Τι σηµαίνει «Βοηθώ τον ∆άσκαλο να Επανορθώσει τον Φα»;
Εδώ και κάποιο καιρό, έχει υπάρξει ένα κρίσιµο πρόβληµα σε µερικούς µαθητές
καθώς πραγµατοποιούν τα τρία πράγµατα που οι µαθητές του Ντάφα πρέπει να
κάνουν: συγκεκριµένα, δεν καταλαβαίνουν τι σηµαίνει το «βοηθώ τον ∆άσκαλο».
Παραδείγµατος χάριν, όταν ο ∆άσκαλος λέει κάτι ή αποφασίζει το πώς οι µαθητές
του Ντάφα είναι να κάνουν κάτι, πάντα υπάρχουν µερικοί µαθητές που
υπολογίζουν τα [σχέδια] του ∆ασκάλου µε ανθρώπινη σκέψη, διαµορφώνοντας
απόψεις για το πώς ο ∆άσκαλος θα πρέπει να χειριστεί κάποιο ιδιαίτερο θέµα ή
σκέφτονται πώς θα ήταν εάν ο ∆άσκαλος το έκανε διαφορετικά, αντί να
σκέφτονται το πώς θα εκπληρώσουν καλύτερα αυτό που εξέφρασε ο ∆άσκαλος ή
πώς να πραγµατοποιήσουν τις λεπτοµέρειες· µερικοί µαθητές θέλουν ακόµα και να
αλλάξουν τη σκέψη του ∆ασκάλου· µερικοί πηγαίνουν και εκθειάζουν τα
πλεονεκτήµατα των ιδεών τους µεταξύ των συµµαθητών τους· µερικοί άνθρωποι
είναι µπερδεµένοι ως προς το τι έχει πει ο ∆άσκαλος εξ αιτίας των ανθρώπινων
προσκολλήσεών τους, και αντιδρούν αρνητικά· και µερικοί άνθρωποι προχωρούν
τόσο πολύ ώστε να αναζητούν τα οικογενειακά µου µέλη προσπαθώντας να
κερδίσουν υποστήριξη για τις προσεγγίσεις τους. Αλλά αυτό που ο ∆άσκαλος
θέλει να γίνει είναι στην πραγµατικότητα αυτό που απαιτείται από τη Επανόρθωση
του Φα ενός ανυπολόγιστου αριθµού Κοσµικών σωµάτων. Αν και αυτό το επίπεδο
της ανθρωπότητας µπορεί να είναι χαµηλό, είναι εν τούτοις µία εκδήλωση
υψηλότερων ζωών σε µια χαµηλότερη θέση, που εκφράζεται µε τις µορφές αυτού
του χαµηλότερου επιπέδου, και είναι συγχρόνως η καρδιά της Επανόρθωσης του
Φα –το σηµείο εστίασης όλων. Όσο µεγάλη κι αν φαίνεται η ιδέα σας,
περιορίζεται µόνο σε αυτό το επίπεδο ύπαρξης, σε αυτό το µοναδικό σηµείο, και
σε αυτό το ένα συγκεκριµένο θέµα. Και θα µπορούσατε ενδεχοµένως να ξέρετε
ποια επίδραση αυτό το πράγµα που θέλει ο ∆άσκαλος προορίζεται να ασκήσει στα
αµέτρητα, ανυπολόγιστα επίπεδα των ατελείωτα ογκωδών Κοσµικών σωµάτων;
Εάν εσείς ως µαθητής µου, θέλετε αληθινά να «βοηθήσετε τον ∆άσκαλο να
επανορθώσει τον Φα», τότε θα πρέπει να ασχολείστε µόνο µε το πώς θα
εκπληρώσετε καλύτερα αυτό που θέλει ο ∆άσκαλος. Αυτό και µόνο είναι αυτό που
θα έπρεπε να κάνετε, κι όµως θέλετε αντί αυτού ο ∆άσκαλος να βοηθήσει εσάς;
Πώς θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε τον Ντάφα κατά τη διάρκεια της
Επανόρθωσης του Φα να σας βοηθήσει, αντιθέτως, να εκπληρώσετε τις
ανθρώπινες ιδέες σας;
Κατά την αντιµετώπιση της δίωξης έχουν υπάρξει πολλοί µαθητές του Ντάφα που
έχουν πέσει, ή που έχουν αποτύχει να συνεχίσουν, και οφείλεται κατά ένα µεγάλο
µέρος στο ότι δεν έχουν καταλάβει τι κάνει ο ∆άσκαλος, στο ότι χρησιµοποιούν
ανθρώπινη σκέψη για να αποτιµήσουν [τις επιθυµίες] του ∆ασκάλου. Για να δώσω
µόνο ένα παράδειγµα τέτοιας ανθρώπινης σκέψης, πολλοί µαθητές αναρωτιούνται
γιατί δεν µπορούµε να αποκριθούµε στη δίωξη µε τον τρόπο που κάνουν άλλες
θρησκείες. Αλλά στην ιστορία, ο θεµελιώδης σκοπός των θρησκειών ήταν απλά να
καθιερωθεί ένα πολιτιστικό θεµέλιο για την ανθρωπότητα, ενώ αυτό που η
ανθρωπότητα ανέµενε αληθινά είναι ο Ντάφα· και είναι µόνο όταν κάποιος κάνει
τα πράγµατα σύµφωνα µε τον Ντάφα που ενεργεί αληθινά όπως ένας
καλλιεργητής. Φυσικά, όταν οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να συνεχίσουν,
πιθανότατα υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που λειτουργούν. Αλλά σε κάθε
περίπτωση το άτοµο δεν έχει κατορθώσει να καταλάβει πραγµατικά τον Ντάφα.
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Και φυσικά, όταν οι σκέψεις του ατόµου δεν είναι επαρκώς ορθές, πρόκειται να
αµφιταλαντευτεί υπό τη δίωξη.
Και έπειτα υπάρχει µια µερίδα ανθρώπων που δεν έχουν καταφέρει, µέσω της
καλλιέργειας, να ξεφορτωθούν τις κακές συνήθειες που διαµόρφωσαν στο
συνηθισµένο κόσµο, όπως να χρησιµοποιούν τις διασυνδέσεις τους και την
επιρροή τους για να κάνουν τα πράγµατα. Για παράδειγµα, όποτε ένα τέτοιο άτοµο
δεν είναι ικανό να βρει τον ∆άσκαλο για να εκφράσει τις ανθρώπινες ιδέες του,
αναζητά τα οικογενειακά µέλη του ∆ασκάλου κάτω από κάποια πρόφαση ή άλλο,
και µετά πηγαίνει και µιλά σε άλλους µαθητές για το πώς τα οικογενειακά µέλη
του ∆ασκάλου είπαν αυτό ή εκείνο. Αλλά σκεφτείτε το: θα µπορούσαν
ενδεχοµένως τα οικογενειακά µέλη του ∆ασκάλου να τον αντιπροσωπεύσουν,
όταν είναι για να επανορθώσει τον Φα και να σώσει τα αισθανόµενα όντα που ο
∆άσκαλος ήρθε σε αυτόν τον κόσµο; Ακριβώς όπως εσείς, τα οικογενειακά µέλη
του ∆ασκάλου είναι στην πραγµατικότητα καλλιεργητές, και ακριβώς όπως
οποιοδήποτε άλλος, θα αποτύχουν εάν δεν καλλιεργηθούν καλά. Ποιος θα
µπορούσε ενδεχοµένως να αντιπροσωπεύσει τον ∆άσκαλο, από όλους εκείνους
τους επίγειους γονείς, συζύγους, παιδιά και αδέλφια που είχε κατά τη διάρκεια των
πολυάριθµων ζωών του σε αυτόν τον κόσµο; Είναι παρόµοιο µε την κατάσταση µε
σας, όπου είναι απλά ότι όταν έρχεται ο ∆άσκαλος σε αυτόν τον κόσµο υπάρχουν
εκείνοι που χρησιµεύουν ως οι µαθητές του ∆ασκάλου, εκείνοι που χρησιµεύουν
ως οι επίγειοι γονείς του, εκείνοι που χρησιµεύουν ως τα αδέλφια του, ή σύζυγοι
και τα παιδιά του, και ο καθένας χρησιµεύει στο να βοηθήσει τον ∆άσκαλο να
εκπληρώσει τη µεγάλη αποστολή της Επανόρθωσης του Φα κάνοντας τα
συγκεκριµένα πράγµατα που αυτός ή αυτή πρέπει να κάνει. Και αυτοί επίσης
καλλιεργούνται, και αυτοί επίσης θα υστερήσουν κατά περιόδους όσον αφορά την
επίτευξη µιας επαρκούς κατανόησης των αρχών του Φα. Όµως όταν τους ψάχνετε
και χρησιµοποιείτε αυτό που λένε ως Φα, αυτό δεν είναι µια περίπτωση που εσείς
καταλύετε τον Φα; Και την ίδια στιγµή, µετατρέπει αυτό που τα οικογενειακά
µέλη του ∆ασκάλου είπαν σε µια αµαρτία ενάντια στον Φα. Ως µαθητής του
Ντάφα, πρέπει να είστε ξεκάθαροι ότι η Επανόρθωση του Φα γίνεται µόνο από τον
∆άσκαλο. Και ακόµα κι αν ο ∆άσκαλος δεν είναι γύρω, πρέπει ακόµα να κάνετε τα
πράγµατα βασιζόµενοι στον Φα – δεν µπορείτε να κάνετε τα πράγµατα σύµφωνα
µε κάποιο οικογενειακό µέλος ή άλλο του ∆ασκάλου. Μόνο τότε είστε ένας
µαθητής του Ντάφα· µόνο τότε είστε µαθητής του ∆ασκάλου· και µόνο τότε
βοηθάτε τον ∆άσκαλο να επανορθώσει τον Φα.
Επίσης, υπάρχει µια µερίδα ανθρώπων που προωθούν ορισµένους κακούς
ιστοχώρους. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν ξεστρατίσει πολύ µακριά από τον Ντάφα,
υποβοηθώντας εκείνους τους κακούς ιστοχώρους διαδίδοντας παραπληροφόρηση
και ακόµη βλάπτοντας τις φήµες των οικογενειακών µελών του ∆ασκάλου. Και
µερικοί άνθρωποι –παρά το ότι ο ∆άσκαλος έχει πει σε όλους στις διασκέψεις του
Φα που συγκαλούνται από τους µαθητές µας του Ντάφα να µην ακούν, να µην
πιστεύουν ή να µην κοιτάζουν εκείνους τους κακούς ιστοχώρους – δεν έχουν
πιστέψει ειλικρινά τα λόγια µου και συµπεριφέρονται σαν να είναι εντελώς
µαγεµένοι από εκείνους τους ιστοχώρους. Ακόµη και µέχρι αυτήν την ηµέρα είναι
ακόµα παράλογοι σχετικά µε αυτό. Όταν ένα άτοµο πάρει λάθος δρόµο µπορεί
πάντα να ξαναρχίσει. Αλλά, τι θα γίνει εάν το λάθος ενός ατόµου καταλήγει να
καταστρέψει µερικούς ανθρώπους εξ αιτίας της παραπληροφόρησης που εσείς
διαδίδετε; Τι θα συµβεί εάν, εξαιτίας σας, τα αµέτρητα αισθανόµενα όντα που
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είναι πίσω από οποιοδήποτε άτοµο και περιµένουν τη σωτηρία δεν µπορούν ποτέ
να σωθούν; Συνειδητοποιείτε πόσο σοβαρές είναι οι συνέπειες αυτού; Όταν
αγνοείτε αυτό που ο ∆άσκαλος έχει πει, µπορείτε να θεωρηθείτε µαθητής του
Ντάφα που «βοηθά τον ∆άσκαλο να επανορθώσει τον Φα;»
Η έκφραση «βοηθώ τον ∆άσκαλο να επανορθώσει τον Φα» δεν είναι απλά µια
µεγάλη, κενή κουβέντα. Αν και έχω συζητήσει µόνο λίγα προβλήµατα, υπάρχουν
στην πραγµατικότητα πολλές άλλες περιπτώσεις αποτυχίας πίστης στον Φα. Το αν
θα συνεχίσουν να υπάρχουν ή όχι σ’ αυτήν την επικίνδυνη συγκυρία δεν είναι
τίποτα λιγότερο, για τους µαθητές του Ντάφα, από την αναµονή δεκάδων
εκατοµµυρίων ετών· για τους µαθητές µας, η µόνη σας αληθινή επιθυµία για τον
ερχοµό σας σε αυτόν τον κόσµο· και για τον ∆άσκαλο, το εάν Αυτός καταφέρει
ευρέως να σώσει τα αισθανόµενα όντα –περιλαµβανοµένων και όλων εσάς– σε
αυτήν την Επανόρθωση του Φα.
Λι Χονγκτζί
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