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 بسوی دنیای اتحاد، صلح، شادی و آزادی

 رسشت و طبیعت چان ایل گوگ

 

 

 

ن پی4 بندد تا با تأسیس مان یم. خانواده ما بعنوان مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستی 

 بعنوان ایده خانواده
ن
 باشكوه جهان

ن
، آزادی، صلح، اتحاد، و شادی جهان آل آفرینش والدین بهشتی

 درآورد. را بواقعیت 

 

ن   سخنان والدین راستی 

ان پریشانن ما افزوده شده و رنج و عذاب  تر عمیقبا  ن ن روح و جسم، بر مت  شدن هر چه بیشتر فاصله بی 

ن روح و جسم را هر چه کمتر کنیم تا  کهو تراژدیها حاکم میشوند. بنابراین الزم است   ما فاصله بی 

ن کنیم، دنیا هرگز روی صلح و شادی به خود نخواهد دید. حتر  را  رسانجام ییک شوند. اگر نتوانیم چنی 

یهای جهانن  ن درگت 
 کنیم، اگر نتوانیم به  شتل  ،اگر با پایان گرفیر

ی
داشته باشم تا در صلح و آرامش زندگ

ی درونن خ د و درگت  . مشکل در هرگز تجربه نخواهیم کرد  را  و یا صلح رضایتود پایان بدهیم امید، نتر

ن  در نفس من است و من باید مسائل اسایس ،درون خود من خودم را حل و فصل کنم. یکبار که چنی 

ونن رونی با محیط ایدهر کردم، در رود وجودم به رضایت و صلح نائل خواهد آمد.  ،آل در دنیای بت 

ن پایه درآوردن پادشایه بهشتر شادی و آزادی، الزم است برای بواقعیت ای با دنیا تا براساس چنی 

ان  ن سازماندیه محیط، اگر مشکلت فردی ما حل و فصل خوب مرتبط شویم. رصف نظر از مت 

 (10.2.2:31چان سانگ گیانگ )آن محیط شاد ییک شویم.  با نشوند، نمیتوانیم 

 ، امیدیوجود ندارد  اتحاد وجود ندارد، صلح نمیتواند وجود داشته باشد. در جائیکه  اتحاد در جائیکه 

روح و جسمتان متحد نیستند؟ آیا میتوانید  وجود ندارد. آیا میتوانید خوشحال باشید اگر  هم
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ی  این دو باید با  ؟ آیا میتوانید آزاد باشید؟دارند خوشحال باشید وقتیکه روح و جسمتان با هم درگت 

ی صلح  هم  دست  ،کنار بیایند و برای شکل گت 
ی

ن هماهنیک وری است. آیا به چنی   این دو رصن
ی

هماهنیک

ید اید؟ آیا با همرستان در همرایه خونر پیدا کرده ؟ وقتیکه صبحگاه با همرستان جنگ داشته برس میتر

 روز را با احساس خوشحایل رس  ادامه دادهباشید، آیا میتوانید به راه خود 
ر
، آزادی کنید   و باق ؟ نخت 

ن وجود نخواهد داشت. اگر اتحاد تبراساس اتحاد وجود دارد. اگر اتحادی وجود نداش ه باشد شادی نت 

ن وجود ندارد.  وجود نداشته باشد، صلح وجود نخواهد داشت، اگر اتحاد وجود نداشته باشد، امید نت 

 (10.2.2:24)چان سانگ گیانگ 

 

 تبادل نظر

ات در نحوه افکار مردم و در جستجوی راه میانتر بسوی  ، وجودم را برای ایجاد تغیت 
صلح جهانن

ن دمکرایس و کمونیسم، با  ی  های جهان سیاست گذاشتم. در راستای مصالحه بی  همینطور در جهت گت 

با کیم ایل سانگ  آقای گروباچف رئیس جمهور اسبق شوروی ملقات و گفتگو داشتم، و همینطور 

اشته و با او درباره به ارمغان آوردن صلح در شبه جزیره کره گفتگونی شمایل دیدار ده رئیس جمهور کر 

 رنج م جدی داشتم. در زمانن که
ر
د به این کشور رفته و در یک تلش برای آمریکا از فروپایسی اخلق یتر

ن نقش یک آتش نشان را بعهده گرفتم. من وجودم را برای حل و  ها بیداری روحیه پیوریتن در این رسزمی 

ن مسلمانان و یهودیان، در فصل مشک لت بسیاری در جهان وقف کردم، از جمله برای مصالحه بی 

ن به آنجا خودداری نکردم. براساس  ن و ارسائیل حکمفرما بود، از رفیر زمانیکه ترور و وحشت در فلسطی 

و تظاهرات باشکوه صلح را این تلش هزاران مسلمان، یهودی و مسییح برای مصالحه گردهم آمده 

ی  ها همچنان ادامه دارند. میبینیم دند. اما براستر ناراحت کننده است که کر ن برپا  )از کتاب  درگت 

)  شهروند صلح دوست جهانن

 روزانه خود هرگز به صلح، آزادی،آیا د
ی

اید؟ فکر میکنید که نخست اتحاد و شادی اندیشیده ر زندگ

ن بواقعیت درآید، در سطوح باید به کدامیک از اینها دست پیدا کرد؟ تنها زمانیکه اتحاد  در سطح پایی 

ن تر باال  ن بواقعیت درخواهد آمد. با شکلنت  ن روح و جسم در سطح فردی، اتحاد بی  ی اتحاد بی  گت 

ها، گروهها، جوامع و کشورها و در رسارس دنیا میتواند بواقعیت درآید. وجود مرزها از افراد، خانواده

ن روح و جسم ی است. و تحقق م مانع انجا ،جمله وجود مرز بی  ن ن چت  ی چنی  بعبارت دیگر شکل گت 
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ش  ن افراد، گروهها و کشورها گستر ی مرزها بی  ن روح و جسم، به شکلگت  . نقطه تولد میدهد مرز بی 

 ح و جسم افراد است. اتحاد رو  ،آغازین

چرا مردم با چسبیدن به مرزها با یکدیگر میجنگند؟ نخست به خاطر اینکه سقوط ما در این صورت 

ی و  ز به انسانهانی متناقض مبدل کرد. معنایش این است که ما در یک سیستم متضاد و مملو ارا  درگت 

. دوم، به خاطر اینکه ما بواسطه سقوط، هدف آفرینش خود را از دست ایممتوقف شدهجنگ 

 واضح و آشکار ندارند، خود را از دست داده
ن
شده . آنها درواقع در خود گممیدهند ایم. افرادی که هدق

ی محض  ند و در درگت  ند که دیگر و بعبارت دیگر،  برس میتر حقیقتر در قلب آنها در وضعیتر قرار میگت 

 وجود ندارد. 

سوم، به خاطر اینکه امیال نر حد و حرص، منفعت و علئق فرد را در درجه اول اهمیت قرار میدهد و 

ی و جنگ ختم   را بوجود میآورد که به درگت 
مردم خواهند شد. به عبارت دیگر، بطور طبییع مرزهانی

ی امیال شدید و نر حد و   در پیگت 
چهارم، به  حرص خود، احساس محدودیت میکنند.  در عدم توانانی

ایم. آنها به جای اینکه در نی خاطر اینکه، در مست  نیل به اهدافمان به موضوعات فریع تمرکز کرده

ن در مست  راه تحت تاثت   خونر برای جامعه باشند در نی امیال خودخواهانه بوده و اینگونه همه چت 

د.   قرار میگت 
ونن  عنارص بت 

؟ نخست  فاقد هر گونه  هویت شخیص واضح و آشکار  یعتن برخورداری از دستیانر به اتحاد یعتن چی

ی و فاقد هرگونه سایه ای در قلبمان. فرد تنها متمرکز بر والدین بهشتر مرزی برای بوجود آوردن درگت 

 است ک
ی

و تمایم  را کنار گذاشته یعتن امیال خودخواهانه . دوم،باشد ه میتواند در اتحاد و یگانیک

 یک مست  شفاف لذت و شکوه گام برداریم. در و هماهنگ ساخته برای خاطر دنیا را اهدافمان 

ی و نزاع با فردی، تغیت  در روابطتان با او را احساس خواهید کرد. بعنوان مثا ل، زن و شما بعد از درگت 

ی و نزاع، هر کدامشوهر  پرتنش شده که نفس احساس میکنند که هوای اطراف چنان  بدنبال درگت 

ای خواهد بود که انگاری بدنشان به ممکن است. هر حرکت آنها غت  طبییع بگونه ن غت  آ کشیدن در 

ن مخمصه ی خود را از ای تمایم خانواده آزادی و شادبند کشیده شده و زنجت  شده است. در یک چنی 

صلیح وجود ندارد و همینطور بدون اتحاد شادی  ،دست میدهد. معنایش این است که بدون اتحاد 

ن وجود ندارد. اما وقتیکه زن و شوهر مصالحه کرده و به ورای تفاوتهایشان رفته و قصد و نیت  نت 

ن عوض خواهد شد.  ن زناشونی را عمیل میکنند، همه چت  هاراستی  نی که دست و آنها از غل و زنجت 
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در خانواده شکوفا  ، رها شده و صلح و شادی دوبارهو باعث توقف آنها شده بود را بسته  ناپایش

و شوهر  اتحاد قلتر زن ح، شادی و آزادی به طور نزدیک به، مسائیل چون صلخواهد شد. در نهایت

 دارند. 
ی

 بستیک

اند. والدین زادی بودهامش، شادی و آصلح، آر  ای از تاری    خ همواره در نی اتحاد،انسانها در هر نقطه

ن به ما آموزش میدهند که تنها براساس اتحاد  تمایم این ارزشها امکان پذیر میشوند. اتحاد روح  ،راستی 

ی در اصل بگونه ای طراچ شده است که در نی و جسم پایه اسایس تمایم اینها است. ذات برسی

، زیبانی باشد.  بدن انسان سیع دارد تا او را  ،اما بواسطه سقوطارزشهای واالنی چون حقیقت، خونر

 ، بسوی لباس، غذا و مسکن و خلصه تمایم امیال جسمانن در جهت متضاد بسمت و سونی دیگر 

 نر بکشاند 
ی درونن ی مسبب جنگ و درگت  ن ن چت  پایان انسان بوده است. قرار بود تا انسانها با . چنی 

 با ارزش و تسل یبرقرار 
ی

تحت تسلط  مردم. اما برعکس گرانبها برخوردار باشند   ط بر جسم از یک زندگ

ن روح و جسم نه تنها در درو  ،شانامیال جسیم ی بی   میکنند. این درگت 
ی

ن افراد تنها برای خود زندگ

ن افراد  ون بی  ش  بلکه به بت  ن انسانها و طبیعت و در تمایم سطوح گستر در درون جامعه و همینطور بی 

 پیدا کرده است. 

ن به ما گفتند که قبل از اینکه بر جهان هستر در اطرافتان مسلط شوید، به این دلی ل والدین راستی 

برای نیل به اتحاد روح و جسم چه باید انجام بدهیم؟ مسلط شوید.  نخست بر وجود خودتان

ن برای خاطر دیگری وقتیکه تمایم روابط متمرکز بر قلب والدین بهشتر  د، دنیای  در زیسیر شکل بگت 

 آید. ود یمخونر بوج

ن برده  ن زمانن فراخواهند رسید که ما بتوانیم تمایم مرزها را از بی  آزادی، خوشحایل، صلح و اتحاد راستی 

صلح ممکن . هماهنگ شویم. آنجا است که صلح برقرار خواهد شد  کامل  و با والدین بهشتر بطور 

ند، کهخواهد بود وقتیکه دیگران  ن برای دیگری این ه در درجه اول اولویت قرار بگت  مان فرهنگ زیسیر

 تکثت  خواهد شد که وقتیکه است. آنگاه 
ما با شادی را با دیگران سهیم شویم، شادی هر چه بیشتر

ی را به یک فرهنگ مبدل خواهیم کرد  ن ن چت  ی دنیای آزادی تکرار آن، چنی   شکل گت 
ی

. این چگونیک

ن همراه با اتحاد، صلح و شادی است. برای اینکه فرد بتو  د، پایه فرهنگ راستی  اند از آزادی لذت بتر

ن برای خاطر دیگری  وری است. متمرکز بر والدین بهشتر زیسیر  رصن
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 برای تعمق
ی
 نکان

 این عبارت که قبل از تسلط بر دنیا بر خودتان مسلط شوید، برای شما چه معنانی دارد؟ .1

ن برد؟ بعبارت دیگر به  .2 ن روح و جسم را از بی  مرزهای موجود چطور میتوان مرزهای موجود بی 

 خود و راه حل برای غلبه بر آنها بیاندیشیم. 
ی

 در زندگ

ی واقع بینانه اتحاد، صلح، شادی و آزادی در جامعه، چه راهکارهانی را پیشنهاد  .3 برای شکل گت 

 میکنید؟


