
LUNYÜ 

 

Dafa, Yaratıcının bilgeliğidir. O, cennetlerin, dünyanın ve evrenin üzerine kurulu olduğu, yaradılışın 

kökenidir. O, kozmik vücudun her bir var oluş düzleminde kendisini farklı şekilde gösterir iken, var olan 

en küçükten, en ama en büyüğe kadar her şeyi kapsar. Kozmik vücudun derinliklerinden başlayarak, en 

küçük parçacıklar ilk belirir, onları küçükten büyüğe doğru sıralanmış, katman katman sayısız miktarda 

parçacık takip eder ve onlar insanoğlunun biliyor olduğu daha dış düzlemlere -atomlara, moleküllere, 

gezegenlere ve galaksilere - ve ötesine, daha da büyük olanlara dek uzanır. Farklı büyüklükteki 

parçacıklar, kozmik vücudun her yerine yayılmış farklı büyüklükteki yaşamları ve aynı zamanda farklı 

büyüklükteki dünyaları oluşturur. Farklı düzlemlerdeki herhangi bir parçacık üzerindeki canlılar, bir 

sonraki daha büyük düzlemin parçacıklarını, kendi gökyüzlerindeki gezegenler olarak algılarlar ve bu 

durum her bir ve de tüm düzlemler için geçerlidir. Bu durum, evrendeki tüm düzlemlerde bulunan canlılar 

için, sonsuza kadar devam ediyor gibi gözükür. Dafa, zamanı, boyutu, çok sayıda canlı türünü ve herşeyi 

yaratmıştır; var olan herşeyi kapsar ve hiçbir şeyi dışında bırakmaz. Bütün bunlar ise, Dafa'nın "Doğruluk, 

Merhamet, Hoşgörü" karakterlerinin farklı düzeylerdeki somut tezahürleridir. 

 

İnsanoğlunun evreni ve yaşamı keşfetme metodu ne kadar gelişmiş olursa olsun, elde edilen bilgi, 

insanoğlunun içinde yaşamakta olduğu, evrenin düşük bir seviyesindeki bu tek bir boyutun belirli kısımları 

ile sınırlıdır. Tarih öncesi insanoğlu, var olan birkaç medeniyet süresince sürekli diğer gezegenleri 

keşfetmeye çalıştı, fakat ne kadar yükseğe ve uzağa ulaşırlarsa ulaşsınlar, insanoğlunun bulunduğu 

boyuttan ayrılmayı asla başaramadılar. İnsanoğlunun evrenin gerçek tezahürünü gerçek anlamda bilmesi 

imkânsızdır. İnsanoğlu evrenin, zaman alanlarının ve insan bedeninin gizemlerini anlayabilmek isterse, 

sadece doğru Fa içinde xiulian uygulamalı, doğru aydınlanmaya ulaşmalı ve var oluş seviyesini 

yükseltmelidir. Xiulian uygulamak, ahlâkın ve karakterin yükselmesini sağlayacaktır, gerçek anlamda 

doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edip, insanoğlunun seviyesinden çıkmayı ve aynı zamanda da gerçek 

evren, farklı düzlemler ve de farklı boyutlardaki yaşamlar ile temasa geçmeyi sağlayacaktır. 

 

Genellikle insanlar bilimde ilerlemenin amacının hayatımızı kolaylaştırmak olduğunu iddia ederlerken, 

aslında onu kontrol eden teknolojik rekabettir. Ve bilimdeki ilerleme çabaları birçok durumda insanlar 

tanrıyı dışladığında ve kendilerine hakim olmalarını sağlayan ahlaki normları terk ettiklerinde kendilerini 

gösterirler. Dolayısıyla geçmişteki insan medeniyetleri bu sebepten dolayı defalarca yok edilmiştir. Ancak 

insanların keşifler süreci sadece fiziksel dünya ile sınırlı olmakta ve şekil olarak bir konu farkına varılana 

kadar incelenmemektedir. Bu arada, insanoğlunun yaşadığı bu boyutta elle dokunulamayıp gözle 

görülemeyen, fakat nesnel olarak var olan ve kendisini de insanoğluna açık ve net bir şekilde yansıtan 

maneviyat, inanç, Tanrısal sözler ve mucizeler dâhil tüm olgulara gelince, insanlar Tanrıyı dışladıkları için 

bunları tabu olarak kabul ettiler. 

 

Eğer insanoğlu ahlâki bir temele dayanarak insani karakterini ve düşünce şeklini yükseltebilirse, o 

durumda insan toplumundaki medeniyet daha uzun süre kalabilir, hatta insan dünyasında, mucizeler tekrar 

gerçekleşebilir. Geçmişte defalarca, Tanrısal var oluşun güçlü bir şekilde özümsendiği kültürler bu 

dünyada belirdi ve bu da, insanoğlunun yaşam ve evren hakkındaki gerçeği daha doğru olarak anlamasını 

sağladı. İnsanlar, Dafa'nın bu dünyada kendini gösterdiği şekle gereken hürmeti ve saygıyı gösterdikleri 

zaman, onlar, ırkları veya milletleri mutluluk, şan ve şereften yararlanacaklardır. Göksel vücut, evren, 

yaşam, tüm canlılar ve maddelerin tamamı, Dafa -evrenin Yüce Yol'u- tarafından yaratılmıştır; eğer 

yaşamlar ondan saparlarsa, gerçek anlamda yozlaşacaklardır. Hangi insan Dafa'ya uyarsa, o kişi, gerçekten 

iyi bir insan olacak ve sağlık ve mutluluğa sahip olup, mükâfatlandırılacaktır. Eğer bir xiulian uygulayıcısı 

olarak Dafa'yı özümserseniz, o zaman siz Tao'yu elde etmiş bir kişisiniz --Aydınlanmış bir varlıksınız 

demektir. 

 

Li Hongzhi, 24 Mayıs 2015 



 

ERDEMLİ ZENGİNLİK 

 

Eskiler şöyle derdi: Para bu fiziksel vücudun dışında birşeydir. Herkes bunu bilir fakat herkes onun 

peşinden koşar. Genç bir erkek tutkularını gidermek için onu arar; genç bir kadın göz kamaştırıcılık ve lüks 

için onu ister; yaşlı bir insan ileriki günlerde kendisine bakması için onu elde etmeye çalışır; bilgili bir kişi 

kendi itibarı için onu ister; bir yetkili görevini onun için yerine getirir ve bunun gibi. Böylece, herkes onun 

peşindedir. Bazı insanlar onun uğruna rekabet eder ve savaşır; agresif olanlar onun adına riskleri göze alır; 

çabuk kızan insanlar onun uğruna şiddete başvurur; Kıskanç insanlar onun uğruna öfkesinden ölebilir. 

Halka refah getirmek, kural koyucuların ve yetkililerin görevidir, fakat paraya tapmaya tevsik edip 

özendirmek, kişinin benimseyebileceği en kötü politikadır. Erdemli zenginlik bütün insanların umudu iken, 

erdem (De) olmaksızın olan zenginlik tüm canlılara zarar verecektir. Bu yüzden kişi ‘‘erdem’’i 

savunmadan zengin olamaz.  

Erdem (De) geçmiş yaşamlarda biriktirilir. Bir kral olmak, bir yetkili olmak, varlıklı veya soylu olmak - 

hepsi erdemden gelir. Erdem yoksa kazanç yoktur; erdemi kaybetmek demek, her şeyi kaybetmek 

demektir. Bu yüzden güç ya da zenginlik arayışında olanlar öncelikle "de" erdem biriktirmelidir. Kişi 

toplum içinde zorluklar çekerek ve iyi işler yaparak erdem biriktirebilir. Kişi buna ulaşmak için neden-

sonuç ilkesini anlamak zorundadır. Bunu bilmek, yöneticilerin ve halkın kendisine hakim olmasını 

sağlayabilir, ve o suretle de refah ve barış, cennetin altında hüküm sürer.  

 

Li Hongzhi  27 Ocak 1995 

 

ENGİN VE SINIRSIZ 

 

Falun Dafa prensipleri herhangi bir kişinin xiulian uygulamasına rehberlik edebilir, bu dini inanışları 

olanlar için de geçerlidir. O, evrenin yasasıdır, daha önce asla öğretilmemiş olan gerçek Fa'dır. Geçmişteki 

insanların bu evrensel prensipleri (Buda Fa) bilmelerine izin verilmedi. O, antik dönemlerden günümüze 

kadar olan insan toplumunun tüm akademik teorilerini ve ahlaki prensiplerini aşar. Geçmişte dinler 

tarafından öğretilen ve insanların deneyimlediği şeyler, sadece yüzeysellikler ve sığ olgulardı. Onun 

enginliği ve sınırsızlığı, derin içsel anlamı kendisini gösterebilir ve o gerçek xiulian’ın farklı seviyelerinde 

olan uygulayıcılar tarafından deneyimlenebilir ve anlaşılabilir. Sadece o zaman kişi Fa'nın ne olduğunu 

gerçek anlamda  görebilir.  

 

Li Hongzhi  Şubat 6, 1995 

 

GERÇEK XİULİAN 

Benim gerçek anlamda xiulian uygulayan öğrencilerim, size öğretmiş olduğum şey Buda ve Tao gelişimi 

için olan Fa'dır. Bununla birlikte, sıradan insan takıntılarından kurtulamadığınız için üzüleceğinize, 

dünyevi ilgilerinizi kaybettiğiniz için bana yakınıyorsunuz. Bu xiulian midir? Sıradan insan takıntılarından 

vazgeçip geçemeyeceğiniz, gerçek anlamda olağanüstü bir varlık olma yolunuzdaki en hayati testtir. 

Gerçek anlamda xiulian uygulayan her öğrenci bunu geçmek zorundadır, çünkü bu bir uygulayıcı ile 

sıradan bir insanı birbirinden ayıran çizgidir. 

Aslında, sıradan insanlar arasında itibarınız, kişisel çıkarlarınız ve duygularınız çiğnendiği zaman ızdırap 

çektiğinizde, bu zaten sizin sıradan insan takıntılarını bırakamadığınızı göstermektedir. Şunu hatırlamak 

zorundasınız: Xiulian’in kendisi ızdıraplı değildir - işin kilit noktası, sizin sıradan insan takıntılarını 

bırakma konusundaki yetersizliğinizde yatar. Sadece itibarınızdan, kişisel çıkarlarınızdan ve 

duygularınızdan vazgeçmek üzereyken acı hissedersiniz.  



Siz buraya kutsal, saf ve kıyaslanamayacak kadar görkemli bir dünyadan düştünüz, çünkü o seviyede 

takıntılar, saplantılar, tutkular geliştirdiniz. Kıyaslayacak olursak, en pis olan böyle bir dünyaya düştükten 

sonra, geriye dönmek için acele bir şekilde xiulian uygulayacağınıza, bu kirli dünyada yapışmış olduğunuz 

pis şeyleri bırakmıyorsunuz ve hatta en önemsiz kayıplarınız için bile ızdırap çekiyorsunuz. Bir Buda’nın 

sizi kurtarmak için sıradan insanlar arasında dilendiğini biliyor muydunuz? Bugün ben size bir kez daha 

kapıyı ardına kadar açıyor ve sizi kurtarmak için bu Dafa'yı öğretiyorum. Çekmiş olduğum sayısız 

sıkıntılar için hiçbir zaman acı hissetmedim. O zaman sizin hala terk edemediğiniz ne var? İçinizin 

derinliklerinde vazgeçemediğiniz şeyleri cennete getirebilir misiniz?  

Li Hongzhi  - Mayıs 22, 1995 

 

AKLIBAŞINDA OL 

Bazı öğrencilere aşırı uç düşüncelerinin düşünce karmasından kaynaklandığını söylemiştim fakat şimdi 

birçok öğrenci günlük yaşamlarındaki bütün kötü düşüncelerinin düşünce karması olduğunu düşünüyor. 

Bu yanlıştır. Eğer artık hiçbir kötü düşünceye sahip değilseniz xiulian uygulamanız için geriye ne 

kalmıştır?! Eğer öylesine saf iseniz, daha şimdiden bir Buda değil misiniz? Bu algılayış yanlıştır. Sadece 

zihniniz kötü düşünceler tarafından şiddetli bir şekilde etkilendiğinde veya Shifu'ya, Dafa'ya, öteki 

insanlara..v.s. küfrettiğiniz ve onlardan kurtulamadığınızda veya onları bastıramadığınızda, o düşünce 

karmasıdır. Fakat olağan düşüncelerden veya fikirlerden farklı olmasına karşın, bazı zayıf düşünce-

karmaları da vardır. Bu konuda net olmalısınız.  

Li Hongzhi - Mayıs 23, 1995 

AYDINLANMA 

Çamurlu insan dünyasında, inciler ve balık gözler bir arada karmakarışık bir durumdadır. Bir Rulay 

dünyaya sessizce inmelidir. O Fa'yı öğretirken şeytani uygulamaların engelleme yaratacağı kesindir. Tao 

ve şeytani yollar aynı anda ve aynı dünyada öğretilir. Gerçeğin ve yanlışın ortasında aydınlanmak 

önemlidir. Onlar nasıl birbirinden ayırt edilir? İstisnai insanların olacağı kesindir. Gerçekten önceden 

belirlenmiş bir ilişkiye sahip olanlar ve aydınlanabilenler ardı ardına gelecek, Tao'ya girecek ve Fa'yı elde 

edeceklerdir. Onlar doğruyu şeytaniden ayırt edecek, gerçek öğretileri elde edecek, vücutlarını 

aydınlatacak, bilgeliklerini geliştirecek, kalplerini zenginleştirecek ve Fa gemisine binerek güzel bir 

şekilde yol alacaklardır. Ne kadar muhteşem! Tamamlanmaya varıncaya kadar elinizden gelenin en iyisini 

yaparak ilerleyin 

 

Bu dünyada bir istikameti olmadan yaşayanlar ve zayıf aydınlanma kalitesi olanlar para için yaşar ve güç 

için ölürler, küçük kazançlar için endişelenir yada mutlu olurlar. Birbirleriyle şiddetli bir şekilde yarışırlar, 

bu yüzden de hayatları boyunca karma biriktirirler. Bu gibi insanlar Fa'yı duyduğunda ona gülerler ve 

ağızlarından "batıl inanç" sözcüğü dökülür çünkü onu anlaşılması zor bulacakları ve ona kalplerinin 

derinliklerinden inanmalarının zor olacağı kesindir. Bu insanlar kurtarmanın zor olduğu düşük seviyeli 

insanlardır. Karmaları o kadar fazladır ki vücutlarını sarıp sarmalamış ve bilgeliklerini mühürlemiştir; 

onların orijinal doğaları yok olmuştur.  

 

Li Hongzhi  - Haziran 14 1995 

 

 

KİŞİ NEDEN GÖREMEZ  

“Görebilirsem inanırım, göremezsem inanmam” Bu, düşük seviyeli bir insanın görüşüdür. İnsanlar bir 



illüzyonun içerisinde kaybolmuş ve çok fazla karma yaratmıştır. Örtülmüş olan orijinal doğaları ile nasıl 

görebilirler ki? Aydınlanmak görmekten önce gelir. Zihninizi geliştirin ve karmanızı yok edin. Orijinal 

doğanız ortaya çıktığında, görebileceksiniz. Fakat görsün veya görmesin, olağanüstü bir kişi 

Tamamlanmaya ulaşmak için kendi aydınlandıklarına güvenebilir. İnsanlar görebilir veya göremeyebilir ve 

bu onların seviyeleri ve doğuş kaliteleri ile belirlenir. Uygulayıcıların büyük çoğunluğunun görememesinin 

sebebi, bir takıntı olan görme peşinde olmalarıdır. Bu yüzden, bu takıntıyı terk edene kadar göremez. Bu 

çoğunlukla karmanın engellemesi, uygun olmayan bir ortam veya kişinin uyguladığı yol yüzündendir. 

Kişiden kişiye değişen fazlasıyla sebep vardır. Görebilen bir kişi bile net bir şekilde göremeyebilir, çünkü 

sadece net göremeyen bir kişi Dao’ya aydınlanabilir. Bir kişi her şeyi, sanki kendisi oradaymış gibi çok net 

bir biçimde görebildiğinde, gong kilidinin Açılması durumuna ulaşmıştır ve artık daha fazla xiulian 

uygulayamaz çünkü onun için artık aydınlanacak bir şey kalmamıştır. 

 

Li Hongzhi  - 16 Haziran, 1995 

 

FA’YI ÖĞRENMEK 

Entellektüeller Fa’yı öğrenirken, en fazla göze çarpan şu problemin farkında olmalıdır: Fa’ya, sıradan 

insanların teorik yazıları okudukları gibi çalışıyorlar; örneğin, davranışlarını irdelemek adına, ünlü kişilerin 

yazılarının sadece kendilerini ilgilendiren bölümlerini okumaları gibi. Bu bir uygulayıcının gelişim 

sürecini engeller. Hatta bazı kişiler, Dafa'nın xiulian uygulamasına farklı seviyelerde rehberlik edebilecek 

çok derin içsel anlamlar ve yüksek seviyeli şeyler içerdiğini öğrenince, onu kelime kelime araştırmaya bile 

kalkıştı, fakat sonunda hiçbir şey bulamadılar. Uzun bir zamandır siyasi teorilere çalışmaktan kaynaklanan 

bu alışkanlıklar da xiulian uygulamasını engelleyen faktörlerdir; Fa'yı yanlış anlamaya yol açmışlardır.  

Fa’yı öğrenirken inatla, belirli bir probleminize çözüm bulmak amacıyla Fa’nın sadece ilgili yerlerini 

araştırmamalısınız. Aslında bu da aynı zamanda (hemen çözülmesi gereken problemler hariç) bir takıntı 

şeklidir. Dafa’dan iyi bir anlayış elde etmenin tek yolu, onu herhangi bir niyet olmaksızın çalışmaktır. 

Zhuan Falun'u okumayı bitirdiğiniz her seferde, birazcık anlayış elde ettiğiniz müddetçe gelişim 

göstermişsinizdir. Okuduktan sonra sadece tek bir noktayı anladıysanız bile gerçek anlamda gelişim 

göstermiş olursunuz.  

Aslında xiulian’de kendinizi yavaş yavaş geliştirerek ve farkında olmadan yükseltirsiniz. Şunu aklınızda 

tutun: Kişi her şeyi, onların peşine düşmeksizin doğal bir şekilde elde etmelidir.  

Li Hongzhi  - 9 Eylül, 1995 

 

 

NASIL YARDIM EDİLİR 

Farklı bölgelerde bulunan çok sayıdaki asistanlarım, Dafa’da çok yüksek seviyeli bir anlayışa sahip. 

Davranışları ile güzel bir örnek olabiliyor ve gruplarını organize ederek iyi iş yapabiliyorlar. Fakat aynı 

zamanda çok iyi iş yapamayan asistanlar da var ve bu da kendisini çoğunlukla çalışma metodlarında 

gösteriyor. Örneğin öğrencilerin kendilerini dinlemelerini sağlamak için ve işlerini daha kolay yapmaları 

için, işlerini emirler vererek yapıyorlar. Buna izin verilmez. Fa’yı öğrenmek isteğe bağlı olmalıdır. Eğer 

bir öğrenci, kalbinin derinliklerinde bunu yapmak istemezse, hiç bir problem çözülemez. Tam aksine 

kişiler arasında gerilimler ortaya çıkabilir. Eğer bu düzeltilmezse gerilimler yoğunlaşır, bu yüzden de 

insanların Fa'yı öğrenmesini şiddetli bir şekilde mahveder.  



Daha kötüsü, bazı asistanlar uygulayıcıların kendilerine inanmasını ve sözlerini dinlemesini sağlamak için, 

sıkça ortalıkta dedikodu yayıyorlar veya prestijlerini yükseltmek için sansasyonel şeyler yayıyorlar ya da 

kendilerini göstermek için eşi benzeri görülmemiş şeyler yapıyorlar. Bunların hiçbirine izin verilmez. 

Asistanlarımız gönüllü olarak diğerlerine hizmet ederler; onlar ne Shifu'durlar, ne de böyle takıntılara 

sahip olmalıdırlar.  

O zaman asistanlık görevimizi nasıl iyi yapabiliriz? Öncelikle, kendinizi onların üzerinde görmek yerine, 

kendinizi öğrencilerden biri olarak görmelisiniz. Eğer yaptığınız işte bilmediğiniz birşeyler var ise, 

diğerleri ile alçakgönüllülük ile tartışmalısınız. Eğer bir şeyi yanlış yaparsanız, öğrencilere içtenlikle: "Ben 

de aynen sizin gibi bir uygulayıcıyım, o yüzden işlerimde hata yapacak olmam kaçınılmaz. Ben şimdi bir 

yanlış yaptım, hadi doğrusu ne ise onu yapalım." demelisiniz. Eğer siz içtenlikle yaptığınız işleri bütün 

uygulayıcılarla işbirliği içinde yapmayı isterseniz nasıl sonuçlar elde edersiniz? Hiç kimse sizin işe 

yaramaz olduğunuzu söylemeyecektir. Tam tersi Fa'yı iyi öğrendiğinizi ve açık-fikirli olduğunuzu 

düşüneceklerdir. Aslında Dafa burada, ve herkes ona çalışıyor. Öğrenciler Dafa ile ilgili bir asistanın 

yaptığı her hareketi, Dafa doğrultusunda değerlendirecektir ve onun iyi olup olmadığı net bir şekilde ayırt 

edilebilecektir. Kendinizi yukarıya koymak niyetine sahip olur olmaz, öğrenciler xinxing probleminiz 

olduğunu düşünecektir. Bu yüzden sadece alçakgönüllü olma yoluyla işleri iyi yapabilirsiniz. İtibarınız, 

Fa'yı iyi anlamanız temelinde kurulur. Bir uygulayıcı nasıl hatalardan yoksun olabilir?  

Li Hongzhi  - Eylül 10, 1995 

 

GÖKKUBBE 

Evrenin büyüklüğü ve kozmik vücutların muazzamlığı, insanların keşifleri ile asla anlaşılamaz; maddenin 

en küçük hali, insanlar tarafından asla keşfedilemez. İnsan vücudu o kadar gizemlidir ki, son derece 

yüzeysel olan insan bilgisinin ötesindedir. İnsanoğlu için daima sonsuz bir bilmece olarak kalacak olan 

yaşam çok engin ve karmaşıktır 

Li Hongzhi  - 24 Eylül 1995 

 

 

SEVİYELER 

 

              Kötü bir kişi kıskançlıktan oluşur.  

Bencillikle ve öfkeyle, kendisine yapılan haksızlıktan yakınır.  

             Yardımsever bir kişi daima merhametli bir kalbe sahiptir.  

Hoşnutsuzluk ya da kin olmaksızın, sıkıntıyı neşe olarak görür.  

            Aydınlanmış bir kişi hiçbir şekilde bir takıntıya sahip değildir.  

 Sessizce, yanılsamalar ile kandırılmış dünya insanlarını izler.  

 

Li Hongzhi - 25 Eylül, 1995 

 

BOŞLUK NEDİR? 

Boşluk nedir? Tutkulardan muaf olma durumu gerçek boşluk durumudur. O maddesel anlamda boş olmak 

demek değildir. Bununla birlikte, Zen Budizm'i Dharma'sının sonuna ulaşmıştır ve öğretecek hiçbir şeyi 

kalmamıştır. Bu kaotik durumdaki ‘‘Dharma’nın Son Döneminde’’ onu çalışan bazı kişiler, hala inatla 

onun boşluk teorisinde diretiyor, sanki onun felsefesinin özüne aydınlamışlar gibi mantıksız ve absürd 



davranıyorlar. Dharma'sının sadece 6 nesil boyunca etkili olabileceğini ve sonradan aktarılacak bir şey 

kalmayacağını onun kurucusu Boddhidarma’nın kendisi kabul bile etmişti. Neden bunun farkına 

varılmıyor? Eğer bir kişi her şeyin boş olduğunu, Fa’nın olmadığını, Buda’nın olmadığını, imgenin 

olmadığını, benliğin olmadığını ve varoluşun olmadığını söylüyorsa, Boddhidarma nedir? Eğer Dharma 

yoksa, Zen Budizm'inin boşluk teorisi nedir? Eğer Buda yoksa, imge yoksa, Sakyamuni kimdir? Eğer isim 

yoksa, imge yoksa, benlik yoksa, varoluş yoksa ve her şey boşsa, niçin yeme içme zahmetine 

katlanıyorsunuz? Neden elbiseler giyiyorsunuz? Eğer gözleriniz oyulsaydı ne olurdu? Sıradan insanın 

bağımlı olduğu 7 duygunuz ve 6 arzunuz nedir? Aslında, bir Rulay’ın "boşluk" ile söylemek istediği, 

sıradan insanların tutkularından yoksun olmaktır. Her şeyin eksiksiz var olma durumu gerçek boşluğun asıl 

özüdür. Öncelikle, evren madde sebebiyle var olmaktadır ve maddeden oluşmuştur ve değişmeden madde 

olarak kalmayı sürdürmektedir. O nasıl boş olabilir? Bir Rulay tarafından aktarılmayan bir öğretinin kısa 

ömürlü olacağı kesindir ve öğreti yavaş yavaş ortadan yok olacaktır - bir Arhat'ın öğretisi ‘‘Buda Fa’’ 

değildir. Aydınlanın buna! Aydınlanın buna!  

Li Hongzhi  - 28 Eylül, 1995 

KARARLILIK 

Shifu buradayken güven dolusunuz. Shifu yokken xiulian’a olan ilginizi kaybediyorsunuz, sanki kendinizi 

Shifu için geliştiriyor ve ilginiz yüzünden bu yolda yürüyorsunuz. Bu vasat bir kişinin en büyük zaafıdır. 

Sakyamuni, İsa, Lao Zi ve Konfüçyüs iki bin yıldan fazla bir zaman önce gittiler, fakat onların öğrencileri 

hiçbir zaman ustaları etrafta olmadan xiulian uygulayamayacaklarını hissetmediler. Xiulian sizin kendi 

meselenizdir ve hiç kimse sizin için xiulian uygulayamaz. Shifu size sadece – yüzeyde - yasaları ve 

prensipleri anlatabilir. Kalbinizi ve zihninizi geliştirmek, arzularınızı terk etmek, bilgeliği edinmek ve de 

karmaşayı yok etmek, sizin kendi sorumluluğunuzdur. Eğer bu yola birtakım meraklar ile başladıysanız, 

zihniniz kesinlikle sağlam olmayacaktır ve insan toplumunda yaşarken kesinlikle temel olan şeyleri 

unutacaksınız. Eğer inancınıza sıkı sıkıya tutunmazsanız, bu hayatınızda hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. 

Bir başka fırsatın ne zaman geleceğini kimse bilmez. Çok zordur!   

Li Hongzhi - 6 Ekim, 1995 

 

BUDİZM ÖĞRETİSİ BUDA FA’NIN EN KUVVETSİZ VE EN UFAK KISMIDIR 

Tüm yaşayan canlılar! Asla, Zhen-Shan-Ren Dafa'sını ölçmek için Budizm’i kullanmayın çünkü o 

ölçülemezdir. İnsanlar Budizm'in kutsal yazıtlarını Fa olarak isimlendirmeyi adet haline getirmiş. Aslında, 

kozmik vücutlar o kadar uçsuz bucaksızdır ki, bir Buda'nın evren anlayışının ötesindedir. Tao Okulu'nun 

Taichi teorisi de aynı zamanda evreni düşük bir  seviyeden algılayıştır. Sıradan insanların seviyesinde 

gerçek bir Fa yoktur, sadece kişinin xiulian uygulayabilmesini sağlayabilmek için, evrenin sınırları 

içerisindeki fenomenlerle ilgili azıcık bir bilgi vardır. Sıradan insanlar en düşük seviyedeki varlıklar 

oldukları için, gerçek Buda Fa'yı bilmelerine izin verilmez. Fakat insanlar bilge kişilerden şunu 

duymuşlardır: "Buda'ya tapmak xiulian uygulayabilme fırsatının tohumunu ekebilir, efsunlu sözler 

tekrarlayan uygulayıcılar yüksek yaşamların korumasını elde edebilir, kurallara uymak kişiyi bir 

uygulayıcının standardına ulaştırabilir.” Tarih boyunca, insanlar Aydınlanmış bir kişi tarafından 

öğretilenlerin Buda Fa olup olmadığı üzerinde sürekli olarak çalıştı. Bir Rulay’ın öğretisi Buda Doğası’nın 

bir tezahürüdür ve ona aynı zamanda Fa'nın bir tezahürü de denebilir. Fakat o evrenin gerçek Fa'sı değildir, 

çünkü geçmişte insanların Buda Fa'nın gerçek tezahürünü bilmeleri kesinlikle yasaktı. Buda Fa’ya sadece 

xiulian yoluyla yüksek seviyelere ulaşan bir kişi tarafından aydınlanılabilirdi, işte bu yüzden insanların 

xiulian uygulamasının gerçek özünü bilmelerine izin verilmiyordu. Falun Dafa evrenin doğasını -Buda Fa- 

çağlardan beri ilk defa insanlara temin etti. Bu, cennete çıkmak için onlara bir merdiven sağlamak ile eş 

değerdedir. Bu yüzden, evrenin Dafa’sını, bir zamanlar Budizm’de öğretilmiş olanlar ile nasıl 



karşılaştırabilirsiniz?  

 

BİLGELİK NEDİR? 

İnsanlar, toplumdaki ünlü kişilerin, bilginlerin ve farklı türlerdeki uzmanların muazzam olduklarını 

düşünür. Aslında onların hepsi gerçekten de çok ehemmiyetsizdir, çünkü onlar sıradan insanlardır. Onların 

bildiği, günümüz toplumunun çağdaş biliminin anladığı çok küçük bilgidir. Bu sınırsız evrende, en 

makroskopikten en mikroskobiğe, insan toplumu tam olarak en ortadadır, en dış katmanda, en yüzeydedir. 

Ayrıca içindeki canlılar da varoluşun en düşük-seviyeli formundadır; bu yüzden onların maddeyi ve 

düşünceyi algılayışı çok limitli, yüzeysel ve acınasıdır. Bir kişi, insan ırkının tüm bilgilerini kavrasa bile, 

hala sıradan bir insan olarak kalacaktır.  

Li Hongzhi - 9 Ekim 1995 

O BİR MESLEK DEĞİL XİULİAN’DIR  

Asistan merkezleri için koymuş olduğum gereksinimleri takip edip edemeyeceğiniz çok önemli bir prensip 

ile ilgili bir konudur ve Fa’nın ilerde yayılmasını etkileyecektir. Uzun bir dönem içerisinde geliştirmiş 

olduğunuz bürokratik işlerdeki rutin yöntemleri neden terk edemiyorsunuz? Asistan merkezlerini, insan 

toplumundaki idari ofisler gibi görmeyin ve onların doküman basmak, yeni poliçeler yürürlüğe koymak 

veya insanların algılayışlarını yükseltmek gibi metot ve yaklaşım tarzlarını benimsemeyin. Bir Dafa 

uygulayıcısı sadece xiulian’da xinxing’ini, Meyve Konumunu ve seviyesini yükseltmelidir. Bazen sıradan 

insanların işyerlerindekiler gibi toplantılar bile düzenleniyor. Mesela, bir memurun bir konuşma yapması 

veya belirli bir yetkilinin bir konuyu özetlemesi gibi. Günümüzde devlet bile, toplum içindeki bu çarpık 

uygulamaları ve bürokratik prosedürleri reformdan geçirmeye çalışıyor. Bir uygulayıcı olarak, Dharma'nın 

son döneminde, insan ırkının artık hiç bir yönden iyi olmadığını zaten biliyorsunuz. Xiulian için en 

elverişsiz olan bu iş yöntemlerini neden terk edemiyorsunuz? Biz onu kesinlikle toplumdaki bir idari 

müesseseye veya teşebbüse dönüştürmeyeceğiz. 

 

Önceleri, yapacak hiçbir işi olmayan bazı yaşlı kişiler Falun Dafa’yı çok iyi buldular ve sakin hayatlarını 

ve boş zamanlarını doldurmak için yardım etme teklifinde bulundular. Elbette böyle bir şey olamaz! Falun 

Dafa xiulian uygulamak içindir – bir iş değildir. Bizim bütün gönüllü çalışanlarımız, öncelikle yüksek 

xinxing seviyesine sahip olan gerçek uygulayıcılar olmak zorundadır çünkü onlar xinxing gelişimi 

açısından başkalarına örneklerdir. Bizim sıradan insan toplumundaki liderler türünde liderlere ihtiyacımız 

yoktur. 

 

Li Hongzhi - 12 Ekim 1995 

 

 

                            EMEKLİLİKTEN SONRA XİULİAN UYGULAMAK 

 

Derslerime katılmış olan ve iyi bir doğuş kalitesine sahip olan bazı öğrencilerin, iş ile meşgul oldukları için 

uygulama yapmayı bırakması ne kadar da yazık. Eğer onlar vasat, sıradan insanlar olsalardı, daha fazla bir 

şey söylemez ve onları kendi haline bırakırdım. Fakat bu kişilerde hala biraz umut var. İnsan ahlakı her 

geçen gün çok büyük bir hızla düşüyor ve sıradan insanların hepsi bu akıntıyla sürükleniyor. Tao’dan ne 

kadar uzaklaşılırsa, xiulian yoluyla geri dönmek bir o kadar zorlaşır. Aslında xiulian uygulaması, kişinin 

kalbini ve zihnini geliştirmesidir. Özellikle de işyerlerinin karmaşık ortamı, xinxing’inizi geliştirmeniz için 



size güzel bir fırsat verir. Bir kez bıraktığınızda, xiulian uygulamak için olan en güzel ortamı 

kaybetmeyecek misiniz? Herhangi bir sorun olmadan ne geliştireceksiniz? Kendinizi nasıl 

geliştirebilirsiniz? Kişinin hayat süresi limitlidir. Çoğu zaman her şeyi oldukça iyi planlıyorsunuz, fakat 

xiulian uygulamanız için yeterli zamanınızın kalıp kalmadığını biliyor musunuz? Xiulian çocuk oyunu 

değildir. Sıradan insanlara ait olan her şeyden daha ciddidir – o değeri bilinmemezlik edilecek bir şey 

değildir. Şansı kaçırdığınızda, altı yollu reankarnasyon döngüsü içerisinde, bir insan vücudunu tekrar ne 

zaman elde edebileceksiniz? Şans kapıyı bir kere çalar. Bir türlü vazgeçemediğiniz bu yanılsama bir kez 

ortadan kaybolduğunda, ne kaybetmiş olduğunuzun farkına varacaksınız.   

 

Li Hongzhi - 13 Ekim, 1995 

 

FA DOĞRU OLDUĞUNDA 

 

İnsanlarda erdem kalmadığında doğal afetler ve insanların kendi yarattığı müsibetler fazlasıyla çok 

olacaktır. Dünyada erdem kalmadığında herşey çürüyecek ve dökülecektir. Cennet Tao'dan saptığında 

yeryüzü yarılacak, gökyüzü yıkılacak ve evrenin tamamı boş olacaktır. Fa doğru olduğunda, evren doğru 

olacaktır. Canlılık gelişecek, cennet ve dünya istikrarlı olacak ve Fa sonsuza dek varolacaktır.  

 

 

BİLGE  

O cennette olduğu kadar, bu dünyada da fedakarlıklarla yüklü bir görev ile buradadır. O çok fazla erdeme 

sahiptir ve aynı zamanda da merhametli bir kalbi korur; çok çok büyük planlara sahipken hiç bir küçük 

detayı da gözden kaçırmaz. Yasaların ve prensiplerin engin bilgisiyle belirsizlikleri çözebilir. Dünyaya ve 

insanlarına kurtuluş sunarak erdemini doğal bir şekilde oluşturur.  

 

Li Hongzhi - 17 Kasım 1995 

 

SHİFU’DAN ÖĞRENCİ OLMA İZNİ ALMANIN PEŞİNDE OLMAK 

Dafa her yerde yayılıyor. Duyanlar, onu arıyorlar. Onu bulanlar ise mutluluktan uçuyorlar. Uygulayıcı 

sayısı her geçen gün artıyor ve sayılamaz bir hale geliyor. Bununla birlikte, kendi başına öğrenenlerin 

büyük kısmı resmi olarak Shifu’dan öğrenci olma izni alma niyeti taşıyor, çünkü eğer Shifu’yu kişisel 

olarak göremezler ise, gerçek öğretiyi alamamış olmalarından korkuyorlar. Bu aslında Fa’nın yüzeysel 

olarak anlaşılmasındandır. Dafa’yı bu kadar geniş çapta öğretmem herkese kurtuluş sunmak içindir. Onu 

kim öğrenirse benim öğrencimdir. Eski ritüelleri ve kuralları takip etmeyin, ben yüzeysel formalitelere 

önem vermiyorum ve sadece kişinin kalbine bakıyorum. Kendinizi gerçekten geliştirmiyorsanız, beni 

usulen Shifu olarak kabul etmeniz ne işe yarar? Kendini gerçek anlamda geliştiren bir kişi her şeyi, onların 

peşine düşmeden doğal bir şekilde elde edecektir. Gong’un ve Fa’nın tamamı kitabın içerisinde 

yatmaktadır ve kişi Dafa’yı okuyarak onları doğal bir yolla elde edecektir. Onu öğrenen, kendiliğinden 

değişecektir ve kitabı tekrar tekrar okuduğunda Tao’nun içerisinde olacaktır. Shifu’nun elbette ki onları 

sessizce koruyan Fa Bedenleri (Fashen) vardır. Azimli olduklarında, gelecekte kesinlikle Doğru Meyve 

Konumuna ulaşacaklardır.  

 

 Li Hongzhi - 8 Aralık, 1995 



 

AÇIK BİR ANIMSATMA 

Şu anki durumda göze çarpan bir problem var: Bazı öğrencilerin Ana Ruh’u (Yuanshen) fiziksel 

vücutlarını terk ettiğinde, belirli seviyelerdeki belirli boyutları görüyor veya onlarla temas kuruyorlar. 

Bunu hissetmek çok harika olduğu için ve oradaki her şey gerçekten de var olduğu için, geri dönmek 

istemiyorlar. Bu onların fiziksel vücutlarının ölmesi ile sonuçlandı. Bu yüzden o boyutta kaldılar ve geri 

dönemediler. Fakat onların hiç biri Üçlü Diyarın ötesine ulaşamadı. Bu soruna daha önce de dikkat 

çekmiştim. Uygulamanızda hiç bir boyuta takıntı yapmayın. Sadece xiulian uygulama sürecinizi 

tamamladığınız zaman Tamamlanmaya ulaşabilirsiniz. Bu yüzden Ana Ruhunuz gittiği zaman, o yerleri ne 

kadar muhteşem bulursanız bulun, geri dönmek zorundasınız. 

Aynı zamanda, yanlış bir anlayış taşıyan öğrencilerimiz de var. Falun Dafa’yı bir kez öğrenmeye 

başladıklarında, fiziksel bedenlerinin bir daha asla ölmeyeceğini garanti altına aldıklarını düşünüyorlar. 

Bizim xiulian sistemimiz hem zihni hem de bedeni geliştirir; bir uygulayıcı xiulian uygularken hayatını 

uzatabilir. Fakat bazı insanlar Üçlü Diyar İçindeki Fa uygulamalarında gayretli bir biçimde gelişim 

göstermiyor ve daima belirli bir seviyede takılıp kalıyorlar. Bir başka seviyeye yükselmek için olan 

çabadan sonra, tekrar o seviyede takılıp kalıyorlar. Xiulian ciddidir, bu yüzden kişinin hayatının 

belirlenmiş zamanda sona ermeyeceğini garanti etmek zordur. Fakat bu sorun Üçlü Diyar Ötesindeki Fa 

uygulamasında yoktur. Fakat Üçlü Diyar İçindeki durum daha karmaşıktır. 

Li Hongzhi - 21 aralık, 1995 

 

KİMİN İÇİN XİULİAN UYGULUYORSUNUZ?  

Bazı kişiler qigong’u tenkit etmek için medyayı kullandığında, bazı öğrencilerin kararlılığında sallantılar 

oluyor ve uygulamalarını bırakıyorlar; sanki medyayı kullanan kişiler Buda Fa’dan daha bilgelermiş gibi 

ve de bazı uygulayıcılar başkaları için uygulama yapıyorlarmış gibi. Baskının karşısında korkan ve 

uygulamalarını bırakan insanlar da var. Bu tip insanlar Doğru Meyve Konumunu elde edebilirler mi? 

Kritik bir anda bir Buda’ya ihanet dahi etmezler mi? Korku bir takıntı değil midir? Xiulian büyük 

dalgaların kumları alıp götürmesi gibidir: Geriye kalan, altındır.  

 

Aslında antik dönemlerden günümüze kadar insan toplumu karşılıklı-üretim ve karşılıklı-engelleme olarak 

isimlendirilen ilkeye sahipti. Bu yüzden nerede iyi varsa orada kötü de vardır; nerede doğruluk varsa, 

orada şeytanilik de vardır, nerede iyilikseverlik varsa orada bencillik de vardır; nerede insan varsa orada 

hortlaklar da vardır; nerede Buda’lar varsa orada  şeytanlar da vardır. Bu kendisini insan toplumunda daha 

da fazla gösterir. Nerede pozitif varsa orada negatif vardır; nerede yandaşlık varsa orada karşıtlık vardır; 

nerede inananlar varsa orada inanmayanlar vardır; nerede iyi insanlar varsa, orada kötü olanlar vardır; 

nerede bencil olmayan insanlar varsa, orada bencil olanlar vardır; ve nerede kendini başkaları için feda 

edebilecek insanlar varsa, orada kendi faydalarına olacak şeyleri elde etmek için hiçbir şeyden 

çekinmeyecek olan insanlar vardır. Bu geçmişteki bir ilkeydi. Bu yüzden, eğer bir kişi, bir grup ve hatta bir 

millet iyi olan bir şeyler başarmak istiyorsa, ona eşit miktarda bir negatif karşı koyuş olacaktır. Bu yüzden 

elde edilen başarıdan sonra kişi, onu kazanmanın zor olduğunu ve ona değer verilmesi gerektiğini 

hissedecektir. İnsan ırkı bu şekilde gelişir. Karşılıklı-üretim ve karşılıklı-engelleme ilkesi gelecekte 

değişecek. 

 

Başka bir şekilde ortaya koyacak olursak, xiulian süpernormal bir şeydir. Kişi kim olursa olsun, onun 

qigong’u tenkit etmesi, sıradan insan bakış açısından kaynaklanmıyor mu? Buda Fa’yı ve xiulian’ı 

yadsımak için herhangi bir doğrusu var mı? İnsan ırkının herhangi bir organizasyonu Tanrı’ların ve 



Buda’ların üzerine yükselebilir mi? Qigong’u tenkit edenler, Buda’ları yönetme kapasitesine sahipler mi? 

Buda’lar sadece o söylediği için kötü olacaklar mı? Sadece o Buda’ların varolmadığını iddia ettiği için, 

Buda’lar varolmayı bırakacak mı? Dharma’nın “Büyük Kültür Devrimi” dönemindeki büyük sıkıntısı, 

kozmik olgunun yaşadığı evrimden kaynaklandı. Buda’ların, Tao’ların ve Tanrı’ların tamamı cennetin 

isteklerini takip eder. Dharma’nın şiddetli sıkıntısı, Buda’lar için şiddetli bir sıkıntı olmaktan ziyade, 

insanlar ve dinler için şiddetli bir sıkıntı idi.  

 

Dinlerin baltalanmasının en büyük sebebi, insanların düşüncelerinin yozlaşmasıdır. İnsanlar Buda’lığı 

geliştirmeden Buda’ya inanıyorlar fakat Buda’nın kutsamasının peşindeler, böylece de servet yapabilir, 

sıkıntıları yok edebilir, bir evlada sahip olabilir veya rahat bir hayat sürebilirler. Herkes geçmiş yaşamlarda 

çok fazla karma biriktirdi. Kişi rahat bir şekilde nasıl yaşayabilir? Kişi kötü şeyler yaptıktan sonra 

karmasının bedelini nasıl ödemeyebilir? Şeytanlar, insan düşüncelerinin erdemli olmadığını görmeleri 

üzerine, insan dünyasına sorun ve kaos getirmek için, birbiri ardına gizlendikleri yerlerden çıktılar. İnsan 

zihninin erdemli olmadığını görmeleri üzerine Tanrı’lar ve Buda’lar görevlerini bıraktılar ve tapınakları 

birbiri ardına terk ettiler. Zenginlik ve çıkar için dua etmeye gelenler tarafından, tapınaklara birçok tilki, 

sansar, hortlak ve yılan getirildi. Bu gibi tapınakların başı nasıl belada olmayabilir? İnsanoğlu günahkardır. 

Tüm insanlar cahillikleri tarafından güdüldüğü için ve zaten kendilerine zarar verdikleri için, Buda’lar 

insanları cezalandırmazlar. Dahası onlar kendileri için muazzam miktarda karma biriktirmişlerdir ve ilerde 

büyük felaketler onları beklemektedir. Hala onları cezalandırmaya ihtiyaç var mıdır? Aslında, eğer bir kişi 

yanlış bir şey yaparsa, gelecekteki bir zamanda yaptığı şeyin cezasını çekeceği kesindir. Sadece, insanlar 

bunun farkında değiller veya buna inanmıyorlar; onlar talihsizliklerin kazara olduğunu düşünüyorlar.  

 

Hangi sosyal baskı veya kişi tarafından artık xiulian uygulamamanız söylenirse söylensin, o durumda siz 

xiulian uygulamaktan vaz mı geçeceksiniz? Siz onlar için mi xiulian uyguluyorsunuz? Onlar size Doğru 

Meyve Konumunu verecekler mi? Sizin onlara karşı olan eğiliminiz körü körüne inanış değil mi? Bu, 

aslında, gerçek cahilliktir. Ayrıca, biz bir qigong uygulaması değil, Buda Fa xiulian uygulamasıyız. 

Baskının herhangi bir biçimi, sizin Buda Fa’ya olan inancınızın temel olarak güçlü olup olmadığını 

görmek için bir test değil midir? Eğer hala Fa’da esaslı bir biçimde azimli değilseniz, her şey boşuna 

olacaktır. 

 

Li Hongzhi - 21 Aralık, 1995 

 

 

BUDA FA TERMİNOLOJİSİ 

Bazı öğrenciler eskiden rahip sınıfından olmayan Budistler idi ve onlar Budist kutsal yazıtlarındaki 

terimlerin çok derin etkisi altındalar. Budizm’deki cümlelere benzer cümleler kullandığımı gördükleri 

zaman, onların anlamlarının Budizm’dekiler ile aynı anlama sahip olduğunu düşünüyorlar. Aslında onlar 

kesinlikle aynı anlamı ifade etmezler. Han bölgesi Budizm’indeki bazı terimler Çince sözcüklerdir ve onlar 

sadece Budizm’den kaynaklanan terimler değillerdir.  

 

Kilit nokta şudur ki, bu öğrenciler hala Budizm’deki şeyleri terkedemiyorlar çünkü Budizm’den 

kaynaklanan kanılarının hala zihinlerini etkilediğinin farkına varamıyorlar - ne de ikinci bir uygulama 

yapılamaz konusunda yeterli bir anlayışa sahipler. Aslında, kişinin algıladığı bu yüzeysel benzerlik, bir 

engel yaratmıyor mu? Eğer benim sözlerimi yanlış yorumlarsanız, Budizm’de xiulian uygulamıyor 

musunuz?    

 

Li Hongzhi - 21 Aralık, 1995 



 

                             İÇSEL GELİŞİM YOLUYLA DIŞSAL UZLAŞIM 

Eğer insanlar erdeme önem vermezse dünya büyük bir kaosa girer ve kontrol dışına çıkar; herkes birbirine 

düşman olur ve mutluluk olmaksızın yaşar. Mutsuz yaşarken, ölümden korkmazlar. Lao Zi şöyle demiştir: 

“Eğer halk ölümden korkmazsa, onları ölüm ile tehdit etmek neye yarar?” Bu çok büyük, gerçekleşmesi 

yakın bir tehlikedir. İnsanlar barış dolu bir dünya umut ediyor. Eğer bu safhada istikrarı sağlamak için 

haddinden fazla yasa ve hüküm çıkarılırsa, ters bir etki yaratarak son bulacaktır. Bu problemi çözmek için, 

dünyanın tamamında erdem geliştirilmelidir – sadece bu yolla bu problem temelden çözülebilir. Eğer 

yetkililer kendi çıkarını düşünmeyen insanlarsa, durum yozlaşmış olmayacaktır. Eğer toplum kişisel 

gelişime önem verirse ve erdemleri geliştirirse ve hem yetkililer hem de sivil insanlar aynı şekilde 

zihinlerinde kişisel disiplin uygularsa, tüm ulus istikrarlı olur ve insanlar tarafından desteklenir. Sağlam ve 

istikrarlı olarak, ulus doğallıkla dış düşmanlarının gözünü korkutur ve böylece cennetin altında barış 

hüküm sürer. Bu bir bilgenin işidir.  

Li Hongzhi - 5 Ocak, 1996 

 

TAKINTILARIN DAHA FAZLA YOK EDİLMESİ   

Öğrencilerim! Shifu çok endişeli fakat bunun bir faydası olamaz! Neden sıradan insan takıntılarınızı, 

bağımlılık ve tutkularınızı terk edemiyorsunuz? Neden ileri doğru bir adım atma konusunda bu kadar 

isteksizsiniz? Öğrencilerimiz, buna yardımcılarımız da dahil, Dafa için olan işlerinde bile birbirlerini 

kıskanıyorlar. Bu şekilde bir Buda olabilir misiniz? Ben işlerin serbest bir biçimde idare edilmesini 

istiyorum, bunun tek sebebi, sizler sıradan insan takıntılarınızı terk edemiyor ve bundan dolayı da 

yaptığınız işlerde kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Dafa tüm evrene aittir, herhangi bir kişiye, 

ehemmiyetsiz bir bireye değil. İşi yapan kim olursa olsun, o Dafa’yı yaymaktır. Onun sizin veya bir 

başkası tarafından yapılması önemli değildir. Bırakamadığınız bu takıntıyı cennete getirecek ve Buda’lar 

ile münakaşa mı edeceksiniz? Hiç kimse Dafa’yı sadece kendisine aitmiş gibi görmemelidir. Size adaletsiz 

davranıldığı düşüncesini terk edin! Zihniniz bir şeyin üstesinden gelemediğinde bu, sahip olduğunuz 

takıntıdan kaynaklanmıyor mu? Öğrencilerimiz bunun kendilerini ilgilendirmediğini düşünmemelidir! 

Umarım herkes kendisini gözden geçirir çünkü hepiniz – ben Li Hongzhi hariç - uygulayıcılarsınız. Herkes 

şunu düşünmelidir: Dharma'nın Son Döneminde neden bu yücelikte bir Fa’yı öğretiyorum? Eğer gerçeği 

gözler önüne serseydim, şeytani bir uygulama öğretiyor olurdum çünkü kesinlikle Fa’yı bu sebepten dolayı 

öğrenenler olurdu. O, Fa’yı bir şey elde etmek niyetiyle çalışmak olurdu. Kurtulma sürecinde, sadece 

erdemin arayışında olduğunuz zaman, sahip olduğunuz takıntılarınız yok edilebilir. Hepiniz biliyorsunuz 

ki, bir kişi takıntı, saplantı ve tutkularını bırakmadan xiulian’da başarılı olamaz. Neden onları daha fazla 

terk etmeye ve bir adım daha ileri atmaya cesaretiniz yok? Aslında, bu Dafa’yı öğretmemin ardında 

söylenemeyecek bir sebep olmalı. Gerçek ifşa edildiğinde pişmanlıklar için çok geç olacak. Bazılarınızdaki 

takıntı ve saplantıları görüyorum fakat onları size doğrudan söyleyemiyorum. Eğer söylersem Shifu’nun 

sözlerini aklınızdan atamaz ve hayatınız boyunca onlara takıntılı kalırsınız. Umuyorum ki hiçbir öğrencim 

mahvolmaz. İnsanları kurtarmak işte bu kadar zor ve onların aydınlanmasını sağlamak daha da zor. Daha 

da önemlisi, herkes kendisini bu bakış açısıyla dikkatle incelemelidir. Hepiniz Dafa’nın iyi olduğunu 

biliyorsunuz, peki o zaman niçin takıntı, saplantı ve tutkularınızı terk edemiyorsunuz? 

Li Hongzhi - 6 Ocak, 1996 

 

ONAYLAMA 

Buda Fa insan ırkını kurtarabilir fakat Buda Fa’nın varolma sebebi insanoğlunun kurtuluşu için değildir. 



Buda Fa evrenin gizemlerini, yaşamı ve bilimi açıklığa kavuşturabilir. O, insanlığa, bilimde doğru yol 

sürdürmesini sağlayabilir fakat Buda Fa’nın getirilmesi, insanoğlunun sahip olduğu bilime önderlik etmesi 

için değildir. 

 

Buda Fa evrenin doğasıdır. Maddenin orijinini yaratan faktördür ve evrenin doğuşunun sebebidir. 

 

O zaman gelecekte birçok hocalar ve bilirkişiler olacak ve onların zekaları Buda Fa ile birlikte gelişecek. 

Onlar ilimin farklı alanlarında yeni insan ırkının öncüleri olacaklar. Fakat Buda Fa’nın size bu 

derinlemesine algılamayı vermesi, sizin bir öncü olmanız için değildir. Siz onu elde ettiniz çünkü siz bir 

uygulayıcısınız. Yani, siz önce bir uygulayıcı, ondan sonra bir ekspersiniz. O halde bir uygulayıcı olarak, 

Dafa’yı bir nutuk veya idealizm olmaktan ziyade, doğru ve gerçek bilim olarak yaymak ve kabul ettirmek 

için, kullanılabilir olan her yolu kullanmalısınız – bu her uygulayıcının görevidir. Bu muazzam Buda Fa 

olmadan hiçbir şey olmazdı – ve bu, insan ırkının sahip olduğu tüm bilgiler için olduğu kadar, en 

makroskopik olandan en mikroskopik olana kadar, evrendeki her şey için geçerlidir. 

 

Li Hongzhi - 8 Ocak, 1996 

 

BİR UYGULAYICI ONUN DOĞAL OLARAK BİR PARÇASIDIR. 

Bir uygulayıcı için, insanlar arasında karşılaştığı tüm engellemeler sınamadır ve kabul ettiği tüm iltifatlar 

testtir.  

 

Li Hongzhi - 14 Ocak, 1996 

 

 

HOŞGÖRÜ (REN) NEDİR? 

Hoşgörü, kişinin xinxing'ini geliştirmesinin anahtarıdır. Öfke, şikâyet ya da gözyaşları ile katlanmak, kendi 

kaygılarına takıntılı sıradan bir insanın hoşgörüsüdür. Hiç öfkelenmeden veya yakınmadan tamamen 

dayanmak ise, bir uygulayıcının hoşgörüsüdür.  

Li Hongzhi - 21 Ocak, 1996 

 

 

 

Mİ XİN NEDİR?  

Günümüzde iki karakterden oluşan bu ‘‘mi xin’’ kelimesini gördükleri an Çinlilerin rengi atar, çünkü çok 

sayıda insan inanmadıkları her şeyi mi xin olarak isimlendirir. Aslında, bu iki ‘‘mi xin’’ karakterine Büyük 

Kültür Devrimi esnasında, çok aşırı ‘‘solcu kalıp’’giydirilmiş ve o zamanlar ulusal kültüre en fazla zarar 

veren terim ve en korkutucu nitelendirme olarak kullanılmıştır. Böylece, aptal ve inatçı kişilerin kullandığı 

en gözde sorumsuz tabir haline gelmiştir. Hatta o kendi kendilerini sözüm ona ‘‘materyalistler’’ olarak ilan 

edenler, kendi bilgilerinin veya bilimin kavrayışının ötesindeki her şeyi mi xin olarak etiketliyor. Eğer her 

şey bu teori doğrultusunda anlaşılsaydı, insan ırkı hiçbir ilerleme kaydedemezdi. Ne de bilim daha fazla 

gelişebilirdi, çünkü bilimin bütün yeni atılımları ve yaptığı keşifler, onun önceki mucitlerinin algılayışının 

ötesindedir. O zaman bu kişilerin kendisi idealist değil midir? Kişi bir şeye bir kez inandığında, bunun 

kendisi güçlü ve sağlıksız bir saplantı değil midir? Bazı insanların bilime veya çağdaş tıbba olan güveninin 



de mi xin olduğu doğru değil midir? İnsanların idollerine karşı gösterdikleri aşırı hayranlık ve sevgi de aynı 

zamanda mi xin değil midir? Aslında, mi ve xin karakterleri çok genel bir terim biçimlendiriyor. Kişi bir 

kez bir şeye hararetle inandığında - buna gerçek de dahil – mi xin haline geliyor; bu küçük düşürücü 

herhangi bir anlamı ifade etmiyor. Sadece, farklı amaçları olanlar diğerlerine saldırı başlatırken, bu mi xin 

terimine feodalizmin yan anlamı giydiriliyor ve bu yüzden de bu terim aptal insanları tekrar tekrar daha 

fazla kışkırtabilen yanıltıcı ve kavgacı bir terim haline dönüşüyor.  

 

İşi aslı bu iki mi xin karakterinin kendisi bu şekilde kullanılmamalıdır; ne de ona empoze edilen bir 

yan anlam olmalıdır. Mi ve Xin karakterlerinin ima ettiği şeyler negatif şeyler değildir. Disiplin içerisinde 

mi xin olmadan, askerler savaşma yeteneklerine sahip olamazlardı, okullarında ve öğretmenlerinde mi xin 

olmadan, öğrenciler bilgi öğrenemezlerdi, anne babalarında mi xin olmadan, çocuklar iyi bir şekilde 

büyütülemezlerdi, kariyerleri içerisinde mi xin olmadan, insanlar işlerinde iyi çalışamazlardı. İnançlar 

olmadan, insanlar ahlak standartlarına sahip olmaz, insan zihni iyi düşünceler taşımaz ve adi 

düşüncelerden fena halde etkilenirlerdi. İnsan toplumunun o zamanki ahlak değerleri hızla düşerdi. Adi 

düşünceler tarafından ele geçirilmiş olarak, herkes birbirinin düşmanı haline gelir ve bencil arzularını 

tatmin etmek için hiçbir şeyden çekinmezlerdi. Bu iki mi xin karakterine negatif yan anlamlar yüklemiş 

olan kötü insanlar, her ne kadar amaçlarına ulaşmış olsalar da, çok büyük bir olasılıkla, insan ırkını en 

derin doğalarından başlayarak, mahvetmişlerdir.  

 

Li Hongzhi - 22 Ocak, 1996 

 

HASTALIK KARMASI 
 

Neden xiulian’a henüz başlamış yeni bir öğrenci veya vücudu ayarlanmış eski bir öğrenci - sanki ciddi bir 

şekilde hastaymış gibi - uygulamasında fiziksel rahatsızlık yaşar? Ve bu neden belirli aralıklarla tekrar 

eder? Fa konferanslarımda da bahsettiğim gibi, bu, sizin önceki farklı hayatlarınızdan gelen karmayı yok 

ederken, karmanızı ortadan kaldırmak ve aydınlanma kalitenizi yükseltmek içindir. Bunun dışında, bu aynı 

zamanda Dafa konusunda kararlı olup olmadığınızı belirlemeyi test etmek içindir. Bu durum, uygulamanız 

Üçlü Diyar Ötesindeki Fa’ya ulaşana kadar devam edecektir. Bu, durumun genel olarak ortaya konmasıdır  

 

Gerçekte, bir kişi kaç hayattan geçtiğini - ve her birinde çok fazla miktarda karma biriktirmiştir - bilmez. 

Bir insan ölümden sonra reankarne olduğunda, hastalık karmasının bir miktarı, mikroskobik bir seviyede 

vücuduna sıkıştırılır. Reankarne olduğunda, yeni olan fiziksel vücudun maddeleri yüzeyde hastalık 

karmasına sahip değildir (aşırı karma olduğu durumlar hariç). Eski yaşamda vücuda sıkıştırılmış olan şey, 

o durumda dışarı çıkar ve bu fiziksel bedenin yüzeyine geri döndüğünde kişi hastalanır. Fakat hastalık 

genellikle fiziksel dünyadaki dış bir etkenden dolayı meydana gelmiş gibi görünür. Bu yolla bizim fiziksel 

dünyamızın objektif yasalarına yüzeysel anlamda uyum sağlar. Yani, bu insan dünyasının prensiplerine 

uyum sağlar. Sonuç olarak sıradan insanların hastalığın nedeni konusundaki gerçeği bilmelerinin hiçbir 

yolu yoktur ve bu yüzden onlar buna aydınlanmaksızın bir aldanmanın içinde kaybolmuşlardır. Kişi 

hastalandığı zaman ilaç alır veya çeşitli tedavi yöntemleri araştırır -ki bu da hastalığın tekrar vücuda 

girmesi etkisini yaratır. Bu şekilde, geçmiş yaşamından kaynaklanan hastalık karmasından kurtulacağı 

yerde, bu hayatında birtakım ilaveten kötü şeyler yapar ve başkalarına zarar verir; bu durum beraberinde 

yeni hastalık karması ve başka türlerde birçok hastalık getirir. Bununla birlikte hastalığı vücuduna geri 

bastırmak için kişi tekrar ilaç alır ya da çeşitli tedavi yöntemleri kullanır. Ameliyat sadece yüzeydeki 

fiziksel boyuttaki kısmı alabilir – başka bir boyutta olan hastalık karmasına hiçbir şekilde dokunulmamış 

olduğu için – o tek kelimeyle modern medikal teknolojinin ulaştığı yerin ötesindedir. Hastalık 

nüksettiğinde kişi tekrar tedavi peşine düşer. Kişi ölümün ardından reankarne olduğu zaman, biriktirilmiş 

olan herhangi bir hastalık karması tekrar vücudun içine bastırılır. Bu döngü bir hayattan diğerine devam 



eder durur; kişinin vücudunda ne kadar miktarda hastalık karmasının biriktiği bilinmezdir. Bu yüzden daha 

önce: bugünkü insanlık karma üzerine karma ekleme noktasına gelmiştir demiştim; bir kişi hastalık 

karmasının yanı sıra başka türlerde karma’ya da sahiptir. Bu yüzden insanlar yaşamları içerisinde 

güçlükler, şiddetli sıkıntılar ve gerginlikler yaşarlar. Karmanın bedelini ödemeden nasıl sadece mutluluk 

peşinde koşabilirler? Günümüzde insanların o kadar çok karması var ki, karmanın içinde boğulur bir 

durumdalar ve herhangi bir zamanda ve herhangi bir durumda tatsız olaylarla karşılaşacaklardır. Kapıdan 

dışarı adımını attığı an, kişiyi kötü olaylar beklemektedir. Bununla birlikte, anlaşmazlıklar olduğunda 

insanlar buna tahammül etmezler ve geçmişten gelen karmalarının bedelini ödediklerini fark etme 

konusunda kaybederler. Bir kişiye başkaları tarafından iyi davranılmazsa, o başkalarına daha da kötü 

davranır, böylece eski karma geri ödenmeden yeni karma üretilir. Bu, toplumun ahlaki değerlerinin gün be 

gün düşmesine neden olur ve herkes birbirine düşman olmaya başlar. Birçok insan şunu anlayamıyor: 

Günümüzde insanlara neler oldu? Günümüz toplumuna neler oluyor? Eğer insanoğlu bu şekilde devam 

ederse, bu aşırı derecede tehlikeli olacaktır.  

 

Biz uygulayıcılar, Shifu tarafından yok edilmiş olan karmamızın dışında, bir kısmını hala kendi başımıza 

ödemek zorundayız. Bu yüzden sanki hastalık yüzünden acı çekiyormuşsunuz gibi fiziksel olarak 

rahatsızlık hissedeceksiniz. Xiulian, sizi hayatınızın orijininden temizlemek içindir. İnsan vücudu bir 

ağacın yaşını gösteren yıl halkaları gibidir, ki bu şekilde her bir halka hastalık karması içermektedir. Bu 

nedenle vücudunuz en merkezden temizlenmek zorundadır. Bununla birlikte, karma bir anda tamamen 

dışarı itilseydi buna dayanamazdınız çünkü hayatınızı tehlikeye sokardı. Arada bir sadece bir veya iki 

parçası dışarı çıkarılarak onun üstesinden gelmenizi ve acı çekme yoluyla karmanızı ödemenizi sağlar. 

Fakat bu sadece, karmayı sizin için yok etmemden sonra, size sizin kendinizin dayanması için bırakılan 

küçücük parçadır. Bu, tüm karmanızın tamamının vücuttan dışarı atıldığı Üçlü Diyar İçindeki Fa 

uygulamasının en yüksek noktasına ulaşana dek sürecek (örneğin; saf beyaz vücut). Fakat aynı zamanda 

çok az hastalık karmasına sahip olan insanlar da vardır ve başka özel durumlar da vardır. Üçlü Diyarın 

Ötesindeki xiulian uygulaması, en saf olan Arhat bedeninin xiulian uygulamasıdır—hiçbir hastalık 

karmasına sahip olmayan bedenin. Fakat henüz tamamlanmaya ulaşmamış olan ve Üçlü Diyarın 

Ötesindeki Fa’nın yüksek seviyelerine doğru hala xiulian uygulayan bir kişiye gelince, seviyesini 

geliştirmek için hala acı çekecek, sıkıntıları ve testleri olacak. Bunlar sadece kişiler arası gerilimi veya 

xinxing alanındaki diğer meseleleri ve takıntılarından daha da fazla vazgeçmeyi içerecek: o artık daha fazla 

fiziksel hastalık karmasına sahip olmayacak.  

Hastalık karması, sıradan bir insan için keyfi olarak yok edilebilecek bir şey değildir; Bu, uygulayıcı 

olmayan ve tıbbi tedaviye güvenen bir kişi için imkansızdır. Bunu sıradan bir insan için isteğe bağlı olarak 

yapmak, aslında cennetin ilkelerini yıkmaya çalışmak olur çünkü bu durum, kişinin karmanın bedelini 

ödemeden kötü şeyler yapabileceği anlamına gelir. Bir kişi için borçlarını geri ödememesi kesinlikle kabul 

edilemezdir - cennetin ilkeleri buna izin vermez. Ayrıca sıradan qigong tedavisi bile karmayı insan 

vücudunun içine bastırır. Bir kişi çok fazla miktarda karmaya sahip olduğunda ve kötü şeyler yapmaya 

devam ettiğinde, ölümünde yok oluşla yüzleşir – hem ruhun hem de vücudun tamamen yok oluşuyla – ki 

bu tamamen ortadan yok olmaktır. Bir insan için hastalık tedavi edildiği zaman, Yüce bir Aydınlanmış 

Varlık o hastalığın karmik sebebini tamamen ortadan kaldırabilir fakat bu esasen insanları kurtarmak 

amacıyla yapılır. 

Li Hongzhi - 10 Mart 1996 



 

                            UYGULAYICILARIN KAÇINMASI GEREKENLER  

Sahip oldukları şöhrete takıntılı olanlar şeytani bir uygulama yapıyorlar, kafalarında bin bir niyet var. Bu 

dünyada şöhrete kavuşur kavuşmaz, söyledikleri şeylerin iyi olduğu kesindir fakat niyetleri şeytanidir; bu 

suretle de toplumu yanıltıyor ve Fa’ya zarar veriyorlar. 

 

Paraya takıntılı olanlar, zenginlik arayışındadır ve xiulian uyguluyormuş numarası yaparlar. Uygulamaya 

ve Fa’ya yavaş yavaş zarar vererek, Buda’lığı geliştirecekleri yerde yaşam sürelerini boşa harcarlar.  

 

Şehvete saplantılı olanların kötü ruhlu insanlardan bir farkı yoktur. Kutsal Yazıtları okurken, sinsi 

bakışlarla bile bakarlar; onlar Tao’dan çok uzakta ve çok kötü ruhlu, sıradan insanlardır.  

 

Ailesine düşkünlük takıntısı olanların, kesinlikle bu yüzden dilleri yanacak, her şeyi birbirine karıştıracak 

ve bu takıntıları yüzünden ızdırap çekeceklerdir. Bu takıntı onları hayatları boyunca bir kukla gibi 

yönetecek; yaşamlarının sonuna geldiklerinde de pişmanlık duymak için artık çok geç olduğunu fark 

edeceklerdir.  

 

Li Hongzhi 

15 Nisan, 1996 

 

 

 

 

KUSURSUZ AHENK 

(I.) 

 

Birçok çalışma ortamında bulunan insanlar, çeşitli şekillerde canlıları öldürüyorlar. Yaşamların 

dengelenmesi kendisini farklı biçimlerde ortaya koyar. Bir uygulayıcı olarak, öncelikle tüm takıntılarınızı 

terk etmelisiniz ve sıradan insan toplumuna uyum sağlamalısınız, çünkü bu, Fa’nın belirli bir seviyedeki 

tezahürünü sürdürmektir. Eğer hiç kimse insan işleri yapmazsa, bu seviyedeki Fa biter. 

 

(II.) 

 

Yaşamlar bu Fa’nın içerisinde doğal bir biçimde varolur ve ölür. Evren, oluşumdan, yerleşimden ve 

dejenerasyondan geçer ve insanoğlu doğumdan, yaşlılıktan, hastalıktan ve ölümden geçer. Yaşamların 

dengelenmesinde doğal yolla olmayan doğumlar ve ölümler de vardır. Sabrın içerisinde fedakarlık vardır 

ve tam bir fedakarlık, hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan her şeyi kuşatmanın daha yüksek bir prensibidir. 

 

Li Hongzhi 

Nisan 19, 1996 

 

HİÇBİR ŞEYİN ATLANMAYIP DIŞARIDA BIRAKILMAMASI DURUMU 

Sabrın içinde fedakarlık vardır. Fedakarlık yapabilmek, kişinin uygulamasında gelişim göstermesinin bir 

sonucudur. Fa farklı seviyelere sahiptir. Bir uygulayıcının Fa’yı anlayışı, onun Fa’yı kendi uygulama 



seviyesindeki anlayışıdır. Farklı uygulayıcılar Fa’yı farklı anlarlar, çünkü onlar farklı seviyededirler.  

 

Fa, uygulayıcılar için farklı seviyelerde farklı gereksinimler taşır. Fedakarlığın göstergesi, kişinin sıradan 

insan takıntılarından vazgeçmesidir. Eğer bir kişi gerçekten kalbi etkilenmeden her şeyi sessizce terk 

edebiliyorsa, o kişi aslında o seviyededir. Fakat xiulian, kendinizi geliştirmeniz içindir: Siz 

takıntılarınızdan vazgeçebiliyorsunuz, peki o halde niçin takıntıdan korkmanın kedisini terk etmiyorsunuz? 

Hiçbir şeyi geride bırakmamak kaydıyla her şeyden vazgeçmek, daha büyük bir fedakarlık değil midir? 

Fakat eğer en gerekli fedakarlığı bile yapamayan bir uygulayıcı veya sıradan bir insan, bir de bu ilkeyi 

tartışıyorsa, aslında terk edemediği takıntıları için bahaneler bularak Fa’ya zarar vermektedir.  

 

Li Hongzhi  - 26 Nisan 1996 

 

 

XİULİAN VE İŞ 

Tapınaklardaki profesyonel uygulayıcıların dışında, Falun Dafa’mızın uygulayıcılarının asıl çoğunluğu, 

sıradan insan toplumu içinde xiulian uyguluyor. Dafa’yı çalışarak ve uygulayarak şu anda itibarınızı ve 

kişisel çıkarlarınızı hafife alabiliyorsunuz. Fakat Fa’nın derin anlaşılma yetersizliği, bir sorun filizlendirdi: 

Uygulayıcıların küçük bir kısmı, sıradan insanlar arasındaki işlerini terk ettiler veya liderlik pozisyonlarına 

terfi ettirilmelerini reddettiler. Bu durum doğrudan uygulamalarını etkileyerek işlerinde ve yaşantılarında 

gereksiz birçok engellemeler yarattı. Bazı iyi ahlaklı iş adamları, parayı hafife aldıklarını ve aynı zamanda 

iş yapmanın başkalarını incitebileceğini ve kendi xiulian uygulamalarını da etkileyebileceğini düşündü. 

İşlerini de bıraktılar.  

 

Aslında, Dafa’nın içeriği derindir. Sıradan insanların takıntı, saplantı ve tutkularını bırakmak, sıradan insan 

işini bırakmak anlamına gelmez. İtibarı ve kişisel çıkarları terk etmek, kendinizi sıradan insan 

toplumundan uzaklaştırmanız için değildir. Daha önce defalarca sıradan insan toplumu içerisinde xiulian 

uygulayanların, insan toplumunun yöntemlerine uyum sağlamak zorunda olduklarına dikkat çekmiştim. 

 

Bir başka açıdan bakarsak, eğer sıradan insan toplumundaki tüm liderlik pozisyonları bizim gibi kendi 

itibarlarına olan kaygılarını, kişisel çıkarlarını terk edebilen insanlar tarafından doldurulsaydı, bu  insanlara 

ne muhteşemlikte faydalar sağlardı? Ve eğer gücü açgözlü insanlar ele geçirseydi, bu durum topluma ne 

getirirdi? Eğer bütün çalışan insanlar Dafa uygulayıcıları olsaydı, toplumun ahlakı nasıl olurdu? 

 

Evrenin Dafa’sı (Buda Fa) en yüksek seviyeden en alt seviyeye kadar tutarlı ve tamdır. Şunu bilmelisiniz 

ki, sıradan insan toplumu da Fa’nın bir seviyesinden oluşur. Eğer herkes Dafa’ya çalışsaydı ve toplum 

içindeki işlerini bıraksaydı, sıradan insan toplumu son bulurdu ve bu seviyedeki Fa da son bulurdu.  

 

Sıradan insan toplumu Fa’nın en düşük seviyedeki tezahürüdür ve aynı zamanda da bu seviyedeki Buda Fa 

için, yaşamın ve maddenin bir varoluş formudur. 

 

Li Hongzhi 

Nisan 26, 1996 

 

 

 



DÜZELTME 

Şu anda, Araştırma Derneği tarafından önerilen aşağıdakiler, farklı bölgelerde Fa olarak veya benim 

cümlelerim olarak yayılıyor ve öğreniliyor:  

 

Fa’yı çok dikkatlice okuyun, 

Xinxing’inizi gerçek anlamda geliştirin, 

Egzersizlerinizi özenerek yapın  

… v.s 

 

Gerçekte ise onlar benim cümlelerim değil - ne de onlar derinsel bir anlam taşıyor – onlar kesinlikle Fa 

değildir. ‘‘Titizlikle okuyun’’-un anlamı benim: ‘‘Fa’yı çalışın’’ da ki gereksinimimden çok ama çok 

farklı. Aslında 9 Eylül 1995 tarihli kitapları okumayla ilgili olarak yazdığım ‘‘Fa’yı çalışmak’’ 

makalesinde çok açık ve nettim. Bunun yanı sıra, “Çok dikkatlice okuyun” cümlesinin anlamı, “Fa’yı 

Çalışmak” cümlesine ciddi engellemeler yarattı. Şu andan itibaren, bu problemin ciddiyetine dikkat 

etmelisiniz. Daha önce Budizm’in Hindistan’dan yok olmasının sebebi ve onun tarihe bıraktığı ders 

hakkında konuşmuştum. Eğer gelecekte dikkat edilmezse, bu, Fa’nın bozulmasının başlangıcı olacaktır. 

Dikkatli olun: Bir problem ortaya çıktığı zaman, ondan sorumlu tutulması gereken bir kişi bulmaya 

çalışmamalısınız. Aksine, kendi tutumunuzu gözden geçirmelisiniz. Kimin yazdığını bulmaya çalışmayın. 

Bundan bir ders alın ve gelecekte dikkatli olun. 

 

Li Hongzhi 

28 Nisan, 1996 

 

 

DEĞİŞMEZ (SABİT) OLAN  

Öyle görünüyor ki, eğer Dafa’yı sonsuza kadar değişmeden tutmak istiyorsak, hala bir problem var. Şöyle 

ki, bir fırsat doğar doğmaz Dafa’ya engelleme yaratan şeyler yapıyor olan, gösteriş yapma ve farklı olma 

niyetlerinden dolayı arzuları tarafından yönlendirilen öğrenciler daima var. Bu bazen gerçekten çok ciddi 

bir hal alıyor. Örneğin son zamanlarda birileri benim bir öğrenciye hareketlerin esaslarını kişisel olarak 

öğrettiğimi söyledi (olan şu ki, benden istediğinde, sadece öğrencinin hareketlerini düzelttim). Bu o zaman 

benim geçmiş birkaç yıl içinde farklı bölgelerde öğretmiş olduğum egzersiz hareketlerini geçersiz kılar. 

Ben hala etraftayken ve eğitim amaçlı video kasetleri ulaşılabilir durumdayken, bu kişi göz göre göre 

Dafa’nın egzersiz hareketlerini bile değiştirdi. Öğrencilere – Shifu’nun yüksek seviye gong’a sahip 

olduğunu, öğrencilerden farklı olduğunu ve bunun gibi şeyleri iddia ederek, hareketleri video kasetlerine 

göre değil, kendisini izleyerek yapmalarını söyledi. Aynı zamanda öğrencilere öncelikle kendi koşullarına 

göre egzersizleri yapmalarını, daha sonra da ilerde yavaş yavaş değişikler yapabileceklerini ve bunun gibi 

şeyler söyledi.  

 

Ben daha en başından itibaren, egzersizleri bütünlüğü ile birlikte öğrettim çünkü bazı öğrencilerin keyfi 

olarak değişiklikler yapabileceğinden endişeliydim. Enerji mekanizmaları bir kez biçim kazandıklarında 

asla değiştirilemezler. Bu sorun önemsizmiş gibi görünebilir fakat aslında Fa’nın ciddi bir şekilde 

bozulmasının başlangıcıdır. Bazı insanlar geçişsel hareketleri sanki onlar tekmiş gibi ele alıyor ve 

öğrencilere onları standartlaştırılmış bir biçimde yapmalarını söylüyor. Bu tip bir şeyi yapıyor olmak, 

farklı olmaya çalışmaktır. Bu, şu anki durumda farklı bölgelerde çok ciddi etkilere sebep oldu. 

Öğrencilerim! Benim eğitim kasetlerim hala ulaşılabilirdir – niçin bu kişilerin dediklerini çabucak 

yapıyorsunuz?! Dafa evrenin kutsal, yüce Fa’sıdır. Onun sadece küçücük bir kısmını bozsanız bile, o ne 



muazzam bir günahtır! Bir uygulayıcı olarak açık ve vakur bir anlamda xiulian uygulamalı ve olaylara 

daha geniş bir pencereden bakmalısınız. Herkesin egzersiz hareketlerinin hiçbir önemsiz sapma olmaksızın 

aynı olması nasıl mümkün olabilir? Düşüncelerinizi bu gibi önemsiz şeylere odaklamayın. Egzersiz 

hareketleri Tamamlanmaya ulaşmaya yardımcı olmanın bir yoludur ve onlar elbette önemlidir. Kendinizi 

çıkmaza sokacağınıza, xinxing’inizi yükseltmek için kendinizi daha fazla efor sarf etmeye adamalısınız. 

İşin gerçeği, Dafa için olan engellemelerin büyük bölümü içsel olarak uygulayıcıların kendisinden gelir. 

Dışsal faktörler sadece az sayıda kişiyi etkileyebilir ve Fa’yı değiştiremez. İster şimdi olsun ister gelecekte, 

Fa’mıza sinsice zarar verebilecek olanlar, bizim kendi uygulayıcılarımızın dışında hiç kimse olamaz. 

Dikkatli olun! Bizim Fa’mız elmas gibi sağlam ve değiştirilemezdir. Hiç bir koşulda ve hiç bir sebeple, hiç 

kimse bizi Tamamlanmaya ulaştıracak olan bu hareketlerin en ufak bir kısmını bile değiştiremez. Aksi 

takdirde, bu kişi - niyeti ister iyi olsun ister kötü, Fa’ya zarar veriyor demektir. 

Li Hongzhi - 11 Mayıs, 1996 

 

SERT YORUMLARDA BULUNMAYIN 

Son zamanlarda etrafta bir tabir dolaşıyor: Şöyle ki, uygulayıcılar Dafa’yı yaydığında ve bu suretle de 

önceden belirlenmiş ilişkileri olan bazı insanlara Fa’yı elde etmeleri ve uygulamaya başlamaları için 

yardım ettiğinde, bu uygulayıcılardan bazıları insanları kurtardığını iddia ediyor. Diyorlar ki: ‘‘Bugün ben 

birkaç insan kurtardım ve sen birkaç insan kurtardın’’ ve bunun gibi şeyler. Aslında, insanları kurtaran 

Fa’dır ve sadece Shifu bunu yapabilir. Siz sadece önceden belirlenmiş ilişkilere sahip olan insanlara Fa’yı 

elde etmeleri için yardım ediyorsunuz. Onların gerçek anlamda kurtulup kurtulamayacakları hala xiulian 

yoluyla Tamamlanmaya ulaşıp ulaşamayacaklarına bağlıdır. Dikkatli olun: Bir Buda, ister bilerek ister 

bilmeyerek yapılmış olsun, böylesi ifadeler karşısında şok olacaktır. Kendi uygulamanız için engeller 

yaratmayın. Bu anlamda konuştuklarınıza çok dikkat ederek, onu da geliştirmek zorundasınız. Umarım 

bunu anlayabilirsiniz. 

 

Li Hongzhi - 21 Mayıs 1996 

 

UYANIŞ 

Falun Dafa’daki gerçek xiulian uygulaması için olan zaman sınırlıdır. Birçok öğrenci acele etmeleri 

gerektiğinin ve gayretli bir şekilde devamlılık arz eden bir gelişim göstermeleri gerektiğinin farkına vardı. 

Fakat bazı öğrenciler zamanın kıymetini bilmiyor ve düşüncelerini yüzeysel konulara odaklıyor. Dafa’nın 

kitabı olan Zhuan Falun yayınlandığı için, birçok insan, Araştırma Grubunun Shifu’nun sözlerini 

değiştirdiğini iddia ederek konferanslarımın kayıtlarını kitap ile karşılaştırdı. Birtakım kişiler de kitabın -

şunun şunun- yardımıyla yazıldığını söylediler ve bu yüzden de Dafa’yı baltalamaya çalıştılar. Size şu 

anda söylüyorum ki Dafa bana, Li Hongzhi’ye aittir. O sizi kurtarmak için öğretildi ve benim ağzımdan 

söylendi. Dahası, ben Fa’yı öğretirken konuşmacıların kullandığı herhangi bir yazı metnini veya başka 

materyaller kullanmadım, sadece öğrencilerime ne öğreteceğimle ilgili bir kağıt parçası kullandım; onun 

içeriği başka herhangi bir kimsenin anlayamayacağı sadece birkaç nokta ile çok basitti. Fa’yı öğrettiğim 

her seferde, onu farklı bir bakış açısından sundum ve öğrencilerin anlama yeteneğine göre konuştum. Bu 

yüzden Fa’yı öğrettiğim her seferinde, aynı konuyu farklı bakış açılarından konuştum. Bunun dışında 

Fa’nın bu kitabı, evrenin doğasını temsil eder ve kudretli Buda Fa’nın gerçek tezahürüdür. O benim 

orijinimde sahip olduğum şeydir – benim, xiulian yoluyla Aydınlanmayı elde ettikten sonra yeniden 

hatırladığım şeydir. Ardından onu sıradan insan lisanında yayınladım ve onu cennettekilere olduğu kadar, 

sizlere de öğrettim, o suretle Fa ile evreni yeniden düzenliyorum. Öğrenciler için xiulian’ı elverişli hale 

getirmek açısından bazı öğrencileri konferanslarımın içeriğini teyp kayıtlarından benim hiçbir orijinal 

cümlemi değiştirmeden yazıya dökmeleri için görevlendirdim. Bunun ardından onu gözden geçirip 

düzeltmem için bana verdiler. Öğrenciler sadece benim gözden geçirdiklerimi kopyaladılar veya onları 



bilgisayara yazdılar, böylece daha fazla düzeltmeler yapabildim. Zhuan Falun’a gelince, en son haline 

getirilmeden ve yayımlanmadan önce ben şahsen onu üç defa gözden geçirip düzelttim.  

 

Hiç kimse Dafa’nın bu kitabının içeriğinde çok çok önemsiz bir değişiklik dahi yapmadı. Dahası, bunu kim 

yapabilir ki? Onun teyp kayıtlarından farklı olmasının 3 sebebi vardır. İlki, xiulian uygulayan insanlara 

yardım etmek için kitabı revizyon yaparken birçok Fa konferansımı birleştirdim. İkinci olarak, Fa hakkında 

ders verirken, öğrencilerin farklı kavrama kabiliyetlerine göre ve o zamanki durumlara ve koşullara göre 

öğrettim; dolayısıyla, onu bir kitap haline getirirken dilin yapısını biraz değiştirmek zorunda kaldım. 

Üçüncü olarak, uygulayıcılar onu çalışırken konuşma ve yazı dili arasındaki farklılıkların sonucu olarak 

yanlış anlamalar ortaya çıkabilir, bu yüzden yenileme gerekliydi. Bununla birlikte, Fa konferanslarımın 

biçimi ve konuşma diline özgü stili hala sürdürüldü. Zhuan Falun (Volume Two), and Explaining the 

Content of Falun Dafa, da  basılmadan önce benim tarafımdan kişisel olarak revizyondan geçirildi. Zhuan 

Falun (Volume2)’yi yazarken farklı seviyelerdeki düşünceleri birleştirdim, bu yüzden bazı insanlar yazım 

stilini farklı buldu ve hayrete düştü. Zaten bunlar sıradan insan olayları değildir! Aslında (Volume 2) insan 

ırkının bugünkü yozlaşmışlığının boyutunu öğrenmeleri için gelecek kuşaklara saklanmak, o suretle de 

insanlara derin tarihi bir ders bırakmak içindir. China Falun Gong, düzeltilmiş versiyonu da dahil, sadece 

başlangıçta insanların anlaması için qigong formundaki bir geçiş devresi materyalidir. 

 

Fa’nın bozulması birçok biçim alır ki öğrencilerin kendileri tarafından bilmeden yapılan bozmalar fark 

edilmesi en zor olanlardır. Sakyamuni’nin Budizm’inin bozulması tam olarak bu şekilde başladı ve 

bıraktığı ders derin oldu. 

 

Öğrenciler şunu hatırlamak zorundadır: Tüm Falun Dafa yazıları benim öğretmiş olduğum Fa’dır ve onlar 

kişisel olarak benim tarafımdan revizyondan geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Şu andan itibaren, hiç kimsenin 

benim Fa konferanslarımdan bir bölüm çıkarıp almasına, ne de onları yazılı materyaller içine derlemesine 

izin vardır. Bahaneniz ne olursa olsun, o hala Fa’ya zarar vermektir; buna sözüm ona ‘‘konuşma ve yazılı 

biçim arasındaki farklılıkları karşılaştırma’’ ve buna benzer şeyler de dahildir. 

 

Kozmik vücutların değişimindeki veya insan toplumunun gelişimindeki hiçbir şey tesadüfi değildir. İnsan 

toplumunun gelişimi tarihin düzenlemesidir ve kozmik şartlar tarafından yönlendirilir. Gelecekte, 

dünyanın her yerinde Dafa’yı öğrenen daha fazla insan olacak. Bu sırf canı istedi diye düşüncesizce 

hareket eden bir kişi tarafından yapılabilecek bir şey değildir. Bu büyüklükte bir olay için tarihte yapılmış 

çeşitli düzenlemeler nasıl olamaz? Aslında, yapmış olduğum her şey sayılamayacak kadar çok yıllar önce 

düzenlendi ve buna kimin Fa’yı elde edeceği de dahildir – hiçbir şey tesadüf değildir. Fakat bunların 

kendisini gösterme şekli sıradan insanlara uygundur. İşin gerçeği, bu yaşamda birkaç usta tarafından bana 

bildirilen şeyler, onların elde etmesi için birkaç yaşam süresi önce bilinçli olarak benim tarafımdan 

düzenlenmiş şeylerdir aynı zamanda. Onlar önceden belirlenmiş olan durumun vakti geldiğinde, bu şeyleri 

bana geri bildirmeleri için ayarlandılar, böylece bana ait olan Fa’yı bütünlüğü içerisinde yeniden 

hatırlayabildim. Bu yüzden size söyleyeyim ki, Fa’nın bu kitabına sadece bu insan seviyesinde olanlar 

tarafından çalışılmıyor, aynı zamanda daha yüksek seviyelerdeki varlıklar tarafından da çalışılıyor. 

Kozmik vücudun muazzam bir alanı evrenin doğasından saptığı için Fa tarafından yeniden düzenlenmek 

zorundadır. İnsan ırkı sınırsız evren içerisinde çok önemsizdir. Dünya, evrende bir toz zerreciğinden başka 

bir şey değildir. Eğer insanlar yüksek seviyeli yaşamlardan değer görmek istiyorsa, xiulian uygulamak ve 

onlar da yüksek seviyeli yaşamlar olmak zorundadır. 

Li Hongzhi  -  27 Mayıs 1996 

 

 



FA’NIN DEĞİŞMEZLİĞİ 

Geçen son 2 yılda öğrencilerin uygulamalarında bazı problemler meydana geldi. Öğrencilerin 

uygulamalarındaki durumlarını gözlemliyordum. Su yüzüne çıkan problemleri çabucak düzeltmek için, 

onlara uygulamalarında rehberlik etmesi açısından, belirli amaçlar ile sıkça kısa makaleler (bizim 

öğrencilerimiz tarafından kutsal yazılar olarak adlandırıldı) yazıyorum. Amaç Dafa xiulian uygulaması için 

standart, sağlıklı ve doğru bir yol bırakmaktır. Gelecek nesiller ilerde binlerce sene boyunca eğer 

Tamamlanmaya ulaşmak isterlerse, benim şahsen onlara bırakmış olduğum bu yola göre xiulian 

uygulamalıdır.  

 

Bununla birlikte, son zamanlarda, Hong Kong’da bir egzersiz alanında bir araya getirilip toplanmış 

materyaller gördüm, bunlar başka bir bölgeden buraya gelmişlerdi; bunlar yayınlama niyeti taşımadığım 

iki kısa makaleyi kapsıyordu. Bu, Dafa’ya zarar vermek için ciddi ve kasıtlı yapılan bir girişim idi. Teyp 

kayıtlarını kendi başınıza uyarlamak bile yanlıştır! “Uyanış” makalesinde, herhangi bir kişi için, benim 

cümlelerimi teyp kayıtlarından yazılı materyallere uyarlamasının hiçbir mazereti olmadığı net bir şekilde 

ortaya koymuştum - bunu yapmak Fa’yı baltalamaktır. Bu arada, derslerim esnasında tuttuğunuz özel 

notları yayamayacağınızı defalarca vurgulamıştım. Neden hala bunu yapıyorsunuz? Hangi ruh hali sizi 

onları yazmaya itti? Sizlere söyleyeyim ki, resmi olarak basılmış birkaç kitabım dışında ve Araştırma 

Derneği tarafından farklı bölgelerde dağıtılıp benim imzamı taşıyan tarih atılmış olan kısa makaleler 

dışında, izin almadan uyarlanmış her şey Fa’yı baltalamaya çalışmaktır. Xiulian sizin kendi meselenizdir 

ve neyin peşinde olduğunuz da sizin kendi kararınızdır. Sıradan insanların tamamı hem şeytan-doğasına 

hem de Buda-Doğasına sahiptir. Kişinin düşünceleri doğru olmadığı an şeytani doğası etkiye sahip olur. 

Sizlere bir kez daha söyleyeyim, bir yabancı asla Fa’ya zarar veremez. Sadece öğrenciler Fa’ya zarar 

verebilir --- bunu aklınızda tutun!    

 

Benim, Li Hongzhi’nin attığı her adım, gelecek kuşaklara Dafa’nın iletilmesi için değişmez ve 

değiştirilmesi imkansız bir yol kurmak içindir. Böyle muazzam bir Fa kısa bir popülerliğin ardından son 

bulmayacak. Sayısız yıllar sonra bile herhangi en ufacık bir sapma bile olamaz. Kendi başınıza Dafa’yı 

korumak, Dafa uygulayıcılarının sonsuza dek sürecek olan sorumluluğudur, çünkü Dafa evrendeki tüm 

yaşamlara aittir ve buna siz de dahilsiniz.  

 

Li Hongzhi - 11 Haziran, 1996 

 

 

 

                         XİULİAN UYGULAMASI VE SORUMLULUK ALMAK 

 

Azimli ve sıkı bir biçimde xiulian uygulamanın amacı, mümkün olduğunca çabuk Tamamlamaya 

varmaktır. Bir uygulayıcı sadece sıradan bir insanın sahip olduğu takıntıları yok eden bir kişidir. 

Öğrenciler, ne yapıyor olduğunuz hakkında net olmalısınız! 

 

Dafa’ya sorumlu olmak için, farklı bölgelerdeki asistan merkezleri, genel asistan merkezleri ve araştırma 

derneği, bir bölgenin başındaki asistanı değiştirme hakkına sahiptir. Bu yüzden bazen sorumlu 

pozisyonundaki kişiler farklı durumlara göre değiştirilebilir. Çünkü bu sorumluluğu olan bir kişi öncelikle 

buraya sorumlu bir kişi olmaktan ziyade, xiulian uygulamak için gelmiş olan bir uygulayıcı olduğu için, 

sahip olduğu konumunda yükselip inebilmelidir. Sorumluluk pozisyonu ile tayin edilmiş olmak, xiulian 



içindir fakat bir uygulayıcı bir sorumluluk pozisyonu almadan da xiulian uygulayabilir, hiç fark etmez. 

Eğer bir başkası onun yerini aldığında bunun üstesinden gelemiyorsa, bu onun takıntısından 

kaynaklanmıyor mu? Bu, onun o takıntıyı terk etmesi için iyi bir fırsat değil midir? Buna rağmen hala bu 

takıntıdan kurtulamıyorsa, bu açık ve net bir biçimde, bu değiştirmenin doğru olduğunun göstergesidir. 

Sorumluluk pozisyonuna takıntılı olmanın kendisi xiulian için saf olmayan bir güdüdür. Bu yüzden 

uygulayıcılara hatırlatıyorum: Bu takıntıyı terk etmeden Tamamlanmaya ulaşamazsınız. 

 

Li Hongzhi - 12 Haziran 1996 

 

MAKALELERİN ELLE YAZILMIŞ KOPYALARINI DEĞERLENDİRMEK 

Şu anda daha ve daha çok insan Dafa’yı öğreniyor ve bu sayı her hafta ikiye katlanıyor. Yayın evlerinin 

kitap tedariki yetersiz, bu yüzden de talepleri karşılayamıyorlar. O nedenle kitaplar bazı bölgelerde veya 

kırsal bölgelerde bulunabilir değil. Bazı öğrenciler bana Dafa’nın el yazısı kopyalarını ne yapmaları 

gerektiğini sordu. Sizlere, Dafa’yı çalışırken elle yazmış olduğunuz Zhuan Falun’un veya diğer yazıların 

kopyalarını, uygulamayı ve Fa’yı yaymak için kırsal bölgelere gidenlere vermeniz açısından doğru zaman 

olduğunu söyleyeyim; onları çiftçilere götürmek, aynı zamanda onların ekonomik yükünü de azaltabilir. O  

yüzden bu, öğrencilerin el yazısı kopyalarının okunaklı olmasını gerektirmektedir, böylece sınırlı eğitime 

sahip olan çiftçiler de onları anlayabilir. Elle yazmış kopyalar, matbaada basılmış kitaplar ile Fa’nın aynı 

gücünü taşır.  

Li Hongzhi - Haziran 26, 1996      

 

FA KONFERANSI  

Öğrencilerin, uygulamalarında neler deneyimlediklerini ve neler öğrendiklerini birbirleri ile paylaşmaları 

gereklidir. Birbirlerine yardım ederek birlikte gelişim göstermelerinde - gösteriş düşkünlüğü niyeti 

taşımadıkları sürece bir sorun yoktur. Xiulian tecrübelerinin paylaşıldığı konferanslar farklı bölgelerde 

Fa’nın kolaylıkla yayılmasını kolaylaştırmak için düzenleniyor. Bütün bu konferanslar mükemmel ve 

sağlıklıydı, hem biçim hem de içerik açısından. Fakat öğrencilerin konuşmaları veya xiulian uygulaması ile 

hiçbir ilgisi olmayan politik meselelerden veya xiulian uygulamasında ya da toplumda yanlış eğilimler 

yaratan meselelerden kaçınmak için, asistan merkezleri tarafından tasdik edilmelidir. Bu arada bizler 

insanların teorik araştırmalarından türeyen yüzeysel şekilde böbürlenerek konuşmalar yapmaktan 

kaçınmalıyız. Hiç kimse konuşmaları resmi rapor stilinde, gösteriş düşkünlüğü taşıyarak derlememeli ve 

sonra da onları geniş çapta düzenlenen konuşmalarda okumamalıdır.  

 

Xiulian deneyimlerini paylaşmak için, genel asistan merkezleri tarafından taşrada veya il seviyesinde 

organize edilen geniş konferanslar ulusal çapta düzenlenmemelidir. Ulusal veya uluslararası olanlar 

araştırma topluluğu tarafından düzenlenmeli ve çok sık bir biçimde de düzenlenmemelidir. Yılda bir kez 

iyidir. (özel durumlar dışında). Bunları bir formaliteye veya yarışa çevirmeyin; tam aksine onu, 

uygulamada gerçek anlamda bir gelişim sağlatacak olan kutsal bir Fa Konferansı haline getirin. 

 

Li Hongzhi  - 26 Haziran, 1996 

 

 

SHİJİAZHUANG DAFA GENEL MERKEZİ İÇİN MEKTUP 

  



Shijiazhuang Dafa Genel Asistan Merkezi: 

 

Uygulama deneyimleriniz için olan konferansınızın engellere maruz kaldığını öğrendim. Bunun ardında, 

elbette ki bundan bir ders çıkaracağınız üç neden var. Aslında, bu hadise Pekin’deki ve ülkenin 

tamamındaki Dafa aktivitelerini doğrudan etkiledi ve bunun daha sonra normal Dafa aktivitelerine de 

belirli bir negatif etkisi olacak. Bunun farkına kesinlikle varacağınızı ve gelecekte daha iyi yapacağınızı 

düşünüyorum. 

 

Buna ek olarak, Jing Zhanyi’nin semineri ile ilgili birkaç cümle daha söyleyeyim. Jing Zhanyi’nin 

olayında, bunlar bilimsel perspektiften bakıldığında, Dafa’nın bilimsel doğasının kabul ettirilmesi ve 

böylelikle de bilim ve teknoloji dünyasının veya akademik dünyanın Dafa’yı anlaması içindi. Öğrencilere 

konuşma yapması gereksizdi, öyle yapması hiç de iyi olmadı ve sadece Fa’yı anlayışları derin olmayan 

yeni yada eski uygulayıcıların takıntılar geliştirmesine neden oldu. Bununla birlikte Fa’yı iyi çalışan 

öğrenciler bu türde konuşmaları dinlemeye herhangi bir ihtiyaç duymadan, Dafa’daki azimli xiulian 

uygulamalarına devam edecekler.  

 

Daha da önemlisi, ben Fa’yı iki yıldır öğretiyorum ve öğrencilere xiulian uygulamaları için iki yıl verdim. 

Öğrencilerin iki yıllık uygulamaları boyunca, gerçek uygulama ile ilgisi olmayan ve onlar için ayarlamış 

olduğum düzenli ve adım adım ilerlemelerini sağlayacak gelişim sürecini engelleyecek herhangi bir başka 

aktiviteye izin vermedim. Eğer konuşmalar Dafa’nın bilimsel doğasını onaylatmak için bilimsel ve 

akademik çevrelere yapılmamış olsaydı da, ondan ziyade limitli zamana sahip kendini geliştiren 

uygulayıcılara yapılsaydı, bir düşünün: öğrenciler için daha büyük bir engelleme olabilir miydi? Onları 

altüst etmekten kaçınmak için ben, öğrencileri görmüyorum bile. Öğrenciler beni görmelerinin ardından en 

az birkaç gün sakinleşemiyorlar ve bu, Fa Bedenlerimin onlar için yapmış olduğu ayarlamaları altüst 

ediyor. Bu sorun ile ilgili olarak Araştırma Topluluğuna konuşmuştum, fakat muhtemelen bu nokta Jing 

Zhanyi’ye iyice anlatılamamış. Şu anda bu mesele kapandı, hiç biriniz sorumluluğu kimin alacağını 

saptamayı denememelisiniz. Sanırım bunun olmasının temel sebebi, bunun farkına varamamış olmanızdır. 

Fakat bundan sonra buna dikkat etmelisiniz. Bizim bugün yapmakta olduğumuz her şey, gelecekte birçok 

yıllar boyunca Dafa’nın aktarılması için bir temel oluşturmaktır ve mükemmel, yanlışsız, hatadan-yoksun 

bir xiulian uygulaması formu bırakmak içindir. Bugün bu konuya kimseyi eleştirmek için değil, xiulian 

uygulama biçimini düzeltmek ve onu gelecek kuşaklara bırakmak için dikkat çektim.  

 

Bu mektubu farklı bölgelerdeki asistan merkezlerine yollayın. 

 

Li Hongzhi   -  26 Haziran 1996 

 

 

KİŞİNİN KARAKTERİNİN DÜZELTİLMESİ 

Dafa daha derinlemesine uygulandıkça birçok uygulayıcı ardı ardına Aydınlanmayı elde etti veya Yarı 

Aydınlanmaya ulaştı. Onlar diğer boyutlardaki gerçek, görkemli, ihtişamlı görüntüleri görebildiler. 

Aydınlanma sürecini yaşayan öğrenciler o kadar heyecanlanıyorlar ki, Fa Bedenlerime ‘‘ikinci Shifu’’ 

diyor veya Fa Bedenlerimi (Fashen) gerçek ve bağımsız Shifu olarak ele alıyorlar - bu yanlış bir 

kavrayıştır. Fa Bedenleri benim her yerde ve her zaman hazır olan bilgeliğimin tezahür eden 

görüntüleridir. Fakat o, bağımsız bir canlı değildir. Diğer başka öğrenciler de Falun’a ‘‘Shifu Falun’’ 

diyor. Bu kesinlikle çok büyük bir yanlıştır. Falun benim gücümün doğasının ve Dafa’nın bilgeliğinin bir 

başka tezahür formudur —her şey kelimelerle ifade edilemeyecek kadar güzeldir. Falun makroskopik 

seviyeden mikroskopik seviyeye kadar, evrendeki tüm maddelerin Fa doğasının tezahürüdür ve bağımsız 



bir yaşam değildir.  

 

Fa Bedenlerimi ve Falun’u sizin için o yüce, mucizevi ve ihtişamlı şeyleri yaparken gördüğünüzde, siz 

öğrenciler, Fa Bedenlerime veya Falun’a sıradan insan düşünceleri ile bakmayacağınızı veya onları 

övmeyeceğinizi hatırlamak zorundasınız. Bu tür bir düşünce, hem düşük aydınlanma kalitesinin, hem de 

düşük xinxing’in birlikte sebep olduğu bir davranış biçimidir. Aslında, kendisini gösteren tüm biçimler, 

Fa’yı yeniden düzenlemek ve insanları kurtarmak için Fa’nın inanılmaz gücünü kullanmamın somut 

tezahürleridir.  

 

Li Hongzhi  -  2 Temmuz, 1996 

 

MERHAMET’İN (SHAN) KISA BİR AÇIKLAMASI 

Shan (Merhamet), evrenin doğasının farklı seviyelerdeki ve farklı boyutlardaki bir tezahürüdür. Aynı 

zamanda da yüce aydınlanmış varlıkların temel doğasıdır. Bu yüzden bir uygulayıcı Shan uygulamak ve 

evrenin doğası olan Zhen-Shan-Ren’e asimle olmak zorundadır. Muazzam büyüklükteki kozmik vücut 

evrenin doğası olan Zhen-Shan-Ren’den doğmuştur. Dafa’nın topluma öğretilmesi yaşayan canlılara 

evrenin orijinal doğasını yeniden gösteriyor. Dafa muhteşem bir uyum içerisindedir: Eğer bir kişi bu üç 

karakter ‘‘Zhen, Shan, Ren’’i birbirinden ayırırsa onların her biri hala tamamen Zhen Shan Ren ile 

doludur. Bunun sebebi madde mikroskopik maddeden yaratılmıştır - sırayla daha mikroskopik maddelerin 

bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu en sonuna kadar bu şekilde devam eder. Bu nedenle Zhen 

‘‘Zhen Shan Ren’’den oluşur, Shan ‘‘Zhen Shan Ren’’den oluşur ve Ren’de ‘‘Zhen Shan Ren’’den oluşur. 

Tao okulu Zhen Shan Ren uygulamasının Zhen kısmını geliştirmiyor mu? Buda okulu da aynı zamanda 

Zhen Shan Ren uygulamasının Shan kısmını geliştirmiyor mu. Aslında onlar yüzeysel biçimleri itibarı ile 

birbirlerinden farklıdır.  

 

Shan’e tek başına gelince, kendisini insan toplumunda gösterdiğinde, sıradan insan toplumuna takıntılı 

olan bazı insanlar, sıradan insanların şu toplumsal sorusunu yöneltebilir: ‘‘Eğer herkes Dafa’yı öğrenir ve 

Shan uygularsa, düşman istilalarında veya bize karşı açılacak savaşlarda ne yapacağız? Aslında, Zhuan 

Falun’da insan toplumunun gelişiminin, kozmik ortamın evrimi tarafından yönlendirildiğini anlattım. 

İnsanların yaptığı savaşlar tesadüfi midir o zaman? Çok fazla karmaya sahip olan bir bölgenin veya içinde 

yaşayan insanların düşüncelerinin çok kötüleştiği bir bölgenin istikrarsız olacağı kesindir. Eğer bir millet 

gerçek anlamda erdemli ise, o zaman çok az karması olmalıdır; o kesindir ki orada savaş olmayacaktır. 

Bunun sebebi, Dafa’nın prensiplerinin bunu yasaklamasıdır, çünkü her şeyi evrenin doğası yönetir. Kişi 

faziletli bir toplumun saldırıya uğrayacağı konusunda endişelenmemelidir. Evrenin doğası –Dafa– her 

yerdedir ve makroskopik seviyeden mikroskopik seviyeye kadar, tüm kozmik vücudu kuşatır. Bugün 

öğretmekte olduğum Dafa sadece doğulu insanlara öğretmek için değil, aynı zamanda Batılılara da 

öğretmek içindir. Onların iyi insanları da kurtarılmalıdır. Bir sonraki, yeni çağa girmesi gereken tüm 

milletler Fa’yı elde edecek ve bir bütün olarak gelişecekler. Bu sadece bir milletle ilgili bir mesele değildir. 

İnsan ırkının ahlak standardı da orijinal insan doğasındaki haline geri dönecektir.  

 

Li Hongzhi   -  20 Temmuz, 1996 

 

‘‘KİŞİNİN KARAKTERİNİN DÜZELTİLMESİ’’ NE İLAVETEN 

‘‘Fa Bedenleri ve Falun bağımsız yaşamlar değillerdir’’ dememin ardından bazı öğrenciler şöyle söyledi: 

Bu durum, Zhuan Falun’da belirttiğiniz: ‘‘Fa Bedenleri’nin bilinci ve düşünceleri asıl varlık tarafından 

kontrol edilir. Fakat Fa Bedenlerinin kendileri de aynı zamanda tam, bağımsız ve gerçek bireysel 



varlıklardır.’’ ifadesi ile çelişmiyor mu? Bence bu, Fa’nın zayıf bir şekilde algılanmasından kaynaklanıyor. 

Fa Bedenleri tamamen bağımsız olan yaşamlar konsepti ile aynı şekilde algılanamaz çünkü Fa Bedenleri 

ana kişinin kişisel görünümünün ve düşüncelerinin gücünün ve bilgeliğinin iradesine bağlı tezahürleridir; 

onlar ana kişinin iradesi doğrultusunda kendi başlarına her şeyi başarabilirler. Bu yüzden öğrenciler sadece 

ikinci cümleye dikkat ettiler ve ilk cümleyi gözden kaçırdılar: ‘‘Fa Bedenlerinin bilinci ve düşünceleri ana 

kişi tarafından kontrol edilir.’’ Fa Bedenleri bu yüzden sadece ana kişinin bağımsız ve bütünsel imgesine 

sahip değil, aynı zamanda kendi karakterine de sahiptir. Sıradan bir varlık hiç kimse tarafından 

yönetilmezken, onlar aynı zamanda ana kişinin olmasını istediği her şeyi kendi başlarına başarıp yapabilir. 

İnsanlar Fa Bedenlerini gördüğünde onların tam, bağımsız ve gerçekçi bireysel yaşamlar olduğunu 

düşünür. Basitçe ortaya koyacak olursam, Fa bedenlerim aslında, benim. 

 

Li Hongzhi - 21 Temmuz 1996 

 

 

BUDA DOĞASI VE ŞEYTAN DOĞASI 

Evrenin çok yüksek ve çok mikroskopik bir seviyesinde iki tür madde bulunur. Onlar, evrenin en üstün 

doğası olan Zhen Shan Ren tarafından, kendisini evrenin belirli bir boyutsal alanında gösteren maddi-

varoluşun iki formudur. Belirli boyutları baştan sona veya mikroskobik seviyeden, makroskobik seviyeye 

doğru kaplarlar. Fa’nın farklı seviyelerdeki tezahürleri ile birlikte, seviye ne kadar düşerse bu iki maddenin 

kendini göstermesi ve sahip oldukları varyasyonlar arasındaki fark da daha büyük olur. Bunun bir neticesi 

olarak Tao okulunun Yin- Yang ve Taiji teorisine sebep olur. Daha yüksek seviyelerden daha aşağı 

seviyelere indikçe, farklı özelliklere sahip olan bu iki tip madde, gittikçe artarak birbirlerine zıt hale 

gelirler ve o durumda da bu karşılıklı-üretim ve karşılıklı-engelleme prensibine yol açar.  

 

Karşılıklı-üretim ve karşılıklı-engelleme yoluyla iyilik ve kötülük, yanlış ve doğru, iyi ve kötü ortaya çıkar. 

O halde, canlı varlıklara gelince, eğer Buda’lar var ise şeytanlar da vardır; eğer insanlar varsa, hayaletler 

de vardır—bu, sıradan insanların toplumunda daha aşikar ve daha karmaşıktır. İyi insanların olduğu yerde 

kötü olanlar vardır; kendini düşünmeyen insanların olduğu yerde bencil olanlar vardır, açık fikirli 

insanların olduğu yerde dar görüşlü olanlar vardır. Xiulian’a gelince, ona inanan insanların olduğu yerde 

inanmayanlar vardır; aydınlanabilecek insanların olduğu yerde aydınlanamayacak olanlar vardır; onu 

destekleyen insanların olduğu yerde ona karşı olanlar vardır - bu insan toplumudur. Eğer herkes xiulian 

uygulayabilseydi, ona aydınlansaydı ve ona inansaydı, insan toplumu Tanrıların toplumuna dönerdi. İnsan 

toplumu sadece insanoğlunun toplumudur ve yok olmasına izin verilmemektedir. İnsan toplumu sonsuza 

kadar varolmaya devam edecektir. Bu yüzden ona karşı olan insanların olması normaldir. Eğer hiç kimse 

ona karşı olmasaydı, bu anormal olurdu. Hortlaklar olmaksızın, insanlar nasıl insan olarak reankarne 

olabilirdi? Şeytanların varlığı olmaksızın, kişi Buda’lığı geliştiremezdi. Acı olmadan, tatlı var olamaz. 

 

İnsanlar bir şeyleri başarmayı denediğinde, kesinlikle, karşılıklı-üretim, karşılıklı-engelleme ilkesinin 

varlığından dolayı güçlüklerle karşılaşır. Sadece şiddetli (sert) bir efor sarf ederek ve zorlukların 

üstesinden gelerek istediğiniz şeyi başardığınızda onun kolay elde edilmediğini anlar, elde ettiğiniz şeyin 

üzerine titrer ve mutlu olursunuz. Aksi takdirde, karşılıklı-üretim ve karşılıklı-engelleme ilkeleri olmasaydı 

ve herhangi bir şeyi hiç bir çaba sarf etmeden elde edebilseydiniz hayattan sıkılırdınız, mutluluk hissinden 

ve başarının keyfinden yoksun kalırdınız. 

 

Evrende bulunan her türdeki madde veya yaşam, daha da büyük parçacıkları oluşturan mikroskopik 

parçacıklardan oluşturulmuştur ve onlar bunun ardından yüzey maddesini biçimlendirirler. Farklı 



özelliklere sahip olan bu iki tür maddenin kapladığı alan içerisinde tüm maddeler ve yaşamlar aynı şekilde 

çift yönlü doğa taşır. Örneğin, demir ve çelik serttir fakat dünyada gömüldüğünde (saklandığında) 

oksitlenir ve paslanır. Öte yandan, çanak-çömlek ve porselen gömüldüğünde paslanmaz fakat onlar 

kırılgandır ve kolayca kırılırlar. Bu, aynı anda hem Buda Doğasına hem de Şeytan Doğasına sahip 

insanoğlu için de geçerlidir. İnsanın ahlaki yükümlülükler ve sınırlamalar olmaksızın yaptığı şeyler şeytan 

doğasındandır. Buda’lığı geliştirmek Şeytan Doğanızı yok etmektir ve Buda Doğanızı kuvvetlendirmek ve 

de arttırmaktır.  

 

Kişinin Buda-Doğası Shan’dir ve o kendisini Merhamet, bir şey yapmadan önce başkalarını düşünmek ve 

acıya dayanma yeteneği olarak gösterir. Kişinin Şeytan Doğası iğrenç şeyler içerir ve o kendisini 

öldürmek, çalmak ve yağmalamak, bencillik, kötü düşünceler, anlaşmazlık çıkarmak, söylentiler yayarak 

sorunlara neden olmak, kıskançlık, kötü ruhluluk, sinir, tembellik, ensest ilişki ve bunun gibi şeyler olarak 

gösterir. Evrenin doğası olan Zhen-Shan-Ren farklı seviyelerde kendisini farklı şekillerde gösterir. Evrenin 

belirli seviyeleri içerisindeki bu iki farklı türde madde de aynı zamanda farklı tezahür formlarına sahiptir. 

Seviye ne kadar düşükse karşılıklı-zıtlık daha da göze çarpar bir hale gelir ve o nedenle de iyi ve kötü 

arasındaki fark da öyle. Şeytan daha şeytani bir hale gelirken, erdemli daha erdemli bir hale gelir. Aynı 

fiziksel madde içerisindeki çift-taraflı doğa da aynı zamanda daha komplike ve daha değişken bir hale 

gelir. Buda’nın: “Her şey Buda-doğasına sahiptir” derken sözünü etmiş olduğu şey tam olarak budur. 

Aslında, her şey Şeytan-Doğasına da sahiptir.   

 

Bununla birlikte evren Zhen-Shan-Ren tarafından karakterize edilmiştir ve sıradan insan toplumu da öyle. 

Bahsetmiş olduğum bu iki tür madde, tepeden aşağı kadar – mikroskopik seviyeden, makroskopik 

seviyeye, insan toplumuna kadar - varolan ve canlı varlıklara ve maddelere yansıtılan ve onlarda çift taraflı 

doğaya sebep olan iki tür maddeden başka bir şey değildir. Fakat en tepeden en aşağı, insan toplumuna 

kadar olan yaşamlar ve madde, mikroskopik seviyeden makroskopik seviyeye kadar sayısız türde 

maddeden oluşturulmuştur.  

 

Eğer insan ırkı insan ahlak standartlarına dikkat etmezse, toplum doğal afetler ve insanların sebep olduğu 

felaketler ile kontrol edilemez bir kaosa girecektir. Eğer bir uygulayıcı xiulian yoluyla Şeytani-Doğasını 

terk etmezse, sahip olduğu Gong’u kötü şekilde karışacaktır ve hiçbir şey elde edemeyecek veya şeytani 

bir yolu takip edecektir.  

 

Li Hongzhi - 26 Ağustos 1996 

 

 

BÜYÜK İFŞA 

Bayağı bir öğrenci şu anda Tamamlanmaya ulaştı veya ulaşmanın eşiğinde! Dünyada hiç bir şey bundan 

daha harika, daha muhteşem ve daha görkemli olamaz. Durum bu olunca, uygulamaları sürecinde her 

uygulayıcıya çok katı kurallar uygulanmak zorunda. Dahası, her bir yüksek seviyeye ulaşmak, sadece o 

seviyenin standartlarına sarsılmaz bir şekilde ulaşmayı başararak olur. Olayların geneline baktığımızda, 

öğrenciler Dafa uygulamasında Dafa’ya kabul edilmeyi hak edecek nitelikte, fakat bazıları da var ki, hala 

vazgeçmedikleri değişik takıntıları ile el yordamıyla yollarını bulmaya çalışıyor. Yüzeysel olarak onlar da 

‘‘Dafa iyi’’ diyorlar fakat aslında xiulian uygulamıyorlar. Bu durum - yüksek sosyeteden tutun, sıradan 

insanlara kadar – özellikle herkes istisnasız bir şekilde Dafa iyidir dediğinde böyle. Aynı zamanda bazı 

hükümetler de halktan duyduklarını tekrarlıyor ve iyi şeyler söylüyorlar. O zaman kim samimi kim değil? 

Kim başkalarının sözlerini tekrarlıyor? Aslında küçümserlerken, onu övenler kimler? Sıradan insan 

toplumunda bu durumu değiştirirsek ve her şeyi tersine çevirirsek, o zaman görelim bakalım kimler hala 



Dafa iyi diyecek ve kimler fikrini değiştirecek. Bu şekilde her şey tam açıklığıyla gözler önüne 

serilmeyecek mi? Guanminn Daily ile olan o olaydan bu güne kadar, her bir uygulayıcı bir rol oynadı: 

bazıları sarsılmaz bir şekilde uygulama yapmakta kararlı kaldı, bazıları hiçbir şeyden çekinmeden Dafa’nın 

adını korumak için ilgili makamlara yazılar yazdı; bazıları o sorumsuzca yazılmış makalenin karşısında 

haksızlığa karşı Dafa’yı müdafaa etti. Fakat bazıları da zor durumlarla karşılaştığında kendisini içsel olarak 

geliştireceğine bölücü davranışlarda bulundu, o zaman ki durumu daha da karmaşık bir hale getirdi. Hatta 

bazıları kişisel çıkarlarına zarar gelmesinden korktuğu için, uygulamadan vaz bile geçti. Ve bazıları da 

Dafa’nın istikrarını düşünmeden Fa’yı küçük düşürecek faktörleri daha da kötü hale getirerek dedikodular 

yaydı. Ayrıca farklı bölgelerde Dafa’yı sosyal trendleri inceler gibi inceleme gafletinde bulunan hatırı 

sayılır miktarda insanlar da oldu, bu da onların yıllarca yaşadığı politik mücadeleler esnasında edinmiş 

oldukları alışkanlıktan dolayı idi. Değişik bölgelerde birbiriyle hiç ilgisi olmayan problemlere benzeterek, 

bir çeşit sosyal trend daha gelişiyor havasına girdiler ve böylece bile bile öğrencilere bunu gündeme 

getirdiler. Bunu yapmalarının değişik nedenleri olmasına rağmen, Dafa’ya budan daha kötü bir zarar 

verilebilir miydi? Hatta daha da kötüsü bazı kişiler şeytani doğaları ile sanki durumlar yeterince karışık 

değilmiş gibi yalanlar uydurarak problemler çıkarttılar.  

 

Dafa kozmosa aittir ve en yukarıdan aşağıya insan toplumuna kadar her yere nüfuz etmiştir. Bu büyüklükte 

bir Fa öğretildiğinde nasıl olur da herhangi bir şey onun ayarlamasının dışında gelişir? Olanlar Dafa 

öğrencilerinin xinxing’leri için bir test değil miydi? Xiulian nedir? Sen o iyi diyorsun, ben de o iyi 

diyorum ve herkes o iyi diyor, bir insanın kalbini nasıl görebilirsiniz? Eğer kişi bazı takıntılarından 

vazgeçmezse, bir Buda’ya bile ihanet edebilir - bu küçümsenecek bir şey midir? Bazıları korktu. Fakat 

neden korktunuz? Öğrencilerim! Size uygulamasında Arhat'lığa ulaşan bir kişinin kalbinde korku 

oluştuğunda düştüğünü söylediğimi duymadınız mı? Tüm insani takıntılar gitmelidir, ne olduğunun önemi 

yok. 

 

Bazı uygulayıcılar şöyle dedi: Korkacak ne var? “Kafamı kesseler bile vücudum burada oturmaya devem 

edecek.” Onları karşılaştırdığınızda bir bakışta ne kadar iyi xiulian uyguladıkları açıktır. Tabi ki bazı 

kontak kurulan kilit kişiler Dafa’nın iyiliğini düşünüp endişeleniyor ve bu da başka bir konu. Biz sadece o 

titizlikle xuilian uygulamayan öğrencilerin kendi eksikliklerini görmesini, yanlışlık yapanların açığa 

çıkmasını, gizlice Dafa’yı çökertmeye çalışanları meydana çıkarmayı ve o gerçek öğrencilerin de 

Tamalanmaya ulaşmasını sağlamak istiyoruz. 

 

XİULİAN POLİTİK DEĞİLDİR. 

Bazı öğrenciler toplumdan ve politikadan hoşnut değiller: onlar bizim Dafa’mızı terkedemedikleri bu 

güçlü takıntı ile öğreniyorlar. Hatta politikaya girmek için bizim Dafa’mızdan faydalanma girişiminde 

bulunuyorlar; bu - kutsal olan Buda’ya ve Fa’ya saygısızlık eden kirli bir düşünceden doğan bir harekettir. 

Eğer bu düşüncelerini terketmezler ise, kesinlikle Tamamlanmaya ulaşamayacaklar. Derslerimde defalarca 

- ne tür bir sosyal veya politik sistem olursa olsun - insan toplumu biçiminin cennet tarafından tayin 

edildiğini ve kararlaştırıldığını vurgulamıştım. Bir uygulayıcı politik mücadeleler içine girmek bir yana, 

insan dünyasının meselelerini düşünme ihtiyacı bile hissetmez. Bu, toplumun biz uygulayıcıların kalbini 

test etmek için bize nasıl davrandığı değil midir? Bizler politikaya karışmamalıyız.  

 

Bizim Dafa uygulamamızın formu budur. Bizler yurtiçinde veya yurtdışında hiçbir politik güce bel 

bağlamıyoruz. Tesir altında olan o kişiler uygulayıcı değillerdir - bu yüzden onlar bizim Dafa’mızda 

kesinlikle herhangi bir sorumluluk pozisyonu alamazlar — ne isim olarak, ne de gerçekte. 

 



Öğrencilerim, her zaman şunu hatırlamalısınız ki, bizler gerçek xiulian uyguluyoruz! İtibar, kazanç ve arzu 

için olan bu sıradan insan kaygılarını terketmeliyiz. Sosyal bir sistemin koşullarının sizin xiulian 

uygulamanız ile bir ilgisi var mı? Sadece tüm takıntılarınızı terkettikten ve geriye hiçbir şey kalmadıktan 

sonra Tamamlanmaya ulaşabilirsiniz. İşini çok iyi yapmasının dışında, bir uygulayıcı politika ile veya 

herhangi türde bir politik güç ile ilgilenmez; bunu başaramazsa, o kesinlikle benim öğrencim değildir.  

 

Biz uygulayıcıların Fa’yı ve Doğru Meyve Konumunu edinmelerini sağlayabiliriz, tıpkı toplum içerisinde 

iyi kalpli insanlar olmalarını öğretebildiğimiz gibi — bu toplumun istikrarı için iyidir. Fakat Dafa, insan 

toplumunun hatırı için değil sizin Tamamlanmaya ulaşmanız için öğretilmektedir. 

 

Li Hongzhi  - 3 Eylül, 1996 

 

SORUMLULUK ALMIŞ OLAN BİR KİŞİ DE BİR UYGULAYICIDIR  

Farklı bölgelerdeki Asistan merkezlerimizde sorumluluk almış olan kişiler, yakınmadan Dafa için çok 

çalışabilenlerdir. Fakat bu kişilerin birçoğu birbirleriyle iyi geçinemiyorlar ve bu yüzden çalışmalarında 

işbirliği yapmakta başarısız oluyorlar. Bu Dafa’nın insanların zihnindeki imajını kötü bir şekilde lekeledi. 

Bazıları bana: ‘‘Bunun sebebi, bu kişilerin işleri yapma yetersizliği mi?’’ diye sordu. Söyleyeyim ki, 

sıradan bir insan ancak bu şekilde düşünür. Bunun en önemli sebebi şu ki, koordinatörler ve merkezlerin 

asistan koordinatörleri olarak sizler de aynı zamanda terk edemediğiniz takıntıları olan ve onları terk etmek 

için gerekli ortama ihtiyacı olan uygulayıcılarsınız. Fakat sorumluluğu olanlar arasında tansiyon 

yükseldiğinde, bu güzel fırsatı kendi içinize bakmak ve kendinizi geliştirmek için değerlendireceğinize, 

genellikle: ‘‘Bu işte iyi çalışamıyoruz’’ ya da ‘‘Dafa için çalışıyoruz’’ gibi bahaneler ile olayı bir kenara 

itiyorsunuz. Takıntılarınızı terk etmemiş olduğunuz için veya kendinizi geliştirmemiş olduğunuz için, 

sorun bir sonraki sefere yeniden alevlenecektir. Bunun Dafa için yaptığınız işleri engelleyeceği kesindir. 

Sorumluluk almış olanlar arasındaki gerilimin, sizin kendinizi geliştirmeniz için benim tarafımdan 

ayarlandığını bilmiyor musunuz? Fakat Dafa için yaptığınız işi takıntınızı saklamak için kullanıyor, 

gelişeceğiniz yerde gelişmiyorsunuz. Problemler üstesinden gelinemeyecek kadar ciddi bir hale geldiğinde 

içinizden bana yakınıyorsunuz. O durumda neler hissettiğimi biliyor musunuz? Sadece bir merkezin 

koordinatörü olduğunuz ve Dafa için çalıştığınız için xinxing’inizi geliştirmeden Tamamlanmaya 

ulaşabileceksiniz diye bir şey yoktur. Normal bir öğrenci bile bütün anlaşmazlıklarda xinxingi’nin 

yükseleceğini anlayabilir - bir koordinatör neden anlayamıyor? Gelişmenizi sağlamak için problemler 

başgösterdiğinde kalbiniz kızdırılmalıdır, yoksa bir işe yaramaz. Dafa için çalışmak, xinxing’inizi 

geliştirmeniz için de güzel bir fırsattır ayrıca! 

 

Neden özellikle sizin için bu makaleyi yazdım? Çünkü sizin her hareketiniz ve her sözünüz öğrencileri 

doğrudan etkiliyor. Eğer uygulamanızı iyi yaparsanız kendi yerel bölgenizde Fa’yı daha iyi yayarsınız ve 

öğrenciler de kendi uygulamalarında daha iyi olur. Eğer bunu yapamazsanız, Fa’ya zarar veririsiniz. Sizler 

sıradan insan seviyesinde Dafa’nın en elit kişileri olduğunuz için, sizi Tamamlanmaya vardırmaksızın, 

sadece çalışmanıza izin veremem.  

 

Li Hongzhi  -  Eylül 3, 1996 

 

 

XİULİAN NEDİR? 

Xiulian uygulamasına gelince, birçok insan xiulian uygulamasının sadece birtakım egzersizler yapmaktan, 



meditasyonda oturmaktan ve öğrenmelerinin ardından kendilerini Tanrıya veya Buda’ya dönüştürecek 

veya Dao’yu elde etmelerini sağlayacak birtakım sihirli sözcükler öğrenmekten ibaret olduğuna inanıyor. 

İşin aslı, o xiulian uygulaması değil, sadece dünyevi yetenekler için uygulama yapıyor olmaktır. 

 

Dinlerde, uygulamaya çok büyük bir dikkat harcanır, ki bu da ‘‘davranış xiulian’ı’’ olarak isimlendirilir. O 

durumda bu bir diğer uç noktaya gitmektir. Bir keşiş veya rahibe kutsal yazıtları okumak için çok uğraşır 

ve o keşiş veya rahibe, bir kişinin kutsal yazıt bilgisini, Tamamlanmaya ulaşmak anlamında değerlendirir. 

Aslında Buda Sakyamuni, İsa ve Lao Zi bu dünyadayken, hiç bir şekilde kutsal yazıt yoktu—sadece gerçek 

xiulian uygulaması vardı. Saygıdeğer ustaların öğrettiği şeyler, xiulian uygulamasına rehberlik etmesi 

içindi. Daha sonra, takipçileri onların cümlelerini hatırlayıp kitaplara koydular ve onlara kutsal yazıtlar 

dediler. Yavaş yavaş Budist felsefesini veya Dharma teorilerini çalışmaya başladılar. O saygıdeğer 

ustaların zamanında devam edenlerin aksine - insanlar gerçek anlamda xiulian uygularken ve o ustaların 

öğretilerini, uygulamaları için kendilerine rehber olarak alırlarken - bu insanlar onun yerine dini yazıtları 

ve ilim ve irfanı çalışmayı xiulian uygulaması olarak aldılar.   

 

Bu tarihten bir derstir. Falun Dafa’da xiulian uygulayan bir uygulayıcı, Fa’yı, gerçek anlamda bir xiulian 

uygulaması gibi ele almak yerine, sadece sıradan insanların akademik bir ilmiymiş gibi veya keşişlerin 

çalışması için bir şeymiş gibi görmemesi gerektiğini kesinlikle unutmamalıdır. Size neden Zhuan Falun’u 

çalışmanızı, okumanızı ve ezberlemenizi söylüyorum? Xiulian uygulamanıza rehber olması için! Sadece 

egzersizleri yapıp, Fa’yı çalışmayanlara gelince, onlar hiç bir şekilde Dafa’nın öğrencileri değillerdir. 

Tamamlanmaya varmanın yollarını bilmenin yanı sıra, sadece Dafa’yı çalışıp kalbinizi geliştirdiğinizde, 

egzersizleri yaptığınızda, kendinizi gerçek anlamda köklü bir biçimde değiştirirken xinxing’inizi geliştirip 

seviyenizi yükselttiğinizde ona gerçek bir xiulian uygulaması denilebilir.  

 

Li Hongzhi  -  6 Eylül, 1996 

 

DAFA SONSUZA DEK BİR ELMAS GİBİ SAF KALACAKTIR 

Din politikaya karıştırılamaz aksi takdirde liderlerinin aklı ister istemez dünya meseleleri ile meşgul olur. 

Her ne kadar insanları iyiliğe doğru götürmeye çalıştıklarını ve onları cennete döndürmek için çalıştıklarını 

söyleseler de, onların peşinde olduğu şey kesinlikle itibar ve kişisel çıkardır. İtibar Tamamlanmaya 

ulaşmak için en büyük engel iken, güç sıradan insanların elde etmek için can attığı bir şeydir. Bu kişinin 

yavaş yavaş şeytani bir dinin lideri haline gelmesi kaçınılmazdır. Dinin amacı, insanlara iyi olmayı ve 

böylece sonunda kendi göksel cennetlerine dönebilmeyi öğretmek olduğu için, onun verdiği vaaz, bu insan 

toplumundakilerden daha yüksek seviyeli olmak zorundadır. Eğer onlar insan dünyasında politika için 

uygulanırsa, bu, cennetsel prensiplere en ciddi hasarı vermek olur. Tanrılar ve Buda’lar nasıl olur da insan 

takıntıları ile kirli politik meselelere karışmak için kullanılırlar ve nasıl sıradan insan toplumunda güç elde 

etmek için pis bir politik bir çabanın içine sokulurlar? İnsan bunu ancak şeytani doğasına uyduğu zaman 

yapar. Böyle bir dinin şiddet uygulamak ve dini savaşlar başlatmak için hükümetler tarafından 

kullanılacağı kesindir, böylelikle insanlığa zarar veren şeytani bir din haline gelir.  

 

Bütün insanların dini bir uygulama yapması diye bir şey de yoktur. Birincisi, bu kolaylıkla dini doktrinleri 

değiştirebilir ve onları sıradan insan toplumu teorilerine çevirir. İkincisi, din kolaylıkla Buda Fa’nın 

imajını kirletecek bir politik araç haline dönüştürülebilir. Üçüncüsü, dini liderler politikacılar haline 

gelirler ve bu da dinin son bulmasına neden olur, öylelikle de onu şeytani bir din haline dönüştürür. 

 

Falun Dafa bir din değildir fakat gelecek kuşaklar Onu bir din olarak algılayacaklar. Falun Dafa bir din 



oluşturmaktan ziyade, insanlara xiulian uygulaması amacı ile öğretildi. Dafa’yı öğrenen çok sayıda insan 

olabilir fakat bir milletin tüm vatandaşlarının dindar insanlar haline dönüştürülmesi ve herkesin hep 

birlikte uygulama yapması diye bir şeye de izin verilmez. Dafa xiulian’ı daima isteğe bağlıdır. Bir kişiye 

xiulian’a iştirak etmesi için asla baskı yapmaz.  

 

Gelecekte Dafa hiçbir zaman herhangi bir politik mesele için kullanılamaz. Dafa insanların kalbini 

geliştirebilir, böylece de toplumu stabilize edebilir. Fakat hiçbir anlamda insan toplumu ile ilgili şeyleri 

korumak amacı ile öğretilmemiştir. Öğrenciler, şunu aklınızda tutun ki, gelecekte politik güçlerden ve 

diğer güçlerden ne kadar baskı olabilirse olsun, Dafa asla politik güçler tarafından kullanılamaz. 

 

Asla politikaya karışmayın - ne de devlet meselelerine. Gerçek anlamda kendinizi geliştirin ve iyiliksever 

olun. Dafa’yı elmas gibi saf, değişmez, yok edilemez tutun ve böylelikle Dafa sonsuza dek varolacaktır.  

 

Li Hongzhi - 7 Eylül, 1996 

 

DAHA İLERİ DÜZEYDE ALGILAYIŞ  

Buda Doğası ve Şeytan Doğası konusunu sizlere daha iyi açıklayamazdım. Geçmeniz için olan testler, 

aslında şeytani doğanızı yok etmeyi amaçlıyordu. Yine de zaman zaman bunu gizlemek için, çeşitli 

türlerde bahaneleri veya Dafa’nın kendisini kullandınız ve fırsatları ardı ardına kaçırırken, xinxing’inizi 

yükseltme konusunda başarısız oldunuz.  

 

Bir uygulayıcı olduğunuz sürece, herhangi bir ortamda veya herhangi bir koşulda karşı karşıya kaldığınız 

sorunları veya tatsız olayları, takıntılarınızı yok etmek ve şeytani doğanızı açığa çıkarmak için, ki o bu 

şekilde yok edilebilir, kullanacağımın farkında mısınız? Bunlar, Dafa için çalışmayı veya çok iyi ya da çok 

kutsal olduğunu düşündüğünüz şeyleri de içerir; çünkü sizin gelişiminiz en hayati öneme sahip olan şeydir. 

Eğer kendinizi bu şekilde geliştirmeyi başarabilirseniz, o durumda saf bir kalp ile yaptığınız şey, en iyi ve 

en kutsal şey olacaktır.   

 

 

UYARICI NASİHAT 

Dafa’yı öğretmeye başlayalı 4 yıl oldu. Bazı öğrencilerin xinxing’i ve seviyesi yavaş yükseldi; beni ve 

Dafa’yı anlayışlarında algısal bir aşamada kalıyorlar, vücutlarında meydana gelen değişimler için ve 

süpernormal yeteneklerin kendisini göstermesi için daima bana karşı minnettarlık duyuyorlar—bu sıradan 

bir insanın zihinsel durumudur. Eğer insani durumunuzu değiştirmek istemez ve Dafa’da mantıklı bir 

şekilde gerçek bir anlayış geliştirmezseniz, fırsatı kaçıracaksınız. Eğer binlerce yıldır sıradan bir insan 

olarak biçimlenmiş, kemiklerinize kadar işlemiş olan insan mantığını değiştirmezseniz, bu yüzeysel insan 

kabuğunu kıramaz ve Tamamlanmaya ulaşamazsınız. Fa’yı anlama ve insan algılayış ve fikirlerinin 

üzerine yükselme konusunda gerçek anlamda bir gelişim göstermekte başarısız olurken, benden sürekli 

olarak sizin için karmanızı yok etmemi bekleyemezsiniz. Sizin bana ve Dafa’ya karşı olan düşünme 

biçiminiz, algılayışınız ve minnettarlığınız, sıradan insan düşüncelerinin ürünüdür. Fakat benim sizlere 

öğrettiğim şey aslında sıradan insanların ötesine giderek, Dafa’nın mantıklı ve doğru bir şekilde 

anlaşılmasıdır. Xiulian’da kendi başınıza içsel olarak büyük, köklü bir değişim gerçekleştiren hakiki, 

sağlam bir gelişim göstermiyorsunuz. Ondan ziyade benim gücüme güveniyor ve güçlü dışsal faktörlerden 

medet umuyorsunuz. Bu asla sizin insan doğanızı Buda Doğasına çeviremez. Eğer her biriniz Fa’yı 

zihninizin derinliklerinden anlayabilirseniz, bu hiç bir limiti olmayan Dafa’nın yüce gücünün gerçek 



anlamda tezahürü - Yüce Buda Fa’nın dünya üzerinde kendisini yeniden göstermesi olacaktır.  

Li Hongzhi - 10 Eylül, 1996 

 

 

DAFA’DAN ASLA ÇALINTI YAPILAMAZ 

Öğrencilerim! Dafa’nın insanoğluna açıklanmasının onlara olan en büyük merhamet olduğunu defalarca 

söyledim. Bu, milyarlarca yıldır bir eşi benzeri daha görülmemiş bir şeydir. Fakat bazı kişiler gerçekten 

onun değerini bilmeleri gerektiğinin farkına varmıyorlar. Fa’yı veya egzersizleri onlara ait bir şeymiş, 

onların ırkına veya milletine ait bir şeymiş gibi yapmak için değiştirmek isteyenler bile var. Bir düşünün! 

Takıntılı olduğunuz bencilliğiniz veya kendi ulusunuza olan ilginiz ve buna benzer şeyler yüzünden bunun 

doğru olduğunu düşünüyorsunuz – bu sıradan insan düşünce yapısıdır. Eğer sıradan insanları ilgilendiren 

şeylerle uğraşıyor olsaydınız herhangi bir sorun olmazdı, fakat bu sıradan insanlara ait bir şey değildir. Fa 

sizin ulusunuz için öğretilmedi. O, evrenin Dafa’sıdır, en temel Buda Fa’dır. O insanlara, onları kurtarması 

için öğretilmiştir. Fakat siz bu muhteşemlikte bir Fa’yı mı değiştiriyorsunuz? Onun bir parçacığını bile 

değiştirmek muazzam bir günahtır! Sadece sıradan insan toplumuna olan takıntınızdan dolayı asla bu tür 

kötü düşünceler geliştirmeyeceğinizden emin olun. Bu aşırı derecede tehlikelidir! 

 

Son yıllarda bazı öğrencilerin aniden ölmüş olduğunu biliyor muydunuz? Bazıları tam olarak bu gibi şeyler 

yaptığı için öldü. Shifu’nuzun sizin için bir şeyler yapabileceğini düşünmeyin. Şunu bilmelisiniz ki, Fa’nın 

çeşitli seviyelerde, görevleri Fa’yı korumak olan sayısız koruyucu Tanrısı vardır. Dahası, şeytan da size 

kıymamazlık etmeyecektir. Bunun sebebi, siz doğru bir Fa’da xiulian uyguluyorsunuz, geçmiş 

yaşamlarınızdan borçlu olduğunuz karmadan kurtuldunuz. Sıradan bir insanın seviyesine düşürülür 

düşürülmez, hiç kimse sizi korumayacak ve şeytanlar da hayatınızı alacaktır. Diğer Buda’lardan, 

Dao’lardan veya Tanrılardan koruma aramak da işe yaramaz, çünkü onlar Fa’ya zarar veren bir kişiyi 

korumazlar. Üstelik, sahip olduğunuz karma da vücudunuza tekrar geri dönecektir. 

 

Xiulian uygulamak zor fakat düşmek çok kolaydır. Kişi bir testi geçemediğinde veya güçlü bir takıntısını 

terk edemediğinde, kendisini tepe taklak edebilir veya aksi yöne gidebilir. Tarihten alınacak çok ders 

vardır. Sadece düştükten sonra kişi pişmanlık duymaya başlayacak, fakat o zaman da çok geç olacaktır.   

 

Li Hongzhi  -  22 Eylül 996 in Bangkok 

 

 

AYDINLANMA NEDİR? 

Aydınlanma aynı zamandan Bilgeliğe Uyanış olarak da isimlendirilir. Bizim Dafa’mızda ona Gong’un 

açılması denir; yani bu demektir ki, kişi xiulian yoluyla Tamamlanmaya varmış, xiulian’ı bitirmiş ve 

neredeyse bir cennete gitmek üzeredir. 

 

Bir kişi için Tamamlanmaya ulaştıktan sonraki durum nedir? Buda’lığı geliştirmede başarılı olan bir kişi 

bir Buda olacaktır; Bodhisattva’lığı geliştirmede başarılı olan bir kişi bir Bodhisattva; Arhat’lığı 

geliştirmede başarılı olan bir kişi bir Arhat olacaktır; Dao’yu geliştiren bir kişi Dao’yu elde edecek ve 

Tanrılığı geliştirmede başarılı olan bir kişi de Tanrı olacaktır. Tamamlanmaya ulaştıktan sonra bazı 

aydınlanmış kişilerin sıradan insan toplumu içerisinde hala yapmak zorunda olduğu veya yerine getirmek 

istediği bazı şeyler olduğu için, belirli bir süre sıradan insanlar arasında yaşamaları gerekir. Fakat sıradan 

insanlar arasında bu şekilde yaşamak onlar için zordur. Çünkü onlar kendi düşünsel seviyelerinde sıradan 

insanlardan çok uzakta oldukları için, sıradan insanların zihinlerindeki tüm kötü düşünceleri net bir şekilde 



fark edebilirler; buna güçlü onların takıntıları, bencillikleri, kirlilikleri ve başkaları hakkında kafalarından 

geçen entrikaları da dahildir. Ayrıca, eş zamanlı olarak binlerce insanın en ufak zihin aktivitelerini de fark 

edebilirler. Dahası, sıradan insanların toplumu karma ve virüsler ile doludur; aynı zamanda da insanlar 

tarafından bilinmeyen havada süzülen diğer başka kötü unsurlar vardır. Bütün bu şeyleri net bir şekilde 

görebilirler. Havoc’un son dönemindeki günümüz insan toplumundaki karma muazzamdır. Nefes alırken, 

insanlar büyük miktarda karmayı, virüsü ve zehirli gazları içine çekiyor. Onlar için bu sıradan insan 

toplumunda kalmak gerçekten de çok zordur.  

 

Peki onlar nasıl kişiler? Bu meseleye takıntı yapmış olan öğrencilerin anlamaya çalıştığı şey de bu. Bir 

kişinin aydınlanmış gibi görünüp görünmediğini veya başka bir kişinin Tamamlanmaya ulaşmış bir kişi 

gibi görünüp görünmediğini anlamaya çalışmayın. Sadece zihninizi özenle, sebat ederek ve gerçekten 

uygulamanıza vermeli ve bir an önce Tamamlanmaya ulaşmalısınız. Niçin başkalarına bakıyorsunuz? 

Aslında Aydınlanmaya ulaşmış olan kişiler genellikle kendilerini göstermeyip sessizce ve gerçek anlamda 

uygulamalarını yapan öğrencilerdir. Farklı yaştadırlar ve sıradan insanlardan farklı görünmezler. Çok 

muhtemeldir ki, fazla dikkat çekmezler. Tüm ilahi güçlerine ve dönüşümlerine sahip oldukları halde, 

sıradan insanların, aslında bunların gösterilmesine layık olmayan ufak, düşük seviyeli varlıklar olduğunu 

keşfederler. Dahası, eğer insanlar bu şeyleri görselerdi, türlü türlü önemsiz insan algılayışları ve 

düşünceleri geliştirir, onları aşırılık takıntısı ile ele alırlardı, aydınlamış kişi buna dayanamaz. Sıradan bir 

insanın Buda Fa’nın Kutsal Güçlerinin ardında yatan içeriğin gerçek anlamını kavraması zordur. 

 

Şu sıralar, xiulian uygulamasında azimli olacakları yerde, birçok şey için kaygılanan bazı öğrenciler, her 

yerde aydınlanmaya ulaşmış kişiler arıyor..v.s. Bir düşünün: Aydınlanmış kişiler zaten Buda’dırlar ve 

onlar bir Buda’nın sahip olması gereken her şeye sahiplerdir. İnsanların onları keyfi olarak bilmelerine 

nasıl izin verebilirler? İnsanlar Buda’ları nasıl bilebilirler? Onları her yerde aradığınızda, bir şeylerin 

peşinde koşmak ile birleşmiş olan takıntılarınız, rekabetiniz, merakınız, gösteriş düşkünlüğünüz ve her 

şeye burnunuzu sokmanız, öğrencilerin huzurlu ve sakin uygulamalarına engellemeler de yaratıyor aynı 

zamanda. Peki onların bu konuda nasıl hissettiklerini biliyor musunuz? Bile bile yapılan her bir insani 

hareket veya düşünce onları oldukça rahatsız ediyor!  

 

Bazı öğrenciler Fa’yı elde etmek için çok yüksek boyutlardan geldikleri için, çok sonra aydınlanacaklar. 

Daha önceden bahsetmiş olduğum xiulian uygulamak için olan 2 yıllık süre, bu uygulayıcılar içindi. Fakat 

Dafa öğrencilerimizin hepsi, hakikaten gerçek xiulian içerisinde hızlı gelişim gösterdiler. Birçoğu daha 

sonra aydınlanacak ki, bu da uygulayıcıların hayal bile edemeyecekleri bir şeydi. Umarım, herkes sakin ve 

huzurlu bir zihni korur ve azim ile süreklilik arz eden bir gelişim gösterir. Her bir kişi Tamamlanmaya 

ulaştığında, her birini alıp, gidecekleri yere kendim göndereceğim.  

 

Li Hongzhi - 26 Eylül, 1996 

 

 

İNSANLIĞI YENİDEN YAPMAK 

 

İnsanoğlunun bildiği gerçek, tarihlerinin gelişimi ile ilgili cahilce görüşleri tarafından ve insanlığın 

deneysel bilimi tarafından yaratılan bir illüzyondur. O, evrenin içindeki büyük gerçekliğin gerçek tezahürü 

değildir. Ayrıca, asıl gerçekliğin yeni bir bilime ve yeni bir kavrayışa sebep olacağı kesindir. Evrenin 

kanunları ve prensipleri insan dünyasında tekrar belirecektir. İnsan bencilliği, açgözlülüğü, aptallığı ve 

cahilliği insan doğasındaki iyilik ile iç içe girmiş, insanlar çekmek zorunda kalacakları her şeyi bilinçsizce 

kendileri yaratıyor: bu durum şu anda toplumu yutuyor. Çeşitli türlerde sayısız sosyal problemler dünyada 



su yüzüne çıkıyor ve krizler her yerde pusuya yatmış. Fakat insanoğlu sebepleri kendi doğası içerisinde 

aramayı bilmiyor. Ahlakın çökmesinin ardından, insanlar, sosyal problemlerin zehirli kökünün korkunç bir 

haldeki insan kalbi olduğunu göremiyor ve bu yüzden de, sosyal bir olay içerisinde sürekli olarak aptalca 

bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Sonuç olarak insanoğlu kendisi için yaratmış olduğu sözüm ona tüm 

‘‘çıkış yolları’’nın kendisini kilitlediğini asla anlamayacak. Böyle bir durumda çıkış yollarınız daha da 

azalıyor ve yeni gelen problemler çok daha kötü. Böylece, insanlar bin bir zorluk ile, yeniden küçük bir yol 

buluyorlar ve yeni önlemler alıyorlar, o suretle de geriye kalan bu ufacık çıkış noktasını tekrar 

kapatıyorlar. Bu kendisini belirli bir sürenin üzerinde tekrarladıkça, geriye çıkış yolu kalmıyor ve artık 

daha fazla bir çıkış yolu bulamıyorlar, ne de kuşatılmış alanın ötesindeki gerçeği görebiliyorlar. İnsanoğlu 

kendisi için yaratmış olduğu bütün bu şeylerden dolayı acı çekmeye başlıyor. İşte bu son aşamada evren 

yaşamları yok eder.  

 

Merhameti akıl almaz derecede büyük olan Budaların Lord’u, insanoğluna Buda Fa’yı bıraktı. Evren, 

insanlara evrenin gerçek hakikatini insan dünyasına göstermek, tüm kiri ve cehaleti temizlemek ve onun 

mükemmelliğini ve de ihtişamını yeniden hatırlatmak için, insan dilini kullanarak, kudretli Buda Fa’yı bir 

kez daha anlatıyor. Kıymetini bilin! Buda Fa tam olarak gözünüzün önünde duruyor!  

 

Li Hongzhi - 28 Eylül, 1996  

 

 

DEJENERASYON 

Rahip sınıfının kötü davranışı, etmiş oldukları yeminin saflığını bozar, Tanrıların güveni boşa çıkarır ve 

hem insan ırkını hem de Tanrıları şaşkınlığa uğratır. İyi kalpli insanlar onlara kurtuluş için 

güvenebilecekleri tek insanlar gözüyle bakmıştır. Hayal kırıklığı insanları gittikçe artan bir şekilde dinlere 

inanmaz bir hale getirmiş, ve en sonunda da insanlar, Tanrıya olan inançlarını tamamen kaybetmişlerdir, 

böylece de hiç tereddüt duymadan her türlü kötülüğü yapıyorlar. Bu, insanların şeytani bir taşkınlık 

gösteren tamamen baştan çıkmış insanlar haline gelmesi sınırına ulaşmış ve bu durum tüm Tanrıların 

insana olan güveninin tamamen yok olmasına yol açmıştır. Bu, Tanrıların neden artık insanlar ile 

ilgilenmediğinin ana sebeplerinden biridir. 

 

Li Hongzhi - 10 Ekim, 1996  

 

 

BUDA DOĞASI İÇERİSİNDE HİÇBİR ŞEYİN ATLANMADAN HER ŞEYİN KUŞATILMASI  

Fa’yı öğretirken birçok kez, Sakyamuni'nin Budizm’inde ve Dharma'nın son döneminde kutsal yazıtların 

ortaya çıkmasının asıl sebebinin, bazı insanların Dharma'ya kendi cümlelerini ve algılayışlarını eklemesi 

olduğunu söylemiştim – bu tarihteki en büyük derstir. Bununla birlikte bazı öğrenciler, sıradan insan 

takıntılarını terk etmeyi tek kelimeyle reddediyorlar. Etkili ve güzel konuşma yeteneklerine ve yazı yazma 

yeteneklerini gösterme düşkünlüklerine takıntılı olarak, şeytani doğaları tarafından istismar edilip, farkında 

olmadan Buda Fa’ya zarar veriyorlar. 

 

Son zamanlarda öğrenciler uygulamaları içerisinde anlayışlarını derinleştirmelerinin ardından, deneyim 

paylaşımlarında eski noksanlıkları hakkında konuştuğunda bazı kişiler bunu ‘‘kirli çamaşırlarını ortaya 

dökmek” olarak isimlendiriyor. Bu, xiulian uygulamasının içeriğini tamamen değiştirmiştir. Xiulian 

kutsaldır ve sıradan bir insanın kendini irdelemesi veya pişmanlıklarını dile getirmesi değildir. Öğrenciler! 

Herkes tarafından kullanılan bir terimi keyfi olarak alıp kullanmamalısınız. Bu, Dafa’ya insani bir şeyler 



ekliyor olmak değil midir? Geçen sene, Pekin asistan merkezi ortaya dört tabir attığında, özellikle bunun 

için ‘‘Düzeltme’’ isimli bir makale yazmıştım. Bu ciddi bir biçimde ele alınmalıdır. Tabi, hala elden ele 

dolaştırılan birtakım başka uygunsuz terimler mevcut. Şunu düşünmek zorundasınız: eğer bugün bir 

kelime, ertesi gün bir başka kelime eklenirse, zamanın geçmesiyle birlikte, gelecek nesil uygulayıcıları 

onların kimin sözleri olduğunu anlayamayacaklar ve Dafa değişecek. Şunun hakkında net olmak 

zorundasınız ki, benim sizlere bıraktığım xiulian biçimi asla değiştirilemez. Benim yapmadığım bir şeyi 

yapmayın ve benim kullanmadığım hiç bir şeyi kullanmayın. Xiulian uygulamasında söyleyeceklerinizi 

ben onları ne şekilde söylüyorsam, o şekilde söylemelisiniz. Dikkat edin! Buda Fa’ya yapılan kasıtsız bir 

değişiklik, yine de ona zarar vermektir. Aynı zamanda size şunu da söylemek istiyorum, sizin geçmişteki 

doğanız aslında egoizm ve bencillik üzerine kuruluydu. Şu andan itibaren her ne yaparsanız yapın, bencil 

olmamanın ve kendinden önce başkalarını düşünmenin erdemli Aydınlanmasını elde etmek için, öncelikle 

diğerlerini düşünmelisiniz. Bu yüzden, şu andan itibaren her ne yaparsanız veya her ne söylerseniz -

Dafa’nın ebedi ve ezeli değişmezliği ile birlikte - başkalarını düşünmelisiniz – veya hatta gelecek 

kuşakları. 

  

 

Li Hongzhi - 13 Şubat, 1997 

 

 

BERRAK ZİHİNLİLİK 

Şu anki farklı bölgelerdeki asistan merkez koordinatörlerinin uyguladığı çalışma yöntemleri ile ilgili birkaç 

söz söyleme zamanı geldi. Araştırma topluluğunun gereksinimlerini uygulamak doğrudur fakat bunu 

yapmak için seçtiğiniz yola dikkat etmelisiniz. Ben sıklıkla derim ki, bir kişinin tüm istediği sadece 

karşıdakilerin iyiliği ise ve bu en ufak bir kişisel motivasyon ve kişisel algılayış taşımıyorsa, söyledikleri 

dinleyeni gözyaşlarına boğar. Ben sadece size Dafa’yı öğretmedim, aynı zamanda kendi davranış biçimimi 

de bıraktım. Emirler asla başaramazken, çalışırken sesinizin tonu, iyi kalpliliğiniz ve muhakemeniz, bir 

kişinin kalbini değiştirebilir. Eğer diğerleri içlerinin derinliklerinde ikna olup inanmamış, sadece yüzeysel 

olarak uyum gösteriyorsa, etrafta onları gören kimse olmadığında, kendi arzuları doğrultusunda hareket 

etmeyi sürdürürler. Dafa’da yapılan herhangi bir iş, insanların Fa’yı edinmesi ve uygulayıcıların da 

kendilerini geliştirmesi içindir. Bu iki noktanın dışındaki her şey önemsizdir. Bu yüzden, tüm aktiviteler, 

mutlaklaştırılmış olmaktan ziyade, bölgesel koşullara ve öğrencilerin durumlarına göre organize 

edilmelidir. Dafa’yı öğrenmek bile isteğe bağlıdır, değil ki aktiviteleri organize edip düzenlemek. İşin aslı, 

bir merkezde sorumluluk üstlenmiş olan bir kişi, öncelikle Fa’yı çalışmak konusunda önderdir. Eğer bir 

kişi kendi başına iyi bir şekilde Fa’yı çalışmaz ise, yaptığı işi iyi bir biçimde yapamayacaktır. Farklı 

bölgelerde asistan merkezleri tarafından düzenlenen deneyim paylaşım konferansları, asla kişisel eleştiri 

konferansları haline dönüştürülmemelidir. Dafa’daki uygulama deneyim paylaşımları için olan böylesine 

kutsal Fa Konferansları, toplumun karanlık yüzünü göstermek için yapılan teşhir konferansları haline 

dönüştürülmemelidir, hele öğrencileri eski noksanlıklarını ve sıradan insan oldukları dönemde yapmış 

oldukları hataları açıklamaya ise hiç zorlamamalısınız; bu suretle Dafa’nın itibarına zarar vererek, ciddi, 

negatif etkiler yüklersiniz. Ne yapmanız ve yapmamanız gerektiği konusunda net olmalısınız. Bu, kutsal 

xiulian uygulamasıdır. Deneyim paylaşım konferansı öğrencilerin gelişimi ve Dafa’nın tanıtılması içindir, 

öğrencilerimizin bir zamanlar ne kadar kötü olduklarını herkese ilan etmek için değil. Onlar Dafa xiulian 

uygulaması hakkında konuşmak içindir, sözüm ona ‘‘kirli çamaşırları’’ gözler önüne sermek için değil. 

Dafa için yaptığınız iş, sizin uygulamanız ile ilgisi olmayan bir şey değildir. Xinxing’inizi geliştirmek için 

olan faktörler işinizin her alanında ortaya çıkar. Sadece işinizi yapmamalı, aynı zamanda Tamamlanmaya 

da ulaşmalısınız. Bazılarınızın kitapları az okuduğunu veya Fa’yı az çalıştığını biliyorum, ne de sizin için 

yazmış olduğum - sizin kutsal yazıtlar dediğiniz - makaleler doğrultusunda kendinizi dikkatlice gözden 

geçirdiğinizi. ‘‘Kutsal yazıtlar ne demektir?’’ Onlar sadece sıklıkla okunması gereken makalelerdir. Onları 



okuyor musunuz? Eğer Fa’ya daha fazla çalışırsanız, yaptığınız şeyde kötü bir iş çıkarmazsınız. Dafa’nın 

daha da sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak için, az sayıdaki problemler ile noksanlıklarınıza işaret 

ediyorum. Aslında Dafa anlayışınızı da zenginleştirerek, Dafa’nın elitlerini yaratmaktadır. 

 

Li Hongzhi - 13 Haziran, 1997 Hong Kong.  

 

 

                    BUNU SONSUZA DEK AKILINIZDAN ÇIKARMAYIN  

 

Dafa Toplumu;  

 

Tüm öğrencilerin derhal, genel olarak herkes için konuşmadığım Chengde’deki konuşmalarımı; Pekin’den 

bir öğrencinin olağanüstü yetenekler hakkında konuştuklarını; Dalian asistan merkezi koordinatörünün 

konuşmalarını; Guizhou asistan merkezi koordinatörünün mağara hikayesini ve diğer konuşmaları - değil 

farklı bölgelerdeki sorumluluk almış olan kişilerin yaptığı konuşmaları. Beni gördükten sonra öğrenciler 

tarafından söylenenleri; Dafa araştırma topluluğundaki sorumluluk almış olan kişilerin yaptığı konuşmaları 

v.s; ayrıca yaptığım konuşmalardan izin alınmadan kaydedilmiş yazıları, kayıtları, video kasetlerini, v.b 

gibi ortalıkta izinsiz bir şekilde dolaşan şeyleri yok etmesini öneriyorum. Bütün bunlar derhal yok 

edilmelidir ve bunlar bahaneye bakılmaksızın, saklanamazlar. ‘‘Dafa’yı korumak’’ ne demektir? Bu, 

olabilecek en dikkatli ve en kusursuz biçimde Dafa’yı koruyor olmaktır ve sizlerin benim söylediklerimi 

takip edip edemediğinizin testi ve de benim gerçek öğrencilerim olup olmadığınızın göstergesidir. Herkese 

bir kez daha söylüyorum ki, Buda Sakyamuni tarafından öğretilen Dharma bu şekilde sabote edildi. Bu, 

tarihten alınacak bir derstir. Şu andan itibaren hiç kimse değişik bölgelerdeki sorumlu asistanların veya 

Dafa uygulayıcılarının konuşmalarını videoya veya teybe kaydetmesin; daha da önemlisi, onlar hiç bir 

şekilde yazılı doküman haline getirilmemeli veya okunması için dağıtılmamalıdır. Bu, herhangi belirli bir 

kişi ile ilgili bir problem değildir, ne de herhangi bir kişiyi tenkit etmek içindir; aksine bu Dafa’yı rektife 

etmektir. Unutmayın: Dafa öğrencilerinin Fa çalışması için olan deneyim paylaşım konferansları ve ana 

asistan merkezleri tarafından, Araştırma Topluluğunun onayı ile organize edilen aktiviteler dışında 

Dafa’ya ait olmayan fakat Dafa içerisinde dolaştırılan herhangi bir şey Dafa’ya sinsice zarar verir. 

 

Li Hongzhi - 18 Haziran, 1997  

 

 

SARSICI BİR OLAY 

Daha fazla insanın xiulian uygulayabilmesinin elverişli bir hale getirilmesi için, Dafa şu anda aslına 

bakacak olursanız sıradan insan toplumundaki bir xiulian uygulaması şeklini almıştır.  Uygulayıcılar 

kendilerini işyerlerinde ve diğer sıradan insan muhitlerinde geliştiriyorlar. Sadece keşişler ve rahibeler 

dolaşmak zorundadır. Fakat bazı insanlar şu anda ülkeyi baştan sona dolaşıyor ve kendilerini Dafa 

öğrencisi olarak isimlendiriyorlar. Hiç bir geçerli sebep olmadan Dafa öğrencilerinin evlerinde kalıyorlar, 

aynı zamanda yiyip içiyorlar ve onlara ait şeyleri alıyor ve bir de onlardan bir şeyler istiyorlar. 

Dolandırıcılık ve blöf yapıp, öğrencilerin merhametli doğalarını sömürerek Dafa’yı istismar ediyorlar. 

Fakat neden öğrencilerimiz onların farkına varamıyor? Xiulian uygulamak kişinin kendisini geliştirmesi 

içindir. Bir düşünün: neden bu insanlar xiulian’ı gerçek anlamda kendi evlerinde sakin bir biçimde 

uygulamıyorlar? Zor bir çevre, kişiye kendisini daha iyi geliştirmesi için yardım edebilir. Bu insanlar 

neden benim lafımı önemsemiyor ve tüm ülkede oradan oraya dolaşıyorlar? Neden bu insanlar yiyor, 



içiyor, alıyor ve öğrencilere ait olan şeyleri istiyor ve bir de hala onlardan takıntılarını terk etmelerini 

istiyorlar? Benim onlara öğretmiş olduğum şey bu mu? Daha da kötüsü, bazıları, öğrencilerin evlerinde 

birkaç ay üst üste kalıyorlar. Bu öğrencilerin uygulamasına pervasızca engelleme yaratmak ve zarar 

vermek demek değil midir? Bu kişilerin onları dolandırarak yediği ve aldığı şeyleri tam olarak geri ödemek 

zorunda olduğunu düşünüyorum. Dafa bunun daha başka bir şekilde olmasına izin vermeyecektir. Eğer bu 

tip bir durum gelecekte tekrar meydana gelirse, bu kişiyi dolandırıcı olarak görebilir ve onu polise ihbar 

edebilirsiniz, çünkü o kişi kesinlikle bizim öğrencimiz değildir.  

 

Ayrıca bazı bölgelerde insanlar öğrenciler arasında gösterişli davranarak ve her yerde insanları 

dolandırarak, izin almadan, sözüm ona ‘‘Fa öğretme grupları’’ oluşturdular. Aynı zamanda konuşma 

yapmak için insanları davet eden, o suretle de öğrencilerin uygulamalarına zararlar veren ve engellemeler 

yaratan kişiler de var. Dışardan bakıldığında bu insanlar Fa’yı yayıyor gibi görünüyorlar fakat aslında 

kendi reklamlarını yapıyorlar. Bir öğrencinin uygulaması sistematik bir biçimde benim Fa Bedenlerim 

tarafından düzenlenir. Sadece bazı öğrenciler bunu bilmiyorlar veya bunun farkında olmamayı 

sürdürüyorlar. Böylece, bu insanlar engelleme yaratmıyorlar mı? Özellikle Fa’yı henüz daha yeni 

öğrenmeye başlayanlar için bunun farkına net bir şekilde varmak zordur. Ayrıca binlerce kişinin katıldığı 

konferanslarda sözüm ona ‘‘söylev’’ veren insanlar da var. Söyledikleri şeylerin tamamı kendileri 

hakkında. Hatta Dafa’nın cümlelerini kendilerine göre tanımlıyor veya yorumluyorlar, vücutlarından 

öğrencilerin üzerine doğru simsiyah karma ve takıntı, saplantı ve bağımlılık maddelerini yayıyorlar. Zhuan 

Falun’da bunun yasak olduğunu açık ve net bir biçimde belirttim. Neden bunu düşünmüyorsunuz? Bu 

özellikle onları davet edip onlara ev sahipliği yapan sorumlu kişiler için daha fazla geçerli çünkü Dafa 

öğrencilerine belirgin olmasa da zararlar verirsiniz ve siz artık Dafa’da sorumluluk almış öğrenciler olma 

niteliğine sahip değilsiniz. Beni dinlemeden veya Dafa’nın gereksinimlerini takip etmeden, nasıl benim 

öğrencilerim olabilirsiniz? Bu Dafa’ya karşı gelmek değil midir? Eğer bu, Dafa’ya zarar veren bir davranış 

değilse nedir? Öğrencilerim, ben bunlara dikkatinizi çekinceye kadar, daima bu şeylerin farkında 

olmamazlık etmemelisiniz. Aslında her şey Fa’ya dahil edilmiştir. Neden kitapları daha fazla 

okumuyorsunuz? Sizin kutsal yazılar dediğiniz, yazmış olduğum Daha İleri Yükselme İçin Esaslar isimli 

kitabımı muhakkak on defa okumanızı öneririm. Zihniniz huzur içinde olmadığında, Fa’yı çalışmak etkili 

olmaz. Fa’yı sakin bir zihinle okumalısınız.   

 

Birkaç bölgede, kitapları okumayan veya Fa’yı çalışmayan, sorumluluk almış kişiler var. Dahası, Fa’yı ne 

zaman okurlarsa başlarının ağrıdığını iddia ediyorlar. Şeytanın onlara engelleme yarattığı ve onların hala 

şeytanın kontrolünden kurtulmak istemedikleri apaçık belli değil mi? Yeni bir öğrenci bile bunun farkına 

varabilir. Bu gibi insanlar nasıl sorumluluk alabilir? Bence bu gibi öğrenciler için belirli bir süre gönüllü 

olarak sıradan öğrenciler olmaları ve huzurlu bir biçimde gerçek anlamda xiulian uygulamaları hem Dafa 

hem de kendileri için daha iyi olur. Benim kendisinin kusurlarını belirten bir  mektubumu tam tersi 

biçimde anlayan bir bayan öğrenci de vardı aynı zamanda. Hatasının farkına varmadan, onları çoğalttı ve 

gösteriş yapmak için dağıttı. ‘‘Shifu bana mektup bile yazdı’’ diye iddia etti. Verdikleri emirlere 

öğrencilerin uyması için bazı insanlar konuşmaları içerisinde sıklıkla ‘‘Shifu Li’nin adına .....’’gibi ve buna 

benzer cümleler kullanıyorlar. Hiç kimse beni temsil edemez. Sizin cümleleriniz nasıl benim cümlelerim 

haline gelebilir? Benim cümlelerim Fa’dır. Sizin cümleleriniz Fa olabilir mi? Öğrencilerim! Size öncelikle 

bir süreliğine normal, sıradan bir uygulayıcı olmanızı ve ondan sonra net bir kafaya sahip olduktan sonra 

işinize kaldığınız yerden devam etmenizi öneririm. Sorumluluk almış bir kişi, sıradan insanlar arasında ne 

kadar iş yapmış olursa olsun, Dafa için kendi isteği dışında çalışmaktadır. Yaptığı işin başarısı sadece 

sıradan insanların arasındaki bir tezahürdür. İnsanların Fa’yı edinmesini ve Fa’nın geniş çapta yayılmasını 

mümkün kılan Dafa’nın yüce gücü ve Fa Bedenlerim tarafından yapılan belirli düzenlemelerdir. Fa 

Bedenlerim bunları yapmasaydı, değil Fa’yı geniş çaplı yaymak, sadece sorumluluk almış kişileri korumak 

bile çok zor olurdu. Bu yüzden sürekli olarak kendinizi bir şey sanmayın. Dafa'da ün, kişisel çıkar veya 

resmi bir unvan yoktur sadece xiulian uygulamak vardır.  



 

Li Hongzhi - 18 Haziran 1997 

 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERİ İLGİLİ BİR BAŞKA YORUM  

Son zamanlarda, Dafa’nın gereksinimleri hakkında henüz daha tam olarak derin bir anlayış edinmemiş 

olan çok sayıda yeni öğrenci var. Özellikle, sorumluluk alan öğrencilerin yeni olduğu bazı bölgeler de var. 

Bu yüzden çok kısa bir zaman içerisinde sizden derinlemesine Fa çalışmanız isteniyor, böylece tüm 

davranışlarınız ve tavırlarınız Dafa’ya uyacaktır. Bu arada farklı bölgelerdeki genel asistan merkezleri 

insanları seçerken dikkatli olmak zorundadır. Öğrencileri yanıltanlar mümkün olduğunca çabuk bir şekilde 

bir başkası ile değiştirilmelidir ve sorumluluk almak için Dafa’yı iyi çalışanlar seçilmelidir. 

 

Son zamanlarda bazı asistan merkezleri, göksel gözü açık olan kişilere öğrencilerin durumlarının nasıl 

olduğunu soruyor. O insanların gördüğü şeylerin tamamı aslında yanlış ve aldatıcıdır. Bir uygulayıcıyı 

değerlendirmek için gereken kriterin onun xinxing’inden başka bir şey olmadığını uzun bir zaman önce 

belirtmiştim ve aydınlanmayı elde etmemiş olan veya Tamamlanmaya ulaşmamış olan hiç kimsenin, 

öğrencilerimin gerçek xiulian durumlarını açık ve net bir şekilde görmesine asla izin vermeyeceğim. 

Görebilen kişilerin gördükleri, sadece kendi belirli düşük seviyelerinde onlara gösterilen tezahürlerdir ve 

onlar daha yüksek seviyelerdeki şeyleri göremezler. Eğer sorumluluk almış olan bir kişi, diğer öğrencileri 

değerlendirmek için böyle bir kişiyi kullanıyorsa, bu kişi gösteriş düşkünlüğü takıntısını geliştirecektir. 

Dahası, sahip olduğu şeytan-doğası da engellemeye ve zarara sebep olacak, bu yüzden de gördüğü şeyler 

zihinsel aktiviteleri tarafından dönüştürülecektir. Zaten daha ilk andan itibaren bir Dafa öğrencisini kontrol 

etmesi yanlıştır. Aynı zamanda o kişiden öğrencileri değerlendirmesini isteyen sorumluluk almış olan o 

kişi de benim lafımı dinlememiş oldu? Neden Shifu’nuzun lafını dinlemiyorsunuz: bir öğrencinin 

uygulamasını değerlendirmek için tek kriter onun xinxingi'dir. Tüm boyutların aynı yerde eş zamanlı 

olarak varolduğun bilmiyor musunuz? Herhangi bir boyutta yaşayan canlılar muhtemelen gelip insan 

vücudunun üzerini kaplayabilir ve onlar gerçekten de sanki futiymiş gibi görünürler. Fakat onlar farklı 

boyutlarda varolurlar ve insanlarla hiç bir ilgileri yoktur. Göksel gözü açık olduğu söylenen bu kişiler, bu 

kompleks durumları anlayabilirler mi?  

 

Bir de bazı insanlar keyfi olarak şu kişinin ya da bu kişinin futi tarafından ele geçirilmiş olduğunu iddia 

ediyor. Sizlere problemin bu gibi yorumları yapan kişilerde yattığını söyleyeyim. 

 

Bu evrenin boyutları aşırı derecede karmaşıktır. Söylemiş olduğum şey, insan dilindeki bütün deyimleri 

tüketmiştir. Çok sayıda durum insan dili ile anlatmanın ötesindedir. Tamamlanmaya ulaşmış bir uygulayıcı 

bile sadece kendi Aydınlanma Statüsünde aydınlandığı şeyleri net bir biçimde görebilir - değil ki hala 

uygulama yapan bir kişi.   

Li Hongzhi - 18 Haziran, 1997 

 

 

KESİN (NİHAİ) SONUÇ  

Dafa uygulayıcıları şunu aklınızda tutmak zorundasınız, gelecekte herhangi biri tarafından, herhangi bir 

zamanda, herhangi bir yerde ve herhangi bir bahane ile Dafa’yı sınıflara, okullara, mezheplere veya 

adlandırmalara ayırmak gibi herhangi bir davranış Dafa’ya sinsice zarar vermektir. Yapmanıza izin 



vermediğim bir şeyi asla yapmamalısınız. Gösteriş düşkünlüğü ve bunun yanında aşırılık takıntısı, 

zihninizin şeytani kısmı tarafından en kolay biçimde istismar edilebilecek olan şeydir. Dafa’da 

aydınlanmış olduğunuz şey, sınırsız Fa prensipleri içerisinde, belirli bir seviyedeki Fa prensiplerinin küçük 

bir kısmından başka bir şey değildir. Fa’yı asla sınırlamamalı veya parçalara bölmemelisiniz – tek bir 

cümlesini bile. Eğer bunu alenen, herkesin önünde yaparsanız, bunu dile getirdiğiniz an, günah dolu bir 

karma yaratırsınız. Çok ciddi durumlarda, bu günah bir dağ kadar veya gökyüzü kadar büyük olabilir – o 

durumda kendinizi nasıl geliştirebileceksiniz? Eğer bir kişi Dafa’yı değiştirir ve başka bir sistem yaratırsa, 

edineceği günah o kadar büyük olur ki, onun bir sınırı olmaz. Bir canlı o kötü karmayı öderken, katman 

katman yok edilmesinden kaynaklanan acı, ebedi ve sonsuz olacaktır.  

 

Dafa evreni yeniden düzenleyebilir, bu yüzden, şeytanı bastırmak, kargaşayı yok etmek, her şeyi uyum 

içine sokmak ve yenilmez kalmak için elbette Fa’nın gücünü taşır. Aslında, bu anlamda birçok dersler 

vardır. Fa’ya zarar veren olaylar Fa’yı koruyan Tanrılar tarafından ele alınacaktır. Tüm canlılar Dafa’ya 

değer verdiğinde, aslında kendi yaşamlarına değer veriyor ve bütün canlı varlıklara karşı merhametli olmuş 

oluyorlar. Dafa değişmez ve sarsılmazdır. O sonsuza kadar yaşayacak ve daima dünyada varolacaktır. 

Cennet ve dünya sonsuza dek istikrarlı bir biçimde kalacaktır. 

 

Li Hongzhi - 1 Temmuz, 1997 

 

 

ZAMAN İLE DİYALOG 

Master: Öğrencilerimin hala ne gibi problemleri olduğunu görüyorsun? 

 

Kutsal Varlık: Öğrencileriniz iki gruba ayrılabilir. 

 

Master: Ne gibi iki gruba?  

 

Kutsal Varlık: Gruplardan biri sizin gereksinimlerinizi takip ederek Fa’da titizlikle gelişim gösteriyor. Bu 

grup oldukça iyi. Diğer grup ise insani meselelere takıntılı bir halde, onları bırakmaya gönülsüz, ve kararlı 

bir biçimde gelişim gösteremiyor.    

 

Master: Evet. Bunu biliyorum.  

 

Kutsal Varlık: Onlara Fa’yı anlaması için bir zaman dilimi veriyorsunuz, o yüzden bazı insanlar çeşitli 

niyetlerle geliyor. Bunların büyük çoğunluğu Fa’yı çalıştıktan sonra, ilk baştaki Fa’yı öğrenme amaçlarını 

değiştirebiliyor.  

 

Master: Bazıları henüz değiştirmedi. 

 

Kutsal Varlık: Evet çok uzun bir zaman geçti.  

 

Master: Evet! 

 

Kutsal Varlık: Benim görüşüme göre, Tanrı olamayacak olan kişileri beklemeye gerek yok. Aslında onlar 

sadece insan olabilirler.  

 

Master: (içinden konuşuyor) İnsan dünyasında gerçekten de tam anlamıyla kaybolmuşlar. Akıbetleri bu 

şekilde olabilir. En sonunda, insan olmanın bile vasıflarına sahip olamayacaklarından korkuyorum!  



 

Kutsal Varlık: Aslında, yeni dünyada insan olmak da kötü bir şey değil. Evrende, tarih tarafından yok 

edilmiş olan sayılamayacak kadar çok sayıdaki yüksek seviyeli canlı ile karşılaştırıldığında, zaten emsalsiz 

bir biçimde şanslılar.  

 

Master: Hala birazcık daha beklemek, insan ırkını mahveden daha mikroskopik maddeler temizlendiğinde 

ne yapacaklarını görmek istiyorum ve ondan sonra karar vereceğim. En azından, bu insanlar Fa’yı edinmek 

için geldiler.  

 

Kutsal Varlık: Şu andaki bu insan grubundan bahsedecek olursak, bazıları hayattaki yaşama amaçlarını 

bulamadıkları için Fa’yı öğrenmeye geldi. Değiştirmek istemedikleri bu düşüncelere takıntılı bir haldeler.  

 

Master: Bu gibi kişiler yeni öğrenciler arasında daha fazla.  

 

Kutsal Varlık: İçlerinden bazıları Fa’nın kendilerince iyi olarak kabul ettikleri yönünü bulmak için geldi, 

fakat kendilerini Fa’yı bütünsel bir biçimde algılamaktan alıkoyan bakış açısını terk edemiyorlar 

 

Master: Eski öğrenciler arasında da bu gibi kişiler var. Ve bunun en belirgin göstergesi, kendilerini daima 

insanlar ile ve kendi geçmişleri ile mukayese ediyorlar fakat Fa’nın farklı seviyelerdeki gereksinimleri ile 

kendilerini dikkatlice gözden geçirmeyi başaramıyorlar.  

 

Kutsal Varlık: Bu problem şimdiden çok ciddi bir hal aldı. Eğer başkalarında görebildikleri şeyler 

konusunda kendi içlerine de bakmayı başarabilirlerse iyi olacak.  

Master: Artık onların net fikirli olma zamanları geldi, böylece içinde oldukları ortam, gerçek bir xiulian 

uygulaması için gereken ortam haline dönüşebilir ve bu şekilde gerçek Tanrılar haline gelebilirler.    

 

Li Hongzhi - 3 Temmuz 1997 

 

 

FA’YI İZAH ETMEK 

Uzun zamandan beri Dafa'daki yaşamlar, özellikle uygulayıcılar, xinxing gelişimine ilişkin farklı 

seviyelerdeki Fa hakkında yanlış anlayış taşıyorlar. Ne zaman bir sıkıntı gerçekleşse ona orijinal doğanız 

ile bakmıyor, tamamen insan tarafınız ile bakıyorsunuz. O durumda şeytanlar, bu noktadan istifade 

ediyorlar ve sonsuz engellemeler ve zararlar yükleyerek öğrencilere uzun vadeli sıkıntılar bırakıyorlar. 

Aslında bu, Fa’yı insan tarafınız ile yetersiz anlamanızdan kaynaklanıyor. İnsani bir şekilde Tanrısal 

kısmınızı bastırıyorsunuz; bir başka deyişle, başarıyla geliştirilmiş olan kısmınızı bastırıyorsunuz ve onları 

Fa Düzenlemesi yapmaktan alıkoyuyorsunuz. Geliştirilmemiş olan kısım nasıl sizin ana düşüncelerinizi 

veya Fa’yı edinmiş tarafı bastırabilir? Kötü şeytanları insanice besleyerek, Fa içinde, kaçamak 

noktalarından faydalanmalarına müsaade ediyorsunuz. Sıkıntı gelip çattığında, eğer siz, bir uygulayıcı olan 

siz, gerçek anlamda sarsılmaz bir sükuneti koruyabilirseniz veya farklı seviyelerdeki farklı gereksinimleri 

karşılamada azimli olursanız, bu sizin için testi geçmede yeterli olacaktır. Eğer bu durum, sonu 

gelmeksizin bu şekilde devam ederse ve xinxing’inizde veya davranışlarınızda hiçbir problem olmazsa, 

şeytanlar kontrolünüzü kaybetmenizden kaynaklanan zayıf noktalarınızı kullanıyor olmalılar. Bununla 

birlikte, bir uygulayıcı sıradan bir insan değildir. O halde neden orijinal doğanız olan kısmınız Fa’yı rektife 

etmiyor?  

 

Shifu’nun bu Fa’yı bugüne kadar neden öğretmemiş olduğunun iki sebebi var: ilki, bu konudaki 

probleminiz göze çarpar bir hale geldi; diğeri de Fa’da çok derin bir anlayış elde ettiniz ve bu basit bir 



şekilde anlatılırsa anlamayacaksınız. 

 

Sizler, aynı zamanda, ‘‘doğal’’ diye bir şeyin varolmadığı konusunda ve ‘‘kaçınılmaz’’ olanın arkasında 

nedenler olduğu konusunda net olmalısınız. Asında ‘‘Doğal’’ kavramı, sıradan insanlar tarafından, evren, 

yaşam ve madde ile ilgili olguları açıklayamadıkları zaman kendilerine bahane yaratmak için sorumsuzca 

kullanılıyor. Onlar ‘‘Doğal’’ olanın kendisinin ne olduğunu hayal bile edemezler. Bu tür bir düşüncenin 

etkisi altında, bu tip sıkıntıların kaçınılmaz olduğunu ve sadece her şeyin zaten bu şekilde olduğunu 

düşünüyorsunuz, o suretle de pasif ve kötümser bir tutum geliştiriyorsunuz. Bu yüzden insan tarafınız 

farkında olmak zorundadır. Daha da önemlisi, Fa’yı elde etmiş olan tarafınız net olmak zorundadır. 

 

Dikkat edin: Sizden bilinçli olarak bir şey yapmanızı istemiyorum. Ben sadece Fa’nın prensiplerini 

anlamanızı sağlamaya çalışıyorum, böylece bu konuda net bir anlayışa sahip olacaksınız. Aslında, Dafa 

sadece insanları kurtarmak için değildir - o çeşitli boyutlardaki tüm canlılara da öğretilmektedir. Sizin 

aydınlanmış, orijinal doğanız otomatik olarak ne yapacağını bilecek. Aydınlanmanızı sağlayan ve Fa’da 

yükselmenizi sağlayan insan tarafınızın üzerine titreyin. Dafa tüm canlı varlıkları uyumlandırıyor ve aynı 

zamanda tüm canlı varlıklar da Dafa’yı uyumlandırıyor. Fa’nın görkemini ve kutsallığını, Fa hakkındaki 

kafanızdaki karışıklığı ve yanlış kavrayışınızı yok etmek için anlattım. 

 

Li Hongzhi - 5 Temmuz, 1997 

 

 

İNSAN TAKINTILARINI BIRAK VE GERÇEK XİULİAN’A DEVAM ET. 

Dafa’nın yayılması ile birlikte, daha ve daha fazla insan Dafa’yı anlayabiliyor. Bu yüzden bir meseleye 

dikkat etmeliyiz: Dafa’ya insani sınıf konsepti veya hiyerarşisi getirmeyin. Hem eski hem de yeni 

öğrenciler bu konuda dikkatli olmalıdır. Fa’yı öğrenmek için gelen herhangi bir kişi – ne kadar öğrenmiş 

olursa olsun, ne kadar büyük bir işi olursa olsun, statüsü ne kadar yüksek olursa olsun, hangi özel 

becerilere sahip olursa olsun veya hangi süpernormal yeteneklere sahip olursa olsun—gerçek anlamda 

xiulian uygulamak zorundadır. Xiulian, görkemli ve kutsaldır. Belirli insani fikirlerinizi terk edip terk 

edemeyeceğiniz, geçmekte zorluk yaşayacağınız en önemli testtir fakat yine de bunu geçmek zorundasınız. 

Bununla birlikte, gerçekten xiulian uygulayan bir uygulayıcı olarak, bu saplantı ve bağımlılıkları terk 

etmek zorundasınız, çünkü bu fikirleri terk etmeden asla Tamamlanmaya ulaşamazsınız. 

 

Eski öğrenciler de ayrıca bu meseleye dikkat etmek zorundadır. Daha fazla insan Fa’yı çalışmaya 

başladıkça, yeni öğrencilerin gerçek anlamda xiulian uygulamalarına rehber olmak için daha fazla dikkat 

göstermelisiniz. Bu arada siz, kendiniz de gevşememelisiniz. Eğer şartlar izin veriyorsa, Fa Çalışma ve 

egzersiz yapma zamanını arttırabilirsiniz. Dafa geleneğini sürdürmek, Dafa xiulianı'nın prensiplerini tasdik 

etmek ve xiulian uygulamasında sebatlı olmak, her bir Dafa öğrencisi için uzun vadeli testlerdir. 

 

Li Hongzhi - 31 Temmuz, 1997 

 

 

AŞIRIYA KAÇMAYIN 

Dafa öğrencilerinin xiulian uygulamalarında sapmasını önlemek için, her ne zaman genel veya ciddi bir 

problem ortaya çıkarsa, ona dikkat çekmek için uygun zamanda bir makale yazıyorum, böylece öğrenciler 

bunun farkına varabilecek ve Dafa daha az kayba uğrayacaktır. Bunun sebebi, bizim doğru bir yol alıp 



alamadığımız, sadece uygulayıcıların erdemli bir biçimde xiulian uygulamasına bağlı değildir; aynı 

zamanda Dafa’nın baştan sona bütün biçiminin erdemli olup olmaması da kilit faktördür. Bu yüzden 

Shifu’nuz olarak, sıkça, meydana gelen sapmaları düzelteceğim.  

 

Öğrencilerin algılayışlarının farklılığından dolayı bazı uygulayıcılar sürekli olarak bir aşırı uçtan bir diğer 

aşırı uca gidiyorlar. Yazmış olduğum Fa’yı her ne zaman okurlarsa, aşırı bir tutum sergiliyor, o suretle de 

yeni problemlere sebep oluyorlar. Sizlere insani algılayışınızı değiştirmenizi söylediğim zaman, sizden 

Dafa’yı insani düşünme yoluyla algılamanızı sürdürmenizi istemiyorum. Fakat ne de mantıksız veya tuhaf 

olmalısınız. Ben sizden Dafa’yı anlamanızda net olmanızı istiyorum.  

 

Li Hongzhi - 3 Ağustos, 1997 

 

 

FA İNSANLARIN KALBİNİ DÜZELTİR. 

Dafa’da xiulian uygulayan öğrencilerin sayısı arttıkça, sürekli olarak daha fazla insan Dafa hakkında bir 

şeyler öğrenmek istiyor. Fakat onların bazıları buraya uygulamayı öğrenmek için gelmiyor. Ondan ziyade, 

Dafa’da çözümler aramak için geliyorlar çünkü insan toplumu için hiçbir çıkış yolunun kalmadığını 

keşfettiler; bu, öğrencilerin oluşumunun (kompozisyonunun) bir bütün olarak saf olmayan bir hale 

gelmesine yol açıyor. Ve aynı zamanda, Dafa’ya bir başka açıdan engelleme yaratıyor. Örneğin, bazı 

insanlar Dafa’dan birtakım ilhamlar alıyor ve toplumda sivil bir hareket gibi bir şey başlatıyorlar. Bu tür 

bir - Dafa kaynaklı fakat Dafa’yı onaylatmada başarısız - Fa’yı çalma eylemi, bir başka açıdan 

bakıldığında, Dafa’ya karşı çalışmaktır. İşin aslı, hiçbir hareket insan kalbinde esaslı bir değişim 

yaratamaz. Ne de hareket fenomeni sürüp gider—zamanın geçmesiyle birlikte insanlar umursamaz bir hale 

gelir. Sonradan, üstesinden gelinmesi daha zor olan sağlıksız fenomenler ortaya çıkacaktır. Dafa asla bu tür 

bir duruma düşemez.  

 

Şu anda bütün iyi vatandaşlar ve iyi işler, radyo, televizyon ve gazetelerde yayınlanıyor—bunların bir çoğu 

bizim Dafa öğrencilerimiz tarafından yapılıyor çünkü onlar Dafa’da xiulian uyguluyorlar ve xinxing’lerini 

yükseltiyorlar. Bununla birlikte, haber bültenleri  bu insanların bunu yapma sebebinin, kendilerinin örnek 

model veya önemli figürler v.b olmalarından dolayı olduğunu iddia ediyor, o suretle de onların 

davranışlarının Dafa xiulian uygulamalarının bir sonucu olduğu faktörünü tamamen göz ardı ediyorlar. Bu 

aslında öğrencilerin kendisinden kaynaklanıyor. Xiulian, yüce ve görkemli bir olaydır. Neden röportaj 

yapan kişilere açık ve ağır başlı bir biçimde, bunları Dafa uyguladığınız için yaptığınızı 

söyleyemiyorsunuz? Eğer muhabir Dafa’dan bahsetmek istemiyorsa, Dafa’yı çalan ve onu onaylatma 

konusunda başarısız olan herhangi birinin yaptığı hatayı gizlememeliyiz. Biz hepimiz iyi insanlar olmaya 

çalışıyoruz ve bu da toplumun ve insanlığın yararınadır. Neden adil ve yasal bir ortamımız olmuyor? 

Öğrenciler şunu aklınızda tutun, Dafa sizleri ve aynı zamanda sizler de Dafa’yı uyumlandırıyorsunuz.  

 

Li Hongzhi - 17 Ağustos, 1997 

 

 

KEŞİŞ VE RAHİBELER İÇİN OLAN PRENSİPLER 

Son zamanlarda, keşiş ve rahibe olan bayağı bir uygulayıcı Dafa uygulamaya başladı. Kendilerini mümkün 

olduğunca çabuk geliştirebilmeleri için, modern dinlerin uzun bir zamandan bu yana yaratmış olduğu kötü 

eğilimleri terk etmeliler. Bu anlamda, bizim sıradan insanlar arasında Dafa uygulayan öğrencilerimiz, bu 

insanları bu gibi şeyler geliştirmemesi için özendirmemelidir. Buda Sakyamuni’nin keşişler ve rahibeler 



için bıraktığı xiulian metodu çok iyiydi. Fakat modern keşiş ve rahibeler onu değiştirdi, çünkü onların 

birçoğu paraya olan takıntılarını terk edemediler. Hatta kendilerini bu konuda haklı çıkarmak için 

tapınakları yenilemek, Buda heykelleri yapmak, Budist kutsal yazıtlarını bastırmak, tapınakların yaşamını 

sürdürebilmesi için masrafları karşılamak ve bunun gibi birtakım bahaneler bile uydurdular. Bunların hiç 

biri xiulian uygulaması değildir; aksine bunların tamamı gerçek xiulian uygulaması ile hiç bir ilgisi 

olmayan kasıt dolu hareketlerdir. Bir kişi onların yardımıyla hiçbir şekilde Tamamlanmaya ulaşmayı 

başaramaz.  

 

Eğer Dafa’da xiulian uygulamak istiyorsanız, paraya ve sahipliğe olan takıntılarınızı terk etmek 

zorundasınız. Aksi takdirde bir Dafa öğrencisi olmanın standardını nasıl yakalayabileceksiniz? Buna ek 

olarak, özel durumlar haricinde, keşiş veya rahibe olan öğrencilerin kamyon, uçak veya gemi ile seyahat 

etmelerine izin verilmez. Onların hepsi yürümek zorundadır. Sadece zorluklar çekerek kişi sahip olduğu 

karmayı ödeyebilir. Acıktığınızda, sadaka toplama tası ile sadaka toplayabilirsiniz (sadece yemek için 

dilenmelisiniz, asla para veya eşya için değil). Geceleri, farklı bölgelerdeki Dafa öğrencilerinin evlerinde 

kalabilirsiniz fakat çok uzun süre değil. Kendiniz için katı gereksinimler koymak zorundasınız! Aksi 

takdirde benim öğrencilerim değilsiniz! Keşiş veya rahibe olan öğrenciler evde uygulama yapan 

öğrencilerden daha farklı uygulama durumlarına sahip oldukları için, toplum sizi sıradan insanlar olarak da 

görmeyecektir. Keşiş veya rahibe olan öğrenciler, kısa sürede Tamamlanmaya ulaşmak için, kendisini 

insan dünyasında çelik gibi sertleştirmelidir. Asla rahatlığa ve keyfe takıntılı bir hale gelmemelisiniz - ne 

de nam ve kazanç edinmek için herhangi bir bahane uydurmalısınız. Eve para göndermek de isteyeceğiniz 

en son şey olmalıdır. Eğer dünyasal düşünceleri bırakamıyorsanız, o zaman rahibe veya keşiş 

olmamalısınız. Antik zamanlarda, bir keşiş veya rahibe olmak için çok katı gereksinimler vardı. Keşiş veya 

rahibe olan Dafa öğrencileri, kendileri için daha da katı gereksinimler koymalıdır. Madem ki keşiş veya 

rahibe oldunuz, neden dünyevi düşünceleri terk edemiyorsunuz?  

 

Öğrenciler! Evde uygulama yapan öğrencilere gelince, onlar yavaş yavaş maddi dünyaya olan takıntılarını 

tamamen bırakacaklar. Fakat keşiş veya rahibe olan öğrenciler için, bu daha en baştan istenilen bir şarttır, 

aynı zamanda da bir keşiş veya rahibe olmak için bir gerekliliktir.  

 

Li Hongzhi - 16 Ekim 1997 

 

 

ORTAM (ÇEVRE) 

Dafa uygulayıcılarına bıraktığım uygulama formu, uygulayıcıların kendilerini gerçek anlamda 

geliştirebilmelerini sağlar. Örneğin, bir ortam oluşturmanız için sizlerden egzersizleri bir grup olarak 

parklarda yapmanızı istiyorum. Bu ortam, bir kişinin yüzeyini değiştirmek için en iyi yoldur. Bu ortam 

içerisinde Dafa öğrencilerinin oluşturduğu yüksek erdemli tutum – buna her bir cümle ve yapılan her iş 

dahil – insanların kendi yetersizliklerinin farkına varmasını ve noksanlıklarını saptamasını sağlayabilir; 

onların kalplerini oynatabilir, davranışlarına incelik verebilir ve daha hızlı gelişim göstermelerini mümkün 

kılabilir. Bu yüzden, yeni öğrenciler veya kendi başına öğrenen öğrenciler, egzersizleri yapmak için 

egzersiz alanlarına gitmelidir. Şu anda Çin’de, uygulama alanlarındaki grup egzersizlerine her gün iştirak 

eden yaklaşık 40 milyon insan var ve egzersiz alanlarına çok sıklıkla gitmeyen on milyonlarca eski öğrenci 

var (eski öğrenciler için bu normaldir çünkü bu uygulamalarındaki durumdan kaynaklanır) Bununla 

birlikte, yeni öğrenciler olarak, bu ortamı asla kaçırmayın. Bunun sebebi, sıradan insan toplumu içerisinde 

temas kurduğunuz herkes sıradan insandır. Dahası, onlar insan ahlakı içerisinde hızlı bir çöküşe uğramış 

olan sıradan insanlardır. Bu büyük boya kazanı içerisinde, insanlar ancak akıntıya kapılıp sürüklenirler. 

 



Aynı zamanda evde gizlice uygulama yapıp, başkalarının uygulama yaptığını öğrenmesinden utanan çok 

sayıda yeni Dafa uygulayıcısı da var. Bir düşünün: Bu ne tür bir düşünce şeklidir? Sıradan korku, xiulian 

yoluyla yok edilmesi gereken bir takıntıdır. Fakat siz başkalarının sizin Dafa’yı öğrendiğinizi 

anlamalarından mı korkuyorsunuz? Xiulian çok ciddi bir meseledir. Fa’yı ve kendinizi nasıl 

değerlendirmelisiniz. Dışarı çıkıp egzersizleri yapmaktan utanan liderlik pozisyonunda olan bazı insanlar 

da var aynı zamanda. Bunun gibi önemsiz bir duygunun bile üstesinden gelemiyorsanız, geriye geliştirecek 

neyiniz kalıyor? Aslında, egzersiz alanına gitseniz bile, sizi tanıyan hiç kimse olmayabilir. Bazı 

işyerlerinde neredeyse bütün idareciler Dafa’yı öğreniyor fakat hiç kimse ötekilerin de Dafa’yı öğrendiğini 

bilmiyor. Ortam sizin, sizin kendiniz tarafından yaratılır ve ayrıca o da, gelişiminiz için temel şeydir. 

Sıklıkla, Fa’yı çalışırken ve egzersizleri yaparken iyi bir ruhsal durum içerisinde olduğunuzu görüyorum 

fakat işiniz ile veya diğer insanlar ile temasa geçtiğinizde, sıradan insanlarla aynı hale geliyorsunuz. Bazen 

sıradan insanlardan daha kötü bile görünüyorsunuz. Bu nasıl bir Dafa öğrencisinin davranış şekli olabilir?  

 

Sizleri öğrencilerim olarak görmek istiyorum, fakat eğer siz kendiniz benim öğrencilerim olmak 

istemiyorsanız ben ne yapabilirim? Uygulamanızda yok etmeniz gereken her bir takıntı, sizin için orada 

dikilmiş duran ve uygulama yolunuzu bloke eden bir duvardır. Eğer Fa konusunda azimli olmazsanız, 

xiulian uygulayamazsınız. Sıradan insanlar arasında edinmiş olduğunuz konumunuzu çok da fazla ciddiye 

almayın. Eğer siz Dafa’yı öğrenirseniz, diğerlerinin sizi anlamayacağını düşünmeyin. Bir düşünün: 

insanların maymunlardan evrimleştiği söylentisi bile büyük bir saygınlık görüyor, fakat bu evrenin Yüce 

Dafa’sına gelince, ona hak ettiği konumu vermekten utanıyorsunuz – insanoğlunun gerçek utancı budur.    

 

Li Hongzhi - 17 Ekim 1997 

 

 

KÖKÜNDEN SÖKÜP ATIN 

Son günlerde qigonga karşı gelme vasıtasıyla ün yapmayı umut eden edebiyat, bilim ve qigong 

camialarından birkaç alçak, sanki son istedikleri şey huzurlu bir dünyaymış gibi, sürekli olarak problem 

yaratıyor. Ülkenin değişik yerlerindeki bazı gazeteler, radyo ve televizyon kanalları bu propaganda 

araçlarını Dafa'mıza zarar vermek için kullanıp, toplum üzerinde çok kötü bir etki yaratıyorlar. Bu Dafa'ya 

bilinçli olarak zarar vermektir ve kesinlikle göz ardı edilemez. Bu son derece özel durum karşısında, 

Pekin’deki bazı Dafa öğrencileri özel bir metoda başvurarak insanları Dafa'ya zarar vermekten 

vazgeçirmeye çalıştılar – bunu yapmak aslında yanlış değildi. Bu başka yapacak hiçbir şey olmadığı zaman 

yapıldı (diğer bölgeler onların bu yaklaşımını kullanmamalıdır). Fakat öğrenciler gönüllü olarak o bilgisiz 

ve sorumsuz medya birimlerine gittiklerinde ve onlara bizim gerçek durumumuzu anlattığında bu, yanlış 

olarak değerlendirilmemelidir. 

 

Size anlatmak istediğim şey, bu olayın kendisinin yanlış olup olmadığı değil. Aksine size bu olayın bazı 

kişileri teşhir ettiğini vurgulamak istiyorum. Onlar insani duygularından hala köklü bir şekilde terk 

edememişler ve hala problemlere insani bir bakış açısı ile yaklaşıyor ki bu da insan insanı korur mantığıdır. 

Dafa kesinlikle politikaya karışmamalıdır demiştim. Bu olayın amacı medyanın bizim hakkımızdaki 

gerçeği pozitif bir şekilde öğrenmesi ve böylece bizi politikaya sürüklemeye çalışmaması idi. Başka bir 

açıdan da bakınca, Dafa insan kalbine iyi olmayı öğretebilir ve toplumu stabilize edebilir. Fakat Dafa’nın 

bu nedenler için öğretilmediği konusunda tamamen net olmalısınız, sadece xiulian uygulamak içindir. 

 

Dafa en düşük seviye olan insanlık için bir varoluş formu yaratmıştır. O halde bu seviyede insanın varoluş 

formundaki farklı davranış biçimleri arasında, ki bu toplu olarak gerçekleri bir kişiye anlatmayı ve buna 



benzer şeyleri de içerir - bütün bunlar Dafa’nın bu en düşük seviyede insanlığa verdiği sayısız varoluş 

formlarından bir tanesi değil midir? Sadece, insanlar bir şeyler yaparken, iyi ve kötü eş zamanlı olarak bir 

arada varolmaktadır. İşte bu yüzden mücadeleler ve politikalar vardır. Fakat, çok özel şartlar altında, Dafa 

öğrencileri Fa’nın en düşük seviyesine ait olan o yaklaşımı kullandılar ve tamamıyla iyi taraflarını ortaya 

koydular. Bu insanlığın seviyesindeki Fa ile uyum sağlayan bir davranış değil miydi? Aşırı derecede özel 

durumların dışında bu tür bir yaklaşım tarzı benimsenemez. 

 

Uzun zamandır şunu fark ettim ki, bazı kişiler Dafa’yı koruyacak bir kalbe sahip olmak yerine, insan 

toplumundaki bazı şeyleri korumak niyetindeler. Sıradan bir insan olsaydınız buna hiç bir itirazım olmazdı 

- iyi bir insanın insan toplumunu koruması kesinlikle iyidir. Fakat artık siz bir uygulayıcısınız. Dafa’ya 

bakış açınız en önemli unsurdur – dikkatinizi çekmek istediğim bir başka konu da budur. Xiulian 

uygulama süreniz boyunca takıntılarınızın tamamının su yüzüne çıkması ve kökünden sökülüp atılması 

için gereken her yolu kullanacağım. 

 

Siz kendiniz kılınızı kıpırdatmadan, sürekli olarak benim sizi yüksek seviyelere çıkarmamı  

bekleyemezsiniz. Sadece Fa açık ve net bir şekilde açıklandığı zaman mı kımıldayacaksınız? Çok net bir 

şekilde açıklanmadığında kımıldamayacak veya gerileyecek misiniz? Böyle bir davranışı xiulian 

uygulaması olarak kabul edemem. Çok ciddi bir dönüm noktasında sizden insanilikten uzaklaşmanızı 

istediğimde, söylediklerimi takip etmiyorsunuz. Bu fırsatların hiç biri geri gelmeyecek. Xiulian ciddi bir 

meseledir. Aradaki fark açıldıkça açılıyor. xiulian uygulamasına herhangi insanı bir şey katmak çok ama 

çok tehlikelidir. Aslında sadece iyi bir insan olmak da yeterlidir. Fakat kendi yolunuzu seçmeniz 

konusunda net olmak zorundasınız. 

 

Bu olay sayesinde görüldüğü üzere, bazı insanlar, öğrenciler arasında koşuşturarak onlara zararlar verdi. 

Doğru düşünecekleri ve asistanlara nazik bir şekilde fikirlerini sunacakları yerde, öğrenciler arasında 

söylentiler yaydılar, fikir ayrılıklarının tohumlarını ektiler, sistemli bölücülük organize ettiler ve sıradan 

insanların en kötü metotlarını seçtiler. Dahası bazıları öğrencileri uzaklaştırmayı bile denedi. 

Uzaklaştırmayı denediğiniz o öğrencilerin bazıları, sizden çok çok daha iyi xiulian uyguladılar. Bunu hiç 

düşünmüş müydünüz? Neden böylesine bir kızgınlıkla, mantıksızca davrandınız? O anki zihinsel 

durumunuz, o güçlü takıntınızı fark etmenizi sağlayamadı mı? Size bir şey söyleyeyim: Bu Fa 

inanılmayacak kadar büyüktür ve siz Onun kanunlarını ve ilkelerini hiç bir zaman tam olarak 

bilmeyeceksiniz veya onu tam olarak anlamayacaksınız. Ben herhangi belirli bir metot üzerinde 

durmuyorum: Derinlerde gizlenmiş takıntılarınızı ortaya çıkarmak için ve onlardan kurtulmanız için, 

birçok farklı yol kullanıyorum. 

 

Li Hongzhi - Temmuz 6, 1998 

 

 

KİMİN İÇİN VAROLUYORSUNUZ? 

İnsanlar için terk etmesi en zor olan şey sahip oldukları fikirleridir. Bazı insanlar sahte prensipler uğruna 

hayatlarını vermek zorunda kalsalar bile, değişemezler. Fakat fikirlerin kendisi doğum sonrası edinilir. 

İnsanlar daima, bu sarsılmaz düşüncelerin - uğruna her şeyi yapabilecekleri düşüncelerin - kendi 

düşünceleri olduğuna inanır. Gerçeği gördükleri zaman bile onu reddederler. Aslında, kişinin doğuştan 

getirdiği saflığının ve masumiyetinin dışında tüm fikirleri doğumdan sonra edinilir ve kişinin asıl benliği 

değildir. 

 



Eğer bu doğumdan sonra edinilen fikirler çok güçlü bir hale gelirse, kişinin asıl düşünce ve davranışlarına 

dikte ederek, oynadıkları roller, tersine çevirir. O durumda kişi hala onların kendi fikirleri olduğunu 

düşünmeyi sürdürebilir. Günümüz modern insanlarının tamamının durumu neredeyse budur.  

 

Eğer bir yaşam, ilgili konular ve önemli meseleler ile baş etmesi gerektiğinde, olayları gerçekten önyargılı 

fikirler olmaksızın değerlendirebilirse, o zaman kendisine gerçekten hükmedebilir. Bu temiz zihinlilik, 

bilgeliktir ve sıradan insanın ‘‘zeka’’ dediği şeyden farklıdır. Eğer bir kişi bunu başaramıyorsa, o halde o, 

doğduktan sonra edindiği fikirleri tarafından veya dışsal düşünceler tarafından hareket ettiriliyor demektir. 

Bütün hayatını onlar için çabalamaya adayabilir; fakat yaşlandığında, bu yaşam süresinde ne yapmış 

olduğunu bile bilmeyecektir. Bu hayat süresinde hiç bir şey elde edememiş olmasına karşın, doğum sonrası 

edinilen o fikirler tarafından yönlendirilirken, sayısız yanlışlar yapmıştır. Bu yüzden bir sonraki 

yaşantısında, yaptığı yanlışlara karşılık edindiği karmayı ödemek zorundadır. 

 

Bir insan sinirlendiği zaman onun duygu ve düşüncelerini kontrol eden şey mantıktan ziyade duygudur. Bir 

kişinin bilime, dine veya bir ideolojiye olan inançları...v.b gibi çeşitli türlerdeki fikirleri, Buda Fa’nın 

gerçekleriyle altüst olduğunda sinirlenir de. Bu, insan doğasının şeytani kısmının galip gelmesine neden 

olur; o suretle de o kişiyi daha mantıksız bir hale dahi getirir; bu, o güne kadar edinilmiş olan düşünceler 

tarafından kontrol edilmenin bir sonucudur. Körü körüne neticelere varır veya durumu daha da karmaşık 

bir hale getirir. Hatta önceden belirlenmiş ilişkiye sahip olan bir kişi bile, bu sebepten dolayı davranışlarını 

sonsuz ve derin bir pişmanlığa döndürerek, kaderinde olan bu şansı kaybedebilir. 

 

Li Hongzhi 

11 Temmuz 1998 

 

FA’NIN İÇİNDE ERİMEK 

Şu anda artan bir şekilde daha fazla insan Dafa öğrencisi haline geliyor ve yeni gelenlerin daha iyi bir 

algısal kavrayışa sahip olması gibi bir trend var. Toplumda önceden varolan aşırı sol düşünce biçiminden 

kaynaklanan hiç bir engel olmaksızın ve onu kavramsal olarak kabul etmek için bir sürece ihtiyaç 

duymadan, grup Fa çalışması sırasında konular hakkında tartışmak için çok fazla zaman harcamaya ihtiyaç 

duymuyorlar. Bu yüzden, kendilerini mümkün olduğunca çabuk geliştirmeleri için Fa çalışmasına çok 

büyük zaman ayırmalılar. Zihniniz daha fazlasını alıp kavradıkça, değişim daha da hızlanır.    

 

Daha önce bir kez iyi bir insanın ve kötü bir insanın ne olduğundan bahsetmiştim. Bu, kötü bir şey yapıyor 

gibi görünen bir kişinin kötü olduğu ve iyi bir şey yapan bir kişinin iyi olduğu anlamına gelmez. Bazı 

kişilerin zihinleri kötü düşüncelerle dolup taşıyor – sadece onları göstermiyorlar, ya da nispeten daha 

sinsice saklıyorlar; fakat onlar gerçekten kötü insanlardır. Öte yandan bazı insanlar başlangıçta kötü 

değillerdir fakat arada bir kötü şeyler yaparlar; bu kişilerin ille de kötü insanlar olması gerekmez. Peki o 

halde iyi ve kötü insanı nasıl anlayacağız? 

 

Bir insan bir kap gibidir ve o, kendisinde ne taşıyorsa odur. Bir insanın gözleriyle tüm görebildiği ve 

kulaklarıyla tüm duyabildiği: şiddet, şehvet, yazınsal işlerdeki güç savaşı, maddi dünyada çıkar elde etmek 

için yapılan mücadele, paraya tapma, şeytan doğasının öteki görünümleri ve bunun gibi şeylerdir. Kafası 

bu tip şeylerle dolu olarak, bu tipte bir insan, nasıl görünüyorsa görünsün, gerçekten kötü bir insandır. Bir 

kişinin davranışlarını düşünceleri belirler. Bu tip şeylerle dolu bir zihinle, bu kişi ne yapabilir? Toplumun 

her kesiminde yansıtılan bozuk sosyal eğilimler, fark edilmez bir şekilde insanları değiştiriyor, insanları 

zehirliyor ve önemli miktarda insanın ‘‘anti geleneksel’’ ‘‘doğruluk karşıtı’’ ‘‘ahlak karşıtı’’ diye 



nitelendirdiği şeytan doğasına sahip insanlar yaratıyor. Bunun tek sebebi, herkesin zihninin az ya da çok 

belirli bir miktarda kirlenmiş olmasıdır, insanlar yüzeye çıkan problemlerin farkına varamıyorlar. En kaygı 

verici şey de budur! Her ne kadar toplum ekonomisi gelişmekte olsa da, bu insanların elinde 

mahvolacaktır, çünkü onlar insan düşünme biçimine sahip değillerdir.  

 

Öte yandan, eğer bir kişi, insan ırkının binlerce yıl hüküm sürmüş olan iyiliksever, geleneksel 

düşüncelerini kabul ederse, uygun (münasip) insan davranışlarına ve standartlarına inanırsa ve kendisini iyi 

şeylerle doldurursa, bu kişinin davranışları nasıl olacaktır? Bu kişi bunu ister belli etsin ister etmesin, o 

gerçekten iyi bir insandır. 

 

Bir öğrenci olarak aklında Dafa’dan başka bir şey yoksa, o kişi kesinlikle gerçek bir uygulayıcıdır. Bu 

yüzden Fa çalışma meselesi hakkında net bir anlayışa sahip olmak zorundasınız. Kitapları daha fazla 

okumak ve kitaplara daha fazla çalışmak, kendinizi gerçek anlamda geliştirmenin püf noktasıdır. Daha 

basit bir şekilde ortaya koyacak olursak, Dafa’yı okuduğunuz müddetçe değişmektesiniz; Dafa’yı 

okuduğunuz müddetçe yükselmektesiniz. Dafa'nın sınırsız içeriği, artı destekleyici anlamdaki egzersizleri, 

sizin Tamamlanmaya ulaşmanızı sağlayabilir. Grup okumaları veya kendi başınıza okumanız aynıdır.   

 

Antik dönemde yaşayan insanlar bir deyişe sahipti: “Kişi sabah Dao’yu duyduğunda, akşam gönül 

rahatlığıyla ölebilir” Günümüzde insanlık alemindeki hiç kimse bunun gerçek anlamını anlayamamaktadır. 

Bir kişinin zihni Fa’yı kabul ettiğinde, zihninin Fa’yı kabul eden o kısmının Fa’ya asimle ettirildiğini 

biliyor muydunuz? Fa’yı duymuş olan kişinin ölmesi üzerine, o kısım nereye gidecek? Benim sizden Fa’yı 

daha çok çalışmanızı, takıntılarınızı daha fazla yok etmenizi ve çeşitli türlerdeki insan fikirlerinizi terk 

etmenizi istememin nedeni, sizin sadece bir kısmınızın ayrılmasını sağlamak için değil, sizi 

Tamamlanmaya ulaştırmak içindir.     

 

Li Hongzhi  - 3 Ağustos, 1998 

 

 

BUDA FA VE BUDİZM 

Ne zaman Buda’dan bahsedilse, birçok kişinin aklına Budizm geliyor. Gerçekte ise Budizm, Buda Fa’nın 

insan dünyasındaki tezahür biçimlerinden sadece biridir. Buda Fa kendisini dünyada başka şekillerde de 

gösterir. Bir başka deyişle, Budizm, Buda Fa’nın tamamını temsil edemez. Budizm’deki her şey Buda 

Sakyamuni tarafından öğretilmemiştir. Dünyada Budizm’in, Sakyamuni'yi kendi ustası olarak sayıp kabul 

etmediği başka formları da vardır. Aslında bazılarının Buda Sakyamuni ile hiç bir ilgisi yoktur. Mesela, 

Tibet Budizmi'nin Sarı Mezhebi Yüce Güneş Tathagata’ya inanır ve Buda Sakyamuni’yi, Yüce Güneş 

Tathagata’nın Fa Bedeni olarak kabul eder. Onların tapınma imgeleri olan Milerpa ile, Tibet Budizmi'nin 

Beyaz Mezhebinin, Sakyamuni ile bir ilgisi yoktur, ne de Sakyamuni’nin Budizminden bahseder. O 

dönemlerde onlara inanan kişiler değil Buda Sakyamuni’nin kim olduğunu, Buda Sakyamuni’nin ismini 

dahi bilmiyorlardı. Tibet Budizmi’nin öteki mezheplerinin her biri, Buda Sakyamuni’yi farklı algılar. 

Theravada kendisini daima Buda Sakyamuni tarafından öğretilen geleneksel Budizm olarak görmüştür, 

çünkü Buda Sakyamuni zamanında kullanılan xiulian metodunu, biçim bakımından, gerçekten kendisine 

miras olarak almıştır. Orijinal temel ilkeleri ve giyiniş tarzını korumuştur ve sadece Buda Sakyamuni’ye 

inanır. Çin Budizm’i, Çin’de tanıtılmadan önce değiştirilmiştir. Xiulian metodu, sadece Buda 

Sakyamuni’ye inanılacağı yerde, birçok Buda’ya inanılması ile, fena halde değiştirilmiştir. Bu arada da, 

temel ilkeler iki misli arttırılmış ve içine antik Çin’in halk dinlerine ait dini törenler dahil edilmiştir. Dini 

törenleri esnasında - tahta balık, çanlar, gong ve davullar - gibi Çin müzik enstrümanları kullanılmış ve 

kıyafet stillerini, antik Çin halk kıyafetleri haline getirmişlerdir. ‘‘Mahayana’’ olarak yeniden 



isimlendirilmiş ve Buda Sakyamuni zamanındaki Budizm’den epeyce farklı bir hale getirilmiştir. Bu 

yüzden, o zamanlar Theravada, Mahayana’yı Sakyamuni’nin Budizm'i olarak kabul etmemiştir.  

 

Yukarıda konuştuklarımı Buda Fa ile Budizm bağlamındaki Budizm arasındaki ilişkiyi anlatmak için 

konuştum. Şimdi bunu tarihi bir perspektiften ele alayım. Batı toplumunda, topraktan çıkarılan Yunan 

kültürüne ait kalıntılar arasında da srivatsa sembolü bulunmuştur. Aslında Nuh'un tufanından önceki antik 

çağlarda da insanlar Buda’ya inanıyorlardı. Tufan zamanında, batı Asya’da ve Himalayaların güneybatı 

bölgesinde yaşayan antik Yunan soyundan bazı insanlar kurtuldu. O dönemlerde onlara ‘‘Brahmanlar’’ 

denirdi ve onlar günümüzdeki Beyaz Hintliler haline geldiler. Aslında Brahmanizm ilk başta Buda’ya 

inanıyordu. Buda’ya saygı gösterme geleneğini – o zamanlar Buda’ları ‘‘Tanrılar’’ olarak isimlendiren - 

antik Yunanlılardan almıştı. Yaklaşık bin yıl sonra, Brahmanizm’in, şekil değiştirerek kendini yüceltmesi 

başladı, aynen modern Mahayana'daki Budizm'de gerçekleşen değişiklikler gibi, Tibet Budizminde yapılan 

değişiklikler gibi, Japon Budizm’inde yapılan değişiklikler gibi v.b.. Bundan bin yıl sonra, antik 

Hindistan'da Brahmanizm’in Dharma-Bitiş dönemi başladı. İnsanlar Buda’ya inanmaktansa, çarpık şeylere 

inanmaya başladılar. O zamanlar Brahman insanları, artık Buda’ya inanmıyorlardı. Ondan ziyade, 

inandıkları şeylerin tamamı şeytanlar idi. Tapınmak için hayvanları öldürme ve kurban etme dinsel 

törenleri başladı. Buda Sakyamuni doğduğunda, Brahmanizm çoktan tamamıyla şeytani bir din haline 

gelmişti. Bu, Buda’nın değiştiğini anlatmaya çalışmıyor, sadece dinin şeytani bir hal aldığını anlatıyor. 

Antik Hindistan’dan kalan kültürel kalıntılar arasında, dağlardaki mağaralarda, kişi hala ilk 

Brahmanizm’den kalan heykeller bulabilir. Bütün oyulmuş Tanrı heykelleri, Buda’ların imgesini andırır. 

Çin’deki Buda heykelleri arasında da bu heykellerden bulunabilir. Örneğin, birkaç ana mağarada, yüz yüze 

oturmuş Buda heykelleri vardır...v.b... Buda hala Buda’dır – şeytani bir hale dönüşmüş olan dindir. Din, 

Tanrıları veya Buda’yı temsil edemez. Dini bozan, insan kalbinin ahlakının bozulmasıydı. Bütün bunlar, 

Buda Fa’nın ebedi ve Buda Fa’nın evrenin doğası olduğunu gösterir. Buda’ları yaratan kudretli Buda 

Fa’dır, ve Buda Fa’yı Buda Sakyamuni yaratmamıştır. Buda Sakyamuni kendi Meyve Konumu seviyesine 

kadar aydınlanarak Buda Fa’ya aydınlanmıştır. Bu insan uygarlığı döngüsü hakkında birkaç şey daha 

söyleyeyim. Dao’nun bir tür; Buda’nın ise bir başka tür tanrı olduğunu biliyor muydunuz? Peki Yahweh, 

İsa, ve Azize Mary de başka türden Tanrılar mıdır? Onların Meyve Konumu ve bütünsel biçimleri, 

uygulama amaçlarının farklılıkları ve evrenin Dafa’sını anlayış farklılıklarının bir sonucu olarak değişiklik 

gösterir. Bu uçsuz bucaksız kozmik vücudu yaratan, Buda Fa’dır; Buda’lar, Dao’lar ve Tanrı’lar değildir. 

İnsanoğlu tarafından ancak bu kadarı bilinmektedir. İnsanlara bilinmeyen olarak kalmayı sürdüren şeyler 

hala muazzam derecede fazladır! Buda Sakyamuni bir zamanlar, sadece Tathagata Buda’lar ile ilgili 

olarak, onların Ganges nehrindeki kumlar kadar fazla olduğunu söylememiş miydi? O Buda’ların 

öğretileri, Buda Sakyamuni tarafından öğretilen Dharma ile aynı olabilir miydi? Verecekleri öğreti – eğer 

insan toplumuna gelirlerse - veya geldiklerinde verecekleri öğreti, Buda Sakyamuni’nin öğrettiği Dharma 

ile kelime kelime aynı olabilir miydi? Buda Sakyamuni’den önceki 6 Buda, Buda Sakyamuni’nin öğrettiği 

Dharma’yı mı öğretti? Budizm'de, gelecekteki Buda olan Buda Maitreya’nın, bu insan dünyasına kendi 

öğretisini öğretmek için geleceğinden bahsedilir. O durumda o, Buda Sakyamuni’nin sözlerini mi tekrar 

edecek? Budizm’in gerçek anlamda xiulian uygulamaktansa, saçma sapan bir şekilde dine takılıp kalarak 

bugün bu noktaya gelmiş olmasını görmekten üzüntü duyuyorum. İkiyüzlü kimseler ve dini kullanan 

alçaklar, hem uygulama mekanlarını, hem de keşişleri ciddi bir biçimde yoldan çıkartıyor. Şöyle bir 

düşününce, o kadar da şaşıracak bir şey yok. Buda Sakyamuni aslında bir zamanlar Dharma’nın Son 

Dönemindeki durum hakkında konuşmuştu. Budizm bu son döneminde, Brahmanizm'den ne kadar farklı?  

 

Şu anda, Fa’yı öğretmek için dünyaya bir kez daha yeniden geldim – evrenin Fa’sını doğrudan öğretmek 

için. Bazı insanlar bu olguyu kabul etmeye cesaret edemiyor – kendi uygulamaları için 

endişelendiklerinden değil, ondan ziyade dinin kendisini koruma amacından veya sıradan insan 

duygularının yollarına çıkmasına izin verdiklerinden. Dini, Buda ile eşdeğer tutuyorlar. Sıradan insan 

düşüncelerini kullanarak karşı çıkan başkaları da var, çünkü Budizm'de inandıkları başlıca şeylere meydan 



okunuyor. Bu küçük bir takıntı mıdır? Buda Fa’ya ve Buda’lara iftira atma cesareti taşıyan gizli maksatlı 

kişiler, çoktan cehennemdeki hortlaklar haline gelmiş durumdalar. Sadece dünyadaki yaşamları henüz son 

bulmadı. Onlar kendilerini daima bir tür din bilgini olarak kabul etmişlerdir. Fakat onlar Buda Fa’nın 

gerçek anlamda ne kadarını biliyor! Genelde Buda kelimesi telaffuz edilir edilmez, onu derhal Budizm ile 

ilişkilendiriyorlar; Buda okulu telaffuz edilir edilmez, onun kendi adlandırdıkları Budizm olduğunu 

düşünüyorlar, Buda Fa telaffuz edilir edilmez, onu kendi bildikleri şey olarak kabul ediyorlar. Dünyanın 

birçok yerinde, dağların derinliklerinde uzun bir zamandan beridir xiulian uygulaması yapan insanlar var. 

Onların bir çoğu yüzlerce yıldan bu yana gelmiş olan Buda okulundaki farklı xiulian uygulama 

yöntemlerini takip ederek uygulama yapıyorlar. Onların Sakyamuni'nin dini ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu 

konseptler veya terimler hakkında bile net bir fikri olmayan din sömürücüleri, Falun Dafa’yı kritik edip 

eleştirmek için kendilerinde ne tür nitelikler barındırıyor? Geçmişte İsa’nın ortaya çıkması Yahudileri 

kızdırmıştı. İki bin beş yüz yıl önce, Sakyamuni’nin ortaya çıkması Brahmanizm'i sarsmıştı. Öyle 

görünüyor ki insanlar hiçbir zaman tarihten olumlu bir ders çıkaramıyorlar. Ondan ziyade, kendi kişisel 

çıkarları için, kötü derslerden bir şeyler çıkarıyorlar. Evrende oluşum, durgunluk ve bozulma yasası vardır. 

Hiçbir şey daim ve değişmez değildir. Farklı tarihi dönemlerde insanları kurtarmak için gelmiş olan 

Budalar vardır. Tarih bu şekilde gelişir. Aynı zamanda gelecekteki insan ırkı da Buda Fa’yı duyacaktır.  

 

 

DAFA KULLANILAMAZ 

Dafa tüm canlı varlıkları kurtarabilir. Karşı çıkılmaz gerçeklerin karşısında Üçlü Diyara kaçan o sözüm 

ona yüksek seviyeli varlıklar ve Dafa’ya zarar veren Üçlü Diyardan olanlar bile artık daha fazla bunu inkar 

edemezler. Yine de, bir problem ortaya çıktı ve kendisini sıradan insanlar arasında gösterdi. Örneğin, 

Dafa’ya karşı olan veya Dafa’ya inanmamış olan bazı insanlar da Dafa xiulian’ını öğrenmeye geldiler. 

Dafa tüm canlıları kurtarabilir. Öğrenmek için gelen hiç kimseye itirazım olmaz ve aslında ben Dafa’yı 

tüm canlılar için öğrettim. Asıl mesele şu, bu insanlar içlerinin derinliklerinde beni gerçek Shifu’ları olarak 

görmüyorlar. Onların Dafa’yı öğrenmedeki amacı, onu içlerinde bırakamadıkları şeyleri, dinlere ait şeyleri 

ve Tanrıyı korumak için kullanmak. Bu, Dafa’yı çalma eylemidir. Dafa’yı çalma niyetinin kendisi 

affedilemez bir günahtır. Fakat içlerinden bazılarının zihinlerinin insani tarafı, tam anlamıyla çok farkında 

değil; bu yüzden de onları  en başından beri gözlemliyorum. Onların Dafa’da almış olduğu yolun sebebine 

aldırmayarak, bunun onlar için hala karşılaşılması zor bir fırsat olduğunu düşündüğümden dolayı, suçlu 

olanlara bir başka şans daha veriyorum. Bununla birlikte, o bayan veya erkek Dafa’nın geniş çaplı 

yayıldığı bu zaman içerisinde doğdu - ve bir insan bedeni içerisinde. Bunun farkına varmaları için onları 

bekliyorum.  

 

Aslında, bu şekilde gelen ve kendi kavrayışlarını tamamen değiştirerek, kararlı ve azimli gerçek Dafa 

uygulayıcıları haline gelen bir grup insan da var. Fakat bir grup insan daha var ki, Dafa’yı değiştirmek 

niyeti taşıyorlar ve çoktandır Dafa’da tökezleyip duruyorlar. Dafa’nın insan dünyasındaki değişmezliği 

için, onların bu şekilde devam etmesine daha fazla göz yumamam. Bu yüzden onlar şanslarını gerçekten 

kaybedecek. Önceden söylediğim gibi, yüzeysel değişimler başkalarının görmesi içindir. Kurtarılıp 

kurtarılamayacağınız kalbinizi değiştirip yükseltmenize bağlıdır. Eğer orada bir değişim olmazsa 

gelişemez ve hiçbir şey elde edemezsiniz. Aslında Zhuan Falun’u okuduğunuzdan dolayı, vücudunuz 

yüzeyde bir şekilde kutsandı. Bunun dışında başka hiçbir şey elde edemediniz. O kirlilikte bir zihinle 

herhangi bir şey elde edebilir miydiniz? İnsanoğlu! Bir düşün! Neye inanmalısın? Neye inanmamalısın? 

Neden xiulian uyguluyorsun? Kimin için xiulian uyguluyorsun? Hayatın kimin için varoluyor? Bu gibi 

soruları, zihninizde esaslıca tartarak ölçüp biçeceğinize inanıyorum. Aksi takdirde, kaybedeceğiniz şeyleri 

bir daha asla telafi edemeyeceksiniz. Dafa kendisini insan ırkına gösterdiğinde, kaybedeceğiniz şeyler 

sadece bunlar olmayacak.  

 



 

KARARLILIK VE DAYANIKLILIK  

Buda Fa xiulian uygulaması görkemlidir. Aynı zamanda da çok ciddidir. Öğrenciler, sizler sadece bu 

dünyevi ortamda doğrunun ve yanlışın var olduğunu biliyorsunuz fakat şunu biliyor musunuz, diğer 

boyutlardaki canlılar - buna tanrılar da dahil - sahip oldukları farklı seviyelerden dolayı, evrenin başından 

sonuna, muazzam derecede değişiklik gösterir. Bu durum, olayları ve gerçeği algılayışlarında farklılıklara 

götürür. Özellikle, Fa Düzeltmesine ilişkin gerçeklik hakkındaki net olmadıkları durumlar nedeniyle, 

bazıları şiddetli engellemelere ve karşı koymalara neden oldular, öğrenciler ile kontak kurmak için farklı 

metotlar kullanarak zarar veriyorlar. O suretle de, Göksel gözü düşük seviyelerde açık olan bazı 

öğrencilerin Dafa’dan kuşku duymasına ve kafalarının karışmasına neden oldular. Fa Düzenlemesinden 

kaçmak için yüksek boyutlardan firar etmiş olan Üçlü Diyar içindeki bu varlıklar (sözüm ona ‘‘tanrılar’’) 

ve farklı türlerdeki sözüm ona ‘‘yüksek seviyeli varlıklar’’ arasında çoğu Fa Düzeltmesi ile ilgili gerçeği 

bilmiyor ve Fa Düzeltmesine karşı koyuyorlar. Kendi düşünceleri temelinde olan anlayışlarını göstererek 

veya söyleyerek ya da öğrencilere bir şeyler aktararak, öğrencilerin doğru inançlarına ve kararlılıklarına 

zararlar veriyorlar. Gerçekte ise onların hepsi çok düşük seviyeli şeyler ve aldatıcı yalanlardır. Onlar tanrı 

oldukları için çok iyiliksever görünüyorlar ve Dafa hakkında yetersiz algılayışa sahip olan grup grup 

öğrencinin tereddüt barındıran düşünceler geliştirmesine neden oluyorlar. Netice itibarı ile bazı insanlar 

Dafa çalışmayı bıraktılar ve hatta bazıları da aksi istikamete gittiler. Şu anda bu problem çok ciddi. Bu 

yüzden bu insanların durumu aşırı derecede acınacak durumda. Aynı zamanda da kaybetmiş oldukları 

şeyleri bir daha asla elde edemeyecekler ve bu onların hayatlarında büyük bir yıkımdır..  

 

Sizlere bütün bunlardan Daha İleri Yükselmeler ve Zhuan Falun’daki ‘‘İkinci bir xiulian yoktur’’ve 

‘‘Üçüncü gözünüz açık olarak nasıl xiulian uygulanır’’ konu başlıklarında bahsettim. Bu iyi kalpliymiş 

gibi görünen sözüm ona ‘‘yüksek seviyeli yaşamları’’ bir kez sizinle konuşurken gördüğünüzde neden 

kendinizi gerektiği gibi kontrol edemiyorsunuz? Onlar sizi Tamamlanmaya ulaştırabilir mi? Niçin bunu 

düşünmüyorsunuz? Siz Dafa’yı öğrenmeden önce niçin size aldırmıyorlardı? Neden siz Dafa’yı 

öğrendikten sonra sizin için fazlasıyla kaygılanmaya başladılar? Xiulian ciddidir. Size Fa’nın tüm 

prensiplerini öğrettim. Bütün bunlar kişisel uygulamanız içerisinde yaşamak ve geçmek zorunda 

olduğunuz testlerdir. Bunlardan geçmeyi başaramamak, sizin kendi suçunuzdur. Bütün bu zaman 

içerisinde bunun farkına varmanız için ve her şeyin tekrar yoluna girmesi için, sizlere fırsatlar verdim. 

Dafa’nın hatırı uğruna daha fazla bekleyemedim ve bu makaleyi yazmak zorundaydım. Bu makaleyi 

okuduğunuzda bunun farkına varacağınızın kesin olduğunu biliyorum; fakat bu sizin kendi xiulian 

uygulamanızdan gelmiyor. Neden bazı başkaları engellenmiyor? Daha önce Fa Düzeltmesinin Üçlü 

Diyarın ötesinde başladığını ve bu yüzden de Üçlü Diyarın içindeki bazı sözüm ona tanrıların onu 

göremediğini söylemiştim. Böylece, Dafa’ya zarar veren şeyleri yapmaya cesaret ettiler. Fa Düzenlemesi 

Üçlü Diyara ve insan dünyasına girdiğinde, kaçacak bir yerleri olmayacak. Bununla birlikte, yapmış 

oldukları her şeyin kayıtları mevcut - ki o da onların kendileri için gelecekte belirledikleri konumlarıdır. 

Bazıları seviyelerinden düşecek ve bazıları da insan haline gelecek. Bazıları aşağı dünyada hayaletler 

haline gelecek ve bazıları da yaptıklarını geri ödemek için neredeyse sonu gelmeyen bir şekilde tekrar 

tekrar yok edilerek ortadan kaldırılacak, çünkü bunlar onların sahip olduğu xinxing’i en hakiki yol ile 

teşhir etmeleri yoluyla edindikleri konumlardır. Bu yolla, yukarıdan olan tüm yaşamlar da kendi 

pozisyonlarını Dafa’da yeniden düzenliyorlar, insan dünyasındaki bu olaylardan ve dünyadaki sıradan 

insanlardan bahsetmeye gerek bile yok. Fa Düzenlemesinde yükselenler de, düşenler de, yok edilenler de 

var. Onların tanrı olmalarına, insan olmalarına veya hayalet olmalarına bakılmaksızın, hepsi farklı 

alemlerdeki pozisyonlardan birinde yeniden konumlandırılacaklar – hayatta kalmaktan, tamamen yok 

edilmeye kadar. Siz insanoğulları çok değerli sayılıyorsunuz çünkü sizler xiulian uygulayabiliyorsunuz, o 

yüzden sizlere bu gibi yüksek seviyeli prensipler öğretiliyor. Size değer veriliyor çünkü sizler xiulian 

uygulama yolu, erdemli aydınlanma ve doğru Fa ile, gerçek anlamda yüce Aydınlanmış Varlıklar olabilme 



yetisine sahipsiniz.  

 

Li Hongzhi - 16 Mart , 1999  

 

 

ŞEYTAN-DOĞASINI TEMİZLEMEK  

A.B.D deneyim paylaşım konferansının ardından, Fa’yı birtakım takıntıları ile dinleyen bazı kişiler, xiulian 

uygulamasının yakında biteceğini ve Shifu’nun bir kısım öğrenciyi yanına alarak gideceğini iddia etti. Bu, 

Dafa’ya ciddi şekilde zarar veren bir davranıştır ve şeytan doğasının çok büyük çapta ortaya çıkmasıdır. 

Ben ne zaman böyle bir ifadede bulundum? Bu, sizin olayları takıntılarınız yüzünden yanlış anlamanızdan 

kaynaklanıyor. Tamamlanmaya ulaşacağınızı nereden biliyorsunuz? Takıntılarınızı bile terk edemiyorken 

Tamamlanmaya nasıl ulaşabilirsiniz? Dafa ciddidir. O nasıl şeytani dinlerin yaptığı şeyleri takip edebilir? 

Kendinizde şeytan-doğasının daha başka hangi biçimlerini barındırıyorsunuz? Niçin Dafa’nın karşısında 

olmak zorundasınız? Eğer hala benim öğrencilerim olmak istiyorsanız, konuşurken şeytanlar tarafından 

kullanılmayı derhal durdurun.   

 

Öğrenciler! Xiulian uygulamasının hem ciddi hem de kutsal olduğunu defalarca söyledim. Aynı zamanda 

da, bizim uygulamamız topluma, insan ırkına ve kendimize karşı sorumlu olmalıdır. Neden soylu bir 

biçimde ve sıradan insanların toplumuna uyum sağlayan bir yolla xiulian uygulayamıyorsunuz? 

Başkalarına geriye fazla vakit kalmadığını, son hazırlıklarını yapıyor olduklarını veya Shifu’nun 

ayrılacağını ve yanına – şunu şunu - alacağını söyleyenlerin tamamı, umuyorum ki doğrudan veya dolaylı 

olarak sebep olduğunuz durumu derhal düzeltirsiniz. Tek bir kelime dahi şeytanlar tarafından istismar 

edilmemelidir. Bizim Tamamlanmaya ulaşma yolumuz açık ve hilesiz olmalıdır.  

 

Li Hongzhi - 30 Mart, 1999 


