ЗА ДАФА
(Луню1)

Дафа2 е мъдростта на Създателя. Той е основата на Сътворението, върху която са изградени Небесата, Земята и Вселената. Той обхваща всичко – от най-микроскопичното до най-не
обятното, като има различни проявления на всяко от нивата
на съществуване на космическото тяло. От дълбините на
космическото тяло първо се появ яват най-малките частици, с
последващи слоеве върху слоеве от безбройни частици, вариращи от малки до огромни, достигащи чак до повърхностните
нива, които човечеството познава – онези на атомите, молекулите, планетите и галактиките – и отвъд, до това, което е дори
още по-голямо. Частици от различни размери образуват животи
от различни размери, както и светове от различни размери, които се разпростират навсякъде из космическото тяло. Животите
на всяко от различните нива на частици възприемат частиците
от следващото по-голямо ниво като планети в своите небеса и
това е така на всяко едно от нивата. За животите на всяко ниво
на Вселената това изглежда, че продължава безкрайно. Дафа е
създал времето и пространството, многообразните форми на
живот и всичко сътворено; всичко, което съществува, се дължи на него и нищо не е извън него. Всичко това са осезаеми
проявления на различни нива на характеристиката на Дафа:
Джън, Шан и Жен3.
Колкото и да са напреднали човешките средства за изследване на Вселената и живота, полученото познание е ограничено
до определени части на това едно измерение, където се намират
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Луню – изявление; коментар. – Бел. прев.
Дафа – „Велик закон“ или „Велик път“; принципи на Вселената. – Бел.
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Джън-Шан-Жен – Джън (истина, истинност); Шан (доброта, състрадание, великодушие); Жен (въздържаност, търпение, толерантност, издръжливост). – Бел. прев.
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човешките същества, на ниско ниво във Вселената. По време на
цивилизации, предшестващи историята, хората са изследвали
други планети. Но независимо колко високо и далеч е достигало, човечеството никога не е успявало да напусне измерението,
в което съществува. Истинската картина на Вселената винаги
ще убягва на човечеството. За да разбере загадките на Вселената, времепространството и човешкото тяло, човек трябва
да се усъвършенства по истински Път и да постигне истинско
просветление, повишавайки нивото си на съществуване. Чрез
самоусъвършенстване неговата нравствена същност ще се повиши и щом се научи да различава истински доброто от злото,
добродетелта от порока и отиде отвъд човешкото ниво, той ще
види и ще получи достъп до реалностите на Вселената, както и
до животите от различни нива и измерения.
Докато хората често твърдят, че техните научноизследователски дейности са за „подобряване условията на живот“,
всъщност технологичната надпревара е това, което ги движи.
И в повечето случаи те са се появили едва след като хората са
отхвърлили божественото и са загърбили моралните норми,
целящи да осигурят въздържаност. Именно по тези причини
цивилизациите от миналото многократно са се сблъсквали с
унищожение. Човешките изследвания неминуемо са ограничени
до този материален свят и методите са такива, че само каквото е признато, бива изучавано. Междувременно неща, които
са неосезаеми или невидими в човешкото измерение, но все
пак съществуват обективно и реално се разкриват в този непосредствен свят – като духовност, вяра, божествено слово и
чудеса – са третирани като табу, защото хората са отхвърлили
божественото.
Ако човешкият род е способен да подобри своите същност, поведение и мислене, като ги изгради върху нравствени
ценности, ще е възможно цивилизацията да просъществува и
дори чудеса да се случат отново в човешкия свят. Много пъти
в миналото култури, които са били толкова божествени, колкото и човешки, са се появ явали в този свят и са помагали
на хората да достигнат до по-истинно разбиране за живота и
Вселената. Когато хората покажат подобаващото уважение и
почит към Дафа при проявата му тук, в този свят, те, техни
ят етнос или тяхната нация ще се радват на благословии или
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слава. Дафа – Великият път на Вселената – е създал космичес
кото тяло, Вселената, живота и всичко сътворено. Всеки жи
вот, който се отклонява от Дафа, е истински покварен. Всеки
човек, който може да е в съответствие с Дафа, е истински до
бър човек и ще бъде възнаграден и благословен със здраве и
щастие. И всеки самоусъвършенстващ се, способен да стане
едно цяло с Дафа, е просветлен – божествен.
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3

