
Μονοπάτι 
 
 
Το να μελετά κάποιος τον Φα και να ασκεί καλλιέργεια είναι δικό του ζήτημα. Ωστόσο, 
συχνά υπάρχει ένας αριθμός μαθητών που συνεχώς παίρνουν άλλους ως πρότυπα – 
κοιτούν το πώς οι άλλοι κάνουν πράγματα και μετά ακολουθούν το παράδειγμά τους. 
Αυτή είναι μια φτωχή συμπεριφορά που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους κοινούς 
ανθρώπους. Ένας καλλιεργητής δεν έχει πρότυπα. Το μονοπάτι που το κάθε άτομο είναι 
να πάρει είναι διαφορετικό, επειδή τα θεμέλια του κάθε ατόμου είναι διαφορετικά, το 
μέγεθος των διαφόρων προσκολλήσεών τους είναι διαφορετικό, τα χαρακτηριστικά των 
όντων τους είναι διαφορετικά, οι δουλειές τους ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους είναι 
διαφορετικές, τα οικογενειακά τους περιβάλλοντα είναι διαφορετικά και ούτω καθ’ εξής. 
Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν ότι το μονοπάτι της καλλιέργειας τού κάθε ατόμου 
είναι διαφορετικό, ότι το πώς ξεφορτώνονται τις προσκολλήσεις τους είναι διαφορετικό 
και ότι τα μεγέθη των δοκιμασιών τους είναι διαφορετικά. Επομένως, εν μέσω των 
εκδηλώσεων των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος ένα μονοπάτι που να 
έχουν κάνει άλλοι και είναι ακόμη λιγότερο δυνατό για ένα άτομο να προχωρήσει σε 
αυτό. Αν όντως υπήρχαν προκατασκευασμένα μονοπάτια και διαδρομές χωρίς 
δυσκολίες αυτό σίγουρα δεν θα ήταν καλλιέργεια. 
 
Από τότε που έγινε η παρουσίαση του Ντάφα, υπήρξαν άνθρωποι που παρατηρούσαν 
τους άλλους –«ό,τι κάνουν οι άλλοι αυτό θα κάνω και εγώ»– αντί να χρησιμοποιούν τον 
Φα για να μετρούν αν κάτι είναι σωστό ή λάθος. Όταν βλέπουν ότι οι ασθένειες κάποιων 
ατόμων θεραπεύονται μέσω της καλλιέργειας του Ντάφα, ενθουσιάζονται και αυτοί. 
Όταν βλέπουν ότι μερικοί δεν καλλιεργούνται πια, αμφιταλαντεύονται και αυτοί. Όταν 
βλέπουν ότι υπάρχουν εκατό εκατομμύρια άνθρωποι που καλλιεργούν τον Ντάφα σε όλη 
την χώρα, σκέφτονται ότι πρέπει να είναι κάτι καλό και ακολουθούν τους άλλους για να 
τον μάθουν. Όταν βλέπουν ότι το κακό έχει αρχίσει να επιτίθεται, να καταπιέζει και να 
διώκει τον Ντάφα και ότι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο έχουν κατασκευάσει ψέματα 
για να ενοχοποιήσουν τον Ντάφα, αρχίζουν να αμφιταλαντεύονται και να ανησυχούν. Η 
καλλιέργεια είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη στο ότι ακόμα και όταν μια τρομερή 
καταστροφή χτυπά, ακόμη και όταν το κακό διώκει τρελά και, ακόμη και όταν η ζωή σας 
τίθεται σε κίνδυνο πρέπει και πάλι να είστε ικανοί να συνεχίζετε σταθερά στο μονοπάτι 
της καλλιέργειάς σας χωρίς να αφήνετε κάτι από την ανθρώπινη κοινωνία να 
παρεμβαίνει στα βήματα που κάνετε στο μονοπάτι της καλλιέργειάς σας. 
 
Οι μαθητές του Ντάφα είναι τώρα ακριβώς εν μέσω της περιόδου της Επανόρθωσης του 
Φα και οι πράξεις των παλαιών δυνάμεων έχουν σχηματίσει την πιο θεμελιώδη και πιο 
σοβαρή δοκιμασία των μαθητών του Ντάφα. Το αν μπορέσετε να περάσετε την 
δοκιμασία είναι μια πραγμάτωση του Ντάφα και του αν ο κάθε μαθητής του Ντάφα 
μπορεί να είναι υπεύθυνος προς τον εαυτό του. Και αν ένα άτομο μπορεί, καθώς 
κομματιάζει και εξαλείφει το κακό, να προχωρήσει εμπρός για να επικυρώσει τον 
Ντάφα, γίνεται μια αψευδής μαρτυρία [για την εγκατάλειψη] της ζωής και του θανάτου, 
γίνεται μια επιβεβαίωση για το αν ένας μαθητής της Επανόρθωσης του Φα μπορεί να 
φτάσει στην Ολοκλήρωση και επίσης γίνεται αυτό που διαφοροποιεί έναν Θεό από έναν 
άνθρωπο. Για έναν μαθητή του Ντάφα, το να περιφρουρεί και να υπερασπίζεται τον Φα 
είναι το πιο φυσικό. Έτσι σε αυτήν τη στιγμή στην ιστορία, όταν πραγματικά έχουμε μια 
κατάσταση κατά την οποία το κακό διώκει τον Ντάφα, ένας μαθητής του Ντάφα 



σίγουρα θα προχωρήσει εμπρός για να επικυρώσει τον Φα ως απάντηση στη δίωξη. Σε 
αυτήν την κατάσταση, όταν κάποιοι μαθητές βλέπουν κάποιους άλλους να προχωρούν 
εμπρός για να επικυρώσουν τον Φα, ακολουθούν. Όταν βλέπουν ότι οι άλλοι δεν 
προχωρούν μπροστά, ούτε αυτοί προχωρούν. Όταν αυτοί χτυπιούνται ή 
«αναμορφώνονται», και βλέπουν άλλους να ενδίδουν στην πίεση του κακού και να 
γράφουν κάποιες όπως αποκαλούνται «υποσχέσεις να σταματήσουν την άσκηση 
καλλιέργειας», γράφουν και αυτοί μία, που είναι αποτέλεσμα τού ότι δεν είναι ικανοί να 
καταλάβουν τα πράγματα σύμφωνα με τον Φα. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει 
για έναν καλλιεργητή εάν αυτός ο λεκές δεν καθαριστεί; Η παρούσα κακή δίωξη έχει 
επιβληθεί στον Ντάφα και στους μαθητές από τις παλαιές δυνάμεις. Δεν είναι όσα 
κάνουν για να αντισταθούν στην δίωξη η πιο μεγαλειώδης έκθεση της υπευθυνότητας 
των μαθητών του Ντάφα προς τον Ντάφα και τους εαυτούς τους; Αυτή δεν είναι η 
πρώτη φορά στην πορεία της εκφυλιζόμενης ιστορίας που κακές δυνάμεις έχουν διώξει 
καλλιεργητές. Δεν είναι αυτό μία επανεμφάνιση αυτών που βίωσε ο Ιησούς στις μέρες 
του; Δεν βίωσε αυτό και ο Βούδας Σακιαμούνι; Εάν όντως υπάρχουν μονοπάτια που 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως αναφορά, τότε αυτά που τα προηγούμενα Φωτισμένα 
Όντα βίωσαν όσον αφορά εκείνα, και το κακό τού σήμερα, δεν συνέβησαν κατά τον ίδιο 
τρόπο; Παρόλο που διαφέρουν στις συγκεκριμένες τους εκδηλώσεις, όλα στοχεύουν στο 
να σπάσουν την θέληση αυτών που θέλουν να καλλιεργηθούν σε έναν ορθό Φα. Στις 
κοινές καλλιέργειες της ιστορίας, αυτά τα αρνητικά όντα στην πραγματικότητα 
ενήργησαν ως κριτήριο γνησιότητας για να καθοριστεί εάν οι ξεχωριστοί καλλιεργητές 
μπορούσαν να φτάσουν στην Ολοκλήρωση. Αν κάποιος αποδεικνυόταν να είναι άμμος 
αντί για χρυσάφι, οπωσδήποτε θα διαχωριζόταν. Αλλά σήμερα είναι διαφορετικό στο ότι 
η Επανόρθωση του Φα λαμβάνει χώρα στα Κοσμικά σώματα και το κολοσσιαίο 
στερέωμα ανοικοδομείται. Όλες οι έτσι αποκαλούμενες «δοκιμασίες» του Ντάφα 
παρεμβαίνουν στην Επανόρθωση του Φα. Επιπλέον, ο στόχος όλων αυτών που παίρνουν 
μέρος στη δίωξη είναι να κάνουν ζημιά στον Ντάφα. Αν και όλα αυτά που έκαναν οι 
παλαιές δυνάμεις στην προσωπική καλλιέργεια των ανθρώπων είχαν ένα ορισμένο 
αποτέλεσμα στο παρελθόν, εάν αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 
Επανόρθωσης του Φα, όχι μόνο αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στα κριτήρια του Ντάφα, 
αλλά επίσης παρεμβαίνει σοβαρά και διαταράσσει την Επανόρθωση του Φα. Προς το 
παρόν, οι παλαιές δυνάμεις είναι να εξαλειφθούν εντελώς, άσχετα με το αν τα όντα που 
συμμετέχουν είναι θετικά ή αρνητικά. Όλα τα κακά όντα που συμμετέχουν σε αυτό 
εξαλείφονται κατά την Επανόρθωση του Φα, άσχετα με το πόσο υψηλά είναι τα επίπεδά 
τους. Με την Επανόρθωση του Φα είναι εντελώς διαφορετικά από την κοινή 
καλλιέργεια. Σήμερα όταν οι μαθητές του Ντάφα διευκρινίζουν την αλήθεια ως 
αντίδραση στην δίωξη του κακού, υπάρχουν μερικοί μαθητές που βλέπουν τι κάνουν οι 
άλλοι. Όμως ένα άτομο πάντα πρέπει να φωτιστεί από μόνο του σε αυτό που πρέπει να 
κάνει μπροστά στις δοκιμασίες. Κάθε φορά που ένα άτομο βελτιώνεται, η Θέση 
Επίτευξης που έχει επικυρώσει και φωτιστεί, ανεβαίνει. 
 
Το μονοπάτι που ένας μαθητής του Ντάφα παίρνει είναι μια ένδοξη ιστορία και αυτή η 
ιστορία πρέπει να δημιουργηθεί από τη δική του Φώτιση. 
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