل به جنس مخالف فرار کنم؟ال: چگونه از جسمم، عؤس

صورت دیگر فرزندانی نخواهیم داشت. فقط آرام باشید  این از آن فرار نکنید. در غیر استاد:

زمان فقط با یک نفر باشید. فقط یک شریک و همسر داشته باشید. متوجه  هرو در 

یک اگر هستید؟ اگر یک جفت روحی پیدا کرده اید که فکر میکنید برایتان خوب است، 

خوب است. پس از متعادل کردن این  دارید، عشق سه بعدی، فیزیکی، احساسی، فکری



22 
 

اقتدار خود را بر تا حدی یز به اصطالح نفسانی، این نیاز با ارتباط پایدار یا ازدواج، این غرا

 30شما از دست می دهند. پس نگران نباشید. فقط در ابتدا اینطور است. 

 ال: آیا به منظور رسیدن به روشن ضمیری، باید روی انرژی جنسی کار کرد؟ؤس

ا تمام انرژی و کوششی که صرف مبارزه ببهتر است ، فقط آرام باشید )خنده(. استاد: نه

تان را اینقدر  در راه مراقبه استفاده کنید. چرا باید جسم را های جنسی می کنید محرک

شدت آن کم می شود. وقتی از  ،این یک پدیده طبیعی است و به مرور زمان ؟عذاب دهید

هم بسیار کم خواهد شد. هرچه بیشتر  این شور و حرارتازدواج کنید، همه چیز، حتی 

فقط جانشینی برای  رابطه جنسیبیشتری خواهید یافت.  بهشتیهای  لذت ،مراقبه کنید

به جایگزینی  ،خاطر اینکه اکثر ما لذت واقعی نداریمه لذت و سعادت بهشتی است و ب

، لذت جنسی به محض شناخت لذت حقیقیتر و پست تر چنگ می زنیم. اما  پایین

یم و دیگر تمام جذابیت خود را از دست می دهد. درست مانند وقتی که بزرگ می شو

است  ش اینما ندارند. دلیل ارزش آنچنانی برای های پالستیکی ها و ماشین اسباب بازی

و می دانیم که  ی داریمادیالک یا هر ماشین دیگر، کمرسدس بنز، رولزرویسما حاال که 

سریعتر حرکت می کند و بسیار مفیدتر است. پس در مورد مشکالت جنسی  ماشین ما

 فقط به روشن ضمیری برسید. نگران نباشید. 

فقط از همه چیز  شما .دبدهینگران نباشید که بعد از روشن ضمیری همه چیز را از دست 

و  این کار را انجام دهید می دانید چه موقع و چگونه لیبیشتری لذت می برید، و شدتبا 

 -سوءاز قدرت لذت بردن خود، مانند زمانی که هنوز به روشن ضمیری نرسیده بودید، 

و از رابطه جنسی لذت ببرید، این کار  مایل باشیدشاید گاهی هم اگر  استفاده نمی کنید.

هرگز بعد از تشرف  واست  ، روشن ضمیریاما هدف اصلی شما در زندگی را انجام دهید،

همواره شما را به جلو هل می دهد، دیگر نمیتوانید جلو این هدف، شما را ترک نمی کند. 

ی توانید دوباره جاهل باشید و حتی اگر هر از گاهی کمی روابط با دیگر نم ،نروید

خداوند آنقدرها هم  ؟همسرستان داشته باشید، خب، داشته باشید، مگر چه می شود

اهمیت نمی دهد )خنده(. شما بیش از حد از همه چیز می ترسید. حتی رابطه جنسی 

 31! تاندک هم شما را می ترساند. هین چیز اینقدر ترسناک نیس

ال: نظر شما در مورد سقط جنین چیست و فکر می کنید چه زمانی روح وارد بدن ؤس

 جنین می شود؟
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نیست، فکر  یاستاد: اوه، نباید سقط جنین کنید. زمان ورود روح به جسم موضوع مهم

و میل به قتل است که حائز اهمیت است. این آن چیزی است که باید منسو   شیطانی

ال کنید چه زمانی روح وارد بدن ؤهین احتیاجی نیست که از من سشود، میل به قتل. 

میشود. وقتی می خواهید سقط جنین کنید، در هرصورت میل به قتل دارید و این همان 

چیزی است که باید ریشه کن شود. ما باید بذر شفقت و معرفت بکاریم و به جنبه منفی 

، پست تر می شویم و برویمطرف  . هرچه بیشتر به آنگرایش نداشته باشیمطبیعت خود 

. شما باید بذر مراقبه را بکارید و آنگاه روزی خواهید فهمید که چه میکنیمبیشتر تنزل 

هر وقت که روح زمانی روح وارد رحم می شود. هین زمان قطعی برای این امر وجود ندارد. 

بنابراین  !. ممکن است روح خارج شود و دوباره بازگرددوارد شد، یعنی وارد شده است

باز ما هرگز نمی فهمید که چه وقت روح آنجا هست یا نیست. حتی اگر روح آنجا نباشد، 

و این عمل شایسته نیست. اگر دشمن یا  داریم میلهم به قتل، قتل جسم و خون خود 

حیوانی وحشی را بکشید، حداقل بهانه دفاع از خودتان را دارید اما اگر یک روح بی گناه را 

رسید... کشتن یک روح بی گناه صحیح نیست. خواهش می کنم اینچنین بکشید، نپ

هرگونه شرایط شما میتوانید از عهده تفکری نداشته باشید، اینگونه خود را تنزل می دهید. 

. به درگاه خداوند دعا کنید، راه حلی پیدا کنید، آن نوزاد را بر آئید ،دشواری که پیش آید

خواهند، آنها  های بسیاری وجود دارند که فرزند می ا زوجخانه بسپارید. در دنی به یتیم

  01 نداشته باشید. یتفکرات چنینمیتوانند سرپرستی یک بچه را بر عهده گیرند. پس 

 ؟الهیکامالً ال: آیا ممکن است که در آن واحد، هم کامالً انسانی باشیم و هم ؤس

یک انسان کامل است و یک انسان کامل یک شخص کامالً  ،الهی کامالً ، یک فرداستاد: بله

مان،  با نفس ،الهی است. اکنون ما تنها یک نیمه انسان هستیم. کارها را با شک و تردید

 -کردهفراهم  را همه چیزبرای تجربه و لذت ما  ونددهیم و اعتقاد نداریم که خدا انجام می

 اساس و بر می کنیما همه چیز را بزرگ است. ما گناه و تقوی را از هم جدا می کنیم. م

 در مورد ماناز محدودیت ذهنی  ،بعد و قرار می دهیمقضاوت مورد خود و دیگران را  آن،

 رنج می کشیم.  ،آنچه خداوند باید انجام دهد

در واقع خداوند در وجود ماست و ما آن را محدود می کنیم. ما دوست داریم لذت ببریم، 

چرا باید  اام ".کار را انجام بدهم نباید آن"گوییم به خودمان می ما اما نمی دانیم چگونه. 

را می خواهد. ما این غریزه را  نایخیلی ساده، برای اینکه خدای درون ما  وگان باشیم؟

مان به  خواهیم کشته شویم یا اموال نمی خواهیم کشته شویم. ما خود نمیداریم که 

سرقت رود. حال اگر آن کارها را نسبت به موجودات دیگر انجام دهیم، به این معناست که 
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. برای مثال، شما نباید می انجامددرد و رنج ما  بهعلیه خودمان اقدام کرده ایم و این  بر

سنگی قرار دهید. در مورد کشتن هم دقیقاً به همین خود را مورد ضرب و شتم و گر

چون برخالف اصول زندگی است و باعث درد و رنج  ،صورت است. ما نباید قتل انجام دهیم

خود را را انجام نمی دهیم. این بدان معنا نیست که بدینوسیله  ما می شود، پس آن

 تا، نه فقط ها انواع زندگیتمام  تامان را  محدود می کنیم، بلکه بدین معناست که زندگی

و  میشوددهیم. زندگی ما به این جسم محدود نمی حیوانات هم گسترش  تا، بلکه بشریت

تمام حیوانات و موجودات دیگر هم بسط پیدا می کند. این باعث بزرگی ما میشود و  تا

 11گرداند.  شکوه و عظمت را به ما باز می

 عشق الهی

عشق همه چیز را تطهیر می کند، تمام چیزهای بد را از میان بر می دارد، تمام حد و 

را تطهیر کرد، با عشق! وقتی که او  گناه شاگردانشاینگونه، عیسی مرزها را می شکند. 

این عشق را در خود جای داد. وقتی که بودا زنده بود، این عشق را در خود  ،روی زمین بود

عاشق بودن و گسترش عشق را از او بیاموزیم و همه ذت ببریم و داد تا از آن ل جای

   محدودیت ها را تشخیص دهیم و حذف کنیم تا دوباره عشق مان را آزاد نمائیم.

. آنها هین چیز به همین دلیل مردم استادان را دوست دارندبنابراین آنها الگو هستند. 

ی معن ممکن است جوان یا پیر باشند. بی .ندارند، ممکن است خوش سیما نباشند یدیگر

گونه ای خاص باشد. ممکن است او گوژپشت باشد، ه است که بگوییم یک استاد باید ب

فرقی نمیکند، ولی تجسم عشق در آن بدن کامل است. این همان چیزی است که مردم را 

در مقیاسی درون خود داریم. بنابراین وقتی در جذب می کند. برای اینکه ما این عشق را 

می بینیم، دوست داریم در آن غوطه ور شویم و خودمان را  احساسی مشابه آن ،تر عظیم

را در آن جال دهیم. اگر به چنین دانشی متشرف شوید، عشق بی حد و مرز خود را 

خواهید شناخت. اگر ایمان داشته باشید و سخت تمرین کنید، با خواست و رحمت خدا، 

داشت و مانند او خواهید شد. شما می توانید یک عیسی با  عشقی مانند عیسی خواهید

 11دامن کوتاه و کفش پاشنه بلند شوید! 

، دشمن خود را نیز دوست فراترعیسی آمد و به ما آموخت که باید همسایه خود و از آن 

داشته باشیم. بودا، حضرت محمد، سقراط، الئوتسه، همه یک چیز را به ما آموختند. 

م به این کشور آمده ام تا همان پیام کهن را به شما یادآوری کنم: چگونه بنابراین من ه

 خود عشق بورزید.  گانتان را گسترش دهید تا بتوانید به همسای عشق درون
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 خواستاین عشق نامرئی است، اما آنقدر عظیم است که می توانیم آنرا احساس کنیم و به 

درونی عشق خوانده می شود؟ برای اینکه  م. چرا این نیروی عظیمیخود از آن استفاده کن

 یدر گذشته چه گناهکه تمام گناهان ما را عفو میکند و تطهیر می نماید. تفاوتی نمیکند 

یم. اگر با این عشق اتصال برقرار کنیم و این عشق را بشناسیم، مانند یک ه باششدمرتکب 

عشق خوانده می شود. عشق هین گناه، حد  است که به همین خاطر. می شویمنوزاد پاک 

و مرز و گذشته ای را نمی شناسد. فقط حال را می شناسد. عیسی از این عشق برای 

رد. بودا از این عشق برای برگرداندن مردم به ملکوت کاستفاده  شاگردانشتطهیر گناهان 

مورد  خاطر داشتن همین عشق، هنوز محبوب وه خدا استفاده کرد و کریشنای هندی ب

 4 .استستایش مردم هند 

عنوان انسان، برای آوردن عشق از آسمان به ه ب که ظرفیتی درباره، ال: درباره عشقؤس

 چه می توانید بگویید؟ ،اینجا داریم

ه خدا را بشناسیم. تنها وقتی کعشق حقیقی، عشق الهی؟ ما نمی توانیم، مگر آن: استاد

صورت تنها بخشی از آن  این است. در غیرمانند خدا عاشق باشیم، عشق، عشق حقیقی 

هم پیوند می دهد و ه است. بخشی از عشق خدا بین زن و مرد جاری می شود و آنها را ب

بسیار  یپیوند بهدلشاد می سازد. قسمتی از عشق الهی بین مادر و فرزند جاری می شود و 

 -انسان یا غیر ،میشود. همچنین قسمتی از این عشق بین هر موجود زنده ایمنجر خاص 

و آنها را به هم پیوند می دهد و دلشاد می سازد. آیا میتوانید کل این  ، جاری میشودانسان

ین دلیل است که هماست را تصور کنید؟ به  تابیدندر حال  جهانعشق که در سراسر 

 احساس راحتی میکنند.  ،مردم در حضور این عشق الهی که از درون استاد جاری می شود

به این دلیل  .را می پرستیدند ادانلیل است که مردم از دوران باستان این استبه این د

ها، همه از عیسی پیروی می کردند. به این دلیل است  است که علیرغم تمامی آزار و اذیت

که همه بودا را ستایش میکردند. اگر سطوح آگاهی افراد، برای دریافت تمامی عشق او به 

آن غوطه ور می شدند، از آن لذت می بردند و نمی خواستند او را  اندازه کافی باال بود، در

علت آن ه وقت او را می دیدند، نمی توانستند چشم از او بردارند. این ب ترک کنند. پس هر

را  آنما با تصورات و پندارهای خود  ولیدرون هرکس وجود دارد، در عشق است که 

 محدود می کنیم. وقتی از تمام تصورات خود رها باشیم، عشق شکوفا می شود. 

شویم  دوست داشتنی می بسیار ،انند عیسی و بوداموقتی دیگر هین منیتی نداشته باشیم، 

. در عین حال به ترک ما ندارند ینیم که دیگر میلکطوری به خود جذب میو هزاران نفر را 
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فقط گسترش می دهند. می فهمید؟ قبل از آن نیز  را انششناخت عشق خود آنها توانایی

به این دلیل  عاشق استاد آنها بود.  متبرک کردهعاشق کسی بودند که آنها را با عشق الهی 

ل در بدن استاد اتمام و کمبه صورت علت همین عشق. عشق ه تنها ب ،شده بودندخود 

زیرا قانون عشق از تمام قوانین،  ات ر  می دهند.زجای دارد و اینگونه است که تمامی معج

به را  جمله قانون کارما برتر است. بنابراین استاد می تواند هر کسی به او اعتقاد پیدا کنداز 

 11 جهنم ها را نابود سازد.همه را باز کند و  ها بهشت همهب رهایی برساند و در
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 غلبه بر موانع
 سخنرانی استاد اعظم چینگ های

هنوز بدبختی های  ،قدرتمند است قدرچرا با اینکه خدا این"اخیراً شخصی از من پرسید: 

بدبختی ها به دست این خداوند بدبختی نمی آفریند. همه  "آفریند؟ زیادی می بسیار

اتم نساخته. این ما  ، خداوند هرگز بمبختهانسانها آفریده شده اند. خداوند اسلحه نسا

با دستان خود می سازیم. بنابراین اگر آنرا متوقف کنیم، دیگر  هستیم که این چیزها را

بدبختی وجود نخواهد داشت. این ما هستیم که دارایی های خود را با همسایگان فقیرمان 

سهیم نمی شویم. این ما هستیم که برای ترویج حقیقت، گسترش پیام عشق، پیام 

 07اندازه کافی کوشا نیستیم. به  ،خیرخواهی، صبر و شکیبایی و شفقت در میان مردم

خداوند تنها زیبایی می آفریند. خداوند گلها را بوجود آورده تا ما به آنها بنگریم. خداوند 

د. او باران را پدید آورده تا تابخورشید را بوجود آورده تا ما را گرم کند و بر دنیای ما ب

ازد. این تنها کار خود های ما را بارور سازد. خداوند هرگز چیزهای مخرب نمی س خرمن

 07 ماست، فضای منفی خود ماست که همه این فجایع را به بار می آورد.

چرا رنج می کشیم، می توانیم آن را تغییر دهیم. فقط که درک کنیم  به محض اینکه

که درک نمی کنیم، به این گونه زندگی ادامه می دهیم. به همین شکل، وقتی  هنگامی

می تواند آن را  ،عضو بیمار را شناسایی میکندخیص می دهد و بیماری را تش نوع پزشک

که خود بیمار بداند که به منظور سالم ماندن  درمان کند. اما مهمترین موضوع این است

به منظور برخورداری از سالمتی جسمی، باید . برای مدت طوالنی، چطور باید زندگی کند

را بدانیم. باید بدانیم چه غذایی بخوریم و چه ورزشی انجام یک سری اصول بهداشتی 

به منظور برخورداری از سالمتی روحی، باید دهیم تا از اغلب بیماری ها جلوگیری کنیم. 

. باید این را بدانیم تا بتوانیم سالمت عقالنی را قانون طبیعت یا قانون خداوند را بدانیم

 70 د انسان را همانند خویش آفریده است.حفن کنیم و خداگونه شویم، زیرا خداون
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، زندگی، روشن ضمیری مورددرباورهای نهادینه بسیاری ما تعصبات بسیاری داریم. 

 -افراد مذهبی و همینطور در مورد اینکه یک استاد روشن مشخصات ،نحوه زندگی ،مذهب

ما وجود ، در غذا بخورد یا حتی صحبت کند ،ضمیر چگونه باید زندگی کند، لباس بپوشد

بعد از روشن ضمیری ینطور . من نیز بسیاری از این باورهای نهادینه را قبل و همدارد

و هر  ندکمتر شداین باورها ، از کمی روشن ضمیری، اما پس ندداشتم. البته قبالً بیشتر بود

را متواضع تر کرد تا اینکه هین نظر ن . خداوند هر روز ممی شوندروز کمتر و کمتر 

به انجام  باید به طور مسلم، خواست خدا رانماند، مگر نظر خداوند. من  مندر شخصی 

 13 ازطریق خطاها آموزش بگیرم.من نیزمجبور بودم برسانم. درست مانند شما، 

که بیش از حد به اندوختن دانش  هر چه بیشتر بدانیم، کمتر درک می کنیم. از آنجائی

کنیم. بنابراین وجود ما آشفته است. ما دنیوی پرداخته ایم، معرفت حقیقی را درک نمی 

افتخار  ،بیش از حد به مدرک دکترا و هر دانشی که در این دنیای مادی بدست می آوریم

واقع وقتی خیلی م که بسیار بزرگتر از این چیزها هستیم. در می کنیمی کنیم و فراموش 

از این چیزها خیلی بزرگتر گیریم، زیرا ما  خود را دست کم مییعنی  ،متکبر هستیم

دچار  هستیم. البته دانش دنیوی، مانع معرفت روحانی نیست، اما اگر به آن بچسبیم،

 38 مشکل می شویم.

های زندگی  همانطور که به سوی درجات باالی بلوغ معنوی رشد می کنیم، افکار و دیدگاه

نزد ما  االت خودؤما آرامش و متانت بیشتری می یابند. برای همین مردم برای پرسیدن س

اما علیرغم نیات  ،کرده ام تا آنها را راضی کنمرا  خود من همیشه نهایت سعی می آیند.

ن ای شمشکل است. دلیلدرک پاسخ ها مثبت هر دو طرف، باز هم برای بسیاری از مردم 

ندازیم که ااست که ما قوه ادراک محدود خود را بکار می بندیم تا به چیزی چنگ بی

از اینرو اشخاصی که  ،االت را داشتمؤبسیاری از این س همماورای آن است. قبالً خود من 

آنها که رسد  کنم. به نظر می ال می پرسند را، بسیار خوب درک میؤنزد ما می آیند و س

های کافی دریافت نمی کنند. ذهن ما اینگونه است. همیشه حس کنجکاوی  هیچگاه پاسخ

 را روزمرهبد یا خوب ذهن ما همیشه کنجکاو است. ذهن ما بسیاری از اطالعات  داریم، زیرا

تعصبات  و بدبختی ها، نارضایتی ها کثرا .جمع آوری می کند، زیرا قدرت تشخیص ندارد

 همینو موضوعات زندگی، از خودمان  ای ما در موردتشخیص هو همینطور بسیاری از ما 

آنها را مالک میشود و مال می گیرد،  را اطالعات مه جورذهن کنجکاو برمی خیزد که ه

 خود میکند.
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بنابراین باید مواظب باشیم که چه چیزی می خوانیم یا می شنویم، زیرا اگر بدون 

که برخی اوقات درست هم نیستند،  ص دیگراشخاتشخیص انتخاب کنیم، عقاید و فلسفه 

کنیم این ما  فکر می مامی شوند. تبدیل درون ذهن ما فرو می روند و به عقاید ما به 

به این شکل،  .که این عقاید را قبول داریماین ما هستیم ، هستیم که اینگونه می اندیشیم

را ها یا آن می کنیمشک  هاکنیم، در آن اطالعات صحیح تر و مفید تری دریافت می که بعد

. به نظر میرسندقض ایدی را ضبط کردیم که با عقاید جدید متنازیرا قبالً عق ،رد میکنیم

که دریافت میکنیم، در ابتدا یا حداقل بعد، مورد بازبینی قرار دهیم تا  را هر آنچهباید پس 

برای زندگی روزمره یا تعالی روحی ما کاربردی  ،ببینیم این تعالیم، نظریات و یا اعتقادات

تم های فکری بین این عقاید، گروهها وسیس با تقال زدن صورت دارند یا خیر. در غیر این

 60متفاوت، مشکالت زیادی برای ما ایجاد میشود. 

وسیله ذهن فریب خورده باشیم. ه عالی هستیم، ممکن است ب اگر فکر میکنیم خوب و

ستایش و خیاالت است. عاشق این است که فکر کند ما خوب  ،عاشق عزت، جالل ،ذهن

هستیم. از طرف دیگر هم ما را تنزل می دهد. ممکن است ما را در افسردگی و عقده 

 16 دهد. مان فریب مان، شکوه و جالل در مورد یافرو برد  حقارت

ها را به تمام بار در نتیجهو  که در این جهان، کننده کار ما هستیم کنیم گاهی فکر می

 -به انجام نمیرا هم کشیم. به همین دلیل گاهی بسیارخسته میشویم و کاری  دوش می

استفاده کنیم. اگر  آنچه زمانی از  می فهمیم کهرسانیم. اگر به روشن ضمیری برسیم، 

و به  آمدیماز آن  ،در درون ما به امانت گذاشته شدهی که قدرت ترین عظیمکه از بدانیم 

، پریشانی ما هر روز کمتر استفاده کنیمچگونه  ،کنیم زندگی میو در آن  گردیممی آن باز

ماند و می باقی ن ندر دل ما ای هین پریشانی و سردرگمی اینکه دیگرتا  میشودو کمتر 

دهیم. عیسی مسیح نیز به این موضوع اشاره داشت:  فقط اراده قادر مطلق را انجام می

 "این پدر است که درون من حضور دارد و عمل میکند کهبل من عمل می کنم، اما نه من،"

من نه، "در آیین هندو نیز همواره به این موضوع اشاره میشود که:   (.01:01)انجیل یوحنا 

 13 ."بلکه او

 .در ذهنم انتقاد و سرزنش میکردم من هم ،ضمیری پیش از روشنمسلم است که 

داشتم. در مورد احساسات خوشایند و ناخوشایند ، زندگی مردم نحوههمچنین درباره 

بسیاری از موضوعات این جهان، عقاید شخصی خود را داشتم، حتی اگر این موضوعات به 

نداشتند. به من من ارتباطی نداشتند یا به من آسیبی نمی رساندند و به هین عنوان کاری 

و سامان  سربه آن امور، کنم  جسارت این را داشتم که از آنها انتقاد کنم یا سعیحتی 
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. بدینگونه ما همیشه در زندگی مشغول بوده ایم. پس از خسته شدن از عیب جویی بدهم

از دنیا و سعی در اصالح مردم، به این ادراک رسیدم که من تنها کسی هستم که باید 

ما  بهبود یابد و بدین ترتیب هر چیز دیگری درست خواهد شد. خداوند از طریق اشتباهات

همین طور درس عبرت گرفتن از الگوی زندگی افراد دیگر، به ما آموزش می دهد. تصور و 

وقتی که با دو "می گوید:   می کنم به همین دلیل است که این ضرب المثل کهن چینی

یا اینکه این ارزش را  میشودیا سه نفر دیگر همگام می شویم، حداقل یکی از آنها معلم ما 

ام. زیرا اشتباهات  یاد گرفتهاین حقیقتی است که من تا به حال . "شوددارد که معلم ما 

شاید کاری که  به این ترتیب .دنمی ساز خاطراتی را در درون ما شعله ور هم، افراد دیگر

باید از آنها ما . در گذشته انجام داده ایم و هرگز نباید فراموش کنیم، به ما یادآوری میشود

 13 از دیگران انتقاد کنیم. نباید و هیچگاهبرای اصالح خودمان درس بگیریم 

اما من به شما می گویم خودتان را ببخشید، همیشه خودتان را ببخشید، هر کاری که 

به خداوند واگذار را فقط به خداوند پیشکش کنید و آن را رها کنید و نتیجه  ،میکنید

نیستیم.  هین کاری، کنندۀ نمایید. زیرا ما جسم نیستیم، ما عمل نیستیم، ما در جهان

باز هم باید خود را ببخشیم. زمانی که کننده کار هستیم، حتی اگر تصور کنیم که 

اشتباهی می کنیم یا زمانی که نمی توانیم عادات خود مانند عصبانیت، حرص، طمع یا 

افکار شهوانی را کنترل کنیم، باید خود را ببخشیم. این چیزها نیز از شرایط بیرونی ناشی 

ما یا روح نیست که میل به همه این چیزها دارد. بنابراین  "خود"د. در واقع این می شون

یا  شویممان عصبانی  اگر از دست خودمان عصبانی می شویم، باید تنها از مجموعه عادات

 "خود"حقیقی را، زیرا  "خود"باید شرایط را به باد سرزنش بگیریم نه خرد متعالی یا 

 61 حقیقی هرگز خطا نمی کند.

چگونه وقتی به شدت خواستار رها کردن زندگی و شرایط اطراف مان هستیم، ال: ؤس

با وجود افرادی که به آنها  م؟شویرها  عواطف دردناک مان رنج واز  به موقع، میتوانیم

توانیم از او دل  ما و محبوبی است که نمیفراتر از وابستگی داریم و با علم به اینکه زندگی 

 .میتوان به راه رهایی از رنج پی بردبه سختی بکنیم، 

استاد: فقط خود را ببخشید و دوباره تالش کنید. گاهی اوقات در برخی شرایط قادر 

بعضی اوقات نمی خواهیم خود را کنترل  .اما با تالش زیاد ،خود را کنترل کنیم هستیم

که فقط در  یدکاری انجام دهکنیم یا نمی توانیم خود را کنترل کنیم. در هر دو صورت 

. احساسات تنها امواج سطح ید. زیاد نگران احساسات نباشمناسب است انآن لحظه برایت

. ایجاد میشوندباد و گردش زمین در اثر امواج د. این تقصیر اقیانوس نیست، هستناقیانوس 
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اقیانوس نمیتواند همواره خود را سرزنش کند و بگوید که امواج را بوجود آورده و   ازاین رو

 61کرده است. او تقصیری ندارد.  مشکل ایجادها و مردم  شتی، کها ای قایقبر

 ال: چگونه می توان از افکار بد خالص شد؟ؤس

را  "ینیکوان "استاد: بله دشوار است. باید از قدرت فطری خود استفاده کنید. باید تکنیک 

صورت کشمکش ه ببرای ما طور طبیعی تطهیر شوید. این موضوع دیگر ه تمرین کنید تا ب

و درگیری نیست. ما هر روز از نور و صوت برای تطهیر و شستشوی خود استفاده میکنیم. 

آن هر روز خود را بازبینی  باتا  داریداما یک نوع ارزیابی، یک دفترچه خاطرات معنوی نیز 

به این . دمنزه تر شده ایتا چه اندازه  ،یو ذهن ی، جسمیکالم از نظر که دببینیو  دکنی

 1. ببینیدپیشرفت های خود را  ترتیب میتوانید

 را به غلیان در می آورد و چگونه آزادش کنیم؟ نچرا درون ما ،ال: خشم چیستؤس

مفید است. گاهی میان همسران یا والدین و بچه ها نوعی  ابراز خشماستاد: گاهی اوقات 

که سودمند هم  فضا پاک می شود ،می کنید تنش ایجاد می شود و وقتی آن را پاکسازی 

را کنترل کنید یا کامالً  طور طبیعی پیش رود. اگر نمی توانید آنه هست. بگذارید اوضاع ب

و به بهترین نحو  نکنیدکنترل کنید، فقط تالش کنید که کینه و دشمنی در دلتان ایجاد 

زیرا گاهی اوقات اگر خشم بیش از حد فرو خورده شود،  ،احساسات خود را ابراز کنید

. بنابراین بهترین کار این است که ابتدا تقوای الهی بروز بیماری در جسم میشودسبب 

پیشه گیریم و آنگاه تمام نفسانیات مانند خشم، حرص و طمع و وابستگی کم کم فروکش 

 31 خواهند کرد.

 ال: چگونه ترس را تعریف می کنید؟ؤس

حضور خدا استاد: ترس فقدان ایمان به خدا است. اگر شما همیشه در هر مکان و موقعیتی 

 احساس کنید، دیگر ترس نخواهید داشت.را 

 کنید؟ ( چگونه برخورد میمنیتال: با نگرانی رها شدن از نفس )سؤ

 طور طبیعی دوربه ( منیتاستاد: به یاد نمی آورم که چگونه با آن کنار آمده ام. نفس )

طور طبیعی نفسی نخواهید داشت، ه میشود. با تماس با خدا و فنا شدن در او، شما دیگر ب

درگیر شدن با آن  ،آرام آرام نفس خارج خواهد شد. فقط همین. من با آن درگیر نمی شوم

بسیار بزرگ است. بنابراین اجازه دهید خداوند با آن درگیر  ،مشکل ساز است. زیرا نفس
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ن به متد ما، نفسانیات شما کمتر و کمتر خواهند شد و آنگاه بزرگ و شود. پس از پرداخت

 1 بزرگتر می شوید. این معمای متناقض خداوند است، زیرا در حد شعور و درک ما نیست.

مرتکب می شوم. احساس  ،که نمی خواهمرا ال: استاد عزیز، من همواره همان اشتباهی ؤس

فرد خوب و یک فرد بد. چگونه می توانم این ، یک هستندمی کنم دو نفر در درون من 

 حالت را متوقف کنم؟

 م زیادی. در واقع همیشه نمی توانیباید در زندگی تعادل را یاد بگیریدشاید  ،خب استاد:

را  راه می رود روی طناب در سیرککه  شما بند بازی !شکست م، زیرا خواهیمخوب باشی

طرف متمایل شود، می فهمید منظورم ؟ او مجبور است به این طرف و آن دیده اید

 چیست؟ زمانی به این سو و زمانی به آن سو در نوسان است، در غیر این صورت اگر

سقوط خواهد کرد. در هر صورت این زندگی دو وجه دارد: یکی مثبت و  ،معمولی راه برود

ن به جلوگیری از افتاد دیگری منفی، یکی خوشبختی و دیگری بدبختی. گاهی اوقات برای 

کاری از دست ما بر نمی آید. اشکالی ندارد، خودتان را ببخشید. اگر  ،این سو و آن سو

 61 خودتان را ببخشید. ،تان را بکنید و اگر نه میتوانید تالش

 هستیم؟ آیا اینها را خداوند ترتیب میدهد؟ ال: چرا اینقدر دچار مصیبت و بدشانسیؤس

ن جهان زندگی می کنیم. جهانی که در آن قانون این است که ما در ای شاستاد: نه، دلیل

عمل و عکس العمل وجود دارد. ما یک علت و معلول فردی خلق می کنیم و عالوه بر آن 

به . انرژی بد، هم به طور جمعی تأثیر می پذیریم از کل جامعه و محیط پیرامون مان

گفتار بد و کردار  ،پندار بد. انرژی بد، از می انجامدحوادث، بالیا، فجایع، بیماریها و غیره 

 و کردار ، گفتارپنداربد ناشی می شود. هر چیزی حامل انرژی است، بنابراین ما باید در 

، محیط پیرامون مان به منظور پاکسازی نیزرا فرامین پنجگانه و رژیم وگان خالص باشیم. 

  36دهیم.  پیشنهاد می

 می دهید؟توضیح چگونه ال: شما تجاوز، سرطان و سوانح را ؤس

. (6:2انجیل، غالطیان ) "هر چه بکارید همان را درو می کنید". استاد: کارما! علت و معلول
حال را سرزنش  زماندور نگاه نمی کنیم، برای همین است که خیلی ما به گذشته های 

م. این باشیمقصر ن کامالًاگر گاهی می کنیم. هین چیزی بدون علت اتفاق نمی افتد، حتی 

را پیدا کنیم.  ار غمگین است. به همین دلیل است که باید راه خروج از آنجهان بسی



33 
 

، در دو راه خروج از آن را پیدا نکنی رانندگی کنیددر اتوبان  است که درست مانند زمانی

 36ماشین دیگری با شما تصادف کند.  شاید د یاینکبنزین تمام  این صورت شاید

تجاوز می کنند، چه زمانی باید تسلیم شد و چه زمانی ال: وقتی افراد به فضای روانی ما ؤس

 باید برای دفاع جنگید؟

حق دارد که نسبت به اتاق خانه همانقدر نسبت به فضای روانی خود  استاد: هر شخصی

هیچکس حق ندارد فضای روانی فرد دیگری را مورد تجاوز قرار دهد. اگر این اتفاق  خود.

به  د که برود. از نیروی الهی درون تان کمک بخواهید. اگربخواهی ، صادقانه از متجاوزافتاد

حمایت کنید. از خودتان وسیله ایمان به مذهب تان ه من و قوی هستید، بؤاندازه کافی م

داریم. از قدرت اعظم استفاده کنید و آنگاه همه چیز برایتان در غیر این صورت تشرف را 

 16 ری نمیتواند حضور داشته باشد.رها می شود. در حضور پادشاه هین موجود آشوبگ

ال: چگونه می توانیم کودکان را از آلودگی های زندگی مدرن از جمله تلویزیون، مواد ؤس

تکبر و غیره حفن کنیم و در عین حال به آزادی انتخاب شان احترام  ،مخدر، تنبلی

 بگذاریم؟

به آنها  ،بهترین عوامل محیطیاستاد: می توانید با انتخاب بهترین برنامه های تلویزیونی و 

دارند تا تلویزیون تماشا کنند، اما آزادی انتخاب برنامه های بد کمک کنید. پس آنها آزادی 

، نرسیده اند تا انتخاب کنند. آزادی برای کودکانی که هنوز به آگاهی کافی را ندارند

ری به آنها همیشه بهترین چیز نیست. وقتی آنها بزرگ شوند، می توانید آزادی بیشت

بدهید. اما باالتر از همه اینها، اگر شما زندگی پرهیزکارانه و درست و زیبایی داشته باشید، 

 36 الگویی مناسب برای فرزندان تان خواهید بود وآنها از شما پیروی خواهند کرد.

 مریکا تأثیر دارد؟آال: چرا مواد مخدر این چنین روی مردم ؤس

یت و برخی نامرئی هستند. یک دلیل ؤدارد که برخی قابل راستاد: دالیل زیادی وجود 

مریکایی ها دارای امکانات رفاهی کافی هستند، اما هنوز احساس آواضح این است که 

مریکا ممکن است کیلومترها رانندگی کنید و آتنهایی عمیقی دارند. در برخی مناطق 

ه پراکنده و پنهان ببینید و چیزی غیر از بزرگراه و جنگل نبینید. ممکن است تعدادی خان

وجود ندارد،  بسیار تنها هستید! ارتباط با همسایگان تقریباًو  تقریباً احساس کنید در بیابان

. به نظر می رسد که زمان نمی گذرد و نمیدانید در میکنیدبنابراین احساس گمگشتگی 

ی و مرگ، ی زندگاآرزوی شما برای فهمیدن معن همچنینکارکنید. ه تنهایی با خود چ
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درد آنقدر غیر قابل تحمل گردد که به مصرف این و  سبب میشود که روحتان تحلیل رود

مواد مخدر روی آورید، چون تسکین موقتی به شما می دهد و موجب میشود واقعیت های 

مواد مخدر یا هرگونه مواد سمی  ،زندگی را فراموش کنید. افرادی که مشروبات الکلی

همه به یک دلیل این کار را انجام می دهند. بنابراین من هرگز دیگری مصرف می کنند، 

 هامحکوم نمی کنم. من آرزوی کمک کردن به آن را آنهایی که مواد مخدر مصرف می کنند

 را دارم و به این دلیل است که اینجا هستم، برای ارائه راه حل. 

شرط  را بدون قید و که شما ندارید اگر احساس میکنید که تنها هستید، اگر دوست واقعی

، همیشه می توانید به سراغ من بیایید، ما همیشه در ارتباط خواهیم بود و بدارددوست 

درخواست شما به اندازه کافی  اگر بخواهید و خواهید فهمید که همیشه یک دوست دارید. 

دست ه حتی ممکن است در مقابل شما ظاهر شوم. شما یک دوست ابدی ب ،صادقانه باشد

میان  تان را با او در می توانید شادی ها و مشکالتهمیشه خواهید آورد، یک راهنما که 

برای آرام کردن دیگر بعد کند. تان یاری  تانهمیشه در جهت مصلحت  بگذارید و او

ندارید. جانشین های بهتری در بهشت احتیاج به آن جانشین های بی ارزش  ،روحتان

 04 از آن شما خواهند بود. وجود دارند که پس از تشرف،

به قتل یک قاتل را  ،عادالنه است که من برای جلوگیری از قتل انسانهای دیگر ال: آیاؤس

 برسانم، اگر نه، چه باید بکنم؟

استاد: به پلیس بگویید، چون اگر او را بکشید، شما قاتل خواهید بود و پلیس به دنبال شما 

ظیفه شان را انجام دهند. این کار شما نیست، درست خواهد بود. به پلیس بگویید تا آنها و

وقتی در زندان  .پس به او یک فرصت بدهید ،است؟ اما ممکن است این آدم پشیمان شود

را بخواند )خنده( و  "روشن ضمیری آنی"ممکن است پشیمان شود یا کتاب  ،است

قاتل  کی اش متحول شود. شما هرگز نمی دانید که چه چیزی یک شخص را به زندگی

د، میتواند سیستم های باشمی کند. عامل آن میتواند موقعیت های بسیار پیچیده تبدیل 

شده و نمی تواند از آن  گرفتار فرد در آنکه  باشد نوعی تله ، میتواندبغرنج جامعه باشد

و  شخص هشوید چه میگویم؟ پس بدون در نظر گرفتن گذشت خارج شود. متوجه می

 -، نمیافراد مختلف با ارتباط درش زندگی های گذشته ا اییبسیاری از شبکه های کارم

. آن قاتل برای می کنیمتوانیم عدالت را جاری کنیم. پس گاهی اوقات غیر عادالنه قضاوت 

قتل کسانی که او را قبالً به قتل رسانده اند، آمده است و حاال اگر او را بکشید، او برای 

 ز خواهد گشت و این چرخه شیطانی هرگز پایان نمی پذیرد. پس بهتر است ازقتل شما با

 16 خشونت در مقابل خشونت استفاده نکنیم.
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 اینطور نیست که هر چقدر هم که کسی کارهای بد کرده باشد، ال: پس در حقیقتؤس

 دیگر هین امیدی به او نباشد؟

شخصی که اصالْ به او  "و هر گناهکاری آینده ای. داشتههر قدیسی گذشته ای "استاد: 

 امیدی نباشد، وجود ندارد. موضوع فقط این است که آنها نمی دانند چقدر بزرگ بوده اند و 

بتوانند کسی را پیدا کنند این افراد اگر  .شوندبزرگ و واال  می تواننددوباره ه نمیدانند ک

نفر را  44ی یابند. حتی آن شخصی که نجات م دهد،بنشان  بزرگی شان را به آنهاکه 

به یک قدیس تبدیل کشته بود و سعی در کشتن بودا داشت تا تعداد آنها صد نفر شود، 

 13 یک قدیس شد. ، اودادتشرف به او . پس از آنکه بودا او را قبول کرد و شد

 فراتر از شیطان

 جود دارد؟وراه حلی  ،ال: آیا برای پایان بخشیدن به تجاوز کاری و خشونتؤس

د. اگر کشتار حیوانات را نرا دار همه این تواناییاستاد: نه، من راه حلی ندارم، شما دارید! 

این جهان بهشت میشود.  ،اگر جلوی تمام رفتارهای خشونت آمیز را بگیریم ،متوقف کنیم

این فقط مسئولیت من نیست، مسئولیت همه مردم است. اینطور فکر نمی کنید؟ زیرا اگر 

سی و بودا به یمدتها پیش توسط عاین کار یک استادی می توانست این کار را انجام دهد، 

 انجام رسیده بود.

 وجود دارد؟ ال: آیا اعتقاد به نیروی تاریک و منفی چیزی است که درون ذهن ؤس

استاد: بله، ما اختیار داریم. افکار ما سیاه یا سفید است و شیطان نیز زاده قلمرو الهی است 

خالف نیکی و اصول حقیقی زندگی عمل  در درون خود ماست. وقتی بر این قلمرو که

می شویم. اما نیروهای منفی هم خوب تبدیل کنیم، به ابزاری برای نیروهای تاریک 

زندگی را سرشار از هیجان می کنند و موجب می شوند که زندگی، هستی و  هستند. آنها

ما در بهشت خوابیده بودیم و کاری برای انجام دادن  هحیات یابد. در غیر این صورت، هم

به خانه بازگردیم. همیشه  باید ،نداشتیم! اما به محض خسته شدن از نیروی منفی

ردیم. پس پیام من برای کسانی ازگبه خانه نیز ب نمیتوانیم در مکان منفی بازی کنیم، باید

است که از بازی خسته شده اند و می خواهند به خانه بروند و استراحت کنند، فقط 

بُعد منفی  ی که نمی خواهند به من گوش دهند، کسانی هستند که هنوز افرادهمین. 

 11 طبیعت را دوست دارند.
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 : آیا جهنم واقعیت دارد؟سؤال

اما عمداتاً برای کسانی که از نظر ذهنی بسیار پریشان هستند. افرادی که  استاد: بله،

که متشرف شده اند نیز،  کسانیپرهیزکار و نیک هستند، هرگز جهنم را تجربه نمی کنند. 

 باهرگز جهنم را تجربه نمی کنند. جهنم بیمارستان بزرگی است برای کمک به مردمی 

درمان  هاهای روی زمین که بیماری های ما در آن بیمار. مانند بیمارستان روح و ذهن

 33 میشوند.

وجود دارند و آیا اینها  شیطانی ، ارواح اهریمنی وورال: آیا پدیده هایی مثل ارواح شرؤس

 کنند؟می  تسخیرانسان را 

در قلب انسانها هستند.  ،ور. اما بسیاری از ارواح شرنداستاد: بله، چنین چیزهایی هست

این  افسرده باشیم و نسبت به دیگران ظالمانه فکر کنیم، ،ه باشیمکینه داشت وقتی

این همه بعد وجود می آوریم. ه جریانات نامرئی و ناخوشایند الکتریکی را در هوا و فضا ب

و نیرویی را بوجود می آورند که برای هر شخصی  به صورت متراکم در می آیندجریانات 

باشد یا از کنار آن رد تاریک در تماس و  ظالمانه از تنفر و نیروهای مملومحیط که با آن 

. پس بهتر است که همیشه نیک فکر کنیم، نیک عمل کنیم و است، تهدید کننده شود

نیک صحبت کنیم. به خدا فکر کنیم، برای خدا عمل کنیم، درباره خدا صحبت کنیم و 

 16 بهتر از آن اینکه خدا را درک کنیم.

نظر می رسد که شیطان تجسم شرارت است، اما آیا موجود شرور واقعی یا روح ه ال: بؤس

 ؟ست، وجود دارد یا این در درون ماباشدپلیدی که در این دنیا سرگردان 

استاد: دنیای درون، همان دنیای بیرون است. پس ما واقعاً نمی توانیم آنها را از هم جدا 

به همین دلیل دو  .یرون آشکار می شودهر آنچه در ذهن ما است، در دنیای ب .کنیم

دارند. متوجه دو برداشت متفاوت  ،شخص در یک اتاق، از یک اتمسفر و یک محیط یکسان

شدید؟ یکی از آنها ممکن است تا سرحد مرگ احساس بدبختی کند و دیگری احساس 

درون یا بیرون ماست. در هر دو  در کند. پس ما نمی توانیم بگوییم که شرارت شادی

ست. این بستگی به برداشت هست. درست مانند خدا که در درون و بیرون و در همه جا ه

هم شیطان  ،و تصورات ما دارد. برداشت ها و پندارهای ما، می توانند هم خدا را ظاهر کنند

عمل کنیم و در راه خدا الهی فکر . اگر را. ما باید پندارها و تصورات خود را تغییر دهیم

 کنیم و در آن جهتحضور خدا خواهیم بود. اگر به راههای شیطانی فکر  همیشه در ،کنیم

همیشه در حضور شیطان خواهیم بود. شیطان، انسان دارای هویت نیست،  عمل کنیم،
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در همه جا وجود این نیرو نیرویی است که از اعمال، گفتار و افکار منفی ما آزاد میشود. 

خواهیم  قلمرو کنیم، آنگاه در آنو همنوا ی همساز وجودمان را با قلمروی اله اگردارد، اما 

شویم، آنگاه در قلمروی تاریک خواهیم بود.  و همنوا اگر با قلمروی شیطانی همساز و بود

وقتی مدیتیشن پس  دارد.بستگی  همساز شدنبه درک و قابلیت ما برای  همه اینها

تکنیک برای همنوا شدن با قلمرو الهی استفاده می کنیم. در حقیقت ما  از اینمیکنیم، 

شما درست مثل رادیو هستید که میتوانید خود را روی  .همیشه در قلمرو الهی هستیم

 11 ایستگاه های مختلف تنظیم کنید.

 "کارما"

سخن گفته اند. اگر اعمال ما هین عواقبی  "کارما"از قانون  ،تمام مذاهب خوب و بزرگ

به ما پند داده و از ما خواسته اند که مهربان باشیم؟ بدین دلیل در ادیان ، چرا ندنداشت

و تناسخ صحبت به میان آمده است.  "کارما"از قوانین  ،در تمام مذاهب بزرگاست که 

 جامعهبدان اشاره شده است. قوانین  برخی اوقات به وضوح تشریح شده و گاهی اوقات

وجود قوانینی  کائنات هم در اینهاعالوه بر و  جامعه مطرح شده انددر برای حمایت از نظم 

 -وجود آمدهه ب در کل کائناتحمایت از نظم و سعادت تمام موجودات به منظور که  دندار

 ی،هر ملت اند. ما تنها در یک کشور زندگی نمی کنیم، بلکه شهروندان کائنات هستیم و

را  کائنات. بنابراین باید قوانین است واحد مسکونی در یک ساختمان بزرگیک  همچون

از ما حفاظت خواهند کرد تا سطوح پایین تر بدانیم و اگر آنها را رعایت کنیم، این قوانین 

 08 یم.هستی را تجربه نکن

بینیم  ، میاگر با دید متعالی نگاه کنیمقوانین بشری توسط انسانها ساخته شده اند. ولی 

در زبان  که که آنها تحت حاکمیت یک نیروی نامرئی هم هستند. این نیروی نامرئی

به معنای قانون عمل و عکس العمل است. در انجیل ، شود خوانده می "کارما"سانسکریت 

)انجیل،  "دهمان را درو می کنی ،دچه بکاری هر" :است هاشاره شد با این عبارت بدان

 08. (6:2غالطیان 

. پس از رمای خوب و بد وجود دارد. اما هر دو به معنی وابستگی شما به زمین هستندکا

کارمای زندگی های گذشته پاک خواهند شد، اما استاد، کارمای این زندگی شما را  ،تشرف

 تاپاک نمی کند. اگر این کار را بکند، شما فوراً خواهید مرد. ما باید مدتی اینجا بمانیم 

می توانیم به بهشت برویم و مان کمک کنیم. پس از آن  دنیا را متبرک کنیم و به دوستان

، البته اگر آرزوی بازگشت داشته باشیم. کارما یک نیروی ازگردیمهر موقع خواستیم ب



38 
 

نامرئی بسیار قوی و عادل است. هرچه را خلق کنیم، به سوی ما باز می گردد. این قانون 

 33 علت و معلول است.

برای  که وسیله ای زیرا این کامپیوتر، یعنی ذهن، مغز را داریم ،هستیم "کارما"ما دارای 

بد این است. ما تجربیات مغز، لیل وجود د. است این جهان فیزیکیدر  تجربیات همه ثبت

. شود ده مینامی "کارما"در آن ضبط می کنیم. این همان چیزی است که  یا خوب خود را

طول تجربیات یادگیری ما در  و بد، عکس العمل ها خوب و یاتکارما چیست؟ فقط تجرب

چیزی به نام وجدان داریم، میدانیم که باید ما  هک از آنجا همچنین .های بسیار زندگی

زنیم. کارهای بد مانند آشغال یا بار زیاد،  خوب باشیم، اما گاهی دست به کارهای بد می

کشند و باال رفتن از کوه را  روی ما سنگینی می کنند و بنا بر قانون جاذبه، ما را پایین می

صول اخالقی بسیار و همچنین عادات و قوانین و ا خاطره بما برای ما مشکل می سازند. 

 ثواب اسیرخوب و بد، گناه و  همچونمفاهیمی به اصطالح  درسنن اقوام مختلف این دنیا، 

، آن ملتهاو قوانین عادات  ،رسومبا مطابق  ،ارتباط با مردم این جهانا در نتیجه بشده ایم. 

 . متوجه شدید؟ در مورد خوبی، بدی، گناه و ثواب، تجربیاتی کسب میکنیم

کنیم که به آن شیوه فکر کنیم، که با انجام فالن کار خود را گناهکار بدانیم  بعد عادت می

اینها در اینجا ضبط شده و این همان چیزی  تمام. یا فکر کنیم که آدم بدی هستیم و غیره

 ،الترکمی با جهانیفیزیکی یا  جهان به اسارت اینو مجبور میکند است که ما را به تناسخ 

. ما به اندازه کافی آزاد نیستیم، به اندازه کافی سبک نیستیم که رو به باال در می آورد

 17. این افکار و تصورات غلط در ما وجود دارند ۀ، چون همشناور شویم

ه باز ما  بعضیال: استاد شما درباره آنچه که مشیت الهی می نامید، صحبت کردید. ؤس

نسبت مشیت الهی نظر می آید که ه بهر چند بریم. می کار ه کلمه سرنوشت را ب ،جای آن

 ید؟ئگو درباره اختیار چه میشما . معنوی تر است ،لمه سرنوشتکبه 

قدرت  ،فیزیکی است. اما پس از مرگ تولداستاد: اختیار ما قبل از تولد فیزیکی و در طول 

طور مثال ه فراهم آورده باشیم. ب اجرهایی این زندگیدر طول مگر آنکه  ،انتخاب نداریم

که انتخاب کنیم فرد بخصوصی باشیم،  داریماین اختیار را  ،قبل از اینکه به این دنیا بیاییم

یم. ده میتغییر آن را  ،جامعه خواستموقعیت و  حسب بر ،آمدن به این دنیااما پس از 

 38 م، اما نیستیم.هستی دهیم. ما فکر می کنیم آزاد از دست می آنگاه اختیار خود را نیز
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قبل از ورود ما به این دنیا صورت می گیرد و حتی ال: پس اختیار و انتخاب حقیقی، ؤس

یاد نمی آوریم، آیا شما این را ه می رویم و آن قرار داد را ب "مایا"آنگاه پشت حجاب ها یا 

 قرارداد می نامید؟

 38 خودمان.استاد: درست است، عهد و پیمان با خدا، با وجدان 

خواهیم در زندگی  قبالً راجع به کارما حرف زدید، آیا ما بر روی آنچه که می شما ال:ؤس

 ؟باشدکه زندگی بعدی ما چگونه  میگویدداریم یا کسی به ما کنترل  ،بعدی باشیم

استاد: هیچکس به شما نخواهد گفت که چه خواهد شد. برای اینکه اینها نتیجه اعمال 

د. اگر یشبا طورکه در زندگی آینده چ می کنند تعیین اعمال شماخود شما هستند. 

تا راه خود را پیدا کنید  خرد داشته باشیدمیخواهید تناسخ آینده خود را کنترل کنید، باید 

اما حاال  ،و اقتدار عظیم درون خود را دوباره بدست آورید. آنگاه قادر به کنترل خواهید بود

 08 خیلی ضعیف هستید.

 آیا با دعا میتوانیم کارمای خود را کاهش دهیم؟ال: ؤس

 ،خالصانهو می توانیم. برای اینکه یک دعای عمیق ، اگر به اندازه کافی خالص باشیماستاد: 

آن دعا در نتیجه و  نوعی مدیتیشن است. پس در آن زمان، ما در حالت مدیتیشن هستیم

واقع د ما می رسد و مؤثر فیض و رحمت و برکت در وجو منبع گوشه هایبه عمیق ترین 

مشتاق بخشش باشیم، دعا  خالص و عمیقاً براستیوقتی که  فقطمی کند.  و تطهیر میشود

 76اثر بخش خواهد بود. 

پخش کنیم تا در هر زندگی کمتر  چندین زندگیال: آیا می توانیم کارمای خود را در ؤس

 رنج بکشیم؟

دلیلش این . می کشیمرا بکنیم، ولی اینطوری بیشتر رنج  استاد: بله می توانیم این کار

داریم و اگر کارمای این زندگی را هم ” کارما“از قبل به اندازه کافی  ،در هر زندگی است که

برای  "کارما". در هر زندگی به اندازه کافی کشید بیشتر رنج میفقط  ،به آن اضافه کنید

یگر را هم به آن اضافه کنید، فکر کنم بیشتر رنج کشیدن داریم و اگر کارمای یک زندگی د

 76 رنج خواهید کشید، نه کمتر.

 ال: آیا گناهان پدر، گریبانگیر پسر هم می شود؟ؤس
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استاد: تا حدی بله. به این کارمای جمعی می گوییم که به معنای مکافات جمعی در یک 

نتایج اعمال  بر آن، هرشخصی کارمای خوب و بد فردی خود کهعالوه خانواده است و 

به معنی هر دو است، عمل خوب و بد، نتایج  "کارما". دهستند را نیز داراو خوب و بد 

 16 کار می برند.ه ب با مفهوم بد آنخوب و بد، نه فقط بدها. بیشتر مردم این کلمه را 

: استاد عزیز لطفاً توضیح دهید برای اشخاص دیکتاتور که مسبب جنگ ها شدند و سؤال

چه نوع میلیونها انسان بودند و میلیونها نفر دیگر را به رنج و درد کشاندند، عامل قتل 

 وجود دارد؟ کارمایی 

محصول جانبی روابط بین  ،همانطور که گفتم کهاستاد: این کارمای جمعی انسانهاست 

 ،محصوالت جانبیقبیل  ایندیگر است.  جهان هاییا  جهانانسانها و دیگر موجودات این 

ند. نتجمع میکد که در اطراف اتمسفر زمین ما نمی شوتبدیل به انرژی بسیار پر قدرتی 

یک همچون چیز مرئی یک صورت ه باید ب ،خیلی فشرده می شود این انرژی وقتی

 .، متجلی شوددیکتاتور که میلیونها آدم را می کشد و غیره

که باید خودمان را سرزنش بل ،این اشخاص نباید مورد سرزنش قرار گیرند ،به عبارتی پس

ارانه ای داشتیم و احکام الهی را رعایت میکردیم و گکنیم. اگر هر کدام از ما زندگی پرهیز

را رعایت  وگاناز هر گونه قتل، از جمله قتل غیر مستقیم خودداری می کردیم و رژیم 

جربیات میکردیم، آنگاه جهان هرگز اینگونه دیکتاتورها را پرورش نمی داد. اینگونه ت

وحشتناک وجود دارند تا به ما راه تقوا و پرهیزگاری را یادآوری کنند و اگر ما هنوز بیدار 

نشده ایم، این اتفاقات برای یادآوری ما ادامه خواهند یافت تا تمام بشریت از خواب غفلت 

 31 بیدار شود.

گذشته خود را  اییرا توضیح دهید. چگونه دیون کارم” کارما“: آیا می توانید موضوع سؤال

 ؟ادا کنیم و این موضوع چه ارتباطی با روشن ضمیری دارد

همان را درو  دهر چه بکاری": است این قانونیک واژه سانسکریت برای بیان ” کارما“استاد: 

پایین تر است. وقتی استاد شما را متشرف میکند،  جهان هایقانون  این، که "دمی کنی

و کارمای سطوح پایین میتوانند سوزانده شوند تا بر شما اثر شما را باالتر می کشد. از این ر

 وبرای شما می گذارد که در این زندگی، حمل کنید  "کارما"نگذارند. او تنها مقدار کمی 

. بعد از تشرف دیگر کارمای است وسیله قدرت استاد، خفیف شدهه در واقع آن هم ب

ندارید. اگر بخواهید  احتیاج تولد دوباره هب ندارید. پس اگر خودتان نخواهید، دیگر شتهانبا

از بسیاری از یا  دخلق کنی” کارما“ ددوباره به دنیا بیایید، خیلی ساده است، میتوانی
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. تشرف به معنای از بین بردن دتا به پایین بیایی دقرض بگیریبا ادراک، کارما موجودات 

 30 .ستا آینده تمام کارماهای گذشته و رهایی از احتمال بازگشت در

 تناسخ

نیابید، باید بازگردید.  خروج به سمت بهشت رااست. اگر راه  بازگشتتناسخ یک چرخه 

باید برای پیدا کردن راه خروج  درست مانند یک بزرگراه، اگر راه خروج را پیدا نکنید،

 36 گردید. این تناسخ است.باز

نیستیم که در جسم جدید فرضیه تناسخ نباید تعلیم داده شود، زیرا ما دارای هویتی 

بدی  ایخوب  اطالعات رای چسبیدن بهنچه که تناسخ می یابد، شاید میل ما بتناسخ یابد. آ

ارضای آرزوهایی که در تولد قبلی  می رود تا برای است که کسب کردیم،. سپس این میل

این بدن بیابد. دانش، معرفت یا خود الهی که در  ابزارپشت سر هم به انجام نرسیده بودند، 

این اینکه این معبد را ترک می کند، به معبد دیگری رهسپار می شود.  سکنی دارد، پس از

ما همان شخص هستیم. در واقع در  ولیمانند رفتن از یک کلیسا به کلیسای دیگر است، 

عشق فضایی پرانرژی و   توده ای ازکائنات، کائنات هین موجود مفردی وجود ندارد. بلکه 

برخی اوقات به بخش های مختلف تقسیم می شود. درست مانند جریان برق که  که است

در چراغ، سیم، میکروفن و ابزارهای مختلف وجود دارد. این جریان در یخچال یا پنکه 

 60 برقی، خود را با اشکال متفاوت نشان میدهد، اما جریان درونی دقیقاً یک چیز است.

 : نظر شما راجع به تناسخ چیست؟سؤال

تنها عادات  . آنچه تناسخ می یابد،استاد: تناسخی وجود ندارد. روح هرگز تناسخ نمی یابد

فکری، آرزوها و وابستگی های ماست. اگر روح را بشناسیم، اگر روشن ضمیر باشیم، اگر 

 -میدنیا نه بشناسیم، در هین کجا تناسخ نمی یابیم. ما هرگز ب را مان با کائنات ارتباط

می میریم. اما تمام اینها مباحث تئوری است. فقط روشن ضمیر شوید و بعد ن هرگز و آئیم

 12همه چیز را در خواهید یافت. 

 : اگر مردم دوباره متولد می شوند، پس چرا جمعیت دنیا رو به افزایش است؟سؤال

استاد: برای اینکه مردم دوباره متولد می شوند )خنده(. اغلب افراد هنوز روشن ضمیر و 

جمعیت دنیا رو به افزایش است. برای اینکه افرادی در و به همین دلیل  شده اندآزاد ن

روی زمین تناسخ می یابند. موجوداتی در قلمروی به شکل انسان جهنم هستند که دوباره 
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، دوباره به یحیوان در کالبدپس از اتمام دوره مجازات شان  کهحیوانی نیز وجود دارند 

بیشتر گوشت گاو، اردک، مرغ و خوک بخوریم، جمعیت دنیا  می شوند. هرچهتبدیل انسان 

بیشتر و بیشتر خواهد شد. فرشتگان نیز وجود دارند، موجوداتی از بهشت که پس از صدها 

. بنابراین جمعیت دنیا همیشه رو به یابندصورت انسان تناسخ می ه یا هزاران سال دوباره ب

 3 افزایش است.

 نظریه تناسخ را قبول ندارد؟: چرا کلیسای مسیحیت سؤال

صدها بار  انجیل برای اینکه و همچنین  اند استاد: زیرا در فهم انجیل دچار سوء تفاهم شده

حذف و سانسور شده است. برای شما مثالی می آورم: وقتی از مسیح پرسیدند که آیا شما 

س نیز مقد پولس. "نه"او نگفت  (8:72 -11)انجیل مرقستناسخ قدیسان گذشته اید؟ 

)انجیل،  "من زندگی می کنم اما من نه، بلکه مسیح در من زندگی می کند"گفت: 
؟ حاال اگر شما به تناسخ عقیده ندارید، پس چرا منتظر بازگشت خب. (7:71غالطیان 

به شما  طورچ آنها دوباره مسیح هستید؟ )خنده(. از کلیسای خود بپرسید، آنگاه ببینید

 01 پاسخ می دهند.

آیا تناسخ، انتخاب روح است یا پدیده ای است که بدون اختیار ما و با کنترل قدرت : سؤال

 باالتر صورت می گیرد؟

استاد: ما هم حق انتخاب داریم و هم نداریم. برای مردم متوسط هین انتخابی وجود ندارد. 

، برای بودا، انسانهای مقدس و مسیح حق انتخاب وجود دارد. آنها هشیارانه والدین خود

زمان تولد، محل تولد و زمان مرگ و ترک دنیا را انتخاب می کنند. آنها قبل از آمدن به 

دنیا هشیار بودند. آنها با اختیار آمدند. آنها آمدند تا دنیا را نجات دهند و به برخی از 

یاری رسانند. اما مردم دیگر  ،شان دعا کرده اند دوستان شان و به آنهایی که به درگاه

شان در زندگی های گذشته، تناسخ یابند. افکار و  خاطر کردار و اعماله ناگزیرند که ب

عادات ما به شکل انرژی در می آیند و این انرژی ما را تحت فشار قرار میدهد که در 

شویم. ، به یک محیط بیرونی وارد آن ریشه کن کردنیا  پایان بخشیدن برای ،صورت لزوم

 01 این انرژی پیش ساخته غلین، باید رقیق شود.

 : آیا این روح است که ما را از یک زندگی به زندگی دیگر حمل میکند؟سؤال

نوعی انرژی است. وقتی کاری انجام میدهید،  ،قدرت حافظه است ،استاد: این ذهن است

 ،ین انرژیست. انیشکلی از انرژی خلق می کنید که برای چشم فیزیکی قابل رویت 
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تجربه  و غیره، توسط روح صورت فراز و نشیبه الگویی خلق می کند که در این دنیا ب

 ،به جای اینکه تشخیص دهد که از این الگو آزاد استروح  ،از مدتی طوالنی بعد شود.می

  11 خود را با این الگو شناسایی می کند.

به شکل  سطح پایین تر مثالً : ما محصول تکامل هستیم، بنابراین من بازگشت به یکسؤال

 ؟درستهیک حیوان را قبول ندارم. در این صورت سقوط و قهقرا خواهد بود نه تکامل، 

هست، اما برخی اوقات مدتی متوقف می شود و سپس دوباره باال  یتکامل ، رونداستاد: بله

واهید به اما گاهی ما به پایین سر می خوریم. اگر بخ ،رود. همیشه رو به باال می رود می

باال خواهید رفت.  دوبارهقله کوهی بروید و پایتان لیز بخورد، ممکن است پایین بروید. اما 

زیرا می دانید که باید به قله کوه بروید و می دانید این چقدر سخت است. همیشه ما در 

 ،صورت یک حیوان و نه یک انسان، رفتار کنده سیر تکاملی هستیم. بنابراین اگر انسان ب

را خوب یاد نگرفته است. بعد به ها زندگی بعدی باید درسهای حیوانی را بیاموزد، زیرا آن در

بسیار خب، "اندازه کافی آن زندگی را تجربه میکند و دیگر از آن میترسد و می گوید: 

مانند انسان رفتار خواهم کرد و  دیگر کافی است. من به زندگی انسانی باز خواهم گشت و

 71. "دانست که چگونه زندگی کنم دفعه دیگر خواهم

: من قانون عمل و عکس العمل را به عنوان قانون کائنات می شناسم. می توانید سؤال

 صحبت کنید. آیا بیشتر از یک قانون وجود دارد؟ راجع به قوانین دیگر کائنات بیشتر

حمت است، استاد: بله قانونی باالتر از قانون عمل و عکس العمل وجود دارد و آن قانون ر

از  ،قانون بخشش است که مستقیماً از سوی خداوند می آید. قانون عمل و عکس العمل

تر  پایین ،اند که از سوی خدا برای نظم بخشیدن به جهان هستی مقرر شدهاین قوانین 

عشق، بخشش و رحمت هستند. این  شامل که دنوجود دارآن از  برتر یقوانین. پس است

ست یکه وقتی عیسی در جسم فیزیکی بود، برای ما به ارمغان آورد و این چیز استنی وقان

هر کسی که دست یاری و مدد به  این را بهکه هر استاد بزرگی برای مردم می آورد. استاد 

 08.قانون عشق و رحمت و این چیزی نیست به جز ارزانی می دارد، سویش دراز کند

 و مردن مرگ

صحبت کنم:  موضوع ترین غیر قابل اجتناب ولی ،سناک ترینتردرباره  میخواهمامروز 

آنچه بیشتر از همه از آن می ترسیم، مرگ است  ،مرگ. میان تولد، پیری، بیماری و مرگ
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چه اتفاقی  ،هنگام مرگ در هامروز راجع به اینککه غیر قابل اجتناب است. اینطور نیست؟ 

 برای اغلب مردم می افتد صحبت خواهم کرد.

: فلز، چوب، آب، آتش، خاک و روح. است ایم که بدن ما مرکب از پنج عنصر اولیهشنیده 

روح خارج میشود و از بدن فیزیکی پنج عنصری جدا  ،به ما گفته شده وقتی می میریم

پیوستگی و دیگر با یکدیگر  میشوندمیشود. به عالوه، پنج عنصر فیزیکی از هم جدا 

ست مانند مغناطیس عمل می کند و پنج عنصر را نخواهند داشت. زیرا وقتی روح حاضر ا

کنار هم قرار میدهد، درست مانند نخ یک تسبیح که تمام مهره ها را کنار هم نگه میدارد. 

اگر من این نخ را پاره کنم، مهره ها به زمین می ریزند. وقتی ما می میریم همین اتفاق 

م. چرا مرگ رویدادی چنین می افتد. اما ما یک تسبیح نیستیم، زیرا ما احساس داری

خاطر اقوام، دوستان، همسران، فرزندان و ه دردناک است؟ اول از همه برای اینکه ما ب

ناراضی هستیم. دوم آنکه می ترسیم، زیرا نمی دانیم بعداز ترک از ترک دنیا والدین مان 

وقتی مردیم این دنیا به کجا می رویم. سوم آنکه خودمان را آماده  نکرده ایم و نمی دانیم 

 7نه، مرگ لحظه سرور انگیزی است که هین چیز برای ترسیدن ندارد.  چه کار کنیم. اگر

چیزهای بسیار به ما یاد می دهند. پدر و مادر به ما می آموزند که  بسیار، در این دنیا افراد

چگونه راه برویم و چگونه غذا بخوریم. معلمین به ما می آموزند که چگونه بخوانیم و 

ویسیم و خیلی چیزهای دیگر، دکترها و ماماها به مادران آینده چگونه زاییدن را یاد بن

 آسان تر  شان اینکه چگونه از خودشان و از جنین مراقبت کنند تا زایمان مثالً و میدهند

. اما هین کس به ما یاد نمی دهد که هنگام مرگ چه کنیم. زیاد دردناک نباشدو شود 

گفته نمیشود. ما می توانیم زایمان را یاد بگیریم و وقتی پیر شدیم هین چیز در مورد آن 

بیماری ما را از بین می برند و به ما  ،از حقوق بازنشستگی و بیمه استفاده کنیم. پزشکان

یاد میدهند که چگونه از بیماری اجتناب کنیم یا احتمال بروز بیماری را کاهش دهیم. اما 

چگونه  )با تشرف(این خیلی بد است. بنابراین من هین کس از مرگ حرف نمی زند و 

 7 مردن را به شما آموزش می دهم.

های بدن متوقف میشود.  در لحظه ای که روح از جسم فیزیکی خارج میشود، تمام فعالیت

مان روی این بدن معطوف می کنیم و کوچکترین توجهی  فکرش را بکنید، ما بیشتر وقت

ماست، نداریم. بدین دلیل است که ما باید انسان حقیقی به خود حقیقی که معشوق ابدی 

 32 را از سایه اش تشخیص دهیم.
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دنیا فانی است. حتی اگر چیزهای بسیار زیادی یاد بگیریم، خیلی به ما کمک نمی کند. 

بزرگترین دانشمندان هم می میرند، مشهورترین نابغه ها هم باید این دنیا را ترک کنند و 

  7 میروند.همه با دست خالی 

بدین دلیل است که تمام کتب مقدس بر عدم وابستگی به این دنیا تأکید دارند. چرا؟ چون 

به بهشت  ،به آن باز خواهیم گشت و اگر به خدا فکر کنیم ،اگر فقط به این دنیا فکر کنیم

خواهیم رفت. تمام ادیان این را به ما تعلیم می دهند، اما در فکر خدا بودن، ساده نیست. 

می بینید که ما برای به دنیا آمدن یک بچه، خودمان را خیلی خوب آماده می کنیم، اما 

کنیم؟ وقتی نوزادی را به دنیا  کار را نمی ترین چیز است، این مان که مهم چرا برای مرگ

آیند. اما هنگام مرگ، با آنکه عمیق ترین تنهایی ها  کمک ما می همی آوریم، افراد زیادی ب

یک تجربه به این خاطر و دردها را تجربه می کنیم، هیچکس نمی تواند با ما باشد. مرگ 

 7ما آماده نیستیم.  که دردناک می شود

ز ها، بینی و غیره. ما می توانیم از هر یک ا ها، گوش بدن ما نُه دریچه دارد، مانند چشم

ها برای خروج استفاده کنیم. اما وقتی می میریم، دوباره در قلمروهای پایین تر ب این در

اگر با عجله از پنجره بیرون بروید،  .نظر بگیرید خانه را دریک تناسخ می یابیم. برای مثال 

اصلی خانه استفاده  بباید به جای آن از دَر .ممکن است با کوفتگی و ضرب همراه باشد

وجود دارد که  ببسته باشد، نمی توانیم بیرون برویم. فقط یک دَر با اگر آن دَرکنید. ام

با چشم فیزیکی ما قابل رویت نیست.  بمی توانیم از آن به قلمروهای باالتر برویم. آن دَر

را باز  توانیم آن خودمان نمی که ند. از آنجانرا باز ک بزرگ می توانند آن استادانفقط 

بخواهیم چگونگی باز کردن آن را به  ،خودش را باز کرده بدر که قبالً کنیم، باید از کسی

 ،کنیم تا هنگام جدا شدن را تمرین می بما نشان دهد. آنگاه هر روز باز و بسته کردن در

 7. دیگر مشکلی برای ترک جسم فیزیکی مان نداشته باشیم

تمرین باید تشرف چگونه مردن را به شما یاد خواهم داد و بعد از آن هر روز  حینمن در 

هستید  وابستهاین صورت فراموش خواهید کرد، زیرا شما خیلی به این دنیا  غیر کنید. در

 -به سوی شوهرتان، زن تان، کارتان و رئیس شما به آن عادت کرده اید. تمام افکار خیلیو 

همه اینها برای آزردن و فوراً اهی بروید و ببینید که چگونه تان می رود. به خواب کوت

تان می آیند. بنابراین باید روزی دو ساعت و نیم را به تمرین  نگران کردن شما به خواب

 7اختصاص دهیم.  "مرگ"
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در زمان تشرف استاد همراه شما خواهد بود و شما را به سطح متعالی تری خواهد برد و 

. آنچه که هنگام فکر کنید ه آنچه پشت سرگذاشته اید،بید داشت نخواه فرصتشما دیگر 

 7 مردید، به آن می رسیدید. دارد که اگر میبستگی ، به سطحی می بینیدعروج 

 : استاد، چرا مرگ و زندگی های گذشته خود را به یاد نداریم؟سؤال

زیادی به ما می آورد.  سخت است و فشار بسیاربرای ما خیلی  ،استاد: زیرا کنار آمدن با آن

داریم  "کارما"ما به اندازه کافی کارهایی از قبیل مالیات، جنگ، بچه ها، مشکالت آنی و 

که باید به آنها بپردازیم. اگر بدانید که در زندگی گذشته خیلی خوب یا خیلی بد یا خیلی 

دگی تسلط تر خواهید شد و نمی توانید بر وظایف خود در این زن سردرگمشریف بوده اید، 

خواهید  ،یابید. پس خداوند و قانون طبیعت روی آن پرده می کشد. زمانی که الزم باشد

در مراقبه تان  ،فهمید. در زمان مناسب خواهید فهمید. اگر برای پیشرفت شما الزم باشد

برای فردا نگران "خواهید فهمید و اگرالزم نباشد نخواهید فهمید. عیسی فرموده است: 

ی که بر ما ی. پس اگر نخواهیم درباره فردا(6:11)انجیل متی  "وز را دریابیدنباشید، امر

سپری  ۀتأثیر می گذارد و برای ما مهم است بدانیم، ببینید که چقدر کمتر درباره گذشت

 76 متوجه شدید؟ ؟باید بدانیم ،شده

 : چگونه تجارب نزدیک به مرگ با فلسفه شما منطبق می شود؟سؤال

نزدیک به مرگ همان تجربه مرگ است، به جز آنکه ریسمان نقره ای که روح استاد: تجربه 

متصل می کند، هنوز پاره نشده است. پس آنها واقعاً تجربه مرگ  ما ما را به کالبد فیزیکی

تعداد دارند، نور درخشان و وجدان راحتی ند و در زندگی هست ارگدارند. آنهایی که پرهیز

ن درست مانند زمانی است ایواقعی است.  رویدادیک این د که ابعاد زیبا خواهند دیزیادی 

توانید این تجربه را طوالنی تر  که با مدیتیشن می با این تفاوتکه مدیتیشن میکنید، تنها 

طور ارادی تجربه کنید و به طبقات باالتر و باالتر امتداد دهید. پس ه یا آن را ب کنید

 "روز میمیرم من هر"مقدس فرمود:  سرو پولمدیتیشن هم یک تجربه مرگ است. از این 

بدن را ترک  بتوانید، طولی نخواهد کشید که مقداری ممارست . با(03:10)انجیل، قرنتیان 

روید و با اراده خود بازگردید. بسیاری از افراد در لحظه بباالتر  قلمروهای زیبایکنید و به 

  38 آن را ادامه می دهند. سپسن حالت می رسند و ایتشرف به 

 نهفته است؟چه چیزی  ،و مرگ "کارما": در فراسوی چرخه سؤال
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. آنجا قلمروی واقعی  تاکنون شناخته ایم و عظیم ترین فیضی که خرداستاد: بزرگترین 

فقط عشق و  که ماست. زیرا فراتر از قانون عمل و عکس العمل، قانون عشق وجود دارد

. اگر چرخه کارما را بشکنیم، به بُعدی می رسیم که زندگی وجود ندارد، مرگ است برکت

 که احساس می کنموجود ندارد، کارما وجود ندارد، فقط شادی و رضایت وجود دارد. اما 

را تا اندازه ای پایین می آورم، برای اینکه زبان بشری به  ارزش و درجه آن ،با این کلمات

عشق عادی میان زن و مرد  نمی توانیم حتیما . استمحدود بسیار و  سادگی قابل تحریف

 38 .نیمک توصیفرا 

می افتد؟ تفاوت آنها با افرادی که مرگ چه اتفاقی  خودکشی میکند،: برای کسی که سؤال

 چیست؟ ،طبیعی دارند

آگاهی بسیار  ،ندکناستاد: تفاوت بسیار بزرگی وجود دارد. بیشتر افرادی که خودکشی می 

یین و افسردگی شدید دارند. فشار دنیا برای آنها بیش از حد است. وقتی در این سطح از پا

همین حالت می مانیم. این برای روح ما خوب  آگاهی می میریم، برای مدت طوالنی در

نیست. وقتی بسیار افسرده می شوید، می خواهید از شر افسردگی خالص شوید، اما به 

 36 ین افسردگی باقی می مانید.مدت زیادی در ا ،علت خودکشی

 را سوزاند یا به خاک سپرد؟ رفتار کرد، آیا باید آنچگونه باید : با بدن یک مرده سؤال

پس بهتر است  شخص متوفی در منزلگاه دیگری است،دارد. بستگی استاد: به دیدگاه شما 

 12 .، بریزیدجایی که به آن تعلق دارد به را به دریا، جسد را بسوزانید و آن

 که خیلی پاک است؟ آن هم در حالی ،باید بمیرد : چرا یک کودکسؤال

پاکتر . شاید او به بهشت رفته باشد که حتی دیگر نیاز نیست زندگی کنداستاد: برای اینکه 

سه یا چهار روز باید . برای مثال من باید کارهایی را انجام دهیماست. برخی اوقات  هم

ست که برای اتمام کارهایم در اینجا الزم دارم. پس چهار روز اینجا بمانم، زیرا این زمانی ا

دوباره می آیم. برخی از ارواح کار کمی در این  ،باشدنیاز می آیم و اگر به آمدن مجدد 

 اینرو می آیند و پس ازمدت کوتاهی میروند. گاهی اوقات می آیند دنیای فیزیکی دارند، از

 36 د و پس از آن باید زندگی زمینی را ترک کنند.کارمای والدین شان را بگیرن تا کمی از

یاد بیاوریم چه کسی هستیم، پس دلیل مرگ ه : اگر هدف زندگی این است که بسؤال

 چیست؟
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باید از بدن  ،. وقتی از بین رفتدوام بیاورداستاد: بدن خلق شده است تا فقط مدت معینی 

 مناسب تری برای ادامه آموزشها استفاده کنیم.

 آیا مرگ فقط برای جسم است یا برای روح هم هست؟: سؤال

استاد: روح هرگز نمی میرد. ما فقط لباس عوض می کنیم. لباسها پس از دو روز پوشیدن 

یم. اگر خیلی خراب شوند، آنها را دور می ریزید و ئپس باید آنها را بشو ،کثیف می شوند

 08 لباسهای جدیدی می خرید. فقط همین است، عوض کردن لباس.

 کنترل و هشیاری داریم؟ هم : پس حتی وقتی در حالت مرگ هستیمسؤال

اینکه روشن ضمیر شویم و عظمت خود را  مگر ،، اما کنترل نداریمهشیاری داریماستاد: 

 دست آوریم.ه دوباره ب

 خاطر دارید؟ه بآن را ید؟ آیا ه ا: آیا تا به حال تجربه مرگ داشتسؤال

 میگردم.  ازمیرم و باستاد: بله من هر روز می 

 را بکنم؟ : آیا من هم می توانم این کارسؤال

 سرا به شما آموزش می دهم. فکر می کنم پول استاد : بله می توانید و من چگونگی آن

. وقتی در سامادی باشید، می توانید چند "من هر روز می میرم"مقدس بود که می گفت: 

میگردید، از ساعتی بندهای خود را از این دنیا جدا کنید و بعد دوباره متصل شوید. شما ب

 گردیم و کارهایمان را انجام دهیم. ازچون زمان رفتن شما نیست. باید دوباره ب

 ین بار بمیرید؟: چرا می خواهید چندسؤال

 08. به منظور زندگی کردن، باید بمیرم. فقط استاد: من نمی خواهم بمیرم
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 از مذهب تا ادراک معنوی
 سخنرانی استاد اعظم چینگ های

و از حقیقت  تعلق دارمنیستم. من تنها به حقیقت متعلق من به آیین بودایی یا مسیحیت 

یا هرچه  گرایی، تائوگرایی بودایی، کاتولیک آئینرا  سخن می گویم. شما ممکن است آن

 00بنامید. من همه آنها را با کمال میل می پذیرم.  ،دوست دارید

مشکل دارند. اما من  ،در مبارزه با عقاید پیش ساخته مذاهب مختلف تادانبسیاری از اس

همه بزرگان دینی خوب همه مذاهب خوب هستند. که  گویم میندارم. من به شما 

از حقیقت می گویند و شما را به سوی حقیقت هدایت می کنند. به دین خود  هاآن هستند،

پایبند باشید و به بزرگان دینی خود ایمان داشته باشید. اگر در عصر حاضر، استاد خوبی را 

در دین و آیین خودتان بیابید، براستی سعادتمند هستید. وگرنه در مذاهب دیگر جستجو 

استاد زنده ای وجود دارد. اما در عین حال به دین خود ایمان کنید و ببینید آیا هین 

داشته باشید و دین خود را به دین آن استاد تغییر ندهید. زیرا همه ادیان از سوی خدا 

های  ها و مکان آمده اند و همه رهبران دینی نیز از جانب خداوند می آیند تا در زمان

 01به مردم ابالغ نمایند. شان را  پیام ،مختلف

 خرد،یک چیز، یک  ،از هر آیین دیگر یا همه انسانهای روشن ضمیر، خواه کاتولیک، بودایی

دست یافته ام و این در واقع یک  حالت. من نیز به همان کرده اند را کشف خلسهیک 

61حالت ذهنی، یک وضعیت آگاهی، یک صورت شعوری و ادراکی برتر است. 
 

شبیه آیین مسیحیت است. من فکر نمی کنم که تعالیم متفاوت باشند. وقتی  ییآیین بودا

یکی  نهامقایسه می کنید، درمی یابید که آ ییتعالیم بودا باشما ده فرمان مسیحیت را 

هستند: قتل نکنید، دزدی نکنید، دروغ نگویید، مشروبات الکلی و مواد مخدر استفاده 

جزئیات، تفاسیر یا حوادث  فقطنکنید، زن یا مرد دیگری اختیار نکنید. سایر تعالیم 

. برای اندبه ثبت رسیده  استادشاندر زمان حیات  ،تاریخی هستند که توسط شاگردان
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سیاری از جنگها و نیز اقوام مختلفی که با یکدیگر می جنگیدند، مثال در انجیل، اخبار ب

که این حوادث در  نقل شده است. این حوادث به تعالیم مربوط نمی شوند، بلکه از آنجا

 13 آن پیامبر اتفاق افتاده اند، مکتوب شده اند. حیاتزمان 

زمان و در هر  عیسی یک انسان بود، اما مسیح یک قدرت است. آن قدرت می تواند در هر

منتقل شود. درست مثل نیروی برق، اگر  ،از طریق هر فردی که واجد شرایط باشد ،مکان

باشد و پریزی هم وجود داشته باشد، نیروی برق می تواند در آن خوبی سیم در شرایط 

 76جریان داشته باشد. 

بوداست  ، بوداست و بودا به معنای مسیح است. مسیح یک واژه عبری معادل عیسی مسیح

و بودا یک واژه سانسکریت معادل مسیح است. مردم هرگز این واژه ها را به زبانهای 

خودشان ترجمه نمی کنند. آنها فقط از زبان اصلی استفاده می کنند و بر سر این واژه ها 

 01وجود دارد. این مسئله همیشه  ،علت نقص زبان بشریه با یکدیگر می جنگند. ب

کتب مقدس مردم را تشویق می کنند که به یک زندگی خالص، منزه و پاک روی  همه

)انجیل متی،  "کنیدنتان را دوست بدارید. دزدی  . همسایه تان و دشمنکنیدنقتل "آورند. 
. ما هستندیکی  ئیتمسیحیت، اسالم، سیک، هندو و بودا فرامینو غیره.  (04:08 -04)

کنیم.  تزکیهرا  درونی مان "خود"و ورزیم بدیگر عشق ه یک، بباید افرادی شایسته باشیم

کتب  فرامینتوانیم  بیرونی را می شناسیم و اکثریت ما می فضیلت هایما  ههمحال 

 درونی که به آنها اشاره شد درکتزکیه درونی و توانیم  آیا میاما  ،مقدس را رعایت کنیم

جای اینکه ه ب ببینیم؟ چگونه می توانیمتوانیم خدا را از نزدیک  ؟ چگونه میرا انجام دهیم

؟ صدای خداوند را بشنویم خودمان ،شخص دیگری داستان دست دوم برای ما نقل کند

توانیم یک بودا )شخص  توانیم خدای درون خود را تجربه کنیم؟ چگونه می چگونه می

 گی اخالقیزند لبتها .تر هستند از اعمال اخالقی ما مهم هااینروشن ضمیر( بشویم؟  کامالً

سوی حقیقت ه برای کسی که در تالش است با خدا یکی شود، ب کمکی بزرگ است وهم 

. همه اینها یک معنای مشترک دارند: به شمار می آید الزام ، یکبازگردد یا بودا شود

 3. چیزها ۀمعظیم ه "منبع"وحدت با 

با یک استاد زنده پیدا  را "حقیقت"این اشاره میکند، اما باید  "حقیقت"دین، تنها به 

 17کنیم. بدون یک استاد واقعی حتی نمی توانیم دین را درک کنیم. 

 



51 
 

 فراسوی دین

، مردم معتقدند که اگر بودا را پرستش کنند، به مجسمه او تعظیم کنند آئین بوداییدر 

در پناه  تعدادی عود روشن کنند و مقداری میوه و گل پیشکش کنند، در امان هستند و

ترین تصور است، زیرا بی تردید این  . من فکر می کنم این اشتباهمی گیرندبودا قرار 

زمان حال. بودای گذشته به هین بودای نه  ،مجسمه ها، نشانگر بودای گذشته هستند

کنیم و را دنبال ها جا گذاشته تا آنه ب نظریاتی . او فقطدنمیتواند به ما کمک کن طریق

. برخی از ما به کلیسا می رویم، تعمید داده می شویم و مقداری ر دهیممورد بررسی قرا

هرحال من خوشحالم ه ب !یمهست کیک می گیریم و تصور می کنیم از آتش جهنم در امان

محفوظ  "حقیقت" نمادهای حداقلبه این شکل، که مردم این کار را انجام می دهند، زیرا 

 را این نشان می دهد مردم چقدر بی گناه. چرا من خوشحالم؟ زیمیشوندنگاه داشته 

ه لوح هستیم. ما بسیار ساده لوح ند، چقدر ما آسان اعتقاد پیدا می کنیم و چقدر سادهست

 . هستیم و قلبی بسیار پاک داریم

میوه  ،ها به معبد می روند و به مجسمه های چوبی بنابراین من خوشحالم که بودایی

های معتقد به کلیسا می روند و برخی از  پیشکش می کنند و خوشحالم که کاتولیک

حداقل آنها . و فکر میکنند که در امان قرار می گیرند تجارب گذشتگان را تکرار می کنند

نتوانیم بودا را  ، خودماناگر در این زندگیخلوص و معصومیت خود را نشان می دهند. اما 

درست تجربه کنیم، معصومیت و پاکی نمیتواند کمک چندانی به ما بکند.  ببینیم یا خدا را

و به شما  تلفن قطع باشداما  ،در خانه شما بگذارد مثل این است که کسی یک تلفن

 ،است است و واقعاً هم تلفن شبیه تلفن همه افراد دیگراین . "این تلفن شماست"بگوید: 

ا خودتان صحبت می کنید. ارتباطی وجود ندارد و اما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شما تنها ب

م که صحبت کردن در یک طرف ریبه آن سوی خط چیزی فرستاده نمیشود. اگر اعتقاد دا

مشکلی  ،بدون دریافت پاسخ از خداوند ،از طرف دیگر خط تلفن، بدون دریافت جواب

 نشانگر این است که حتی معصوم تر هم هستیم. ندارد،

تمام معصومیت را داشتم. هرروز به کلیسا یا معبد می رفتم و معتقد بودم  اینقبالً من نیز 

. اما بزرگتر شدم و احساس خالی بودن کردم، تصور آنچه که باید انجام میشد، همین بود

اهمیتی  ،کردم که خدا به هین چیز پاسخ نمی گوید و حتی اگر قلبم را به او هدیه کنم

کند و خالصانه ترین عبادات و حاجات مرا اجابت  نمی دهد. بودا اشکهای مرا پاک نمی

نمی کند. او فقط هر روز آنجا می نشیند و لبخند می زند. من گریه میکردم، تعظیم 

میکردم و خود را به پای او می انداختم و او حتی کوچکترین حرکتی نمی کرد. پس من 



52 
 

اند اینقدر بی ادب ناکام و سپس خشمگین می شدم. با خود می اندیشیدم: او چطور می تو

 بی ادب بود، من بودم که آنقدر ساده لوح بودم. قدرنآباشد. اما این بودا نبود که 

بدین ترتیب پس از مدتی به این درک رسیدم که شاید بودای مرده نمیتواند کمک زیادی 

درون خودم. بنابراین به در ، یک بودای زنده پیدا کنم بکند و من باید یک بودای زنده

فقط  پرداختم و ضمیریروشن  رسیدن به، روشها و یک راه واقعی برای استادانجستجوی 

 ،ش فراوانتالو  خودداری کشمکش،الخره پس از ا. بنکردم تعظیم جان به یک مجسمه بی

ند، پیدا کردم. آنچه را که بودا، عیسی، الئوتسه، افالطون و سقراط یافته بودرا  آن یک روز

طور رایگان و بدون قید و شرط به شما بدهم. ه من نیز یافتم و آرزو دارم همه اینها را ب

. این من چیزی را کشف کرده ام که شما در درون خود داریدهمه اینها رایگان است، زیرا 

نه من. اینگونه نیست که من به شما چیزی بدهم. من فقط به شما کمک  ،مال شماست

. بعد از آن شما سعادت را پیدا می دهمرا به شما نشان  ید و جای آنمیکنم آنرا باز کن

  و تمام دردها و رنجها ناپدید می شوند. درست مانند انجیل که می گوید: میکنید

 .(6:11)انجیل متی  "ابتدا بارگاه الهی را بیابید و آنگاه همه چیز به شما ارزانی خوهد شد"

 همه گناهان و روشن ضمیری خود را خواهیم یافتکید میکنند که ما مقدس تأ کتب تمام

ها را  سادگی خورشید است که بیرون می آید و همه تاریکیه ما پاک خواهند شد. این ب

 می زداید. 

 -که بودا کارمای بی ما می نامد یا آنچه گناهان نیاکان ،صورت، آنچه که انجیل این در غیر

هرگز  ،مان های ذهنی د داریم و با تالشبا خو را پایان زندگی های گذشته ما می نامد

پاک کنیم. ما نمی توانیم تنها با صدقه دادن یا اعمال نیک یا تعظیم به را ها توانیم آن نمی

با استفاده از نور ، انجام دهیم. باید با روش صحیح ، این کار رامجسمه بودا یا عیسی

. حضرت عیسی نیز را از بین ببریم تاریکی جهنم، بهشت فطریبا استفاده از خداوند، 

حتی بزرگتر در آینده، میتوانید شما  ،هرآنچه را که من امروز انجام می دهم"چنین فرمود: 

من به "نگفت:  این بدان معناست که ما و او یکسان هستیم. او ".انجام دهیدآن را از 

 "!ها را انجام دهیدتوانید اینی نمتنهایی همه این معجزات را انجام می دهم و شما هرگز 

این  ".شما نیز می توانید انجام دهید ،ه من می توانم انجام دهمک آنچه هر"نه، او گفت: 

من بودا شده ام، شما نیز بودا خواهید ": گفتیک نگرش عظیم آزادمنشانه است و بودا نیز 

به یک روش همه و  صحیح را دنبال کنیم متداگر ما ، یک روش علمی مثلدرست  ".شد

 3. یمرس ، به یک نتیجه مییمعمل کن
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 مسیحپیام فراموش شده 

مسیح باشند، صرفاً به این  ی همچوناکثر انسانها تصور می کنند که نمی توانند پیرو الگوی

که بسیار جاهل، نادان و بیچاره هستند و هین چیز نیستند و  گفته شده هادلیل که به آن

مردم در نهایت آن را باور چون این شستشوی ذهنی از نسلی به نسل دیگر ماندگار شده، 

 1کردند. 

  ".که من انجام میدهم را، انجام دهد کسی که به من ایمان آورد، میتواند کارهایی"

  (01:07)انجیل یوحنا 
ه او تنها کسی است که می تواند تمام این معجزات را انجام دهد و حضرت عیسی نگفت ک

مردم را تعلیم دهد و آزاد کند. او فرمود، ما هم می توانیم همین کار را انجام دهیم و حتی 

)انجیل یوحنا  "انجام دهد آنچه من انجام میدهم راکارهای بزرگتر از ... میتواند " :افزود

01:07). 1 

شما نیز می توانید  را گفته، هرآنچه که من می توانم امروز انجام دهماگر حضرت عیسی 

همه ما خواسته ایم به همان اندازه عظیم شویم،  ؟کنیممی انجام دهید، پس چرا شروع ن

این چگونه هستیم. ولی اگر بدانیم که  خرداما نتوانسته ایم، چرا؟ زیرا فاقد قدرت، دانش و 

. درست مانند جراحی که یاد گرفته سیستم انجامش دهیم می توانیمرا انجام دهیم،  کار

، مانند او آموزش ببینیمانسان را جراحی کند. اگر مدتی از او  در بدنپیچیده ی داخل

به بزرگی عیسی ، یاد بگیریم را یاد گرفته بود عیسیکه  آنچهمتخصص می شویم. اگر 

هین رمز و ، دنشگونه بودا  برای مسیح یااین امر کامالً منطقی و عملی است.  .میشویم

. نیاز نیست به هیمالیا برویم، نیاز نیست موهایمان را بتراشیم یا لباس وجود ندارد رازی

به این  !به روشن ضمیری برسیددیگری بپوشیم. شما می توانید حتی با لباس جین هم 

 3 یشود.مربوط مسبکهای مختلف زندگی 

اعتقاد  کشیش هاکلیسا و  گفته هایفراموش کرده ایم. ما به را ما همه این چیزها  ولی

. اگر عیسی می رویمداریم. آنها می گویند که ما گناهکار هستیم و بدون عیسی به جهنم 

. او ندشده ا تحریف به این شکل،شدت گریه خواهد کرد، زیرا تعالیم او ه دوباره بازگردد، ب

 1. گریه می کند. او هنوز در حال گریستن است

و فرزندان و وارثان او  وندما جلوه ای از خدا که که انجیل می گوید یمه اردک ما فراموش

داریم. برخورقدرت او از و  ما نیز  هستیمن معناست که ما همانند پدرمان اهستیم. این بد

و این کم نیست، نه؟ پس چرا  نیز شاهزاده و شاهدخت میشویمما  باشد،اگر پدر ما پادشاه 
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ما همواره تکرار  ؟خود را باور نکنیم. چرا میراث و حقوق فطری خود را انکار کنیمارزش 

او هستیم، ولی با این وجود هر روز برای اندکی ای از میکنیم که فرزندان خداوند و جلوه 

 این شد. دلیلنآنکه دعاهای ما اجابت شو یپول تقال می کنیم و همیشه دعا می کنیم، ب

کنیم و به درب اشتباه ضربه  دراز نمیدست دعا حقیقی  سوی سرچشمهه ب ست کها

 72میزنیم. 

 ،جاده بهشت سخت است زیرا

شود، باریک و جاده ای که به انحطاط و نابودی می انجامد  جاده ای که به زندگی ختم می

  (2:01)انجیل متی  .گام خواهند گذاشت در آن وسیع است و بسیاری 

آن بسیار مشکل  گام برداشتن درست مانند لبه تیغ است، زیرا اراه رکه برخی می گویند 

باریک است؟ زیرا این راه در برابر اندیشه ها، آمال و وسوسه های  قدراست. چرا این راه این

در اقیانوس هستی فرو  ن،هایما لباس بدون خیس شدن نفس قد علم می کند. ما باید

تمامی وسوسه ها و وجود  با ما باید ت.مشکل اس قدراین راه این ،این دلیلبه . رویمب

زندگی کنیم و در عین حال منضبط و پاک باقی بمانیم. همانند  در آن ،این دنیاتضادهای 

که در مرداب متولد میشود، اما بسیار خالص، عفیف و معطر باقی می ماند.  گل نیلوفر آبی

 1ما باید از آن سرمشق بگیریم و قدیسی در جهنم باشیم. 

 وقتی حضرت عیسی زنده بود فرمود: 

  ".من راه هستم، من نور جهان هستم مادامی که در جهان هستم،"

 (4:3 یوحنا)انجیل 
بنابراین پس از آنکه او رفت، به مفهوم فیزیکی دیگر نور جهان نیست. او با تعالیمی که 

چیز . اما یک برجای گذاشته، ما را در زندگی روزمره هدایت می کند. این بسیار خوب است

است که  غیر کالمیلیم اوجود دارد که ما به آن دست نیافته ایم و آن تعبا ماهیت صامت 

خدا را  میشودمهمترین عاملی است که باعث  اینتنها از طریق سکوت منتقل می شود و 

د. پس اگر کسی بتواند ما را در این راه یاری نماید، نباید شوببینیم و تقرب ما به او بیشتر 

 60از یاری گرفتن از او احساس گناه کنید. 

 مدیتیشنو  عیسی

. او برای عبادت به کلیسا نمی رفت، بلکه برای کنیم به زندگی عیسی نگاه میاکنون 

به کلیسا می رفت. من هرگز در کتابی  ها یا سرزنش کشیش موعظه یا انتقاد از تجار
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نخوانده ام که عیسی در یک کلیسا، عبادت کند. پس او چه کاری انجام می داد؟ با استناد 

به منابع بسیار موثق پژوهشی، ما می دانیم که حضرت عیسی به کشورهای زیادی به ویژه 

زیادی، در محافل مختلف، به  ضمیرروشن  استادانهند و تبت سفر کرده و در محضر 

 -روید، کسانی را میبدر جستجوی استاد به هند  براستیقتی کسب معرفت پرداخته بود. و

را می آموزند. همه  مدیتیشنو آنها به شما  یابید که شیوه زندگی شان مدیتیشن است

می کنند و مشهورترین الماهای تبتی  مدیتیشن را ممارستشناسم  که من می استادانی

 نیز به روشهای متفاوت آنرا انجام می دهند.

می توانیم بگوییم یقین  هبگر عیسی حداقل دوازده سال در هند سکنی گزیده، بنابراین ا

برخورد داشته است. او احتماالً در وهله اول با مدیتیشن  استادانکه با تعدادی از این 

های یوگا و  کم قدرت مواجه شده که به او برخی از مانتراها، تمرین استادانبرخی از 

چگونگی انجام برخی از معجزات مانند تبدیل آب به شراب و غیره را آموزش داده اند. او 

این  ،هیمالیا دیتیشن درم استادانبه اصطالح پیش از مالقات با و احتماالً در روزهای اولیه 

 یک نوع روشباید ها هم،  . اما حتی برای انجام این فوت و فناست فرا گرفتهتعالیم را 

 باشد. موقتیکه  ندهر چ ،یاد بگیرید مدیتیشن

 کند. در غیر یاد گرفته بود که چطور مدیتیشنین افراد را دیده بود، حتماً اوقتی عیسی 

در بیابان زندگی کند؟ آیا شما به تنهایی  پیاپی،برای چهل روز  توانست صورت چگونه این

غیرممکن است، مگر با آموزش و  می توانید ناگهان چهل روز به تنهایی به بیابان بروید؟

 توجه بهبه مفهوم  ،کوان یین ، متدما روش مدیتیشنآمادگی قبلی. برای مثال، افرادی که 

را  میشودیاد از آن  "صدای خداوند"عنوان ه انجیل ب در کلمه ای که یا همان صوت درون

برای ما این کار . اعتکاف میروندماه به  ، اغلب برای هفت روز یا یکمممارست میکنند

نمی توانند نمی کنند، حتی  ممارستاما مردم عادی که روش ما را  ،خیلی طبیعی است

پنج دقیقه بدون حرکت بدن و وید پنج دقیقه بنشینند، چه برسد به پنج روز. اگر موفق ش

. پس ما می دانیم که حضرت عیسی به بیابان می شویدبدون فکر بنشینید، یک استاد 

 روش هایمی توانیم نتیجه گیری کنیم که او  همچنینکند.  مدیتیشنوز رفت تا چهل ر

این آخرین  همچنینبوده است.  دیتیشنمی کرده و تمام مدت در م مدیتیشن را ممارست

 د.بوپیام خدا  دادن پیش از شروع به تعلیم، اعتکاف او 

آنکه تصمیم بگیرند  ازپیش  ،پیش از آنکه تعالیم خود را به دنیا ارائه دهند استادانبیشتر 

از خواب  مانند آخرین دقیقه ایناین راه را طی کنند، در خلوت به اعتکاف می نشینند. 

ه . بصبحگاهی و لذت بردن از گرمای رختخواب، قبل از شنیدن صدای زنگ ساعت است
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درک اینکه پس از رسیدن به روشن ضمیری و بعد از  تادان،همین شکل بیشتر اس

 به اعتکافبرای مدتی  عصرشان به آنها محول شده یا مسیح شده اند،مأموریت پیامبری 

برای رویارویی با وظیفه خطیری که پیش رو ، از نظر فیزیکی، ذهنی و روانیتا  روندمی 

  11 آماده شوند.جاده طوالنی که خداوند برایشان تعیین کرده، در گام نهادن دارند و 

 جدایی از خدا

زیرا بیش از حد سرمان شلوغ است. اگر کسی در حال صحبت با  ،ما از خدا جدا شده ایم

شما باشد و در همان حال تلفن زنگ بزند و شما در حال غذا درست کردن و صحبت 

کردن با دیگران باشید، هیچکس نمی تواند به شما دسترسی پیدا کند. همین امر در رابطه 

فرصت نداریم و گوشی را  برایش لی ما اتفاق می افتد. او هر روز تلفن می زند، ونیز با خدا 

روی او قطع می کنیم و بدینگونه جدایی صورت می گیرد. حال اگر می خواهید دوباره با 

خدا یکی شوید، زمان الزم است. تنها یک دهم از روز خود را برای ارتباط با او صرف کنید 

ز از او جدا نبوده ایم. ما هرگ ولی. نسبت به او احساس جدایی نخواهید کردو مطمئناً دیگر 

همه ما خدا را در درون خود داریم، فقط بسیار مشغول هستیم. ما خود را با وظایف دنیوی 

مان  کور می کنیم، بنابراین نمی دانیم خدا کجاست. درست مانند اینکه عینک بر چشم

ز شلوغ باشد، بسیاری ابیش از حد سرمان م. اگر بگردیولی همه جا به دنبال آن  ،باشد

خودتان متحد کنم.  "ذات الهی"با دوباره چیزها را فراموش می کنیم. من می توانم شما را 

 1 دهیم. آن را انجام "چگونه"که بلکه باید بدانیم  "چرا؟"بپرسیم  یستنیاز ن

 آنچه باعث می شود احساس قید و بند و عدم آزادی نماییم، تمایل به چنگ زدن به انبوه

می نامیم و فراموش می کنیم به چیز حقیقی نگاه  "من"است که تی اها یا عاد دانسته

 کنیم.

م که فهمیهرچه بیشتر هویت خود را با دانش و تعلقات مادی تعریف کنیم، کمتر می 

دارند، نسبت به افرادی که  زیادیچقدر بزرگ هستیم. برخی از کسانی که دانش منطقی 

خرد نند و سخت تر می توانند به را سخت تر می بی مدیتیشنتحصیالت کمتری دارند، 

باید بیشتر خود را پاک و تطهیر کنند و  هادست یابند. این بدان علت است که آن باالتر

تخلیه آن  برای که اسباب زیاد با بیشتر گره های خود را باز نمایند. درست مانند یک خانه

چیزهای کمی  . اگربه زمان بیشتری نیاز استبه منظور آوردن اسباب و وسائل جدید، 

 60 داشته باشید، این کار سریعتر صورت می گیرد.
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الهی می آییم چرا آن را ترک کرده ایم که اینچنین  ملکوتبپرسید، اگر ما از ممکن است 

را  جاآن ،آمده ایم، اما پس از سقوط "قادر مطلق "قلمرو از براستی بدبخت باشیم؟ ما 

هر چقدر بیشتر نزول  بعد و پوشیده ایمف های مختل فراموش کرده ایم. چرا؟ زیرا لباس

مان  دیگر نمی توانیم اطرافبه حدی رسیده اند که  و هشدتر  م، این لباسها متراکیمه اکرد

تصمیم بگیرید غواصی کنید، باید لباس شنا، ماسک، کپسول  را ببینیم. برای مثال اگر

و  می شویدقورباغه  انندمدر نهایت با این چیزها، اکسیژن و غیره به همراه داشته باشید و 

خود را بشناسید. همانطور که ما به سطوح پایین تر نزول می کنیم، لباس و توانید  نمی

کی که قبالً از آن بهره مند تری می پوشیم. بنابراین آن سبُ ر و سنگینت وسایل سنگین

ضمخت تر میشود تر و  ویم، همه چیز متراکمبرتر  بودیم را فراموش میکنیم. هرچه پایین

 تر میشود. مشکلدیدن اطراف و با نور متفاوتی که در آن عمق وجود دارد، 

جسم  ،به همین شکل وقتی به سطوح پایین تر آمدیم، مجبور شدیم، چشم، گوش، دهان

نیازی به این چیزها نداشتیم.  ،گوشتی و چیزهای دیگر را بپوشیم. اما زمانی که آنجا بودیم

عادت می کنید و خود را  هابه آن ،اگر شما به مدت شصت سال هرروز این لباسها را بپوشید

هرچقدر )در اقیانوس( پایین تر بروید، به ابزار  با این لباسهای بیرونی تعریف می کنید.

یگر نور خورشید د . در آنجاتر خواهد شد تان مشکل بیشتری نیاز دارید و دیدن پیرامون

بنابراین به نور مصنوعی نیاز خواهیم داشت. به همین  است،و فقط تاریکی  داردوجود ن

  02 .نمی توانیم نور خدا را ببینیمصورت، وقتی به عمق دریای هستی می آییم، دیگر 

 بازگشت

تعریف علت گرایش به ه ما هرگز از باریتعالی جدا نشده ایم و همیشه متعالی بوده ایم، اما ب

ی که از محیط و شرایط جمع کرده ایم، خود های هویت خود با اطالعات اکتسابی و عادت

یا  خود های را یک فرد مستقل و هویتی جدا از کل می دانیم. پس از آنکه از طریق تالش

همه چیز را متفاوت می بینیم و  رسیم، از طریق یک دوست معنوی به روشن ضمیری می

 60ته منفرد داریم، می دانیم که ما آن پوسته نیستیم. با وجود اینکه یک پوس

ما این نور را ببینیم، باید خود را به باال برسانیم یا اگر اکسیژن دوباره حال اگر بخواهیم 

دیگری ما را باال بکشد. پس  شخصیا در صخره ای گیر کرده باشیم، باید  شده باشدتمام 

باید  از تمام موانع بگذریم. از هر طریقی که پایین رفته اید، باید از همان طریق باال بیایید. 

دست زیبایی اصیل خود به مان را از خود جدا کنیم و دوباره  آنگاه قادر خواهیم بود وسایل

انوس هستی فرو رفته ایم تا خود . بنابراین ما از عالمی متعالی آمده ایم و به عمق اقییابیم
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فراموش کرده ایم و  شدهسرشار از هیجان  ،دنیای جدیددر را کشف کنیم و لذت ببریم. 

رسد،  اتمام میه ب نما موریتأزیرا وقتی م، که زمان میگذرد و زندگی ما در خطر است

ما را  یک دوست باید به پایین بیاید و ،چنین نکنیم. اگر بازگردیمساحل امن ه باید ب

در ابزار و تجهیزات خود مانده ایم و است که ، ما هم مدت طوالنی طور مشابهبازگرداند. به 

مان تعریف کرده ایم. حال برای بازگشت به موطن اصلی، به  با شکل فیزیکیهویت خود را 

از تمام سطوح آگاهی در اقیانوس هستی باید  ،که دشوار باشد هرچقدر همبارگاه الهی، 

 گذر کنیم. 

ایم  نسبتاً بی سعی و تالش صورت می گیرد، زیرا ما تازه نفس هستیم و آماده ،پایین آمدن

ما جدید است، بنابراین خیلی سریع و بدون  . همه چیز برایبا هر ماجرایی مواجه شویم

وریم به باال بازگردیم، داستان هیچگونه احساس خستگی به پایین می آییم. اما وقتی مجب

خسته و وامانده شده ایم و  ،کمی بیش از حد ماجراجو بوده ایم به خاطر اینکه! فرق میکند

. اما خوشبختانه ،را فراموش کرده ایم راه بازگشت و به اتمام رسیده مان تقریباً اکسیژن

یزی در مورد خالق ما یک خط اتصال برایمان فراهم آورده است. آیا شما تا کنون چ

را به ارتعاش در  آن راه نجات ماست و وقتی با ضربه ای آن ؟ریسمان نقره ای شنیده اید

 مان هدایت میکند. می آوریم، نوعی صوت ایجاد میشود که ما را به صورت ایمن به موطن

دوستان خوب ما تا کف اقیانوس هستی پایین رفتند تا افرادی که مدتی  ،عیسی و بودا

ند. ننی، آنجا سکنی گزیده بودند یا در این اقیانوس ره گم کرده بودند را پیدا کبسیار طوال

، بسیار خوب است، اما اگر نتوانیم، وجود این بازگردیماگر بتوانیم به تنهایی به موطن خود 

هستند که برای نجات ما منتظر مانده اند. وقتی  هایی چوپان هاراهنمایان ضروری است. آن

باال می رویم، باید با بسیاری از الیه های آب مبارزه کنیم. زیرا قانون جاذبه و فشار آب، 

ند. عالوه بر آن، خسته هم هستیم. برای همین باال رفتن نتر می ک باال رفتن ما را مشکل

به راه را ما باشد و با مشعلی نورانی  از پایین آمدن سخت تر است. حال اگر کسی در کنار

ما بیاورد، محفوظ هستیم و احساس امنیت  ما نشان دهد و کپسولهای جدید اکسیژن برای

است  مکانی موقت فقط اینجامی کنیم. می دانید، ما متعلق به این جهان هستی نیستیم. 

باشیم، ممکن است . زیرا اگر مدتی طوالنی در قلمرو الهی کنیم بازی و اکتشاف تا در آن

 02 بدانیم! آنجا را بیش از حد متبرک یا شاید هم کمی خسته کننده

بار  و به همین خاطر ما اکنون در حضور پروردگار هستیم، فقط آنرا تشخیص نمی دهیم

 . نیت من اینرا حس می کنیمدر زیر همه فشارهای این دنیا تنهایی بار و  از او جدایی
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از  ،خودتان تا بعدحضور پروردگار را دریافت کنید  ه هایی ازیا بارقست که شما بارقه ا

  2 د.ویکمک، عشق و هدایت او مطمئن ش

راهی  ایندیده می شود، آیا  ییطور منظم در هر معبد یا کلیساه : مناجات و دعا بسؤال

 ؟استبرای رسیدن به روشن ضمیری 

 برانگیخته کردنمناجات، برای  خیر، این تنها بخشی از روشن ضمیری است. دعا و :استاد

 اما برای برقراری ارتباط با الوهیتِ ،صداقت ما و ایجاد فضای صمیمی و پاک، ضروری است

ما در تمام طول روز، . او در هیاهو نیست. در سکوت بنشینیمباید مان،  خاموش درون

گفتگو و زمانی که به کلیسا می رویم، باز هم مشغول  مشغول صحبت و فکر کردن هستیم

فکر میکنید که خدا  با این شرایط،کند.  گوییم که چه کار و مناجات هستیم و به خدا می

باید در سکوت بنشینیم یا ما برای ما وقت دارد یا ما کِی برای خدا وقت داریم؟  کِی

 6کجا می توان خدا را یافت. در دعا و مناجات،  به جزکه بایستیم یا دراز بکشیم و بدانیم 

 یهود چه فکر می کنید؟دین : شما درباره کتاب عهد قدیم یا سؤال

می آید. دعا کنید که  همیشه است. اما منتظر مسیح )ناجی( نمانید. زیرا او استاد: خوب

دارید،  آنگونه که شما انتظار ،مسیح و ناجی حاضر را بشناسید. کسی که منتظرش هستید

و  آن ناجی حیّ ،منتظر مسیح بودند نکهبا ای مردم که عیسینمی آید. درست مانند زمان 

 !حاضر را کشتند

ما نیز همه آن اعمال احمقانه را انجام می دهیم. دین یهود بد نیست، ما نادان هستیم. 

کسی را یعنی  این ، کهفرستد برای ما می تسلی دهندهحتی عیسی وعده داد که یک 

یم و در هست هنوز منتظر ، ماسال، نه؟ اما با گذشت دو هزار باشدکه با او برابر میفرستد 

پیامبران بسیاری به زمین آمده و رفته اند. ما شنیده ایم که عیسی دوباره ظهور  ،این حین

با ریش، با دو بال یا سوار بر  ،خواهد کرد، درست است؟ از او چه تصویری در ذهن دارید

را بشناسیم؟ ما حتی  چگونه می توانیم او ،؟ اگر بیایدصلیب تا بتوانیم او را تشخیص دهیم

نمی دانیم عیسی در آن زمان چه شکل و شمایلی داشته است. ما که آنجا نبودیم و شاید 

یاد ه که او را ب بودخواهد ، حافظه چه کسی آنقدر قوی هم بودیم، اما بعد از دو هزار سال

 !بیاورد

یاید که قوه ادارک عیسی می آید، اما نه جسم او، بلکه روح او. او می تواند به نزد کسانی ب

ما  بعدروی او بگشایند و به او اجازه ورود دهند.  هکافی داشته باشند و درب درست را ب
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او دوباره باز می گردد. هر زمان که ما آماده باشیم، او می آید.  بعد همچون عیسی میشویم،

آید. او را در خود سکنی دهد، می  "متعال"باشد قدرت او از طریق هر استادی که الیق 

آن شخص نیز عیسی است. شاید مدل موهایش متفاوت باشد یا کفش پاشنه بلند بپوشد، 

 11 اما باز هم عیسی است.

 : ارتباط میان فطرت الهی ما و هفت چاکرا چیست؟سؤال

 خود تر از اینجا باشد )استاد به چشم سوم اگر منظورتان چاکراهای جسمانی پاییناستاد: 

ارتباطی وجود ندارد. من درباره چیزی فراتر از این چاکراها صحبت د(، هین ناشاره می کن

می انگیزند.  می کنم. اکثر یوگی ها که روی چاکراها کار میکنند، تنها فعالیت گرمایی را بر

مان دو جریان داریم. یکی جریان صوتی و دیگری جریان گرمایی. جریان  ما در بدن

ارش، جریان عروق و جریان خون را تحت های بدن مانند سیستم گو گرمایی، فعالیت

می گرداند. بنابراین وقتی یوگی ها  الهی باز ملکوتمراقبت دارد. آن جریان دیگر، ما را به 

با چاکراهای پایین تر )چاکراهای جنسی، مقعدی، شبکه خورشیدی و چاکرای گلو(، 

صحبت  کراهاییچا آن. من تنها درباره با فطرت الهی مرتبط نمی شوندتمرین می کنند، 

 6مافوق اینها هستند. میکنم که 

 : چرا خواست خدا این بود که عیسی آنگونه بمیرد؟سؤال

. بدن یک استاد به دو دلیل وجود گناه شاگردانش پاک نمیشد صورت این غیر استاد: در

 -زیرا آنها نمی او را ببینند،بتوانند شاگردان او در این جهان فیزیکی دارد. یکی برای اینکه 

 از خود گذشتگیتوانند کالبد اختری )آسترال( استاد را ببینند. دوم، بدن یک استاد برای 

، برای به عهده رهایی یابد هاد باید از آنشاگراست. بدن او برای دریافت تمام چیزهایی که 

 17ست. آنهاپاک کردن س گرفتن گناه شاگردان و سپ

در با تعالیم مسیحیت  آن مقایسه و سی: آیا ممکن است در مورد تعالیم راستین عیسؤال

 ؟برای ما بگوئیدکنونی، بیشتر دوره 

استاد: تعالیم مسیح و آموزشهای امروزی مسیحیت، هر دو خوب هستند. شاید تعالیم 

د و یا در برخی از موارد سانسور شده باشند. اما من نکنونی مسیحیت مقداری کمتر باش

. سایر تعالیم عیسی، افتم به دردسر می ونکنم، چت نمیکنم درباره این موارد صحبت أجر

 و بینید می "طومارهای بحرالمیت"را در ها شما آن .ندبیشتر مکتوب شد در زمان حیات او

حتی باشند و  م. اینگونه انگاشته می شود که این طومارها بسیار قدیمیه ارا خواند آنهامن 
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طور کلی ه ، اما باندمفقود شده  گردند. برخی چیزها در انجیلازبه زمان حیات عیسی ب

بزرگترین بخش  اوست. هعیسی  بخش مفقود شده،. تنها هستندتعالیم مسیحیت صحیح 

جایگزین میکنیم. اگر  ،عیسی امستقیم بارتباط را با  مفقود شده است. بنابراین حاال آن

طور ه میتوانید ب ،می توانید با او صحبت کنید ببینید، بخواهید او را ببیند، می توانید

مستقیم از او تعلیم بگیرید، زیرا او هرگز نمی میرد. اگر کلیسا یا هر سازمان مسیحی دیگر 

د به شما کمک کند که با عیسی در تماس باشید و یک خط مستقیم به شماره تلفن نبتوا

. اگر نه، ما ستبه انجام رسانیده ا ی راتر خداوند دریافت کنید، کار صحیح تر و کامل

 16مین کنیم. فقط همین. باشه؟ أمیتوانیم این بخش مفقود شده را برای شما ت

: آیا شما می دانید که عیسی با اسن ها، یک نظام معنوی مقدس که در کنار سؤال

 ؟است بحرالمیت زندگی می کردند، بوده

از  ،زمان، او از فرقه اسن ها بود که از هزاران سال پیش گیاهخوار بودند و در آن استاد: بله

بودند که نور و صوت را منتقل  "سفید برادری نظام". آنها تبار انتقال برخوردار بودند

متعهد میشدند که باید آنها بسیار دشوار بود.  نظامورود به این  ،میکردند و در آن زمان

ند. هرکسی وارد این هها را به بیرون انتقال ند آموزشطور آشکار ه بو هرگز  مجرد بمانند

 به تن کردنباید توسط یکی از اعضای قدیمی تر معرفی میشد و پیش از  ،نظام میشد

های بسیاری را پشت سر می گذاشت. آنها  آزمون ،در طول سالیان متمادی ،ردای سفید

 بهتجسم عشق بودند و عیسی کسی بود که پیمان سکوت را شکست. البته این عمل 

 آنهیچکس در تا آن زمان  وگرنه ،دریافت کرد. او پیام درونی را شدخواست خدا انجام 

علت خطر. ه علت تعهد، ثانیاً به به موعظه نپرداخته بود. اوالً ب طور آشکاره نظام، اینگونه ب

با اینکه توسط  و عیسی به صلیب کشیده شد. او آشکارا به موعظه پرداختبه همین خاطر 

د به اشکال شو سعی می دبونظر نزدیک تحت  از ،"سفید برادرینظام "همه اعضای 

 17. بر نیامداز دست آنها هم کاری ولی  شود،از او محافظت مختلف 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 یافتن نور
 سخنرانی استاد اعظم چینگ های

 

 درون ملکوت

در درون، زندگی بهتر و کامل تری وجود دارد. هنگامی که در درون کامل باشیم، زندگی 

خرد و نیروی درونی مان  آنوقت می توانیم از بیرونی ما نیز کامل و بی عیب خواهد شد.

پس در . انجام دهیمتا کارهای این جهانی خود را، موثرتر، سریع تر و مفیدتر  گیریمبهره 

باید از های مهمی داشته باشیم یا در هر زمینه ای موفق باشیم،  بخواهیم مقامواقع اگر 

. دو سطح قدرت وجود ن مانمناسب برای انجام آن کار استفاده کنیم، نه از ذه قدرت

که در آن عمل و عکس العمل به  تر است،  ذهن نام دارد دارد: اولین سطح که سطح پایین

. سطح دیگر که باالتر است، سرشار از رحمت، عشق و صورت می گیرد خودکارصورت 

معجزات است. منظورم از معجزات، تغییر آب و هوا نیست، اگرچه انجام آن نیز ممکن 

 72! است

 که مغزمان استفاده می کنیم، تصور کنید 3%دانشمندان به اثبات رسانده اند که ما تنها از 

% 011چه اتفاقی می افتاد! کسی که بتواند از  ،آن استفاده کنیم 011%از می توانستیم اگر 

به که است مغزش استفاده کند، یک مسیح، یک بودا، یک الئوتسه و یا هر کس دیگری 

کسانی هستند که راه  اینها. برخوردار است در جهان باالترین نیروی مغزیباور شما از 

. همه یا آنچه که ملکوت الهی می نامیم را می شناسندما  روح کل قلمرو به سوی  مخفی

هین کس بدون این  ،دنکه از اقیانوس برمی خیز درست مانند موج هاچیز در درون ماست. 

 در دست گرفتن کنترلپا به عرصه هستی ننهاده است. حال، آیا راهی برای  ،ملکوت الهی

د، برخی طوالنی تر و نوجود دارد؟ بله، راههای بی شماری وجود دار از هوش مان %011
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گیرند و  برخی سخت تر از راههای دیگر هستند. برخی ازمردم عبادت می کنند، روزه می

ان می خوانیم که چگونه مردم همه چیز را ریاضت می کشند. در کتابهای حکمت باست

برای یافتن خداوند قربانی می کردند. اما امروزه، اگر این راه طاقت فرسا را دنبال کنیم، 

ترک بسیار سخت و وقت گیر است. در عصر حاضر نمی توانیم به جنگل برویم و اجتماع را 

ایش و رفاه کمتری . در زمانهای قدیم، مردم آرزوهای کمتری داشتند و از آسکنیم

ا ه. آنهای بیشتری داریم خاطر آسایش بیشتر، وسوسهه امروزه ب ولیبرخوردار بودند، 

 08داشتند.  خداوسوسه های کمتر و زمان آزادتری برای ممارست و یافتن 

مان که عشق، بخشش، شفقت و خرد مطلق  به اصل بازگشتچگونه خدا را بیابیم؟ با 

مصمم شدن شته که به واسطه جهالت مرتکب شده ایم و با است، با توبه از گناهان گذ

، نور خداوند بار دیگر پدیدار خواهد شد و تمام راستینی. با چنین توبه برای عدم تکرار آنها

گناهان گذشته ما بخشوده خواهند شد. این به معنای غسل تعمید واقعی است. غسلی با 

 ، غسلن دلیل است که امروزه وقتی با آبو عقل، نه با آب. به ای خردروح القدس، با نور 

از گناهان و  کنیم که نمی احساس ،تعمید داده می شویم، نوری از خداوند نمی بینیم

ما تجلی  و توبه واقعی در روح شود نمیروی ما گشوده  هخرد بب در ،رها شدیم رنجها

 70پیدا نمی کند. 

زمانی که من پول درمی آوردم، خیلی  !یافتن خداوند به دشواری پول درآوردن نیست

مان  ساعت به سختی کار می کنیم و حتی خیلی سریع حقوق 01تا  8مشکل بود. روزانه 

مان پایان دهیم و مقداری را یکنیم. اما اگر دقت کنیم، می توانیم به نیازها را خرج می

هد بود. هر همیشگی خوا الهی را بیابیم، ملکوتبرای سنین پیری پس انداز کنیم. اگر 

، شادی و شعف بیابیم، همیشه متعلق به ما خواهند بود، هرگز تمام خردچقدر هوش، 

 08 نخواهند شد و هرگز کسی نمی تواند آنها را از ما برباید.

دارد، زیرا بهشت در درون ماست. همه آن را دارند و  فطری و ذاتیهرکسی بهشت 

آن را پیدا نان دهم که شما هم می توانید میتوانند آن را بیابند. می توانم به شما اطمی

دست خواهید آورد، به همین ه بخواهید، آن را بکنید، آن هم فوری. به محض اینکه آن را 

باید هر روز پرورش داده شود، درست مانند دانه ای که برای رشد  "ذات"سرعت. اما این 

برای اینکه  بشناسید، ولی را خود "ذات الهی"توانید  میامروز به آبیاری نیاز دارد. شما 

 -که مدت طوالنی نادان بوده آنجا . ازکنید مدتی ممارست کامالً روشن ضمیر شوید، باید

اعتماد به  را پاک کنیم و کمبود مانایم، زمانی بسیارطوالنی سپری خواهد شد تا عادات 

. ما عادت کرده ایم که دیگران به ما بگویند چه کاری انجام جبران نمائیمرا نفس مان 
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یا به ما بگویند که گناهکار هستیم و غیره. پس از روشن ضمیری، ذهن ما پاک تر  دهیم

با میشود.  بیشترمان نفس ه و اعتماد ب می کنیمعظمت و بزرگی خود را تجربه  ،میشود

مسیح،  براستیاخت خواهیم رسید که به این شن ،ینیمتد کوان روزانه تمرین و ممارست 

زیرا خداوند انسانها را به شکل خویش آفرید. او ما را  ،یمتمسیح گونه یا خدا گونه هس

چیزی که نیافرید تا برده باشیم. ما و خداوند از یک جوهره یکسان آفریده شده ایم، تنها 

طور ه انسانها را ب. خداوند همه این جوهره است یافتن یا نیافتن ،تفاوت ایجاد می کند

برخی از انسانها آن را یافتند و مانند مسیح و بودا، به بزرگی و عظمت  ،یکسان آفرید

 3ند و زندگی پس از زندگی در تاریکی فرو می روند. ه ارسیدند و برخی دیگر آن را نیافت

 خداوند شناخت

میان شما  فقط درمن . قصد من این نیست که در مورد وجود خدا، شما را متقاعد کنم

توانیم  پیوند دهم و آنگاه می توانید حرفم را باور کنید. ما نمی خداوندبا  هستم تا شما را

همه خداوند را نمی بینند. در درون شان، ا هرا سرزنش کنیم، زیرا آنمنکران وجود خدا 

د. من برای کسانی که به خداوند اعتقاد ندارند، ناعتقاد بیاور ،بدون اثبات نمی توانند

خود  "ذات"تا شما  ،فرصتی فراهم می آورم تا از طریق روشن ضمیری آنی خدا را ببینند

  08 تان را کشف کنید. "خود الهی"یا 

و ملموس تر کمی برای ما قابل فهم تر  خداونداگر  همراه دارد.ه دیدن، ایمان آوردن ب

داشته انتظار  چگونه میتواند . بعدمی ماندبرای ما بیش از حد نامفهوم و ناملموس  ،نشود

من برای رسیدن  ،کورکورانه است. به همین دلیل ،؟ این ایمانایمان آوریمباشد که به او 

انجیل یا متون مقدس فقط همه چیز را ترک کردم. زیرا نمی توانستم  ،به روشن ضمیری

ه باید به من ثابت ادعا کنم که بودا را باور دارم و به خدا ایمان دارم. این مسئل بخوانم و را

خواهش می کنم اگر وجود داری، راهی "کردم:  می شد. من هر روز به درگاه خدا دعا می

را باز کن، ن به من نشان بده تا تو را پیدا کنم و به شکلی با تو تماس بگیرم. چشم های م

  نوعی بفهمم که بهگوشهایم را بازکن. بگذار ببینم، حداقل بگذار عشق تو را بشناسم. بگذار 

 که می کنیدهر روز احساس  ،. پس از روشن ضمیری و تشرف"از ما محافظت می کنی

مسائل  در و هر موقعیتدر ، شکلهر  به چنین است، واقعاً .خداوند از شما مراقبت می کند

کوچک و بزرگ. خداوند واقعاً ما را دوست دارد و مواظب ماست و مشکالت را برای ما 

آسان می کند. او در حوادث و بیماری ها به ما کمک می کند، در روزهای سخت و تیره و 

آنگاه خواهید فهمید که خداوند واقعاً وجود . به ما یاری می رساند ،به صورت های گوناگون
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خداوند خواهید کرد که در نیروی عشق و حمایت خداوند غوطه ور هستید. دارد. احساس 

 02خداوند عشق است.  که است. برای همین گفته می شود اینچنین

نزدیک  متعال جهانی باشکوه تر و متعالی تر عروج کنیم تا به خداوند قادر هما فقط باید ب

خداوند یک موجود نیست،  اقیانوس عشق و رحمت الهی را خداوند می نامیم.. ما شویم

خود را به شکل یک موجود بر ما آشکار سازد تا با او احساس  ممکن است اگرچه گاهی

با او ارتباط برقرار کنیم و بتوانیم او را لمس کنیم. در غیر این صورت او  و نزدیکی کنیم

  هر چیزی که خوب و شادی آور تنها اقیانوسی از عشق، رحمت، برکت و محبت است.

، مانذاتی  خردحتی بدون تشرف، بدون شناخت  ،خداوند است. ما در این لحظه ،شدبا

 ذاتی مان، باز هم خدا هستیم.  قدرت بهشتیبدون شناخت 

که نیاز دارد، کسی یا هر  خود اقوام و ، دوستانخود هرگاه شما به همسایه خود، فرزندان

محبت،  نوع ازید؟ پس هر چه بیشتر این اعشق کنید، خداوند را آشکار کردید. متوجه ابراز 

خداوند  ،اما با این مفاهیم عشق و خرد را آشکار کنیم، بیشتر به خدا نزدیک می شویم.

توانیم به چند نفر از مردم کمک کنیم.  تنها می ،ما در یک زمانخیلی محدود می شود. 

برای است که  یتواند به تمام دنیا کمک کند. پس این هدف می به صورت بیکرانخداوند 

 1 . این همان چیزی است که بودا و مسیح به آن رسیدند.رسیدن به آن تالش می کنیم

 حکایتی ،درباره چهار آدم کور که فیلی را لمس و  توصیف کردند ،وقتی که بودا زنده بود

بادبزن یک ادبزن است، باو مانند "گفت:  ،. آن فردی که گوش هایش را لمس کردنقل کرد

و آن  "فیل مانند ستون های خانه است"گفت:  ،دیگری که پاهایش را لمس کردو  "بزرگ

و آن  "لنگ استیفیل مانند لوله آب و یک ش"گفت:  ،دیگری که خرطومش را لمس کرد

)خنده(. ما خداوند  "فیل مانند دسته جارو می ماند"گفت:  ،دیگری که دمش را لمس کرد

با درجات  رهروان معنویرا اینگونه می بینند و  را اینگونه می بینیم. مردم عادی خداوند

بینند. برای همین گفته می شود، خدا در درون شماست. بودا،  مختلف، خدا را اینگونه می

 16 .این است ،در ذهن شماست، معنای آن

شاید نیروی خالق یا  این انرژی را و ما از انرژی به وجود آمدههمه چیز  ،در کائنات

انرژی ها در جهات مختلف در کائنات پراکنده و به جهان ها و  چون، نامیم می "خالق"

 یا ، یک سطح تفکرجداگانهبعد این موجودات به طور شده اند. تبدیل موجودات مختلف 

تولید ، نوع دیگری از انرژی اینهابر اساس تعامالت بین  وکسب کرده اند  آگاهیسطح 

الهی،   ذاتع اول را انرژی مثبت یا نو شود:. آن انرژی به دو دسته تقسیم می میشود
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امیم. نوع دوم را طبیعت منفی، شیطانی یا نیروی می ن نیروی بهشت گونه یا ذات بودایی

 .می نامیمتاریک و متضاد خوبی 

. هرگاه هر موجودی، و انرژی منفی در مجاورت همدیگر قرار دارند خوبی و انرژی مثبت

با همدیگر  ،بردباری، عشق، شفقت و همکاریخوبی،  زمین، با مردمخواه فرشته ها یا 

عنوان نیروی خوب الهی یا نیروی مثبت طبقه بندی ه نمایند، این انرژی ها، ببرخورد 

اینگونه خوبی را ایجاد نمایند، نیروی مثبت بیشتری  یموجودات بیشتر قدرچ میشوند. هر

بد  در اتمسفر یا در جهان مان خواهیم داشت و هرگاه ما یا هر موجود دیگری، کینه، افکار

انبار یا هر گونه تمایالت، اعمال یا گفتار منفی تولید کنیم، انرژی منفی بیشتری را به 

شیطان نام دارد و این نیرو در دنیای  نفی،اضافه خواهیم کرد. انبار انرژی م منفی اتمسفر

ه ب کینه، جنگ و آشفتگی بیشتریما یا هر دنیایی که این افراد در آن ساکن هستند، 

 11 وجود می آورد.

مثبت. وقتی مثبت  منفی و ،دو قطب داردانرژی همچون الکتریسیته است. الکتریسیته هم 

 ،الکتریسیته نه مثبت است ،در واقع .دشوو منفی روی هم قرار می گیرند، نیرو تولید می 

بدون قطب مثبت و منفی، برق نخواهیم داشت. این موضوع در  هم نه منفی، ولی از طرفی

است نه بد. او تنها اقیانوسی از عشق  ،مورد همه چیز صدق میکند. خداوند نه خوب است

سد. او میان هین کینه، آلودگی، بدی و گناهی را نمی شنا شود. او که فرقی قائل نمی

خوب و بد، زشت و زیبا تفاوتی قائل نمی شود و بدین دلیل است که اقیانوس عشق و 

 1 رحمت نامیده می شود.

 ؟هایی است که از خدا می بینیم : خدا چیست، آیا شکل و فرم دارد یا شبیه نقاشیسؤال

شما است.  "میکل آنژ"؟ نه آن خدای اوست، آن خدای "میکل آنژ"استاد: مانند خدای 

را پرسید، لطفاً دست خود را  سؤالمی خواهید بدانید خدا چه شکلی است؟ چه کسی این 

بلند کنید، من فوری به شما نشان خواهم داد. شما بودید؟ پشت سر خود را ببین، به 

چپ نگاه کن؟ خداوند این شکلی است. خب، آیا راضی شدید؟ خداوند  وراست به روبرو، 

(، پس اگر 0:72)سفر پیدایش  "نسان را به شکل خویش آفریدخداوند ا" میگوید:

. هرکدام از ما، خدا را در ید، به همسایه های خود نگاه کندخدا را پیدا کنی دمیخواهی

 هر خداوند را در خود وید، از فراسوی دیوارهای فیزیکی نگاه کناگر  مان داریم. درون

اگونه رفتار کنید و آنگاه خواهید دید یافت. بنابراین با یکدیگر خد ددیگری خواهی شخص

 12با گذر هر روز، زندگی تان چقدر فرق خواهد کرد. که 
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 : من چگونه می توانم نور الهی درونم را نشان دهم؟سؤال

استاد: شما وقتی می توانید آن را آشکار کنید که آن را داشته باشید. پس ابتدا نور الهی را 

مان  . وقتی نمی دانیم پولدرا نشان دهی آن دتوانیداشته باشید. پس از تشرف می 

را نشان دهیم، درست است؟ حتی اگر آن را داشته باشیم، باید  کجاست، نمی توانیم آن

 نور خدا را در درون وقتیحتی پس بدانیم کجاست تا بتوانیم آن را به مردم نشان دهیم. 

را به  توانید آنببعد  تا رقرار کنیدبا آن ارتباط ب و را بشناسید آنابتدا باید دارید،  خود

می دانم که آن  و مردم نشان دهید. من می توانم نور را به شما نشان دهم، زیرا آن را دارم

 16 است. همین را دارم. شما هم آن را دارید، اما نمی دانید. تفاوت میان ما

 روشن ضمیری یا بیداری اعظم

توانیم با چشم  ی که میهایاز چیز ،زندگیاز است که روشن ضمیری روند شناخت چیزی 

روشن ضمیری، . تر است ، بزرگلمس کنیممان فیزیکی مان ببینیم یا با ابزار فیزیکی 

یعنی فرمانروای حقیقی همه اینها، چیزی بزرگتر از روند شناخت لحظه ای است که 

   کنیم. را آغاز می کائنات که درون ما نیز هست

به وجود نیرویی پی می برید در خود ری درونی است. شما روشن ضمیری به معنای بیدا

نفس   . ما معموالً مسیرنیروی مورد استفاده تان در هر روز، بسیار بزرگتر استاز  که

. می کنیمخواست خداوند را دنبال  ،( را دنبال می کنیم، اما پس از روشن ضمیریمنیت)

اما در عین حال بسیار  ،می آوریم یاده به او متصل می شویم و ارزش واقعی خود را بما 

. میشویم، متواضع تر میشودهر چه شناخت ما در مورد خودمان بیشتر  می شویم.متواضع 

 که بحث راجع به آن یا فهم آن،ما می فهمیم که نیروی بزرگتری در کائنات وجود دارد 

، زیرا می شویم قدرتمندبسیار در حد فهم و ادراک بشری ما نیست. پس متواضع و سپس 

نیروی متعالی تری در درون خود داریم که هر روز برای خدمت به دیگران از آن استفاده 

بر اصطالحات  بنایا ه درون خویش، به منبع راستین نیروی مثبت بکنیم. وقتی  می

آن منبعی  ،روی می آوریم "خداوند قادر مطلق"یا  مان در درون ساکن وحر مسیحی، به

مسیح  همچونما  ،ه را می گشاییم. وقتی این منبع باز می شودکه در گذشته مسدود بود

کمک کنیم و می توانیم به مردم زیادی . با این نیروی ذاتی الهی می شویمو بودا قدرتمند 

می بینیم و در نتیجه به همه  هدرون همدر زیرا همان نیرو را  ،آنگاه متواضع تر می شویم

 38 حترام می گذاریم.و زنده ا انسانها به عنوان خداوند حیّ
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همه روشن ضمیری هدیه ای از جانب خداست، نه نتیجه اعمال خیرخواهانه و پرهیزگارانه. 

شویم. اگر ما اینقدر ناتوان بودیم و اگر تنها ارواح پاک  رستگارما می توانیم روشن ضمیر و 

 ؟شوند، پس چرا خداوند مسیح، بودا و حضرت محمد را فرستاد روشن ضمیرمی توانستند 

هر قدیسی گذشته ای داشته و هر "چون  پرهیزگار است،من نمی دانم چه کسی واقعاً 

رسیدن . ما آنقدر گناهکار نیستیم. این تنها یک توهم است و پس از "گناهکاری آینده ای

ولی درک چنین  هی وجود ندارد.یا گنا ثواب، در خواهید یافت که هین به این ادراک

پاکی  به شما ارائه میدهد تا گانیرای روش "ینیکوان " متدچیزی مستلزم کار بسیار است. 

 76اصیل و میراث شریف تان را دوباره کشف نمائید. 

من بیداری بزرگ را تجربه کردم، دیدم که در هر مخلوقی هستم و از هر آنچه که در  وقتی

لذت میبردم، فرشته، صخره یا درخت  ،رندهپ ،پروانه اعم از ،داشتآن موقعیت خاص وجود 

، اما به سختی میتوان این حس را توصیف کردهمه چیز به آن صورتی که بود، کامل بود. 

آنگاه خودمان  .سرانجام همه ما به این فهم و درک خواهیم رسیداگر از ته دل بخواهیم، 

این موضوع را درک خواهیم کرد. این تنها راه پایان دادن به توهمات و باورهایی است که 

درباره این حیات زودگذر داریم. وقتی که از موضع درک انسانی خود نگاه کنیم، همه چیز 

نظر می رسد. اما وقتی در سطح آگاهی باالتری باشیم، همه چیز لذت ه به گونه ای دیگر ب

 01 خش تر، روشن تر و مثبت تر خواهد بود.ب

ما روشن ضمیر باشیم، می توانیم از هر چیزی لذت ببریم.  براستیتنها هنگامی که 

بریم. وقتی اتفاقات خوب پیش بیایند، آنها را به عنوان بهر چه پیش آید، لذت  ازمیتوانیم 

هین  دون، بییا اسارتبدون هین احساس گناه  و با تمام وجود ،هدیه ای از جانب خداوند

، بسیار زیرا طبیعت فرد روشن ضمیر بسیار آزاد می پذیریم. مانعی در قلب یا فکرمان

ا یک کودک. اگر به او چیز خوبی بدهید، آن ر درست همچون است، بسیار راحت و سبکبار

چیز  می پذیرد. او هرگز فکر نمی کند شما می خواهید به او حقه بزنید یا آیا مستحق آن

زمانی که شرایط به گونه ای است که  . همچنینت یا نه. او فقط آن را قبول می کندسه

 و ادامه دادن به آن شیوه نیز شادمان هستیم باآسایش و ثروت در زندگی مان نیست، 

 کارنداریم. اما این بدان معنی نیست که برای جامعه  به داشتن ثروت زیادهین میلی 

به کار نهایت تالش خود را  ی،به عنوان یک شهروند جهان نکنیم و برای اجرای وظایف مان

. ما همه این کارها را حتی بسیار موثرتر انجام می دهیم و با کمال میل سهم مان را نبندیم

دریافت  هاین کارها را بدون میل بما این است که  دربا تمام دنیا قسمت می کنیم. تفاوت 
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بخوریم یا اگر مردم درباره نیت خیر ما دچار  پاداش یا تمجید انجام می دهیم. اگر شکست

 30 ، باز هم تحمل می کنیم و هین رنجی در دل  نخواهیم داشت.شوندسوء تفاهم 

 معنوی رستگاریدستیابی به سه راه برای 

داریم. من درباره سرسپردگی که آسان ترین راه سه راه  رستگاری،ما برای رسیدن به 

او ایمان می آورید و  در این راه، شما تنها به یک قدیساست، برای شما صحبت کرده ام. 

وقتی این دنیا را ترک  به برکات و رستگاری دست یابید، بعدرا عبادت می کنید تا 

. دومین راه این است که در حضور یک استاد به تشرف برسید و می شوید رستگارکنید، می

یرا بدینگونه می توانید نه تنها خودتان یک استاد شوید. این راه البته مطلوب تر است، ز

خود، بلکه خانواده خود و موجودات دیگر را هم نجات دهید. این خیلی شرافتمندانه تر 

وقتی شخصی استاد شود، . دناست و چیزی است که خداوند یا استاد از ما می خواه

را موجودی  میتواند هر . اونجات دهداز بهشت تا جهنم، موجودات بیشماری را میتواند 

و به هر طبقه از هستی قدم بگذارد. سومین راه برای نجات این است که با یک  نجات دهد

شما اگر حتی اگر مرده باشید.  ،فرد متشرف، نسبت فامیلی یا رابطه دوستی داشته باشید

، شما فوراً آزاد گیردنوه شما، توسط استاد بزرگی تشرف ب بعد و برویدجهنم  بهو  دبمیری

ازجانب استاد  ،هم باشید . اگر دوست یک فرد متشرفمی رویدبهشت و به  می شوید

 کمک دریافت میکنید.

دارم، زیرا تأکید باط شخصی ضاینها سه راه رسیدن به رستگاری هستند. البته من بر راه ان

م، گام می گذاریباط شخصی ضراه اندر  به منظور خودشناسی، شویم و وقتی متشرف می

د. این امر بدان دلیل است رستگار میشونبسیاری از نسلهای ما )گذشته، حال و آینده( نیز 

علت و معلول  ،که به معنای داد و ستد "کارما"وسیله قانون ه ب ،که این نسلها و اقوام

 01با ما در ارتباط هستند.  ،است، از زندگی های بسیار و نسل های بسیار

 طور فعال بیدار می ماند؟ه ود، بشمی: وقتی روح بیدار سؤال

در اهداف دیگر گرفتار میشود، اما روح  ، ذهن گاهیمی خوابداستاد: بله، همیشه. جسم 

همیشه بیدارمی ماند. اما حتی پس از آن برای بیدار شد،  به محض اینکهدیگر نمی خوابد. 

و همراه با نیز هنوز به همکاری جسم، ذهن و احساسات احتیاج داریم تا با کمک آنها 

 . ازکنیمقدرت رهبری روح بتوانیم به نحو احسن، در جهت یاری رساندن به کل دنیا عمل 

روشن ضمیری را می چشیم و خود را می شناسیم،  طعمپس از تشرف، با اینکه این رو 
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مان به مسیر روشن ضمیری روح عادت کند و  همچنان به آموختن ادامه می دهیم تا ذهن

 78 زیکی و تصورات پوسیده و عادات شکل گرفته سقوط نکنیم.دوباره به سطح فی

 روشن ضمیری آنی

استاد ". درآن لحظه شخص می نشیند و با ی فوریروشن ضمیری آنی یعنی روشن ضمیر

، "خود"حقیقی است. این  "خود" ،"استاد اعظم" درون خود رو بر رو می شود. این "اعظم

، آن را طمع، کینه و شهوت غرق شدن در، قبل از تولدقبل از  از و تعلق دارد واقعاً به شما

به این پایین )به این دنیای  شماست. وقتی "استاد اعظم" براستی "خود". این داشته اید

فرا  گوش "خود"تعالیم این به کنید و  باید ذهن خود را بازفرستاده می شوید، فیزیکی( 

اینها را بنویسیم یا اصالً نیاز نیست که آنگاه فوراً روشن ضمیر می شوید. از این رو   دهید،

 67دستورالعملی ارائه کنیم. 

، اما وقتی این باورهای انتزاعی را به راحتی نمیتوان با کلمات ساده و معمولی بیان کرد

، آنگاه هستندد و بخشی از ما ندرون ما جای دار عمیقاً در این باورهایم که کندرک 

 های روشن ضمیری ی ازیک فقطاحساس شادی و راحتی بسیار خواهیم داشت. اما این 

روشن ضمیری "یا  "روشن ضمیری ناگهانی" آن رااست. در مراقبه ذن، گاهی  عقالنی

 شاید همیا را آزاد میکند هایی از شما  ند، زیرا یک کلمه از استاد، بخشنام می "آنی

 را آزاد یا رها نماید. قسمت اعظم یا کل وجودتان 

مدیتیشن باید اما پس از روشن ضمیری یا پس از درک گفته های استاد، چرا باز هم 

که شویم  نمیبار متقاعد  یکبا فقط  ،داریم بسیارعادات و دانش  چون از آنجا کهکنیم؟ 

 . بنابراین باید این تجربهمی کنیمبعد آن را فراموش  روز هستیم. احتماالً روشن ضمیر

خود را ، واقعی "خود"ر کنیم تا ذهن مان آن را بپذیرد. اینکه روشن ضمیری را آنقدر تکرا

ما  چونرا می شناخته. اما  "خود"به هر حال همیشه  "خود"، زیرا بشناسد، کافی نیست

انجام دهیم. برای با ابزاری به اسم ذهن یا کامپیوتر همه کار را در این جهان هستیم، باید 

کار در این جهان، برای آوردن برکت و عشق به این محیط آشفته، برای ایجاد جهانی بهتر 

 60برای فرزندان مان و نسلهای بسیار در آینده، باید از ابزار ذهن استفاده کنیم. 

نسبتاً طوالنی  یروندتشرف  . معموالًسال بود 2: در مصر باستان دوره تشرف حداقل سؤال

نظر می آید که با زندگی ه . ولی بت که در طی آن شخص به روشن ضمیری میرسداس
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من  "!می توانید روشن ضمیر شوید حاالهمین "یم، ئست که بگوین اا شایسته تر ،مدرن ما

 پذیر است؟ امکانچگونه م که این امر هست در تعجب

 پیدا می کردید،، حتی پیدا کردن استاد هم آسان نبود و اگر یکی را قدیماستاد: در 

تبت که به مدت چهار سال با از  "میالرپا" مانندآزمایش میکرد،  سالهای بسیار شما را

استادی این  قرار گرفت. اما امروزه اگر آزمایشسرزنش های بسیار و گاهی با کتک، مورد 

 -هبا شیو بعالوه! )خنده(. این امر دیگر مجاز نیست و می افتدکار را انجام دهد، به زندان 

 شاگردان، ودنبرای آزمهای بسیار سریع و پیشرفته زندگی در جهان مان، نمی توانیم 

های نوین اجتماع همساز شویم.  فقط به این نوع روش ها متوسل شویم. امروزه باید با گام

وقت ندارد به شاگرد تعلیم ، زیرا او همراه داردزحمات بیشتری به برای معلم البته این امر 

. به حدی برساند که شایستگی دریافت چیزی به آن با ارزشی را داشته باشد دهد و او را

 شاگردانشکشد تا می  کنید چه مدت طول اما اگر استادی اینگونه عمل کند، فکر می

روشن ضمیر شوند؟ بسیار طوالنی خواهد بود. در حقیقت، خود روشن ضمیری خیلی 

قوانین اخالقی به  آموزشو برای  ردشاگبرای آزمایش  ،سریع است، اما روند هفت ساله

 کمی افراددر زمانهای قدیم  موضوع،به خاطر همین اما  ،بودبسیار خوب ست. این هم او

تعداد زیادی از به علت جهل، عیسی را مصلوب کردند، زیرا آنها شدند. می روشن ضمیر 

بسیار  برایشان، این چیزها و دآشنا نبودنو تمرینات مدیتیشن  روشن ضمیری  مردم با

، بسیار وقت و هزینه خودبا صرف  استادان،جدید و عجیب بود. بنابراین امروزه بسیاری از 

کنند تا معیارهای اخالقی را سریع به شاگردان آموزش دهند و آنها را به سطح  تالش می

این معنا و روشن ضمیری به  فرق کرده. اکنون زمانه بسیار باالی روشن ضمیری برسانند

می چشید و روشن ضمیری را  طعم. شما فقط می شویدکه شما کامالً روشن ضمیر  یستن

این کار را نمی کردند.  استادانبه پیشرفت ترغیب می شوید. در زمانهای قدیم  در نتیجه

تا  بکشیدرنج  روشن ضمیریدست آوردن ه برای ب گذاشتند شما کار کنید و آنها ابتدا می

 31 .بیشتر قدر آن را بدانید

روشن ضمیر، نه فکر می کنند و نه عمل و مثل یک  براستی : گفته می شود که افرادسؤال

ناظر هستند و هین تصمیمی نمی گیرند، فقط مانند یک رودخانه جاری هستند. چگونه 

در این دنیا زندگی کنیم؟ همچنین گفته می شود: عمل  ،می توانیم بدون عمل و انتخاب

چیزی مخالف  ،نظم طبیعت را بر هم می زند و طبیعت برای تالفی این عدم تعادل ،کردن

 وجود می آورد. آیا این واقعیت دارد؟ه با آن را ب
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. اگر به شوید تا بعد بتوانید معنای این گفته را متوجه شوید روشن ضمیرابتدا باید استاد: 

عمل کردن "ا توضیح دهم. را برای شم اینتوانم  آن مرحله نرسیده باشید، چگونه می

به به معنای بی حیاتی، بی ذهنی، بی روحی و این جور چیزها نیست، بلکه  "بدون عمل

طور طبیعی انجام می دهید. وقتی به روشن ضمیری ه که شما همه چیز را ب این معناست

 در آن زمان با خدا .گیرید د. دیگر شما تصمیم نمییده انجام نمیها را رسید، شما کار می

و دقیقاً می دانید که باید اینگونه  می کنیدیکی هستید. فقط به خواست خداوند عمل 

نظر برسد که مانند دیگران عمل می کنید، اما اینگونه نیست. ه باشد. حتی اگر به ظاهر ب

تان  در مورد اعمالوقت دیگر  وسیله خداوند دیکته می شود. آنه تمام اعمال شما ب

دهید و  با این وجود همیشه کار درست را انجام می ، ولیکنید احساس مسئولیت نمی

 کنید. هیچگاه خطا نمی

اما این بدان معنا نیست که هر کسی بدون تفکر و بدون مسئولیت کاری انجام دهد، 

این درست نیست. برای این که او خواست خدا را  ،ساند. نهرخواست خدا را به انجام 

نقشه اصلی دنیا را می فهمیم و طبق آن عمل  ما برنامه و ،نمیداند. بعد از روشن ضمیری

می کنیم. قبل از روشن ضمیری، ما فقط با تحمیل اراده خود بر طرح و نقشه الهی، همه 

 76چیز را بر هم می زنیم. 

 : چند سطح آگاهی وجود دارد و چگونه می توانیم بفهمیم در چه سطحی هستیم؟سؤال

از پنج طبقه آگاهی عبور کنیم.  ، باید"حقیقت"از  ترین طبقهرسیدن به باالاستاد: قبل از 

 -صحنهبر اساس شدت نوری که در درون می بینیم و همینطور  ر اساسنور، ب بر اساسما 

، می توانیم تشخیص دهیم در چه سطحی می بینیم در درونکه ها و مکان های بهشتی 

ارتعاشات متفاوتی دارد و  ،یهستیم. راه دیگر تشخیص از طریق صوت است. هر سطح آگاه

با شناخت اینکه چه صوتی مربوط به چه سطحی است، می توانیم کم و بیش به درجه 

مان پی ببریم. اما پس از مدتی شما با تجربه می شوید و فوراً سطح هر کس را  پیشرفت

ن، . ما می توانیم از روی اعمال بیرونی خود مانند مهربان تر شدن، بردبارتر شدمی فهمید

 16 .حدس بزنیمرا  مانسطح پیشرفت درونی  ،فداکارتر شدن نسبت به کل بشریت

 فراتر از این جهان

  یکبه خودی خود  سطحد. هر نما، جهان های متفاوت بسیاری وجود دار جهانفراتر از 

هر این درست مثل دانشگاه می ماند. . را نشان میدهد سطح ادراک ماو است جهان 
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به  عد به تدریجدانشگاهی است و ب س هایبیانگر درک ما در مورد درمقطعی از دانشگاه، 

 از بسیار زیادی انواع ،")آسترال( یا جهان اثیری"میرویم. در التحصیلی پیش  غسمت فار

معجزات را خواهیم دید. می توانیم بیماران را شفا دهیم. گاهی می توانیم به اصطالح 

ببینیم که دیگران نمی توانند ببینند. حداقل شش نوع نیروی معجزه آسا را چیزهایی 

را  مکانیداریم. می توانیم فراتر از مرزهای عادی را ببینیم، می توانیم فراتر از محدوده 

ها و  گوش کند. این همان چیزی است که بشنویم. فاصله برای ما تفاوتی ایجاد نمی

می توانیم افکار مردم را بخوانیم و چیزهایی که  نی. همچننامیده میشودی بهشتچشمهای 

به اولین با رسیدن  . اینها نیروهایی هستند کهرا متوجه شویم در ذهن آنها میگذرد و غیره

 .وریمدست می آه ب ، گاهیالهی ملکوت سطح از

جهان " برای سادگی، آن را جایی می رسیم کهبرویم، به از این سطح فراتر حال اگر کمی 

بیشتری نسبت به طبقه اول بسیار توانمندی های  . در این جهان احتماالًنامیم می "دوم

 در  ما اما برجسته ترین توانمندی .می شوند شامل نیز را معجزاتکه  خواهیم داشت

بتواند بر کسی  نظر نمی آیده ، شیوایی کالم و قدرت سخنوری است. ب"سطح دوم"

زیرا او قدرت شگرفی در سخنوری دارد و عقل  ،فائق آید ،که به سطح دوم رسیده شخصی

 او در نقطه اوج اقتدارش است.

( معولی دارند، نمی توانند با این آدم IQاغلب افرادی که ذهن عادی یا ضریب هوشی )

او به درجه بسیار باالیی رسیده است. این فقط ذهن فیزیکی نیست  IQرقابت کنند. زیرا 

ماست  یمیراث درون خرد یا همانی، بهشتبلکه قدرت رازگونه، قدرت  پیشرفت کرده،که 

می گویند که به  "بودی" ،اکنون شروع به باز شدن کرده است. در هند به این سطحکه 

همین کلمه بودا از  بودا می شوید.، بودی برسید سطح معنای سطح عقالنی است. وقتی به

تعدادشان  پایان نمی یابند ودر اینجا  حوسطست. ولی ین اهم آمده است. بودا دقیقاً جا

بودا می گویند. اگر آن بودا فراتر از  ،. اغلب مردم به شخص روشن ضمیرستبیشتر از اینها

فکر می کند که یک او بسیار احساس غرور خواهد کرد. بله،  سطح دوم را نشناسد، احتماالً

خیلی مفتخر خواهند بود که او را بودا صدا کنند. اما در  شاگردانشبودای زنده است و 

واقع اگر او فقط به سطح دوم رسیده باشد، سطحی که در آن بتواند گذشته، حال و آینده 

پایان هنوز به ببیند و همینطور در شیوایی کالم کامل باشد، را  خواهدمیهرشخصی که 

 . ملکوت الهی نرسیده است
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ما اتفاق بیافتد.  م چه نخواهیم، هر معجزه ای ممکن است برایچه بخواهی ،طبقه ایندر 

 و برقرار کند ارتباطبا منبع متعالی شفا چگونه  که شعور ما باز شده و می داندب زیرا در

 چگونه همه چیز را هماهنگ کند تا زندگی ما راحت تر و بهتر شود. 

به طور  ، حداقل بایدیک پله باالتر است. شخصی که به جهان سوم میرود "جهان سوم"

از تمام دیون این دنیا پاک شده باشد. اگر چیزی به فرمانروای این جهان فیزیکی  کامل،

بدهکار باشیم، نمی توانیم باالتر برویم. درست مانند این است که اگر شما در کشوری 

سوی نمی توانید به آن  ،باشیددین تان را ادا نکرده به طور کامل، مجرم باشید و هنوز 

در گذشته،  دیگری بروید. دیون این دنیا شامل اعمال بسیاری هستند که مرزها و به کشور

 اصطالحاًفیزیکی انجام می دهیم. اکنون باید همه اینها که  زندگیاین  هآیند حال و شاید

 ، پاک شوند.یده میشوندنام” کارما“

می شود؟ البته به عبور کرده اید، پس از آن چه  "جهان سوم" حال فرض کنید که از

فوق العاده ای   خود سطح "جهان چهارم"می روید.  "چهارم سطح"سطح باالتر یعنی 

آن را برای  توانیم با زبان ساده، نمی از ترس اینکه مبادا فرمانروای آن را برنجانیم، .است

حتی از شبهای  تاریک و آن بسیار با این که قسمت هایی ازچون . کنیمعوام تشریح 

نجا طبقه قبل از رسیدن به آ .بسیار زیباستآن جهان  است، تر تاریک نیویورکخاموش 

. قبل از رسیدن به دانش استیک شهر ممنوعه  به نوعینجا آ. نور و بسیار تاریک است

. اما با یک استاد، با یک استاد با تجربه، می توانید از آن عبور مآنجا متوقف می شوی ،الهی

 کنید. در غیر این صورت، در چنین جهانی، نمی توانید راه را پیدا کنید. 

هستی می رسیم، نه تنها تحوالت روحی، بلکه تغییرات  مختلف یا طبقات وقتی به سطوح

ما به گونه ای  .کنیمتجربه می  در زندگی مانرا خیلی چیزهای دیگر  ی ونعقال فیزیکی و

گاه می کنیم، به گونه ای دیگر راه می رویم، به گونه ای دیگر کار ن به زندگیدیگر 

می فهمیم که چرا اینگونه کار  د ونمیکنیم. حتی کارهای روزانه ما معنای دیگری می گیر

ما هدف زندگی می کنیم، چرا باید این شغل را داشته باشیم یا چرا باید آن را عوض کنیم. 

خود را درک می کنیم، پس دیگر احساس بی قراری و آشفتگی نداریم. بلکه بسیار 

میدانیم که ، زیرا منتظر می مانیم تا مأموریت مان در زمین به اتمام رسدهماهنگ و صبور 

 رویم. در حالیکه زنده هستیم، این را میدانیم. بعد از اینجا به کجا می

خانه استاد در سطح پنجم است.  ."پنجم سطح"به  ،به سطح باالتری می روید از آنپس 

هم در  تمام اساتید از آنجا آمده اند. حتی اگر سطح آنها از طبقه پنجم باالتر باشد، باز
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سطح پنجم می مانند. آنجا اقامتگاه استاد است. فراتر از آن، وجوه بسیاری از خداوند وجود 

 ،طبقه پنجم میتوانید به هر جا که می خواهید از ار است. بعددارند که درک آنها دشو

 بروید. 

طبقات زیادی باالتر از آن وجود دارد، اما بسیار راحت تر و طبیعی تر است که در آنجا 

بمانید. طبقات باالتر بسیار پر قدرت هستند، می توانید مدتی به آنجا بروید، اما شاید 

 د.نخواهید که در آنجا استراحت کنی

 که تصور کنیم. ما همیشه تصور می کنیم آنها را ما نمی توانیمخداوند وجوه بسیار دارد و 

عشق خشن، عشق  ،هر چه باالتر برویم، عشق بیشتر است. اما عشق صور گوناگونی دارد

مراتب  ،قدرت تحمل ما متناسب باخداوند قوی، عشق مالیم و عشق خنثی. بنابراین 

آنقدر قوی است که احساس این عشق دارد. ولی گاهی  ابراز می مختلف عشق خود را به ما

 17 .می شویممیکنیم تکه تکه 
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 منظور از استاد چیست
 سخنرانی استاد اعظم چینگ های

شان،  کسانی هستند که اصل و مبدأ خود را به یاد دارند و از روی عشق بی پایان استادان

هین  ،کار خودازای  در شوند و شریک می ،باشد این آگاهی را با هر کسی که به دنبال آن

خود را به دنیا تقدیم می کنند. وقت و سرمایه دریافت نمی کنند. آنها همه انرژی،  چیز

وقتی به این درجه از استادی می رسیم، نه تنها اصالت خود را می شناسیم، بلکه میتوانیم 

که راه یک استاد را  اهآن به دیگران هم کمک کنیم تا ارزش حقیقی خود را بشناسند.

دنیایی جدید سرشار از دانش حقیقی، زیبایی حقیقی و  بهدنبال می کنند، خیلی زود 

فضائل جهان بیرون، فقط برای این  . تمامی زیبایی، دانش وراه می یابندفضائل حقیقی 

به است که جهان حقیقی درون را به ما یادآوری کند. سایه، هر چقدر هم زیبا باشد، هرگز 

می توانند روح ما که صاحب اصلی  نیست. تنها چیزهای حقیقی شیءزیبایی و خوبی خود 

32ارضاء کنند.  را این جسم فیزیکی است
 

واقعی او چیست.  "خود"که خود را شناخته و می داند که  گویند به کسی استاد می

درون ماست. به  در اخد، زیرا هوش ارتباط برقرار کند با خدا یا برترین میتوانداو بنابراین 

است که استاد می تواند این دانش و این نیروی بیدار کننده را به هرکسی که  همین خاطر

 ، انتقال دهد. میخواهد در این شادی شریک باشد

 بودن استادنباشد  قادر شاگرددر واقع، به عبارتی استادی وجود ندارد. فقط تا زمانی که 

است. ولی چیزی  نیازاش، به یک به اصطالح استاد  ، برای راهنماییرا تشخیص دهد خود

به آن وفادار  ، بایدکه تا پایان شبیه به قرارداد وجود ندارد. البته شما با خود پیمانی دارید

ای است که روح  معنای اولین لحظه فقط بهتشرف  .بمانید و این به سود خودتان است

  38 .برترتان را باز می شناسید
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استاد زنده روی زمین است، بخشی ازکارمای افراد را به دوش می کشد، هنگامی که یک 

انش و این گردتر از آن کارمای شاشو بی ی که به او ایمان دارندکسان کارمای مخصوصاً

و در مقیاس  شاگردانشبرای  ،زمان حیاتشدر کارما باید تسویه شود. بنابراین استاد 

ج در جسم او متجلی می شود. از این رو ممکن رنج می کشد و این رن بزرگتر، برای بشریت

است بیمار شود، ممکن است ناتوان گردد، ممکن است شکنجه شود، ممکن است به 

چیزها را متحمل  صلیب آویخته شود یا مورد تهمت و آزار قرار گیرد. هر استادی باید این

در  استادان دیگربسیاری از عیسی و  محمد، حتی بودا، که ببینید می توانیدخودتان . شود

از شرق و غرب، هین کدام زندگی آرام و بی دغدغه نداشته اند. معنای استاد این است: 

دارد تا رنج کارما را . اما این فقط تا زمانی است که این بدن را بشریتبرای  خود گذشتگی

ای م، زیرا کارما در این جهان، فیزیکی است. اگر بخواهید مردم را از کارمتحمل شود

استاد باید در بدن فیزیکی ظهور  زیکی نجات دهید، به بدن فیزیکی نیاز دارید. از اینروفی

 76. نمایدکند تا بار تمام مشکالت و رنجها را بر دوش کشد و آنها را تسویه 

در هم . اما درعین حال ، یاری رساندکه به کمک نیاز دارند اهاستاد در این دنیاست تا به آن

، به این دنیا  و به شکست و پیروزی خود در دنیا برایش جذاب نیستاین این دنیا نیست، 

نیست. دیدید که مسیح در اوج عزت و شکوه خود چه کرد. او در صورت وابسته این دنیا 

آموخت. او با رها به افراد بسیاری ، شیوه تسلیم را دلزوم، آماده مرگ بود. او با مرگ خو

اراده الهی بودن را تعلیم داد. او آموزش داد که کردن زندگی و عظمت و شکوه آن، تسلیم 

  78 همواره باید از خواست خداوند پیروی کنیم.

 ؟چطور استاد واقعی را تشخیص دهیم

یک استاد واقعی، هین کمک مالی برای استفاده  اینکه این امر بسیار آسان است! اول

او باید گواه  دوم اینکههرگز نمی گیرد.  شخصی نمی پذیرد، زیرا خداوند فقط می بخشد و

به شما نشان دهد. برای مثال: اگر کسی ادعا کند که نور ، و نشانه هایی از روشن ضمیری

باید مقداری از نور خود را به شما بدهد یا نشان و گواهی ارائه دهد تا شما ، در وجود اوست

و کالم خداوند را نشان و گواهی از نور  ی که بتواندسک بتوانید کالم خداوند را بشنوید. هر

)استاد( به معنای  "گورو"ارائه دهد، کسی است که می توانید او را باور کنید. به شما 

، چگونه می توانستید بفهمید که او چیزی برای نهبخشنده نور و زداینده تاریکی است. وگر

 1ارائه به شما دارد؟ 
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یک استاد دروغین همیشه معجزات ناچیز خود را تبلیغ می کند، اما یک استاد راستین 

هرگز این کار را نمی کند. اگر هم مجبور به این کار شود، همیشه در خفا عمل می کند. 

از موقعیتی تا  دمی فهمآن معجزه را  ،آن هم تنها در صورت لزومو تنها شاگرد او 

از نظر معنوی، یا  دریافت دارد ، کمک فکریشود درمان ش، بیماری انجات یابد خطرناک

 1ارزش استاد خود را می فهمد.  شاگرداست که  آن موقع. سریعتر پیشرفت کند

بخشد و چیزی نگیرد. استاد باید رنج بکشد، اما بفقط  میتواند یک استاد حقیقی

گفته می شود عیسی باید به بشریت تعالی  همین دلیلدر آسایش هستند. به  شاگردانش

 برای همینهین امتیازی بهره ببرد.  می بخشید و باید مصلوب می شد. او نمی توانست از

د. در هر صورت، هنگامی که شو سپس مصلوب به شدت مورد سرزنش مردم قرار گرفت 

ه تنهایی توسط قدرت الهی حمایت می شوید. استاد باید ب 011%این روش را بیاموزید، 

بهای پدر یا مادر بودن، همین تمامی رنجها را تحمل کند تا همه بتوانند لذت ببرند. اما 

مادر باید  ! بچه ها از همه امکانات رفاهی بهره مند می شوند و لذت می برند و پدر واست

 1فراهم آورند و تمام مسئولیت ها را به دوش کشند.  ها راچیز تمامکار کنند تا 

نه می توان استاد خود را شناخت؟ آیا یک شخص می تواند بیش از یک استاد : چگوسؤال

 زنده داشته باشد؟

باید یاد  هاخیلی چیزگیرید، باستاد: فکر میکنم یکی کافی است. اگر از یک استاد تعلیم 

-شما حتی نمی ؟از دو یا سه استاد تعلیم بگیرید همزمان، پس چگونه می توانید بگیرید

درجات  تادانبگیرید، چه برسد به دو استاد. اس یاد یک استاد را به طورکامل وانید تعالیمت

مختلف دارند، اما شما باید باالترین و بهترین آنها را بشناسید و برای شناخت او دعا کنید 

تا در طول یک زندگی بتوانید به رستگاری برسید، در غیر این صورت این امر بسیار به 

رستگار  دو یا سه هزار سال طی طول می انجامد. بله، می توانید در دو یا سه زندگی یا در

اگر در  !. پس بهترین را طلب کنید و فقط بهترین را برگزینید، این بهترین کار استشوید

. بهترین را می فرستددعای خود خلوص داشته باشید، خداوند فقط بهترین را برای شما 

تا او برای شما کسی را بخواهید که در این زندگی فقط خدا را بشناسید طلب کنید، یعنی 

یاری رساند. در غیر این صورت او کسی را به شما اخت خداوند بفرستد که بتواند در شن

نیروهای جادویی و این گونه می فرستد که شما را به بعضی عوالم بهشتی ببرد یا بتواند 

زندگی  یکبه شما آموزش دهد! اما اگر فقط و فقط برای شناخت خدا در امور تفننی را 

 ا برای شما خواهد فرستاد.دعا کنید، او بهترین، سریعترین و تواناترین ر
11 



79 
 

چه  استادانچه کسانی بودند؟ اولین  الهوت گرا استادانسن ها و ا: هرمس، زرتشت، سؤال

 چیست؟ "برادری سفیدبزرگ نظام "بودند؟ کسانی 

، استادآمده اند و باالترین  اءحقیقی یکی هستند. همگی از یک مبد استاداناستاد: تمام 

آغاز به اینجا  است که در درون همه شماست. هنگامی که دراستاد اعظم، آن قادر مطلق 

آمدیم، همگی استاد بودیم. دنیا را متبرک نمودیم، اما قدرت و جالل خود را به فراموشی 

انرژی ما رو به کاهش نمود.  ،توجه ما به پدیده های بیرونی معطوف شدچون  و سپردیم

. آنها شکوه و ه این چیزها آگاه هستندنسبت ب ،نده اکه به اینجا آمد استادانیپس تمام 

بارها  ،مان عظمت واقعی خود را می شناسند و می توانند در جاده بازگشت به موطن اصلی

مان هدایت نمایند. پس  در رفت و آمد باشند و به این دلیل میتوانند ما را به موطن اصلی

 ،استادانپس از رفتن نیست. تمامی مذاهب  تادانهین نیازی به تمایز قائل شدن میان اس

به همین دلیل مسیحیت بعد از مسیح و بودائیت بعد از بودا و ... شکل بنیانگذاری شدند. 

  31گرفتند. 

 سه نوع استاد

انواع متفاوتی دارند و همینطور تشخیص دهیم که مناسب ترین  استادانچنانچه بدانیم 

. به نظر من سه نوع استاد وجود دارد. میشودیافتن استاد ساده  ،آنها برای ما کدام است

ا درباره متون هاطالق می شود. آن مندا دانشهعقالنی هستند که به آن استاداننوع اول، 

. آنها میتوانند در زمینه اصطالحات فلسفی تبحر دارند  و مقدس، آگاهی بسیار باالیی دارند

ته و تفسیر این متون در چه زمانی متون مقدس را نگاش ،به شما بیاموزند که چه کسی

بخشی  . آنها می توانندقائل هستیم و ارزش زیادی احترامما برای این آموزگاران، چیست. 

را به ما انتقال دهند، زیرا شاید خود ما فرصت مطالعه یا مهارت  گذشتهتعالیم مقدس  از

و مذاهب  کافی برای درک آنها را نداشته باشیم. این اولین نوع استاد است. آموختن تعالیم

 ا، دانش ما را توسعه خواهد داد. همختلف از آن

 طرح"، به طوردائم درخلسه )سامادی( هستند. آنها کامالً وقف خدا و استاداننوع دوم 

 خدامستقیم از به طور هستند و دانش را در ارتباط مستقیم هستند. آنها با خدا  "الهی

با  ،خواست خود هیا ب اتفاقی به طورببینند. اگر  میگیرند. آنها می توانند خدا را رو در رو

خواهد داشت. ذهن مادی ما با  بر ما منافعی در درارتباط باشیم، برای استادان از اینگونه

، می کنیمدرگیر می شود و احساس ارتقاء و شادمانی کمتر فشار حاکم بر جهان هستی، 

مان می خواهد ترک دنیا  دلو  مبدست می آوریدوباره  برای رسیدن به خدا رامان  اشتیاق
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کنیم. منظورم این نیست که موهای سرتان را می تراشید و در جنگل زندگی میکنید، بلکه 

به سختی پیدا  استادان. اینگونه میشود کمتر و امور دنیوی جسمانیبه لذت های میل شما 

توازن و برکات می شوند، زیرا آنها اغلب تعلیم نمی دهند، آنها فقط در خلسه هستند و از 

 این حالت لذت می برند. 

عشق و رحمت خود را  ،نوع سوم نیز خود را مجذوب عشق الهی کرده اند، اما عالوه بر آن 

بنا به این رو  ابراز می دارند. از نیزند و زجر می کشند هست ا که جاهلهنسبت به آن

حتی اگر فقط یک یا دو نفر، صادقانه اشتیاق  .میروند جاهای مختلفدرخواست افراد، به 

راه یافتن  ،الهی ملکوتو راز  می روند استادانپیوند دوباره با خداوند را داشته باشند، این 

 نیرویع دانش و قدرت و ببیدار کردن باالترین من روشدرون ما،  یواقعیت، حقیقت، تائو

افزایش یابد و با منبع آنها تا عزت نفس  می گذارندرا با آنها در میان  یدرون نندهک رستگار

  .ند، یکی شواندقدرت مطلق که از آن آمده 

دنبال نوعی باشیم که بتواند ه این شرح مختصری از سه نوع استاد است. پس ما باید ب

. بنابراین اگر استادی را دیدیم، شدید درونی ما را برطرف کند اشتیاقآرزوی ما، نیاز ما و 

خواهیم و  ص خود استفاده کنیم و ببینیم آیا همان استادی است که میباید از قوه تشخی

 آیا ارزش احترام و اعتماد ما را دارد یا خیر. 

استاد نوع اول از فضل و دانشوری اش به آسانی قابل تشخیص است. او اطالعات زیادی 

 دانش و درباره تمامی متون مذهبی دارد و می تواند صحبت کند و ما می دانیم که او مرد

ست. اآسان  ،دانش دنیویفهم و آزمودن  چونعلم است. فهمیدن این امر آسان است، 

ه اطراف شان که از همیشه در خلسه و فضای خالصان ظاهر از روینوع دوم هم  استادان

سخت  تاداناساز آسانی قابل تشخیص هستند. تشخیص نوع سوم  بودن آنها ناشی میشود،

بوده یا خیر خلسه نیست تشخیص اینکه او تاکنون در  سهخلاست، زیرا وقتی کسی در 

طور نامرئی ه ساعت شبانه روز، ب چهار وم( در بیست وس)نوع  استاداندشوار است. اینگونه 

، فیض، مستی و نور الهی خلسهشما در  یعنی "سامادی"هستند.  خلسهیا  "سامادی"در 

 هستید. 

وجود  "سامادی". دو نوع در خلسه باشیدشما میتوانید در حین زندگی در این دنیا هم 

و ملکوت الهی فیض  خلسه،همیشه در  از آن پس، که ترک این دنیاستدارد: یکی بعد از 

خلسه کوچکتری  ،با خدا یا اقیانوس عشق و رحمت یکی می شوید. نوع دومهستید و 

برای  را روزانه در مدیتشین، در اشتیاق خالصانه یا هر گونه عبادت دیگر است که آن
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هستید، تمام دنیا را فراموش  "سامادی"تجربه میکنید. وقتی در  دستیابی به این حالت،

می کنید. گاهی اوقات صدای اطرافیان را می شنوید، اما با دنیا مرتبط نیستید. وقتی در 

احساس  خلسه عمیق تری هستید، تمام دنیا ناپدید میشود و فقط نور و خدا را می بینید و

 و شعف می کنید. آرامش، فیض

 در خلسه و در بیرون از آن همزماننوع سوم مانند مسیح یا بودا،  استاداناز آنجایی که 

هستند، کشف و شناسایی آنها دشوار است. آنها در ظاهر شبیه مردم عادی هستند. خطر 

به او احترام  ،است. استاد نوع اول را همه می شناسند، همین استاد نوع سوم بودن

تعظیم  او مقابل میگذارند و هزاران پیرو دارد. استاد نوع دوم را همه می شناسند و در

است و مردم  خلسهچه نداند، چون او همیشه در حالت  ،میکنند، چه آن استاد بداند

هستند که ممکن  استادانینوع سوم مانند مسیح و بودا، استادان میتوانند آن را ببینند. اما 

پرتاب کنند، آنها را به صلیب بکشند، سرزنش شان کنند یا سنگ به طرف آنها مردم  است

آنها را بکشند، زیرا بسیاری از مردم باور ندارند که این اشخاص که بدن فیزیکی دارند و 

در این  "راه"و  "نور"، "رستگاری" ،مردم عمل میکنند، پسران خدا ترین عادیمانند 

  هستند. جهان

در میان الهی را با مردم  ملکوتو راز  روندبیرون می  کهمانند مسیح و بودا  یپس استادان

هستند. زیرا وقتی موعظه می کنید، خود در خلسه و بیرون از آن  واحد آندر  گذارند، می

واقعی شما در سامادی است، اما خود فیزیکی شما هنوز در رنج است و درد را حس 

نوع دوم هین درد، نگرانی و اضطرابی را در جسم خود احساس  اندامیکند. اما است

در زبان  و تمام رنج ها برای آنها ناپدید می شود ،فیض الهی هستند فقط در . آنهادننمیکن

هین واژه ای برای شرح این حالت وجود ندارد. اگر شما به نوع اول و دوم تعلق داشته ما 

خطر استاد نوع سوم پیروی خواهند کرد. اما  باشید، مردم شما را می شناسند و از شما

مانند مردم عادی به نظر می آیند و مردم ممکن است به طرف آنها آنها ه بودن این است ک

 راه ،استادانمردم باور ندارند که این  چونپرتاب کنند و حتی آنها را بکشند، سنگ 

 06رستگاری هستند.

 نیاز داریم؟ زندهچرا به یک استاد 

، مسیح یا بودا همچون بزرگیرهروان و  بزرگ، ارواح بزرگبه همه انسانهای نسبت ما باید 

دست  شان نهایی خردبه  و برای بشریت فداکاری های بسیار کردهکه  کسانی بهنسبت 

، حتی اگر باید نسبت به آنها اینطور باشیم همیشه .باشیم داشتهعشق و احترام  اند، یافته
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خود را صرف ستایش، عبادت و  وقتما نیاز نیست که تمام . ادیگر در این جهان نباشند

به استاد زنده انسانی میداند که ما موجود زنده هستیم و  طلب حاجت از آنها کنیم. زیرا هر

. بر ما فاش کندنیاز داریم تا دانشی که استادان گذشته به شاگردان گذشته داده اند را 

 پس باید یک استاد زنده بیابیم.

فقط آنها دوست داشته باشید،  گذشته را بپرستید و استادانحتی اگر  ،هر حال در

حوزه مغناطیسی ما را ترک کرده  چون ،در یک حیطه معین به شما کمک کنندمیتوانند 

در موریت فعلی شان را انجام دهند و أگر رفته اند تا میاند. آنها به جهانی دیگر، به بُعدی د

به  ،گذشته استاداننده کسی است که انجام کارهای آنجا سرگرم هستند. پس یک استاد ز

آقای کارتر رئیس جمهور  ،او محول شده است. دقیقاً مانند این است که چند سال پیش

آقای کارتر وقتی آقای بوش رئیس جمهور است. پس اصأل درست نیست که  حاالبود، اما 

اینطور شما را حل کند.  مردم شکالتالتماس کنید و بگویید م به او در دفتر کارش نیست،

یا به کارش احترام نگذاریم یا از اعمالش قدردانی  شته باشیمرا دوست ندا نیست که او

این است که او رفته است. ما باید او را رها کنیم تا کارهای خودش را  موضوعنکنیم، بلکه 

احراز کرده مقام او را در حال حاضر که درخواست کمک کنیم انجام دهد و باید از شخصی 

 11. . همینو وظایف او را برای ما انجام می دهد

وقتی این دنیای فیزیکی را ترک می کنید، حتی اگر استاد بزرگی باشید، دیگر نمی توانید 

برای رسیدن به آن به موجودات فیزیکی کمک کنید، مگر از طریق یک رابطه درونی که 

که به طور ذاتی قدرت تله پاتی دارند  اصخبسیاری از مردم دشوار است، به غیر از افرادی 

توانایی ارتباط یا قدرت های روحی  ،زندگی های گذشته ممارست دریا کسانی که با 

که برترین بُعد  درونی را به دست آورده اند. به این قابلیت حس ششم یا هفتم می گوییم

ببینید. مسیح را  ،یمدیتیشنهر نوع یا  ممارست. بدینوسیله شاید بتوانید بدون استادراک 

 1ندرت. ه چنین چیزی ممکن است اتفاق بیافتد، اما خیلی ب

به درگاه خدا دعا کنید و سعی  ،مواجه شدید یا سؤالی مشکلهر در مدیتیشن تان، با اگر 

انسان  تان را آرام کنید، آنگاه جواب یا کمک می آید. به مسیح یا بودا یا هر کنید ذهن

متوسل شوید. تعلیمات ما جهانی است، ما هین تبعیضی میان  ،مقدسی که اعتقاد دارید

اگر از توسل به همه  باید اضافه کنم کهسیستم های اعتقادی قائل نیستیم. در ادامه 

کمکی به شما نشد، می توانید از من کمک بخواهید. به نظر خیلی  ،مقدسین و خدا

دلیل شان را به شما بگویم و ن باید همه چیز را چو ،می آید، اما این را گفتم خرآمیزف

بهتر از یک خویشاوند  ،تر هستم. یک همسایه نزدیک دهم. برای اینکه من نزدیک  توضیح
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همه ما در حوزه مغناطیسی زمین  چونخیلی ساده و منطقی است. این دور است. 

و چون نزدیکتر و در فرکانس  . انرژی ما به هم پیچیده است، من نزدیکتر هستمهستیم

60 است. آسان تربه نوسان درآوردن انرژی هایمان  ی یکسانی هستیم،ارتعاش
 

در وقتی یک استاد در قید حیات داشته باشید، می توانید در سکوت دعا کنید و اگر 

احساس میکنید از خدا دور  کنید. اگر سؤالاز او  ،با مشکلی مواجه شدیدمدیتیشن تان، 

 ای درست مانند بچه ،هنوز کمی ضعیف هستیددارید. شما احتیاج ، به یک واسطه هستید

 میرود ودارد. اما بعد از آن به تنهایی راه نیاز که برای نخستین قدم هایش به والدینش 

به تنهایی راه رفتن، بدون وابستگی و اتکاء به والدین است. با متد  شمیداند که هدف

 از طریقما تعلیم بگیرید.  گذشته تادانخواهید بود به طور مستقیم از اس قادر "نیکوان ی"

ا. حقیقت ه، نه از طریق حرف مردم، شایعات و عقاید آنفرا می گیریمحقیقت را  ،متداین 

طریق درک مستقیم خود ما آشکار می شود. وقتی به ابعاد باالتر می رسیم، موجودات  از

مان و  را کشف می کنیم که تنها با تمرکز و توجه به درون تری"متمدن"و کائنات  دیگر

راهی  "ینیکوان "قابل مشاهده و درک است. متد  ،با رسیدن به سطح عمیقی از مراقبه

71 .است برای رسیدن به این سطح
 

استادان گذشته نمی توانند به شما تعلیم دهند. باید به دنبال یک استاد زنده باشید که  

دست شما را  ،کنددهد و وقتی در شک هستید، به شما کمک پاسخ ت شما سؤاالبه بتواند 

کسی به  نه نیاز داریم، با یک شخص زندهبه ارتباط  الهی باز گرداند. ما ملکوتبگیرد و به 

از زمان گذشته. هین مهم نیست که یک خانم در گذشته چقدر زیبا بوده، شما نمی توانید 

قانه که بیاورد و نمی تواند آن احساس عاش فرزند با او ازدواج کنید. اونمی تواند برای شما

61 به شما بدهد. را زنده می توانید داشته باشید همسربا یک 
 

کاری بکند، تواند  نمییک استاد زنده مفید است. من الکتریسیته دارم. یک سیم غیر فعال 

و آن را به شما برساند. یک  عبور دهدفقط یک سیم سالم و فعال می تواند الکتریسیته را 

، دیگر نمی تواند جریان برق را منتقل کند. شودخراب وقتی هم قوی باشد،  هرچقدر ،سیم

دیگر نمی تواند به شما نور دهد، اما اگر  ،یک المپ هر چقدر هم زیبا باشد، وقتی بشکند

می تواند به شما نور دهد. به همین دلیل است که  ،ولی سالم باشد المپی بسیار زشت

 77 رت جواب می گیرند.وقتی مردم به یک بودای مرده دعا می کنند، به ند

خود ". استاد، خود شماست ،استاد در هنگام فکر کردن به استاد، با او یکی می شوید و

 ،شماست. اما تا وقتی این موضوع را درک نکرده اید، باید فقط به استاد فکر کنید "واقعی
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ا به شم اوتمام قابلیت های به تدریج شماست. با فکر کردن به استاد،  "خود"او  چون

من  !آه" ،می فهمید. پس از آن، سیدشنا میتان را  "خود" ،اود و از طریق نانتقال می یاب

 تادانو اس فرزانگان ،از دوران باستانمردم  ،به همین علت. "مه ا، همیشه بوداستاد هستم

11 استاد. راینه ب ،خودشان بود رایروشن ضمیر را پرستش می کردند. این امر ب
 

: پس اینگونه به نظر می رسد که تا وقتی استاد درون خود را پیدا نکرده ایم، به سؤال

 است؟ داریم. همینطوراحتیاج استاد بیرونی 

غیر این  نیست، راهنمای درونی هم هست. درراهنما فیزیکی  در سطحاستاد: استاد فقط 

یاری رساند. استاد نش در سرتاسر دنیا شاگرداصورت قادر نبود از هزاران مایل دورتر به 

زمان یاری  مکان و هر باید در سطحی بسیار متعالی باشد تا بتواند به تمامی انسانها در

 رساند.

 بدارداستاد خود را دوست  ،رهرو: در جهان غرب اغلب این خطر وجود دارد که یک سؤال

 شما این اشکالی دارد؟ و او را پرستش کند. به نظر

تان را  "خود" فقطاشکالی ندارد. زیرا در آن صورت  ،باشدآن استاد حقیقی  استاد: اگر

 پرستش میکنید. فقط روح اعظمی که با استاد یکی شده را پرستش میکنید.  

: پس شما می گویید اگر یک استاد واقعی باشد، یک آینه رو به روی فرد قرار میدهد سؤال

 تا به او کمک کند که خود را عمیقاً ببیند؟

 همینطور است. ،استاد: بله

دنبال استاد دیگری باید به  شاگردان او: اگر یک استاد زنده این دنیا را ترک کند، آیا سؤال

 باشند یا نیازی نیست؟

داشته پرسشی عملی یا فیزیکی  چیزهایاستاد: خیر. نیازی نیست. اما اگر آنها درباره 

باشند، می توانند به استاد زنده دیگر یا به جانشین او مراجعه کنند. در غیر این صورت، 

 در درون وجود دارد. او هنوز مسئول است و قدرتهنوز  ،استاد متوفی معنویراهنمایی 

از قبل برقرار شده است. متوجه می شوید؟ تنها ارتباط با شاگرد  چوند، هادامه د دارد

داریم. چرا ما به استادی که صدها نیاز م، به استاد جدید باشید گذشته وصل نوقتی به استا

با او اتصال برقرار نکردیم،  در زمان حیاتش،کاری نداریم؟ زیرا  ،سال پیش زندگی میکرده

پس ارتباطی برقرار نشده است. اگر شما هزار سال پیش با استادی ارتباط برقرار کرده 
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، او همچنان از شما مراقبت می کند. ز آن زمان گذشته باشداباشید، فرق نمی کند چقدر 

ولی اگر قبل از مرگش با او اتصال برقرار نکرده باشید، او چگونه می تواند از شما مواظبت 

11کند؟ 
 

 : شما چه چیزی از خود می توانید به مردم ارائه دهید؟سؤال

هایم و ذهنم که هرگاه خدا چیز زیادی ارائه دهم، مگر جسمم، صحبتنمی توانم استاد: من 

برای تقدیم به مردم، به فرزندانش که عاشق نزدیک شدن به او هستند یا  هابخواهد، از آن

. من فقط می توانم آماده باشم تا مورد دمی خواهند در کنار او باشند، استفاده می کن

هستم. یک استفاده قرار گیرم. من چیز زیادی نمی توانم ارائه بدهم. من فقط مانند شما 

 71 جسم چه می تواند ارائه دهد؟

 شما محکم تر شود؟ تعالیمبه  ایمان مردم: آیا می توانید معجزه کنید تا سؤال

به شما مقداری پول بدهم؟ بسیار خب، پس از آن با  استاد: معجزه؟ چه می خواهید؟ مثالً

میکنم، به  ؟ به شما توصیهداردبرای شما  جاودانه ای سوداین پول چه می کنید؟ چه 

نیروهای معجزه آسا،  ه خاطربه جای روی آوردن به من فقط ب، جای تکیه کردن به من

 الهی، ملکوتتا حق خودتان،  بیابیدرا بیابید، توان معجزه آسای خودتان را  تانتوان خود

بازگردانید. این است  حقوق مسلم تان هستند راپادشاهی تان که  خردتان، بهشت تان و

 الترین آرمان زندگی بشریت، نه معجزات. معجزات عمر کوتاهی دارند. بهترین و وا

اگر الزم باشد، به شما معجزاتی نشان می دهم، اما نه برای نمایش و نه برای جلب تحسین 

با موانع یا تأثیرات بد مواجه  ید، شادر حین ممارست تان، هر زمان که الزم باشدشما. 

آن زمان خواهید فهمید که من می توانم معجزه کنم. من می توانم، اما  در .یدوش

چقدر بزرگ  که به شما نشان دهماستفاده نمیکنم تا فقط  از این نیروی خودهمینطوری 

درست،  نگرش بسیارخود،  ممارستهستم. نیازی به آن ندارم. از شما می خواهم که در 

باالترین سطح بازگردید و باالترین خرد را  هب تا داشته باشید درستآرمان  و درستتفکر 

اسباب بازی های پالستیکی متوسل  های بچگانه، به این بازی به ایناینکه  ، نهبازگیرید

سپس همه چیز به ملکوت الهی را بجوئید، ابتدا "خواهید داشت.  شوید. شما همه چیز

یزهای بزرگ . چیزهای کوچک نخواهید، چ(6:11)انجیل متی  "خواهد شد دادهشما 

بخواهید. این بیشتر در خور شماست و برای شما منفعت دارد، ما انسانها اشرف مخلوقات 

مسلم شما، و حق و منزلت  شأن برایهستیم. پس فقط بهترین ها را بخواهید، این 

 01 .بیشترین فایده را دارد
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 تعلیمبه همه  تانمی توانید اینجا بمانید  دنیا سفر می کنید وبه سراسر : استاد، شما سؤال

 بدهید، پس در غیاب شما، از چه کسی پیروی کنیم؟

لیم او پیروی می کنیم. پس حتی اگر ااز تع فقطاستاد: ما از استاد پیروی نمی کنیم، 

ما در صورتی از تعالیم پیروی میکنیم که استاد خطا کند، ما هرگز به راه خطا نمی رویم. 

ببینید آیا اصول باید ببینیم که تعالیم صحیح هستند یا نه. شما صحیح باشند، از اینرو 

 یا نه، آیا از هر آنچه که به شما آموزش می دهم تبعیت میکنم هستنداخالقی من درست 

هستم.  وگانودم هم به شما آموزش می دهم که گوشت نخورید و خمن . برای مثال: یا نه

نمی کنم. به شما آموزش می دهم  همبه شما آموزش می دهم دزدی نکنید و خودم 

خیرات کنید و خودم هم همین کار را می کنم. به شما آموزش می دهم مردم را دوست 

ازای  درمردم را دوست دارم و به آنها کمک می کنم. من هم داشته باشید و خودم 

شما پس  ،نمی گیرم، من پول خودم را، خودم در می آورمپول م میدهارائه که  تعالیمی

 چیزی از دست نمیدهد، فقط میتوانید بهره ببرید.

 را بودایی یا انجیل شرح داده شده متون مقدساخالقی که در  صولا مهه همچنینمن 

به شما آموزش  غیر اخالقی و چیز جدیدهین می دهم. پس من  تعلیمدوباره به شما 

چیز غیر اخالقی و   تان هین که معلم باشد، متوجه هستید؟ پس خیالتان راحت میدهمن

در متون  ،. همه چیزهایی که من یاد میدهمدهد نمیخارج از متون مذهبی به شما یاد 

تغییری  تعالیم بودا قوانین اخالقی، احکام الهی واز دوران باستان تاکنون، مذهبی هستند. 

را انجام میدهم، ها را به شما آموزش می دهم و خود هم همان نکرده اند. من همان تعالیم 

 پس حداقل می دانید که من آدم بدی نیستم، بنابراین این آموزش صحیح است، درسته؟

آرامش ذهنی به ارمغان می آورد. تفاوتی نمی کند با چه  برای شما خرد و نیز مدیتیشن

. روش ما هم استثناء نیستپس  .میکندباشد، به هر حال تا حدودی به شما کمک  روشی

را باور کنید. ن نیست م من فقط می گویم که این سریع ترین راه است، فقط همین. نیاز

حق انتخاب دارید. من فقط حقیقت را  شمامن فقط این اطالعات را به شما میدهم و حاال 

هستم و ، می گویم سریع ترین است. من راهبه هم روش باشدمیگویم. اگر این سریع ترین 

اجازه دروغ گفتن ندارم. حتی مردم معمولی هم دروغ نمی گویند، چرا یک راهبه باید 

. من هین چیز چون به پول شما احتیاج ندارمدروغ بگوید؟ دلیلی برای دروغ گفتن ندارم، 

الزم ندارم و حتی اینجا هم زندگی نمی کنم. هین نفعی از شما به من نمی رسد. ممکن 

هین  پسنبینید.  من را و شما هرگز دوباره خداحافظی کنما بروم و است فردا از اینج

 . درسته؟باشدخیالتان راحت  این بابت. از نشده استسودی عاید من 
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لیم همیشه با شما خواهند بود و احتیاج ابنابراین شما از تعالیم پیروی کنید، نه از من. تع

رهنمودهای شخصی من، راجع به ندارید که شخصاً مرا دنبال کنید. در صورتی که به 

پیشرفتهای مدیتیشن خود نیاز داشتید، می توانید برای من نامه بنویسید یا تلفن کنید و 

رموسا )تایوان( وبپرسید. امروزه نیاز نیست که همیشه در کنار استاد باشید، می توانید به ف

 ، یک دفترکاربیایید. بدن من فقط یک تجلی، یک خانه ،یا هر جای دیگری که من هستم

روحانی خودم استفاده کنم، هرگز  کالبدرا ببینید. اگر قرار بود فقط از ن تا شما م است

چگونه می توانستم این پیام را به شما  عدب نمی توانستید مرا ببینید و صدای مرا بشنوید.

نیست نگران نیاز مجبورم از بدنم استفاده کنم، اینطور نیست؟ پس  پسمنتقل کنم؟ 

. شما همیشه یک نفر را دارید. اگر به که اگر از اینجا بروم، کسی را نداشته باشید اشیدب

شما در خانه تان ظاهر شده ام.  ببینید کهاندازه کافی صادق و متعالی باشید، ممکن است 

را  اومیتوانید داشته باشید،  نیازکه استاد به سوی شما می آید و هر وقت که  می بینید

  01 .ت به بدن فیزیکی او وابسته باشیدنیاز نیس .ببینید

شما، دوست یا شخصی را بشناسم که خیلی مریض  شاگردبه عنوان اگر من : استاد، سؤال

کمک کنید یا تنها می توانید  واز شما بخواهم به او کمک کنید، آیا می توانید به ا باشد و

 کمک کنید؟ ،به فردی که تعالیم شما را دنبال می کند

و  "کارما"استاد به هرکس که برای شما عزیز باشد کمک می کند، اما با توجه به استاد: 

اینکه چه چیز به صالح اوست. در هر صورت درخواست کنید، اما نتیجه را به قدرت استاد 

 37واگذار کنید. 

 عشق به استاد زنده

فیزیکی  حضور ابتدا عشق به استاد هرگز تغییر نمی کند، فقط توسعه پیدا میکند. شما

شوید،  شما صبورتر می، حتی اگر حضور نداشته باشند. ریددوست دا همه رابعد  استاد و

. بسیار طبیعی می ورزیدشود و بی آنکه بدانید، عشق  عشق بی قید و شرط تان بیشتر می

تحول آزادی،  ،در حضور استادشما عشق به من است.  ،و راحت. به هرچه عشق بورزید

می دانید شما ارزشمندی بیشتری خواهید داشت.  نفس وه تماد بع، اعشق بیشتر، بیشتر

تا حس ارزشمندی  میکندفقط به شما کمک ، که این فرد هرگز به شما صدمه نمی زند

خواهد. این تنها عشقی است که  از شما نمی یچیز ی اینهادر ازاهرگز خود را باال ببرید و 

. کمرنگ نمی شود دیگر،حتی از یک زندگی به زندگی  ،هرگزو  هر قلبی را تکان می دهد

 این. هر جا که بروید، خواهید داشترا  این عشقتا همیشه ، به محض اینکه متشرف شوید
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، درست مانند شاد و مشعوف هستید، داشتن آناز  عشق را با خود احساس می کنید و

 نزدیک نور باشند. پروانه ها که دوست دارند

، همه چیزهایی که برای روح این نور چوند، نمرئی استاد را دوست دارنور عظیم و نا مهه

. پس را داراست کند برآورده همه چیزهایی که این دنیا نمی تواندتشنه مان نیاز داریم، 

کنار استاد می نشینید. شما عاشق ظاهر استاد  شما برای کسب رضایت و خرسندی،

 هستید.  نیستید، عاشق زیبایی درونی او

کنید. اما  می شعفاحساس شادی و شما ؟ هزنید، ن لبخند می ،به من فکر می کنید وقتی

عشق دنیوی همیشه شما را به این دنیا زنجیر می کند. اگر به من وصل باشید، هر جا من 

وصل باشید، به جایی میروید که او  یدیگرشخص بروم، شما هم می روید، اما اگر به 

حسادت و انواع وابستگی ها می کشاند. اما  بدبختی، کینه، میرود. این امر گاهی شما را به

دست ه عاشق استاد باشید، آزادی بیشتری ب بیشتر قدرکند. هر چ عشق به استاد فرق می

زیرا شما به  .نمی شناختیدهرگز که قبالً جنبه هایی در  و می آورید، همه نوع آزادی

هین آرزو،  ،اما اکنون هین چیز ،ه بودیداجتماع، اعتقادات، سنتها و پیوندهای فامیلی وابست

. فرق بین عشق نمی تواند شما را محدود کند هین عادت و هین گونه تمایالت پستی

را عشق می نامیم و موجب گره های کارمایی  هاتر که آن بی ارزش تو تمایالیف شر

کنید. را ترک ن . شما من را دوست دارید، اما می توانید هر لحظه م، همین استمیشود

 77 .دبترسی نیست فرق در این است، نیاز

 بزرگ استادانراه 

روی زمین  بهزیادی استادان گذشته بسیار بهتر شده، زیرا  دوراندنیای ما در مقایسه با 

دنیای ما در مقایسه با  و . ما ترقی کرده ایمرا تعلیم داده اند قوانین بزرگ تمدنو  آمده

 -استادان بزرگ روشن زیرا تر و مرفه تر شده است.متمدن تر، روشن  ،هزاران سال پیش

با اینکه  ضمیر که تعدادشان بسیار، بسیار زیاد بوده، سطح درک و فهم ما را باالتر برده اند.

، ارتعاش آنها به جا مانده از آنها دادند، ولی تعالیم تعلیم می یک گروه از مردمبه آنها تنها 

بهره  به تمام دنیا ر مقیاس وسیعد ،خود ادامه دادهو دانه هایی که کاشته اند، به رشد 

. از این رو دنیای ما روز به ارتقاء داده اندرسانده و آگاهی نوع بشر را به سطح متعالی تری 

 72 روز بهتر و بهتر می شود.
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او به سطح باالتری ارتقاء می یابند و  شاگردانوقتی استادی به روی زمین می آید، نه تنها 

شوند، بلکه تمام نوع بشر تزکیه می شود و به سطح متعالی تری از  بیشتری میدارای خرد 

سبب و  متبرک کرده ، کره زمین ما رااستادانبسیاری از  بنابراینآگاهی ارتقاء می یابد. 

به  ،زمین هنوز به سطح ادراک بهشتیولی با این وجود، . شده اند که جهان ما بهتر شود

 10 وجود دارند، نرسیده است. کائناتدیگری که در سطح آگاهی جهان های بسیار 

. خیلی از راه آنها پیروی کنیم، باید سطح استادان دوران باستان برسیماگر بخواهیم به 

دوره پزشکی  بروید،دانشگاه  به، باید ندکتر شد رایباین است که  مثلدرست ساده است، 

که چگونه دکتر شوید. برای مسیح بیاموزند پزشکان فارغ التحصیل به شما  بگذرانید ورا 

ارتباط  "مه خداکل"درون و  "نور"باید با  ،آنها را تمرین کنیم متدشدن هم، باید گونه 

، ، بدون هین قید و شرط، تعهد فیزیکی یا ذهنیبه طور رایگانکنیم. من می توانم  برقرار

شما به  . فقط سرسپردگی شما الزم است. سرسپردگیاین متد را به شما آموزش دهم

 1 برنامه ریزی، نظم و اختیار خودتان. فقط همین نیاز است. ر اساسروزانه ب ممارست

دلیلش گذشته را رعایت کنیم؟  ادانمانده از استفرامین به جا حال، چرا ما نتوانسته ایم 

است خاطر کنیم، بلکه به این  نمی خواهیم یا هین کوششی برای آن نمیاین نیست که 

 استاندارددر  دوام آوردنبرای  فقط. گاهی و فرسوده هستیمخسته  و نداریمکه توان کافی 

تر  "متمدن"های  با وسوسه و حتی کنیم سختی کار به باید ،تمدن رو به افزایش همیشه

دست ه خواهیم معرفت و حرمت خود را دوباره بمی اگر  . از اینرو،روبرو می شویم هم

ه را اتخاذ کنیم. زیرا گاهی اینطور بتری "متمدن"آوریم، باید برای حفاظت خودمان راه 

 در واقع ماخود را از دست داده ایم.  گم شده و ،نظر میرسد که در گرداب تالش برای بقاء

را از دست داده ایم.  مان، بلکه کنترل نفس نداده ایم جسم یا خواسته هایمان را از دست

چه نفعی برای آن انسانی است که تمام دنیا را بدست "برای همین در انجیل گفته شده : 

 (06:76)انجیل متی  "می آورد، ولی خود را گم میکند؟

چیزی  من که "گم کردن را درک نمی کنیم. فکر می کنیم:  "خود"ما معنای واقعی  ولی

به شما  تان. اگر رئیس "یشتر و بیشتر عایدم میشودعکس هر روز ب از دست نمی دهم، بر

یک بار دیگر )یک بار فقط ارتقاء درجه دهد یا بخواهید یک بچه دیگر داشته باشید، 

کنید. بعضی از بارها قابل تحمل هستند و برخی  بر خود اضافه میدیگر  دوست داشتنی(

 را از "خود"بیشتر ید، دیگر دوست داشتنی. اما هر چه بیشتر در امور دنیوی درگیر شو

؟ این که ما چه باید بدانید "خود"مورد در . می شناسید را "خود"کمتر دست می دهید و 

کائنات هستیم. تمام متون مقدس مذهبی راجع به این امر  در قدرتمندترین موجودات
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این باور هستند که زندگی انسان از هر چیز دیگری  صحبت می کنند. تعالیم بودایی بر

ارزشمندتر است. متون مذهبی مسلمانان می گوید که ما بر روی زمین مهمان هستیم. 

ما چیزی بیشتر از بدن فیزیکی  است وی پس این بدان معناست که خانه ما جای دیگر

 1 هستیم.

و خرد  درایتو از  دکافی نیست، باید خود را تعلیم دهی تنها باور داشتن به این چیزهااما 

با سطوح باالتر زندگی،  به این شکل. دطوح متعالی هستی استفاده کنیخود، برای کشف س

متعالی تر  هر روز، و می شویدآشنا  و بیشتر ، بیشترقدرت های برتر و سطوح باالتر تفکر

خواهید برای خودتان انجام  همه کارهایی که میشوید. سپس نیروی درونی شما،  می

یم که خداوند از ئتوانیم بگو و می می شناسیم. در آن زمان خدا را دهد دهید را انجام می

، زیرا در آن زمان با خدا یکی شده ایم. دهد همه کار برای ما انجام می ،طریق جسم ما

. بعد از آن (01:11انجیل یوحنا ) "من و پدرم یکی هستیم"همان چیزی که مسیح گفت: 

 انجام کارها، قدرت اندک و خرد محدودمانکنیم و دیگر برای  نمی هرگز احساس تنهایی

 1 .را به کار نمی گیریم
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 تشرف
 سخنرانی استاد اعظم چینگ های

 انواع روح. همانطور که می دانید ما با گشایشتشرف در واقع واژه ای است برای بیان 

در حقیقت روند  ،بسیاری از موانع مرئی و نامرئی احاطه شده ایم. آنچه  تشرف می نامیم

، به منظور برکت آن به این جهان هستی کردنگشایش دروازه معرفت و خرد و جاری 

 خردحقیقی، همواره در عظمت و  "خود"اما   شخص است. "خود"دادن به جهان و نیز 

38بنابراین نیازی به برکت ندارد. غوطه ور است. 
 

ست. تشرف به مفهوم آن است تشرف به معنای آغاز یک زندگی جدید با یک نظم تازه ا 

که استاد شما را پذیرفته تا در زمره یکی از قدیسین باشید. در آن زمان شما دیگر یک فرد 

عادی نیستید، ارتقاء یافته اید. همانند زمانی که برای ورود به دانشگاه ثبت نام می کنید و 

پناه تعمید و یا  دیگر یک شاگرد دبیرستانی نیستید. در دوران باستان این عمل را غسل

 14 به استاد می نامیدند. بردن

  تشرففرایند 

استاد و قدرت الهی درون تزکیه می شویم، حتی اگر در زمان تشرف  و برکت ما با لطف

خیلی مطهر نباشیم. وقتی درب های زندان را بشکنیم، نور را می بینیم و صوت را 

را روشن ضمیری آنی  میشنویم، زیرا آنها فراسوی جهان مادی هستند. به همین دلیل آن

ارتباط برقرار با جهان های برتر  ،در زمان تشرف ما می نامیم. این بدان معناست که

 .این ارتباط هرگز قطع نمیشودو  میکنیم

را باز  بمثالً در نظر بگیرید که یک روز آفتابی است و شما در خانه تان هستید. اگر در

خدا وجود دارند، ولی ما در  صوتتوانید آفتاب را ببینید. به همین شکل، نور و  نکنید، نمی

د محبوس هستیم. ما زندانی افکار و تعصبات و نتایج اعمال تعصبات خو زندان افکار و
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گذشته می باشیم و به همین دلیل قادر به دیدن و شنیدن  در خودزندگی های متعدد 

نیستیم. در زمان تشرف، استاد به شما این توفیق را می دهد که یکبار و برای همیشه همه 

رست و پشتکار داشته باشیم، چرا که این ها را کنار بگذارید. ولی باید در این کار مما

طبقات بسیار زیاد دیگری وجود دارند که باید آنها را کشف کنیم. در واقع تشرف ابتدای 

 شروع پایین ترین چاکرااز افراد بسیاری،  ون، چاست راه است، ولی یک شروع بزرگ

 در ،نجامداسال به طول بی01این عمل ممکن است  و برسندچاکرا میکنند تا به باالترین 

حالی که ما از چاکرای باال آغاز می کنیم. استاد تمام نیرو را در باالی سر جمع می کند تا 

دروازه ای به بهشت ند( نک اشاره می انش بتوانیم نور را ببینیم. این ) استاد به چشم سوم

 18بسیار راه یابید.  کا  هایکه می توانید از آن به است 

زنیم و شما به  دهیم، یک کلمه هم حرف نمی وقتی این روش را به شما انتقال می 

هرگز  تاکنوندست می آورید که ه چیزی را بشما . دست می یابیدبهترین روشن ضمیری 

نداشته اید. بسیار سبک، معصوم،  هرگز  که تا کنون کنید پیدا میاحساسی  ،یده اداشتن

تعمید دهنده، غسل  یحییمید است. وقتی مسیح توسط زیبا و آرام. این معنای غسل تع

شخصی که  وقتید. مآمی تعمید داده شد، نوری را دید که مانند یک کبوتر به سویش 

، باید حداقل کمی نور به این کار را انجام دهدادعا می کند می تواند شما را تعمید دهد، 

که در  آتش بزرگآن  همچون بهشت آمد یا کبوتر که ازآن  همچون ، درستشما بدهد

دای رعد یا صدای ص همچونکه  بشنویدرا  خدا باید صدای یا انجیل به آن اشاره شده

 3 تعمید داده شده اید.که د شویتوانید مطمئن  می آنگاه .است های بسیارآب

ها، نور خدا را  شما ارتعاش صدای خداوند را در درون تان می شنوید ولی نه با این گوش

نه با این چشم ها. نمی توانم با کلمات اینها را بیان کنم. زبان و هوش به می بینید ولی 

نه به روح و خداوند. افکار ما از داده ها،  ،اقلیم ذهن و ماده مربوط می شوند )محدودند(

و از  خودجوشطور ه ب ذات الهی ماآموزش ها و افکار دیگران نشأت می گیرند. روح ما و 

. هر آنچه تحت تأثیر وجود آمده و حمایت کننده و خالص استشده، از خود به  زادهخود 

جامعه، افکار، فلسفه یا زبان باشد، به هوش تعلق دارد، نه به معرفت و خرد. بنابراین من 

فقط در سکوت مطلق می توانم آن را انتقال دهم. به همین دلیل است که آن را انتقال 

 1 ذهن به ذهن یا قلب به قلب می نامیم.
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 یای تشرفمزا

به ما را دهد و  مان الهی را نشان ملکوتتا  کند مینور درون راه را روشن  پس از تشرف،

 چنان، جایگاه حقیقی خوداز یافتن  همچنینسازد.  رهنمون، مان سوی خانه حقیقی

. ما سرشار از تمام نمی شناختیم در این جهان که قبالً هرگزکنیم  را تجربه میسروری 

طور ه یم، اما هرگز بدهپرورش داشتیم آنها را  فضائلی می شویم که سعیها و  یزیبای

که  مطلقی خرد ی آنتمامنرسیده بودیم. تعالیم بهشتی از طریق زبان درونی،  هاکامل به آن

را احیاء  آنقدر از آن دور بودیم که نتوانستیم از آن استفاده کنیمولی متعلق به ماست، 

تواند، این  شویم و هین چیز در این جهان نمی می تبدیل انراضی ترین انس به بعد. میکند

 32. ه ما ارزانی داردتأثیر را ب

نیز متصل و از بیرون  دارید دریافت میحمایت و کمک  ،پس از تشرف شما از درون

را کمکهای استاد  مکن استم کنید،می مدیتیشن  درونی یعنی وقتیهستید. کمک 

شما نور را ببینید و احساس آرامش و سعادت و برکت کنید.  ممکن است یاببینید 

بی نهایت  تاو عشق شما میکند رشد هر روز احساس میکنید که خرد و معرفت شما 

موفقیت آمیز و بسیار مفید است. در  ،فهمید این روش می در این زمانگسترش می یابد. 

 از آنائه دهد که کورکورانه ار به شما روشیو  غیر این صورت، اگر هر کسی از راه برسد

را ارزیابی  ت کرده باشد، چگونه می خواهید آناثبارا به شما  پیروی کنید، بدون اینکه آن

به طور  ،در زمان تشرفو شما  بخواهید از ما گواهکنید؟ باید به شما اثبات کنیم. شما باید 

زمانی که مشکلی  .تداش دیخواه این گواه را و بعد از آن به صورت مستمر، هر روز فوری

پناه  برایتان پیش بیاید و حادثه ای اتفاق بیافتد و هین کسی را نداشته باشید که به او

در این . می کنیددرک  در این زمان، قدرت خدا را. ، اعجاز این روش را می بینیدببرید

خدا شما را دوست که می فهمید  به این صورت. که خدا را دوست داریدمی فهمید  زمان

ید؟ فهمرا باینها توانید  کند، در غیر این صورت چگونه می ارد و از شما حمایت مید

را نبینیم و عشق و حمایت او را در زمان  خداچگونه بفهمیم که خدا وجود دارد؟ وقتی 

بخواهیم که هرروز بیاید، ولی  او از ؟ نباید حتماًفایده خدا چیست ،نیاز احساس نکنیم

پس از بکارگیری یک نفر آنجا هست. که وقتی به او احتیاج داریم، باید احساس کنیم 

به به عنوان یک مسیحی، حتی خدا را بیشتر پرستش می کنید.  شما، "کوان یین"روش 

ه کنید. چرا ک بودایی بهتری میشوید و از بودا بیشتر سپاسگزاری میعنوان یک بودایی، 

حمایت و نیروی پر برکت را در ما یک بودا )یک استاد روشن ضمیر( چیست.  دفهمی می

 11 کنیم. تجربه می و بینیم، حس می کنیم هر لحظه از زندگی می
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 بودن شاگرد

وقتی همه جا خواهد بود. در باید خدا را در هر زمان به یاد داشته باشد و خدا  شاگردیک 

کنیم یا کتاب یا غذایی را با آنها سهیم  کنیم، به آنها فکر می مان، نگاه می یانبه اطراف

و آنها را  کارمای آنها را کاهش می دهیم به این شکل و از آنها کارما می گیریم میشویم،

نور را گسترش دهیم و تاریکی را دفع  کهدلیل ممارست ما همین است،یم. کنمتبرک می 

دهند، متبرک می شوند و ما  به ما میکنیم. کسانی که مقداری از کارمای خود را 

نه فقط برای خود، بلکه برای همه کسانی خوشحالیم که میتوانیم به آنها کمک کنیم. ما 

. به همین دلیل است که پیشرفت ما کنیم که بر سر راه ما قرار می گیرند نیز ممارست می

دیگران کمک  چه کسی بهو بعد  رفتیم صورت فوراً به بهشت می کند است. در غیر این

 ، همهمیکرد؟ ما باید بمانیم که دین خود را ادا کنیم و به جهان کمک کنیم. از آن گذشته

وسیله ه به هم متصل هستیم. افرادی که جاده، هواپیما یا خانه های ما را می سازند، ب ما

 خود ،انهیماهمانند هزینه های بیمه، خدمات، مالیات و غیره که  ، درستما متبرک میشوند

توانید یک  . میراه فرار ندارید!د. نشو تان کم می از حقوق ،بدون دخالت شما و خوده ب

باید برای  ،جور دیگر به این مسئله نگاه کنید. اگر می خواهید زندگی راحتی داشته باشید

مبلغ زیادی بپردازید. وقتی ممارست  ،برخورداری از خدمات جامعه و اختراعات جدید

د. اینگونه شونمیشریک این کار  اجر و نتیجهدر  ،صورت خودکاره ب افراد دیگرمیکنید، 

تان اعضای خانواده دوستان و وقتی شوند و حتی  می نسل شما رستگار  3یا  1است که 

این افراد با شما مرتبط هستند، زیرا به شما کمک  کنند.می برکت دریافت  ،می میرند

  74شما را دوست دارند.  ، زیرا شما آنها را دوست دارید و آنها،کردند

یگر را می بینند یا وقتی در یک همد هر جای دیگرما وقتی در خیابان یا  شاگردانبیشتر 

کنند عضو یک خانواده هستند و  کنند، احساس می سرزمین غریب همدیگر را مالقات می

 توانند به یکدیگر اعتماد کنند. می دانند که آن شخص متشرف به آنها می دانند که می

اقل صدمه ای به آنها نمی زند. اگر دنیا اینگونه حد کمک می کند، آنها را دوست دارد یا

، اما میدانیم چه میشد؟ البته ما همچنان اشتباهات و خصوصیات اخالقی خود را داریم بود،

میدانیم که میتوانیم  م.عشق داریمی دانیم که که می توانیم به همدیگر اعتماد کنیم و 

می دهیم. در این موارد به یکدیگر اطمینان  را هر آنچه داریم که می دانیم عشق بورزیم.

به بهشت برویم، همین جا می مانیم. بنابراین  بسازیم، نیاز نیست چنین دنیاییداریم. اگر 

 16 روع کردیم و سر انجام به زمین رسیدیم. این خوب است.ش "نیروانا"از 
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با دیگران سخن  هنگامی کهرا دیده ایم و  خود عظمت درون ما ذات حقیقی، روشنایی و

بیشتر می دانیم و حاال و احساس می کنیم که  خرد ما به بیرون جاری میشود ،یمئگو می

به تقدس نزدیک تر شده ایم. اما هنوز هم اگر در مواقعی مراقب نباشیم، عظمت  براستی

به نظر  صورت، که در اینخود استفاده نمی کنیم  خردخود را فراموش می کنیم و از 

و دفترچه خاطرات معنوی  فرامینبنابراین  عادات گذشته خود سقوط کرده ایم. به رسدمی

همیشه خود را تا هستیم،  آموزگار خود ما همیشه به ما یادآوری کنند که تاهستند 

 14 آگاه شویم. ،کنترل کنیم و وقتی راه خطا می رویمبررسی و 

در  وقتی از عظمت خود شوید. عظمت می همانقدر باهر اندازه خود را با عظمت سازید، 

 . در غیر این، به همان اندازه با عظمت می شویدجهت پیشرفت خود و دیگران بهره جویید

الهی  ملکوتصورت، اگر خدا را نمی بیند، اگر فطرت بودایی خود را نمی شناسید، اگر 

ود شما هستید که باید را مقصر ندانید. چرا که این خن ، مرا نمی شناسیددرون خود 

کنید، خودتان  تکیهسرزنش شوید. تنها کسی که می توانید در کشف این عظمت به او 

 برایهستید. من تنها راه را نشان می دهم. اهمیتی ندارد من چه عظمتی داشته باشم. اگر 

متوجه  .نکنید و از آن بهره نجویید، هین منفعتی نبرده ایدتالش کشف عظمت خودتان 

 14 ؟شدید

بتوانیم در  اینکه به نقطه آرامش برسیم تادر واقع ما سخت ممارست می کنیم، تنها برای 

یم و هر ئمان را بگشا لذت ببریم، تا بتوانیم قلب ،از آنچه هستیم و آنچه داریمهر شرایطی، 

حس کنیم تا دیگر به هین کسی  مه موجوداترا در ه" الهی ذات"چیزی را تحمل کنیم و 

 11. گاه نکنیمقارت نح ه دیدهب

ین جهان اپس از ترک این دنیا )مرگ(، مجبور نیست دوباره در رهرو متد کوان یین، 

کمک به نجات  برای و مگر اینکه بخواهد به شکل یک استاد روشن ضمیر ،متولد شود

 -که رهرو کوان یین میتواند به جهان بشریت از درد و رنج بازگردد. این بدان دلیل است

ندارد. نیاز دیگر به این دنیای رنج آور او . بسیاری برود که زیباتر و فوق العاده هستندهای 

بتواند در  پس از ممارست متد کوان یین، خرد و ارتعاش او به سطحی از قداست رسیده که

 10 زندگی کند. جالل و جبروت ملکوت الهی

مان  مان، خواهران برادرانمان برسید، به  سعی نکنید همیشه مراقب من باشد، به مهمانان

خواهند مراقب من  و هرکس دیگری که نیاز به مراقبت دارد، رسیدگی کنید. همه می

باشند و نزدیک من بمانند. ولی نمی دانند که من در وجود همه افراد هستم. مراقبت از 
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ه دیگران به منزله مراقبت از من است. من فقط به کمی توجه نیاز دارم. من نیاز ندارم ک

همه شما به من توجه کنید، اینطوری من را له می کنید. با عشق و توجه بیش از حد خود 

که خواهران و برادرانی هستند که به این عشق و توجه  در صورتی ،را خفه می کنیدن م

آنها هم، خود من هستند! شما با این کند.  نمیتوجه دارند، ولی کسی به آنها نیاز  شما

ن می توانم . چون مکنید به من رسیدگی نمیکنید و  رها می من راگویی کارتان، 

مراقب آنها ولی من حس میکنم. پس اگر  ،کنید حس نمی احساس آنها را حس کنم. شما

 می فهممرا  اینمن  .، به منزله این است که مرا آزار داده ایدنباشید و به آنها توجه نکنید

 34 و اذیت میشوم.

با این کار، : آیا معتقدید تشرف به معنای آن است که شما فرد را متبرک می کنید و سؤال

 دری به امکانات جدید به روی او گشوده میشود؟

 نبعدر جهان هستی با عظمت ترین هستیم، همه ما. ما از عظیم ترین م در واقع مااستاد: 

از درختان، صخره ها یا  عظمت ترین باشیم. نمی توانیم سرچشمه گرفته ایم. پس باید با

 -هر چیز دیگری نشأت گرفته باشیم. پس تشرف یک شوک آنی است که ما را به متعالی

دنیوی مشغول روزمره باز میگرداند، مقامی که چون به شدت به فعالیت های  ترین مقام

  38بوده ایم، به طور کامل آن را فراموش کرده ایم. 

شما خواهد ماند؟  شاگردآیا برای همیشه  ،سد: اگر کسی توسط شما به تشرف برسؤال

 چیست؟ شاگردوظیفه یک 

د این است که به مقام استادی برسد. پس نیازی نیست برای شاگراستاد: وظیفه یک 

من باشد، چرا که شما هم اکنون یک  شاگردد من باشد. حتی احتیاج نیست شاگرهمیشه 

تان را چگونه  "خود"به شما می گویم که  فقطاستاد هستید. فقط به آن آگاه نیستید. من 

 30 . فقط همین.بازشناسید

 ؟به کسی که توسط استاد دیگری متشرف شده، تشرف میدهید: آیا شما سؤال

اعتقاد داشته باشد که من برای رساندن  که آن شخص واقعاً ولی تنها در صورتی ،استاد: بله

سطح باالتر، تواناتر و سریع تر هستم. در غیر این صورت اگر هنوز احساس می کند  به او

و ایمان بیشتری دارد، بهتر است با استاد خود باقی بماند. اگر  دلبستگیاستاد خود  که به

به نور و صوتی و  هنوز شک دارید عوض نکنید. اگراو را معتقدید استاد شما بهترین است، 

صورت باید چیز دیگری را امتحان کنید. چرا که نور و  اید، در آنکه من گفتم نرسیده 
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صوتی که به آن اشاره کردم، وسیله ارزیابی یک استاد حقیقی است. متأسفانه باید بگویم، 

کسی که نتواند نور و صوت آنی را به شما نشان دهد، استاد نیست. جاده ای که به بهشت 

. دقیقاً مانند زمانی که می خواهید به است با نور و صوت تجهیز شده ،منتهی می شود

. هر چیزی به دلیلی وجود داردباید به دستگاه اکسیژن مجهز شده باشید.  و غواصی بروید

 17 می بینید. این همان نور است.نور به همین خاطر است که در اطراف یک انسان مقدس 

 : کودکان چگونه می توانند متد شما را ممارست کنند؟سؤال

شان متشرف باشند، می توانند نیمه  شوند، اگر والدین ساله می 6استاد: وقتی کودکان 

کنند، میتوانند می، با داشتن والدینی که ممارست میشوندساله 07متشرف شوند و وقتی 

 31سالگی صبر کنند.  06کودکان باید تا . اگر والدین متشرف نباشند، بگیرندکامالً تشرف 

 پنجگانه فرامین

گذشته  ما در چشم باطن ما با موانعی حاصل از نادانی و اعمال غیر مقدس ،ال حاضردر ح

. ما به نیروی یک فرد آگاه نیاز داریمپوشانده شده است. برای تطهیر آن، به دست یاری 

آن  تا نیاز داریم که در وجود همه ماست. تنها کافی است شیر را باز کنید  عظیم خداوند

آب که شیر آن خراب شده است. اگر  مخزنیک  همچون رستد نیرو جاری شود.

تعمیر می کنم، تنها به شرط هین قید و شرطی  دونرایگان و بمن این شیر را  ،بخواهید

داشته باشید. از  شریف و یک رژیم غذایی شریفآنکه خود را پاک کنید و یک زندگی 

نکشید، هرگز دروغ  امروز به بعد باید عهد ببندید که دیگر گوشت نخورید، موجودی را

برای  فرمان بودایی 3فرمان کتاب مقدس یا  01 غیره. دقیقاً مانند ید، دزدی نکنید وئنگو

نکنید، دزدی  خیانت: موجودی را نکشید، دروغ نگویید، که عبارتند از اشخاص غیر راهب

 6 نکنید، الکل ننوشید، قمار نکنید و از مواد مخدر استفاده نکنید.

 تن حق زندگی موجودات زنده دیگررهیز از گرفپ -1

پرهیز از کشتن، به معنای نخوردن گوشت حیوانات هم هست. زیرا اگرچه خود شما آن 

خاطر شما آنها را بکشند تا بتوانید آنها را ه نمی کشید، ولی دیگران مجبورند ب را اتموجود

 7 ثیر خواهد گذاشت.أغیر مستقیم است و روی ما ت اربخورید. این کشت

 ای که  درماندگیبخشی از خشم، کینه و ، اجتناب ناپذیربه طور ، موقتی گوشت می خوری 

در  بعد کند و ذ می، به آگاهی ما نفوشودایجاد می حیوان، در قلب او هنگام کشته شدن

، وقتی مبینی کابوس می ،م. بنابراین وقتی شب می خوابیمکنیمی آرامی  درون احساس نا
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اتمسفر  ، به علتمد، می ترسند و فرار میکنند و وقتی بیمار می شویحیوانات ما را می بینن

 00 .میشودسخت شفای ما  ،نامدر اطراف بدن  ناشی از خوردن گوشت خشم و نفرت

 : آیا می توانیم تخم مرغ بی نطفه بخوریم؟سؤال

او  استاد: خیر، زیرا تخم مرغ ذاتاً نیمی از زندگی را در خود دارد و اگر این شانس را به

نیروهای منفی و ارواح را جذب  ،عالوه، تخم مرغه . بمیشودبه جوجه تبدیل  ،بدهید

 پس اگر مقداری تخم مرغ بخوریم، شاید به این نیروهای منفی آلوده شویم.میکند، 

)جادوگرانی با نیت بد  بسیاری از جادوگران سیاه یا سفید، دانید می احتماالًهمانطور که 

تسخیر شده، از تخم مرغ  ،شان توسط ارواح جه افرادی که روحیا نیت خوب(، در معال

 14 استفاده می کنند. پس بسیار منطقی است که تخم مرغ نخوریم.

 آگاهانه گوشت مصرف کند، صورت ناه ، ولی ب: اگر شخصی مایل باشد وگان باشدسؤال

 ؟بر روی او میگذارد چه تأثیری چطور میشود و این کار

مشکلی  ،، اما اگر هر روز کمی بیشتر مدیتیشن کندبگیردممکن است کمی دل درد  استاد:

مهر و  برای این است که فقط وگان. رژیم اجتناب کردپیش نمی آید. همیشه نمی شود 

 شامل تمامی موجودات و تا یابدجال  بیشترو  ی که در وجود ماست، افزایش یابدمحبت

بذر عشق در . این رژیم برای این است که یابدگسترش ن و خواهران کوچکتر ما ابرادر

آگاهانه کاری  د. اما اگر نایابجال  نو حس شفقت و دلسوزی ما شته شودکاوجود ما 

 31 خدا هم ما را سرزنش نخواهد کرد. .کردیم، کسی نمی تواند ما را سرزنش کند

 پرهیز از دروغ گفتن، -2

 نیست. مادوری از تصاحب آنچه متعلق به  -3

یا درخواست قبلی برداریم. ما  بدون اجازه راهر آنچه متعلق به ما نیست دزدی یعنی 

میتوانیم وقت و انرژی دیگران را هم بدزدیم. این نوع دزدی را بسیار خوب می شناسید. 

ساعتها وقت شما را می گیرند و شما نمی توانید آنها را  ،بعضی دوستان در مکالمات تلفنی

می شوید، اما به خاطر رعایت ادب و دلسوزی فقط گوش می دهید متوقف کنید و خسته 

چه می گویند، زیرا خیلی  دانید که واقعاً نمی . در حالی"، بله...آهان، بله"ید: ئگو و می

تان را به شناخت خداوند  خسته کننده هستند. این هم نوعی دزدی است. شما باید وقت

 1 وده.بیه اتاختصاص دهید، نه صحبت در مورد موضوع
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 پرهیز از انحراف جنسی -4

که باید  افراط در فعالیت جنسی زیاد، بدن شما را خسته می کند و قدرت ذهنی شما 

روشن ضمیری حفن شود و به شما و نوع بشر یاری رساند را تخلیه  عظیم ترینبرای 

 شرافتمندانه تر است، همین. سوء استفاده جنسی به معنای ان اگر چنین نکنید،میکند. 

. این شته باشیدزیادی دا های و زن هااست که شما دوست دخترها، دوست پسرها، شوهر

 31 امر انرژی ذخیره در وجود شما را تخلیه می کند.

بسیار ساده است، این امر بدان معناست که اگر همسری دارید، لطفاَ به فکر ایجاد رابطه  

به دور از گرفتاری و بحث و جدل با شخص دیگری نباشید! زندگی خود را ساده نگه دارید، 

عاطفی. این امر موجب می شود به احساسات دیگران صدمه بزنیم و ما نمی خواهیم به 

خواهیم از کشمکش، از آسیب زدن  . ما میاز نظر عاطفیحتی  ،کسی آسیب وارد کنیم

شان  ، مخصوصاً به کسانی که دوستدوری کنیم ، فیزیکی و ذهنی به هر کسیعاطفی

 ،یدئگوب اگربه همسرتان نگویید،  ،فقط همین. اگر هم اکنون معشوقه ای داریدداریم، 

تان به آرامی و آهستگی حل کنید و در این می زنید. این مسئله را خود ضربه به او بیشتر

برخی افراد فکر می کنند اگر به خانه بروند و صادقانه به  مورد، به همسرتان اعتراف نکنید.

عاقل هستند. این کار صحیح نیست. خوب  ویند، خیلی صادق وهمسرشان موضوع را بگ

دیگران  تاد بریخواهید آشغال را به خانه ب اشتباه کردید، پس چرا می دیگر نیست. شما که

چیزی نداند، آنقدر احساس بدی نخواهد داشت. این حقیقت به او  از آن لذت ببرند؟ اگر او

ل کنیم و دوباره مرتکب آن نشویم، فقط ضربه می زند. بنابراین سعی کنیم مشکل را ح

 17 همین.

روابط جنسی همجنس گرایان هم مانند روابط جنسی طبیعی بین زن و مرد  : آیا بهسؤال

 احترام می گذارید؟

فقط کارشناس نیستم )خنده(.  از این دو مورد: راستش نمی دانم. من در هین یک سؤال

و خود را هم جنس گرا یا کنید  شناسایی میکه چرا خود را در قالب جسم توانم بگویم می

هستیم. ما مظهر  "روح القدس"ما برادران، ما جسم نیستیم،  ؟غیر هم جنس گرا می دانید

هویت خود را هستیم. چرا  کائناتچیز در  همه "استاد اعظم"ما ، خرد هستیمعشق و 

تان را پایین می آورید و  شکل، مقام فالنو با طبقه بندی خود به  اینطور مشخص میکنید

. خود را خدا بدانید، به روشن ضمیری برسید و کنید در خود احساس حقارت ایجاد می

 12 ر موقت است.ابدانید همه این چیزها تنها یک گذ
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 وری از مواد سکر آور د -5

مواد سکر آور شامل مواد مخدر، مشروبات الکلی و تمام چیزهایی است که شما را معتاد 

د، به سلولهای مغزی نرا کدر می کن شماو از شما یک برده می سازند، بینش  می کنند

را مختل انجام صحیح کارها و  دیدنتفکر،  و توانایی شما برای دنآسیب می رسان شما

30 . اینها مواد سکر آور هستند.میکنند
 

مجاز بودیم که بدل های بی ارزش. اگر قبالً  باید با قدرت خدا مست شویم، نه با اینما 

دادیم، برای این بود که از  را انجام میاین کارها این کارها را انجام دهیم یا از روی جهالت 

با وجود زندگی ناراضی بودیم و آرزومند چیزی دیگری بودیم که نمی دانستیم چیست. 

و  از درون احساس تهی بودن می کردیمما موجود در جامعه امروز،  فن آوریهمه پول و 

و به همین دلیل به سیگار، موادمخدر، قمار،  داشتیم نارضایتیاحساس  د نبودیم. ماشا

کنیم. گمان می کردیم از این  راضیسکس یا هر چیز دیگری روی می آوردیم تا خود را 

کنیم. ولی هر چه بیشتر از آنها استفاده کنیم، بیشتر احساس  طریق خود را راضی می

نیاز به آن  کنیم. هر چه بیشتر مصرف کنید، بیشتر خستگی، تهی بودن و بیهودگی می

. است تان سوء استفاده شده از جسم و ذهن که کنید بیشتر احساس می و پیدا میکنید

حقیقی که جایگزینی برای همه اینهاست، چنان رضایتی در شما به وجود  "ماده سکر آور"

 6 که به هین یک از اینها نیازی ندارید. می آورد

شود و تشرف  وگانبخورد، آیا باز هم میتواند  کسی تحت نظر پزشک دارو: اگر سؤال

 بگیرد؟

مصرف دارو به معنای استفاده از مواد مخدر نیست. می دانید  ؟استاد: بله، چراکه نه

هم  منظورم از مواد مخدر چیست؟ منظورم موادی است که در کشورتان ممنوع است. من

 زندگی ،مصرف این مواد بسیار پرهزینه است زیراخاطر خودتان، ه آن را ممنوع می کنم، ب

 ،را تباه می کند و از شما یک آدم پست و وابسته می سازد. شما باید مانند یک پادشاه شما

جهان را  با باالترین قدرت و خرد درونی خود، و گام بردارید مانند یک خدا بر روی زمین

 16متبرک سازید. 

 اینکه الکل مصرف دارویی دارد، چرا نمی توان از آن استفاده کرد؟: با وجود سؤال 

را  مان گذارد. الکل ذهن ما را آشفته و سیستم عصبی استاد: مصرف الکل روی مغز اثر می

تا حدی فلج می کند. اهمیتی ندارد که در همان لحظه چه تأثیرسطحی مثبتی بر شما 
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به باید ما برای رسیدن به روش ضمیری،  واما به مغز شما آسیب می رساند ، داشته باشد

مان تکیه کنیم. پس نباید به مغز آسیب برسانیم. هرچه آن را کرخت تر تفکر سیستم

 6 کنیم، پریشان خاطرتر می شویم و قادر به درست فکر کردن نخواهیم بود.

 : در باره اثر مواد شیمیایی روی میوه ها و سبزیجات چه نظری دارید؟ سؤال

کنید. آنها را با آب نمک بشویید و بخورید،  شما دیگر زیاده روی می !وه خدای مناستاد: ا

 31 . نه؟می میریداگر چیزی نخورید، 

: در فرم تشرف آمده که هرگز از قدرت روحی برای درمان بیماری دیگران استفاده سؤال

نکنید. لطفاً در مورد آن توضیح دهید؟ من در محیطی زندگی می کنم که بسیاری از 

 انجام دهند. دیگر های درمانیروشقادرند کار درمانی را با دست یا مردم 

از ، ی ندارد. ولی اگر می خواهید همه چیزباشید مانع درمانگراستاد: اگر می خواهید یک 

را  درمانگریباید ، تا زمانی که همه چیز را یاد نگرفته اید، یاد بگیرید را درمانگریجمله 

مردم فقط  درمان بدون درمانگری.. درمان کنیدبرای مدتی کنار بگذارید. آنوقت می توانید 

ام حرکاتی با دست( خاصی )انج ی"مودرا". نیازی نیست درمان میشوندبا دیدن شما 

، کنیددرمان انجام دهید یا حوزه مغناطیسی آنها را به هم بزنید. آیا اگر امروز شخصی را 

 ،به این شکل درمان کردنفهمید؟  ؟ مینشودمیتوانید تضمین کنید که او فردا بیمار 

، او به میشوددرمان روحی  درمانگروسیله یک ه کامل نیست و همچنین وقتی کسی ب

برای  ،نه به قدرت بزرگی که در درون خود او نیز هست و این امر، ایمان می آورد درمانگر

 درمانگر آورد و ایمان می به درمانگر بیمارخطرناک است.  درمانگر و بیمار، ،هر دوی آنها

این است که مسیح  درمان کردنبیشتری پیدا میکند. پس بهترین راه برای  منیت(غرور )

 78بدون اینکه حتی بدانید.  ،درماندون انجام هین کاری! ب درمانبشوید. 

 مانع رای پیشرفت فردب، با استفاده از درمانگری روانیاست که  این: منظور شما سؤال

کسی از دستهای خود استفاده کند تا با متدی به نام ؟ منظورتان چیست؟ اگر میشودایجاد 

 ل است؟ریکی، درمان طبیعی انجام دهد، این کار قابل قبو

استاد: اگر می خواهید به روشن ضمیری کامل دست یابید، نباید در کارمای اشخاص دیگر 

خود را از دست می دهید و در  که با انجام دادن این کار، نیروی معنوی دخالت کنید. چرا

 36 فیزیکی باقی می مانید. جنبه
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 ساعت مدیتیشن کنیم؟ چرا؟ 3/7: آیا الزم است روزی سؤال

مان را تطهیر کنیم و با  دو ساعت و نیم مدیتیشن کنیم تا روح ما باید هر روز،استاد: 

، کثیف به خانه یها را از بین ببریم. اگر بعد از یک روز کار اکسیر حیات، آلودگی

لیتر آب احتیاج داریم تا خود را تمیز کنیم. ما هر روز با این جهان  8گردیم، حداقل به ازب

گیریم و با  قرار میاطرافیان ران آلوده میشویم، تحت تأثیر در می آمیزیم، توسط دیگ

 ،اعمال نادرست غیر قابل اجتناب خود، ناپاک میشویم. برای مثال، وقتی نفس می کشیم

 -میآنها را زندگی خوریم،  میرا  شیم یا وقتی سبزیجاترا می کُ زیادی موجودات نامرئی

ماست. میتوانید  تر آب برای شستن روحلی 8مانند  ،مدیتیشن پس دو ساعت و نیم .گیریم

هم خوب است، اما کامالً تمیز نمی شوید. فردای آن  لیتر هم خودتان را بشوئید، آن 6با 

 -لیتر آب می 1شود و بعد خود را فقط با  روز دوباره مقداری آلودگی به شما اضافه می

 6 )خنده(. می گیریدتمیز نمی شوید و یک روزی بو  شویید و هر روز کامالً

 ؟طور میشودانجام ندهیم چ را که باید انجام دهیم تا متشرف بشویم شرطی 3اگر : سؤال

؟ دوباره سعی کنید، باشه؟ اگر دیگر چه کار میتوانم بکنمانجام نمی دهید.  ،استاد: خب

نهال  و مانند حصار محافن، هستندبرای شما و دیگران مفید  فرامیناین  که فکر می کنید

 ۀ، پس آنها را رعایت کنید و به نهال تازه رشد یافترا در بر گرفته اند وجودتانمعنوی 

کاری با  نزنید. در غیر این صورت کسی شما را محکوم نمی کند و هین وجودتان صدمه

جز وجدان خودتان. بنابراین سعی کنید آنها را رعایت کنید و هر وقت به شما نمی کند، 

 30 سعی کنید. افتادید، بلند شوید و دوباره

 : چرا نمی توانیم روش های دیگر مدیتیشن را با متد کوان یین ادغام کنیم؟سؤال

دست آوردن بهترین نتیجه از تعالیم من، روی این تعالیم متمرکز شوید و ه استاد: برای ب

، روی پول هم همزمانهدف واحدی داشته باشید. اگر روی تعالیم من تمرکز کنید و 

. این بسیار می شویدیا روی مانتراهای دیگر مراقبه کنید، مسلماً تقسیم  متمرکز شوید

منطقی است. من دیکتاتور نیستم. فقط به شما می گویم چه چیز برایتان خوب است. هر 

کنید. مردم فکر  معطوفکه می خواهید انجام دهید، باید همه توجه خود را به آن  کاری

همه چیزهایی که من به شما دغن می کنم، نه! می کنند من بعضی چیزها را برای شما ق

و وظیفه یک معلم است که آنها را بیان کند. ولی مسلماً  هستندتوصیه های مفید  میگویم،

این شما هستید که باید انتخاب کنید. اگر از من پیروی نکنید، اشکالی ندارد! شما مسئول 

که به  هستم من مسئول مدیتیشن هستید، اما ممارستموفقیت خود در  کارهای خود و
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عصاره ای ؟ چیزهایی که من به شما میگویم، خبشما بگویم چه چیز برایتان خوب است. 

م مادی گرایی و نیروی می خواستند از داکه  هستندرهروانی  گفته های غلین و قدیمی از

چیزی عظیم تر از ماشین بدن و کامپیوتر مغز  تا دریابند که شوند رهاکنترل کننده ذهن 

در  یا روشهای سری هستند که حرکت شما . پس همه اینها مانند کدهای رمزیوجود دارد

سریع تر می کند. اما انتخاب با شماست. راه آزادی، راه مسئولیت و  را شاهراه معنویت

 کنم، هین چیز را برای شما اجباری نمیتعهد است، تعهد نسبت به خود. پس من هرگز 

 34 فقط پیشنهاد می کنم.

 م وگانرژی

توانیم به چشم  احترام می گذاریم. ما می "طرح الهی"ما به تمامی موجودات زنده، در 

 . از این رو وقتیکنند ، در مقابل رنج و مرگ مقاومت میخود ببینیم، همه انواع حیات

بینیم که رنج می کشند و سعی  را می بینیم، می آنهاشته شدن ک حیوانات را می کشیم یا

. این بدین معنی است که خداوند آنها را طوری آفریده که فطرتاً خواهان کنندمیکنند فرار 

بگیریم، در خواست خداوند  را حیات هستند. اگر ما دخالت کنیم و به زور زندگی آنها

دخالت کرده ایم. ما باید با همه موجودات همانگونه رفتار کنیم که انتظار داریم با ما رفتار 

ه بکارید، چ هر"متبرک می شود.  خردالهی، طول عمر و برکت ا زندگی ما ب گاهآن شود.

کنید. هر  بعد دیگر برای هین فالکتی، خدا را سرزنش نمی "می کنید.همان را برداشت 

پیشرفت خواهیم  پندارچه بیشتر در پرورش دادن خود کوشا باشیم، در گفتار و کردار و 

 70 کرد.

باشید، این به شما کمک می کند. باید بدانید که  وگانسعی کنید تا جائیکه می توانید 

به ایمنی بیشتر شما کمک میکند، شما باید این را بودن حتی در یک محیط آلوده،  وگان

کمتر بیمار می شوند. این رژیم از شما محافظت  هانسبت به گوشتخوار افراد وگان. بدانید

. هستند وگانینها مزایای رژیم می شود و کمتر فکر می کنید. اشما آرامتر  کند، ذهن می

این تنها به خاطر رحم به حیوانات نیست. زیرا با نگرفتن جان دیگران، جان خودمان نیز 

. اگر دیگران را است قانون عمل و عکس العمل ،"کارما" . این قانونمی مانددر امان 

 1. می گیریممورد بخشش قرار  ،ببخشیم

خاطر سیر شدن ه ا بدانید که هین موجودی، باین خیلی دلنشین است که هنگام صرف غذ

روش زندگی خود را شما ت. اس ، همینوگان. دلیل اصلی رژیم نکشیده استشما رنج 

 34 .کنید، روشی که رنج کمتری برای شما و دیگران به همراه داشته باشد انتخاب می
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 می تواند در صلح جهانی موثر باشد؟ طورچ که رژیم وگان: لطفاً توضیح دهید سؤال

 این نیز  کهد اتفاق می افتندر اثر دالیل اقتصادی  استاد: ببینید، بیشتر جنگهای این دنیا

. اگر اهل در کشورهای مختلف نشأت می گیردکمبود غذا و عدم توزیع عادالنه آن  از

پرورش حیوانات به مطالعه مجالت و نتایج آمار و تحقیقات باشید، در خواهید یافت که 

در  .می شود منجر ، به ورشکستگی اقتصادی در همه جوانبآنها جهت مصرف گوشت

. این نتیجه گیری نتیجه این کار، کشورهای جهان سوم به معضل گرسنگی دچار میشوند

 و به آن دست یافته اند.  ها این تحقیق را انجام داده من نیست. آمریکائی

را بخوانید.  "رژیم غذایی برای آمریکای مدرن"و کتاب در مورد تغذیه مطالعه کنید 

 و است که همه ثروتش را رها کرد بستنیتولید کننده فرزند یک میلیونر  ،نویسنده آن

او با ب نوشته است. لمط گی اشبر علیه تجارت و سنن خانواد ش،و در کتاباشد.  وگان

دست از  نیز را شاجتماعی اثروت، بلکه کار و موقعیت خوب  نه تنها ،نوشتن این کتاب

در خاطر حقیقت این کار را کرد. کتابها و مجالت بی شماری وجود دارند که ه ولی ب ،داد

 صلح جهانی، اطالعات خوبی به شما میدهند. رمورد رژیم وگان و تأثیر آن ب

 به هدرمنابع کره زمین را خورانیم،  که به دامها می آب و دارویی پروتئین،این همه با ما 

دست آوریم. ما از نیروی انسانی فراوان، ماشین آالت ه می دهیم تا بتوانیم از آنها گوشت ب

تا یک گاو  کنیمزمین تلف می  هکتار صدها هزار و جاده ها و غیره استفاده می کنیم و

بتواند برای یک وعده غذایی به ثمر برسد. اگر این منابع در کشورهای فقیر تقسیم شوند، 

کل گرسنگی را حل کنیم. وقتی کشوری در مضیقه غذایی قرار می گیرد، می توانیم مش

احتماالً برای حل مشکل مردم کشورش، کشورهای دیگر را مورد حمله قرار می دهد. اما 

. آنچه در کتاب مقدس میشودمنجر ی بد "کارما"مشکالت و ، به مدت این امر در دراز

. اگر کسی را "همان را برداشت می کنید هر چه بکارید،"خاطرداشته باشید: ه برا  آمده

سف است که ما أخاطر غذا کشته خواهیم شد. جای ته برای غذا بکشیم، خودمان هم بعداً ب

خاطر ه دانیم. ما ب دلیل رنج کشورهای همسایه مان را نمی ،هوش و تمدن با این همه

کشیم و  را میمان و به خاطر اینکه به یک بدن غذا برسانیم، موجودات بسیاری  ذائقه

 های زیادی را دچار گرسنگی می کنیم.نانسا

 آگاهانه، وجدان ما را ناراحت می کند و باعث میشود صورت آگاهانه یا ناه این گناه، ب بعد

های العالج دیگری مثل ایدز رنج ببریم. از  ی همچون سرطان، سل و بیمارییها از بیماری

یکاست. چون در آنجا، بیش از هر کشور خود بپرسید چرا بیشترین آمار سرطان در آمر



115 
 

چین یا  مثلاز گوشت گاو استفاده میشود. باز از خود بپرسید چرا کشوری  ی،دیگر

آمار باالیی در سرطان ندارند. آنها گوشت ندارند!!! این نتایج  ،کشورهای کمونیست دیگر

 11را سرزنش نکنید! ن تحقیقات شماست، نه من. بنابراین م

 ؟دن به روشن ضمیری، باید یک وگان مطلق بودبرای رسی: سؤال

تجربه کنید،  وگانتوانید روشن ضمیری را بدون رژیم  استاد: نه، مجبور نیستید. شما می

شوید و همیشه در وضعیت شادمانی و  روشن ضمیربه طور کامل خواهید  ولی اگر می

طاء کنید. آنها را سعادت بمانید، باید شادمانی را به شیوه ای کامل به همه موجودات اع

نید کاحساس آزادی  همیشه تا نداشته باشیدمحیط تهدید آمیز  خوداطراف  نترسانید و در

 ،. این روشن ضمیریه باشیدداشتخود محبت در اطراف  و یک اتمسفر خیلی خیلی با

برساند.  ئیتبودن به تنهایی نمی تواند شما را به روشن ضمیری یا بودا وگانتر است.  کامل

ست که ما را به امتعالی ی راه رژیم وگانهستند )خنده(،.  وگانهمه گاوها و اسب ها هم 

 16روشن ضمیری کامل میرساند. زیرا یک بودای بدون شفقت، کامل نیست. 

 : اگر به خوردن گوشت ادامه دهم، آیا پس از تشرف به روشن ضمیری می رسم؟سؤال 

. استها و رنجها در این دنیا و نیز در درون شخص  جنگ عامل همهاستاد: خوردن گوشت 

به  اگر این سیاره است. رایامتناء از خوردن گوشت به معنای به ارمغان آوردن صلح ب

 -در امان میکشته یا مجروح شدن خودمان است،  ز عواقب آن کها، خاتمه دهیم کشتار

در راستای حکم:  مستقیم،به طور غیر از خوردن گوشت امتناء کنیم،  همچنین اگر .مانیم

در  را . این امر حس شفقت نسبت به تمام موجوداتمی کنیمعمل  "شما نباید قتل کنید"

رفتار کنیم. بنابراین  خداوندیکسان مخلوقات  نیز همچونمی انگیزد تا بتوانیم با آنها  برما 

 با رژیم، پس از تشرفامتناء از خوردن غذاهای گوشتی، بهترین است. حتی اگر 

از بار سنگین کارمایی رنج خواهیم برد. زیرا این  گوشتخواری به روشن ضمیری نایل شویم،

برسید، عوارض به درجه خاصی در مسیر کمال معنوی گاهی اگر  باید تسویه شود. "کارما"

تجربه خواهید کرد. متوجه  را جانبی تداخل ناخالصی فیزیکی با خلوص مطلق بهشت

 ب، تحمل قدرت درونی شدید، اغلباشدناخالص  تان فیزیکی حالت ذهنی و میشوید؟ وقتی

 31 آسان نیست.

 : آیا خوردن ماهی اشکالی ندارد؟سؤال
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 وگان بودنتان  تان ماهی خوردن است، اشکالی ندارد. ولی اگر هدف استاد: اگر هدف

 11 است، ماهی گیاه نیست. ) خنده(

به هزاران نفر ماهی و نان داد و همینطور در جشن  ،: عیسی پس از موعظه در کوهسؤال

 آب را به شراب تبدیل کرد... ،عروسی

تان چیست؟ می خواهید که من این موضوع را بدانم؟ بله، میدانم. حتی سؤالاستاد: خوب 

 دیگرحاال را از من کرده اند،  سؤالدانستم، بعد از اینکه هزار بار این  نمی اگر قبالً هم

ه کولی در کتاب مقدس آمده  ،رتان اینست که من می گویم ماهی نخوریدمیدانم. منظو

حضرت  !بود ای مسیح به مردم ماهی داده است؟ اما باید بدانید آن ماهی چه نوع ماهی

جادویی آنها ماهی  !عیسی دو ماهی را بین پنج هزار نفر تقسیم کرد و همه آنها را سیر کرد

 11 بودند و از هوا درست شده بودند.

مصرف می شود، حس تجاوز و تهاجم  یگوشت بیشتر جوامعی کهدر : آیا معتقدید سؤال

 ؟است بیشتر

مصرف می کنند،  یبیشترکه گوشت  یبله، می توانید هند را با کشورهای دیگر  استاد:

که گوشت بیشتری استفاده  ای جوامع مذهبیدر  همچنین میتوانید .مقایسه کنید

بررسی کنید و بعد تفاوت را ببینید. حتی در قلمرو حیوانات نیز را میزان خشونت  ،میکنند

 11ند. هست همین وجود دارد. حیوانات گوشتخوار نسبت به حیوانات گیاهخوار تهاجمی تر
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 مدیتیشن
 سخنرانی استاد اعظم چینگ های

برای آرام کردن ذهن، به منظور دریافت تعالیم از بهشت، از  چرا باید مدیتیشن کنیم؟

الهی یا از جهان های برتر. ما همیشه در حال دعا و نیایش به درگاه خداوند  ملکوت

و آنگاه که « ، لطفاً به من فالن چیزها را بدهاعطاء کن خردبه من  لطفاً» هستیم که 

. ما دعا یشه مشغول هستیما ما همزیر ،ی نداردفرصتخداوند می خواهد حرف بزند، هین 

 ،فهمید؟ بنابراین، مدیتیشن می کنیم، حاجت می طلبیم ولی گوش فرا نمی دهیم. می

ی می پرسید، باید سؤالزمان گوش سپردن است. درست مانند این است که وقتی از من 

مدتی آرام و ساکت باشید تا من فرصت صحبت داشته باشم. نه؟ پس مدیتیشن این چنین 

ت. آرام بنشینید و پیام را دریافت کنید. در غیر این صورت خداوند می خواهد میلیونها اس

چیز به شما بگوید، ولی شما هین زمانی برای شنیدن ندارید. شما بیش از حد مشغول دعا 

و راز و نیاز و نیایش و مراسم دعا هستید. البته انجام این اعمال خوب است. منظور من این 

خداوند خوب نیستند. بسیار خوب هستند، اما باید مدتی ساکت باشیم تا  نیست که اینها

01ارتباط برقرار کردن با ما را به دست آورد. فرصت 
 

درون ما بوده است. موضوع فقط این است که وقتی بیش از حد به در آرامش همواره 

ز یاد درون خود را ادر جستجو در بیرون مشغول باشیم، ممکن است این آرامش واقعی 

ها و مشکالت زندگی مواجه شویم. اگر بتوانیم زمانی را بیابیم یا به آن  ببریم و با ناراحتی

صداقت و خلوص برسیم که بتوانیم بنشینیم و خود را آرام کنیم و سپس به جستجو در 

درون خود بپردازیم، این آرامش و شادی را دوباره خواهیم یافت. این معنای حقیقی 

جبور نیستیم فقط در گوشه ای ساکت از خانه خود بنشینیم، بلکه مدیتیشن است. م

محل  در اتوبوس در حین رفتن به سر کار یا دردر ایستگاه اتوبوس، میتوانیم در هرجایی، 

کار، برای جستجوی روح حقیقی که همواره وجود دارد، به عمق وجود خود برویم. زیرا ما 

یاد می گیریم نیستیم، ما آن  یم یا آنچهجسم یا ذهن نیستیم، ما آنچه انجام می ده
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که در اثر شستشوی مغزی باور کرده ایم هستیم، نیستیم. توضیح این امر  شخصیتی

ن ما نیز به این ادراک شاگردادشواراست. من آن را به وضوح درک می کنم. بسیاری از 

 رسیده اند. 

یا « من»یا بررسی شخصی که او را  شناسایی هب و حتی به صورت عقالنی، براستیاگر  

که ما آن  می رسیمم، به طور وضوح به این آگاهی بپردازینامیم  می« خانم اسمیت»مثالً 

کنیم می ، هین موجودیتی نداریم. اگر فکر شناسیممی  خود را اینگونهشخص نیستیم. اگر 

ها  ن با ناکامیکه هنگام روبرو شد کسیکه ما انسانی هستیم با دانش آکادمیک بسیار یا 

هایش بسیار  شود یا کسی که با محبت است یا از موفقیت یا مشکالت زندگی، عصبانی می

این  ،راضی است و غیره، هین کدام از آنها حقیقتاً ما نیستیم. قبل از این که متولد شویم

ین وابسته به کتاب را نداشتیم یا مثالً این حالت خشم را نداشتیم، ا خرددانش اکادمیک یا 

 خوشایند و ناخوشایند رویدادهایدر مورد و احساس مان  رفتار با محبت را نداشتیم

زندگی مدت  هایی هستند که در طول و دانش ها . بنابراین اینها فقط عادتاینطور نبود

 38جمع آوری کرده ایم. 

همه انسانها می دانند که چگونه مدیتیشن کنند، اما موضوع این است که روی چیزهای 

روی دختران زیبا، برخی روی پول و برخی دیگر روی  رخینادرست مدیتیشن می کنند. ب

شان مدیتیشن می کنند. هرگاه با تمام وجود به یک چیز توجه کامل کنید، آن  شغل

همان مدیتیشن است. اکنون من فقط بر قدرت باطنی، محبت، عشق و رحمت خداوند 

طور رسمی، باید در ه انجام دادن این کار بتمرکز می کنم، این مدتیشن من است. برای 

روند مدیتیشن است. فقط چهار زانو نشستن این  و تنها باشیم، یک گوشه خلوت بنشینیم

برقرار کنید و  ارتباط درونیرساند. ابتدا باید با آن قدرت  در یک گوشه، ما را به جایی نمی

. نامیده میشود بیداری "خود" ،مرحلهمدیتیشن کنید. این  درونی آن قدرت ازبا استفاده 

حقیقی درون را بیدار کنیم و اجازه دهیم او مدیتیشن کند، نه مغز انسانی  "خود"ما باید 

غیر این صورت، شما خواهید نشست و درباره هزاران چیز فکر  و ادراک فانی مان. در

ا زمانی خواهید کرد و قادر نخواهید بود که احساسات و هیجانات را مطیع خود سازید. ام

باطنی حقیقی تان، قدرت الهی درون تان، همه  "خود"، می رسیدبیداری  "خود"به که 

یک استاد وقتی مدیتیشن حقیقی را می شناسید که . شما تنها می کندچیز را کنترل 

 مدیتیشن شما،. درغیر این صورت، حقیقی بیداری را به شما انتقال دهد و شما بیدار شوید

  1 تنها وقت تلف کردن و درگیری با جسم و ذهن تان خواهد بود.
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 مدیتیشن واقعیمعنای 

، به اتاق مخفی خود بروید و در خفا دعا بخوانید و دعا می کنید "پدرتان"به هنگامی که 

 تان شما را خواهد دید و آشکارا به شما پاداش خواهد داد. "پدر"

 (6:6)انجیل متی  

شکارا دعا آرویم و  وقتی همه به کلیسا میپس این چه جور در خفا دعا کردنی است، 

 ،شاید راهش این نیست. انجیل به ما تعلیم میدهد که مانند مشرکین و ریاکاران میکنیم؟

همین دلیل خوانیم، بلکه به اتاق خلوتی برویم و در خفا دعا کنیم. به نبا صدای بلند دعا 

 ،شنوند می این دعاها را همهبا صدای بلند دعا میکنیم،  این همه و یمبه کلیسا میرووقتی 

آرزوهای ما آنطور که باید، برآورده  ،بیشتر اوقات شاید به این دلیلنتیجه  در !غیر از خدا

اعتقاد داریم، پس باید آن  انجیلپیروی نمی کنیم. اگر به  تعالیم انجیلا از که منمیشوند 

 11 را با دقت بیشتری مطالعه کنیم تا بدانیم که چه کار باید بکنیم.

بنشینیم و تمام مدت به خداوند فکر کنیم، بلکه باید در  الزم باشداین گونه نیست که 

آگاهی او باشیم. این معنای ملکوت  درخداوند فنا شویم، با خداوند یکی شویم و همیشه 

اگر گاهی، روز یکشنبه، به کلیسا می روید، این هم راهی برای جستجوی . الهی است

 که ثمربخشی نیست. زیرا حضرت عیسی فرمود چندان راه، اما احتماالً ملکوت الهی هست

ر درون ماست. اگر چنین باشد، دملکوت الهی از طریق مشاهدات دیده نمی شود، بلکه 

ملکوت  باشد که حتی اگر گفته شده ،کنیم باید مدیتیشن هنوز هم پس چه باید بکنیم؟

یعنی حتی از طریق مدیتیشن هم نمی آید. ولی  ،الهی از طریق مشاهدات نمی آید

وجود نمی آید، ه ما را به ملکوت الهی آگاه می سازد. ملکوت الهی با مدیتیشن ب ،مدیتیشن

 11اه می شویم. از ملکوت خود که همواره در درون ما وجود داشته، آگ بلکه با مدیتیشن،

قدرت "وسیله آن باید با ه ما اعتقاد داریم که مدیتیشن ما، طرح اصلی خداوند است که ب

 تماس حاصل کنیم. در انجیل گفته شده:  "کلمه خداوند"و  "الهی

 (0:0)انجیل یوحنا  .بود خدا "کلمه" بود و با خدا "کلمه"بود و  "کلمه"در آغاز 

 ،مدیتیشن می کنیم که همان ارتعاش درونی و بیانگر فرکانس "کلمه"بنابراین ما بر آن  

. زیرا ما معبد خدا هستیم و خدا از این طریق با ما صبحت میکند. او به استقدرت خداوند 

، "نور"کند. با دیدن  با ما صبحت می "صوت" شکلبر ما ظاهر می شود و به  "نور"شکل 

 -چیزهای دیگر را می خیلی از ،"کلمه"چیزهای دیگر را می بینیم و با شنیدن  خیلی از
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شنویم. ما تعالیم را مستقیماً از جانب خداوند می شنویم. این چیزی است که ما روی آن 

مدیتیشن می کنیم. اما وقتی معلمی قدرتمند داشته باشید، می توانید در درون به او دعا 

یا بیش از حد از خداوند دور باشید،  داشته باشیدمشکلی ن اگر در مدیتیش ، زیراکنید

ممکن است به یک واسطه نیاز داشته باشید، چرا که هنوز کمی ضعیف هستید. مانند 

او را نگه دارند تا بتواند راه برود. اما بعدها قادر که کودکی که به والدینش احتیاج دارد 

این است که به تنهایی راه بروید که هدف شما  خواهید بود به تنهایی راه بروید. باید بدانید

 71و رشد کنید و همیشه به والدین تان متکی نباشید. 

 چگونه مدیتیشن کنیم؟

به خداوند، به جایی که در اصل  ،را به جای پول یا چیزهای دیگر خیلی ساده، توجه خود

یتیشن را دارید. اگر باید توجه میکردید، معطوف دارید. شما هم اکنون نیز توانائی انجام مد

خود  فرزنداناین قابلیت را نداشتید، قادر نبودید کسب و کار خود را انجام دهید یا از 

سر فرصت با  بعد،ید. کنالهی معطوف  ملکوتمواظبت کنید. پس فقط توجه خود را به 

 -جزئیات بیشتری به شما تعلیم خواهیم داد. نه به خاطر اینکه این آموزش یا روشن

 تا دارد احتیاج به زمان ،برد، بلکه توضیح مراحل قبل و بعد آن ضمیری وقت زیادی می

در راه رسیدن به بهشت، در سطوح مختلف آگاهی، چه چیزهایی در انتظار که بدانید 

 طول می انجامد. در غیر این صورت شما فقط چشمه مدت زمانی ب شماست. برای همین

 11ن ضمیری نائل می شوید. را می بندید و فوراً به روش خود

اما اگر یک معلم زنده وقتی مدیتیشن می کنید، مواظب گشودگی انرژی خود باشید. 

 ، از شماثیراتأر مقابل این تد ، او می تواندباشدکه انرژی او هنوز زنده  داشته باشید

به بُعد  اومحافظت کند. ولی اگر سعی کنیم از یک استاد فقید که میدان مغناطیسی 

شاید برای طلب کردن حفاظت از او، کمی مشکل التری کشیده شده، تعلیم بگیریم، با

 تمایل داریم که تأثیرات محیطی خوب یا بد را آسانتر جذب کنیم، ما داشته باشیم.

مدیتیشن متعلق به ماست یا  هتوانیم مطمئن باشیم که آیا آن تجرب بنابراین، هرگز نمی

 60؟ متعلق به همسایه ما

 کجا می توانیم مدیتیشن کنیم؟: سؤال

استاد: در هر کجا. در پارک، در باغ، در اتوبوس، در هواپیما، اما نه در زمانی که رانندگی 

)خنده( دو نوع مدیتیشن وجود دارد: یکی مدیتیشن بر روی نور درونی و  !می کنید
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تیشن . در حالت دوم شما باید در خلوت به مدیبهشتیدیگری مدیتیشن بر روی موسیقی 

 36 بپردازید. اینطور بهتر است! من همه چیز را در خالل تشرف توضیح خواهم داد. 

 : هر روز چه مدت باید مدیتشن کنیم؟سؤال

 بنابراین برای. این بستگی دارد که با چه سرعتی بخواهید به سوی خدا برویدبه استاد: 

اقل دو حد ،ما جدی شاگرداناما برای  ،نیم ساعت تا یک ساعت، شاید اشخاص عادی

ساعت و نیم یا سه ساعت. اما پس از اینکه به این امر عادت کردید، در حال صحبت کردن، 

راه رفتن، خوابیدن، در تمام اوقات )شبانه روز(، به نوعی در حال مدیتیشن هستید و حتی 

را ببینید و با موجودات برتر ارتباط برقرار  بهشت هادر خواب هستید، می توانید  وقتی

 18 نید.ک

: وقتی در حال مدیتیشن هستیم، چگونه می توانیم بدون آنکه تحت تأثیر زندگی سؤال

 روزمره قرار بگیریم، افکار خودمان را متمرکز کنیم؟

نیاز نیست دیگر  و شود می، این کار به طور طبیعی انجام ممارستاستاد: پس از مدتی 

 -کنید. شما فقط می نمی یاکنید  چه موقع فکر میکه  دانیدمی . شما حتی نتالش کنید

 همهنسبت به  و شما می آید "صوت"، می آید "نور"نشینید و آن عمل اتفاق می افتد. 

نسبت هر وقت بخواهید از آن حالت خارج شوید، دوباره همچنین . میشویدتوجه  بی چیز

 16 . درست است؟ انجام این عمل بسیار آسان است.می شویدهمه چیز آگاه  به

 هنگام مدیتیشن به چه چیز باید فکر کنیم؟: سؤال

 استاد: به هین چیز. ما همواره در حال فکر کردن هستیم، دیگر چرا باید موقع مدیتیشن

آن را  ،وجود دارد که در طول تشرفراهی  ،؟ اما برای آرام کردن افکار و ذهن مافکر کنیم

م بنشینیم و صحبت کنیم. که با ه ما به مقداری زمان نیاز داریم. میدهمبه شما تعلیم 

اصلی خود را  ذاتولی در طول تشرف حقیقی، صحبتی نخواهیم کرد و شما در سکوت، 

 33 خواهید یافت.

مشکالت روانی مانند افسردگی شدید و اسکیزوفرنی رنج  : آیا برای شخصی که ازسؤال

 رد، مدیتیشن توصیه می شود؟بمی

د. شما به میکنا را شاد، خوشحال و سرزنده . مدیتیشن شماشکالی ندارداستاد: بله، بله، 

از عشق خدا جدا هستید، دچار افسردگی شده اید. به  این دلیل که خدا را نمی بینید و
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 همحض اینکه به خدا متصل شوید و حضور و عشق او را احساس کنید، دیگر افسرد

از خداوند  نخواهید بود. همه ما دچار افسردگی هستیم، برخی کمتر و برخی بیشتر، زیرا

داشته باشیم، اگر  جدا هستیم و آرزو می کنیم او را مالقات نماییم. حتی اگر پول زیاد

در این جهان به طور کامل خوشحال  هرگزبه نوعی همسر خوب داشته باشیم، باز هم 

کم داریم. برخی اوقات هم کارهایی انجام  ما همیشه احساس می کنیم چیزی نیستیم.

اشتباه  نیم ما را خوشبخت می کنند، اما آن کارها نادرست ومیدهیم که فکر می ک

 هستند. این تنها به علت فقدان عشق الهی در ماست. بنابراین وقتی متشرف می شویم و

. پس از تشرف، می دهیمبرقرار می کنیم، دیگر کارهای اشتباه انجام ن ارتباطبا خداوند 

رعایت احکام و دوست داشتن دشمنان، چون از حمایت مستقیم خدا برخوردار هستیم، 

 8 میشود.برای ما آسانتر 

: شما گفتید ما حتماً نباید به داخل غار برویم و مدیتیشن کنیم، بلکه باید مدیتیشن  سؤال

 را وارد یک زندگی بیرونی کنیم. آیا می توانید در این زمینه قدری بیشتر صحبت کنید؟

دنیا،  کردن و بدون ترکحین زندگی ه چگونه در می فهمید ک، تشرفاستاد: پس از 

روزمره و همچنین در  فعالیت های دراین نیروی عظیم کیهانی را شما مدیتیشن کنید. 

در و  میکنید. شما قدری آگاهانه تر این نیرو را جمع می گیریدمدیتیشن خود به کار 

صورت فایده ای ندارد  . در غیر اینزندگی به کار می گیرید تا به جهان مان سود برسانید

خودمان را  که فقط مدیتیشن کنید و صرفاً خودتان را متبرک سازید. در واقع وقتی

پس از روشن ضمیری، در هر کاری که  .بشناسیم، می توانیم کل جهان را متبرک سازیم

و ما از انجام  وجود داردمعنای عمیق تر هم  ، یک کار انجام می دهیم، غیر از سطح فیزیکی

کنیم. در این صورت نمی و دیگر مثل گذشته انجام وظیفه هستیم  خود شادمان هایکار

با کار کمتر، مساعدت بیشتر و بیشتری برسانیم. ببینید، من اندام بسیار کوچکی  می توانیم

خوابم، ولی شما می گویید که من بسیار فعال  زیاد نمی خورم و زیاد هم نمی ،دارم

. میشومرژی عظیم است و اگر کاری انجام ندهم، منفجر هستیم. این به دلیل همان ان

 38)خنده( 

، من هر چقدر هم میکندخواسته ها را کمتر  : شما گفتید که مدیتیشن، امیال وسؤال

 دلیلش را خوشحال و خوشبخت باشم، هنوز آمال و آرزوهای زیادی دارم، می توانید

 توضیح دهید؟
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یشن می کنم، مدیتیشن نمی کنید. من ی که من مدیتروشاستاد: شاید شما به آن 

مسئول آن باشم. وقتی من در مورد مدیتیشن صحبت میکنم، منظورم متد نمیتوانم 

خودمان که منبع همه شادی ها و برآورده کننده  . ما با منبعاستکوان یین  مدیتیشن

. از مشادتر و بی آرزو می شوی ه این ترتیبب هستیم.در ارتباط مستقیم ، همه آرزوهاست

 بعضی هاو بعضی ها کندتر ، به خاطر تفاوت سطحکنید. البته  سؤالن من شاگرداهمه 

رود. ما  و سرانجام تمام امیال و خواسته هایشان از بین میبه این حالت میرسند سریعتر 

تنفر داشته  ه چیز زندگیمعنا نیست که از هم دانزنیم. بی آرزویی ب چیزی را پس نمی

ست! ما همه چیز را دوست داریم، به همه چیز عشق می ورزیم، از باشیم. این درست نی

اوضاع بر وفق مراد همه چیز مراقبت می کنیم، اما به این چیزها وابسته نمی شویم و اگر 

بی آرزویی است.  ، اذیت نمی شویم. آیا این موضوع را درک می کنید؟ این حالتِما نباشد

  ، نه، نه، نه!دو پول بدست نیاوری درج نشویاما این به آن معنا نیست که از خانه خا

برای موفقیت تالش کنید، حتی  آنموفقیت کسب کنید، هر اندازه که می خواهید. برای 

تان پول بدست آورید و اگر  . به اندازه نیاز و لیاقتبیشتر، از خرد درونی تان استفاده کنید

نده(. من از آن پول استفاده نمی توانید همه آن را خرج کنید، آن را به من بدهید! )خ

پناهندگان  آتشفشان فیلیپین و آسیب دیدگانمیکنم. من می توانم آن پول ها را به 

فقیران در بسیاری از و پشه بند ندارند یا به  آوالکی )ویتنامی( که لباس و پوشاک، روانداز

  بدهم. کشورها

فقط شوخی کردم! ولی اگر کنم،  نه! آن پول را به من ندهید، من پول شما را قبول نمی

تان را برای  دانید با آن پول چه کار کنید، من به شما خواهم گفت! فقط همین. پول نمی

 16 کنید، من هین نوع صدقه ای نمی پذیرم. خرجخودتان 

 : چگونه می توانیم چشم سوم را تقویت کنیم؟سؤال

انجام شده است. چیزی که قبل  از این کاراستاد: شما چشم سوم را تقویت نمی کنید، زیرا 

نمی توانیم تقویت کنیم. در حقیقت چشمی در کار نیست، فقط اینگونه  را  مادی نیست

 طور طبیعی دو چشم داریم و با یک دید محدود اشیاء را می بینیم،ما به نامیده میشود. 

همه چیز  شم دیگری یعنی )چشم سوم( داشته باشیم، می توانیم در کل کائناتچ اگر اما

به چشم ، ببینیم. به این دلیل آن را، چشم سوم می نامیم. اما در واقع روح برای دیدن را

 به ابزار درک و احساس ،ندارد و برای دریافت چیزهانیاز ندارد، برای شنیدن، به گوش نیاز 

یعنی روح ما میتواند بدون استفاده از هین ابزار جسمانی، به واالترین  ندارد. این نیاز
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قدرت روح ما، نیروی استاد اعظم درون این به خاطر  واالترین ادراک دست یابد.حقیقت و 

ما باید مکانها همه چیز را می داند و همه چیز را می شنود. و ها  که در تمام زمان ستما

. آیا می توانید تصور کنید که کائناتاستاد اعظم در کل  این هستیم،، زیرا ما این را بیابیم

برای  رای همین اینقدرسپری می کنید؟ ب زندگی خود راچطور  حاال چه عظمتی دارید و

ید، اما مجبور نیستید ئه اینجا می آرای شنیدن حرفهای من بشما تأسف می خورم، زیرا ب

یکی هستیم و همه ما از قدرت یکسانی  کنید. ما با هم برابر هستیم، ما دقیقاً چنین

گذارید. این بسیار غم انگیز است. اما آن را برخورداریم. شما حتی نباید به من احترام ب

هر بپذیرید، شما هم هر آنچه که من می دانم،  را گویم میمن خواهید فهمید، اگر آنچه 

 12 آنچه که بودا می داند را خواهید دانست.هر  و دآنچه که مسیح می دان

 د؟: وقتی می خوابیم، جسم ما به خواب می رود، بنابراین چه کسی می بینیسؤال

حقیقی شماست. شما جسم نیستید.  "خود"استاد: آن که می بیند، روح شما، یعنی 

. جسم از یک قادر به دیدن هین چیز نیستندفیزیکی شما بدون قدرت روح،  هایچشم

 ،برای مسکن دادن روح ،منزله یک زندان و یک ابزار است. ما در روی این زمینه جهت ب

ت، پس از تشرف، استاد ترتیبی می دهد که از از طریق داریم. اکثر اوقا به یک اتاق نیاز

پس دهیم. این شیوه، روش برخی از دیون کارمایی خود را بینیم،  هایی که می خواب

ست و گاهی اوقات می توانید آینده را نیز در خواب "کارما"راحت تری برای پرداخت 

 11 ببینید.

سیاهی و به جز ، اما تعالی یافته ام: گاهی وقتی مدیتیشن میکنم، حس میکنم خیلی سؤال

 ییعننمی بینم. آیا این بدان معنی است که در سطح پایینی قرار دارم یا  ، چیزیسفیدی

 نرسیده ام؟ یهنوز به سطح خوب

صورت سیاه و سفید می بینید، باید یک تلویزیون رنگی بخرید! ه استاد: اگر همه چیز را ب

دارید،  یرامش، عشق، رشد و شادی درونی بیشتر)خنده( میدانید، اگر احساس تعالی، آ

. اگر موقع مدیتیشن همه چیز به سعادت مربوط استاین از بهترین نتایج مدیتیشن است. 

خواهیم از طریق  شنویم، به این دلیل است که میمی م و صوت را می بینینور زیادی را 

. بنابراین، شویمستار مان را خوا خرد زندگی و آرامش روح و آموزش بگیریم ،نور و صوت

از موهبت نور و صوت بهره برده اید. مهم این  یعنیاگر به آرامش و شادی رسیده اید، 

 14 عشق و محبت بیشتری داشته باشید. ،شادی ،است که شما هر روز سعادت
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 متد مدیتیشن کوان یین

در میان با شما  را آن تسلط پیدا کرده ام ررازی که فرا گرفته و بکردم خوب است فکر 

عظیم ترین نیروی خود را به کار گیرید و به  کهبه شما کمک کند این کار  شاید .بگذارم

. یاری رسانیدخودتان، دوستان تان، خویشاوندان تان، ملت تان و باالتر از همه به کائنات 

به یکدیگر  ،زیرا من با چشمان بیدار خود مشاهده کرده ام که تمام موجودات عالم هستی

هستیم. من این موضوع را ی ما یک هستند. جوهره وجودی همه ما یکی است و هممتصل ه

تنها در کتاب ها مطالعه نکرده ام، بلکه آن را دیده ام. بنابراین، اگر فکر می کنید که هنوز 

، که نیست روانزندگی شما به اندازه کافی ، که سر می بریده در بدبختی و فالکت ب

خداوند را با چشمان خود ندیده اید، پس  ، کهخود رها کرده خداوند شما را تنها به حال

 03 لطفاً به ما اجازه دهید که به شما کمک کنیم تا خداوند را پیدا کنید.

قبل از اینکه با این تکنیک ساده مواجه شوم، بسیاری از تکنیک های دیگر، مانند تکنیک 

 برای من و غیره را امتحان کردم. آنها ای یا برمه ییا تایلند "یتبت سمبودیسرّی  تعالیم"

شاید  ،به خاطر کوچک بودن جثه ام اینطور بود. شاید ندپیچیده و خسته کننده بودبسیار 

 ،هاآند و برای انجام بودناما آن اعمال بسیار وقت گیر . دنخسته کننده نباش زیادبرای شما 

اینطور نیست. من متوجه  "نمتد کوان یی"د. ولی بوزیادی نیاز  هایبه تجهیزات و ابزار

شدم که این متد از هر متد دیگری آسان تر است. شما می توانید در قطار، در اتوبوس، در 

پارک و هر جای دیگر بنشینید و با نیروی الیزال خداوند هم آهنگ و همساز شوید. شما 

ن است با و می توانید خداوند را رو در رو مالقات نمایید. ممکمی کنید حمایت را احساس 

ارتباط برقرار کنید. این  ،از همه به او عشق دارید هر کسی که بیشتر مسیح، بودا یا

از شما شاید چیزهائی به شما تعلیم دهند،  می شوند و شایداشخاص بر شما ظاهر 

در زندگی تنها  دیگر هرگزشما را راهنمایی و دستگیری کنند، طوری که  و محافظت کنند

هم متعالی ترین وضعیت نیست. بلکه باالترین مقام این است که  نباشید. اما حتی این

و از فالکت و  را نجات دهیدجهان  برخوردار شوید تاقدرت کامل  ازمانند مسیح شوید و 

. در این مرحله است که شما دانای مطلق، آگاه و حاضر بمانیدچرخه تولد و مرگ در امان 

 01 مطلق می شوید.

ن هیچکس را وادار نمی کنم به مذهب کاتولیک یا بودایی یا هر راه ما یک مذهب نیست. م

/ مکتب( دیگری روی بیاورد، بلکه صرفاً راهی به شما پیشنهاد می کنم تا  "ism")ایسم

به یاد  را مأموریت خود در زمینتا از کجا آمده اید،  که بدانید، تا تان را بشناسید"خود"

و پس از  این همه فالکت وجود داردتا بفهمید چرا  ،اسرار کائنات را کشف کنید ، تاآورید
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همانقدر واضح می بینید که  همه چیز رامرگ چه چیزی در انتظار ماست. شما هر روز 

را باور کنید، بلکه هر روز خودتان این را تجربه ن . از شما نمی خواهم که محاال من را

 06 کنید.

ن ضمیر شدن از زبان استفاده کنیم، این متد بدون کالم منتقل می شود. اگر برای روش

هنوز در قلمرو عقل و ذهن هستیم و ذهن در حال کشمکش خواهد بود و همه اینها بسیار 

زیرا  ،ذهن را تعلیم نمی دهم با خسته کننده هستند. بنابراین، من به شما شیوه درگیری

زه کافی خسته به اندا ،فکر میکنم که ما از کار روزانه و مبارزه کردن با مشکالت خود

 1 به خانه برویم، چهار زانو بنشینیم و دوباره درگیر شویم! نیستنیاز  پسمیشویم، 

این درست احتماالً شنیده اید که متدهای مختلفی به روشن ضمیری منجر میشوند،  

ولی فقط یک متد است که می تواند شما را به باالترین درجه روشن ضمیری هدایت  است،

ید در آغاز، مسیرهای مختلفی را انتخاب کنید اما در نهایت برای رسیدن کند. شما می توان

را انتخاب کنید. این راه باید شامل مدیتیشن بر روی  متدبه قله مجبور می شوید که این 

   نامد. می "کلمه"را  آننور و ارتعاش درونی باشد که انجیل 

 نمیدانید که شما معبد خداوند هستید و روح الهی در شما سکنی دارد؟ 

 (06:1)قرنتیان 

 یناکنیم و با  برقرار می ارتباطبنابراین، ما با این روح که تجلی ارتعاش و نور الهی است، 

 1به شناخت خدا می رسیم. کار 

این نیرو برخوردار در حقیقت، این واقعاً یک متد نیست، بلکه نیروی استاد است. اگر از 

می توانید آن را انتقال دهید. این روش، یک متد غیر فیزیکی است که نمی توان  ،باشید

توصیف کند، شما آن نور و تان را برای آن را با زبان توصیف نمود. حتی اگر کسی آن

ی را کسب نخواهید کرد. همه چیز در سکوت انتقال می یابد و درونو آرامش  ، خردارتعاش

که برای دنبال  و تمام چیزهایی می بینیدشما اساتید قدیم خود نظیر مسیح و بودا را 

تدریج مسیح گونه و با خداوند یکی ه ب و می کنیددریافت  را کردن رد پای آنها نیاز دارید

 01می شوید. 

ا به شما ارائه کردم، شما به مدیتیشن می پردازید و سعی ر "کوان یین"پس از اینکه متد 

که دارای چه نوع نیروئی هستید، چه نوع تا دریابید  کنیدمی کنید در درون خود جستجو 

خود استفاده کرده اید،  را به فراموشی سپرده اید، تا چه اندازه از هوش ای قابلیت و توانایی
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جستجو ینطور مشما هر کائنات دارید. چه کسی هستید و چه نوع مقام و منزلتی د

 16  کنید. آنها را پیدا می ومیکنید 

، مذهبی یا آموزش های خاص از پیشینه ممارست کنندگان این متد باید: آیا سؤال

 فرقه مذهبی خاصی باشند؟ از؟ آیا آنها باید برخوردار باشند

باشند. آنها داشته که پیشینه مذهبی  حتی الزم نیستاستاد: نه، ابداً )اینطور نیست!( 

راستی مذهبی ب به این ترتیب،و  را فرا می گیرندیا روح برتر  "خود"شناخت  دانش

 هستندگذشته  استادانجا مانده از ه ب های شفاهی و تئوریالیم صرفاً تع ،میشوند. ادیان

هی و تئوری شفا الیم. یکی از بخشهای آموزش، تعکه هر استادی از آنها برخوردار است

است که به مردم میگوید چه کارهایی بکنند و بخش دیگر تعلیم در سکوت است که 

لیم زنده را بوجود می آورد. در امهمترین بخش است. ولی ترکیب این دو بخش با هم، تع

 38 .ندا کاره و نیمه ندلیم کامل نیستاغیر این صورت، آن تع

ک ما را تا چه سطحی از روشن ضمیری : مراحل روشن ضمیری کدامند و این تکنیسؤال

 ؟رساندمی 

جایی که از آن آمده اید و همه به مبداء تمام موجودات،  تااستاد: این تکنیک شما را 

مابین این سطح دنیوی و آن سطح مطلق،  .میرساند موجودات به آن باز خواهند گشت،

و  نورممارست آگاهی یا طبقات مختلف هستی وجود دارند. اگر ما از طریق   پنج سطح

از این پنج سطح عبور کنیم، به  ،الهی و با هدایت و راهنمایی یک معلم مجربصوت 

و پس از انجام بزرگ از آنجا آمده اند  تادانکه تمام اس جاییبه ، استادان می رسیممنزلگاه 

و آن جایی است که اگر ما هم عالقه داشته باشیم  باز خواهند گشتشان به آنجا  مأموریت

کمک کنیم، از آنجا شروع  زمین دیگری در کائناتسیاره زمین یا هر  دربه موجودات دیگر 

همه چیزهای دیگر  ،متشرف شدن است و از آن پس ،خواهیم کرد. بنابراین اولین گام

 30 مد.خواهند آ

 ارتعاش درونی ،"کلمه"

 به . حتی حیواناتبرای بشریت ضروری بوده استاز دوران باستان تاکنون، موسیقی 

تر رشد میکنند.  می شوند و تصور میشود که گیاهان هم با موسیقی سریع جذب موسیقی

، صدای با اهمیت استبیرونی تا این اندازه برای همه موجودات زنده  وسیقیبنابراین اگر م

 0 ، بسیار جذاب تر و سرشار از رحمت و برکت الهی است.سماوی و سحرانگیز درونی
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جنین در رحم مادر است، چیزی نمی خورد. در داخل رحم هوا وجود ندارد،  مادامی که

. او اصالً به این چیزها اهمیت نمیدهدنظر می رسد که ه نور خورشید وجود ندارد و ب

، در منبع عشق، قدرت و سعادت بااین است که او با صدای سحرآمیز درونی،  شدلیل

به طور باور نکردنی رشد میکند و اگر قرار بود که  ،ن شرایطایاست. جنین تحت  ارتباط

از  ،بعداز تولداو بعد از تولد هم اینگونه به رشد ادامه دهد، به بلندی آسمان می گردید. اما 

 هرگزو در اولین تماس با دنیای خارج، گریه می کند. میشود  این ارتعاش ملکوتی جدا

با جدا شدن از این است که کودک  ه خاطربچه ای خندان متولد نشده. این گریه ب

 0، کمبود بسیار زیادی حس میکند. "صوت"

دو نوع صوت وجود دارد: صوت دنیوی و صوت فرا دنیوی. صوت دنیوی برای آسایش روانی 

 0کشاند.  به سوی خدا میما را اهمیت است، اما صوت فرا دنیوی دوباره  بسیار با جسمیو 

مانناد   ،صحبت باه میاان آماده   از موسیقی بهشتی  ،ادیان مختلفدر  کتب مقدس تمامدر 

در  "تاائو "تسه،  گدر چوان "بهشتیموسیقی "، آئین هنددر  "شبد" ،در مسحیت "کلمه"

واقعای هساتند کاه     الیمتنهاا تعا   )صوت در ادیان مختلف(، اینها که تائو ته چینگ و غیره

الهی می آیند. اینهاا زباان عشاق کیهاانی و شاعور واال هساتند. کلیاه         ملکوتاز  مستقیماً

می آیند و تمام زبان ها از این زبان کیهانی مای آیناد. باه ایان      از صدای سکوت بر ،تعالیم

هاا صاحبت    به هماه زباان   ،طه روحدلیل است که متشرفین سطح باال در این متد، در حی

الهی مسلط شده است. ما  ملکوتمیکنند. این سطح استاد است، او کسی است که به زبان 

تاا  ، چیز در ورای این دنیای سایه گون را درک کنیمهمه تا هستیم  خردهمه صاحب این 

این ه عنوان کاملترین موجود در جهان هستی عمل نماییم و بو  حضور مطلق داشته باشیم

کاه در حقیقات چاه     آوریام خااطر  ه تنها در صورتی تحقق می یابد که بخواهیم دوبااره با  

 32 هستیم.

م و گوئیمی  "یین" در تمام ادیان به آن اشاره شده، الهی که یا ارتعاش "کلمه"این ما به 

ی، لوگوس، تائو و غیره می نامند. این صوت درکل حیات بهشتی سیقرا مو سایرین آن

های  و کل کائنات را زنده نگاه می دارد. این آهنگ درونی می تواند تمام زخم ارتعاش دارد

ما را التیام بخشد، تمام آرزوها را برآورده سازد و تمام تشنگی های دنیوی را رفع نماید. 

و به همین  وجود آمده ایمه قادر مطلق و عشق مطلق است. ما از این صوت ب این صوت،

ما آرامش و رضایت خاطر به ارمغان می آورد. پس از گوش دادن با آن برای ارتباط  ،خاطر
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می شود، کل نگرش ما به زندگی به شدت و به بهترین  متحولما به این صدا، کل وجود 

 "گناه اولیه" د. این ارتعاش سحرآمیز، کلیه اثرات نامطلوب و ناخوشایندمیکنشکل تغییر 

رودخانه عظیم  به یک این صوتی کند. می نامند را پاک م "کارما"یا آنچه که دیگران 

 شباهت دارد که تمام زباله های ناخوشایند و زشت را با خود می برد.

تمام چیزها را حفن  "صوت"کائنات است. این  در خالقعظیم ، نیروی درونی "وتص"این 

های طبیعی نوادر می توان را تجلی این صدا در جهان خارج میکند و تغذیه می نماید. 

مانند باد، آب، پرندگان و غیره شنید. این اصوات بیرونی، تجلی خیلی پایینی از اصوات 

شنیدن  قابلبا گوشهای فیزیکی ما  واصلی هستند، اصوات اصلی زیرتر و لطیف تر هستند 

به  برای راه یافتن، زیرا سرعت ارتعاش این اصوات، از دنیای مادی ما بیشتر است. نیستند

رسیم. برای ببه مبداء اصلی آن  تا نیمصوت را دنبال ک این باید ،عاد متعالی تراین اب

بگشائیم و آنها را باید حس های برتر خود را  ،های باالتر شنیدن اصوات برتر و دیدن جهان

اهنمای سفر، آنچه رتقویت کنیم. برای این منظور به یک راهنما نیاز داریم. کسی که مانند 

این  ،شناسد. متون مذهبی فقط مانند نقشه یک کشوربار می گیرد را مان قر ر سر راهب

به آنجا برویم. وقتی  باید شخصاً ،توصیف می کنند. برای شناختن آن کشورجهان ها را 

 0 .میشودین کار برای ما سریع تر و مطمئن تر اراهنما داشته باشیم، 

، اما تمام موجودات ندک که بودا فقط با یک زبان صحبت می آمدهبودایی  تعالیمدر 

معمولی  گفتاری. این زبان یک زبان میتوانند بسته به درک و مفهم خود، آن را درک کنند

درونی است که هرکس برای برقراری ارتباط  "ارتعاش"، نوعی "صوت"نیست، بلکه نوعی 

موجودات و بودا هم می تواند برای برقراری ارتباط با  کند با دیگران، میتواند از آن استفاده

که این زبان، از زبان های جهان ما  بر این تصور هستیماگر از آن استفاده کند.  ،ذی شعور

، در هر لحظه فقط اشدبودا هر اندازه هم که باهوش ب. زیرا ، این امر غیر ممکن استهست

جمله حیوانات و  ازهمه موجودات،  امکان ندارد کهو  با یک زبان صحبت کند دتوان می

را بفهمند.  هاپست تر، بتوانند در آن واحد به تمام زبان ها گوش دهند و آنموجودات 

تائو ته "در کتاب  گرای،مکتب تائو در انجیل باشد. در "کلمه"بنابراین، این باید همان 

نمیتوان  را ، تائوگذاشت یبر این نام، نمیتوان نام"فرماید : می "الئوتسه"، استاد "چینگ

بدون حواس پنجگانه درک  و بدون گوش شنید، بدون چشم دید اما میتوانتوضیح داد، 

متون مذهبی را اگر ، نیروی خالق کائنات است. "ارتعاش"یا  "وتص" ،"کلمه". این "کرد

 3، اشاره شده است. درونی "موسیقی"و  "صوت"این همه آنها به  دربا دقت مطالعه کنید، 
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، آنگاه ارتبط برقرار کنیم "صوت"جریان  یا "کلمه"حال اگر بتوانیم به نحوی با این 

باشیم. اما به چه استنادی می توانیم بگوییم که  با او در ارتباطیا خدا را بشناسیم میتوانیم 

درونی، زندگی ما تغییر  "ارتعاش"هستیم؟ پس از ارتباط با  ارتباطدر  "کلمه"با این 

نمی دانستیم. هرگز  م که قبالًفهمیمیکند و بهتر می شود. چیزهای بسیاری را می 

بسیاری را  نمی کردیم. کارهای ش رافکرهرگز چیزهای بسیاری را درک می کنیم که قبالً 

وانمندتر و توانمندتر می شویم . ما تنمی دیدیمهم خواب ه که قبالً هرگز ب دهیممی انجام 

که  نجاآ شویم. وجود ما تواناتر می شود و گسترش می یابد تامی قادر مطلق و در نهایت 

  می فهمیم که با خدا یکی شدیم.و حاضر مطلق می شویم و آنگاه  داریمهمه جا حضور در 

تحول بزرگی  ،ارتباط برقرار کند و در زندگی "کلمه"یا  "صوت"امکان ندارد کسی با این 

 "صوت"هر چه بیشتر با این  ما به چنین شخصی، روشن ضمیر می گوئیم.تجربه نکند. را 

می شویم و تر قدیس گونه  ،باشیم، خردمندتر می شویمدر ارتباط  "کوان یین"یا متد 

از آزادی، عشق،  ما می شویم.دچار و شهوت  نفرتآزردگی، وابستگی، خشم،  به کمتر

زندگی  از جمله، داریمو به هر چیزی که آرزو  می شویمبرخوردار  یبیشتر خردآرامش و 

نظر معنوی رشد نمی کنیم، بلکه از نظر مادی و نیز در تمام . ما فقط از می رسیم راحت تر

  کنیم. ما نسبت به قبل، تفاوت بسیار احساس می. کنیم هم رشد می جنبه های دیگر

من هر وقت می خواهم درباره این گنج بزرگی که در درون ماست، با زبان قاصر دنیوی 

به  امادگی می کنم. احساس شرمن ییصحبت کنم، از یک چنین بیان ضعیف و نارسا

عالقمند عظیم را به شما انتقال دهم تا شما  خردنحوی باید تالش کنم بخشی از این 

 3 .، شخصاً آن را درک کنیدبدون هین زبانی  تا بعدرا دریابید  و خودتان آن شوید

 

 

 

 

 

 

 



# Date Location

1 April 24, 1987 Penghu, Formosa 
The Supra-Worldly Sound 

2 Sept 11, 1987 Lotung, Formosa (Audiotape #CE2) 
What Happens in Dying 

3 May 24, 1989 San Francisco, CA, USA (Audiotape #E1)
Why We Have to Find God Power 

4 May 25, 1989 San Francisco, CA, USA (Audiotape #E1) 
The Tao, the Sound, the Word 

5 May 27, 1989 San Jose, CA, USA (Audiotape #E3) 
The Best Road to the Kingdom of God 

6 May 28, 1989 San Jose, CA, USA (Audiotape #E4)
Prepare Now for the End of Our Journey 

7 June 8, 1989 San Jose, Costa Rica (Videotape #81)
To Disclose One’s Inner Power 

8 June 9, 1989 San Jose, Costa Rica (Videotape #82) 
Jesus Was Not Only One of the Saviors

9 June 15, 1989 Sao Paulo, Brazil (Videotape #82A) 
Inner Sound Creates Boundless Love 

10   June 17, 1989 Sao Paulo, Brazil (Videotape #83A)
The Rescuer Exists Life After Life 

11 Oct 1, 1989 Malaysia (Videotape #99)
Let Peace Begin with Us 

12 Oct 2, 1989 Malaysia (Videotape #100)
The Six Buddhist Perfections 

13  Oct 13, 1989 UC Berkeley, CA, USA (Videotape #101)
Is God a Being or a Non-Being? 

فهرست مراجع سخنرانى ها
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# Date Location

14 Oct 14, 1989  Marriott Hotel, Santa Clara, CA, USA (Videotape #101A)
Jesus and Buddha Were Awakened Beings from Within 

15 Oct 15, 1989 Santa Cruz, CA, USA (Videotape #101B)
How to Find God 

16 Oct 20, 1989 UCLA, CA, USA (Audiotape #E5)
Find a Proper Master for Your Own Enlightenment 

17 Oct 21, 1989 UCLA, CA, USA (Videotape #101C)
Keep in Mind Who You Really Are 

18 Oct 27, 1989 Harvard University, MA, USA (Videotape #101D) 
The Eternal Life and the Universal Law 

19  Nov 4, 1989  Columbia University, New York, USA (Videotape #102B)
The Definition of Buddha’s Land 

20  Nov 22, 1989  Costa Rica (Videotape #105)
How to Get in Touch with God Every Day 

21 Nov 29, 1989 Panama (Videotape #106) 
To Love God Is to Keep Hiers Commandments 

22  Feb 4, 1990 NY, USA (Audiotape #E8)
Good Attracts Good, Bad Attracts Bad 

23 July 26, 1990 NY, USA, Journalist’s Interview (Audiotape #E8)
Buddha Nature Means Kingdom of God 

24  Aug 13, 1990 Gilroy, CA,USA (Audiotape #E9)
Interview with Michael Chanin 

25 Feb 17, 1991 W. Virginia, USA (Videotape #154) 
The Supreme Master Ching Hai and Hare Krishnas 

26 Feb 24, 1991 Boston, MA, USA (Videotape #155) 
The Way to Gain the Kingdom of God Is Through Enlightenment 

27 March 6, 1991 United Nations, NY, USA (Videotape #157) 
What Is the Cause of War? 

28 March 9, 1991 Boulder, CO, USA (Videotape #159) 
Moving Towards God Realization 

29  May 14, 1991  Colorado, USA (Videotape # 170)
Try to Live a Happy Life 

30  May 19, 1991 Stanton, CA, USA (Audiotape #E15)
By All Means Be a Vegetarian 

31 May 29, 1991 San Jose, Costa Rica (Videotape #171) 
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# Date Location

The One Who Realizes God and the Messiah of God 

32 June 2, 1991 San Jose, Costa Rica (Videotape #175)
Some Truth about Buddha, Jesus Christ and the Real Enlightened 

 Masters 

33  Oct 18, 1991 Tokyo, Japan (Audiotape #E16)
Everything Is Created by the Human Imagination 

34  Feb 20, 1992  Hong Kong (Videotape #211)
The Difference between New Karma and Old Karma 

35  Feb 23, 1992  Kuala Lumpur, Malaysia (Videotape #214) 
Reincarnation Is a Fact (Interview)

36 Feb 23, 1992 Penang, Malaysia (Videotape #215)
Start with Nirvana and End up on Earth 

37 Feb 25, 1992 Penang, Malaysia (Videotape #219)
Love and Care are the Duties of a Human Being 

38  Feb 27, 1992  Malaysia (Videotape #220)
Tune in and Make Use of the God Inside Yourself 

39  March 1, 1992 Surabaya, Indonesia (Videotape #222)
Questions and Answers in Indonesia (Buddha Yana Temple) 

40 March 3, 1992 Singapore (Videotape #223)
Create a Permanent Heaven for Ourselves and Later Generations 

41 March 22, 1992 Seoul, Korea (Videotape #231)
An Enlightened Person Does Not Need to Forsake the World’s 

 Attainments 

42 June 26, 1992 United Nations, NY, USA (Videotape #260) 
The Mystery of the World Beyond 

43  Dec 21, 1992  Santimen, Pingtung, Formosa (Videotape #291) 
The Supreme Spiritual Ancestry (II) 

44  Dec 24, 1992  Santimen, Pingtung, Formosa (Videotape #295)
Make Friends with Your Mind 

45  March 9, 1993 Singapore (Videotape #328) 
Surrendering to God’s Will Is Freedom

46 March 27, 1993 Honolulu, HI, USA (Videotape #341) 
Be Practical and Spiritual 

47 March 28, 1993 Honolulu, HI, USA (Videotape #343) 
Be One with God’s Wisdom 
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# Date Location

48 March 30, 1993 Mexico City, Mexico (Videotape #345)  
The Qualities of High Level Sentient Beings 

49 April 6, 1993 Seattle, WA, USA (Videotape #347) 
The Paradoxical Nature of Things 

50 April 10, 1993 Denver, CO, USA (Videotape #350) 
To Appreciate Life Starts with Enlightenment 

51 April 14, 1993 Washington, DC, USA (Videotape #352)
Enlightenment Is the Tool for Everything 

52 April 15, 1993 Washington, DC, USA (Videotape #353) 
My Signature Is in Your Heart 

53  April 17, 1993  Montreal University, Canada (Videotape #354) 
To Convince People by Using Magical Powers Is to Interfere with 

 Nature 

54  April 20, 1993 U.N., Geneva, Switzerland (Videotape #356)
Let God Serve Through Us 

55 April 24, 1993 Paris, France (Videotape #359) 
Rediscover Truth, Virtue and Beauty 

56 April 29, 1993 Brussels, Belgium (Videotape #364)  
Reconnect with the Almighty Power to Become Whole

57 May 4, 1993 Berlin, Germany (Videotape #368) 
We Should Bring Heaven into Our Life

58  Oct 19, 1993 Santa Cruz, CA, USA
Interview Radio 2000 

59 Nov 12, 1993 Houston, TX, USA (Videotape #392) 
Masterhood Means Selfless Love 

60 Nov 25, 1993 Fremont, CA, USA (Videotape #396)
Forgive Yourself 

61 Nov 27, 1993 San Francisco, CA, USA (Videotape #397)
Have No Illusion about Enlightenment 

62  Nov 1993 San Jose, CA, USA 
Interview with Do Van Tron (Radio Saigon) 

63  Sept 8, 1994 Tokyo, Japan (Videotape #444A) 
Save the World from Doomsday 

64 Various Dates
Quotes from unpublished talks, interviews, sample booklet, etc.
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The Key of Immediate Enlightenment: A collection of The Supreme Master Ching 
Hai’s lectures. Available in Aulacese(1-15), Chinese(1-10), English(1-5), French(1-2), 
Finnish(1), German(1-2), Hungarian(1), Indonesian(1-5), Japanese(1-4), Korean(1-
11), Mongolian(1,6), Portuguese(1-2), Polish(1-2), Spanish(1-3), Swedish(1), Thai(1-
6) and Tibetan(1). 

The Key of Immediate Enlightenment - Questions and Answers: 
A collection of questions and answers from Master’s lectures. Available in Aulacese(1-
4), Chinese(1-3), Bulgarian, Czech, English(1-2), French, German, Hungarian, 
Indonesian(1-3), Japanese, Korean(1-4), Portuguese, Polish and Russian(1). 
The Key of Immediate Enlightenment - Special Edition/1993 World Lecture Tour:  
A six- volume collection of The Supreme Master Ching Hai’s lectures during the 1993 
World Lecture Tour. Available in English and Chinese.
The Key of Immediate Enlightenment - Special Edition/7-Day Retreat: 
A collection of Master’s lectures in1992 during a 7-day retreat in San Di Mun, Formosa. 
Available in English and Aulacese. 

Letters Between Master and Spiritual Practitioners:
Available in English(1), Chinese(1-3), Aulacese(1-2), Spanish(1)
The Key of Immediate Enlightenment -My Wondrous Experiences with Master: 
Available in Aulacese (1-2), Chinese (1-2)
Master Tells Stories: Available in English, Chinese, Spanish, Aulacese, Korean, 
Japanese and Thai. 
Coloring Our Lives: A collection of quotes and spiritual teachings by Master. 
Available in Aulacese, Chinese and English.
God Takes Care of Everything — 
Illustrated Tales of Wisdom from The Supreme Master Ching Hai: 
Available in Aulacese, Chinese, English, French, Japanese and Korean.
The Supreme Master Ching Hai’s Enlightening Humor – Your Halo Is Too Tight! 
Available in Chinese and English.

Secrets to Effortless Spiritual Practice: Available in Aulacese, Chinese and 
English.

نشریات ما
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God’s Direct Contact —The Way to Reach Peace:  A collection of The Supreme 
Master Ching Hai’s lectures during Her 1999 European Lecture Tour. 
Available in Aulacese, Chinese and English.

Of God and Humans — Insights from Bible Stories
This special anthology includes thirteen Bible narratives, uniquely retold by 
Master on various occasions. Available in Aulacese, Chinese and English. 

The Realization of Health--Returning to the Natural and Righteous Way of Living: 
Available in Aulacese, Chinese and English.
I Have Come to Take You Home: A collection of quotes and spiritual teachings by 
Master. Available in Arabic, Aulacese, Bulgarian, Czech, Chinese, English, French, 
German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Korean, Polish, Spanish, Turkish, 
Romanian and Russian.
Aphorisms 1: Gems of eternal wisdom from Master.
Available in English, Chinese, Spanish/Portuguese, French/German and Korean. 
Aphorisms 2: Gems of eternal wisdom from Master.
Available in English, Chinese

The Supreme Kitchen(1) - International Vegan Cuisine: A collection of culinary 
delicacies from all parts of the world recommended by fellow practitioners. 
Available in English/Chinese, Aulacese and Japanese.

The Supreme Kitchen(2) - Home Taste Selections: 
Combined volume of English /Chinese

One World... of Peace through Music: A collection of interviews and musical 
compositions from a Benefit Concert in Los Angeles, California. 
Combined volume of English/Aulacese/Chinese.

A Collection of Art Creation by The Supreme Master Ching Hai:
Available in English, Chinese.

S.M.Celestial Clothes (6):
Available in a combined language edition of English/Chinese.
The Dogs in My Life(1-2): Available in  Aulacese, Chinese, English, Japanese, Korean, 
Spanish, Polish and German.
The Birds in My Life(1-2): Available in Aulacese, Chinese, English, French, German, 
Mongolian, Russian, Korean and Indonesian.
The Noble Wilds: Aulacese, Chinese, English, French and German. 
Celestial Art:  Aulacese, Chinese, English
From Crisis to Peace: Available in English, Chinese, Korean, French, Indonesian, 
Spanish, Portuguese, Polish, Russian and Romanian.
Thoughts on Life and Consciousness
A book written by Dr. Janez: Available in Chinese
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Poetry Collections 
Silent Tears: A book of poems written by Master. 
Available in English/Chinese, German/French/English,  Aulacese, Spanish, Portuguese, 
Korean , English and Filipino. 
Wu Tzu Poems: A book of poems written by Master.  
Available in Aulacese, Chinese, English
The Dream of a Butterfly: A book of poems written by Master. 
Available in Aulacese, Chinese and English.
Traces of Previous Lives :A book of poems written by Master. 
Available in Aulacese, Chinese and English.
The Old Time: A book of poems written by Master. 
Available in Aulacese , Chinese, English.
Pebbles and Gold: A book of poems written by Master. 
Available in Aulacese , Chinese and English. 
The Lost Memories: A book of poems written by Master. 
Available in Aulacese, Chinese and English. 
The love of Centuries.  A book of poems written by Master.  Available in 

Aulacese, Chinese, English, French, German, Mongolian, Korean and Spanish.
The Real Love: Available in English, Chinese
Loving The Silent Tears The Musical : Available in English, Chinese, and 
DVD, MP3 & MP4
Traces of Previous Lives: Vols 1,2,3 ( MP3) Aulacese
A Path to Love Legends: Vols 1,2,3 ( MP3) Aulacese
Beyond the Realm of Time:  (MP3) Aulacese
A Touch of Fragrance: (MP3) Aulacese
That and This Day: (MP3) Aulacese
Dream in the Night: (MP3) Aulacese
T-L-C, Please : (MP3) Aulacese
Please Keep Forever: (MP3) Aulacese
Songs & Compositions of The Su preme Master Ching Hai: (MP3) En glish,  Aulacese, 
Chinese 
The Song of Love: (MP4) Aulacese and English
The Jeweled Verses: (MP4) Aulacese
The Golden Lotus: (MP4) Aulacese
An Ancient Love (poetry recital in Aulacese): MP3 &MP4

DVD, MP3 & MP4
DVDs, CDs, MP3s and MP4 of The Supreme Master Ching Hai’s lectures are available 
in Arabic, Armenian, Aulacese, Bulgarian, Cantonese, Cambodia, Chinese, Croatian, 
Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, 
Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Nepali, Norwegian, 
Mandarin, Polish, Portuguese, Persian, Russian, Romanian, Sinhalese, Slovenian, 
Spanish, Swedish, Thai, Turkish and Zulu. 
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Supreme Master Television
E-mail: peace@SupremeMasterTV.com
Tel: 1-626-444-4385 / Fax: 
1-626-444-4386
http://www.suprememastertv.com/
For details and setup information about 
global satellites:
http://suprememastertv.com/satellite 

Book Department:
E-mail: divine@Godsdirectcontact.org
(You  are welcome to join us in trans-
lating Master’s  books  into  others  
languages.) 

The Supreme Master Ching Hai Inter-
national Association Publishing Co., 
Ltd.  Taipei, Formosa. 
E-mail:smchbooks@Godsdirectcontact.org 
Tel:(886)2-23759688 // Fax:2-23757689 
http://www.smchbooks.com

The Supreme Master Ching Hai International 
Association P.O. Box 9, Hsihu Miaoli Hsien, Formosa, 

ROC(36899)
P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

News Group:
E-mail:lovenews@Godsdirectcontact.org

Spiritual Information Desk:
E-mail:lovewish@Godsdirectcontact.org
Fax: (886)946-730699
S.M. Celestial Co., Ltd.
E-mail: smcj@mail.sm-cj.com
Tel:(886)-3-4601391/Fax:3-4602857
http://www.sm-cj.com

Online       Shop
Celestial :http://www.thecelestialshop.com
Eden Rules: http://www.edenrules.com/

Loving Hut International Company, Ltd
Tel: (886) 3-468-3345/Fax: 3-468-5415 
E-mail: info@lovinghut.com 
http://www.lovinghut.com/tw/
Loving Food - for a healthy Vegan 
Lifestyle
http://www.lovingfood.com.tw

Quan Yin WWW Sites 

God’s direct contact—The Supreme Master Ching Hai International Association’s 
global Internet: http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm 

Free Sample Booklet Download: The Key of Immediate Enlightenment 
(in more than 80 languages)
http://sb.godsdirectcontact.net/  
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm 

For the latest in for mation of our li ai son prac ti tio ners worldwide,  please visit the following 
URL:  http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm

Fax: 1-801-7409196

راه هاى تماس با ما
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بنا بر یک ضرب المثل قدیمی، وقتای شااگرد آمااده باشاد، اساتاد ظااهر       

 میشود.

موقعیت نادر، این فرصات نصایب ماا شاده تاا از راهنماایی هاای         در یک

شخصی و تعالیم روح روشن ضمیری بهره مند شویم که میتواند در مسایر  

ما به سوی خودشناسی، هدایت مان کند. او الگاویی زناده از عازت نفاس     

است که با آغاز سفرمان به سوی آزادی معنوی و روشن ضمیری که اغلب 

ه صورت بیرونای و درونای، هادایت و حمایات ماان      سفری دشوار است، ب

 میکند.

بیادار   مراسم باستانی تشرف، ماا را  از طریقاین روح روشن ضمیر میتواند 

که ذات اصلی و حاق مسالم هار انساانی      "استاد اعظم"حقیقت به  کند و

. استاد اعظم چینگ های، یکی از نادر قدیسان نمایدروی زمین است، آگاه 

را به رایگان و بدون قید و  از حقیقت د که ادراک خوددر قید حیات هستن

شرط، به همه کسانی که صادقانه در جستجوی رستگاری و آزادی معناوی  

 هستند، عرضه میکنند.

 استاد اعظم چینگ های




