Φάλουν Ντάφα – ∆ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο

∆ιδάσκοντας τον Φα το Πάσχα, 2004, στο Συνέδριο του Φα
στη Νέα Υόρκη
(Λι Χονγκτζί, 11 Απριλίου 2004)
(Από την αναθεωρηµένη αγγλική µετάφραση)

Γεια σας! (Ακροατήριο: Γεια σας ∆άσκαλε! Χειροκρότηµα)
Έχουµε ένα σπουδαίο γεγονός εδώ. (Χειροκρότηµα) Φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι έχουν
έρθει σε αυτό το συνέδριο του Φα, περίπου τέσσερις χιλιάδες. (Ο ∆άσκαλος γελά)
Εξετάζοντας την παρούσα κατάσταση, θα έλεγα ότι όταν έχει να κάνει µε την γενική
κατάσταση της Επανόρθωσης του Φα, οι µαθητές του Ντάφα τα έχουν πάει εξαιρετικά καλά
στα Τρία Βασίλεια, και έχουν παίξει καίριο ρόλο. Ο ∆άσκαλος σας ευχαριστεί όλους για
αυτό. (Θερµό χειροκρότηµα)
Κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων χρόνων ήµαστε κάτω από σοβαρή δίωξη. Η Επανόρθωση
του Φα είναι εκ φύσεως ένα σοβαρό πράγµα που επηρεάζει όλα τα έµβια πράγµατα. Το
Κοσµικό σώµα είναι απείρως µεγάλο, και ο αριθµός των όντων είναι άµετρος – τόσα πολλά
που είναι αµέτρητα. Ακόµη και σε ένα µικροσκοπικό σωµατίδιο υπάρχουν άµετρα, αµέτρητα
όντα. Τότε πόσα όντα έχει ένα τέτοιο τεράστιο Κοσµικό σώµα; Η Επανόρθωση του Φα
επηρεάζει κάτι τόσο τεράστιο, και όµως οι παλαιές δυνάµεις, µαζί µε µερικά χαµηλού
επιπέδου όντα που χρησιµοποιούν, και, παρεµβαίνουν στην Επανόρθωση του Φα, επειδή
είναι προσκολληµένοι σε αυτά που θέλουν, και χρησιµοποιούν κάθε πιθανό µέσο για να
προσπαθήσουν να καθοδηγήσουν την Επανόρθωση του Φα. Η αµαρτία είναι τεράστια. Μου
είναι στην πραγµατικότητα σαφές ότι, στην ουσία, οι παλαιές δυνάµεις και εκείνα τα τελικά,
τελικά παλαιά όντα θέλουν να χρησιµοποιήσουν αυτήν την Επανόρθωση του Φα για να
εξαλείψουν και να ξεριζώσουν τα όντα που δεν τα θέλουν να διατηρηθούν, και γι’ αυτό
κάνουν µερικά όντα να παρέµβουν µε την Επανόρθωση του Φα. Ακόµη και µια µικρή
αναστάτωση ή λίγη ασέβεια προς τον Ντάφα από τις παλαιές δυνάµεις ή από ένα ον που δεν
είναι ικανό να δει τον Ντάφα µε τον σωστό τρόπο –και ούτε ένα από αυτά δεν είναι έξω από
αυτό– σηµαίνει ότι δεν µπορούν να παραµείνουν. Τελικά εκείνοι οι υψηλού επιπέδου
παλαιοί παράγοντες θέλουν να ξεφορτωθούν εκείνα τα πολυάριθµα όντα που δεν θέλουν, και
γι’ αυτό ξαµόλησαν και κατηύθυναν έναν τεράστιο αριθµό όντων να κάνουν πράγµατα που
παρεµβαίνουν στην Επανόρθωση του Φα. Σε ένα θεµελιώδες επίπεδο γνωρίζουν ότι καµία
ύπαρξη σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν µπορεί να βλάψει την Επανόρθωση του Φα. Ενώ ελέγχω
τα θεµελιώδη πράγµατα, αυτά τα τελικά όντα στα αντίστοιχα επίπεδά τους επιβλέπουν την
ασφάλεια αυτής της υπόθεσης από αυτοπροστασία, και ο αριθµός των όντων που θέλουν να
ξεριζώσουν είναι πραγµατικά τεράστιος.
Από πολύ νωρίς στην Επανόρθωση του Φα συνειδητοποίησα κάτι: Όποτε θέλω να καθαρίσω
οποιαδήποτε οµάδα όντων σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν υπάρχουν πολλά να πω ή να κάνω µια σκέψη τα εξαλείφει όλα, και είναι εξαιρετικά γρήγορα. Ωστόσο, στην Επανόρθωση του
Φα, η διατήρηση ορισµένων όντων, είναι απλά εξαιρετικά δύσκολο να γίνει, µε προκλήσεις
που συσσωρεύονται η µία πάνω στην άλλη, τα όντα που έχουν παρέµβει στην Επανόρθωση
του Φα δεν είναι κατάλληλα για να µείνουν τώρα, έχοντας παρέµβει στην Επανόρθωση του
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Φα όπως έκαναν. Έτσι στην Επανόρθωση του Φα, µόλις ένα ον αναµιχθεί και έχει το
αποτέλεσµα της παρέµβασης, την οποία δεν δέχοµαι, είναι σε τροµερό κίνδυνο. Μιλώ µε
ουσιαστικούς όρους εδώ. Σε αυτήν την διαδικασία, σε όλα τα βασίλεια, και σε όλα τα
επίπεδα, τα όντα που επηρεάζουν την Επανόρθωση του Φα όλα ενεργούν µε τους
συγκεκριµένους τρόπους τους, και είναι διαφορετικά στα επίπεδα και στα βασίλεια τους, και
όντας στα επίπεδα που βρίσκονται, έχουν διαφορετικές κατανοήσεις της Επανόρθωσης του
Φα. Αυτό είναι επειδή το χάος που προκύπτει από τις διαφορετικές κατανοήσεις της
Επανόρθωσης του Φα στον τεράστιο αριθµό επιπέδων, και διατηρηµένο από τον τεράστιο
αριθµό των όντων, αντικατοπτρίζει πλήρως τις ενέργειες του πλήθους των εκφυλισµένων
όντων στο τελικό στάδιο του νόµου του παλαιού Φα του σχηµατισµού-στάσης-εκφυλισµούκαταστροφής.
Έτσι τι σηµαίνει "ένας άµετρος αριθµός όντων"; Σκεφτείτε το: Ακόµη και µε οποιαδήποτε
εθνότητα ή χώρα σε αυτήν την µικροσκοπική γη, οποτεδήποτε συµβαίνει κάτι θα υπάρξει
πληθώρα ανθρώπων που θα είναι υπέρ αυτού και πληθώρα που θα είναι ενάντια σε αυτό, και
οι άνθρωποι θα έχουν παντός είδους απόψεις για αυτό. Τότε µε τον Κόσµο – ένα τόσο
γιγαντιαίο Κοσµικό σώµα – και την Επανόρθωση του Φα – ένα τόσο σηµαντικό πράγµα – και
την κατάσταση να είναι ότι τα όντα δεν συνειδητοποιούν σε τι κίνδυνο βρίσκεται το µεγάλο
στερέωµα ή ο κίνδυνος που όλα τα όντα αντιµετωπίζουν, και όταν είναι ότι η Επανόρθωση
του Φα περιλαµβάνει τα ζωτικά οφέλη όλων των όντων, µπορείτε να φανταστείτε πώς τα
όντα θα αντιδράσουν διαφορετικά και πόσο περίπλοκα είναι όλο αυτό. Πολλοί µαθητές έχουν
σκεφτεί, "έτσι µε την επικύρωση του Φα, εάν µπορούσα να δω τι συµβαίνει σε άλλες
διαστάσεις θα µπορούσα να τα πάω καλύτερα." Αλλά το γεγονός είναι, σε µερικές
περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν το Τρίτο Μάτι τους ανοικτό και µπορούν να δουν αυτά
τα πράγµατα, στην πραγµατικότητα τείνουν περισσότερο να δεχτούν παρέµβαση. Για
µερικούς ανθρώπους οι προσκολλήσεις τους προκάλεσαν αυτό που είδαν να παρέµβει στην
καλλιέργειά τους και την επικύρωση του Φα. Γι’ αυτό νοµίζω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσει κάποιος είναι να διασφαλίσει πολλή µελέτη
του Φα. Εάν ο κάθε µαθητής του Ντάφα µπορεί να αξιολογεί τα πάντα µε τον Φα, θα κάνετε
τα πράγµατα µε έναν πιο ορθό τρόπο, και τότε οι µαθητές µας δεν θα είναι επιρρεπής σε
προβλήµατα, είτε µπορούν να βλέπουν [άλλες διαστάσεις] είτε όχι. Αυτό είναι επειδή µε τον
Φα εδώ, µπορείτε ακριβώς να πάτε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Φα. Σε όποια κατάσταση
και αν βρίσκονται τα άλλα όντα, καµία από τις διάφορες, συνεχώς µεταβαλλόµενες, σύνθετες
εκδηλώσεις τους δεν µπορούν να παρέµβουν σε έναν µαθητή του Ντάφα.
Έτσι εξετάζοντας την παρούσα κατάσταση, ολόκληρο το ισχυρό ρεύµα της Επανόρθωσης
του Φα φτάνει όλο και πιο κοντά στην πιο εξωτερική επιφάνεια, και όλο και πιο κοντά σε
αυτό που είναι υψηλότερο, τελικό, µεγαλύτερο, και το πιο κεντρικό. Έχω πει ότι πολλές
προφητείες δεν είναι ακριβείς στην απεικόνισή τους των τελικών καιρών· ήταν αρκετά
ακριβείς για την πορεία των πραγµάτων κατά την πορεία, αλλά έχουν αστοχήσει προς το
τέλος. Ο λόγος είναι ότι, ακόµα κι αν το Κοσµικό µας σύστηµα είναι απέραντο πέρα από
σύγκριση, η έννοια του πλήθους των Κοσµικών σωµάτων µαζί µε τον ανυπολόγιστο αριθµό
όντων για τον οποίο έχω µιλήσει, είναι όλα µέσα σε αυτό το σύστηµα. Και αυτή η δίωξη που
οι παλιά σχηµατισµένες δυνάµεις κανόνισαν για να "δοκιµάσουν" τους µαθητές του Ντάφα,
µαζί µε τους συγκεκριµένους λόγους που οι παλαιές δυνάµεις εµφανίστηκαν, η ίδια η
Επανόρθωση του Φα, τα όντα που είναι να σωθούν, και ούτω καθεξής, είναι όλα εντός του
πλαισίου αυτού του [συστήµατος]. Αλλά αυτός ο τεράστιος Κόσµος ο δικός µας, ανεξάρτητα
από το πόσο µεγάλος είναι, δεν είναι το µόνο πράγµα που υπάρχει στον Κόσµο· υπάρχουν
παράγοντες πέρα από αυτόν τον Κόσµο, και αυτοί οι παράγοντες όλοι έχουν να κάνουν µε το
θεµελιώδες ζήτηµα τού εάν ο Κόσµος µπορεί ή όχι να υπάρξει. Αυτοί οι παράγοντες είναι πιο
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µικροκοσµικοί, και όλες οι αλλαγές [που έχουν ξεδιπλωθεί] έχουν προκληθεί από εκείνους
τους τεράστιους παράγοντες που επηρεάζονται στην Επανόρθωση του Φα.
Με άλλα λόγια, είναι ένα θέµα του εάν αυτός ο Κόσµος µπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα
αφότου τελειώσω µε την Επανόρθωση του Φα. Για να δώσω µια αναλογία, εάν κρατήσετε
µια µπάλα στον αέρα, µόλις την αφήσετε θα πέσει, και µόλις αφήσετε ένα µπαλόνι θα πετάξει
µακριά. Αυτές οι αναλογίες δεν είναι όλες τόσο ακριβείς, είναι απλά για να σας δώσει την
ιδέα· στην πραγµατικότητα δεν είναι έτσι. Οι παράγοντες πέρα από τον Κόσµο έπρεπε να
κανονιστούν επίσης, αλλά όπως και να είναι η περίπτωση, οι κανονισµοί σε εκείνα τα
πράγµατα κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα δεν είναι πλέον ζήτηµα. Εκείνοι οι
παράγοντες δεν είναι µέσα στο πεδίο του γιγαντιαίου Κοσµικού σώµατος αυτού του δικού
µας Κοσµικού συστήµατος. Όλα αυτά που ήταν να γίνουν κατά τη διάρκεια της
Επανόρθωσης του Φα καθώς επίσης και οι κανονισµοί των παλαιών δυνάµεων, και αυτό
περιλαµβάνει πώς όλα τα όντα θα ενεργούσαν, είναι µέσα σε αυτό το πεδίο. Τα ζητήµατα
πέρα από αυτό το πεδίο δεν υπάρχουν πλέον. Αλλά η ύπαρξή τους προκάλεσε έναν χωρισµό
στο µικρόκοσµο, και εκείνος ο χωρισµός κρατά τον τελικό, πιο επιφανειακό ανθρώπινο
κόσµο χωρισµένο. Αυτή τη στιγµή η Επανόρθωση του Φα είναι ήδη στο στάδιο της επίλυσης
αυτών των προβληµάτων. Αφότου επιλυθούν τα προβλήµατα, τότε βασικά όλα επιλύονται.
Στην τελευταία διάλεξη του Φα είπα ότι στην πραγµατικότητα αυτός ο Κόσµος έχει
ολοκληρωθεί ήδη, και αυτό είναι που εννοούσα.
Ακόµα κι αν έχουν περάσει περισσότερο από τέσσερα χρόνια, η δίωξη δεν έχει τελειώσει, και
αυτό είναι επειδή οι τελικοί λόγοι δεν έχουν επιλυθεί εντελώς ακόµα. Αλλά η γενική
κατάσταση έχει υποβληθεί σε τεράστιες αλλαγές. Όπως έχετε δει, οι κακοί παράγοντες έχουν
γίνει πάρα πολύ λίγοι, και τα σκοτεινά όργανα που σας ζήτησα να καθαρίσετε, εκείνοι οι
κακοί Θεοί που µπήκαν στα Τρία Βασίλεια, επίσης έχουν καθαριστεί στο σηµείο που µόνο
µερικοί έχουν µείνει. Και µαζί µε αυτό, έξω από τα Τρία Βασίλεια µερικά υψηλού επιπέδου
όντα που έχουν παίξει έναν αρνητικό ρόλο είναι στο στάδιο να καθαριστούν. Έτσι όπως είναι
τα πράγµατα τώρα, επειδή οι δυνάµεις που επηρεάζουν την Επανόρθωση του Φα έχουν
συρρικνωθεί, και όλοι οι αποδιοργανωτικοί παράγοντες στα Τρία Βασίλεια έχουν µειωθεί
πολύ, οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσµο αρχίζουν να ξυπνάνε. Και δεν είναι µόνο οι άνθρωποι
σε αυτό τον κόσµο – όλα τα όντα στα Τρία Βασίλεια ξυπνούν και αρχίζουν να σκέφτονται τα
πράγµατα για τους ίδιους. Υπάρχουν ακόµα µερικοί άνθρωποι των οποίων ο νους τους είναι
κάπως οµιχλώδης λόγω της προπαγάνδας του κακού, αλλά όταν κάνετε καλή δουλειά
εξηγώντας τα πράγµατα καθώς διευκρινίζετε την αλήθεια, οι άνθρωποι θα το καταλάβουν
αµέσως επειδή δεν υπάρχει πλέον έλεγχος του κακού σε λειτουργία.
Στη διαδικασία της διευκρίνισης της αλήθειας, οι µαθητές του Ντάφα παίζουν πράγµατι έναν
σηµαντικό ρόλο, και έχουν κάνει σπουδαία δουλειά. Οι καταστάσεις σας είναι πολύ σκληρές·
ακόµη και άλλοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι το Φάλουν Γκονγκ δεν έχει καθόλου χρήµατα.
Μερικοί µαθητές του Ντάφα είναι σε δυσχερή θέση. Αλλά σε αυτήν την κατάσταση, πρέπει
ακόµα να λάβετε υπόψη σας την εικόνα που προβάλλετε στην κοινωνία και στους
καθηµερινούς ανθρώπους, επειδή ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει να είναι καλός άνθρωπος
οπουδήποτε είναι, σωστά; Έτσι έξω στη συνηθισµένη κοινωνία, στην δουλειά, στην
οικογένεια, ή σε οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις µπορεί να υπάρχουν, πρέπει να αφήσετε
τους ανθρώπους µε µια θετική εικόνα των µαθητών του Ντάφα. Οι πόροι σας είναι
περιορισµένοι, και γι’ αυτό είναι τόσο κουραστικό και δύσκολο να γίνει. Αλλά ακόµα κι έτσι,
πρέπει ακόµα να κάνουµε το µονοπάτι της επανόρθωσής µας του Φα ευθύ και ορθό και δεν
µπορούµε να παραστρατήσουµε. Εάν πρόκειται να το κάνουµε ευθύ, κατόπιν, λοιπόν, ξέρετε,
υπάρχει µόνο µια πορεία που είναι ευθεία, και µόνο ένα βήµα εκτός από την πορεία σηµαίνει
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ότι πηγαίνετε στραβά. ∆εν µπορούµε να λοξοδροµήσουµε, και αυτό σηµαίνει ότι η πορεία
µας δεν είναι πάρα πολύ ευρεία ή εύκολη να περπατηθεί, έτσι φαίνεται. ∆εν µπορείτε να
κάνετε ότι σας αρέσει ή να κάνετε ότι θέλετε – εάν αυτή ήταν η περίπτωση, ο Φα δεν θα ήταν
ορθός. Πρέπει να κάνετε το µονοπάτι σας της επικύρωσης του Φα ευθύ και ορθό. Κάθε ενιαίο
βήµα, κάθε ενιαίο πράγµα, συµπεριλαµβανοµένων των λέξεων και των πράξεων ενός µαθητή
του Ντάφα, και της συµπεριφοράς σας από κάθε άποψη έξω στην κοινωνία πρέπει να είναι
ορθά. Όσο για αυτό, οι µαθητές του Ντάφα συνολικά έχουν βασικά κατορθώσει να το κάνουν
αυτό, και η εικόνα των µαθητών του Ντάφα που παρουσιάζεται στους ανθρώπους του
κόσµου είναι καλή. Τώρα τα µέλη της κοινωνίας είναι αρκετά ξεκάθαρα σε αυτό και ξέρουν
ότι οι µαθητές του Ντάφα είναι όλοι καλοί άνθρωποι, και όχι µόνο καλοί άνθρωποι αλλά η
καλύτερη οµάδα ανθρώπων. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσµο µπορούν να το
αναγνωρίσουν αυτό είναι το αποτέλεσµα των επίµοχθων προσπαθειών των µαθητών του
Ντάφα µας· των µεγάλων θυσιών και των κοπιαστικών προσπαθειών στην επικύρωση του
Φα, είναι µόνο µε αυτά που οι άνθρωποι του κόσµου έχουν έρθει για να το αναγνωρίσουν.
Υπάρχει ένας τέτοιος τεράστιος αριθµός όντων, υπάρχουν περισσότεροι από 7
δισεκατοµµύρια άνθρωποι σε αυτόν τον κόσµο, και σχετικά µε τον ολόκληρο κόσµο, οι
µαθητές του Ντάφα είναι µόνο µια σταγόνα στον ωκεανό. Έτσι πόση θυσία έπρεπε να κάνετε
για να το επιτύχετε αυτό; Πόση προσπάθεια έπρεπε να καταβάλετε; Εξαιρετικά, απλά
εξαιρετικά! (Χειροκρότηµα)
Επειδή οι άνθρωποι του κόσµου έχουν ξυπνήσει, αυτή τη στιγµή η δίωξη που το κακό
δηµιούργησε γίνεται όλο και πιο δύσκολη να στηριχθεί. Σε όλη την υδρόγειο τα κακά όντα
χάνουν το περιβάλλον που χρειάζονται για να κάνουν το κακό, και στην Κίνα επίσης χάνουν
το περιβάλλον που χρειάζονται. Το έχετε δει και έχετε ακούσει για αυτό, και κάνοντας την
εργασία της διευκρίνησης της αλήθειας το έχετε γνωρίσει αυτό πολύ καλά. Ακριβώς τώρα
στην ηπειρωτική Κίνα πολλοί άνθρωποι ενοχλούνται εξαιρετικά από αυτήν την δίωξη.
Φυσικά, υπάρχουν µερικοί άνθρωποι που δεν ξέρουν την αλήθεια ακόµα, και σε αυτήν την
κατάσταση εκείνα τα όντα περιµένουν τους µαθητές του Ντάφα µας να φέρουν περισσότερο
τις Καλές Ειδήσεις και την αλήθεια της κατάστασης. Αλλά πάντα πρόκειται να υπάρχουν
µερικοί άνθρωποι που δεν είναι άξιοι. Εάν ο καθένας ήταν άξιος τότε δεν θα υπήρχε µια
Επανόρθωση του Φα. Εάν όλα τα όντα στον κόσµο ήταν ισάξια, τότε στην πραγµατικότητα
δεν θα υπήρχε οποιαδήποτε επικύρωση του Φα. Είναι ακριβώς επειδή δεν είναι άξια που στην
πραγµατικότητα εκθέτουν την κατάσταση και τη συµπεριφορά των όντων του παλαιού
Κόσµου κατά τη διάρκεια του τελευταίου σταδίου του σχηµατισµού-στάσης-εκφυλισµούκαταστροφής.
Επειδή η Επανόρθωση του Φα δεν έχει τελειώσει ακόµα, ακόµα κι αν οι άνθρωποι
αφυπνίζονται στη δίωξη των µαθητών του Ντάφα, η ηθική των ανθρώπων του κόσµου ακόµα
µειώνεται γρήγορα, και αυτό είναι εξαιρετικά τροµακτικό. Όσο περισσότερο ο τελικός
χρόνος αργεί να τελειώσει, όταν έχει να κάνει µε τη σωτηρία των όντων του µέλλοντος…
Αυτό δεν θέτει µια πρόκληση για εµένα, και ακόµα κι αν έχετε πέσει κάτω στην κόλαση θα
µπορούσα ακόµα να το κάνω, αλλά το εάν θα άξιζε ακόµα να γίνει και εάν θα µπορούσε
ακόµα να γίνει, αυτό θα ήταν µια ερώτηση. Ενώ οι µαθητές του Ντάφα διευκρινίζουν την
αλήθεια, όταν επιτρέπουν στους ανθρώπους του κόσµου να δουν την αλήθεια, αυτό έχει τη
διπλή επίδραση της παύσης της πτώσης της ανθρώπινης ηθικής, ως ένα ορισµένο βαθµό.
Φυσικά, οι µαθητές του Ντάφα και εγώ δεν αναγνωρίζουµε τίποτα που έχει να κάνει µε τις
παλαιές δυνάµεις. Ο Ντάφα έχει σφυρηλατήσει τους µαθητές του Ντάφα, και οι µαθητές του
Ντάφα θα προστατεύσουν σίγουρα τον Φα καθώς καλλιεργούνται. Αλλά, η ικανότητα των
µαθητών του Ντάφα να επικυρώσουν τον Φα δεν είναι µε σκοπό να υποµείνουν αυτήν την
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δίωξη, και ακόµα λιγότερο είναι αυτό για τη διευκρίνιση της αλήθειας ανάµεσα στους
ανθρώπους του κόσµου. Ζήτησα µόνο από τους µαθητές του Ντάφα να διευκρινίσουν την
αλήθεια επειδή η δίωξη έχει πραγµατοποιηθεί και έχει προκαλέσει αυτήν την κατάσταση. Για
να το θέσω πιο καθαρά, οι µαθητές του Ντάφα δεν υπάρχουν προκειµένου να διευκρινιστεί η
αλήθεια· το κάνουµε αυτό επειδή οι παλαιές δυνάµεις προκάλεσαν αυτήν την δίωξη και
µείναµε χωρίς επιλογή. Χρησιµοποιούµε αυτήν την δίωξη ενώ εναντιωνόµαστε σε αυτήν, και
καθιερώνουµε ακόµη µεγαλύτερη ισχυρή αρετή για τους µαθητές του Ντάφα καθώς
διευκρινίζουµε την αλήθεια. Αυτά που οι µαθητές του Ντάφα έχουν δώσει απολύτως δεν θα
είναι µάταια.
Όπως ξέρετε, υπάρχει ένας νόµος που είναι κοµµάτι και των νόµων του παλαιού Κόσµου και
των νόµων του νέου Κόσµου: Όποιο είδος δυσκολίας κι αν υποµείνει ένα ον ή όποια ευλογία
λάβει σε οποιαδήποτε διάσταση του Κόσµου ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον, θα υπάρξει
εξόφληση – είτε ανταµοιβή για καλό ή τιµωρία για κακό, και αυτό είναι σίγουρο, απολύτως.
Τότε επειδή οι µαθητές του Ντάφα έχουν κάνει τόσα πολλά για τα όντα, καµία από τις
τεράστιες θυσίες τους, ενώ λανθασµένα διώκονται, δεν υπέµειναν µάταια, αυτό είναι
σίγουρο. Έτσι αυτό που αναµένει τους µαθητές του Ντάφα στο µέλλον είναι βέβαιο να είναι
το πιο θαυµάσιο. (Χειροκρότηµα) Ανεξάρτητα από το πόσα όντα υπάρχουν που κάνουν
κακό, τα βάσανα και τη δίωξη που έχουν επιβάλει στους µαθητές του Ντάφα – οποιοδήποτε
κίνητρο ή οποιοδήποτε το µέσο – θα φέρει σε εκείνα τα όντα τις αυστηρότερες και πιο
τροµακτικές συνέπειες, και αυτό είναι για τη δίωξη που έκαναν. Αυτό το είδος εξόφλησης
είναι η τιµωρία που παίρνουν για την διάπραξη της µέγιστης αµαρτίας – της παρέµβασης µε
την Επανόρθωση του Φα – και αυτό που τους περιµένει είναι τα πιο φρικτά πράγµατα. Με
τους µαθητές του Ντάφα, αφετέρου, ακόµα κι αν έχουν υποµείνει παντός είδους παρέµβασης
και δίωξης, αυτά που οι µαθητές του Ντάφα έχουν κερδίσει από αυτό είναι µια πιο
διακεκριµένη, πιο θαυµάσια, και την υψηλότερη ισχυρή αρετή που θα διαρκέσει για πάντα
και για πάντα. (Χειροκρότηµα)
Το ταξίδι της Επανόρθωσης του Φα δεν θα συνεχιστεί για πολύ, δεν θα είναι έτσι για πάντα.
Έτσι εκείνοι οι µαθητές του Ντάφα που, κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, τα
έχουν καταφέρει, έχουν κατορθώσει να τα πάνε πολύ καλά, και έχουν κατορθώσει να
βαδίσουν τα δικά τους µονοπάτια καλά παρά των διαφόρων ειδών πραγµάτων που
παρεµβαίνουν, όλοι έχουν καθιερώσει την ισχυρή τους αρετή. Ο καθένας από τους αληθινούς
µαθητές του Ντάφα έχει κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, και έχει καθιερώσει όλα αυτά που
είναι τα καλύτερα για µια ύπαρξη στο µέλλον. Με τόσα πολλά να έχουν πραγµατοποιηθεί,
µπορώ τώρα να είµαι σίγουρος, και δεν ανησυχώ πλέον για το εάν µπορείτε να το
κατορθώσετε (Χειροκρότηµα) Αυτό που αποκαλύπτεται είναι απόδειξη ότι το έχετε
κατορθώσει. Στο µέλλον, όταν κοιτάξετε πίσω, [θα δείτε ότι] αυτό το µονοπάτι ήταν λαµπρό
και ελπιδοφόρο, θαυµάσιο, και κάτι που δεν έχει υπάρξει ποτέ – ακόµα και από την αρχή του
χρόνου. Μπορείτε να µιλήσετε για το πώς ο τάδε αριθµός των Θεών του Κόσµου ήρθαν κάτω
στον κόσµο στο παρελθόν για να σώσουν τους ανθρώπους και καθιέρωσαν την τάδε ισχυρή
αρετή, αλλά θα σας πω, αληθινοί µου µαθητές του Ντάφα: Η µελλοντική ισχυρή αρετή σας
θα ξεπεράσει αυτή του οποιουδήποτε Θεού που ήρθε σε αυτόν τον κόσµο στο παρελθόν σε
οποιοδήποτε σηµείο στην ιστορία, (Χειροκρότηµα) διότι εσείς σήµερα είσαστε µέρος της
Επανόρθωσης του Φα. Χρειάζεται να το εκτιµήσετε αυτό – πρέπει να εκτιµήσετε το µονοπάτι
που έχετε βαδίσει. Μόνο όταν εκτιµήσετε τα βήµατα που έχετε κάνει µπορείτε εσείς να τα
πάτε καλά στο µονοπάτι µπροστά. ∆εν έχει µείνει µεγάλο µέρος της διαδροµής. Να τα πάτε
ακόµα καλύτερα στο µονοπάτι σας και να κάνετε τα πράγµατα ακόµα πιο ορθά.
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Κατά τη διάρκεια αυτής της δίωξης ο κάθε µαθητής του Ντάφα έχει γίνει ξεκάθαρος και
λογικός. Στο παρελθόν όταν άρχισα να διαδίδω τον Φα, κοίταξα τους ανθρώπους στο
ακροατήριο, σκεφτόµουν κάτι. Εκείνη τη στιγµή, τα µυαλά εκείνων των ανθρώπων είχαν
λίγες ορθές σκέψεις µέσα, και ήταν ακόµα και σπάνιο για αυτούς να έχουν τις αληθινές, δικές
τους σκέψεις. Τα ανθρώπινα όντα επηρεάζονται από παντός είδους ιδεών έξω στην κοινωνία,
και µε τις µεταγεννητικές αντιλήψεις τους διαµορφώνουν σταθερές ιδέες για τα διάφορα
πράγµατα στον ανθρώπινο κόσµο. Και επιπλέον, µερικοί εξωτερικοί παράγοντες ελέγχουν
και παρεµποδίζουν τους ανθρώπους. Αυτό είναι το είδος όντων που αντιµετώπισα τότε στο
παρελθόν. Εκείνο τον καιρό όταν πολλοί µαθητές έλεγαν: «Ο Ντάφα είναι σπουδαίος» δεν
ήταν ειλικρινείς, και µερικοί άνθρωποι είχαν µερικές αµφιβολίες για τις τεράστιες αλλαγές
που τα σώµατά τους βίωναν. Καθώς εξέταζα εκείνα τα όντα, σκεφτόµουν: «Μπορούν να το
κάνουν; Θα είναι ικανοί να βγουν από εκείνη την κατάσταση που είναι;» Και έπειτα υπήρξαν
παράγοντες στην πορεία της καλλιέργειάς τους που θα έφερναν παρέµβαση στην καλλιέργειά
τους και στην Επανόρθωση του Φα µου. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό! Στο παρελθόν το
σκεφτόµουν αυτό όλη την ώρα. Αλλά τώρα δεν ανησυχώ άλλο πια για εκείνα τα πράγµατα.
Εκείνοι οι µαθητές του Ντάφα που τα έχουν καταφέρει µέσω της δίωξης, θα σας πω, έχουν
γίνει όλο και περισσότερο ψύχραιµοι και όλο και περισσότερο συνειδητοί για αυτό που
κάνουν, οι ορθές σκέψεις τους γίνονται όλο και ισχυρότερες, και η συνείδησή τους είναι όλο
και περισσότερο ξεκάθαρη. ∆εν έχω µόνο σταµατήσει να ανησυχώ για εκείνα τα πράγµατα,
είµαι ακόµα και ευτυχής να βλέπω τη κατάσταση που βρίσκεστε. (Ενθουσιώδες
χειροκρότηµα) Αυτά τα όντα έχουν γίνει αληθινά συνειδητά, και οι ζωές τους είναι τώρα στα
χέρια των δικών τους ορθών σκέψεων. Συν τοις άλλοις, είναι όντα που καλλιεργούνται στην
Επανόρθωση του Φα και που είναι ξεκάθαρα για τα µονοπάτια που θέλουν να πάρουν και
είναι ξεκάθαρα για το στόχο και τη σηµασία της ύπαρξής τους. Πόσο εξαιρετικό. Έτσι
εξετάζοντας την παρούσα κατάσταση, δεν ανησυχώ για τίποτα τώρα, και ξέρω ότι όσο
περισσότερο προχωράµε τόσο καλύτερα θα τα πάτε. Στην επικύρωση του Φα, εσείς είστε
αυτοί που έχετε βρει πολλές από τις ιδέες, και έχετε επιλύσει πολλά προβλήµατα οι ίδιοι. Και
µε την επικύρωση του Φα, σκέφτεστε για το πώς µπορείτε να τα πάτε καλά µε την επικύρωση
του Φα, αυτόν τον πιο θαυµάσιο στόχο, και οι µαθητές του Ντάφα σε όλο τον κόσµο
σκέφτονται για τους κοινούς τους στόχους. Όλοι συνεργάζεστε µαζί, συζητάτε, και
συνεξετάζετε και αναλύετε τα πράγµατα ο ένας µε τον άλλον για να βρείτε τις καλύτερες
προσεγγίσεις. Οποιαδήποτε και αν είναι η περίπτωση, αυτός είναι µοναδικός τρόπος
καλλιέργειας των µαθητών του Ντάφα, και είναι κάτι που η ιστορία δεν είχε ποτέ πριν.
(Χειροκρότηµα)
Σήµερα είναι το Πάσχα, η ηµέρα της ανάστασης ενός Θεού! (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα)
Αυτά είναι όλα που θα πω σήµερα. Σε αυτήν την ιδιαίτερη, λαµπρή ηµέρα, εύχοµαι οι θείες
πλευρές των µαθητών του Ντάφα επίσης να αναστηθούν! (Μακρόχρονο ενθουσιώδες
χειροκρότηµα)

6

