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
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Açığa Çıkan Gerçek Doğa
Sebatla Dafa uygulayın, yılmayan bir irade ile
Temel olan Seviyelerin yükselmesidir
Testlerin karşısında kişinin gerçek doğası açığa çıkarılır
Tamamlanmaya ulaşın, bir Buda, Tao veya Tanrı haline gelerek
Li Hongzhi, 13 Haziran 1999

Benim Bazı Düşüncelerim
Son zamanlardaki haberlerde, Anavatan Çin'in, Amerika'ya olan 500 milyon dolar
değerindeki ticaret fazlasının indirimi karşılığında, benim Amerika'dan Çin'e geri iademi
istediklerini açıklıyorlar. Bunun hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Ben insanlara
yalnızca iyi olmayı öğretiyorum. Aynı zamanda, insanların hastalıklarından ve sağlık
problemlerinden kurtulmalarına koşulsuz olarak yardım ediyor ve onların zihinlerinin daha
yüksek seviyelere ulaşmalarını sağlıyorum. Bunun için hiç para almıyorum veya ödül olarak
maddi bir şeyler istemiyorum. Bütün bunlar, toplumun ve bu toplumun insanlarının üzerinde
pozitif bir etki yarattı ve bu, daha geniş çapta insanların kalplerini iyiliğe çevirdi ve insanların
ahlaki seviyelerini yükseltti. Düşünüyorum da acaba iademi istemelerinin sebebi bu mu?
Benim Çin'e dönmemi daha çok insanın Fa'yı elde edebilmesi ve kalplerini arındırmaları için
mi istiyorlar? Eğer durum buysa, lütfen bir anlaşmaya varmak için ülkeye 500 milyon dolar
kaybettirmeyin. Ben kendim geri dönebilirim.
Ama ben, bununla birlikte, duydum ki, iade edilen kişiler genellikle savaş suçluları, toplum
düşmanları ve suçlu kişilermiş. Eğer öyleyse, düşünüyorum da ben yukarıdaki kategorilerin
hangilerine uyuyorum acaba?
Aslında, ben insanlara kendilerine, Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü'yü rehber prensipler
alarak davranmalarını öğretmeye devam ediyorum. Böylece doğal olarak, kendim de bir örnek
oluşturuyorum. Falun Gong öğrencileri ve ben, hiç sebepsiz yere adil olmayan bir şekilde
davranılıp eleştirildiğimizde, her zaman müthiş bir iyilik, yardımseverlik ve müthiş bir
hoşgörü gösterdik ve devletin bizim ne olduğumuzu anlaması için gerekli zamanı onlara
verebilmek için her şeye sessizce katlandık. Ama bu hoşgörünün nedeni kesinlikle Falun
Gong öğrencilerinin ve benim herhangi bir şeyden korkmamız değildir. Şunu bilmelisiniz ki
bir insan bir kere hayatın gerçeğini ve gerçek anlamını öğrendikten sonra, kendi hayatını onun
için vermekten çekinmeyecektir. Bizim merhametimizi ya da müthiş toleransımızı korkuyla
karıştırma hatasına düşmemeli ve bu suretle umursamaz eylemlerinizin şiddetini
arttırmamalısınız. Bu kişiler aslında uyanmış olan insanlardır, onlar hayatın gerçek anlamını
öğrenmiş olan uygulayıcılardır. Ve sakın Falun Gong uygulayıcılarını "boş inançlarla"
uğraşıyorlar diye etiketlemeyin. İnsanlığın ve bilimin anlayacağı daha çok şey var. Dinler de
aslında daha yüksek varlıklara inançtan dolayı var olmuyorlar mı? Aslında, insanlık ahlakının
binlerce yıldır dayanmasını olanaklı kılan gerçek dinler ve Tanrılara olan antik inanç, bugün

insanlığın var olmasını- bu sizi, beni, bir sonraki kişiyi ve diğerlerini içerir- sağlayan şeydir.
Eğer bunlar olmasaydı, insanlık kendini felakete götürecek günahları işlemiş ve insanların
ataları büyük olasılıkla çok önceden ölmüş olurdu ve bugün olan var olmazdı. Gerçek şudur
ki, ahlak insanlık için son derece önemlidir. Eğer insan erdeme önem vermezse, insanlık için
son derece tehlikeli olan her türlü kötülüğü yapmaya eğilimli olur. İnsanlara bu kadarını
söyleyebilirim. Aslında, benim niyetim toplum için bir şey yapmak değildir ve hiçbir şekilde
sıradan insan meselelerine karışmak istemiyorum, hatta herhangi bir kişinin politik gücünü de
hiç arzulamıyorum. Herkes gücü bu kadar önemsemez. İnsanların şöyle bir deyişi yok mu
"Herkes farklı bir şeyin peşinden gider"? Ben yalnızca xiulian uygulayabileceklerin Fa'yı elde
etmelerini ve onlara gerçekten xinxing'lerini nasıl geliştirebileceklerini öğretmek istiyorum ki
bu da onların ahlak standartlarını yükseltmektir. Bunun yanında, herkes Falun Gong'u
öğrenmeye gelmeyecektir ve dahası yaptığım şeyin politika ile hiçbir bağlantısı olmaması
zorunludur. Şüphesiz, kalpleri iyiliğe dönmüş olan ve ahlakları yükselmiş olan uygulayıcılar
her ulus veya ülke için yararlıdır. Nasıl insanların iyi ve sağlıklı kalmalarına yardım eden ve
insanların ahlaki seviyelerini yükselten bir şey "şeytani bir tarikat" olarak etiketlenebilir? Her
Falun Gong uygulayıcısı toplumun bir üyesidir ve her birinin kendi işi ve kariyeri vardır.
Sadece Falun Gong egzersizleri yapmak için her sabah yarım saat ya da bir saat parklara daha
sonra da işlerine gitmektedirler. Bizim, dinlerde olduğu gibi, insanların izlemeleri gereken
çeşitli hükümlerimiz yoktur, ya da bizim tapınaklarımız, kiliselerimiz veya dinsel törenlerimiz
de yoktur. İnsanlar öğrenmeye istedikleri gibi gelip gidebilirler ve biz üyelik listelerine de
sahip değiliz. Bu nasıl bir dindir? "Şeytaniliğe" gelince, insanlara iyi olmalarını öğretmek,
bunun için insanlardan para almamak ve insanları iyileştirmek için bir şeyler yapmak ve
onların sağlıklı kalmalarını sağlamak "şeytanilik" olarak sınıflandırılabilir mi? Veya bir şey
yalnızca Komünist Partinin teorilerine uymuyor diye "şeytani" olabilir mi? Bunun yanında,
şeytani bir din şeytani bir dindir ve bu devletin belirlediği bir şey değildir. Şeytani bir din,
devletteki belirli bir takım kişilerin fikirleri ile uyuşuyorsa "doğru" olarak etiketlenebilir mi
acaba? Ve doğru olan biri, onların kişisel fikirleri ile uyuşmadığı için "şeytani" olarak
tanımlanabilir mi?
Aslında, bazı insanların Falun Gong'a karşı gelmeye neden eğilimli olduklarını çok iyi
bilmekteyim. Tıpkı medya tarafından açıklandığı gibi, Falun Gong uygulayan çok fazla sayıda
insan var. 100 milyon insan aslında hiçte küçük bir rakam değil. Peki, bu kadar çok sayıda iyi
insana sahip olmaktan neden korkulsun? Ne kadar çok iyi insan varsa, o kadar iyi ve ne kadar
az sayıda kötü insan varsa o kadar iyi olduğu doğru değil midir? Ben, Li Hongzhi, koşulsuz
olarak uygulayıcıların ahlaklarını geliştirmelerine ve sağlıklarını kazanmalarına yardım
ediyorum. Bu da sosyal dengeyi sağlıyor ve insanların güçlü vücutları ile topluma daha iyi bir
şekilde hizmet etmelerine imkan veriyor. Bu, gücü elinde tutan insanlara hizmet etmiyor mu?
Bu şeylere, aslında, gerçekten ulaşılmıştır. Peki neden bana teşekkür etmek yerine, 100
milyon kadar insanı devlete karşı çeviriyorlar? Hangi devlet bu kadar anlaşılmaz olabilir?
Dahası, bu 100 milyon insandan hangisinin ailesi, çocukları ve arkadaşları yok? Bu yalnızca
100 milyon insan meselesi mi? Bu yüzden karşı çıktıkları insanların sayısı daha da fazla
olabilir. "Sevgili topraklarımın liderleri" hakikaten sizlere ne oldu? Eğer benim, Li
Hongzhi'nın hayatı ile o iyi insanlara duydukları korkuyu dağıtabileceksem, ben hemen geri
dönebilirim ve onların bana istediklerini yapmasına izin verebilirim. "Evrensel kınamalar
riskini göz önüne alıp", insan gücünü ve kapitali israf ederek, politika ve parayı kullanarak
insan haklarını çiğneyen bir anlaşma peşinde koşmak niye? Amerika, diğer taraftan insan
haklarına saygıda bir lider olmuştur. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri, böyle bir
anlaşma yapmak için insan haklarına ihanet eder mi? Bunun yanında ben A.B.D.'nin kalıcı
vatandaşıyım, A.B.D.'nin yargılama yetkisi altında yaşayan kalıcı bir vatandaşım.
Parmağımı özellikle birilerine karşı çevirmek istemiyorum. Onların yaptıkları şeyler bana çok
anlamsız geliyor. Toplumun gönlünü kazanmak için böyle güzel bir fırsattan vazgeçip bunun
yerine 100 milyon insanı devlete karşı çevirmek niye?
Birçok kişinin Zhongnanhai'ye* gittiği ve belirli insanların buna şok olduğu ve bununla ilgili
olarak çok öfkelendikleri söylendi. Aslında, giden insanların sayısı hiç de fazla değildi. Bir

düşünün: şu anda 100 milyon kişi Falun Gong uygulamakta ve yalnızca 10.000 kişinin
üzerinde insan oraya gitti. Bunun çok olduğunu söyleyebilir misiniz? İnsanları harekete
geçirmeye hiç gerek yoktu: 100 milyon üzerinde insan arasından biri gitmek isterse ve bir
diğeri de gitmek isterse azıcık bir zamanda 10.000'inin üzerinde kişi toplanır. Bu kişiler
herhangi bir slogan atmadılar veya pankart açmadılar, sınırı aşacak herhangi bir davranışta
bulunmadılar ve dahası kesinlikle devlete karşı değildiler. Onlar yalnızca bizim durumumuzu
devlete açıklamak istediler. Bunda yanlış olan ne var? Size şunu sormama izin verin: Hiçbir
protestocu bu kadar iyi davranır mıydı? Bunu gördüğünüz zaman bile kalbiniz biraz
oynamıyor mu? Ama siz Falun Gong ile ilgili bir yanlış bulmaya çalışmakta ısrar
ediyorsunuz. Fakat Falun Gong'u yok etmeye çalışırken, Falun Gong'un yararlarını göz ardı
etme yaklaşımınız gerçekten geri kalmış bir yaklaşımdır. Bazı insanların düşündüğü gibi
Falun Gong, berbat bir şey değildir. Tam tersine, herhangi bir topluma sayısız yararlar
getirmekte ve en ufak bir zarar vermemektedir. Bunun yanında insanların desteğini
kaybetmekse, gerçekten en korkunç olanıdır. Dürüst olmak gerekirse, Falun Gong öğrencileri
de kendilerini geliştirme sürecinde olan insanlardır ve onların hala insan zihinleri vardır.
Haksız davranıldıkları bir durumda, daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum ve bu da
benim en çok endişe ettiğim konudur.
*Zhongnanhai (conğ-nan-hay): Çin'in devlet yönetiminde etkin üst düzey liderlerinin ikamet
ettikleri ve çalışma ofislerinin bulunduğu bölge.
Li Hongzhi, 2 Haziran 1999
Yer Belirleme
Bir xiulian uygulayıcısının geçmekte olduğu sınavlar sıradan insanların dayanamayacakları
şeylerdir. Bu yüzden tarih boyunca, çok az kimse xiulian uygulamasında başarıya ulaşabilmiş
ve Tamamlanmaya varabilmiştir. İnsanlar yalnızca insanlardır. Kritik anlarda onların insani
fikirlerini bırakmaları zordur, ama onlar her zaman kendilerini ikna edecek sebepler bulurlar.
Muhteşem bir uygulayıcı, diğer taraftan, kendi kişiselliğini ve hatta bütün sıradan insan
düşüncelerini hayati önem taşıyan sınavlar ortasında bırakabilir. Tamamlanmayı belirleyen
testlerden geçebilen Dafa uygulayıcılarını kutlarım. Varlıklarınızın içinde hiç bozulmayan
sonsuzluk ve hatta gelecekteki seviyeleriniz sizin, kendiniz tarafından oluşturuldu; kudretli
erdeminiz sizin xiulian uygulamanızdan gelir. Azimli olun! Bu en muhteşem ve en yüce
ayrıcalıktır.
Li Hongzhi, 13 Haziran 1999

İstikrar
Son zamanlarda ortaya çıkan şeyler birçok Falun Dafa uygulayıcısına ciddi zararlar vermiştir.
Aynı zamanda bunlar, ulusun imajını da şiddetli bir şekilde lekelemiştir. İlgili bölgelerin veya
ilgili departmanların direkt veya dolaylı yoldan Falun Gong öğrencilerinin uygulamalarını
engellemeleri ve bozmaları ile ilgili öğrencilerin edindikleri bilgilerle alakalı olarak ve bazı
insanların devletle insanların birbiriyle zıtlıklarını daha geniş bir çerçeveye koyma ve böylece
politik kazanç elde etmek için güçlerini bir Falun Gong "olayı" yaratmak amacıyla
kullanmaları ile ilgili olarak, öğrenciler bu vakaları normal kanallardan devletin değişik
kademelerine ve ülkenin liderlerine açıklayabilirler.
Ama biz xiulian uygulayıcılarıyız. Politika ile ilgilenmeyin ve bir süre önce meydana gelen
olayların sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Zihinlerinizi sakinleştirin, normal
uygulamanıza ve Fa çalışmanıza devam edin, azimli olun ve sağlam bir şekilde xiulian
uygulayın ve hiç durmadan kendinizi geliştirin.

Li Hongzhi, 13 Haziran 1999

Falun Dafa'nın Rusça Versiyonu İçin İthaf
Onu aziz tut!
Tanrıların yeminleri yerine getirildi;
Onu aziz tut!
Bu sizin aramakta olduğunuz şeydir;
Onu aziz tut!
Fa tam önünüzdedir.
Li Hongzhi, 10 Temmuz 1999

Batıl İnanç Hakkında Daha İleri Yorumlar
"Batıl inanç" (mi xin) aslında, Çin'de politika ile oynayan belli kişiler onu ölümcül bir güçle
abartılı bir terime dönüştürmeden önce oldukça normal bir terimdi. Aslında bu politikacılar
tarafından yayılması sağlanan "batıl inanç" batıl inanç değildir, ama politik bir etiket, politik
bir slogan, başkalarına saldırırken kullanılan politik bir terimdir. Bir şeye bir kere bu büyük
etiket vurulursa bu şey bilime karşıt gelir ve böylece küstahça saldırılır.
İşin aslı, her türlü politik kampanyalardan geçmiş kişiler çok zekidirler. Daha önce bir şeye
inanmış, tatminsizlik hissetmiş, başka bir şeye veya birine körü körüne hayran olmuş ve
tecrübelerinden derslerini almışlardır. Özellikle Kültür Devrimi sırasında, bu kişiler
ruhlarında, oldukça unutulmaz bir esinti deneyimlediler. Siz bunun gibi insanların herhangi
bir şeye böyle gözü kapalı bir şekilde inanmalarını sağlayabilir misiniz? Bugün insanlar bir
şeyin gerçek ya da politik oyunlar tarafından uydurulan sözüm ona "batıl inanç" olup
olmadığını ayırt etmede her zamankinden daha yetenekliler.
Bir şeyin bilimsel veya batıl inanç olup olmadığı politikacılar tarafından karar verilen bir şey
değildir. Bunun yerine, bu bilim adamları tarafından değerlendirilmelidir. Yine de politik
amaçlar için kullanılan sözüm ona "bilim adamları" da aslında politik figürlerdir. Bu tip
insanlar için gerçekten bilimsel ve tarafsız bir bakış noktasından doğru ve bilimsel bir sonuç
çıkarmak imkânsızdır. Bu yüzden, temel olarak onlara bilim adamı denmez. Sonuçta, onlar
politikacıların ellerinde yalnızca insanlara saldırmak için kullanılan sopalar olarak rol
oynayabilirler.
Kozmosun gerçeğinin Dafa xiulian uygulaması öğrencileri tarafından anlaşılan anlamı,
rasyonel anlayış ve deneyim sonucunda ortaya çıkan bir yükseliştir. İnsanlar için, bütün
teorileri aşan kozmosun Fa-prensiplerini -saldırmak için duruşları ne olursa olsun- çürütmeye
çalışmak boşunadır. Özellikle insan ahlakının tamamen çöküşün sınırında olduğu bir
zamanda, insanlara tekrar merhamet gösteren ve bu son şansı onlara veren yine Yüce
Kozmostur. Bu, insanlığın kutlayacağı ve çok değer vermesi gereken son umududur. Fakat
insanlar ise bencil isteklerden dolayı, yine de kozmosun insanlığa verdiği bu son ümidi,
Cenneti ve Dünyayı çileden çıkarak baltalıyorlar. Cahil insanlar yine de birçok felaketi "doğal
olaylar" olarak adlandırıyor. Kozmos insanlık için var olmuyor. İnsanlar sadece en düşük
seviyedeki yaşamların var oluşunun görünüm şeklidir. Eğer insanlar artık evrenin bu

seviyesinin var oluşunun standardına uymazlarsa, o zaman yalnızca evrenin tarihi tarafından
ayıklanacaklardır.
İnsanlık! Uyanın! Tanrıların tarihteki yeminleri yerine gelmektedir. Bütün varlıkları Dafa
yargılamaktadır. Bir insanın hayat yolu kendi seçimidir. Kişinin sahip olduğu tek bir düşünce
geleceğini belirleyebilir.
Onu kutlayın ve çok değer verin. Kozmosun Fa-prensipleri tam önünüzdedir.
Li Hongzhi, 13 Temmuz 1999

Üstadın Bir Fotoğrafı: Sessizce Dünyayı Seyretmek

Üstat Li, 20 Temmuz 1999'ü takiben New York'tan ayrıldıktan sonra dağların ortasında
dünyayı seyrediyor. (Fotoğraf 19 Ocak 2000 tarihinde yayınlanmıştır.)
Bilen Kalp
Seyahate rehberlik eden Shifu ile birlikte, Fa bütün canlıları kurtarıyor
Bir yelkenli yükseltirken, yüz milyon yelkenli onu takip ediyor.
Geride bırakılan takıntılarla, hafifleyen tekneler hızla süzülüyorlar,
İnsani zihni ağır olanlar, okyanusu geçmenin zorluğunu kanıtlıyor.
Rüzgâr ve bulutlar aniden değişiyor ve cennetler yıkılacağa benziyor,
Dağlar titriyor, denizler çalkalanıyor ve haşin dalgalar kabarıyor.
Shifu'yu yakından takip ederek, Dafa'yı sadakatle uygulayın,
Çok güçlü takıntılarla, yönler kayboluyor.
Bazıları hayatları için kaçıyorlar, alabora olan teknelerini
ve parçalanmış yelkenlilerini terk ediyorlar
Çamur ve kum tamamen elendikçe, altın doğrudan parlıyor.
Şaşalı konuşmalar, yaşama ve ölüme gelince hiçbir şey ifade etmiyor.
Eylemler gerçek olanı ortaya çıkarıyor.

Tamamlanma günü geldiğinde,
Gerçeğin yüce ifşaatı dünyayı hayret içinde bırakacak.
(22 Mayıs 2000'de yayınlanmıştır.)
Li Hongzhi, 12 Ekim 1999

Tamamlanmaya Doğru
Fa'yı takıntılarla çalışmak gerçek xiulian uygulaması değildir. Ama yine de xiulian
uygulaması boyunca bir kişi yavaş yavaş temel takıntılarının farkına varıp, kendini onlardan
kurtarır ve bir xiulian uygulayıcısının standardına ulaşır. Peki, o zaman temel bir takıntı
nedir? İnsanlar dünyada birçok fikir edinirler ve sonuç olarak yanıp tutuştukları şeyleri elde
etmek için bu fikirler tarafından yönlendirilirler. Ama bir insan bu dünyaya geldiği zaman,
hayatının akışını ve onun içinde ne kazanıp ne kaybedeceğini belirleyen karmik
ayarlamalardır. Bir kişinin düşünceleri nasıl olurda hayatının her safhasını belirleyebilir.
Böylece bu sözüm ona "güzel hayaller ve dilekler" hiçbir zaman gerçekleşmeyen acı dolu
takıntılar olup peşinden koşulan hayallere dönüşür.
Dafa sınırsız içsel anlama sahiptir ve tabii ki insanlığa ait her şey birlikte kozmosun her
seviyesindeki her şeyi yaratmıştır. Böylece yok edilmekte olan o eski, fesat, şeytani güçler
tarafından Fa'ya zulüm etmek için kullanılan o rezil insanlar hariç, insanlar Fa'nın içinde iyi
olduğunu düşündükleri şeyleri görebilmektedirler. Bazıları Dafa'nın Fa prensiplerini
gerçekten görebilirler. Bazı birçok öğrenci de kendi insani fikirleriyle Dafa'nın içinde değişik
isteklerini ve dileklerini bulurlar ve Dafa'da xiulian uygulamaya bu insani takıntıların
zorlamalarıyla gelirler.
Bazıları Dafa'nın kendi bilim anlayışlarıyla uyuştuğunu düşünür; bazıları Dafa'nın kendi
davranış kurallarına uyduğunu düşünür; bazıları politika hakkındaki tatminsizliklerine
seslendiğini düşünür; bazı insanlar Dafa'nın insanlığın dejenere olmuş ahlakını
kurtarabileceğini düşünür; bazı kişiler Dafa'nın hastalıklarını iyileştirebileceğini düşünür;
bazıları Dafa'nın ve Shifu'nun doğru olduğunu düşünür vs. İnsanlar için bu dünyada bu güzel
hayaller ve dileklerin peşinde bu takıntılarla koşmalarının yanlış bir tarafı yoktur. Ama bir
xiulian uygulayıcısı kesinlikle böyle olmamalıdır. Dafa'nın yoluna bu düşüncelerle
başlayabilirsiniz, ama xiulian uygulaması yolu boyunca kendinize bir uygulayıcı olarak
davranmalısınız. Bununla birlikte xiulian uygulaması boyunca, kitabı okuyarak, Fa'yı
çalışarak ve azimle ilerleme kaydederek, Dafa'ya ilk geldiğinizdeki düşüncelerinizin ne
olduğunun net olarak farkına varmalısınız. Bir süre boyunca xiulian uyguladıktan sonra,
düşünceleriniz hala aynı mı? Yola o insani takıntılarınız yüzünden mi devam ediyorsunuz?
Eğer böyleyse benim öğrencim olarak sayılamazsınız. Bu sizin temel takıntılarınızdan
kurtulamadığınız ve Fa'yı Fa'dan anlayamadığınız anlamına gelir. Çin'de Dafa'nın karşılaşmış
olduğu şeytani testler sırasında ayıklanmış olan insanların hepsi bu takıntılardan
vazgeçememiş olanlardır. Aynı zamanda Dafa hakkında negatif bir etkide bulunmuşlardır.
Buna rağmen, şiddetli zorluklar altında acı çeken çok fazla sayıdaki gerçek uygulayıcıların
içinde bulunduğu durumun sona erme zamanı, bu insanların temel takıntılarının farkına
varabilmeleri için durmadan ertelenmiştir. Bunun sebebi aralarından birçoğunun önceden
yazılı kadere sahip ve Tamamlanmaya varma potansiyeline sahip olmalarıdır.
Şu anda Dafa'ya zulüm etmek için eski güçlerin kullandıkları en büyük bahanelerden birinin
sizin temel takıntılarınızın hala ortaya çıkmamış olduğunu biliyor musunuz? İşte bu yüzden,
bu insanları belirleyebilmek için, sıkıntılar daha şiddetli bir hale gelmiştir. Eğer siz Dafa'nın
insan bilimi ile tutarlılığına bağlıysanız, onlar, Dafa'nın boş bir inanç olduğunu yaymak için

kirlenmiş insanları kullanırlar, eğer Dafa'nın hastalıkları iyileştirme gücüne bağlıysanız, onlar
Dafa'nın insanlara ilaç almalarını yasakladığını ve bununda 1.400 kişinin ölümüne yol açtığı
yalanlarını yaymak için kirlenmiş insanları kullanırlar; Hatta Dafa'nın politika ile alakası
olmadığını söylediğinizde, onlar Dafa'nın ve Li Hongzhi'nın arkasında yabancı politik
güçlerin olduğu yalanını yayacak kötü insanlara sahipler, vs; eğer Dafa'nın hiçbir ücret talep
etmediğini söylerseniz, onlar, Shifu'nun dürüst olmayan yollardan servet biriktirme peşinde
olduğunu söylerler. Neye bağlıysanız, onlar onun hakkında yalanlar uyduracak kişilere
sahipler. Hatta Dafa'ya zarar geleceğinden korkuyorsanız, onlar Shifu'nun yazdıklarını iddia
ettikleri makaleler üretirler. Bir düşünün: şu andaki bu devasa test Dafa'nın ve öğrencilerin
Shifu'nun yokluğunda olayların nasıl üstesinden geldiklerini görmek içindir. Shifu nasıl
konuşabilir? Nasıl size ne yapmanız gerektiğini tekrar söyleyebilirim? Buna ek olarak, nefret
dolu insanları kontrol ederek Dafa'yı ve öğrencilerini, bütün insani düşünceleri ve takıntıları
hedef alan eksiksiz, çok yönlü ve yıkıcı bir sınavdan geçiriyorlar. Eğer xiulian uygulamanızda
o temel insani takıntılarınızdan gerçekten kurtulmakta başarılı olsaydınız, bu son sıkıntı bu
kadar saldırgan olmayacaktı.
Hatta şimdi bile, bazı insanlar kitabı okumaya geldiğinde konsantre olamıyorlar. Aranızda
Dafa için çalışanlarınız, özellikle kitabı okumamayı ve Fa'yı çalışmamayı gizlemek için hiçbir
bahane kullanmamalıdırlar. Hatta Shifu'nuz, yani benim için çalışıyorsanız bile, hala Fa'yı
sakin bir zihinle çalışmalı her gün çalışmalı ve kendinizi kesintisiz ve sağlam bir şekilde
geliştirmelisiniz. Zihniniz okurken oradan oraya savrulduğunda, kitaptaki sayısız Budalar,
Taolar ve Tanrılar gülünç ve acınacak zihninizi ve düşüncelerinizde sizi kontrol eden o berbat
karmayı görüyorlar. Yine de siz hala saplantıya tutunuyor ve uyanmak konusunda başarısız
oluyorsunuz. Bazı gönüllü kişiler uzun zaman dönemleri boyunca Fa'yı çalışmadan ve
okumadan geçiriyorlar. Böyle Dafa işini nasıl iyi yapabilirler? Siz bilinçsiz olarak Fa'ya
düzeltilmesi zor olan birçok zarara sebep oldunuz. Geçmiş hatalarınız sizi daha da
olgunlaştırmalıydı. Eski, şeytani güçlerin sizin zihninizdeki açıklardan avantaj elde etmelerini
önlemenin en iyi yolu zamanınızı Fa'yı çalışmak için en iyi şekilde kullanmaktır.
Bugün açığa çıkan şey tarihte çok önce ayarlanmıştı. Baskı altında Fa'yı onaylamak için ileri
adım atan öğrenciler muhteşemler. Ayıklanmalarına ramak kalmış olan son grup yüksek
seviye varlıkları neden benim ve Dafa hakkında yalanlar uydurduklarını sorguladığım zaman,
şöyle cevap verdiler: "Başka yol yok. Yürüdüğünüz yol fazla doğru. Yoksa Dafa ve
öğrencileriniz başka şekilde nasıl test edilebilir?" Dafa'ya zarar verenler yalnızca bir avuç
şeytani güçtür. Yaptıkları tek şey kendilerinin de ayıklanmaları gerektiğini düşündükleri o
şeytani varlıkları kullanmak. Kozmostaki ölçüsüz ve sayısız Budalar, Taolar, Tanrılar ve daha
büyük kozmik vücutlardaki varlıklar kozmostaki bu ufacık toz zerreciği üzerindeki her şeyi
seyrediyorlar. Dafa kozmostaki her şeyi tamamlanmaya ulaştırmıştır. Kudretli erdem
görkemli ve ebedidir. O sert ve çok yönlü testlerden çıkabilen öğrenciler bu dünyada Dafa
için kaya sağlamlığında bir temel yerleştirmişler ve Dafa'nın bu dünyadaki gerçek
görüntüsünü sergileyip, kendi muhteşem pozisyonlarını tamamlamışlardır. Şeytan yakında
tamamen yok edilecektir, insan dünyasında kötü olanlar gerekli geri ödemeyi alacaklardır ve
günahların devam edilmesine izin verilmeyecektir. Öğrenciler Tamamlanmaya varmayı
beklemekteler ve ben de daha fazla bekleyemem. Herkesin davranışı iyi veya kötü, elde
edeceği sonucu göstermektedir. Tüm yaşamlar, gelecekteki pozisyonlarınızı kendiniz
seçeceksiniz.
Li Hongzhi, 16 Haziran 2000

Tayvan Fa Konferansına
Öncelikle, tebriklerimi tüm Tayvan Dafa öğrencilerini içine alacak şekilde genişletmek
istiyorum - herkese selamlar!

Aynı zamanda Fa konferansınızın başarı ile sonuçlanmasını diliyorum!
Umuyorum ki, bu Fa konferansı yoluyla eksik olduğunuz yerleri bulabilecek ve daha azimli
hale geleceksiniz ve onu içinde nasıl çalıştığınızı ve uygulama yaptığınızı kıyaslayabildiğiniz
bir Fa konferansı haline getirecek ve doğru Fa'yı dünyanın insanlarına göstereceksiniz.
Li Hongzhi, 25 Haziran 2000

Referans İçin Bir Kehanet
Öğrenciler: Şu anda Çin'de ortaya çıkmakta olan şey daha önce tarihte ayarlanmıştı ve tarih
boyunca birçok kişi bunun kehanetinde bulundu. Onlar, hem dünyanın aldanmış yoluna uyum
sağlamak hem de insanları uyarmak için, konuyu doğrudan açıklamayı seçmediler. Bu
yüzden, sıradan insanlar kehanetin anlamını ancak tarih geçmeye başlayınca
kavrayabiliyorlar.
Mesela, şu anda Çin'de ortaya çıkmakta olan şey ile ilgili olarak, Fransız Nostradamus,
Asırlar adlı kehanetler kitabında, aşağıdaki şeyi yüzyıllar önce belirtmişti.
1999 yılının yedinci ayında
Gökyüzünden Terörün büyük bir Kralı gelecek
Moğolların büyük kralının hayatını geri getirmek için,
İnsanlara mutluluğu getirmek adına Mars'ın hüküm sürmesinden önce ve sonra¹
Onun "1999 yılının 7. ayında, Gökyüzünden bir... Terör gelecek, ….kralının hayatını geri
getirmek için" olarak söylediği şey tam anlamıyla Çin Komünist Partisinin Merkez
Komitesi'nde bulunan ve güçlerini Dafa'yı ve Dafa öğrencilerini kapsamlı ve gaddar bir
şekilde bastırmayı başlatmak için kullanan, gizli niyetlere sahip bir takım insanları işaret
etmektedir. Onlar insanları tutuklamış, insanları dövmüş, insanları çalışma kamplarına
göndermiş, insanları hapse mahkûm etmiş, kitapları yok etmiş ve orduyu, polisi, gizli ajanları
ve diplomatik yöntemleri kullanmış ve bütün radyo istasyonlarını, televizyon istasyonlarını ve
medyayı yalanlar yaymaları ve zulmü sürdürmeleri için alçakça kullanmışlardır. Onların
şeytaniliği bütün dünyaya yayılırken, ezici büyüklükleri cennetleri yıkmakla tehdit ediyor
gibiydi. Dejenere olmuş anlayışlarıyla, eski güçler bunu Dafa'yı yıkıcı bir tavırla sözüm ona
test etmek için ayarladılar. Shifu'nun insanlar arasındaki Fa-düzeltmesi süreci, Tanrıların
bakış açısıyla, tıpkı hayatın yeniden bir canlandırılma süreci gibidir.
"Mars'ın hüküm sürmesinden önce ve sonra" cümlesi, 1999 yılından önce ve sonra [Karl]
Marx'ın dünyayı yönettiğini söylemek istemektedir. Aslında, yalnızca komünist parti
tarafından yönetilen toplumlar Marksizm'i uygulamamaktadırlar. Bu dünyadaki gelişmiş
ülkeler tarafından uygulanan sosyal refah sistemi da aslında kapitalizmin içindeki komünist
şeylerdir. Onlar özgür toplumlar olarak görünürler ama aslında tüm dünya komünizmi uygular
gibi görünmektedir. Komünist ülkeden batıdaki gelişmiş ülkelere gelen kişiler bir izlenimi
paylaşıyorlar: "Burada komünizm hissediliyor tek farkı onlar vahşi devrimi savunmuyorlar."
Son bölümle ile ilgili olarak, "İnsanlara mutluluğu getirmek adına", komünizmin bütün
insanlığı kurtuluşa götürme ve batı toplumunun ağır vergilendirmelerle sosyal refahı sağlama
düşüncesini işaret eder.
Bu olay hala sonuçlanma sürecinde olduğu için, ben yalnızca bu birkaç cümleyi deşifre
ediyorum. Aslında, bu dönemle ilgili kehanetler birçok ülkede yayılmıştır. Yukarıdaki birkaç
söz yalnızca referans içindir.

Not: Nostradamus'un Asırlar eserindeki 72. dörtlük.
Li Hongzhi, 28 Haziran 2000

İsteğe Göre Kullanmak
Ben, modern Çin dili tarafından standartlaştırılan ve anlamları daraltılan grameri ve
sözcükleri hiçbir zaman sevmedim. Bu yüzden Fa'yı öğretirken çoğu zaman standartlaştırılmış
grameri ve sözcükleri kullanmıyorum! Bazı insanlar bunu anlamıyorlar. İşin gerçeği,
anlamları modern insanlar tarafından değiştirilmiş sözcükler, içlerinde, zaten modern
insanların fikirlerini aşılanmış bir şekilde taşıyorlar. Özellikle ateizmin ve politikanın
elementlerini taşıyan sözcüklerin Fa'yı öğretirken kullanılmaları imkânsızdır. Öğrencilerin
anlamasını sağlamak için, modern Çin dilini ve gramerini kullanabilmek için yapabileceğimi
yapmaya çalışıyorum.
Evrenin Fa'sı nasıl olurda insan kültürü tarafından standartlaştırılabilir? Fa'nın prensiplerini
net bir şekilde açıklayabildiğim sürece, insan kültürünün düğümlerini çözüyor, o kuralları ve
kısıtlamaları kırıyor ve dili istediğim gibi kullanıyorum. Dafa'yı açık bir şekilde ifade
edebilmek için, dili dilediğim gibi kullanıyorum, bazen cümlelerim çok uzun oluyor ve
cümlelerin anlamını derinleştirmek ve vurgulamak için sözcükleri tekrarlıyorum. Yine de
Fa'nın yüksek seviyelerdeki derin prensiplerini ifade etmek için insan dilini kullanmak çok
zor. Sözcüklerin ifade edebildiği kadar, onları temelde isteğime göre kullanıyorum. Mesela,
sıklıkla ben bu sözcüğün bir şeyin başarılmasının derecesini ifade etmek için kullanılması
gerektiğini hissettiğimden "derece" (

) yerine "başarının derecesi" (

) yazıyorum.

"Olayın maddenin gerçeği"ni (
) "gerçek durum" (
) yerine yazmayı seviyorum
çünkü bu sözcüğün şeylerin gerçek var oluş şeklini ifade etmek için kullanılması gerektiğini
hissediyorum; "kararlı" (
) yerine, "kesin" (
) kullanmayı seviyorum çünkü bu kelimenin
daha çok ağırlığının olduğunu hissediyorum; Evrenin Yüce Fa'sını açıklamak için daha uygun
olduğundan dolayı "çok geniş" ( ) yerine "engin" ( ) kullanıyorum vb. Ayrıca cümleleri
basit noktalama işaretleri kullanarak standartlaştırmayı sevmiyorum. Yazdığım zaman,
sonuna kadar virgül kullanıyorum. Yalnızca Fa'nın içsel anlamına önem veriyorum ve
insanların standartlaştırmasına gelince, benim hiçbir mecburiyet duygum yok. İnsan kültürü
insanlara Tanrılar tarafından verilmiştir ama modern Çin dili modern insanların bozulmuş
düşünüşüyle beraber onun teizmi alenen suçlaması ve politik kavramlarıyla değiştirilmiştir. Fa
insanlığa her şeyi yeni ve doğru olarak getirecektir ve eskimiş, namussuz ve bozulmuş hiçbir
şey tarafından etkilenmeyecektir. Ben liseden mezun oldum ve koleje gitmememin sebebi ise
her türlü kavramın, teoremin, tanımlamanın, bilimsel yasanın, insan teorilerinin ve çeşitli
standartlaştırılmış şeylerin benim zihnimi biçimlendirmesini engellemekti. Bu insani şeyler,
insani düşünceler tarafından engelleneceği için, kesinlikle öğretilirken evrenin Yüce Fa'sının
içine karıştırılamaz.
Dafa evrenin Fa'sıdır ve Dafa evrendeki bütün varlıkları yaratmıştır. Dafa kozmosun değişik
seviyelerindeki varlıklar için yaşam ortamlarını ve standartları oluşturmuştur ve değişik
seviyelerdeki varlıklar için değişik biçimlerdeki bilgeliği yaratmıştır, buna insan kültürü de
dâhildir. Dafa'yı her yere yaymanın amacı kozmostaki Fa'yı düzeltmektir ve aynı zamanda
insan dünyasındaki Dafa öğrencilerini Tamamlanmaya vardırtmaktır. Dafa aynı zamanda yeni
bir insanlık yaratmaktadır ve aynı şekilde insanlığa yeni bir kültür getirecektir.

Li Hongzhi, 28 Haziran 2000

Engeli Defetmek
Öğrenciler: Benim size öğrettiğim Dafa kendinizi xiulian'de geliştirerek Tamamlanmaya
varmanızı sağlayacak tek şeydir. Eğer bir kişi sıradan insan takıntılarını kırmakta başarılı
olamazsa, kendilerine, Fa'ya zarar vermek için, kendi takıntıları doğrultusunda ne yapması
gerektiğini söyleyecek benim görüntüme bürünmüş şeytani varlıkları çekerler, bu kişi son
derece tehlike içindedir. Eğer uyanmazsa, Fa'ya zarar veren bir şeytan haline gelecektir.
Benim Fa Bedenlerim (fashen) benim enerjimin ve zihnimin bilgeliğinin bedenlenmiş
biçimidir ve düşünüşleri kesinlikle benimkinden farklı değildir. Ben, Dafa ve onun öğrencileri
zulmedici şeytani testle karşılaştıkları zaman bir sözcük bile söylemedim. Bu tıpkı bir
üniversiteye giriş sınavı gibidir: sınav zamanı, öğretmen tekrar, tam o anda, soruları nasıl
yanıtlayacağınızı size söyleyebilir mi? Peki, o zaman tam testin ortasında konuşmadıysam,
neden Fa bedenlerimin biçimlerini size direkt olarak ne yapmanız gerektiğini söylemek için
kullanayım.
Son zamanlarda, Hong Kong’da kendini kaybeden zavallı biri, kendi zihninde şeytanlar
yaratarak, Benim bir Fa Bedenimin ona ne yapması gerektiği hakkında nasıl bir şeyler
söylediğine dair saçma sapan şeyler söylemekte ve Dafa'ya şiddetli olarak zarar vermektedir.
Hatta onunla yaptığım bir telefon konuşmasını kullanarak zarar vermiştir ve durmadan kötü
şeyler yapmaktadır. İddia ettiği Fa Bedeni adına ne kadar saçma şey söylerse söylesin, ben
öyle öğrencilere sahip değilim. Eğer Fa'ya bu kişiyi izleyerek kargaşa getirmeye hevesli
kişiler varsa, onunla gidebilirler -Benim istediğim doğru ve asil bir tavırla xiulian uygulayan
öğrencilerdir, elmas gibi, sarsılmaz ve sağlam Tanrılardır.
Öğrenciler: Bu kutsal an hakkında açık fikirli olmalısınız. Sizin için Fa'yı öğreten bendim.
Ben kendim Asıl Varlıkken, Fa Bedenlerim sadece benim düşüncelerimin görüntüsüdür. Beni
[Shifu olarak] tanımayan biri hala Dafa öğrencisi olabilir mi? Buna ek olarak, Dafa için Fa
düzeltmesi ile ilgili şeyler yaptıkları için hallerinden memnuniyet duymaması gereken bazı
öğrenciler var. Şu anda, mantıksız olanlar ve anlamsızca konuşanlar tehlikededir -bu onlar
için ölümcüldür. Daha da önemlisi, Hong Kong'daki o sabotajcının teşvik ettiği her şeyi
hepiniz ret etmelisiniz ve onu dinlememelisiniz. Shifu merhametsiz değildir: yıllar boyu
xiulian uygulamanız sırasında, sizin için yalnızca inanılmaz büyük şeylere katlanmadım aynı
zamanda, gelişiminiz için size durmadan ipuçları verdim, güvenliğinizle ilgilendim ve
Tamamlanmaya varabilmeniz için değişik seviyelerde borçlu olduğunuz borçlarınızı çözdüm bu ne herhangi bir kimsenin yapabileceği bir şeydir ne de sıradan insanlar için yapılabilir.
Sadece bu insanlar biraz fazla mantıksızlar ve Dafa'ya ne kadar değer vermeleri gerektiğini ve
xiulian uygulama fırsatını ne kadar değerlendirmeleri gerektiğini bilmiyorlar.
Size Fa'yı öğretirken bu yıkıcı ve kötü niyetli imtihan süresince ortaya çıkabilecek
problemlerin hepsinden daha önce bahsetmiştim. Aslında gerçek anlamda xiulian
uygulamayan kişilerin buraya ulaşmaları gerçekten zordur. Şimdi size neden kitabı devamlı
okumanız gerektiğini söylememin sebebini anlıyorsunuz değil mi? Fa bütün takıntıları
kırabilir, Fa bütün şeytanları yok edebilir, Fa bütün yalanları paramparça edebilir ve Fa doğru
düşünceleri güçlendirebilir.
O mantıksız zavallılar şu anda gizli ajanların onları ustaca kullanımı altındalar. Takıntıları bu
insanların peşinden gitmelerine sebep olan kişilere gelince, buna aydınlanabilseler bile,
xiulian uygulamak için başka bir şansa sahip olmaları onlar için gerçekten zor olacaktır. Dafa
kutsaldır ve xiulian uygulaması ciddi bir konudur. Bir kişi -kim olursa olsun- dünyada yaptığı
her kötülüğün cezasını kendi ödemek zorundadır. Bir tane öğrenciyi bile düşerken görmek
istemiyorum ama yetersiz öğrencileri de kesinlikle istemiyorum.

Li Hongzhi, 5 Temmuz 2000

Bir Duyuru
Bütün Dafa Dernekleri:
Bizim durumumuzun gerçeklerini Çin devletine barışçıl bir tavırla anlatmak kesinlikle yanlış
değildir. Bunun yanında biz xiulian uygulayıcıları olarak, kesinlikle hiçbir aşırı-hararetli
yaklaşımı ya da konuşma yolunu seçmemeliyiz. Geçtiğimiz bir yıl boyunca, dünya insanlarına
ve devletlerine gerçeği iyi niyetle açıkladınız ve konuyu deklare etmelerini sağladınız ve bunu
dürüst bir biçimde yaptınız.
Dafa xiulian uygulaması tarafından oluşturulan öğrenciler (muhteşem varlıklar) için
mutluyum. Ayrıca gelecekte gerçeği açıklarken ve hükümete konuyu deklare ederken, hiçbir
şekilde Fa çalışmasının önemini ihmal etmeyeceklerini umuyorum, çünkü onların hepsinin
Tamamlanmaya doğru ilerlemesi gerekiyor. Öğrencilerin yaptığı her şeye ve xiulian
durumlarına yakın bir dikkat gösteriyorum. Umuyorum ki hepiniz her şeyi daha da iyi ele
alırsınız.
Li Hongzhi, 20 Temmuz 2000

Mantıklılık
Istırapların ortasında, bir öğrenci için olayın sebebini görmek çok zordur, ama o kadar da
imkânsız değildir. Zihnini sakinleştirip, olayları Dafa'ya göre değerlendirirse, olayın doğasını
görebilecektir. Bazı öğrenciler Fa'nın doğruluğunu kanıtlamak için xiulian uygulamanın en iyi
şeklinin bir tutukevine veya çalışma kampına yerleşmek ya da yargılanarak hapse gitmek
olduğunu öneriyorlar. Öğrenciler, böyle değil. Ortaya çıkıp birçok yaklaşımı kullanarak Fa'yı
doğrulamak ve yaymak muhteşem bir harekettir ama bu kesinlikle şeytan tarafından
tutuklanmak zorundasınız demek değildir. Eğer durum böyle ise, neden o tutuklanan, nezarete
atılan, çalışma kamplarına gönderilen ya da hapis cezasına çarptırılan bütün öğrencilerin
bırakılmaları için yüksek makamlara talepte bulunan o öğrenciler öne adım attılar? Amaç
tutuklanmak değildir. Gerçekten muhteşem olan, Fa'yı doğrulamak için öne adım atmanızdır.
Öne adım attığınız için, Fa'yı doğrulamada başarıya ulaşmaya çalışmalısınız -ileri adım
atmanızın amacı budur. Şeytani olan insanlar Falun Gong uygulayıp uygulamadığınızı
sorguladığında, onları görmezlikten gelebilir veya sorularını saptırmak için başka yollar
kullanabilirsiniz. Gönüllü olarak şeytanın sizi götürmesine izin vermeyin.
Şu anda, hala Fa-bedenlerimin onlara ne yapmaları gerektiğini söylediklerini iddia eden
öğrenciler var ve böylece de uçlara gidiyorlar. Birçok olayda yalnızca sahte Fa bedenlerinin
size ne yapmak gerektiğini direkt olarak söyleyeceklerini söyledim. Dahası, sahte Fabedenleri yalnızca bir öğrenci çok güçlü bir şekilde bir şeye takıntılı olursa ortaya çıkarlar.
Bunun böyle olmasının sebebi eski güçlerin amacının zarar vermek olmasıdır. Bir öğrenci
güçlü bir takıntıya sahip olduğunda onun davranışı, ciddi olarak konuşmak gerekirse, temel
olarak kendi şeytani-doğasının bir görünümüdür ve duygusallıkla ortaya çıkar; mantıklı
değildir. O zaman şeytan ortaya çıkabilir. Şu andan itibaren, dikkatli olun, Fa-bedenlerimin
onlara direkt olarak ne yapmaları gerektiğini söylediğini iddia eden kişiler aslında sahte Fabedenlerine işaret etmektedir.
Dafa öğrencileri olarak şu andaki performansınız harikuladedir. Bunun hepsi sizin ortaya
çıkan iyiliğinizdir (Shan), iyilik şeytanın en çok korktuğu şeydir, çünkü iyiliğe saldıranlar
kesinlikle şeytandır. Dafa'ya ve öğrencilerine zulüm etmede benimsedikleri eylemler son

derece şeytani ve utanç doludur ve bunların açığa çıkmasından korkmaktadırlar. Dünya
insanlarına onların şeytaniliğini bildirmek zorundasınız -bu da insanları kurtarmaktır. Şeytanı
yok ederken, siz kendinizi Tamamlıyor ve Fa'nın dünyadaki ortaya çıkışını
güçlendiriyorsunuz. Şu anda yaptığınız her şeyin Dafa ve Dafa xiulian uygulayıcıları için en
muhteşem ve ebedi kudretli erdemi hâlihazırda oluşturduğunu biliyor musunuz? Tarihin bu
sayfası çevrildiğinde, geriye kalan insanlar sizin muhteşemliğinizi görecekler ve geleceğin
Tanrıları sonsuza dek tarihteki bu muhteşem zamanı hatırlayacaklar. Fa'yı mantıklı bir şekilde
kanıtlayın, gerçeği bilgelikle açığa çıkarın, merhametle Fa'yı yayın ve insanları kurtarın -bu
Aydınlanmış
Bir
Varlığın
kudretli
erdemini
oluşturmaktır.
Not: Burada "gerçek" olarak çevrilen The "zhen xiang", felsefi ya da soyut bir anlama ters
olarak "olayın gerçeği"ni ya da "durumun olgularını ya da gerçeği" işaret etmektedir.
Li Hongzhi, 9 Ağustos 2000

Son Takıntı(larınızı) Yok Edin
Dafa ve Dafa öğrencileri en şeytani ve en kötü niyetli yıkıcı testi deneyimlediler -daha önce
tarihte görülmemiş bir şey. Dafa ve onun doğru xiulian uygulama yolunun gerçekten en
muhteşem uygulayıcıları olarak rol oynayan öğrencileri, sınavdan geçmişlerdir. Bu insan
dünyasında, tüm bireyler, organizasyonlar veya gruplar toplumda bu dünyada bir şeyler elde
etmek için yaptıklarını yaparlar. Dafa öğrencileri ise, daha yüksek varlıkların seviyelerine
ulaşmak amacıyla bütün insani takıntılarından -insani yaşamlarına bağımlılıkları da dâhil
olmak üzere- kendilerini kurtarmaktadırlar. Bu yüzden biz insanlık tarihindeki en şeytani, en
kötü niyetli ve en çirkin zulümden böyle geçebildik Bu o şeytani aşağılık olanların
bekleyemeyecekleri bir şeydi.
Siz nitelikli olduğunuz için, standartlara ulaşan gerçek uygulayıcılar olduğunuz için, para
kaybı veya maddi çıkarlarla tehdit edilemezsiniz ve bunlar da zaten her halükarda bir xiulian
uygulayıcısının bırakması gereken şeylerdir. Dahası, bu uygulayıcılar yaşamı ve ölümü
bırakabilmekteler: ölümün tehdidinden nasıl korkarlar? Birçok aşağılık insanın hala şeytani
şeyler yapmasına rağmen, kozmik vücudun üst seviyelerindeki o en şeytani varlıklar
kozmosun Fa-düzeltmesi sürecinde çoktan tamamen yok edilmişlerdir. En yüzey kısımda
bulunan şeytani olan insanoğulları ise, yaptıkları bütün her şeyi yakında dünyanın Fadüzeltmesi sırasında tamamen yok edilerek ödemek zorundadırlar.
Bugünlerde Anavatan Çin'de kendilerinin Dafa öğrencileri olduklarını iddia eden bazı gizli
ajanlar, zarar vermek amacıyla çalışma kamplarına ve öğrencilerin tutuldukları yerlere
girmekteler. Öğrencileri, kendilerinin [gizli ajanlar] zaten Tamamlanmaya vardıklarını iddia
ederek ve başka yollarla kandırıyorlar. Öğrencilere, öğrencilerin zaten Tamamlanmaya
vardıklarını ve artık uygulama yapmalarına gerek kalmadığını, öğrencilerin sıradan insanlara
uyabildikleri kadar uymaları gerektiğini, öğrencilerin artık kitaplarını kapatmaları gerektiğini
vb., şeyler söylüyorlar. Bu saçmalıkla beraber, bu insan dünyasında kalmak istemeyen ve
olabilecek en kısa zamanda Tamamlanmaya varmak isteyen bazı öğrencileri de kandırdılar.
Fa'nın içinde, xiulian uygularken sıradan insanlara olabildiğince uymanızı söylemiştim.
Hiçbir zaman sıradan insanlara uymalısınız demedim. Eğer sıradan bir insandan hiçbir
farkınız yoksa siz hala bir xiulian uygulayıcısı mısınız? Dafa'ya bağlı öğrenciler -geleceğin
Budaları, Taoları ve Tanrıları- nasıl o şeytanların, saçma soytarıların, sizin boşluklarınızdan
yararlanmalarına izin verirsiniz?
Aslında sizin son takıntılarınızı bırakma zamanıdır. Xiulian uygulayıcıları olarak,
biliyorsunuz ki bunu yapmalısınız ve eylemlerinizde, bütün dünyasal takıntılarınızı bıraktınız
(insan vücuduna olan takıntınızda dâhil olmak üzere) ve yaşamı ve ölümü bırakma sürecinin

içinden de geçtiniz. Peki, Tamamlanmaya varmaya bağlanmak bir takıntı mıdır? Bu da insan
arzusundan doğan bir takıntı değil midir? Bir Buda Tamamlanmaya varmaya takıntılı mıdır?
Aslında gerçekten Tamamlanmaya ulaşan kişilerin böyle bir takıntısı yoktur. Fa'yı öğretirken,
dersini iyi çalışan bir öğrencinin doğal olarak koleje kabul edilecekken, koleje kabul edilme
tutkusu olan ama ders çalışmayan bir öğrencinin koleje kabul edilmeyeceği prensibinden
bahsetmiştim. Bir xiulian uygulayıcısı için Tamamlanmaya varmayı dilemek yanlış bir şey
değildir ama aklınız Fa'da olmalıdır. Durmadan xiulian uygularken farkında olmadan
Tamamlanma standardına ulaşacaksınız. O acılara dayanmakta başarılı olamayan Dafa
öğrencileri, özellikle kısa sürede Tamamlanmaya varma ve insan dünyasından ayrılma
düşüncelerine sahip olanlardır. Bu da şeytanın sizin boşluklarınızdan yararlanmasını sağlar.
Siz zaten en zor zamanlardan geçtiniz. Ve sizin bu son takıntınıza gelince, bunu
bıraktığınızdan emin olmalısınız. Bütün öğrencilerimin acılarını biliyorum. Gerçekte, ben size
sizin kendinize değer verdiğinizden daha çok değer veriyorum! Kozmostaki bütün şeytan
eşsiz bir hızla yok edilmektedir.
Geçen bir yıl içinde, öğrencilerin karması, Fa'yı yetersiz anlayışları, sıkıntıların ortasında
takıntılarından kurtulmadaki yetersizlikleri, acı dolu testlerin ortasında doğru düşüncelerle
olayları ele almadaki yetersizlikleri vb., şeytanın zulmü arttırmasının ardındaki ana sebepler
ve şeytanın Fa'ya zarar vermesizin gerçek temel bahaneleridir. Bununla birlikte, bir öğrenci
xiulian uygulamasında ne kadar verirse, Tamamlanmaya vardığı zaman o kadar kazanacaktır.
Ben Fa'yı öğretirken nasıl bir öğrencinin bir seferinde, hayatının varlığa geldiği orijinal
yerinden daha yüksek bir Meyve Konumuna ulaşıp ulaşmayacağını sorduğunu hala hatırlıyor
musunuz? Eğer bir xiulian uygulayıcısı herhangi bir durumda yaşam ve ölüm düşüncesini
bırakabilirse, şeytan kesinlikle ondan korkacaktır. Eğer her öğrenci bunu yapabilirse, şeytan
kendi kendine artık yok olacaktır. Siz hepiniz zaten karşılıklı -üretim ve karşılıklı- engelleme
prensiplerini biliyorsunuz. Eğer korkmuyorsanız, sizin korkmanıza sebep olan faktörde
ortadan kalkacaktır. Bu kendi üzerinize empoze edilmemelidir -ama buna gerçekten ve
sakince onu bırakarak ulaşılmalıdır. Sizi ne zaman acı çekerken görsem, Shifu kendisini
sizden daha çok dertte hissediyor; ne zaman bir adımı iyi atamasanız, gerçekten kalbimi
acıtıyor. Şeytanın yaptığı her şey aslında sizin bırakmadığınız korku ve takıntıları
hedeflemektedir. Siz Budalar, Taolar ve Tanrılar haline gelen geleceğin Aydınlanmış
varlıklarısınız ve bu dünyanın kazançları ve kayıplarıyla ilgili değilsiniz. Bu yüzden her şeyi
bırakabilmelisiniz. Eğer şu anda Tamamlanmaya takıntılı olmasaydınız, şeytan bu son
boşluğunuzdan yararlanamazdı.
O aşağılıklar Dafa öğrencileri olarak ortaya çıktıklarında, onlar size genellikle kendilerinin
öğrenci olduklarını, Tamamlanmaya vardıklarını ve bunun gibi saçmalıklar söylerler. Sizin
yaşamı ve ölümü bırakabilmeniz olağanüstüdür ama Tamamlanmaya varmak için bir takıntı
geliştirmemelisiniz. Bu atlanan bir şey olur! Bu kesinlikle şeytanın yararlandığı bir boşluk
olur. Onlar zaten Tamamlanmaya vardıklarını söylediklerinde, herkese göstermeleri için
uçmalarını ya da bir test olarak Zhuan Falun'dan bir paragrafı ezbere okumalarını söyleyin.
Tamamlanmaya varan biri sınırsız bir parlaklığa sahip bir Buda, Tao ya da Tanrıdır ve Buda
Fa'nın kutsal güçlerine sahip olarak, bir Tanrı'nın muhteşem görüntüsüne sahip olacaktır -artık
bir insan görüntüsüne sahip olmayacaktır. O çalışma kamplarına giden ve gizemli bir şekilde
davranan dar kafalı soytarılar nasıl olur da Dafa öğrencilerini kandırırlar? Onlar bu yüzkarası
olayı ortaya koymak için bir düzine hilekâr -insanlığın pislikleri- bulmalarına rağmen, siz
kalbinizi etkilenmez bir durumda tutarak bütün durumlarla başa çıkabilirsiniz.
Şu anda, kozmik vücutta bulunan şeytan çoktan tamamen ortadan kaldırılmıştır ve Fa, Üçlü
Diyarı düzeltmeyi bitirmiştir. Yalnızca en yüzey seviyenin maddeleri hala kırılmaya devam
etmektedir. Bu çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir ve insan dünyasında bulunan
aşağılıklara ve o Dafa öğrencilerini (geleceğin Budaları, Taoları ve Tanrıları) ölesiye döven
ve onları yaralayan gaddar katillere ulaşmaktadır.
En son takıntı(ları)nızı ortadan kaldırın. Xiulian uygulamasıyla başardığınız her şey sizin
gelecekteki sonsuz muhteşemlikte ve kutsal Meyve Konumunuzu çoktan oluşturdu. Her

adımınızı iyi atın ve şu anda ulaşmış olduğunuzu karartmayın. Tam olarak aydınlanmış
tarafınızın daha da saf bir ışıltıyla parlatmasını sağlayın.
Li Hongzhi, 12 Ağustos 2000

Yorum I
"Anlayış çok iyi! Düşünce karmasının ortaya çıkışı ile ilgili olarak, şeytani eski güçlerin bize
verdiği zarar ve bizim insanlara gerçeği açıklamamız, bizim pasif olarak dayanmamız veya
affetmemiz yerine şeytanları aktif olarak yok etmemizdir ama düşüncelerimiz ve
davranışlarımız merhametli olmalıdır."
NOT: Bu yazı İngilizce Clearwisdom sitesinde 30 Eylül 2000 tarihinde bir Dafa öğrencisi
tarafından yazılan "Şeytani Doğayı Yok Edin" adlı makaleye bir yorumdur.
Li Hongzhi, 5 Ekim 2000

Kötülüğü Boğ
Çin'in Yeniden-eğitim çalışma kampları şeytani güçlerin karanlık yataklarıdır. Orada disiplini
sağlayanların çoğu, cehennemden reankarne olmuş önemsiz hortlaklardır. "Islah" edilmiş
kişilere gelince, onların Fa'ya bu şekilde zarar vermeleri tarihte ayarlanmıştır.
Tutuklandıklarında ya da dövüldüklerinde ne kadar iyi davranmış olurlarsa olsunlar,
yaptıklarının hepsi bugün Fa'ya zulmetmek ve öğrencilerin kafasını karıştırmak için, bugüne
bir sıçrama yapmaya bir altyapı hazırlamak içindi. Umarım öğrenciler onları dinleyip şeytani
yalanlarına inanmazlar. Çünkü bu böyle oldu ben, sizin onları apaçık bir şekilde
tanıyabilmeniz için ve bu kötü niyetli tümörlerin öğrenciler arasından ayıklanmaları için
kendilerini ortaya koymalarına mahsus izin verdim. Bugün Dafa'yı onaylamak için gerçekleri
temize çıkaran öğrencilerin hepsi gerçekten çok iyi yapmışlardır. Bunu tamamen
onaylıyorum. Yaptıkları kesinlikle doğrudur -bunun hakkında hiç şüphe yoktur. Umarım
herkes açık ve berrak zihinli kalır.
22 Ekim 2000, San Francisco’da

Hoşgörünün Sınırlarının Ötesinde
Hoşgörü-Tahammül (Ren) korkaklık değildir, kişinin kendisine uygulanan zorluklara boyun
eğmesi hiç değildir. Dafa öğrencilerinin hoşgörüsü-tahammülü asildir; varlıkların muhteşem,
yok edilemez, elmasa benzeyen sağlamlığının bir görünüşüdür; o gerçeğe bağlı olarak onu
desteklemek amacıyla tolerans göstermektir ve hala doğru düşüncelere ve insan doğasına
sahip olan varlıklara onların kurtuluşları için gösterilen bir merhamettir. Hoşgörü-Tahammül
kesinlikle doğru düşünceleri veya insan doğası olmayan o şeytani varlıklara, sınırsızca şeytani
şeyler yapmaları için boş dizginleri ölçüsüzce bırakmak değildir. Hoşgörü-Tahammül kişinin
Gerçek için her şeyi bırakabilmesidir. Ama hoşgörü-tahammül, değişik seviyelerdeki Dafa'nın
varlığını ve insanları bozarak, kutsal ve insani yasalara karşı gelen şeytani varlıklara -artık
insani doğaları ve doğru düşünceleri olmayan -tolerans göstermek anlamına gelmez, bu daha
çok korkunç suçları görmemezlikten gelmektir. Zhen-Shan-Ren, Fa'dır! Ve O değişik
seviyelerde, kozmosun Fa'sının kendini açıkça göstermesidir. O kesinlikle bir insan teorisi ya
da sıradan insanların onu anladığı şekilde sıradan insan yaşamı için rehberlik eden bir prensip

değildir. Eğer şeytan artık kurtarılamayacak ve kalamayacağı bir duruma gelmişse, onu
durdurmak ve yok etmek için değişik seviyelerdeki çeşitli önlemler kullanılabilir.
Hoşgörünün sınırlarının ötesine geçmek Fa'nın prensiplerine dâhildir. Sadece xiulian
uygulamasında Dafa öğrencilerinin hala geçecek testleri olduğu, xinxing'lerinin geliştirilmesi
gerektiği ve sıradan insanların arasında takıntılarını bırakmaları gerektiğinden dolayı, Shifu
hoşgörünün sınırlarının ötesine geçmekten bahsetmedi. Eğer bahsedilirse, xiulian uygulama
sürecinde olan öğrenciler için bir engel oluşturabilirdi. Özellikle, Dafa'ya karşı uygulanan
şeytani testin ortasında kendilerini doğru bir şekilde ele alamamalarına yol açabilirdi. Bununla
birlikte, şeytani varlıkların izledikleri yol, şu anda insan doğasından ve doğru düşüncelerden
tamamen yoksun olduklarını gösterdi. Bu yüzden Fa'ya bu şekilde şeytani bir tarzda zulüm
edilmesi daha fazla tolere edilemez.
Tamamıyla şeytanın yok edilmesi Fa-düzeltmesi içindir ve hiçbir şekilde kişisel xiulian
uygulaması ile alakalı değildir. Kişisel uygulamada, genellikle "hoşgörü'nün ötesine geçmek"
yoktur.
Li Hongzhi, 1 Ocak 2001

Bir Kutlama Mesajı
Falun Dafa Hong Kong konferansından sorumlu olan kişilere,
Shifu Fa konferansının başarıyla tamamlanmasını diliyor! Aynı zamanda, bu Fa Konferansını
başarılı bir şekilde düzenlememizde bize yardımcı olan koşulları sağlayan ve bize destek
veren Hong Kong devletine ve insanlarına teşekkür ediyorum.
Hong Kong devleti yetkililerine ve insanlarına desteklerinin karşılığını vermek için, Falun
Dafa'nın muhteşemliğini Hong Kong insanlarına kesinlikle aktaracağız.
Umuyorum ki, Fa konferanslarımız her zaman daha iyi bir şekilde idare edilir. Zulmün
altında, dünyanın insanlarına durumun gerçeğini görmeleri için yardım etmeli ve daha çok
insanın Fa'yı elde etmeleri için yardım etmeliyiz ve dünyadaki insanları kurtarmalıyız.
Li Hongzhi, 14 Ocak 2001

Florida Fa Konferansına
Florida Fa Konferansının Yetkili Kişilerine:
Tebrikler! Florida Fa Konferansı İngilizce olarak gerçekleştirilen ilk geniş çaplı Fa
konferansıdır. Bu mükemmel. Umuyorum ki bu Fa konferans başarı ile gerçekleştirilir.
Umuyorum ki öğrendiklerinizi paylaşmak herkesin gerçekten ilerlemesini sağlar ve aynı
zamanda Dafa'nın gerçek yüzünü gösterir ve daha fazla insanın Dafa ile ilgili gerçeği
öğrenmelerini mümkün kılar, böylece yazgısında olan kişilerin Fa'yı elde etmelerini sağlar.
Tekrar, Dafa konferansının başarı ile tamamlanmasını diliyorum!
Li Hongzhi, 27 Ocak 2001

Devasa Gökyüzünü Düzeltmek
(İlk ayın 18. günü, Çin takviminin Xin Si yılı)
Şeytan daha ne kadar dizginsizce koşturabilir?
Bütün varlıkların iradesi tamamen ortaya çıkarılmıştır.
Kim bu felaketin dışında olabilir?
Budala olmuş Tanrılara, bir gülümseme ile bakarken.
Not: Burada "budala" olarak çevrilmiş Çin terimi chi, zihnin bir şeyle işgal edilmiş
olmasından dolayı karar verme yeteneği bulanıklaşmış bir kişiyi işaret eder.
Li Hongzhi, 10 Şubat 2001
Baskı İnsanların Kalbini Değiştiremez
Bir xiulian uygulayıcısının dönmez, doğru düşünceleri bütün insan anlayışlarını, bütün insan
düşünüşlerini aşar ve hiçbir zaman sıradan insanlar tarafından anlaşılamaz. Aynı zamanda,
onlar sıradan insanlar tarafından da değiştirilemez, çünkü sıradan insanların Aydınlanmış
Varlıkları değiştirmeye güçleri yetmez.
Yaklaşık iki senedir şeytan kötü insanların ellerindeki gücü kullanarak kargaşa yaratmış,
insan tarihinde şimdiye kadar var olmuş en aşağılık eylemleri kullanmış, ister antik ister yeni,
ister Çin'e ister yabancı bir yere ait olsun en kötü niyetli yöntemleri uygulayarak Dafa'ya ve
uygulayıcılarına zulüm etmiştir. Onun amacı Dafa öğrencilerinin kalplerini baskıcı
yöntemlerle değiştirmek ve xiulian uygulamalarını onlara bıraktırmaktır. Bu boşunadır.
Tarihte hiçbir zaman doğru inançlı kişilere zulüm eden hiç kimse başarılı olamamıştır.
Bunların tümü sadece şeytanın eylemlerini kullanarak Dafa'yı sağlamlaştırmak,
uygulayıcıların temel takıntılarını ortadan kaldırmak ve böylece insanlığın ve karmanın
prangalarından onları özgürleştirmek içindir. O ayıklanmış olanların hiçbiri gerçek
uygulayıcılar değildir. Bu zaman diliminde şeytan geçici olarak dizginsizce koşturabilmesine
rağmen kullanıldıktan sonra, neticede tamamen yüzkarası olarak sona erecektir, çünkü onlar
Fa-düzeltmesi sürecinde ayıklanmaya mahkûm edilen varlıklardır. Bir yılı aşkın bir süredir,
şeytan Dafa öğrencilerine işkence etmek ve öğrencileri acımasızca dövmek için her türlü
işkence aletini kullanan ve işkence yöntemlerini uygulayan ve onun aracı olarak kullanılan
kötü kişilerden yaralanmıştır. Birçok kişinin ölesiye, sakat kalana veya akıl hastanelerine
gönderilinceye kadar dövülmelerine rağmen, bu gerçek uygulayıcıların dönmez, doğru
düşüncelerini değiştirmedi. (Kötü insanlar) sahte kutsal yazılar düzenlediler, öğrencilerin
uyumalarına izin vermediler, harcamalar uydurdular, öğrencileri çepeçevre bağladılar,
yalanlar yaydılar vb. Şiddetli bir şekilde tehdit edilmelerine, kandırılmalarına ve o çirkin
yöntemlerle baskıların altında, bazı öğrenciler akılları yerinde değilken ve zorlanmışken
sözüm ona "uygulamayı bırakma garantisi" veya "pişmanlık demeci" gibi şeyler yazdılar.
Bunların hiçbiri öğrencilerin kalplerinden gelen gerçek ifadeler değillerdi -bunlar onların
kendi iradelerine karşı yapıldı. Takıntıları olmasına rağmen, şeytan tarafından bir anlık
faydalanıldılar ve bir xiulian uygulayıcısının yapmaması gereken şeyleri yaptılar, fakat bir
xiulian uygulayıcısına onun bütünlüğü içinde bakılması gerekir. Bunların hiçbirini kabul
etmiyorum. Onlar kendilerine geldiklerinde, bu dönemde bir Dafa öğrencisinin yapması
gereken şeyi yapacaklar ve bu arada şiddetli işkenceden dolayı akılları tam yerinde değilken
yazdıklarının ve söylediklerinin geçersiz ve hükümsüz olduklarını bildirecekler ve xiulian
uygulamasında kararlı olduklarını bildireceklerdir. Ülke çapındaki öğrencilerin her gün çok

sayıdaki bildirgeleri ortaya çıkmaya başladı. Son umut olarak Dafa öğrencilerinin doğru
düşüncelerini baskı ve kandırmayla değiştirme girişimi tamamıyla parçalandı. Şeytanın artık,
gerçek xiulian uygulamasında Dafa öğrencilerinin bentilerinin1 yükselmesiyle Buda
Doğalarından gelen ve xiulian uygulamaları yoluyla Fa'yı doğru anlayışlarının geliştirdiği
kararlılıklarını değiştirmesinin hiçbir yolu kalmamıştır. Bu durumda, şeytanın rolü, ellerindeki
gücü ve en aşağılık yöntemleri kullanan kötü niyetli kişiler aracılığıyla tamamen kişisel
kızgınlığını çıkartmaya dönüşmüştür.
Şu andaki Fa-düzeltmesi içinde geriye kalan tek şeytan Dafa öğrencilerinin sarsılmaz, dönmez
inançlarını gördüğü için, çılgına döndü ve sağduyusunu tamamen kaybetti. Dafa
öğrencilerinin politikaya ve sıradan insan gücüne önem vermemesine rağmen, şeytanın
Çin'deki zulmü -bütün sonuçlarını göz ardı eden- insanları, iktidardaki partiye ve onun
rejimine tamamen güvenlerini yitirmeye ve devlete itaat etmemeye götürecektir. Yalan yayan
propaganda rejimi artık daha fazla demagoji üretemeyecektir. Bunun sebebi, Dafa'ya zulüm
eden şeytan, ayarlamayı eş zamanlı olarak öyle yapmıştır ki, kampanya boyunca, partinin şu
andaki başı, partiyi ve rejimi aynı zamanda partinin içinden yok etmek için kullanılmıştır -bu
dünyanın ve ustaca kullanılan insanların net bir şekilde göremediği şeydir. Bu yüzden kişisel
kızgınlıklarının sonuçları kaçınılmaz hale gelir ve bundan kaçınılamaz. Ve bu zulümde,
dünyanın insanları şeytanın yaptığı her şeyi daha açık bir şekilde göreceklerdir; Dafa
öğrencileri daha mantıklı ve daha açık fikirli hale gelecekler ve xiulian'de kararlılık ve
olgunlukla, muhteşem Tamamlanmaya doğru ilerleyeceklerdir.
Li Hongzhi, 4 Mart 2001

Bir Mesaj
Avrupa Fa Konferansından Sorumlu Kişilere ve Tüm Katılımcılara:
Tebrikler!
Şeytandan yararlanan ve bu kötü niyetli sözüm ona testi ayarlayan eski güçler ne kadar
şeytani olurlarsa olsunlar, sonunda Fa-düzeltmesi sırasında temizleneceklerdir. Şu anda Dafa
öğrencilerinin yaptıkları her şey Dafa'ya ve onun öğrencilerine yapılan zulme karşı koymaktır.
Gerçeği açıklamak, aynı zamanda şeytanı açığa çıkarmak, şeytanı dizginlemekte ve zulmü
azaltmaktadır ve şeytanı meydana çıkarmak aynı zamanda insanların zihninden zehri ve
aldatmacaları temizlemektir -bu insanları kurtarmaktır. Bu en yüce merhamettir, çünkü
gelecekte milyarlarca insan Fa'yı elde etmelidir ve eğer insanların zihinleri Fa'ya direnen
düşünceler içerirse, bu şeytani dram sona erdiğinde çok büyük sayıda insanların ayıklanması
başlayacaktır ve Fa'yı elde etmek için önceden belirlenmiş kadere sahip olan kişiler ve hatta
daha çok sayıda masum insan ayıklanabilir. Bu yüzden, şu anda yapmakta olduğumuz her şey
muhteşemdir, merhamet doludur ve bizim yolumuzun sonunu tamamlamaktadır. Dafa'nın
gerçeğini açıklamak ve şeytanı açığa çıkarmak sıradan insan dünyasında yapılanlara benzer
bir şey olarak görünür. Ama öyle değildir. Sıradan insanlar her şeyi kişisel-çıkarlarından
dolayı yaparlarken, bizim yaptığımız Dafa'yı korumaktır. Bu bir Dafa öğrencisinin yapması
gereken şeydir ve bu hiçbir bencil element içermez. Bu kutsaldır, muhteşemdir ve şeytanın eski güçlerin karşısında Aydınlanmış Bir Varlığın görkemli, kudret dolu erdemini oluşturur.
Bir Dafa öğrencisi olarak, Fa-düzeltmesi için gerekenleri iyi yapmak ve kendi her şeyinizi
Tamamlanmaya ulaştırmak için Fa'yı çok çalışmalısınız. Ne kadar meşgul olursanız olun, Fa
çalışmasını atlayamazsınız. Bu sizin Tamamlanmanızı en iyi şekilde garantileyecek şeydir.
Zamanınızın dar olmasına rağmen ve birçok zorlukların ortasında olmanıza rağmen, hala
yapmanız gereken şeyi yapıyorsunuz. Bu muhteşemdir ve siz zorlukların, baskıların ve diğer
zorlukların içinden çıktığınız için bütün bunlar sizin kudretli erdeminizi oluşturmaktadır.
Tekrar, Fa konferansının başarıyla tamamlanmasını diliyorum!

Li Hongzhi, 19 Mart 2001
Bir Öneri
Fa'yı bu insan yüzeyinde edinen, Fa'nın anlamını anlayan bazı insanlar, Fa sayesinde
yaşamlarının uzatılmasını elde ettiler; bazıları, iyi bir sağlık, ailede uyum, arkadaşlarının ve
yakınlarının gördüğü dolaylı yararlar, karmalarının azaltılması ve hatta Shifu'nun onlar için
bir şeylere dayanması gibi her türlü faydayı elde ettiler. Diğer boyutlarda, vücutları Tanrı
vücutlarına dönüştürüldü. Buna rağmen, Dafa sizi Tamamlayacağı zaman, insanlıktan ileri
doğru adım atamıyorsunuz ve şeytan Dafa'ya zulüm ettiği zaman Fa'yı onaylamak için ayağa
kalkamıyorsunuz. Yalnızca Dafa'dan almak isteyen ve Dafa için bir şeyler vermek istemeyen
bu insanlar, Tanrıların gözünde, en berbat insanlardır. Dahası, evrende temel olan şey bu
Fa'dır ve bugün hala ileri adım atamayan bu insanlar bu sıkıntı bittikten sonra
ayıklanacaklardır. Bu insanların çoğunluğu çok güçlü önceden belirlenmiş ilişkileri olan
insanlardır. Bu yüzden Shifu hep bekledi ve bekledi. Ayrıca bunların arasında, bu dönem
boyunca, sözüm ona "reforme" edildikten sonra Fa'ya karşı zulüm etmesinde gönüllü olarak
şeytana yardımcı olan kişiler de var. Bu insanlar görece olarak daha fazla miktarda karmaya
sahipler ve onlar insanlara ait [şeylere] olan temel takıntılara sahipler, bu yüzden sözüm ona
"reforme" edilirken saçma sapan yalanların ortasında, kendi takıntılarının çıkarları
doğrultusunda ve davranışlarını haklı çıkarmak için, kabul etmek istemiyormuş gibi görünüp
yalanlar doğrultusunda gittiler ve gönüllü bir şekilde şeytani "aydınlanmayı" kabul ettiler.
Eğer bu tür bir öğrenci daha sonra gidip diğer öğrencileri kandırırsa bu kişi Fa'ya zarar verme
günahını işler. O sözde "reforme" olan bütün kişiler insanlara ait [şeylere] olan takıntılarını
bırakamamış ve şanslı olabileceklerini düşünerek ileri adım atmış kişilerdir.
Bu eski güçlerin ayarlamış oldukları bu şeytani testleri aslında kabul etmediğimi bildiniz mi?
Düşük seviyelerdeki şeytani varlıkların bu kadar insafsız olmalarının sebebi, şu anda
halledilecek olan evrenin en son ve en yüksek seviyesindeki varlıkların bir çeşit perde
yaratmasıdır. Bu perde Fa-düzeltmesinde tamamen yok edilmediği sürece, düşük
seviyelerdeki ve dünyadaki şeytani varlıklar gerçek durumu göremeyecekler ve
cehaletlerinden dolayı dehşet verici eylemlerini sürdürmeye cesaret ediyorlar. Fa-düzeltmesi
ortasında, o yüksek seviye varlıklar temizlenmenin son aşamasındadırlar. Bir kere kırılınca,
Fa insan dünyasını düzeltirken dünyadaki bütün şeytani varlıklar cehenneme düşürülecek ve
Dafa'ya zulüm etme günahını bütün sonsuzluk boyunca ödeyecekler. Ayrıca "Artık uygulama
yapmaya ihtiyacınız yok" veya "Artık çalışmaya ihtiyacınız yok" gibi saçma sapan şeyler
söyleyerek Tamamlanmaya ulaştıklarını iddia eden bazı insanlarda var. Eğer Tamamlanmaya
ulaştıysanız, o zaman göğe doğru uçun ve bir Buda'nın vakur ve heybetli görüntüsünü
gösterin. Eğer daha fazla çalışmaya ihtiyacınız yoksa hala benim öğrencim misiniz? Bir
uygulayıcı Tamamlanmaya varmasından önceki son ana kadar uygulama yapmayı
durduramaz. Bu kişiler şeytanlar değiller ama şeytanların yaptıkları şeyleri yapıyorlar. Bu
Shifu merhametsiz demek değildir -Fa- düzeltmesi sırasında bütün varlıklar kendi yollarını
seçiyorlar. Tamamlanmaya iddia edenleriniz, bir Tanrı'nın ya da bir Buda'nın kudretli Fa
gücüne sahip misiniz?
Ayrıca kasıtlı olarak "Gerçek Shifu cennettedir," "Dünyada bulunan Shifu'dan ayrılmamız
gerek" ve "Shifu'ya" sözüm ona "vücuduna bağlı düğümleri çözmesinde yardım edelim" diyen
insanlar var. Sadece bir Li Hongzhi var. Ben hiçbir yardımcı ana ruha sahip değilim ve
sıradan insanlar gibi o üç ruh ve yedi spritin hiçbirine de sahip değilim. Ben asıl varlığım.
Benti'min içindeki değişik seviyelerin parçacıklarından oluşmuş ve değişik boyutlarda
bulunan büyük olanlardan küçük olanlara doğru bütün vücutların hepsi benim dünyada
bulunan asıl varlığım tarafından yönlendirilir ve insan dünyasında bulunan asıl varlığımın
düşüncelerini takip ederler. Benim yasa bedenlerim benim bilgeliğimin spesifik
görünüşleridir. Benim Gong vücutlarım benim sınırsız-uçsuz bucaksız gong'umun
bileşikleridir. Dünyada bulunan Shifu'yu kabul etmemek bir kişinin kendini Dafa öğrencisi
olarak kabul etmemesidir. Bu yüzden bu kişi uygulayıcı bile değildir ve bu yüzden

Tamamlanma hakkında konuşmak konusunda hiçbir işi yoktur. Geleceğin insanlarının hala
Fa'yı elde etmeye ihtiyaçları var; Fa insan dünyasını düzeltirken bu şeytani drama tamamen
süpürüldükten sonra bu dünyada Fa'yı elde etmeyi bekleyen milyarlarca insan var ve onların
çalışacakları ve kullanacakları kitap bu Zhuan Falun olacak. Kitapları yok eden kötü
insanların ve şeytani varlıkların günahları o kadar büyük ki, hiçbir zaman tamamen
ödenemez. O değişik seviyelerde şeytanları ve kötü insanları Dafa'ya ve onun öğrencilerine
zulüm etmeleri için ustaca kullananların hepsini bekleyen şey yaptıkları her şey için sonsuz
bir ödeme ve tabaka tabaka yok edilirken acı çekmek olacak. Gönüllü olarak "reform
bildirisini" imzalayan veya yazıyla sözüm ona "Tamamlanmaya varma takıntısını bırakmak"
veya "insan fikirlerini bırakmak" iddiası altında uygulama yapmayanlar gerçek takıntılarını
gizliyorlar. Hatta onlar Dafa üzerine pozitif haberler veren Clearwisdom Web sitesini
karalıyorlar ve ona saldırıyorlar. Eski güçler, takıntılarından dolayı, bu zamanda bir daha Dafa
uygulamamak üzere yazılı bir söz veren bir Dafa öğrencisinin kendi geleceğini belirlediğini
düşünüyorlar. Eğer bu gerçekten kendi kalbinden gelmemişse ve baskının bir sonucuysa ve Fa
düzeltmesine tekrar katılırsa, geçmesi için, testler olarak daha büyük sıkıntılar olacaktır.
Shifu, eski güçlerin ayarlamalarını kabul etmese de, bir kere diğer tarafa giderseniz sonuçları
korkunç olacaktır ve on binlerce yıllık bekleyişiniz bir anda mahvolacaktır. Dafa kisvesi
altında şeytani "aydınlanmayı" yayanlar daha önce öğrenci olsunlar ya da olmasınlar, Dafa'ya
zarar veren şeytanların yaptıklarını yapıyorlar.
Gerçekte kimse Dafa'ya zarar veremez. Sıkıntılardan geçemeyen kişiler insanlardır. İnsanlar
yeteri kadar iyi olmadıkları zaman, o zaman yeniden yaratılacaklardır ve bu insanların
değiştirilemez kıyametidir. Dünyanın bütün insanlarını ve bütün canlı varlıkları kurtarmak
için yapabileceğim her şeyi yapmak istiyorum. [Ama] bu insanlar bunun doğrultusunda
yaşayamıyorlar ve kendi takıntılarını gizlemek için kendi seçimleri doğrultusunda şeytani bir
yolda "aydınlanıyorlar." Eğer bir gelecek istemiyorsanız, sizden vazgeçeceğim. Ben hiçbir
şeye takıntılı değilim.
Dafa öğrencileri olarak, şu andaki durumda yapacağınız şey dünyanın insanlarına gerçeği
açıklamak ve şeytanı açığa çıkarmaktır ve böylece Dafa'yı korumaktır. Sizin kendi gelişiminiz
ve Tamamlanmanız bu sürecin bir parçasıdır. Sözüm ona "reform etme" işini sürdüren
insanlarda kandırılmış insanlardır. Neden masayı tersine çevirip onlara gerçeği açıklayıp,
şeytanı açığa çıkarmıyorsunuz? Güç kullanarak reforme etmeye çalıştıkları öğrenciler (bu
reforme edilmek için götürülmemiş olanları kapsamıyor) reforme etme işini yapan kişilere
gerçeği açıklayın ve şeytanı açığa çıkarın ve onlara "iyiliğin ve kötülüğün her zaman bir
karşılığı olduğu" etki ve tepki ilişkisinden bahsedin. İnsanların durum hakkındaki gerçeği
bilmelerinden korkan şeytandır, Dafa öğrencileri değil.
Li Hongzhi, 10 Nisan 2001

Dafa Öğrencilerinin Doğru Düşünceleri Güçlüdür
Şeytani varlıklar üçlü diyarda ve insan dünyasında büyük sayılar halinde yok edildi. Onlar da
zaten başarısızlıkla sona gideceklerini gördüler bu yüzden geriye kalan son çabaları çok daha
çılgınca oldu. Şiddetli eziyet görmüş öğrencilerin çoğu kesinlikle takıntılara sahip
öğrencilerdir. Onlar içlerinde ne kadar korku dolularsa şeytan da özellikle böyle öğrencilerin
arkasından daha fazla gitmektedir. Bu insan dünyasında ortaya çıkan içinde Dafa'nın zulüm
gördüğü bu genel durum bu öğrencilerin geniş çapta, şiddetli olarak takıntıları yüzünden
zulüm görmelerinden dolayı meydana geldi. Takıntılarını bırakamadıkları için sözüm ona
"dönüştürüldüler" ve bu da onları şeytana yardım eden şeyler yapmaya götürdü ve durumu
daha da sertleştirdi.
Neden siz, bir Dafa öğrencisi olarak, eziyete dayanırken şeytani olanlardan korkuyorsunuz?
Esas sorun ise takıntılarınızın olduğudur. Eğer olmasaydı, pasif olarak dayanıklı olmaya

çalışılmazdı ve her zaman şeytanla şeytani olanlarla doğru düşüncülerle yüzleşilirdi. Durum
ne olursa olsun şeytanın talepleri, emirleri veya kışkırtmalarıyla işbirliği yapmayın. Eğer
herkes bunu böyle yaparsa, ortam bu şekilde olmayacaktır.
Aslında, değişik boyutlarda süper normal yeteneklerini kullanabilen bazı uygulayıcılar ve
değişik seviyelerdeki varlıklar, süper normal yeteneklerini ve gong güçlerini (gongli)
kullanarak Dafa'ya zarar veren şeytani varlıkları yok etmede yer almaktadırlar. Bazı Dafa
öğrencileri şeytani varlıkları gördükleri zaman Dafa'nın kutsal güçlerini ve Falun'ları şeytanı
yok etmek için yolladılar. Ayrıca insanları döven katillerin ve saldırganların hak ettikleri
cezayı geri ödeyecekleri belirli zamanları ayarlamış olan öğrencilerde var. Onlar şeytani
faktörleri etkili bir şekilde yok ettiler ve kötü insanları kontrol altına aldılar. Aslında her Dafa
uygulayıcısı bu yeteneklere sahiptir. Bunlar sadece yüzey boyutlarda görülmeyen
yeteneklerdir. Bu yüzden onlar süper normal yeteneklerinin olmadığını düşünürler. Ama ne
olursa olsun bunlar yüzey boyutta görünsün veya görünmesin bir kişinin Doğru Düşünceleri
ortaya çıktığında gönderilirse bunlar çok güçlüdür. Doğru Fa'ya göre uygulama yaptığımız
için dünyanın iyi olan yaşamları ve insanlarını kurtarmalıyız ve onları korumalıyız. Bu
yüzden her şeyde yapabildiğimiz kadar iyilikle davranmalıyız. İnsanlığa zarar vermek için
ustalıkla insanları yöneten şeytani varlıkları temizlemek, aynı zamanda insanlığı ve canlı
varlıkları korumaktır. Dafa geniş bir alana yayılıyor, bütün canlı varlıkları kurtarıyor. O
tamamen kurtarılamaz halde olan şeytani varlıklar kurtarılamaz olsa bile, sınırsızca kötülük
yapmalarına ve böylece Dafa ve onun öğrencilerine ve dünyanın insanlarına zulüm etmelerine
izin verilmemelidir. Fa-düzeltmesinin sebebi şeytanı yok etmek ve aynı zamanda dünya
insanlarını ve canlı varlıkları kurtarmaktır.
Li Hongzhi, 24 Nisan 2001

Öğrencilerin Muhteşemliği
Dafa öğrencileri muhteşemdir, çünkü sizin uyguladığınız, kozmosun esas Yüce Fa'sıdır,
çünkü siz Dafa'yı doğru düşüncelerle onayladınız ve şiddetli sıkıntılar sırasında düşmediniz.
Dafa öğrencilerinin Fa-düzeltmesi yapmalarının emsali daha önce tarihte hiç görülmemiştir.
Fa'yı mantıklı bir şekilde onaylama, gerçeği bilgelikle açıklama, merhametle Fa'yı yayma ve
insanları kurtarma ustalığının yüceliği ve muhteşemliğiyle, her Dafa öğrencisinin
Tamamlanma yolu mükemmelleştirilmiştir. Tarihteki bu muhteşem anda, sağlam atılan her
adım zafer dolu tarihi bir tanıklıktır ve ölçülemez muhteşemlikte kudretli erdemdir. Bunların
hepsi kozmosun tarihinde kayda geçirilecektir. Muhteşem Fa ve muhteşem devir en
muhteşem Aydınlanmış Varlıkları oluşturmaktadır.
Not: Shifu bu makaleyi Fa'nın halka aktarılmasının 9. yıldönümünü anma gününde yazmıştır.
O, Kanada öğrencilerinin ilk "Falun Dafa Festivalini" kutladıkları ve 2001 Xiulian
uygulaması Deneyim Paylaşma Konferansını düzenledikleri günde yayımlanmıştır. Clearwisdom
Li Hongzhi, 13 Mayıs 2001

Tanrıların Yeminleri Yerine Getirilmiştir
İnsanlık, Falun Gong'u bir qigong ismine sahip olduğu için önemsiz zannetmeyin. Eski
zamanlarda, bütün çeşitli düşünce okulları ve dünyadaki bütün meslekler ve işler "Tao" olarak
adlandırılırdı. Ama Lao Zi insanlara, "Siz [benim öğrettiğim] Tao'yu bir Tao olarak
adlandırabilirsiniz ama o sıradan bir Tao değildir; benim öğrettiğim kavrama sıradan bir isim
verebilirsiniz fakat o sıradan bir kavram değildir" diyerek kendi öğrettiği Tao'nun farklı

olduğunu söyledi. Buda Sakyamuni kendi Fa'sını iki bin beş yüz yıl önce öğrettiğinde, o
zaman yayılmakta olan sekiz din vardı. Buda Fa, gerçek Tao, onların arasındaydı.
İnsanlar her zaman bir Tanrı veya Bir Buda ortaya çıktığında bunun dünyayı sarsacağını
düşünür, insanları kurtarırken onun Buda-görüntüsünün muhteşem bir ululuk içinde ortaya
çıkacağını ve elini tek bir sallaması ile insanların kurtuluşunu el altından yıkmaya çalışan
şeytani olanları yok edeceğini düşünür. Eğer durum bu olsaydı, bir Buda insanları direk olarak
cennetlerden yukarı alsaydı daha iyi olmaz mıydı? Şunu bilmelisiniz ki kurtarılacak olanların
çetin xiulian uygulaması yoluyla, kötü şeyler yaparak geçmişte ürettikleri bütün karmayı ve
günahları ödemeleri, insani takıntılarından ve diğer taşıdıkları bütün kötü şeylerden
vazgeçmeleri ve aynı zamanda düşüncelerini ve davranışlarını arındırmaları gerekir. Sadece
bundan sonra kurtarılabilirler. Eğer bir Buda kendini muhteşem bir ululuk ile ortaya
çıkarsaydı, en şeytani insanlar bile Buda'nın söylediklerini takip ederlerdi. O zaman uygulama
yapmak için bir şans olur muydu? Eğer bir kişi xiulian uygulasaydı bile sayılmazdı, çünkü bir
uygulayıcı kendi günahlarını ve karmasını çetin xiulian uygulaması yolunda yok etmelidir ve
arındıktan sonra, Tamamlanmaya doğru ilerleyebilir.
Aslında, bütün gündelik insanlar bir Tanrı'nın veya bir Buda'nın görüntüsünün muhteşem bir
ululuk ile ortaya çıktığını görünce, insan dünyasında başlıca bir şeyin ortaya çıkacağı kesindir
ve insanların günahlarının geri ödeme ile karşılaşacağı bir zaman olması çok muhtemeldir.
İster bir Buda, Tao ya da Tanrı olsun, o dünyanın insanlarını kurtarırken, kesinlikle dünyaya
inmeli ve dünyayı bir insan görüntüsü ile kat etmelidir ve Fa prensiplerinin bilinmesi için
insan dilini kullanmalıdır. Dahası, Aydınlamış bir Varlık dünyaya indiğinde, bu insanların
ahlakının günden güne bozulduğu bir zamandır, insanların günahları ve karması aşırı derecede
fazla olduğunda veya insanların ahlakı bozulduğu bir zamandadır. Bir kere kurtarılanlar Fa'ya
erişip ayrıldıklarında, insanlığın süprüntüsü ve geride kalan dejenere olmuş dünya
ayıklanacaktır.
Li Hongzhi, 13 Mayıs 2001

Politika Olmadan
"Politika" modern, çarpıtılmış toplumun bir terimidir. Tarihteki gerçek insan toplumları bu
terime veya politikanın çevrelediği şeye sahip değillerdi. İnsan toplumunda politika ortaya
çıktığı zaman, toplum zaten çarpılmaya başlamış ve ahlaki değerler de politika tarafından
saldırıya uğramaya başlamıştı. Bununla birlikte, insanların politikanın içine girmesinin asıl
sebebi kendilerine bir isim yapmak ve kendi bencil kazançları içindir. Geçmişte, insan
toplumunun ahlaki değerleri hala çok güçlüydü ve o zamanlarda yaşayan insanların hepsi o
çevrenin içindeydiler, bu yüzden o zaman politikanın içinde olan kişiler sadece bugün
politikanın içinde bulunan kişiler kadar ahlaksız ve vicdansız değildiler. Yani politika ortaya
çıkışından beri kirliydi. Ama politik çevrelerde ülke ve halkla ilgili olan bazı dürüst kişilerin,
okyanusta yalnızca bir damla olmalarına rağmen bulundukları doğrudur.
Fakat o ülkeyi enkaz haline çeviren ve insanları mahveden şeytani rejimlere karşı olan dürüst
direnişçilere gelince, onların da açık bir politik duruşları olduğu için insanlar onları da politik
olarak göz önüne alır. İnsanlar, onların duruşlarının doğru olduğunu düşünmelerine rağmen,
politik eylem, her şeyden sonra, çarpık bir toplumun ürünüdür. Bugünün insanlığı bu kadar
çarpık olmasaydı, politika ortaya çıkmazdı.
Dafa öğrencilerinin xiulian uygulaması insani olanı aşar, onlar daha yüksek seviyelerdeki
gerçeği yakalamış uygulayıcılardır ve anladıkları şey sıradan insanların seviyesini aşar. Daha
yüksek Fa-prensiplerinin altındaki her anlayış artık kozmosun gerçeği değildir. Her Dafa
öğrencisi bununla ilgili olarak xiulian uygulamasında nettir ve bu yüzden Fa-düzeltmesi
işlerine sıradan insanların politikasını hiç karıştırmamalıdırlar. Dafa öğrencilerinin

dayandıkları sıkıntılar Fa-düzeltmesi ve xiulian uygulamaları ortasındaki şeylerdir. Şeytanı
açığa çıkarmak ve gerçeği bu dünyanın insanlarına açıklamak yalnızca onlara Dafa'ya ve
O'nun öğrencilerine uygulanan zulmü göstermek içindir ve en nihayetinde bunun amacı bu
dünyanın insanlarını kurtarmak, canlı varlıkları şeytanın onları, kullanarak boğduğu,
zihinlerindeki zehirden kurtarmak ve onları Dafa'ya karşı düşmanlıklarından dolayı gelecekte
ayıklanma tehlikesinden kurtarmaktır. Bu Dafa öğrencilerinin işkenceye dayanırken bile
insanları kurtarmak için gösterdikleri en yüce merhametleridir. Başka bir açıdan Tanrılar ve
Budalar nasıl olur da insan politikasıyla ilgilenirler? Tanrılar ve Budalar çarpık insan
dünyasındaki politikayı hiç onaylamazlar.
İnsan toplumu xiulian uygulamak için iyi bir yerdir, çünkü burada her şey takıntılara
götürebilir. Tam olarak bu yüzden, bunun dışına adım atabilen ve bütün takıntılarından
kurtulabilen kişi muhteşemdir ve Tamamlanmaya varabilir.
Li Hongzhi, 4 Haziran 2001

Yorum II
Bu makale çok iyi yazılmış. Makale spesifik konular, özellikle de mevcut şartlar altındakileri
işaret etmektedir. Umarım tartıştığı şeyi herkes doğru bir şekilde ele alabilir.
Not: Bu yorum, 6 Haziran 2001 tarihinde Clearwisdom web sitesinde yayınlanan "FaDüzeltmesi Sürecinde Şeytanı Yok Ederken Xiulian Uygulamayı Unutmayın" makalesi üzerine
yapılmıştır.
Li Hongzhi, 5 Haziran 2001

Doğru Düşünceler Yollamak İçin Ellerin Pozisyonları ve Anlamları

Tek Elin Dik Tutulması

Lotus El Pozisyonu

Çince ve Türkçe okunuşları:

Fa-Zheng-Qian-Kun (Fa-Cınğ-Çien-Kun)
Xie-E-Quan-Mie (Şiye-I-Çuen-Miye)
Fa-Zheng-Tian-Di (Fa-Cınğ-Tien-Di)
Xian-Shi-Xian-Bao (Şien-Şı-Şien-Bao)
Çevirmenin Notu:
1) Formüllerin gerekli etkiye sahip olabilmesi için her zaman orijinal (Çince) kelimeler/sesler
sırayla tekrarlanmalıdır.
2) Birinci formülün genel anlamı "Fa (Fa) kozmosu (qian kun) düzeltiyor (zheng); Kötülükler
(xie e) tamamen (quan) yok ediliyor (mie)."
3) İkinci formülün genel anlamı ise "Fa (Fa) cenneti (tian) ve dünyayı (di) düzeltiyor (zheng);
hak edilen cezalar (bao) bir an önce (xian...xian) bu yaşamda (shi) ödeniyor."
Li Hongzhi, 12 Haziran 2001

Normal Üstü Yetenekler Nedir
Normal üstü yetenekler aynı zamanda kutsal güçler olarak da adlandırılırlar. Modern insanlar
onları sıra dışı yetenekler olarak adlandırıyorlar. Normal üstü yetenekler aslında varlıkların
doğuştan yetenekleridir. Bir varlığın seviyesi ne kadar yüksekse, doğuştan yetenekleri o kadar
tam bir şekilde etkili olabilir, buna zıt olarak, bir varlığın seviyesi ne kadar düşükse, doğuştan
yeteneklerinin etkili olması veya tam olarak etkili olması o kadar zordur. Bunun temel sebebi,
bu kozmosta, en yüksek seviyeden en düşük seviyeye kadar, ne kadar aşağı inerseniz, kendi
özel boyutlarında varlıklar ve her şey o kadar daha yüksek bir madde oranına sahip olur,
parçacıkların zerrecikleri daha genişler ve varlıklar daha çok ağırlık taşır -ne kadar aşağı
inerseniz, varlıkların doğuştan getirdikleri yetenekleri (normal üstü yetenekleri) maddenin
kendisi tarafından o kadar engellenir ve bu engelleme ne kadar ağırsa, yetenekler o kadar az
etkili olur. Bu yüzden seviye ne kadar düşükse, o kadar az yetenekler vardır. İnsan boyutuna
geldiğimiz zaman, varlıkların doğuştan yetenekleri zaten sarmalanmıştır, doğuştan yetenekleri
(normal üstü yetenekleri) çalışamazlar. Bu yüzden insanlar bir şey yaparlarsa ya da bir şey
elde etmek isterlerse, istediklerini elde etmek için sadece maddeden oluşan bedenlerine
güvenmek zorundadırlar. İnsan kozmosun gerçek durumunu göremez çünkü o tamamen
maddenin içine gömülmüştür. Bu yüzden insan boyutunun bir yanılsama boyutu olduğu
söylenir.
Bir uygulayıcıya gelince, xiulian uygulayarak geldiği seviye ne kadar yüksek ise, yetenekleri
o kadar yüce olur. Bunun nedeni kozmosun seviyesini ne kadar aşıp geçerse, maddenin
varlığının üzerindeki ağırlığının o kadar azalması ve hafiflemesi ve doğuştan yeteneklerinin
(normal üstü yeteneklerinin) daha kuvvetli hale gelmesi ve özgür bırakılan yeteneklerinin
sayısının artması ve kapsamının o kadar büyümesidir. Fa'nın içinde, Dafa xiulian
uygulamasında kişinin normal üstü yeteneklerinin en kapsamlı biçimde geliştirildiğini çünkü
Dafa öğrencilerinin yüksek seviyelere doğru xiulian uyguladıklarını öğrettim -kişinin ulaştığı
seviye ne kadar yüksek olursa, o kişi maddeden o kadar özgürleşir ve böylece o doğuştan
yeteneklerini (normal üstü yetenekleri) tam olarak sergileyecektir. Dafa öğrencileri Fa
düzeltmesi sırasında zaten normal üstü yeteneklerini tam kullanıma getirmektedirler. Mesela,

Fa-düzeltmesi yaparken, doğru düşünceleriniz çok temiz olduğunda, normal üstü yetenekler
kapsamlı olarak kullanılmıştır. Dahası, doğru düşüncelerle birçok öğrenci onları isteklerine
göre kullanmışlardır -ne kullanmak istedilerse ona sahip olmuşlardır. -Mesela, Dafa
öğrencilerine zulüm eden o nefret dolu şeytanilikler yapanları dondurmak için, yalnızca -donveya -orada kal ve hareket etme- demeleri veya şeytanilikler yapanları işaret etmeleri
yeterlidir ve böylece onlar kesinlikle hareket edemeyeceklerdir; daha sonra yalnızca "serbest
bırak" diye düşünmeleri yeterli olacaktır ve o durum kaldırılacaktır. Aslında, o şeytanilikleri
yapanlar gibi artık insani doğaları olmayan ve hayvanlardan beter olan, o insanları ölümüne
döven ve bayan Dafa öğrencilerine tecavüz eden o şeytani olanları kontrol etmek için
iradenizi kullanabilirsiniz. Şeytanilikleri yapanlar siz neyi isterseniz onu yapacaklardır.
Bir varlığın seviyesi xinxing'i ile belirlenir. Bunun anlamı, siz normal üstü yeteneklerinizi
kullandığınız zaman doğru düşüncelerinizin kuvvetli olması gerektiğidir. Yetersiz olan şeytandan korkmak, normal üstü yeteneklerinizi kullanırken düşüncelerinizde bocalamak ya
da çalışıp çalışmayacakları konusunda şüphe etmek -sizin normal üstü güçlerinizin
sonuçlarını etkileyebilir veya sonucunu engelleyebilir.
Tamamlanma bir Dafa öğrencisinin xiulian uygulamasının sonucuyken, Fa-düzeltmesi bir
Dafa öğrencisinin görevidir. Bir Dafa öğrencisi için, Tamamlanma yalnızca dönüş zamanı
meselesiyken Fa düzeltmesi geleceğe bırakılmak içindir. Değişik seviyelerdeki varlıkların
gördüğü kozmosun geleceği aslında gerçekten var olmamaktadır ve bir illüzyondur. Şu anda,
insanlığın her günü Dafa'nın ihtiyaçlarına göre ayarlanmıştır, Dafa öğrencilerinin dünyadaki
performansı geleceğe bırakılmak içindir. Geleceğin değişik tarihsel zamanlarında, eğer
kozmosta Dafa'ya zarar verecek bir durum ortaya çıkar veya varlıklar farklı şekilde
davranırlarsa, Dafa'nın Fa'yı nasıl düzelteceği ve her şeyi nasıl yok edilemez ve mükemmel
bir hale getireceği son derece önemlidir. Dafa öğrencilerinin şu anda yaptıkları her şey
geleceği yaratmaktadır ve şu anda üçlü diyarın içindeki her şey Dafa için varolmaktadır. Dafa
her şeyi sıkıntılar arasında Tamamlanmaya ulaştırdığında, Dafa'ya zulüm eden bütün
şeytanlar sona erecektir.
Li Hongzhi, 14 Haziran 2001

Kuzey Avrupa Fa Toplantısına Katılan Tüm Öğrencilere
Kuzey Avrupa Fa Toplantısına Katılan Tüm Öğrenciler:
Dafa öğrencileri için, Tamamlanma xiulian uygulamasının sonucudur ve Fa-düzeltmesi, Fadüzeltmesi döneminde tarihin sizin üzerinize yüklediği yüce bir görevdir. Bu yüzden, gerçeği
açığa çıkarıp, şeytanı ortaya çıkarma sürecinde yaptığımız her şey Dafa'yı bir bütün haline
getirmektedir. İster gerçeği açığa çıkaralım, şeytanı ortaya koyalım ya da bizim Fa
konferanslarımızda dâhil olmak üzere diğer Dafa aktivitelerine katılalım, biz Fa-düzeltmesi
xiulian uygulamasının ortaya çıkardığı iyilikle beraber Dafa öğrencilerinin merhametini
göstermeliyiz. Ben Fa konferansının tamamıyla başarılı bir şekilde tamamlanmasını
diliyorum.
Bu arada, umarım ki Avrupa'daki öğrenciler daha çok Kuzey Amerika'daki öğrenciler gibi
olabilirler -her öğrenci, grup çalışmalarına katılmanın yanında, günlük yaşamında da bir Dafa
öğrencisinin insiyatifini üzerine almalıdır, gerçeği açığa çıkarma sürecinde kendi kudretli
erdemini oluşturmalı ve kendi Dafa öğrenciliği yolunda kendi kendine başarılı olmalıdır. Bu
yüzden gerçeği açıklarken, beklemeyin, başkalarına bel bağlamayın ve yalnızca dışsal
faktörlerde bir değişikliği umut etmeyin. Her birimiz gelecek için bir tarih yaratıyoruz, bu
yüzden hepimiz sadece grup aktivitelerine katılmakla kalmıyor, aynı zamanda yapacak şeyler
ararken insiyatifte alıyoruz. Bir şey Dafa için iyi olduğu sürece, bunu yapmak için insiyatif
almalısınız, onun üzerinde çalışmak için insiyatif almalısınız. Toplumda karşılaştığınız her

insan gerçeği açıklayacağınız bir kişidir ve gerçeği açığa çıkarırken ortaya çıkan şey Dafa
öğrencilerinin merhameti ve dünya insanlarının kurtuluşudur. Umuyorum ki her Dafa
öğrencisi tam olarak insiyatif alır ve bir Dafa öğrencisi olarak rolünü tam olarak oynar. Bir
daha, Fa konferansının başarıyla tamamlanmasını diliyorum.
Dikkat edin: ne kadar meşgul olursanız olun, Fa-çalışmasını ihmal edemezsiniz. Bu sizin
Tamamlanmaya doğru ilerlemenizi ve Dafa işlerini iyi yapmanızı temel olarak garantileyecek
şeydir.
Li Hongzhi, 17 Haziran 2001

Dafa Yok Edilemez
Neden şeytan tarafından Dafa uygulayıcılarına acımasızca işkence edildi? Çünkü onlar
Dafa'ya olan doğru inançları konusunda ısrar ettiler ve çünkü onlar Dafa'nın parçalarılar.
Neden Fa-düzeltmesi yapılmak zorundaydı? Çünkü kozmostaki varlıklar artık standartları
karşılayamadılar. Bir Dafa uygulayıcısı olarak, sizin sadık, doğru düşünceleriniz kesinlikle
sarsılmazdır, çünkü sizin yenilenmiş varlığınız, tam olarak Fa-düzeltmesinin ortasında
biçimlenmiştir. Ama kozmostaki eski kötü güçler istedikleri her şeye ulaşmak uğruna,
kozmostaki gerçek Fa prensiplerine uymayan kendilerinin şeytani düzenlemelerini sürekli
olarak kullanarak, Dafa'ya, Dafa uygulayıcılarına ve canlı varlıklara zarar vermede direkt
olarak rol aldılar ve Dafa uygulayıcılarının doğru düşüncelerini sendeletmek için Dafa
uygulayıcılarının insan yüzeyinde bulunan yok edilmemiş fikirlerinden ve Dafa
uygulayıcılarının karmalarından yararlandılar. Sonuç olarak bazı öğrenciler zulmün ortasında
şiddetli acıya dayanamadılar ve bir Dafa öğrencisinin kesinlikle yapmaması ve yapılmaması
gereken ne varsa onu yaptılar. Bu Dafa'ya karşı kara bir lekedir.
Shifu bütün canlı varlıkları kurtarmak istiyor. Ama şeytani güçler, onları tamamen yok etmek
amacıyla, Dafa'ya karşı bütün canlı varlıkları kullanarak, gerçekten günahlar işliyorlar. Bir
Dafa uygulayıcısı bir kere yapmaması gereken bir şeyi yaparsa ve bunun şiddetinin ve
ciddiyetinin gerçekten farkına varamayıp Dafa'ya verdiği zararı telafi edemezse, her şey ve o
milyonlar üzerine milyonlarca yılın beklentisi tarih öncesi yeminlerine göre yerine
getirilecektir. Bir Dafa uygulayıcısı olarak, sizin her şeyiniz Dafa tarafından biçimlendirildi
ve bu en erdemli olandır ve siz yalnızca doğru olmayan şeyleri düzeltebilirsiniz. Nasıl şeytana
boyun eğebilirsiniz? Nasıl herhangi bir şey için şeytana söz verebilirsiniz? Hatta o içtenlikle
kalbinizden gelmese bile, bu hala şeytana teslim olmaktır. Bu insanlar içinde de yanlış bir
davranıştır ve Tanrılar kesinlikle böyle bir şekilde davranmayacaklardır. Hatta eğer bir Dafa
uygulayıcısı zulüm esnasında tam olarak insan vücudundan vazgeçse bile, onu bekleyen şey
hala Tamamlanmadır. Tam tersine en ufak bir takıntı veya korku Tamamlanmaya ulaşmanıza
olanak vermez. Ve herhangi bir korku takıntısının kendi sizin Tamamlanmaya ulaşmanızı
önleyen bir bariyerdir ve bu aynı zamanda sizin varlığınızın şeytani tarafa doğru "yeniden
yapılandırılmanıza" ve sizin ihanetinize sebep olan bir faktördür.
Size söyleyeyim ki, Anavatan Çin'de meydana gelen bütün doğal ve insan yapımı felaketler,
zaten canlıların Dafa'ya karşı işledikleri günahlar için birer uyarıydılar. Eğer onlar bunu fark
edemezlerse, işte o zaman gerçek felaket başlayacak. Şu an Dafa'ya karşı günah işleyen bütün
şeytani insanlar, özellikle sözüm ona Dafa uygulayıcılarına karşı yapılan şeytani testinde artık
işe yarar olmayanlar zaten kendi hak ettikleri şeytaniliklerin cezasıyla karşılaşmaya başladılar.
Şu andan itibaren bu büyük çapta gerçekleşecek. Ama o en çok şeytani olanlar sona kadar
kullanılacaklardır, çünkü Dafa uygulayıcılarının ileriye doğru adım atışları devam etmektedir
ve şeytani eski güçler onlara Dafa'lıları test etmek için ihtiyaç duymaktadırlar. Bu en şeytani
işler yapan hain insanların sınır tanımadan şeytanilikler yapmalarının sebebidir.

Bir Dafa uygulayıcısı şeytan tarafından düzenlenmiş her şeye tamamıyla karşıdır. Etraflıca
doğruyu açıklayın, şeytanı doğru düşüncelerle yok edin, bütün canlıları kurtarın ve kararlılıkla
Fa'yı koruyun, çünkü siz yok edilemez ve doğru olmayan şeyleri düzelten Dafa'nın bir
parçasısınız. Yeniden yapılandırılanlar ve kurtarılan canlılar, sadece şeytan tarafından
aldatılmış olan canlılardır. Bu yok edilenler şeytani varlıklar ve kötü eski güçlerdir. Bütün
bunlardan geçerek Tamamlanmaya ulaşanlar Dafa uygulayıcılarıdır ve bütün bunlar
karşısında Dafa'nın kuvvetli erdemi oluşturulmaktadır.
Li Hongzhi, 23 Haziran 2001
Erik Çiçeklenmesi Şiirinin Son Üç Mısrasının Deşifre Edilmesi¹
Sekizinci:

Dünya olayları bir satranç oyunu gibidir, son safhası erken gelen
Ortak amaçlar için beraberce çalışıyorlar, ama yine de büyük felaket inmekte
Leopar öldü ama derisi hala kaldı
En iyi sonbahar manzarası Chang An'dadır.

Dokuzuncu:

Ateş ejderhası kış uykusundan uyanıyor ve Yan Geçidinin acısı yerleşiyor
Orijinal kıymetli taş çalkantılar ile karşılaşıyor ve Zhao geri çekiliyor
Muhteşem çiçeklerle dolu avluda, ilkbahar Sahibine kavuşuyor
Kasırga gece boyunca devam ediyor ama endişelenmeye gerek yok.

Onuncu:

Erik çiçeklerinin tomurcukları Cennette ve Dünyada ilkbaharı müjdeliyor
Eğer ne olacağını bilmek istiyorsanız sebepleri için Bo'ya ve Fu'ya sorun
Barış dolu günler doğal olarak bu dünyaya gelecek
Nerede ise orayı evi yapan, kim ev sahibi kim misafir

"Dünya olayları bir satranç oyunu gibidir, son safhası erken gelen"
Açıklama: Dünyadaki şeyler, komünist ülkelerin kötü uluslar arası müttefikliği bir tarafta,
özgür toplumlar diğer tarafta olmak üzere her zaman bir satranç oyunu gibi olmuştur. 10 yıl
önce, oyun kötü komünist rejimlerin tarafı için yenilgi noktasına zaten gelmiştir.
"Ortak amaçlar için beraberce çalışıyorlar ama yine de büyük felaket inmekte"
Açıklama: Komünist rejimlerin kötü uluslar arası müttefikliği tamamen dağılmıştır.
Ülkelerinin %90'ı şeytani komünizmi def etmiştir. Ve bu Komünist Parti için beklenmeyen
felaketi gerçekten dile getirmiştir."
"Leopar öldü ama derisi hala kaldı"
Açıklama: Sovyetler Birliği bir leopar gibiydi. Kötücül komünist sistem dağıldı ama yüzeyde
derisi hala geride kaldı ve Çin hükümeti onu miras aldı. [Şunu söyleyebilirsiniz] çünkü
bugünün Çinlileri de komünizme inanmıyorlar ve sadece Çin'de gücü elinde bulunduranlar
kötücül komünist partinin şeklini kendi rejimlerinin korumak için kullanıyorlar.
"En iyi sonbahar manzarası Chang An'dadır."
Açıklama: Çin'in mevcut liderlerinin kendileri de ÇKP'ye inanmıyorlar. Onların özel amacı
kötücül ÇKP'nin yüzeysel biçimini gücü elinde tutmak için kullanmaktır. Bu yüzden sahte,
sözüm ona "büyük durumu" sürdürebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. "En iyi sonbahar
manzarası" ne kadar güzel olursa olsun (bu aynı zamanda partinin son anıdır), son bahar

manzarası doğal olarak uzun sürmez. Chang An² aynı zamanda Çin'in başkentine işaret eder
ve burada genel anlamda Çin'e işaret eder.
"Ateş ejderhası kış uykusundan uyanıyor ve Yan³ Geçidinin acısı yerleşiyor"
Açıklama: Cennetlerin4 en alt seviyesinde, kötücül ÇKP şeytani kırmızı bir ejderha olarak
tezahür eder. Bu mısra, içerisinde birçok öğrencinin ve diğer birçoklarının Tiananmen
Meydanında hükümete başvurmalarının ardından katledildikleri "4 Haziran" olayını5 ima
etmektedir.
"Orijinal kıymetli taş çalkantılar ile karşılaşıyor ve Zhao geri çekiliyor"
Açıklama: "Orijinal kıymetli taş" beş bin yıllık bir geçmişi olan Çin için genel bir referanstır.
O bu çalkantı ile karşılaşmıştır. Zhao Ziyang6 sonuç olarak saldırıya uğramış ve yerinden
edilmiştir.
"Muhteşem çiçeklerle dolu avluda, ilkbahar Sahibine kavuşuyor"
Açıklama: 20 Temmuz 1999'dan önce, Falun Dafa öğrencileri Anakara Çin'de her
yerdeydiler, ülkenin dört bir yanına yayılmıştılar ve Falun Gong rozetleri takıyorlardı ve
Dafa'nın Falun'unun posterleri her yerde görülebiliyordu -onlar muhteşem çiçekler gibi
görünüyorlardı. "İlkbahar Sahibine kavuşuyor" demek belli bir yılın ilkbaharında, zulüm
gören Dafa öğrencileri açık ve vakur bir şekilde Ustaları ile buluşacaklardır anlamına
gelmektedir.
"Kasırga gece boyunca devam ediyor ama endişelenmeye gerek yok"
Açıklama: Tarihin ışığında, Dafa öğrencilerinin zulmü, şeytan ne kadar dizginlenemez hale
gelse de endişelenecek bir şey değildir, tıpkı dolunaylı bir gecedeki fırtına gibi -- fırtına
bitince gün ağaracaktır.
"Erik çiçeklerinin tomurcukları Cennette ve Dünyada ilkbaharı müjdeliyor"
Açıklama: Sert kışın testinden geçen Dafa Öğrencileri dünyanın her yanındadır ve Çin'in her
yanındadır tıpkı dona ve kara karşı cesaret gösteren, ilkbaharın geldiğini müjdeleyen eriğin
çiçek açması gibi. Bu Fa'nın insan dünyasını düzelttiği zamandır.
"Eğer ne olacağını bilmek istiyorsanız sebepleri için Bo'ya ve Fu'ya sorun"
Açıklama: "Bo" ve "Fu" iki kutsal terimdir. "Bo" aşırı uca ulaştığında, "Fu" meydana
gelmeye başlayacaktır; bu aynı zamanda olayların aşırı uca ulaştığı zaman tersine döneceği
anlamına gelmektedir. Tarih tıpkı dönen(zhuan) tekerler (lun) gibidir ve daha önce geçen için
kesinlikle sonuçlar olacaktır. Bütün insanlık tarihi bu Fa-düzeltmesi için ayarlanmıştır.
"Barış dolu günler bu dünyaya doğal olarak gelecektir"
Açıklama: Şeytan tarafından gelen her türlü testten geçtikten sonra, Dafa öğrencileri şeytan
öldükçe muhteşem bir geleceğe ilerleyeceklerdir.
"Nerede ise orayı evi yapan, kim ev sahibi kim misafir"
Açıklama: Usta 1992 yılında Fa'yı yaymak için halkın karşısına çıktığından beri, zamanının
büyük bir bölümünü Fa'yı yaymak için oradan oraya yolculuk ederek geçirmiştir ve neredeyse
orasını evi yapmıştır. Bu mısranın ikinci yarısı "kim ev sahibi kim misafir" kimin [gerçekten]
ev sahibi ve kimin [gerçekten] misafir olduğunu ima etmektedir -tarihin sahnesinde, kim

destekleyici bir rol oynamış ve kim başrolü oynamıştır. Bu insan uygarlığı bile Dafa için
yapılmıştır, Dafa için yaratılmıştır.
- 3 Temmuz 2001 tarihinde Usta kendi ağzıyla yorumlamış ve öğrenciler tarafından
kaydedilmiş ve Usta'nın onayı ile yayınlanmıştır.

1. Genellikle bir kehanet olarak düşünülen antik ve çok bilinen bir Çin şiiri.
2. Chang An (çanğ an)-Çin'in eski başkenti.
3. Yan (yen)-bazen Pekin'i ima eden eski bir terim.
4. Çin düşüncesinde, "cennet" insanların üzerinde bulunan herhangi bir boyutu veya seviyeyi
ima eder.
5. 1989 yılında öğrenci demokrasi ayaklanmasına bir referans.
6. Zhao Ziyang (çao zı-yanğ)- ÇKP'nin Başkanı ve Genel Sekreteri, Tiananmen Meydanı
Katliamından sonra yerinden edilmişti.
Li Hongzhi, 3 Temmuz 2001

Fa-Düzeltmesi ve Xiulian
"Gerçek Şefkat Nedir?" makalesi, Fa-düzeltmesi ile xiulian uygulamasını nasıl ele almak
gerektiğiyle ilgili soruyu çok net bir şekilde açıklamaktadır. Fa-düzeltmesi ortasındaki Dafa
öğrencileri geçmişteki kişisel xiulian uygulayıcılarından farklı bir duruma sahiplerdir.
Dayanaksız bir zarar verme, Dafa'ya zulmedilmesi ve bize adaletsiz bir şekilde güç
uygulanması karşısında, olayları daha önce kişisel xiulian uygulamalarında olduğu gibi
kategorize edip kabul edemez veya ele alamayız, çünkü Dafa öğrencileri şu anda Fadüzeltmesi sürecindedirler. Eğer bir problem bizim kendi takıntılarımız veya hatalarımızdan
kaynaklanmıyorsa, o zaman şeytan bizi engelliyor veya bize kötü şeyler yapıyor olmalıdır.
Ama biz yine de xiulian uyguluyoruz ve hala son birkaç insani takıntıya sahip olabiliriz. Bir
problem ortaya çıktığında, biz ilk önce kendi tarafımızda yanlış bir şeyler olup olmadığına
bakmak için kendimize bakmalıyız. Eğer onun engelleme olduğunu veya bize zarar vermek
için [bir girişim] olduğunu belirlersek, bu özel problemle karşı karşıya olduğumuz zaman,
yüzeyde olan bu insanlara karşı nazik ve sakin olabilmek için elimizden gelenin en iyisini
yapmalıyız, çünkü şeytan insanları kullandığı zaman, bu insanlar genellikle bunun farkında
olmazlar (kullanılan insanlar ya düşünceleri kötü olanlar ya da kötü düşünceleri ortaya çıkan
kişilerdir). Diğer boyutlardaki şeytandan kaynaklanan engellemelere gelince, onları doğru
düşüncelerle yok etmeliyiz.
(Aynı gün minghui.org'da yayınlanan makale üzerine yorum.)
Li Hongzhi, 8 Temmuz 2001

Doğru Düşüncelerin Etkisi
Fa-düzeltmesinin ortasında, yeni kozmos kıyaslanamayacak kadar muhteşem ve sınırsız bir
şekilde devasadır, çünkü devasa gök kubbenin tamamı on milyonlarca kıyaslanamayacak
kadar muazzam kozmik sistemlerden meydana gelmiştir ve devasa kozmik sistemlerin büyük
çoğunluğu şu anda Fa tarafından düzeltilmiş ve yeni tarihe giriş yapmışlardır bile. Şu anda,
şeytanın kötü şeyler yapabildiği yerler, aslında, Fa-düzeltmesinin muazzam değiştirme
gücünün henüz ulaşmadığı yerlerdir. Bu yerler, bu yerlerdeki durumların son derece karmaşık

ve dejenere olmuş olmasına rağmen, tam anlamıyla Dafa öğrencilerinin doğru düşüncelerinin
etkili olduğu yerlerdir.
Fa-düzeltmesinden önce -eski güçler, o on milyonlarca uzak kozmik sistemlerin her birinin en
düşük seviyedeki bölümlerini bizim bulunduğumuz merkezi kozmik sistemin üçlü diyarına
tıktılar. Görünürde bu onların Fa-düzeltmesinin dışında bırakılmasını önlemek ve Fadüzeltmesinde bir rol aldıklarını göstermek içinken aslında onlar Fa-düzeltmesini kendi bencil
amaçlarına ulaşmak için kullanıyorlardı. Devasa kozmik Gök Kubbenin daha yüksek
seviyelerindeki yerler temizlendiği, yok edildiği veya Fa-düzeltmesinin muazzam gücüyle son
derece çabuk asimile edildiği için, her dakika sayısız muazzam evrenler Fa-düzeltmesinin
gücüyle temizlenmekte ve aynı zamanda Fa tarafından çabucak düzeltilmektedir. Yine de, bu
sayısız evrenler kozmik vücutları oluşturmakta ve sayısız devasa kozmik vücutlarda kozmik
sistemleri oluşturmaktadır, bu yüzden bu kozmik sistemlere bağlı olan en düşük seviyeler üçlü
diyarın içine bastırıldığı için, içeri tıkıldıktan sonra boyutlarının daralmasına rağmen,
içlerindeki zaman ve yapı değişmemiştir. Bu yüzden, sayısız evrenlerden ve sayısız kozmik
vücutlardan oluşan devasa bir sistemin tamamı yukarıda Fa tarafından düzeltildiğinde, bizim
üçlü diyarımız içine bastırılan bölümler tarafından oluşturulan dilimlerden sadece biri yok
edilebilmektedir. Ama Fa-düzeltmesinin hızı son derece hızlıdır ve süratli bir şekilde tabaka
tabaka kırıp geçmektedir. Devasa kozmik Gök Kubbe çok devasa olduğu için, bu ne kadar
hızlı yapılırsa yapılsın veya her ne kadar bütün zamanları ve boyutları aşarsa aşsın hala bir
sürece ihtiyaç duyar. Bu zaten olabileceğinin en hızlısıdır ve kurtarmak için her şey patlatılıp
yeniden inşa edilseydi bu durumda da Fa-düzeltmesi için hiçbir gereksinim olmazdı. Böylece
bu sayısız yabancı sistemler üçlü diyarın içinde değişik güç alanları haline gelen on
milyonlarca boyutsal dilim oluşturdular ve böylece birçok şeytani varlığı sakladılar. Bazı
varlıklar ve nesneler birçok tabakanın içine neredeyse her tabakanın parçacıklarının farklı bir
tabakanın içine bölünmesiyle parçalar halinde yerleştirildiler. Üçlü diyar başlamak için sayısız
boyuta sahiptir. Şimdi bunun gibi on milyonlarca sayısız boyut eklenmiştir. Bu Fadüzeltmesini daha zor bir hale ve durumu da daha karmaşık bir hale getirmiştir Bazen Dafa
öğrencileri doğru düşünceler gönderdikleri zaman şeytani varlıklar net bir şekilde yok
edilmişlerdi ama daha sonra bazı dilimlerde hala var oldukları bulunmuştur ve kötü şeyler
yapmaya devam ediyorlardı. Bu yüzden, Dafa öğrencileri doğru düşünceler gönderirken, bazı
şeytani varlıklar tek seferde yok edilirken bazılarının tek seferde o kadar kolay olarak yok
edilememesinin sebebi budur ve hatta onları yok etmek için birçok sefer gerekir. Bu Anavatan
Çin'deki baş şeytanlarla ilgili durumdur. Ama ne kadar zor olursa olsun, siz kararlı bir şekilde
şeytanı doğru düşüncelerle yok etmelisiniz çünkü şeytanı yok ederken, Dafa öğrencileri Fadüzeltmesinde muhteşem, kudretli erdemlerini oluşturmaktadırlar. Doğru düşüncelerle şeytanı
yok etmede elde etmiş olduğunuz etki gerçekten çok önemlidir. Çok büyük sayıda şeytani
varlık yok edilmiştir ve bazıları da kısmi olarak yok edilmiştir. Bu yaşamı onlardan almış, Fadüzeltmesi tarafından ulaşılmamış birçok boyuttaki şeytanı yok etmiş ve şeytani insanları
korkutma ve yok etme etkisine sahip olmuştur. Boyutların ne kadar karmaşık olduğuna veya
şeytanın ne kadar kudurmuş olduğuna bakmaksızın bunlar Fa-düzeltmesinin muazzam
gücünün gelişinden önceki görünüşlerdir. Fa-düzeltmesinin gücü buraya vardığında her şey
bir anda bitecektir.
Ben öğrencilere doğru düşünceler göndermelerini söyledim, çünkü aslında bu sözüm ona
şeytani varlıklar hiçbir şeydir. Ama eski güçler Dafa öğrencilerinin merhametini bir avantaj
olarak kullandıkları için, eski güçler tarafından korunan şeytani varlıklar kasti olarak zulüm
etmektedirler, bu yüzden artık Dafa öğrencilerinin dayandıkları şey yalnızca kendi karmaları
değil, şeytani varlıkların zulmü altında dayanmamaları gereken bir şeydir. Aslında bu şeytani
varlıklar son derece aşağılık ve kirlilerdir ve Fa-düzeltmesinde hiçbir rol oynamaya layık
değillerdir. Dafa'ya ve Dafa öğrencilerine yapılan zulmü azaltmak için, öğrencilerden bu
varlıkların kasıtlı olarak Fa-düzeltmesine verdikleri zararı ortadan kaldırmak için doğru
düşünceler göndermelerini ve böylece zulüm sırasında Dafa öğrencilerinin dayanmamaları
gereken şeyleri hafifletmelerini ve aynı zamanda bütün canlı varlıkları kurtararak Dafa
öğrencilerinin cennetlerini Tamamlanmaya vardırmalarını istedim.

Li Hongzhi, 16 Temmuz 2001

Dafa Her Şeyi Kuşatır
İnsan toplumu Dafa tarafından yaratılmış olan bir seviyedir, bu yüzden bu seviyenin dâhilinde
bu seviyedeki insan davranışı için prensipler olduğu gibi, bu seviyedeki canlı varlıklar için
Fa'nın sahip olduğu var oluş standartları olmak zorundadır. Buna rağmen, üç diyar kozmosun
içindeki her şeyin tersidir, bu yüzden Fa prensipleri aynı zamanda bu seviyede bulunan
canlılara, sıradan insanların var oluşlarına uygun olan, dünyayı silahlı güçlerle fethetmek,
kazananın ülkeyi yönetmesi, öldürme ile yiyecek elde etme, güçlerin kahraman olması ve
bunun gibi tersine çevrilmiş prensipleri sağlamıştır. İyi bir insan, kötü bir insan, savaş vb.
kavramlar ile beraber, bütün bunlar sıradan insanların prensiplerini ve insani anlayışın ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Bütün bunlar, kozmosun yüksek seviyelerindeki doğru Fa prensipleri
ile yargılandığında yanlıştır. Bu yüzden bir uygulayıcı sıradan insanların bütün prensiplerini
ve kavrayışlarını bırakmalıdır ve sadece o zaman yüksek bir seviyeye xiulian uygulayarak
erişebilir ve kozmosun tersi olan, üç diyarın dışına çıkabilir. Ama eğer sıradan insanlar bütün
bu anlayışları tersine çevirselerdi ve de kozmosun içerisindeki doğru Fa prensiplerini
insanlığa gereklilikler koymak ve de insanlığı ve Üç diyar içindeki her şeyi değerlendirmek
için kullansalardı, o zaman üç diyar doğru Fa prensipleri ile yönetilirdi, insan toplumu sona
ererdi ve insanlık durumu artık orada olmazdı ya da bu Tanrıların dünyası olurdu ve bununla
beraber insanın illüzyonları ve insanlar için xiulian uygulayabilme fırsatı ortadan kalkardı.
Bunun olmasına izin verilmez çünkü yüksek seviye varlıkların çöplüğü aşağı düşmelidir ve
insan toplumu kozmosun çöplüğüdür. Buradaki varlıkların var olabilmesi için, Dafa'nın
buradaki varlıklar için yaratmış olduğu var oluşun aynı zamanda gereklilikleri ve durumları
olan, bu seviye için bir var oluş yolu olmalıdır.
Yüksek seviye kozmik vücutlardaki, yüce aydınlamış varlıkların cennetleri ve doğru Faprensiplerinden doğan veya doğru Fa prensipleri ile xiulian uygulayarak tamamlanmış
yaşamlar. Onların her şeyi doğru Fa prensiplerine uyar. Bir aydınlanmış varlık aynı zamanda
kendi cennetinin Kralıdır ama insanların hükmettiğini düşündüğü şekilde hükmetmez -o
merhametli bir şekilde cennetindeki bütün canlı varlıkları Zhen-Shan-Ren¹'in doğru Fa
prensipleri ile gözetirken insanların dünyayı silahlı güç ile fethetmesi ve güçlerin kahraman
olması kozmosun Dafa'sının bu insan seviyesi için sahip olduğu prensiplerdir. Üç diyar
tersine çevrildiği için, insanların prensiplerinin tersine çevrilmiş anlayışları da kozmosun
doğru Fa prensipleri ile kıyaslandığında tersine çevrilmiştir. Bu yüzden bu tipteki şiddet
içeren davranışlar -"dünyayı silahlı kuvvet ile fethetmek; güçlerin kahraman olması"- doğru
insan-prensipleri haline geldiler. Tanrılar insanlığın her şeyini kontrol ettiği için ve savaşlar,
güç ve zafer ve yenilgi Tanrıların ulaşmak istedikleri amaçlar olduğu için, güçler ve
kahramanlar da Tanrılar tarafından " kahraman" ve "güç" olarak atanmıştır ve onlar insanlar
için aynı zamanda birer ödül olan insan onurlarının keyfini çıkarırılar. Sadece doğru Fa'yı
geliştiren bir uygulayıcı bu prensiplerin dışına çıkabilir. Bu yüzden sıradan insan toplumunda
xiulian uygulayan bir uygulayıcı karşılaştığı belirli olayları nasıl ele almalıdır? Eğer Dafa
sıradan insan toplumunda uygulanıyorsa ve uygulayıcı sayısı çok büyük ise xiulian
uygularken sıradan insan toplumunun prensiplerine maksimum oranda uymalıdırlar; böyle
yapmamak sıradan insan toplumunu değiştirir. Yine de, size öğrettiğim Fa-prensiplerinden
sıradan insan toplumuna maksimum olarak uyum sağlayarak xiulian uygulamanız gerektiğini
anlamanıza rağmen, asker olmak konusu gibi bazı belirli konular ile karşı karşıya
geldiğinizde, birçok şeyle ilgili net bir anlayışa sahip değilsiniz. Askerler savaşa gider ve
savaşa gitmek eğitim ister. Eğitim gördükleri şey her zaman insanları öldürmektir ve gerçek
savaşlarda insanları öldürürler. Bunun doğru Fa-prensipleri tarafından yanlış olduğunu
anlamalısınız ama sıradan insan prensipleri tarafından yanlış değildir ve aksi takdirde sıradan
insan prensipleri doğru Fa-prensipleri olurdu. Acı çekmek olmasaydı kişiler, insanlar arasında
oluşturduğu karmayı yok etmeyi başaramayacaklardı. Eğer insanlar öldürmezse, insanların

yiyecek hiç eti olmazdı ve insanlar et yemek zorundadır. Bu yüzden insanlar yiyecek elde
etme sürecinde karma elde ederler ve yemek yemek sadece karma edindikleri yollardan
biridir. Sadece bu dünyada yaşamak ile bile, insanlar karma yaratırlar -bu sadece ne kadar
olduğu konusudur. Ama dünyada aynı zamanda karmanın geri ödenmesini sağlayan, hastalık
gibi, doğal felaketler gibi ve savaş gibi faktörler de vardır. Savaşta bir insanın acı dolu ölümü
o varlık için karmayı yok edebilir, günahları yok edebilir ve bir sonraki hayatında o kadar
karmaya sahip olmaz ve iyi bir hayat sürer. Sıradan bir insanın şefkati yaşamak için yiyecek
elde edinirkenki karma edinmediği sırada ortaya çıkmış değildir, daha çok başkalarının
hatalarını içinde tutmadığı, kin tutmadığı zaman, kıskançlık duymadığı zaman, insafsızca
intikam aramadığı zaman, insanları öldürmediği zaman, masum yaşamların hayatını
mantıksızca almadığı zaman ve niyetli bir şekilde yaşama zarar vermediği zaman ortaya çıkar.
Eğer bir kişinin yiyecek elde etmesi sadece hayatta kalmak içinse karma edinir fakat bu onun
suçu değildir. Ve savaşlar Tanrılar tarafından ayarlanır. Ama bir kişi masum bir yaşamı başka
bir sebeple alırsa o zaman ne kozmosun doğru Fa prensipleri ne de insan prensipleri buna izin
verir; bu tip bir ihlale karşı, Tanrılar o mantıksızca yaşam alanları cezalandırmak için
insanları kullanacaklardır. Eğer büyük bir varlık biri tarafından öldürülürse, o zaman o kişinin
günahı ve karması inanılmaz bir dereceye gelir, özellikle eğer öldürülen bir insan ise. Bu
yüzden bir kişi böyle bir karma oluşturduğunda, o kişi bunu ödemelidir. Xiulian
uygulayıcılarına gelince, onlar kendilerini zahmetli xiulian uygulamasında acı dolu bir şekilde
ıslah ederken, onlarda geçmişte edindikleri karmayı ödüyorlar. Karma ve günahlar bir varlığın
zihinsel olarak acı çekmesi sonucu xiulian'in zorluğu ve acısı yoluyla ödenebilir. Ama
varlıkların öldürüldükten sonraki fiziksel kayıplarına ve acıyla dayanmalarına ve bu içinde
bulundukları berbat ve son derece gerçek olan duruma gelince, xiulian uygulayıcısı kendine
ait olan her şeyi tamamlarken, o varlıkları kurtarmak ve kendi uygulamasının meyvelerini
kullanarak onlara kutsamalar ile geri ödeme yapmak zorundadır. O zaman bu perspektiften
bakıldığında, öldürülen varlıkların elde ettiği telafi, insanlar arasında elde etmiş
olabileceklerini çok fazla aşar. Ve bu kötücül olan önceden belirlenmiş ilişkileri merhametli
bir şekilde halletmiştir. Diğer taraftan, eğer uygulayıcı Doğru Meyve Konumuna ulaşamazsa
ve xiulian uygulamasında başarıya ulaşamazsa, ileride kendi yaşamı ile çok kötü bir geri
ödeme yoluyla, öldürdüğü bütün yaşamlara geri ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Bu
yüzden ilk şart uygulayıcının Tamamlanmaya ulaşabilir olmasıdır. Tamamlanmaya
ulaşamayacak olanlara gelince, eğer onlar, "Ben onları araftan serbest bırakıyorum," diye
iddia ederken yaşam alırlarsa, aslında onlar çifte suçlu olacaklardır. Şu anda asker olan Dafa
uygulayıcıları var. Asker olmakta bir insan işidir; bazı ülkelerin devletleri, belirli yaştaki
insanların orduda görev yapmasını açıkça talep ediyorlar. Siz sıradan insanlar arasında xiulian
uyguladığınız için, özel bir nedeniniz olmadığı sürece, bu durumda sıradan insan toplumunun
sizden talep ettiği şeyleri maksimum olarak yerine getirebilirsiniz. Siz bir asker iken bir savaş
çıkması gerekmez. Eğitimleri sırasında askerler tarafından atılan savaş çığlılarında nezaket
(Shan) yoktur, bu yüzden bir Dafa öğrencisi bunları Dafa öğrencilerine zulüm eden şeytana
yöneltilmiş olarak düşünebilir. Eğer bir savaş gerçekten çıkarsa, Dafa öğrencilerinin, Shifu
onları göz ettiği için, ön saflara gitmeler gerekmez. Eğer gerçekten ön saflara gitmişseniz,
belki bu Milerepa²'nın ustasının ona merhametli sonuçlar elde etmek için kötü şeyler
yaptırdığı karmik ilişki gibi olabilir. Tabii ki, ben burada Fa-prensiplerini tartışıyorum;
normal olarak bu olmayacaktır. Ama Fa tamamen güçtür ve her şeyi mükemmel bir şekilde
kuşatır. Ve her şeyden sonra, xiulian uygulayıcıları onları gözeten Shifu'ya sahiplerdir. Sizin,
bir xiulian uygulayıcısının karşılaştığı her şey sizin Xiulian uygulamanız ile ve
Tamamlanmanız ile alakalıdır aksi takdirde bu şeyler kesinlikle var olmazlar. Sıradan insan
toplumunda işinizi iyi yapmanız sadece xiulian uygulamanız veya sıradan insanlar arasında
Dafa öğrencilerinin iyiliğini göstermek için değildir ama aynı zamanda Dafa'nın sıradan
insanlar için yaratmış olduğu Fa-prensiplerini de korumak içindir.
Sabit bir iş bir xiulian uygulayıcısını, xiulian uygulamasında, Fa'yı kaygısızca yaymasında
veya gerçeği açıklamasında ve dünyanın insanlarını kurtarmasında, yiyecek ve barınak ve
yaşamda kalmak gibi problemler yüzünden tıkanmaktan alıkoyar. Toplumun her bir işinde bir
kişi xiulian uygulayabilir ve işlerin her birinde aynı zamanda Fa'yı elde etmeyi bekleyen
önceden belirlenmiş ilişkilere sahip insanlar vardır.

1. Zhen-Shen-Ren: Doğruluk - Merhamet - Hoşgörü
2. Milerepa- Tibet Budizm'inin Beyaz mezhebinin kurucusu.
Li Hongzhi, 30 Temmuz 2001

Fa-Düzeltmesi Süreci Dafa Öğrencileri
Dafa'yı korumayan ve destekleme etkisine ulaşmada başarısız olan bir Dafa öğrencisinin
tamamlanmaya ulaşmak için hiçbir şansı yoktur, çünkü sizin xiulian uygulamanız geçmişten
ve gelecektekilerden farklıdır. Bir Dafa öğrencisinin muhteşemliği burada yatar. Shifu
tarihteki neredeyse her şeye sizin için dayandığı için, Fa-düzeltmesi döneminde, öğrenciler
Fa-düzeltmesi bitmeden ayrılmamalıdırlar. Bu yüzden xiulian uygulama sürecinde kendi
tamamlanma standardınıza ulaşmanız çok önemli bir süreç haline gelir. Eğer tarihteki her şeye
sizin için dayanılmamış olsaydı, sizin için xiulian uygulamak temelde imkânsız olurdu: eğer
her şey kozmostaki canlı varlıklar için taşınmış olmasaydı, tarihin geçişiyle parçalanırlardı,
eğer her şey dünya insanları için taşınmasaydı, şu anda hala dünyada yaşama şansları olmazdı.
Geçmiş tarih boyunca size ait her şey, öğrencilerin Fa-düzeltmesi döneminde ne kadar
muhteşem olabileceklerine göre yaratıldı. Bu yüzden öyle ayarlandı ki siz sıradan
tamamlanma seviyesine ulaştığınız zaman, siz hala, insan dünyasında her türlü sıradan
düşünceye ve karmaya sahip olacaktınız. Bunun amacı Fa-düzeltmesi ile ilgili şeyler
yaparken, gerçeği açıklamanız yoluyla ve cennetlerinizin tamamlanmaya ulaşması için,
kurtarılabilecek insanları kazanacaktınız. Cennetlerinizi tamamlarken siz aynı zamanda son
karmanızı yok ediyor, yavaş yavaş insani düşüncelerden kurtuluyor ve gerçek anlamda
insanlıktan öne doğru adım atıyorsunuz. En temelde, sizin hala eski güçlerin zulmünü kırma
sürecinde yüce ve görkemli erdeminizi oluşturmanız ve en yüksek pozisyonlarınıza geri
dönmeniz gerekiyor. Bu yüzden bu sıradan boyutlarda bir tamamlanmaya ulaşma meselesi
değildir veya sıradan tamamlanma da elde edilebilecek bir şeyde değildir. Durum size Dafa
için yapmanız gerekeni yapmışsınız gibi gözükebilir ama aslında siz bunu kapsamlı
tamamlanmanız ve geriye dönüşünüz için yapıyorsunuz. Eğer bu dönemde yapmanız gereken
şeyi iyi yapmazsanız, bu tamamlanma durumu sadece bir xiulian uygulama süreci olur ve
temel olarak Fa-düzeltmesi Dafa öğrencisinin gerçek ve son tamamlanması olamaz. Eğer
şeytanın zulmü ortasında bir Dafa öğrencisi iyi olmazsa ve gevşerse, bütün geçmiş çabalarının
boşa gideceği muhtemeldir.
Aslında, şeytanı yok etmek ve gerçeği açıklamak için yapılması gereken şeyleri yapmada her
zaman isteksiz olmuş az sayıda öğrenciler var -sanki bu Shifu için bir şey yapmakmış veya
Dafa'ya bir şey katacakmış gibi. Benim tamamlanma standardına ulaştığınızı söylediğimi
duyar duymaz, Shifu'nun -çok kutsal olan- söylediği şeyi daha azimli olmak için bir
motivasyon olarak almak yerine, çok ağır bir yükün üstünüzden kalktığını hissederek
gevşediniz ve daha fazla hiçbir şey yapmak istemediniz. Eğer Fa-düzeltmesi Dafa
öğrencisinin ne olduğu hakkında hala net değilseniz, şu andaki sıkıntı ortasında ileri adım
atamayacaksınız ve insan dünyasının rahatlık arayışı içinde şeytani bir yolda aydınlanmaya
sürükleneceksiniz. Düşenler için Shifu'nun kalbi her zaman acıdı ve büyük çoğunluk bu
yüzden mahvoldu. Fa-düzeltmesi döneminde öne çıkmayan öğrencilerin Fa-düzeltmesi
öğrencilerinin bir daha xiulian uygulama şansları olmayacağını, çünkü tarih boyunca bütün iyi
şeylerin zaten size verilmiş olduğunu biliyor muydunuz? Bugün kişisel xiulian
uygulamanızda nerdeyse hiç zorluğunuz yok ve birçok hayatlarınız boyunca kendi işlediğiniz
korkunç günahlarınız için herhangi bir şeye dayanmanızda sizden istenmiyor. Bu arada, ben
sizin seviyelerinizi yükseltmenizde en hızlı yolu sağladım geçmişinizdeki bütün iyi şeyleri
korudum, her seviyede sizin için daha iyi olanı yeniden doldurdum ve size xiulian'de her
zaman her seviyenin bütün muhteşem şeylerini verdim ve tamamlanmadan sonra en yüksek
pozisyonlarınıza dönmenizi olanaklı kıldım. Bunlar sizin tarafınızdan bilinmesine izin

verilenlerdir. Bu sefer bilemeyeceğiniz daha fazlası da var. Dafa öğrencileri muhteşemler
çünkü Shifu'nun Fa-düzeltmesi ile aynı zamanda buradasınız ve Dafa'yı koruyup
destekleyebilmektesiniz. Eğer yaptıklarınız artık bir Dafa öğrencisi olmaya layık değilse, bir
düşünün, cennetin ve dünyanın başlangıcından beri gösterilen en büyük merhametin altında
ve Buda'ların sınırsız zerafeti altında, hala iyi yapamıyorsanız, nasıl başka bir şans olabilir?
Xiulian ve Fa-düzeltmesi çok ciddidir. Bu zaman dilimine değer vermek veya verememek
aslında kendinize karşı sorumlu olup olama meselesidir. Zamanın bu dönemi fazla
sürmeyecektir ama o muhteşem Aydınlanmış Varlıkların, Buda'ların ve Tao'ların ve değişik
seviyelerin Tanrılarının ve hatta değişik seviyelerin Efendilerinin kudretli erdemini tıpkı bir
demiri döver gibi dövebilir. O aynı zamanda gerçekten yüksek bir seviyeye ulaşmış ama
kendine karşı biraz gevşek davranan bir xiulian uygulayıcısını bir gecede yok edebilir.
Öğrenciler azimli olun! En muhteşem ve en harika olan her şey Dafa'yı yaymanız sırasında
elde edilir. Yeminleriniz sizin geleceğiniz için birer vasiyet olacaktır.
Li Hongzhi, 15 Ağustos 2001

(Benden) de Birkaç Sözcük
"İyi İnsanlar" makalesi çok fazla kelime kullanmıyor ama temelde yatan prensibi açıklıyor.
Evrenin gerçeğine duyulan yok edilemez doğru inanç merhametli Dafa öğrencilerinin kaya
gibi sağlam, Elmas'a Benzeyen Vücutlarını oluşturuyor, şeytanı korkutuyor ve onun yaydığı
gerçeğin ışığı bütün canlı varlıkların düşüncelerinde var olan doğru olmayan elementleri
çözerek dağıtıyor. Doğru düşünceler ne kadar güçlü ise, güçte o kadar büyüktür. Dafa
öğrencileri gerçekten sıradan insan olmaktan öteye, ileri doğru adım atıyorlar.
Not: Aynı gün Minghui.org sitesinde yayınlanan "Birkaç Kelimeyle: İyi İnsanlar" makalesi
üzerine Shifu'nun yorumu.
Li Hongzhi, 8 Eylül 2001

Patika
Fa'yı çalışmak ve xiulian uygulamak bir kişinin kendi işidir. Yine de sıklıkla başkalarını
durmadan kendilerine model olarak alan çok sayıda öğrenci durmadan -onlar başkalarının ne
yaptıklarına bakıp ona uygun olanı izliyorlar. Bu tür zayıf bir davranış sıradan insanlar
arasında geliştirilmiştir. Bir xiulian uygulayıcısının model aldığı kimse yoktur. Her kişinin
izlemesi gereken yol farklıdır, çünkü her kişinin temeli farklıdır, çeşitli takıntılarının ölçüsü
farklıdır, varlıklarının karakteristiği farklıdır, sıradan insanlar arasındaki işleri farklıdır ve aile
ortamları farklıdır vb. Bu faktörler her kişinin xiulian uygulama yolunun ve testlerinin
ölçülerinin de farklılığını belirler. Bu yüzden, olayların ortaya çıkışında, başkalarının
oluşturduğu bir yolu bulmak zordur ve bir kişinin bunlardan birini takip edebilmesi ise daha
da olanaksızdır. Eğer gerçekten önceden hazırlanmış yollar veya çabasız ilerleyişler olsaydı,
bu kesinlikle xiulian olmazdı.
Dafa'nın halka açıklanmasından sonra bir şeyin doğru olup olmadığını ölçmek için Fa'yı
kullanacaklarına, başkalarını izleyen insanlar oldu -"başkaları ne yaparsa, ben de onu
yapacağım". Bazı insanların hastalıklarının Dafa uygulayarak iyileştiklerini gördükleri zaman,
onlarda çok ilgi gösterdiler ve bazı insanların artık uygulama yapmadıklarını gördükleri
zaman, onlar da duraksadılar; ülke çapında 100 milyon insanın Dafa uyguladığını gördükleri
zaman, bu iyi bir şey olmalı diye düşündüler ve öğrenmek için diğerlerini izlediler, şeytanın
saldırmaya, bastırmaya ve zulüm etmeye başladıklarını ve televizyonun ve de medyanın

Dafa'yı uydurma kanıtlarla suçlu göstermeye çalışmak için hilekârca yalanlar uydurduklarını
gördükleri zaman, duraksamaya başladılar ve tedirgin oldular. Xiulian zordur. O, hatta berbat
bir felaket saldırdığında, hatta şeytan delice zulüm ettiğinde ve hatta hayatınız tehlikedeyken
daha da zordur, siz insan toplumunda hiçbir şeyin xiulian yolunda attığınız adımları
engellemesine izin vermeden, xiulian yolunuzda emin adımlarla ilerlemelisiniz.
Dafa öğrencileri şu anda Fa-düzeltmesi sürecinin ortasındadırlar ve eski güçlerin oyunu Dafa
öğrencilerinin en sert ve en temel testini oluşturmuştur. Testin geçilip geçilemez olduğu,
Dafa'nın gerçekleştirilmesine ve her Dafa öğrencisinin kendine karşı sorumlu olup
olamamasıdır. Ve bir kişinin şeytanı kırıp yok ederken, Dafa'yı onaylamak için öne adım atıp
atamaması yaşam ve ölüm (onları bırakmaları) hakkında vasiyetleri, Fa-düzeltmesi
öğrencisinin Tamamlanmaya varmasının kanıtı ve aynı zamanda bir Tanrı'yı bir insandan
ayıranın ne olduğu haline gelir. Bir Dafa öğrencisi için, Fa'yı korumak ve onu desteklemek
yalnızca doğaldır. Bu yüzden tarihin bu anında, şeytanın gerçekten Dafa'ya zulüm ettiği bir
durumda, bir Dafa öğrencisi Dafa'yı onaylamak için zulüme karşılık olarak kesinlikle öne
adım atacaktır. Bu durumda, bazı öğrenciler olayları Fa doğrultusunda anlayamamalarının
sonucu olarak, başkalarının Fa'yı onaylamak için öne adım attıklarını gördükleri zaman,
onlarda diğerlerini takip ettiler, diğerlerinin ileri adım atmadıklarını gördükleri zaman,
onlarda diğerlerini takip ettiler; onları dövüldükleri veya dönüştürüldükleri zaman ve şeytanın
baskılarına teslim oldukları ve sözüm ona "xiulian uygulamayı bırakma sözü" yazdıklarını
gördükleri zaman, onlarda bir tane yazdılar. Bu leke bir xiulian uygulayıcısı için
temizlenmezse ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Şu anda ki şeytani zulüm Dafa'nın ve
öğrencilerin üzerine eski güçler tarafından empoze edilmiştir. Peki, zulme karşı direnmek için
yapılan her şey Dafa öğrencilerinin Dafa'ya ve kendilerine karşı sorumlu olmalarının en
muhteşem göstergesi değil midir? Bu tarihin dejenerasyonunda şeytani güçlerin xiulian
uygulayıcılarına yaptıkları ilk zulüm değildir. Bu İsa'nın kendi zamanında deneyimlediği
şeyin bir tekrarı değil midir? Buda Sakyamuni de bunu deneyimlememiş midir? Eğer referans
olarak hizmet edecek yollar olsaydı, o zaman daha önceki Aydınlanmış Varlıkların bu
anlamda deneyimledikleri ile ve bugünün şeytanı aynı şekilde ortaya çıkmaz mıydı? Spesifik
görünüşlerinde farklılık gösterseler de, onların hepsi doğru bir Fa'da xiulian uygulayanların
iradesini kırmayı amaçladılar. Tarihteki sıradan xiulian uygulamalarında, o negatif varlıklar
bireysel xiulian uygulayıcılarının Tamamlanmaya ulaşıp ulaşamayacaklarını belirleyen
kriterler olarak rol aldılar. Eğer biri altın yerine kuma dönüşmeye başlarsa, o kesinlikle
elenirdi. Ama bugün kozmik vücutlarda Fa-düzeltmesi meydana geldiğinden ve devasa Gök
Kubbe yeniden inşa edildiğinden durum farklıdır. Bütün sözüm ona Dafa'nın "testlerinin"
hepsi Fa düzeltmesini engellemektedir. Dahası, zulümde yer alan bütün hepsinin amacı
Dafa'ya zarar vermektir. Geçmişte eski güçlerin insanların kişisel xiulian uygulamalarına
yaptıkları her şey belirli bir etkiye sahip olmuştu, eğer bu yaklaşım Fa-düzeltmesi sırasında
kullanılırsa, sadece Dafa'nın standartlarına ulaşmakta başarısız olmakla kalmaz, aynı zamanda
Fa-düzeltmesini bozar ve onu ciddi bir şekilde engeller. Şu anda eski güçler, katılanların
pozitif veya negatif olmalarına bakılmaksızın tamamıyla yok edilmek üzeredirler. Buna
katılan bütün şeytani varlıklar, seviyeleri ne kadar yüksek olursa olsun, Fa-düzeltmesi
sırasında yok edilmişlerdir. Fa-düzeltmesiyle, sıradan xiulian tamamıyla farklıdır. Bugün,
Dafa öğrencileri şeytanın zulmüne karşılık olarak Dafa'yı onaylarken, başkalarının
yaptıklarını seyreden bazı öğrenciler var. Ama bir kişi sıkıntılar karşısında her zaman ne
yapması gerektiğine kendi kendine aydınlanmalıdır. Bir kişi ne zaman ilerlerse,
gerçekleştirdiği ve aydınlandığı Meyve Konumu da yükselir.
Bir Dafa öğrencisinin seçtiği yol zaferle dolu bir tarihtir ve bu tarih kendi aydınlanması
tarafından oluşturulmalıdır.
(9 Temmuz 2001 tarihinde yazılıp, 23 Eylül 2001 tarihinde yayınlanmıştır.)
Li Hongzhi, 9 Temmuz 2001

Avrupa Clearharmony Web Sitesine
Avrupa Clear Harmony Websitesi:
Bu web sitesi ile ilgili olan bütün Dafa öğrencilerine selamlar! Clear Harmony Web sitesini
iyi bir şekilde yürütmek konusunda size birkaç söz söylemek istiyorum.
Düşünüyorum ki, siz, her şeyden önce Dafa web sitesinin önemini kavramalısınız. Bu site
gerçeği açıklamak, şeytanın zulmünü durdurmak ve dünyanın insanlarını kurtarmak için
yaratıldı. Ayrıca, basının halk üzerindeki etkisini de kavramalısınız. İnsanların Dafa
hakkındaki gerçeği öğrenmeleri, dünyanın insanlarının kurtarılmaları ve şeytanın açığa
çıkarılması anlamında son derece önemli ve etkisi muazzam. Bu yüzden, haberlerinizin
kendine özgü içerikleri sitenizin kendi özelliklerine sahip olmalı, Avrupa'daki durumla ilgili
daha çok haberler vermelisiniz ve bununla beraber, her gün Clearwisdom web sitesinden de
önemli haberleri ve birkaç raporu aktarmalısınız çünkü bu Çin'deki Dafa öğrencileri hakkında
ilk elden bilgidir.
Dafa öğrencilerinin ana vücudu Çin'dedir. Dünya çapındaki diğer bölgelerde bulunan Dafa
öğrencilerinin yaptıkları her şey, kendilerinin olan her şeyi tamamlamaktan başka, Çin'de
Dafa'ya ve Dafa öğrencilerine yapılan zulmü açığa çıkarmaktır. Bu yüzden bu perspektiften
bakıldığında, Dafa'nın Anavatan Çin'deki durumu ile ilgili haber verilmeden geçilmemelidir.
Özellikle, zulümde kullanılan şeytani yollarla birlikte zulümden dolayı meydana gelen
ölümlerle ilgili haberleri odak noktası yapmalısınız ve bu sizin öncelikli olarak Dafa'nın
Avrupa'daki durumu ile ilgili haberler verme konusundaki özgün özelliğinizi
etkilemeyecektir. Aynı miktarda, makalelerinizin çoğu Avrupa ile ilgili olmalı ve ondan sonra
Clearwisdom Websitesinden Anavatan Çin'deki Dafa öğrencileri hakkında önemli bilgileri
sıralayabilirsiniz. Böyle yaparak, Avrupa Clear Harmony Websitesi sadece kendi özgün
özelliklerine değil ama aynı zamanda, Dafa'ya yapılan zulüm hakkında önemli haberlere sahip
olacak ve sizin yerel dinleyicileriniz ve okuyucularınız ona dikkat edecek ve gündelik olarak
Anavatan Çin'deki Dafa öğrencilerine yapılan zulüm hakkında bilgi edinebileceklerdir.
Yukarıdakiler sadece benim birkaç düşüncemdir. Eğer kendinize ait düşünceleriniz olduğunu
veya daha iyi planlarınız olduğunu hissediyorsanız, itiraz etmeyeceğim, benim tek umudum
Web sitesini daha da iyi yürütebilmenizdir böylece gerçeği açıklama etkisine sahip olabilir.
Li Hongzhi, 25 Eylül 2001

Rusya'da Yapılan İkinci Dafa Konferansına
Rusya'da yapılan ikinci Dafa Konferansına:
Fa-düzeltmesi sürecinde öğrencilerimizin hepsi çok iyi davrandılar. Rus öğrenciler, Çin'in
şeytani politik grubunun propagandalarının Rus halkını şiddetli bir şekilde etkilediği
koşulların altında gözle görülür bir şekilde her türlü baskı karşısında durup, bir Dafa Derneği
kurdular ve gerçeği açıklama da çok büyük rol oynadılar. Bunların hepsi harikuladedir. Bu Fa
konferansı yoluyla umuyorum ki, gerçeği açıklama işini, şeytanı gözler önüne sermeyi ve
canlı varlıkları kurtarmayı daha iyi yürüteceksiniz. Diğer ülkelerdeki öğrencilerle daha sık
iletişim kurmalı, birbirinizi cesaretlendirmeli ve beraber azimli bir şekilde ilerlemelisiniz.
Shifu sizden daha da iyi haberler beklemektedir.
Li Hongzhi, 29 Eylül 2001

Sonbahar Rüzgârının Soğuğu
Şeytani kişiler rezil vahşetleri üzerine iki kere düşünmeliler,
Cennet ve Cehennem yeniden parlaklaştığında, onlar aşağı kaynayan kazana gidecekler;
Yumruklar ve tekmeler insanların kalbini değiştirmede çok az işe yarar
Vahşi rüzgârlar daha da sert soğuk bir sonbaharı haber vermekteler.
Li Hongzhi, 25 Ekim 2001

İnsan Dünyasındaki Fa-Düzeltmesi Kehaneti
Fa düzeltmesi dünyaya doğru ilerlemektedir, Tanrıların ve Budaların görkemli bir şekilde
tezahürleri gözler önüne serilmektedir ve bütün kaotik dünyaların düzeltilmemiş yanlışları ve
karmik ilişkileri merhametli çözümlerle halledilmiştir. Dafa'ya karşı şeytani şeyler yapanlar,
aşağı, yaşamın olmadığı yerin geçidine gidecekler. Bütün diğerlerine gelince, insanların kalbi
doğruluğa dönmektedir ve onlar erdemi kucaklamakta ve iyi şeyler yapmaktadırlar ve sayısız
şeylerin tümü yenilenmiştir ve her canlı varlık Dafa'nın kurtaran zarafetini saygıyla
karşılamaktadır. Cennetlerdeki ve yeryüzündeki tüm yaşamlar birbirlerini kutlamakta ve
övmekteler. Dafa'nın insan dünyasındaki en görkemli zamanı şu anda başlamaktadır.
Li Hongzhi, 9 Aralık 2001

