
                                        Syf: 1 

 

 

 

 

 

 

İLERİ DOĞRU YÜKSELMELER 
 

CİLT III 

 

Li Hongzhi 



                                        Syf: 2 

İÇİNDEKİLER 

1. New York Fa Konferansını Tebrik Etme 
2. Tüm Dünyadaki Bütün Dafa Uygulayıcıları, Mutlu Seneler! 
3. Olaylara Doğru Düşünceler İle Bakın 
4. Dafa'dan Gelen Kutsamalar 
5. Yorum 
6. Doğru Düşünceler 
7. Yeni Yıl Tebriği 
8. Dafa Uygulayıcılarına 2003'ün Yeni Yıl Tebriği 
9. Shifu'nun Bir Uygulayıcının Makalesi Üzerine Yaptığı Yorum 
10. Bir Öğrencinin Makalesi Üzerine Yorum 
11. Bir Öğrencinin Makalesi Üzerine Yorum 
12. Shifu'nun Bir Uygulayıcının Makalesine Yorumu 
13. Shifu'nun 2004 Yılının İlk Gününde Dafa Uygulayıcılarına Selamı 
14. Uluslararası Telekonferansta Fa Öğretilmesi 
15. Doğru Düşüncelerle Kötü Eylemleri Durdurun 
16. Doğru Düşüncelerle Karanlık Hizmetkârları Yok Edin 
17. Aklı Başında Ol 
18. Bir Öğrencinin Makalesi Üzerine Yorum 
19. Kanada Montreal'deki Fa Konferansına 
20. Shifu'nun Viyana'da Düzenlenen Avrupa Fa Konferansına Mesajı 
21. İnsan Takıntılarını Bırakın ve Dünya İnsanlarını Kurtarın 
22. Shifu'nun Bir Uygulayıcının Yazısı İçin Yaptığı Yorum 
23. Fa-Düzeltmesinde Düşünceleriniz Doğru Olmak Zorunda, İnsana Ait 

Değil 
24. Selamlar 
25. Benim "Sopa Uyarısı" Varyantım 
26. 2005 Avrupa Tecrübe Paylaşım Konferansına 
27. Biz "Politika İle Uğraşmıyoruz" 
28. Yeni Yıl Kutlaması 
29. Çemberi İnsan Dünyasına Doğru Döndürme 
30. Stockholm'deki Fa Konferansına 
31. Fa'yı İyi Çalışın ve Takıntılardan Kurtulmak Zor Değildir 
32. İnsan Düşüncesinden Sıyrılmak 
33. Anakara Çin'deki ve Dünya Çapındaki Tüm Dafa Uygulayıcılarının Güz 

Festivali Kutlu Olsun! 
34. Yolunuzda Dosdoğru Yürüyün 
35. Prag Fa Konferansına 
36. Sona Doğru Yaklaştıkça Bir O Kadar Daha Azimli Olmalısınız 
37. Olgun 
38. İsrail Fa Konferansına 
39. Peru Dafa Uygulayıcılarına Cevap 
40. Kutlama Mesajı 
41. Kötülüğü Ortadan Kaldırmak 

https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas301.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas302.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas303.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas304.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas305.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas306.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas307.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas308.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas309.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas310.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas311.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas312.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas313.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas314.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas315.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas316.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas317.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas318.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas319.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas320.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas321.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas322.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas323.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas323.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas324.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas325.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas326.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas327.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas328.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas329.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas330.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas331.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas332.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas333.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas333.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas334.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas335.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas336.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas337.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas338.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas339.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas340.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas341.html


                                        Syf: 3 

42. Ölümcül Testi Geç 
43. Ukrayna Fa Konferansına 
44. Chicago Fa Konferansına 
45. Şeytanı Tamamen Yok Edin 
46. Avustralya Fa Konferansına 
47. Selam Gönderen Canlı Varlıklara Teşekkür Ederim 
48. "Siyaset" Üzerine İlave Sözler 
49. Fa-Düzeltmesini Engellemede Parmağı Olan Üç Diyar İçindeki Bütün 

Müdahaleci Tanrıları Tamamen Yok Edin 
50. Kozmik Felaket Başlıklı Roman Üzerine 
51. Kanada Fa Konferansı'na 
52. Minnesota'daki Orta Batı Fa Konferansı'na 
53. Avrupa Fa Konferansı'na 
54. Fransa Fa Konferansına 
55. Selamlar 
56. Selamlar 
57. Yorum 
58. Kumu Eleyip Ayrıştırma 
59. Açıklık Getirme 
60. Avrupa Fa Konferansının Bir Kere Daha Başarı İle Tamamlanmasını 

Dilemek 
61. Yorum 
62. Selamlar 
63. Dikkatli Olun 
64. Temizleme 
65. Orta Batı Amerika Fa Konferansına 
66. Brezilya Fa Konferansına 
67. Yorum 
68. Avrupa Fa Konferansına 
69. Hindistan'daki İlk Fa Konferansına 
70. Yorum 
71. Shifu'ya, Fa'yı Rektife Etmesi Konusunda Yardım Etmek Ne Demektir? 
72. Kişinin Zihninde Türeyen Şeytanlara Dikkat Etmek 
73. Para Toplama Meselesi Üzerine 
74. Gerçeği Açıklamanın En Temel Amacı 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas342.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas343.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas344.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas345.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas346.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas347.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas348.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas349.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas349.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas350.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas351.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas352.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas353.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas354.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas355.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas356.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas357.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas358.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas359.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas360.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas360.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas361.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas362.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas363.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas364.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas365.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas366.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas367.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas368.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas369.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas370.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas371.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas372.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas373.html
https://www.falundafatr.org/html/esas3/esas374.html


                                        Syf: 4 

New York Fa Konferansını Tebrik Etme 

(Li Hongzhi, 1 Şubat 2002) 

 

 
New York Fa Konferansına: 

Herkese selamlar! 

Öncelikle, Fa konferansımızın başarıya ulaşmasını diliyorum. Tarihin Dafa 

uygulayıcılarına bağışlamış olduğu her şey en muhteşem, en görkemli şeylerdir. Şu anda 

yapmakta olduğunuz her şey, en kutsal olan şeydir, şu anda yapmakta olduğunuz her şey, 

canlı varlıklar içindir ve şu anda yapmakta olduğunuz her şey, geleceği yaratmaktır. 

Tarihin geçmiş dönemlerinde, insan ırkına sahip olması gereken ihtişamı getirdiniz; tarihin 

şu döneminde Dafa sizlere canlı varlıkları kurtarma görevini bağışladı; tarihin gelecek 

döneminde size ait saf ve erdemli olan her şey, devasa gök kubbenin oluşum ve istikrara 

sahip olmasını ve yok oluşu yaşamayacak olmasını sağlayan şey olacak. Yollarınızı iyi 

yürüyün! Kurtarılan canlılar sizin canlılarınız olacak. Yaptığınız her şey, 

tamamlayacağınız tüm şeyler olacak.  
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Tüm Dünyadaki Bütün Dafa Uygulayıcıları, Mutlu 

Seneler! 

 
Li Hongzhi  

11 Şubat 2002 
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Olaylara Doğru Düşünceler İle Bakın 

(Li Hongzhi, 8 Mart 2002) 

 

Şu anda, anakara Çin'deki Dafa uygulayıcılarının, insanların gerçeği öğrenmesini sağlamak 

için televizyonu kullanıyor olması, şeytanın yaptığı zulmü teşhir etmektir, zihinleri 

şeytanın yalanları ile zehirlenmiş canlı varlıkları kurtarmaktır ve merhametin göz 

kamaştırıcı bir biçimde sergilenmesidir. 

Kötü politik alçakların grubu, Dafa uygulayıcıları ile uğraşma konusunda asla yasalara 

uymadı, o yüzden Dafa uygulayıcılarının yaptığı hareketleri, onlar gerçekleri açıklıyorken, 

korku takıntınız yüzünden, tekrar uygun bulmamazlık etmeyin. Şeytan ne kadar 

zulmederse etsin Dafa uygulayıcılarını hala bekleyen şey Tamamlanmaya ulaşmaktır; ve 

engelleme yaratmak, Fa-düzeltmesine ve Dafa uygulayıcılarına zulmetmek için yapmış 

oldukları tüm şeyler için, şeytani varlıkları bekleyen şey ise, bunun bedelini Cehennemde 

sonsuza dek ödemekten başka bir şey değildir.  
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Dafa'dan Gelen Kutsamalar 

(Li Hongzhi, 19 Mayıs 2002) 

 

Fa-düzeltmesinin on yılı, kozmosu yeniden yarattı, sayılamayacak kadar çok canlı 
varlığı yozlaşmadan ve yok oluştan kurtardı ve sonsuz büyüklükteki devasa gök-
kubbelerin her şeyi kuşatan ve ebedi olan Fa prensiplerini ve de sınırsız bilgeliğini 
oluşturdu. Bu, canlı varlıklar için bir kutsamadır ve Dafa uygulayıcılarının kudretli 
erdemidir. 

Shifu, Dafa'yı on yıldır yayıyor. İnsan dünyasında bile, önceden belirlenmiş ilişkiler 
oldukça değişti. Tarih içerisinde, önceden belirlenmiş ilişkisi olan kuyrukluyıldız felaketi 
artık yok. III. dünya savaşı önlendi. Dünya ve Cennetin oluşum-istikrar-yozlaşma-yok 
oluş döngüsünden kaynaklanan 1999'daki tehlike, bir daha asla tekrarlanmayacak. 
İnsan dünyasının Fa-düzeltmesi, gelmenin eşiğinde. Dünyadaki yazgılı yaşamlar Dafa 
ve Dafa uygulayıcılarının kurtarma iyiliğinin karşılığını verecekler. Ne kadar muhteşem! 
Muhteşem. Gerçekten muhteşem!  
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Yorum 

(Li Hongzhi, 21 Haziran 2002) 

 

 
"Çin Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları Önünde Oturma Eylemlerine Katılan 

Uygulayıcılar Arasındaki Fikir Alışverişlerinden Kaynaklanan Bir Takım Düşünceler" 

Makalesi Üzerine Shifu'nun Yorumu; 

Bu düşünceler hakikaten iyi. Eğer tüm Çinli Dafa uygulayıcıları, günlük yaşantıları 

içerisindeki davranışları konusunda daha dikkatli olurlarsa ve diğer insanların yaptığı her 

şey ile ilgili olarak daha derli toplu ve daha düşünceli olabilirlerse, işte o zaman, o Dafa 

uygulayıcılarının davranışı olur. Ben sizin Shifu'nuz olarak, Fa'nın öğretildiği bütün bu 

yıllar boyunca, her şeyi, topluma ve onun insanlarına karşı olan sorumluluk duygusu ile 

yaptım. 

Çin büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde oturma eylemine katılmış olan tüm Dafa 

uygulayıcıları olağanüstü. Sizler hakikaten çok katlandınız. Hava çok sıcak, şimdi 

kendinize iyi bakacağınızdan emin olun.  
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Doğru Düşünceler 

(Li Hongzhi, 13 Ekim 2002) 

 
Dafa uygulayıcıları bu özel tarihi dönemde, Dafa'ya, Dafa uygulayıcılarına ve dünyadaki 

insanlara zulmeden şeytani güçleri azaltmak için doğru düşünceler yollayarak (Fa-Zhen-

Nian) çok kritik bir rol oynamışlardır. Büyük miktarda şeytani güç Fa-düzeltmesinin gücü 

gelmeden önce zamanında yapılan uygun davranışla temizlenmektedir ve bu pek çok 

muhtemel kaybı azaltmıştır. Yine de kötü yaşamlar yok olduklarını gördüler ve daha 

çılgınca davranıyorlar. 

Dafa uygulayıcıları tüm yaşamları kurtarabilmek için tek umut olmuştur, dolayısıyla daha 

etkili Fa-düzeltmesi için gerçeği açıklarken, büyük bir ciddiyetle doğru düşünceler 

yollamalısınız, şeytanı ve kendi problemlerinizi zaman açısından yerinde temizlemek 

zorundasınız, böylece kötülükler sizi istismar etmeyecektir. Bazı uygulayıcılar sanki aynen 

meditasyon yapıyorlarmış gibi durmaktalar, bazıları meditasyon yaparken ya yarı-uykulu 

bir durumda, ya düşüncelerinde yeterli tetikte değiller ya da zihinlerinde dolaşan 

düşünceler ile büyük engellemeler yaşarlar, bu gibi durumlarda çok iyi bir sonuç elde 

edemezler. Fa-Zhen-Nian'i yaparken düşüncelerinde bir ya da birkaç şeytani varlığı 

özellikle hedef alan uygulayıcılar vardır. Ve bu uygulayıcılar gong ve ilahi güçlerin 

maksimum etki ile gönderilmesini önlerler. Tabii ki, özel bir durumda, tek ya da birkaç 

şeytani varlığın hedef alındığı durumlarda kendi başınıza ya da hep beraber doğru 

düşünceler yollamalısınız. Bir araya topladığınız güç muazzamdır. Fakat normalde her gün 

hep beraber doğru düşünceler yollarken büyük çapta şeytani varlığı kovalamalısınız. Her 

seferinde ya da her gün bir veya birkaç şeytani varlığı hedef almamalısınız. 

Bunu nasıl yapacaksınız: 

1- Dikkatinizi ve gücünüzü odaklamalısınız, düşünceniz kesinlikle temiz ve rasyonel 

olmalı, düşüncenizin gücü üstünlükle kuvvete ve odaklanmaya ihtiyaç duyar ve 

kozmostaki bütün şeytanları yok eder. 

2- Şimdilik diğer boyutları göremeyen uygulayıcılar sözleri söyledikten sonra güçlü 

düşüncelerle "Mie" sözcüğüne odaklanarak söyleyebilirler. "Mie" sözcüğü kozmik vücut 

kadar güçlü ve büyük olmalı, o her şeyi kapsar, ulaşmadığı boyut ya da yer yoktur. 

3- Diğer boyutlardaki şeytani varlıkları görebilen uygulayıcılar bulundukları duruma göre 

konuyu ele alabilirler. Onların doğru düşünceleri kuvvetli olmalı ve zekâlarını tam 

anlamıyla kullanmalıdırlar. Bir doğru düşünce yüzlerce şeytani varlığı kontrol altına alır. 

4- Doğru düşünceleri yolladığınızda gözlerinizin açık ya da kapalı olması aynı etkidedir. 

Gözleriniz açıksa sizin sıradan insanların boyutundaki varlıkları görmezden gelebilme 

durumuna ulaşmaya ihtiyacınız vardır. Doğru düşünceleri gönderdiğinizde ne kadar 

şiddetli belirtiler olsa dahi, yüzeyde sakin-yüce olmalısınız. Bu özellikle iş yerinde yâda 

diğer özel durumlarda geçerlidir; elinizi pozisyona getirmeden de etkisi aynıdır. 

Olabildiğince uzun odaklanmış ve güçlü bir şekilde doğru düşünceleri korumalısınız, aynı 

sonuçları başarabilirsiniz. Fakat normal koşullarda ellerinizi, li zhang ve lotus pozisyonuna 

getirmelisiniz. 

Kayıpları azaltmak ve yaşamları kurtarmak için, Dafa uygulayıcısının tam anlamıyla güçlü 

doğru düşüncelerini kullanın! Kudretli erdeminizi gösterin!  
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Yeni Yıl Tebriği 

Tüm dünyadaki bütün Dafa uygulayıcılarına mutlu yıllar!  

Zorluktan doğarken, dünya insanlarını kurtarırken ve de daha aklı başında ve olgun bir 
hale gelirken, başka bir yıl daha geçirdiniz. Yolculuğun geri kalanında, tanrısal doğru 
düşünceler ve doğru eylemlerle, tarih öncesinde verdiğiniz yüce yeminleri yerine 
getiresiniz! 

Sonsuz yolculuk sona eriyor 

Ve yaygın sis giderek dağılıyor        

Doğru düşünceler Tanrıların gücünü gösterirken        

Cennete dönmenin artık sadece özlemi çekilmez   

Li Hongzhi  

31 Aralık 2002 
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Dafa Uygulayıcılarına 2003’ün Yeni Yıl Tebriği 
Yeni yılınız kutlu olsun anakara Çin’deki Dafa uygulayıcıları!    

Yeni yılınız kutlu olsun tüm dünyadaki Dafa uygulayıcıları!    

Dünyaya İnmek 

Falun dönerken, delilik olmalı 
Ülkenin kaynaklarını tüketip, benden dolayı meşguller 
Ben sessizce bu soytarıları izlemekteyim, onların şeytan gösterisi bitmekte 
Geriye kalan şey rüzgarda uçuşan pisliğin sonuncusudur 
Beşbin yıllık samsara, bulutlar ve yağmur 
Toz örtüsünü süpür, gerçeği olduğu gibi gör 
Büyük oyunda kim başrolde 
Oyuna, sadece canlı varlıklar için geldim 

 
Li Hongzhi  

On ikinci ayın yirmi dokuzuncu günü, ay takviminin Ren Wu yılı 

31 Ocak 2003 
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Shifu'nun Bir Uygulayıcının Makalesi Üzerine Yaptığı 

Yorum 

(Li Hongzhi, 16 Şubat 2003) 

 

İyi bir şekilde söylenmiş. Her bir kişinin xiulian yolu farklıdır, Fa'yı onaylama yöntemi 

farklıdır, sosyal statüleri farklıdır, işleri farklıdır ve çevreleri farklıdır; fakat buna rağmen 

hepsi xiulian uygulayabilmektedir. Dafa uygulayıcıları tek bir bedendir ve ben Fa-

düzeltmesi süreci esnasında, onların yapmakta olduğu her şeyi onaylıyorum -onların hepsi 

Dafa uygulayıcılarının yapmak zorunda olduğu şeyleri yapıyor. Birbirinden farklı olan 

yaklaşımlar aslında, Fa'nın operasyonlarında, rollerin dinamik bir biçimde yayılmış olduğu, 

her şeyi kuşatıp içine alan bir yöntemdir ve Fa'nın gücü bu tek bedenin bir yansımasıdır. 
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Bir Öğrencinin Makalesi Üzerine Yorum 

 
   Bu yazıda yer alan fikirler iyi kurulmuştur ve de yazar, Shifu’nun Fa-düzeltmesinin ve 
Dafa uygulayıcılarının Fa'yı geçerli kılmalarının çok net bir anlayışına sahiptir. Eğer bütün 
Dafa uygulayıcıları, bu kadar mantıklı ve aklı başında olabilir ve de Fa'yı geçerli kılarken 
doğru düşünceler ve doğru eylemlere sahip olabilirse, o zaman zulüm ve kötülüğün 
yararlanması için boşluklar olmayacaktır. Makaleyi kimin yazdığı benim icin önemli değil. 
Sunulan şeyler, öğrencilerin Fa'yı geçerli kılmaları için etkili olduğu sürece, bunu teşvik 
ediyorum -bize karşı olan birisi tarafından yazılmış bir makale olması durumunda bile. 
Bunun sebebi gerçekte tüm varlıkları kurtarmamızdır ve de zulüm bitmediği ve Dafa 
öğrencilerinin uygulama yolculuğu tamamlanmadığı sürece, bu, insanlara fırsatlar 
sunmakta ve umut vermektedir.   
 
Li Hongzhi  
29 Ağustos 2003 
Revizyon 8 Ekim 2005 

 

  



                                        Syf: 14 

Bir Öğrencinin Makalesi Üzerine Yorum 

 
Tüm Dafa uygulayıcılarının bu makaleyi okumasını öneriyorum.   
 
Li Hongzhi  
1 Kasım 2003   
 
Aynı gün yayımlanan "Altın Buda" başlıklı bir öğrenci makalesi üzerine yorum. 
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Shifu'nun Bir Uygulayıcının Makalesine Yorumu 

(Li Hongzhi,15 Kasım 2003) 

 

Kötü polisi ve kötü kişileri ifşa etmek ve yaptıkları şeytani şeyleri yayınlamak, o mantıktan 

yoksun aşağılık kişileri şok edip dizginleme konusunda çok etkili. Aynı zamanda da, yerel 

seviyelerde bulunan insanlara gerçeklerin anlatılması, bu aşağılık zulmün en direkt yoldan 

ifşa edilmesini sağlıyor ve kamu aydınlanması yaratıyor. Bu, aynı zamanda, yalanlarla 

zehirlenmiş ve kandırılmış olan insanları kurtarmanın çok ama çok önemli bir yoludur. 

Umuyorum ki, anakara Çin'deki tüm uygulayıcılar ve yeni uygulayıcılar bunu iyi bir 

biçimde yaparlar. 

(8 Ekim 2005'de yeniden gözden geçirilerek yayınlandı.) 
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Shifu'nun 2004 Yılının İlk Gününde Dafa 

Uygulayıcılarına Selamı 

(Li Hongzhi,31 Aralık 2003) 

 

Anakara Çin'deki Dafa uygulayıcıları, 

Dünyanın dört bir yanındaki Dafa uygulayıcıları, 

 

Mutlu Yıllar! 

 

Kalıcı veya anlık --hepsi zamandan kaynaklandı 

Fa-düzeltmesi Yeni Dönemi yarattı 

Görkem ve çilenin uzun, bitkin yılları 

Hepsi bugünkü yüce vaadi yerine getirmek içindir. 

 

Yaşayan tüm canlılar uğruna, Dafa'yı onaylamak uğruna, Tanrısallık yolunda azimli kalın! 

Gelecek, ebedi uyumlandırma sizlerin görkemi ile yan yana var olacak! 

  



                                        Syf: 17 

Uluslararası Telekonferansta Fa Öğretilmesi 

(Li Hongzhi,19 Ocak 2004) 

 
   Kitap, Dafa öğrencilerine yönelik kötülüğün yaptığı zulmü açığa vurmak ve insanları 
kurtarmak için belirli bir miktarda rol üstleniyor. Kitabi, sıradan toplumun içinde basabilir, 
sıradan insanlar arasında gayretle dağıtabilir ya da kamuya yönelik belirli web sitelerinde 
bölüm bölüm yayımlayabilirsiniz. Ancak karmasa yaratmayı önlemek amacıyla, 
öğrencilerimizin içinde tanıtımını yapmayın. Öğrencilerin nasıl Tamamlanmaya doğru 
ilerlediklerine ve Fa'yı geçerli kıldıklarına, hiçbir şey engel olmamalıdır. 
 
   İçeriğe gelince, kitabin bir çok yeri insan takıntıları ile yazılmış. Öğrenciler içinde 
kesinlikle birisinin zulmü açığa vurmak için kitap yazma takıntısının –ve bu amaç için 
şeytan tarafından dönüştürülmesinin- tanıtımını yapamayız. "Dönüştürme"nin ne anlama 
geldiğini biliyor musunuz? Aslına bakarsak, Tanrılar bunu şöyle görüyorlar: Bu kişi artık 
katlanamadığından dolayı, kötülüğü açığa vurmak için oradan çıktı ve çıkmasına yönelik 
uğraşı da gerçekten kendisinin bırakamadığı bir takıntıydı. Bir Dafa uygulayıcısı kesinlikle 
hiçbir koşul altında -zulmü açığa vurmak için olsa bile- kötülükler tarafından 
dönüştürülmemelidir. Ayrıca, zulmü açığa vurmak bir Dafa uygulayıcısının xiulian 
uygulamasının en son amacı değildir. Bu yüzden, insan takıntılarını tamamen ortadan 
kaldırmamış diğer öğrencilerin aynı şeyi yapmasına izin veremeyiz; hatta kitabin, 
öğrenciler arasında ve öğrenciler için olan web sitelerinde tanıtımı da yapılmamalıdır. 
 
   Xiulian uygulaması çok ciddi bir iştir. Ben, Tanrılara dönüşmek için uygulama yapmanızı 
istiyorum ve bu süreçte, Fa'yı geçerli kılabilirsiniz. Size Dafa’yı bildirmemin, emsalsiz ve de 
sonsuz şan ve şeref vermemin nedeni budur. Sıradan insanlar arasında zulme karşı 
koyarak sadece bir kahraman haline gelmeniz için değildir. Aksine, eski güçlerin 
düzenlemelerini reddedip zulme karşı koyarken Fa'yı geçerli kılmanız ve  
de bu sayede tanrılığa doğru ilerlemeniz içindir.   
 
Li Hongzhi  
19 Ocak 2004 
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Doğru Düşüncelerle Kötü Eylemleri Durdurun 
 
   Geçmişe oranla, şu anda Dafa uygulayıcılarına zulmeden kötü faktörler küçük hale 
geldiler, yine de kötü insanlar ve şeytani polisler Dafa uygulayıcılarına karşı hala kötü 
eylemler işliyorlar. Yani insanlar direkt Tanrılara karşı günahlar işliyorlar. Bu nedenle –
mesela kötü eylemleri açığa çıkartmak, gerçekleri açıklamak ve bu insanları direkt olarak 
telefonla aramak gibi- her türlü yaklaşımı alarak onları durdurabilirsiniz.  
 

   Dafa uygulayıcılarının şu anda yaptığı her şey, dünya insanlarını ve bütün canlıları 
kurtarmak, zulmü açığa vurmak ve de zulme son vermek içindir. Bu yüzden, kötülüğün 
eziyet veren eylemlerinin hiçbirini kabul edemezsiniz ve hatta kötülüğün Dafa 
uygulayıcılarını zulmederken istediğini yapmasına da izin vermemelisiniz. Eğer şeytani 
polis ve kötü insanlar vazgeçirilemezse ve kötülük yapmayı ısrar ederlerse, doğru 
düşüncelerle onları durdurabilirsiniz. Dafa uygulayıcıları güçlü doğru düşüncelere sahip 
olup, korkmadıkları zaman, durumu, kötülük edenlerin aleyhine çevirmek için doğru 
düşünceleri kullanabilirler. İster size zulmetmek için şeytani polislerin elektrikli batonlar 
kullandığı zaman olsun ya da ister kötü insanlar size ilaçlar enjekte ettiği zaman olsun, 
elektrik akimini veya ilaçları size şiddet uygulayan kişiye geri yönlendirmek için doğru 
düşüncelerinizi kullanabilirsiniz. Bunu elinizi dimdik tutarak da tutmayarak da 
yapabilirsiniz -doğru düşünceleriniz belirdiği anda çalışacaktır. 
 

   Herhangi bir şekilde zulme uğradığınız zaman, durumu, kötü insanların aleyhine 
çevirmek ve zulmü durdurmak için doğru düşüncelerinizi kullanabilirsiniz. Ve bu, 
öğrencilere yumruklar ve tekmelerle saldıran o kişiler için de geçerli: Güçlü doğru 
düşünceler, kişinin yumruklarının ve tekmelerinin kendi üzerine düşmesini ya da şeytani 
polislerin ve kötü insanların birbirlerine karşı sert çıkış yapmalarını sağlayabilir ve de 
bütün acıyı ve yaralanmaları size saldıran kötü kişiye veya polise aktarabilirsiniz. Ama 
öncülü şu ki güçlü doğru düşüncelere sahip olup, hiçbir korkuya, insan takıntılarına, 
kaygıya veya nefrete sahip olmamalısınız. Sadece o halde olduğunuzda etkili olacak ve 
düşünceleriniz belirir belirmez etkisini gösterecektir. Doğru düşünceler gönderirken 
paniklemeyin ya da korkmayın; o kötü kişi şiddet dolu olduğu sürece, doğru düşünceler 
göndermeye devam edin. Bu, zulmün dışında, dünyadaki başka kişiler veya başka şeyler 
için yapılmaz. Dafa uygulayıcılarının yaptıklarının temelini, insanları kurtarmak ve iyi şeyler 
yapmak oluşturmaktadır. Bu doğru düşünceler, kötü kişileri kötülük yapmaktan 
durdurmak, diğer kötü insanları uyarmak ve dünya insanlarını günah işlemekten 
engellemek içindir ve amaç da bütün canlıları kurtarmaktır. 
 

Li Hongzhi  
15 Şubat 2004 
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Doğru Düşüncelerle Karanlık Hizmetkârları Yok Edin 

(Li Hongzhi,16 Mart 2004) 

 

Şu andaki duruma istinaden, Dafa uygulayıcılarına zulmetmede görev alan bozulmuş 

şeytanlardan geriye kalanlar son derece az sayıdadır ve fazla bir etkiye sahip olmayacakları 

noktaya kadar yok edilmişlerdir. Bu durumda daha önceden Üç Diyarın ötesindeki eski 

güçlerin içeriye aldıkları -onların kendilerinin ayıklamak istedikleri, düşük seviyedeki 

kötüleşmiş ve bir kısmı Budaların, Taoların ve diğer Tanrıların görünümüne sahip olan- 

farklı türlerdeki bütün Tanrılar eski Fa'nın oluşum, istikrar-yozlaşma ve yok oluş yasasına 

göre çok önceden parçalanmış ve ayıklanmış olmalıydılar. Eski güçlerin Fa-düzeltmesinin 

başlangıcında onları Üç Diyara almalarının sebebi Fa-düzeltmesini engellemek ve Dafa 

uygulayıcılarına zulmetmede rol almalarını sağlamak idi. 

Eski güçler yaptıkları şeylerin muazzam bir günah olduğunu biliyorlardı. Fa-düzeltmesine 

karşı doğrudan günah işlediklerinden cehenneme atılacaklarından korktular, bu yüzden Üç 

Diyarın içinde olan kötü Tanrıları (karanlık hizmetkârlar -hei shou- kara eller) Üç Diyarın 

ötesinden kontrol etmekteler ve bu karanlık hizmetkârlar da çürümüş şeytanları Fa-

düzeltmesini engellemek ve Dafa uygulayıcılarına zulmetmek için yönetmektedirler. Dafa 

uygulayıcılarına karşı bu yıllar içinde yapılan bütün zulümler doğrudan onların kontrolü 

altında yapıldı. Onların günahlarının sınırı yoktur, işledikleri kötülüklerin ve günahların 

miktarı ödeyebileceklerinin ötesindedir. 

Eski güçlerin bir bütün olarak yıkımı ve ortadan kaldırılacak olan son faktörler, kötü 

Tanrıların günahlarının büyüklüğü ile ilgilidir. Karanlık hizmetkârlar, Dafa 

uygulayıcılarının uygulamaya başladıklarından bu yana olan ve kişisel uygulamalarında 

meydana gelen bütün farklı durumların büyük ya da küçük olaylardaki aksaklıkların 

hepsinin bir parçasıdırlar ve her fırsatı değerlendirmekteler. Bu boyutta, karanlık 

hizmetkârların sayısı fazla iken vücudu oldukça küçüktür. Onların olabildiği en büyük hali 

bir madeni para kadarken en küçük halleri de bir dolmakalemin ucu kadardır; pek çoğu 

dolmakalem ucu kadar bir büyüklüğe sahiptir. Onlar bu yıllar boyunca öğrettiğim bu Fa'yı 

duyabiliyorlardı ve onların hepsine bütün bu zaman boyunca fırsatlar verdim ama onlar en 

şeytani şeyleri yapmaya devam ettiler. Fa-düzeltmesinin ilerlemesinin ve Dafa 

uygulayıcılarının doğru düşüncelerinin rehberlik ettiği eylemlerinin sonucu olarak, geriye 

kullanabilecekleri çok az sayıda çürümüş şeytanın kaldığı noktaya kadar yok edilmişlerdir 

ve bu yüzden bu karanlık hizmetkârlar şimdi çürümüş şeytanların yaptıkları şeylerde 

kendileri rol almaktalar. Onlar doğrudan Dafa uygulayıcılarına zulmetmekte ve Fa-

düzeltmesini engellemektedirler. 

Bu nedenle, bütün Dafa uygulayıcıları, eski ve yeni uygulayıcılar: Doğru düşünceler 

yollarken özellikle kilitlendiğiniz hedeflerin dışında, doğrudan bu karanlık hizmetkârları 

hedef alın ve onları tamamen yok edin. Daha yüce güçlerinizi harekete geçirmek bütün 

karanlık hizmetkârları ve de çürümüş şeytanları yok etmek ve diğer boyutlardaki son 

aksamaları yok etmek için zihninizi daha odaklanmış saf ve sabit bir hale getirmelisiniz. 

Kötülüklerin eksiklerinizi yakalamalarına izin vermeyin ve insan takıntıları ile 

engellenmeyi durdurun. Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyleri iyi yapın ve 

yolculuğun son ayağını iyi yürüyün. Doğru düşünceler ve doğru eylemlerle. 
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Aklı Başında Ol 
   Eğer siz, birer Dafa öğrencisi olarak, Shifu’nun talep ettiği şartları takip etmiyorsanız, bu 
kesinlikle basit bir mesele değildir. Eski güçler, tüm Dafa uygulayıcıları için kendilerine 
göre bir takım şeyler ayarladı; bu yüzden, eğer bir Dafa uygulayıcısı, Shifu’nun talep ettiği 
şartları takip etmiyorsa, eski güçlerin düzenlemelerini takip ediyor olmalıdır. Eski güçler, 
Dafa uygulayıcılarının Fa-düzeltmesinde ileriye doğru adım atabilip atamayacaklarına 
odaklanarak, esas itibariyle size her zaman eşlik eden devasa sıkıntı ve güçlükler 
düzenlediler. 
 
   Eğer bu çileleri geçirdikten sonra, bazı öğrencilerin hala akılları başlarında değilse, o 
zaman tüm bunları [sunulan fırsatları] kaçıracaklardır. Sadece Shifu’nun talep ettiği şartları 
takip ettiğiniz zaman, Fa’yı geçerli kılıyor ve bir Dafa öğrencisi olarak xiulian 
uyguluyorsunuzdur ve de ancak o zaman, doğru bir Dafa uygulayıcısısınızdır. 
 
Li Hongzhi  
8 Mayıs 2004   
 
Bir öğrencinin makalesi üzerine yorum 
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Bir Öğrencinin Makalesi Üzerine Yorum 

 
   Gerek anakara Çin’deki gerekse dünyanın diğer yerlerindeki tüm Dafa uygulayıcıları, 
zulme karşı koymak için aldıkları yaklaşımlarında, anakara Çin’deki Dafa uygulayıcılarının 
güvenliğini akıllarında iyice tutmalıdırlar. Dafa uygulayıcılarının güvenliğini tehlikeye atan 
bütün eylemler durdurulmalıdır.  
 

Li Hongzhi  
31 Mayıs 2004 
Revizyon 8 Ekim 2005 
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Kanada Montreal'deki Fa Konferansına 

(Li Hongzhi, 20 Haziran 2004) 

 

Selamlar! Dafa uygulayıcılarının son birkaç yılda durmaksızın gösterdiği çabalar ve 

gerçekleri açıklamanız yoluyla, dünya insanları giderek daha net fikirli hale geldi. Daha 

fazla ve de daha fazla canlıyı kurtardınız ve bununla birlikte, Dafa uygulayıcılarının 

geleceğini oluşturmaktasınız. Bu övgüye değerdir ve tebrik edilmeye layıktır. 

Bizim Fa konferanslarımızda, sizler, neler yaşamış ve neler öğrenmiş olduğunuzu 

durmaksızın özetliyorsunuz. Fa'yı onaylarken ve Dafa uygulayıcılarının kendisini nasıl 

geliştireceğini eyleme dökerken, hala bir takım noksanlıklara sahipsiniz. Öğrenmiş 

olduğunuz şeylerin tamamından istifade edin ve doğru düşüncelerinizi güçlendirin, bu 

şekilde davranmak Dafa uygulayıcılarının meselelerini daha iyi bir şekilde yapmanıza 

olanak tanıyacaktır. 

Bu Fa konferansı, Dafa uygulayıcılarının görkemli bir toplantısıdır ve Dafa 

uygulayıcılarının kudretli erdemini oluşturmasının bir yansımasıdır. Çabalarınızın 

gevşemesine izin vermeyin ve bu final zamanında daha da iyisini yapın. Umuyorum ki, 

başarı ile tamamlarsınız. 
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Shifu'nun Viyana'da Düzenlenen Avrupa Fa 

Konferansına Mesajı 

(Li Hongzhi, 20 Haziran 2004) 

 

Viyana'da düzenlenen Avrupa Fa konferansına: Selamlar! 

Bizler Fa konferanslarımızın, deneyimlemiş ve öğrenmiş olduğumuz şeylerin özetlendiği, 

eksiklerimizin nerede olduğunu bulduğumuz, neler elde etmiş olduğumuzu resmettiğimiz 

ve Dafa uygulayıcılarının doğru düşüncelerini oluşturan görkemli toplantılar olmasını 

sağlamalıyız. Yapmış olduğunuz her şeyin ve de önünüzde duran yolda, çok daha iyisini 

yapabileceğiniz şeylerin değerini bilin. 

Shifu hepinizi izliyor ve daima, sizden gelecek iyi haberleri sabırsızlıkla bekliyor. 

Son olarak, Fa konferansının başarı ile sonuçlanmasını dilerim! 
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İnsan Takıntılarını Bırakın ve Dünya İnsanlarını 

Kurtarın 

(Li Hongzhi, 1 Eylül 2004) 

 

Dafa uygulayıcıları, kişisel uygulama aşamasını bir bütün olarak geçtiler. Şu anda, Fa-

düzeltmesinin muazzam akışının ilerleyişinden dolayı, Dafa uygulayıcılarının Fa'yı 

onaylama aşaması bitmeye yaklaşıyor; ve tarih yeni bir safhaya girmek üzere. Şu andan 

itibaren, herkes gibi anakara Çin'de bulunan Dafa uygulayıcıları da, -bu eski uygulayıcılar 

için geçerli olduğu kadar yeni uygulayıcılar için de geçerli- uzun zamandır duran insan 

takıntılarını terk etmek, günü iyi değerlendirmeye başlamak ve dünya insanlarını kapsamlı 

bir şekilde kurtarmak zorundalar. Şu anki zaman periyodu bir kez bittiğinde, canlıların 

geniş çaplı ilk ayıklanma süreci başlayacak. Bir Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcısı 

için xiulian uygulamasının amacı kişisel kurtuluş değildir: sizler buraya geldiğinizde, en 

büyük arzunuz, canlıları kurtarmak idi ve Fa-düzeltmesi döneminde tarihin size bahşetmiş 

olduğu sorumluluk ve görev budur. Bu nedenle, büyük sayıda canlı sizin tarafınızdan 

kurtarılmaktadır. Dafa uygulayıcıları, Fa-düzeltmesinde size bahşedilmiş bu görkemli 

sorumluluğu bırakmayın ve dahası, o canlıları hayal kırıklığına uğratmamalısınız, çünkü şu 

anda onların geleceğe girme konusundaki tek ümidi sizsiniz. Bu sebepten dolayı, tüm Dafa 

uygulayıcıları, hem yeni hem de eski uygulayıcılar, çalışmalı ve gerçeği kapsamlıca 

açıklamalıdır. Bu özellikle anakara Çin'deki uygulayıcılar için geçerlidir: her biri ortaya 

çıkmak ve gerçeği açıklamak zorundadır, onu her alana ve vadiye, mağaraya ve tepeye 

götürün -insanların bulunduğu tek bir bölgeyi bile atlamayın! Ve gerçeği açıklamanızın 

ardından uygulamayı öğrenmek isteyen insanlara gelince, onlar için mümkün olduğunca 

çabuk bir biçimde Fa'yı çalışmalarını ve egzersizleri öğrenmelerini ayarlamalısınız. Onlar 

xiulian uygulayacak olan bir sonraki grup uygulayıcıdır. 

Gerçekleri açıklarken, Fa'ya çalışmaya her zaman için öncelik vermelisiniz. Fa'yı bozan ve 

Fa'ya az çalışan ve de güçlü insani takıntılar besleyen uygulayıcıları sömüren şeytanın 

yaydığı ve çürümüş şeytanlar tarafından oluşturulmuş, o sahte makaleleri (jingwenleri) 

okumayı ve etrafta dolaştırmayı durdurun. Doğru düşüncelerinizi ve doğru eylemlerinizi 

sürdürün, net bir zihni sürdürün; dünya insanlarını mantıklı ve kapsamlı bir biçimde 

kurtarın. 
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Shifu'nun Bir Uygulayıcının Yazısı İçin Yaptığı Yorum 

(Li Hongzhi, 19 Eylül 2004) 

 

Bu makale mükemmel! Dafa uygulayıcılarının Fa'yı neden onaylamaları gerektiği 

konusunda taşıdığı anlayış açık ve berrak, içinde barındırdığı doğru düşünceler güçlü ve 

makale mantıklı ve net. Umuyorum ki, anakara Çin'de bulunan Dafa uygulayıcılarının 

hepsi bu makaleyi okur. Dafa uygulayıcıları Yüce Fa'yı onaylamaktadır ve onlar, o alçak 

partinin toplantısının sonucuna takıntı yapmamalıdır. Bunun sebebi şudur, insan 

toplumundaki her şey Dafa için ve Dafa uygulayıcılarının uygulaması için var olmaktadır. 

Bir şey ister erdemli olsun ister aşağılık, o sadece, Dafa'nın gereksinimleri doğrultusunda 

tutum sergileyebilir. 

(8 Ekim 2005'te gözden geçirilip düzeltilmiştir.) 
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Fa-Düzeltmesinde Düşünceleriniz Doğru Olmak 

Zorunda, İnsana Ait Değil 
 

   Güçlü insan düşünceleri olan Dafa uygulayıcılarım: Size gösterdiğim yol, tanrılığa doğru 
gitmektedir, ama yine de bazı öğrenciler ısrarla insana ait fikirlere tutunuyorlar. Daha 
önceden, kişisel xiulian uygulamanızda, Dafa'nın faydalarını her zaman insan toplumuna 
faydalı olarak gördünüz; büyük sıkıntılar sırasında, kozmostaki şeytani varlıkların kötü 
insanları kullanarak Dafa uygulayıcılarını zulmünü insan eylemleri olarak kabul ettiniz. 
Dafa uygulayıcıları doğru düşüncelerle Fa’yı geçerli kılıp, kötülüğü silip süpürürken, Fa-
düzeltmesinde neredeyse hiç kötülük kalmadığı zaman -ve de dünya insanları, olayları 
açıkça görmeye başladıkça- siz, sıradan insanların arasında zulmün son bulmasına umut 
bağlıyorsunuz. 
 

   Olan biten şudur: Kozmos Fa-düzeltmesinden geçmektedir. İnsan dünyasında 
[gerçekleşenler] yalnızca, düşük seviyeli varlıkların, devasa kozmik bedenler Fa-
düzeltmesinden etkilendiği zaman nasıl davranış sergilediğidir. İnsanlar Tanrılara ne 
yapabilir ki? Eğer hiçbir dış faktör olmasaydı, insanlar, Tanrılara bir şey yapmaya cesaret 
edebilir miydi? İnsan toplumunun gelişimi, tamamen, yüksek seviyeli varlıkların olayları 
kontrol altına almasının sonucudur. Güçlü doğru düşünceleri olan ve iyi iş çıkaran Dafa 
uygulayıcılarıyla karşılaştırıldığınızda, [sormalıyım] Dafa'yı en üst düzeydeki kavrayışınızı, 
gerçekten bu insan düzeyinin ötesine yükseltemez misiniz? Öyleyse gerçekten ne için 
xiulian uyguluyorsunuz? İnsan toplumu için bir şey başarmak için mi? Çin için bir şey 
kazanmak için mi? Dafa uygulayıcılarının insan dünyasında bulunan yanı adına, bir şeyler 
yapmak için mi? Veya yalnızca, insan dünyasındaki Dafa uygulayıcılarına, dünyanın adalet 
getirmesini sağlamak için mi? Ben, insan toplumu için bir şey başarmanız için mi size Fa'yı 
verdim? Benim yaptığım, uygulamanızda size tanrılığa doğru yol göstermek, kavrayışınıza 
rehberlik etmektir -azar azar, insanlığın ve insana ait olanın ötesine- ve bunun gayesi de 
Tamamlanmaya ulaşmanıza ve varlığınızın yükselmesine öncülük etmektir. 
 
 
   Kendinize gelin! Bu bile -bu şimdiye kadarki en kötü çile bile- sizi uyandıramazsa, o 
zaman Fa insan dünyasını düzeltirken, gerçekten xiulian uygulamış olan Dafa 
uygulayıcılarının Tamamlanmalarının muhteşem manzarasını sadece izleyebileceksiniz –
bunu beceremediğiniz için şok ve pişmanlıkla, endişe ve kederli bir çaresizlikle 
izleyebileceksiniz! Bu bir ektiğini biçme vakasıdır. Tek bir Dafa öğrencisini bile geride 
bırakmak istemiyorum fakat gerçek Fa çalışması ve xiulian uygulaması yoluyla kendinizi 
geliştirmeye mecbursunuz! Fa'yı geçerli kılma ile, dünya insanlarını kurtarmalı ve Dafa 
uygulayıcılarının yapması gereken üç şeyi iyi yapmalısınız. Gayretli olun! İnsan 
takıntılarınızı bir kenara atın. Tanrılık uzak değildir.   
 
Li Hongzhi  
19 Eylül 2004 
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Selamlar 

(Li Hongzhi, 28 Eylül 2004) 

 

Anakara Çin'deki Dafa uygulayıcılarından ve dünyanın dört bir yanındaki farklı 

milletlerden gelen Güz Festivali tebrik ve düşünceleri için teşekkür ederim. Buna cevaben, 

Shifu sizlerle birkaç cümle paylaşmak istiyor. Dafa uygulayıcıları Tanrısal bir yolda 

yürümektedir. Sıradan dünyada meydana gelen değişikliklerden etkilenmeyin, gerçeği 

açıklamak için günü iyi değerlendirin, dünya insanlarını kurtarın, çürümüş şeytanları yok 

edip temizleyin, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı doğru tutun. Herkesten daha fazla 

olarak, anakara Çin'deki Dafa uygulayıcıları, daima azimli kalarak, çabalarını arttırmalı ve 

yapmaları gereken şeyleri iyi yapmalıdır. 

Hepinizin bu Güz Festivalinde doğru düşüncelerinizi güçlendirmesini dilerim! 

(Çin takviminin Jia Shen yılının, 8. ayının 15. günü) 

  



                                        Syf: 28 

 

 

Benim "Sopa Uyarısı" Varyantım  
 
 
   Fa-düzeltmesinde tüm kozmosun son geriye kalan şeyleri, parçalara ayrılıp, yeniden 
yaratıldıkça ve Fa'nın insan dünyasını düzelttiği an yaklaştığında yeniden doğacaktır. Son 
beş yılda, Dafa uygulayıcıları Fa'yı geçerli kıldıkça, tanrıların güçlü erdemini oluşturdular; 
insan boyutunda çok sayıda varlıkları ve insanları doğru düşünceleri ve doğru eylemleri 
sayesinde kurtardılar ve büyük miktardaki çürümüş şeytanları ve eski güçlerin faktörlerini 
yok ettiler. Ve insan dünyasındaki olayların görünüşüyle yargılarsak, kötülüğün zulmünü 
azalttılar ve de aynı zamanda dünya insanları ile varlıkları, diğer boyutlardaki kötü 
varlıkların kontrolünden ve Dafa'yı engelleyen faktörlerden serbest bıraktılar. İnsanlar, 
Dafa uygulayıcılarına ve dünya insanlarına yapılan zulümlere dikkat edip haklarında 
düşünmeye başlıyorlar. Ve bu, Dafa uygulayıcılarına zulmetmekte parmağı olan bu 
dünyadaki kötü insanları, korku ile titretmeye başladı ve artık kötü tabiatlarını neredeyse 
kendilerinden uzak tutmaya çalışıyorlar; hatta kötülük edenlerin bazıları da Dafa 
uygulayıcılarına zulmetmeyi durdurdular. Tüm bunlar, durumu daha da düzeltti. Dafa 
uygulayıcılarının -Fa, insan dünyasını düzeltmeden önce- doğru düşünce ve doğru 
eylemlerle başarmış olduğu şey budur. Dafa uygulayıcılarına Tanrılar artık başka bir gözle 
bakıyorlar: Varlıklar -Dafa  Uygulayıcıları- Fa-düzeltmesinin ortasında Dafa tarafından bir 
çeliğin ateşte dövülmesi gibi dövüldüklerinden dolayı. Dafa uygulayıcılarının Fa'yı geçerli 
kılmak için yürüdükleri şöyle bir yoldur: Xiulian uygularken varlıkları kurtardığı, kozmosun 
Fa-düzeltmesinin ihtiyaçlarını karşıladığı, Fa-düzeltmesini olumsuz etkileyen ve Dafa 
uygulayıcılarına kötülük yapan karanlık hizmetkârları ve çürümüş şeytanları parçalayıp 
temizlediği ve de aynı zamanda, eski güçlerin düzenlediği zulmü ve engellemenin 
unsurlarının tümünü parçalayıp temizlediği bir yoldur. Böylesi bir yol, xiulian 
uygulamasının ve Tamamlanmanın tam yoludur; Dafa Uygulayıcılarının görkemli bir Tanrı 
olmaya doğru yürüdüğü yoldur.  
 
   Bunun aksine, evlerinde gizlenenlere ve "Fa'yı çalışanlara” gelince, mazeretleri ne olursa 
olsun, aslında bunun sebebi, bırakamadıkları takıntılarının olmasıdır. Hatta bu insanlar, 
küçük küçük klikleşip, birlikte yakınıyor ve birbirine yoldan çıkmış yorumlar yapıyor; Dafa 
uygulayıcılarının yaptıkları her şey ve Fa'yı geçerli kılmaları hakkında olumsuz bir tavır 
takınıyor; diğer öğrencilerin uygulamalarındaki kusurları ve eksiklikleri hakkında sürekli 
kusur arıyor ve de hem Çin'de hem de Çin'in ötesinde dedikodu yayıyor. Bu yaptıkları, 
kötülüğü memnun ediyor ve kötülüğe zulümde yardımcı oluyor. Bazı insanlar şöyle 
söylüyorlar, "Sadece Zhuan Falun'u okuyorum, yeni yazıları okumuyorum." Hâlâ benim 
öğrencilerim misiniz? Size şunu açıklığa kavuşturayım: 20 Temmuz 1999'dan önceki 
dönem, kişisel xiulian uygulama ve Fa'yı kavrama dönemiydi ve onu kavrayış sürecinde kişi 
Tamamlanmaya ulaşabilirdi. Fakat bu, bir Dafa uygulayıcısının xiulian uygulamasının sonu 
değildir. Ardından gelen beş yılda, durum tersine döndü. Kimin sahiden yapabilip, 
yapamayacağının görülmesi gerekiyor; gerçekten xiulian uygulamayanlar 
ayıklanacaklardır. Bu beş yıl ise, gerçekten xiulian uygulayan Dafa uygulayıcılarının kudretli 
erdemlerini kurup varlıkları kurtardığı bir dönem olmuştur. Neden bir varlığın, Dafa ve 
kişisel olarak benim tarafımdan kurtarılması gerekiyor? Ya da açıkça söylemek gerekirse, 
[düşünün,] nasıl bir varlık, kozmosun Yüce Yasası tarafından kurtarılmaya layıktır? 
Kurtarılan bir varlık için, bu, sadece kişisel Tamamlanma ile ilgili olabilir mi? Peki, ne tür bir 
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varlık Dafa Uygulayıcısı olmayı hak ediyor? Evlerinde saklanıp "Fa'yı çalışan" o insanların 
hak ettiklerini söyler miydiniz? Ya da Dafa'dan yalnızca kazanmak isteyip, Dafa için vermek 
istemeyenleri? Dahası, Dafa uygulayıcıları zulüm görürken, Dafa’nın lehinde konuşmak 
istemeyip, yine de hâlâ evde "kitabı okuyan" ve Dafa'dan bir şeyler elde etmeyi 
deneyenlere ne dersiniz –onlar, ne tür insanlar? Karar sizin. 
 
Shifu, tehlikenin daha şimdiden size yaklaştığını görüyor. Eski güçlerin düzenlemelerini 
kabul etmiyorum -ve bu, zulüm için de geçerli- ama Fa-düzeltmesinden etkilenecek olan 
eski faktörlerin bunu yapacağını biliyordum –bu, sadece bir zaman meselesiydi ve 
hanginizin olduğuyla ilgiliydi. Başka bir deyişle, eğer zulüm olmasaydı en iyisi olurdu; ve 
eğer olmasaydı, sizin o senaryoda [farklı] yollar almanızı sağlardım. Mademki zulüm 
gerçekleşti, ben, onu Dafa uygulayıcılarının Fa'yı geçerli kılarken, zulmü etkisiz hale 
getirmesini –böylece de Dafa uygulayıcılarının güçlü erdemini oluşturmasını- sağlamak için 
kullandım. Bir Dafa uygulayıcısının xiulian uygulama yolunun, korkunuzu, rahatlık ve 
kolaylık arayışınızı ve de tüm arzularınızı barındırması gerekli diye mi sanıyorsunuz? Eski 
inançların ve dini uygulama yöntemlerinin, tek xiulian uygulama şekilleri olduğunu mu 
düşünüyorsunuz? Eğer Üç Diyar ve insanın tarihi boyunca olan her şey, kozmosun Fa-
düzeltmesi için planlandıysa, o zaman tarihin tek amacı, Dafa'nın -tarihin akışı boyunca- 
duygu ve akıl sahibi varlıkları ve insan soyunu, insan zihni ve kültürü ile birlikte, 
yaratmasını sağlamaktı. Böylece Dafa geniş çapta yaygınlaşınca, insanların düşünüş şekli, 
Fa'yı kavramalarına, Fa’nın ve xiulian uygulamasının ne olduğunu ve varlıkları kurtarmanın 
ne demek olduğunu vb. anlamalarına -ilaveten xiulian uygulama şekillerinin çeşitliliğini 
idrak etmelerine- imkan verebilirdi. Eğer durum böyleyse, o zaman tarihteki tüm xiulian 
uygulama yolları ve inançlar, kozmosun ileride olacak olan Fa-düzeltmesi için bu dünyada 
bir kültür kurmuyorlar mıydı? Bir insanın tanrısal olması için hangi yolun izlenmesi 
gerekir? Yüksekteki Tanrıların hepsi, insanoğlu için cennete merdiven verdiğimi 
söylüyorlar. 
 

   Shifu’nun, dünyadaki insanlar gibi, zulüm hakkında bir şey yapamayacağını düşünen bazı 
kişiler de var. Dünyanın bu büyük canavarının -eski güçlerin, sözde "testler" sona erene 
kadar kullanabilmek için, yaşadığını sağlama almalarının dışında- benim buyruğum altında 
hareket ettiğini biliyor muydunuz? Bazı insanlar, ben atlamasını söylersem atladığını, 
kudurmasını söylersem kudurduğunu ve çılgınlaşmasını söylersem çılgınlaştığını 
söylemediler mi? Ne zaman ben bir şeyler söylersem veya yazarsam, Dafa uygulayıcılarına 
zulüm eden gangster çetesinin hemen hemen tamamını derhal, gece ya da gündüz, 
"çalışmak" için yönlendirdiğini hepiniz bilmiyor musunuz? Şu anda, siyasi rekabetin 
ortasında dışlanmış gibi görünüyor -bunun sebebi onu kontrol eden kötü çürümüş 
şeytanların işleyişinin durması değil midir? İnsanların bunu, ona yapabilmelerinin -
yapmaya cesaret etmelerinin- tek sebebi budur. Fa düzeltmenin tesiri bir yana, bunun 
Dafa uygulayıcılarının doğru düşünmesinden ve hareket etmesinden: Fa'yı geçerli kılarken 
zulmü açığa vurmasından, eski güçlerin düzenlemelerini etkisiz hale getirmesinden ve 
zulme karşı harekete geçip, canlıları kurtarmasından dolayı olduğunu nasıl 
reddedebilirsiniz? 
 
   Bazı insanlar, zulüm sırasında hapsedilen ve zulüm gören aile üyelerine sahipler; ancak 
acele edip zulme direnmek, zulmü durdurmak ve aile üyelerinizin zulmünü hafifletmek 
için herkesle birlikte çalışmak yerine, "evde Fa okumak" gibi şeyler hakkında 
konuşuyorsunuz ve de hala [Dafa] öğrencilerinin yaptıkları her şeye ilişkin şikayet 
dolusunuz. Hapsedilmiş aile üyelerinize yapılan zulüm hafiflediğinde veya 
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durdurulduğunda, bunun, Dafa uygulayıcıları zulme karşı harekete geçmek için kötülüğe 
ve tehlikeye cesaretle karşı koyarken, kötü varlıkları açığa vurmasının ve şok etmesinin 
sonucu olduğunu biliyor muydunuz? Dışarı çıktıklarında, onlarla yüzleşmeye nasıl 
dayanacaksınız? Onlar için ne yaptınız? Xiulian uygulayan bir insan, xiulian uygulayan bir 
tanrı değildir ve herkes uygulama sürecinde hata yapar; bunun anahtarı onlarla nasıl başa 
çıktığınızdır. Bazı insanlar onları tanıyıp ayırt edebilir, bazıları tanıyamaz ve ayrıca, diğer 
bazı faktörler ve korku takıntılarından dolayı onları tanımak istemeyen insanlar da vardır. 
Xiulian uygulaması, sıradan insanların siyasi mücadelelerine katılmakla ilgili olmadığı gibi, 
hele iktidar veya kazanç için savaşmakla ilgili hiç değildir. Sıradan toplumda, siyasi 
çevrelerde ve benzeri yerlerde oluşturduğunuz fikirler, kötü alışkanlıklar ve eğilimler, 
sıradan insanlar arasında bile küçümsenir; bu nedenle bunlar, xiulian uygulamasında yok 
edilmelidir. 
 
   Xiulian uygulaması, bir insanın cennete yükselip bir Tanrı haline gelmesini sağlayan bir 
süreçtir, öyleyse nasıl zor olamaz? Budist dini "sopa uyarısı" hakkında [eskiden] 
konuşurdu, bu yüzden, beklenen kriterlere uymayan ve kendilerini tehlikenin eşiğine 
koymayanlara, ben kendi sopa uyarısı varyantımı vereyim. 
 
Li Hongzhi  
11 Ekim 2004 
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2005 Avrupa Tecrübe Paylaşım Konferansına 

(Li Hongzhi, 15 Ocak 2005) 

 

Konferansta bulunan tüm Dafa uygulayıcılarına selamlar! 

Beş yıldan fazla bir zamandır devam eden zulümden geçiyorken, anakara Çin'de bulunan 

uygulayıcılar -zulmü ifşa eden, gerçekleri açıklayan ve canlıları kurtaran Avrupa Dafa 

uygulayıcıları ve dünyanın dört bir yanında bulunan Dafa uygulayıcıları kadar- Dafa 

uygulayıcılarının yapması gereken şeyleri yaptılar. Dafa uygulayıcılarının hep birlikte 

gösterdiği çaba, dünyanın dört bir yanında, gerçeklerin bilinmesini sağladı ve şeytanı, 

saklanacak yer bırakmaksızın, tek başına bıraktı. Bu durum Dafa uygulayıcılarının, erdemli 

Fa'nın ve erdemli inancın muhteşemliğini, tam anlamıyla gözler önüne sermiştir. 

Hepiniz, azimli çabalarınızı sürdürün! İnsanoğlunun tarihi -asıl amacı olarak- insanların 

insan olarak kalması için var olmuyor. İnsanoğlunun tarihi, şeytanın gaddarlığını 

göstermesi için yaratılmış bir eğlence zemini de değildir. İnsan ırkının tarihi, Fa-

düzeltmesi için yaratıldı ve yalnızca Dafa uygulayıcıları, zaferlerini burada sergilemeye 

layıktır. 

Bir kez daha, Dafa uygulayıcılarının tecrübe paylaşım konferansının başarı ile 

tamamlanmasını dilerim! 
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Biz "Politika İle Uğraşmıyoruz" 

(Li Hongzhi, 26 Ocak 2005) 

 

Kötü niyetli ÇKP tarafından Falun Gong'a yapılan zulüm ile ilgili olarak, gerçeği bilmeyen 

pek çok Çinli -parti, Çin halkına yarım asrı aşkın bir süredir parti kültürünü aşıladığından- 

son bir kaç yıldır zulmün gerekçeli olduğuna inanmaktadır. ÇKP, Çin halkının parti 

kültürüyle -belirli amaçları düşünülerek yaratılmış bir kültürle- dolu bir zihniyete 

dayanarak yargılamasına, düşünmesine ve davranmasına neden oldu. Bu ideolojik yeniden 

biçimlendirmeyi geçirdiğinden dolayı, Çin halkı artık normal insanlar gibi yargılayamaz, 

düşünemez ve de davranamaz. Partinin kültürünün etkisi altında, ne zaman yabancı 

ülkelerden bahsedilirse, bu insanların düşünüşlerinin temelinde "kötü niyetli ÇKP'ye karşı 

çıkan o kapitalist ülkeler" fikri vardır. Fakat gerçek şu ki o ülkeler dünyadaki normal 

toplum biçimidir. Ne zaman Çin'de yaşanan sorunlar bahsedilirse, Çin halkının 

düşünüşünün temeli, bunu "Çin karşıtı güçler" açısından görür. Öyle ki eğer birisi ÇKP'den 

bahsederse, o {kişinin] Çin'in kendisi hakkında konuştuğunu düşünen insanlar olacaktır. 

Ve birisi "Çin ulusu" hakkında konuşursa, bu konsepti ÇKP ile birleştiren kişiler de 

olacaktır. Ve hatta bu daha da ileri gitmektedir: Ne zaman bir sorunun ele alınması 

gerektiğinde, ilk düşünce, başkalarını nasıl ezmek hakkındadır ve de bu, şiddetle 

yönetmeyi, saldırıları, siyasi kampanyalar başlatmayı, baskıyı, ihbarı ve benzeri yöntemleri 

içerir. 

Şu anda ÇKP, yolsuzluğa batmış ve tüm cephelerde krizlerle kaplanmış olarak, yolun 

sonuna geldi. Ancak ne zaman Çinliler kötü niyetli ÇKP'yi lanetlerlerse, partiye karşı olan 

itirazları hâlâ o aynı partinin kültürünün yarattığı bilinç kapsamındadır ve aslında partiye, 

hala parti kültürünün içerisinden bakıyorlardır. Bazı insanlar, "Çin, o X partisi olmadan 

nasıl var olabilir?" şeklinde bir zihniyete sahiplerdir. Fakat Çin tarihinin 5000 yıllık tarihi 

boyunca, hangi hanedan, çöküşünden sonra yeni bir tanesiyle devam etmemiştir? Ve de 

Doğu Avrupa ülkeleri, kötü niyetli parti çöktüğünden beri, gayet iyi değiller mi? İnsan 

toplumunun Tanrıların elinde olduğunu unutmayın. Eğer istekleri bu yöndeyse, kaos 

oluşacaktır ve eğer farklı bir şekilde isterlerse de hiçbir şey bunu bozamaz. 

Çinliler, Batı toplumuna geldiğinde, bu toplumun insanları onların sözlerini veya 

hareketlerini anlayamıyorlar ve onları tuhaf buluyorlar. ÇKP liderlerinin yurtdışı 

ziyaretlerindeki sözleri ve eylemleri, Batılıların onların mantıklılığını sorgulamasını 

sağlıyor. O halde bu parti kültürü, Çinlilerin düşünüşlerini ve kültürünü tam anlamıyla ne 

kadar çarpıttı? ÇKP Merkez Komitesi düzeyinde olan kişiler bile düşünce, eylem ve 

kültürün çarpıklığından kurtulamazlar. İnsan düşüncesinin sapması, ÇKP'nin Çinlilere olan 

baskılarının sürekli tekrarı için yasal bir bahane bulmasını kolaylaştırdı. Bugün bile 

"partimiz her zaman haklıydı" sloganı artık çalışmadığında, ÇKP -otorite tekelinin 

meşruluğunu korumak amacıyla- bu karışıklığı, Çinlilerin ateşli vatanseverliğini kışkırtıp, 

istifade etmek ve vatanseverlik duygularını arttırmaya devam etmek için daha da 

gütmektedir; hatta "Eğer X Partisi olmasaydı, Çin olmazdı," "Ülkeyi sevmek partiyi 

sevmektir" ve "Partiyi sevmek ülkeyi sevmektir" gibi fikirler eklemektedir. İnsanların 

düşünüşünü allak bullak edip, Çinlileri aldatmaya devam ediyorlar. 

Falun Gong'a zulmetmesinin başarısızlığının ardından ÇKP, "Falun Gong, Çin karşıtı 

güçlerle iştirak ediyor." diyerek bu sözü halka açıkladı. Falun Gong, ÇKP'nin zulmü 
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hakkındaki gerçeği açığa vurduktan sonra, ÇKP "Falun Gong, vatansever değildir." diye 

halkı tekrar galeyana getirdi. Bu, bazı Çinlilerin [öğrencilerin] söylemeleri gerekenleri bir 

gıdım bile dinlemeyeceğini, Falun Gong öğrencilerinin -zulmü açığa vurmak ve gerçeği 

açıklamak için işe koyulduklarında- gerçekten de görmelerine neden oldu. Bu insanlar, 

partinin söylediğinin kuşkusuz doğru olduğuna, komünist hükümetin söylediğinin 

kesinlikle doğru olduğuna ve de Falun Gong'un gerçekten ÇKP'nin betimlediği gibi 

olduğuna hakikaten inanıyorlar. 

Dafa insanları kurtarıyor. Dafa uygulayıcıları merhametlidirler. İnsanlığın geleceği uğruna, 

dünya insanlarına zulüm hakkındaki gerçeği -zulmün kötülüğünü açıkça görebilsinler diye- 

anlatıyorlar ve bu da zulmü durduruyor. Fakat ÇKP'nin "bir hol, bir ses"i ve de ezici ve 

karalayıcı propagandasıyla, bazı insanlar gerçekten de o aldatıcı ve asılsız propaganda 

tarafından kandırıldı. Ve bu insanlar, geçmişin kitlesel kampanyalarını ilk elden 

deneyimledikten -hatta zulüm gördükten- sonra kandırılmış ve aldatılmış hissedenleri ve 

ayrıca doğumdan itibaren parti kültürünün ortasında büyüyenleri de içeriyor. Ancak 

aralarında iyi insan olup, iyi doğuş kalitesine sahip olan birçok kişi de hakikaten vardır. 

Buna rağmen, partinin propagandası ve beyin yıkaması yoluyla tamamen aldandılar. 

Bu şartlar göz önüne alındığında ne yapılmalı? Yapılabilecek tek şey, Dafa 

uygulayıcılarına zulmeden bu rezil partiyi çırılçıplak soymak ve Çinlilerin ve dünya 

insanlarının, bu partinin -her zaman "büyük, görkemli ve doğru" olduğunu iddia eden ve de 

inandıkları bu partinin- gerçekten ne olduğunu görmelerini sağlamaktır. Epoch Times, [...] 

Parti Üzerine Dokuz Yorum'u yayımladıktan sonra, ÇKP, "Falun Gong'un siyasallaştığını" 

iddia ederek tekrar hikayeler uydurmaya ve yalanlar söylemeye başladı. Gerçek şu ki her 

kimsenin parti hakkında söyleyecek bir şeyi varsa, ona "siyasallaştı" denilecektir ve bu da 

dolayısıyla Çin halkını kandırmak için kullanıldı. Aslında Çinliler, partinin kendilerine 

aşıladığı parti-kültürünün ta kendisi nedeniyle "siyasete katilma"ya korkuyor ve [buna] 

olumsuz bir anlam bağlıyor. Kötü niyetli ÇKP tarafından yönetilen o ulusların dışındaki 

her yerde bir "politikacı" olmak oldukça elit bir nam gibi görünecektir. 

Falun Gong siyasete karışmıyor. Yaşanılmış deneyimler bunu gösterdi ve bunu dünya da 

kabul etti. Eğer ÇKP ve kötülük edenler tarafından yapılan zulmü durdurmak ve açığa 

vurmak için olan çabalarımıza şimdi siyasallaşmak diye yafta yapıştırılıyorsa, o zaman biz 

de bunu eksiksiz olarak ayrıntılarıyla açıklayabiliriz -Falun Gong'un ne olduğu, kötü niyetli 

ÇKP'nin ne olduğu ve kötü niyetli ÇKP'nin niçin Falun Gong'a zulmetmek istediği gibi. 

Falun Gong'un ne olduğuna gelince, Dafa uygulayıcıları bunu, gerçeği açıklamak için 

gösterdikleri üstün gayretlerle dünya insanlarına açıkladı ve dünya insanları bunu 

anlamaya başladı. Öyleyse geriye kalan, dünya halkının, kötü niyetli ÇKP'nin ne olduğunu 

ve neden Falun Gong'a zulmettiğini anlamasına yardımcı olmaktır. Ve bu aslında siyasi 

olmak için değil, zulmü durdurmak için yapılmaktadır. Biz politik saiklere sahip değiliz. 

Biz, uygulayıcılarız; biz, tanrılığa giden yolda yürüyen insanlarız; biz, insan dünyasını 

aşıyoruz ve bu dünyada bulunan şöhreti ve çıkarı ne arıyor ne de bunlara imreniyoruz. Biz, 

kötü zulmü durdurmak için kötülük eden kişileri ve o rezil partiyi açığa vuruyoruz ve bu da 

kötülük tarafından kandırılmış olan duygu ve akıl sahibi varlıkları uyandırmak ve 

kurtarmak için yapılmaktadır. 

Partinin kültürü içinde yolunu kaybedenlerin yanlış anlamalarını önlemek için, anakara 

Çin'deki Dafa uygulayıcılarına gerçeği açıklarken Dokuz Yorum'u katmamalarını 

söyledim. Ama Fa-düzeltmesi hızla ilerliyor ve Dafa uygulayıcılarının Fa'yı geçerli kılma 

koşulları değişiyor. Son zamanlarda ÇKP'nin yalanları ve propagandası, dünya halkının 

zihnini daha da zehirlemek için, "kendini yakma" gibi uydurmaları tekrar iteliyor ve Dokuz 

Yorum'un sahte varyantlarını yayıyor. Bu, gerçeği anlatıp, dünya insanlarını kurtarmak için 
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daha fazla engel oluşturdu. Bu nedenle, dünya halkının bu rezil partinin doğasından ve 

niçin Dafa uygulayıcılarına zulmettiğinden haberdar olmalarını sağlamak için, insanların 

Dokuz Yorum'u öğrenmeleri gerekli hale gelmiştir. 

Aslında bugünlerde komünizme hala inanan tek bir Çinli var mıdır? O kötü elebaşı ve 

ÇKP'nin mevcut Merkez Komitesi arasında bile, o kötü niyetli ÇKP'ye gerçekten inanan 

tek bir kişiyi bulamazsınız. Parti ve o kötü elebaşı, "Falun Gong'u yenmek" istediğini 

bağırıp çağırdığı anda, Tanrılar partinin çözülmesi ve yok edilmesi gerektiği hükmünü 

verdi. Şu anda Tanrılar, partinin tüm faktörlerini kapsamlı bir şekilde yok ediyorlar. Aklı 

başında olan kim şimdi -bu son safhada- kötü niyetli Komünist Partinin bu son yüzü aşan 

yıllarda işlediği tüm suçlarının günah keçisi olmak isteyecek ki? Birisinin, kötü niyetli 

Komünist Partinin suçlarıyla ilgili tüm suçlamayı üstlenmesi neticelenmek üzere ve [onun 

bu durumu göze almasının gerçeği] onun siyasi güçten dolayı coşmasının bir sonucu 

olmalıdır. Gerçekteyse ama, kötü komünist ruhunu açığa vurmak belirli insanlara yönelik 

değildir. Dokuz Yorum, kötülüğün zihinlerini zehirlediği tüm varlıkları kurtarmayı 

amaçlıyor ve bu, kötü niyetli ÇKP üyelerini, ÇKP'nin en güçlü idari birimlerindekileri ve 

halkı içeriyor. Hedef, tüm alemdeki varlıkların kötü niyetli ÇKP'nin ardındaki faktörleri 

açıkça görmelerine yardımcı olmaktır. 

Şu bir gerçek ki bu dünyanın insanlarının iktidar ya da kendi kazançları için yaşamaları, o 

kadar yanlış değildir, ama neden insan ırkını zehirleyen ve zarar veren o kötü varlıkların 

safına katılmanız gerekiyor? İnsanlar, uyanmalısınız! İnsan olmanın amacını sahiden 

unuttuysanız, o halde hiçbir şey daha korkunç olamaz! Eğer siz, bu dünyadaki birisi olarak, 

geri dönme yolunu gerçekten bekliyor ve arıyorsanız, bu durumda akıllanın! 

Ben, dünyayla bazı Doğrulukları paylaşacağım: bir Tanrı ya da Buda dünyaya indiğinde ve 

doğru bir Fa öğretildiğinde, [O'nu] engelleyen bozuk şeytanlar olacağı kesindir. 

Efsanelerde anlatılan bir çok şey ve dinler vasıtasıyla aktarılan şeyler, şu anda belki de 

gerçekleşiyordur. İnsana ait düşünüşünüzün gerçek doğanızı bloke etmesine izin 

vermemeniz gerektiği gibi, hele Tanrı yolunda olan insanlara karşı hiç günah 

işlememelisiniz. 
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Yeni Yıl Kutlaması 

(Li Hongzhi, 9 Şubat 2005/Yiyou Yılı) 

 

Çin'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Dafa uygulayıcıları, yeni yılınız kutlu olsun! 

Yiyou yılı başladı. Bu yıl sürecinde, Fa-düzeltmesinin muazzam gücü, insan ırkına 

değişiklikler getirecek. Dahası, durum bu olunca, Dafa uygulayıcıları yapması gereken üç 

işi iyi bir biçimde yapmalı, takıntı, saplantı, tutku ve bağımlılıkları bırakmalı ve -zulüm ve 

bu kötü partinin gerçek doğasının bize zulmetmesi gibi- Dafa uygulayıcılarının farkına 

varması gereken şeylere insani düşünceler ile bakmamalısınız. 

Biz politik bir iş yapmıyoruz, biz insan ırkının gerçek şeytani mezhebi ile didişmiyoruz ve 

dahası, herhangi dünyasal bir politik güç istemiyoruz. Bizler, bu zulüm esnasında, parti 

kültürü tarafından yanıltılmış olan dünya üzerindeki insanları kurtardığımız konusunda net 

olmalıyız, çünkü o mezhebe o kadar inanıyorlar ki, gerçeği dinlemiyorlar bile. Ayrıca, 

bizim yapmakta olduğumuz şey, bu konuda net olmayan uygulayıcıların, onun şeytani 

doğasının farkına varmasını sağlamaktır. Bu, terk edilmesi gereken bir insan saplantısıdır 

ve Fa'yı onaylama sürecinin bir parçası olarak, atılması gereken bir adımdır. Fa-

düzeltmesini değerlendirmek için veya Dafa uygulayıcılarının uygulamakta olduğu xiulian 

formunu değerlendirmek için, insan düşüncelerini kullanmayın. İnsan düşünceleri 

yüzünden, anlayışınızın gelişim sürecini sürekli bir biçimde uzatmayın. Sizler, Tanrısallığa 

giden yolda yürüyen insanlarsınız ve her bir takıntı size mani olup, sizi aksatacaktır. 

Shifu'nun sizden almanızı söylediği yolun doğru ve erdemli olduğuna şüphe yoktur. 

Umarım Tamamlanmaya doğru olan yolculuğunuzu ölçülü, mantıklı ve doğru düşünceler 

ile tamamlayabilirsiniz. 
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Çemberi İnsan Dünyasına Doğru Döndürme 
 
   Anakara Çin'de yaşamayan Dafa uygulayıcıları, ÇKP'nin egemenliğinde neler olup 

bittiğini anlamayı zor buluyorlar. Özellikle anakaralı olan Dafa uygulayıcıları ve anakara 

içindeki Dafa uygulayıcıları, ÇKP'nin çeşitli örgütlerinden ayrıldığında, birçok Dafa 

uygulayıcısının Komünist Parti üyesi olduğunu görüyorlar ve bunu kabullenemeyip, "Nasıl 

Dafa uygulayıcıları Komünist Parti üyesi olabilir?" diye düşünüyorlar. Bunu, komünist 

olmayan ülkelerdeki Dafa uygulayıcılarının anlaması özellikle zor. Gerçek şu ki Çin'de, Dafa 

uygulayıcıları xiulian uygulamaya başlamadan önce, onlar da parti kültürü içinde 

eğitildiler. O zamanlar Çin'de, ÇKP Çin idi ve Çin'in üst-orta sınıfı bir parti üyesi sınıfı 

olmalıydı. Bu, toplumun şekli haline gelmişti. Bu koşullar altında birçok kişi partiye 

katıldığında, bu, onun bir parçası olmak istedikleri için değildi, aslında ona inandıkları için 

de değildi. Aksine, insanların o toplumda başarıya ulaşabilmesinin tek yolu buydu. Çinliler 

bu rotada gitmek zorunda kaldılar gibi görünüyordu; aksini yapmak, bir sapkın olarak 

damgalanmanızı ve ÇKP tarafından yapılan kamu içi suçlaması için bir hedef olmanızı 

sağlardı. Tabii ki partinin hakikaten kötü siyasi yandaşları farklı bir hikayedir. Ayrıca bazı 

insanlar partiye kendi istekleriyle katılmadı –birçoğu, katılmaları için baskı altında kaldı ya 

da iş birimleri toplu olarak katıldı. Dafa uygulayıcıları, ÇKP'den ayrılmaya yönelik kamuya 

açıklamalarda bulunmuş olsalar da, doğrusu Komünist Parti veya Komünist Gençlik Birliği 

üyesi olmayı uzun süre önce bıraktılar çünkü ÇKP'nin yönetmeliğine göre, altı ay boyunca 

parti aidatlarını ödemeyenler, otomatik olarak partiden ayrılmış sayılmaktadır. ÇKP, 

1999'da Falun Gong'a zulüm yapmaya başladığında, benim geçmişte Komünist Gençlik 

Birliği'ne katılmış olduğumu söylemediler mi? Gerçek şu ki o zamanlar bütün iş birimimde 

hala Komünist Parti ya da Komünist Gençlik Birliği üyesi olmamış olan sadece iki kişi vardı 

ve ben onlardan biriydim. Çalışma birimim her bir kişinin partiye ya da birliğe katılmak 

zorunda olduğunu o zaman şart koşmuştu. Eğer hâlâ katılmadıysak, ÇKP sapkınları olarak 

sayılacaktık, bu nedenle daha çok üstünkörü yapmak gibiydi. 

 
   Fa-düzeltmesinde Shifu aslında tüm varlıkları kurtarıyor, yalnızca iyi olanları değil; kötü 
olanlar da elbette dahil edilmektedir. Fa-düzeltmesi sürecinde, duygu ve akıl sahibi 
herhangi bir varlığın geçmiş hatalarını kendisine karşı tutmadığımı ve yalnızca Fa-
düzeltmesi sırasında Dafa'ya karşı olan tavrına baktığımı sık sık söyledim. Bir başka deyişle 
hangi varlıklar olursa olsun ya da tarihte işledikleri hatalar ve günahlar ne kadar devasa 
olursa olsun, Fa-düzeltmesi bakımından olumsuz bir rol oynamadıkları sürece, onlara 
cömert çözümler bulabilir ve de günahlarını ve karmalarını ortadan kaldırabilirim. Bu en 
büyük acıma ve en doğru kurtuluştur. Bunun sebebi pozitif ve negatif varlıkların evrende 
bir arada var olmasıdır ve de bu, Yin ve Yang ile onların [Yin ve Yang] karşılıklı-doğuş 
ilkesidir. Dafa'yı kendisinin düşmanı yapmayı seçen ÇKP'nin kendisidir. İnsan dünyasında 
Dafa uygulayıcılarına zulüm uygulayan ÇKP'nin kötü ruhu ve ÇKP'nin kötülüğü altındaki 
grup, Falun Gong'u yenmesi gerektiğini ilan ettiği andan itibaren, bütün evrenin tanrıları 
tarafından ölüm cezasına mahkûm edildi. Aslında Dafa'yı yaydığım zaman, bu, ÇKP'nin 
toplumunda yapıldı. Eğer Dafa uygulayıcılarına zulüm yapmamış olsaydı, tüm kozmostaki 
en büyük katkıyı yapmış bulunacaktı. Üstelik, benim Fa'yı o toplumda öğretmem, topluma 
pek çok yoldan yarar sağladı ve zerre kadar zararı dokunmadı. İnsanların sağlık durumu 
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düzeldiği zaman, bu, tıbbi harcamaları kim için azalttı? İnsanlar sağlıklı bedenlere sahip 
olduklarında, bu insanlar kimin toplumuna katkıda bulundu? Bu parti, o kadar fazla kötü 
şey yaptı ki iktidarı kaybetmekten korkuyor ve bu nedenle hep "sosyal denge"yi 
vurguluyor. Dafa yaygınlaştığında insanların ahlakı gelişti ve Dafa'nın genel durumu 
nedeniyle toplum gerçekten istikrara kavuşmaya başladı. Elbette Dafa, insan toplumunu 
istikrara kavuşturmak amacıyla yayılmadı; bu, ahlakın gelişimin bir sonucuydu. ÇKP'nin 
merkezi liderliğinden toplumdaki farklı sınıflara kadar birçok insan, bu gerçeği kabul 
etmişti. Her hâlükârda ÇKP'nin asıl doğası, neticede, olan tüm kötülükleri içeren bir kült 
gibidir. Dafa'ya, [sağladığı faydalara] rağmen tahammül edemedi. Cenneti, dünyayı, 
insanları ve insanların zihinlerini kontrol etmeyi arzulayan aşırı derecedeki küstah ve 
mantıksız düşünce tarzı, o az miktardaki uyartıcı faktörü bile idare edemedi. Dafa'nın 
yayılışından faydalanmasına rağmen, bu hiçbir fark yaratmadı ve tatmin olabilmek için 
Falun Gong'u yok etmeyi kafasına koydu. Dahası, insan dünyasındaki o alçağın, kuşkusuz 
kıskançlık tarafından tepesi attırılıyordu ve başkalarını dinlemeyi reddederek, inatla kendi 
arzuları doğrultusunda devam etti. O ve Komünist Parti'nin kötü ruhu birbirlerine çok 
yakıştı. Onlar, sadece Dafa'yı kendi düşmanı yapmakla kalmayıp, aynı zamanda zulüm 
sırasında da tüm zulüm yöntemlerini [kullanıp] tükettiler; uzun asırlar önce seçilmiş ve 
Tanrı olma yolunda bulunmuş veya bulunan çok sayıda Dafa uygulayıcısını zulüm yaparak 
öldürdüler ya da ağır yaraladılar. On milyonlarca insan çeşitli yollarla zulüm gördü ve 100 
milyon insanın doğru inancı baskı altında tutuldu. Çağların bu devasa günahı –[faillerin,] 
kötülükle dolu olup, gök kubbenin her tarafındaki sayısız suçtan dolayı suçlu olduğu bu 
devasa günah- muazzam gök kubbedeki tüm tanrıları öfkelendirdi! Artık onu kontrol eden 
ve kendi çıkarları için kullanan eski güçlerin unsurları bile onu ve onun kötü ruhunu 
aceleyle çözüyor. Kötülüğün taşkınlığı geçti. Fakat bu, o kötü insanlar değiştiği için değildir, 
onları kontrol eden kötü ruhun büyük bir kısmı yok edildiği içindir. Başka bir deyişle 
ÇKP'nin sona erişi, Fa- düzeltmesinin başında, onun ortadan kaldırılacağı yönünde verilen 
bir kararın sonucu değildir. Fa-düzeltmesi, tüm kötü insanları düzeltmek ve dolayısıyla 
tüm yaşamları kurtarmaktır. Dafa'yı kendi düşmanı yapmayı seçen ÇKP'dir. Elbette 
uygulayıcıların hiçbir düşmanı yoktur ve hiç kimse de Dafa'nın düşmanı olmaya layık 
değildir. Kötülüğü açığa vurmanın amacı onun kötülük yapmasını durdurmaktır. Geçmişte 
gerçeği açıkladığımız zaman, Partiye karşı olmadığımızı her zaman söylemiştik fakat bu 
kesinlikle onu sevdiğimiz ya da kabul ettiğimiz anlamına gelmiyordu ve onu reddettiğimiz 
anlamına da gelmiyordu. Bu, uygulayıcıların insan toplumundaki herhangi bir örgüt, siyasi 
parti ya da mevcudiyet ifade eden bir yapı ile hiçbir ilgisi olmadığı anlamına geliyordu. 
Başka bir deyişle, eğer ÇKP Dafa'ya kötülük yapmamış olsaydı, bir kişinin Parti üyesi olup 
olmadığı, üzerinde durmaya değmeyecek kadar önemsiz bir konu olacaktı. Ve eğer bu 
açıdan bakarsak, benim gençken Komünist Gençlik Birliği’ne katılmam ona bir fırsat 
vermedi mi? Ancak, şimdi parti sadece kötülük yapmakla kalmadı, aynı zamanda günahları  
da bağışlanamaz ve doğası artık aynı değildir. Ve bu doğal olarak ÇKP üyelerini de 
tehlikeye sokuyor. Eğer bir kimse ondan ayrılmıyorsa onun bir parçasıdır, partiküllerinden 
biridir ve oluşumunun bir parçasıdır ve de tüm Tanrılar tarafından yok edilmesi için bir 
hedef haline gelecektir. İnsanlık tarihinin bu bölümü başlayınca, insanların hiçbir şansı 
kalmayacaktır. Gerçeği açıklama aracılığıyla, Dafa uygulayıcıları insanlara bol miktarda 
fırsat verdi. Günümüzün tarihsel zamanında, insanlar varoluşlarının geleceği için bir yol 
seçmelilerdir. Birisinin [bizi] dinleyip dinlemediği, kendi geleceğini seçmesinin bir 
yöntemidir. Yukarıdaki durumları göz önüne alırsak, [göreceksiniz ki] bazı Dafa 
uygulayıcıları, belli bir noktada partiye veya birliğe üye olmuş olsalar da, bu, onların suçu 
değildir ve bu hata Partinin liderine ve partinin -kötülük yapmayı seçen- kötü ruhuna 
aittir. Dafa uygulayıcıları geride herhangi bir leke bırakmak istemiyor; onların [partiyi] terk 
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edişi "siyasallaşıyorlar" demek olmadığı gibi formalite gereği de hiç değildir. Aksine, xiulian 
uygulaması sırasında yok edilmesi gereken bir takıntıdır. Kozmosun tamamının en kötü 
şeyi tarafından işaretli kalan ya da onu onaylayan hiç kimse Tamamlanmaya ulaşamaz. 
Buna ek olarak, yalnızca, Dafa uygulayıcıları onun iç yüzünü açıkça fark edebilip, 
akıllarından çıkartabildiğinde ve düşünüşlerini engellemesine bundan böyle izin 
vermediğinde, daha güçlü doğru düşüncelere sahip olabilir ve de Dafa uygulayıcılarının 
yapması gereken şeyleri iyi yapabilir; bu, xiulian uygulamasında almanız gereken bir 
adımdır. 
 
Li Hongzhi  
15 Şubat 2005 
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Stockholm'deki Fa Konferansına 

(Li Hongzhi, 12 Haziran 2005) 

 

Avrupa Fa Konferansına: Selamlar, Dafa uygulayıcıları! 

Dünya üzerinde bulunan her şey Fa-düzeltmesi için oluşturuldu ve yaratıldı; ve de Dafa 

uygulayıcıları şu anki zamanın en muhteşem figürleridir. Antik dönemlerden bu yana, tüm 

seviyelerde bulunan canlılar, umut içerisinde, dört gözle bekledi. Kurtaracağınız canlıları 

bir araya getirin ve kurtarın! Doğru düşünceler ve doğru eylemlere sahip olun, bütün 

engelleri yok edin ve gerçekleri geniş çapta yayın. Kutsal canlılar, insanoğlunun 

arasındadır. 

Fa konferansının başarılı olmasını dilerim. 
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Fa'yı İyi Çalışın ve Takıntılardan Kurtulmak Zor 

Değildir 

(Li Hongzhi, 20 Temmuz 2005) 

 

Bu makale çok iyi yazılmış. Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylama ve tüm canlıları 

kurtarmak için kullanmakta oldukları metotlar ile ilgili olarak hala sağlıklı bir şekilde 

düşünemeyenler bu makaleyi okumalıdır. Her ne kadar bu makale olabileceği kadar geniş 

kapsamlı olmasa ve derinliği sınırlı olsa da, Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylama ve 

canlıları kurtarmak için yapması gereken her şey konusunda açık ve net. 

Gerçek şu ki, ileri doğru adım atamayanlar -mazerete bakılmaksızın- korkularını 

gizlemektedir. Fakat uygulayıcılar için, korku veya eksiklik, bir kişinin insaniliğini ya da 

Tanrısallığını bu yüzden kanıtlar ve uygulayıcıları sıradan insanlardan ayırt eden şey de 

budur. Bu, bir uygulayıcının yüzleşmek zorunda olduğu şeydir ve bir uygulayıcının yok 

etmesi gereken en büyük insan takıntısıdır. 

(Bir uygulayıcının makalesi üzerine yapılan yorum) 
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İnsan Düşüncesinden Sıyrılmak 

(Li Hongzhi, 1 Eylül 2005) 

 

Bu makale oldukça iyi yazılmış ve ortaya koyduğu anlayış daha da iyi. Bazı uygulayıcılar 

Fa'yı çalışmayı gerçekten de önemli bir şey olarak ele almadılar ve Dafa uygulayıcıları 

arasında beliren olaylara, sıklıkla sıradan bir insanın zihinsel durumu ile bakıyorlar; ve bu 

durum sadece belirli kişileri körü körüne takdir etmek ile sınırlı değil. Bu insani zihinsel 

durumun sergilenmesi, aslında gerçekten bir uygulayıcı ile sıradan bir insan arasındaki 

farkı kanıtlamaktadır. Bu durum kişiye xiulian'de çok sayıda problem yaratır ve Fa'yı 

onaylama çabalarına ve uygulayıcılar arasında gerçekleşen koordinasyon ve işbirliğine 

engellemelerde bulunur ve o Fa üzerine temellenmiştir. Bunun en fazla göze çarpan 

tezahürü, güçlü insani düşüncelerinin ve de doğru düşüncelerden yoksun olmalarının bir 

sonucu olarak, çok sayıda uygulayıcının yüz yüze kalmış olduğu şiddetli zulümdür. Bunun 

çaresi, istisnasız, Fa'yı çalışmayı en öncelikli konu haline getirmek ve Fa'ya kararlı ve de 

azimli bir biçimde çalışmaktır. Bu, Yüce Fa, devasa gök kubbeyi rektife edebilmekte ve 

insanların Tamamlanmaya doğru xiulian uygulamasına olanak sağlamaktadır -bunun kadar 

nadir gelen ve kıymetli bir fırsata değer vermek zorunda değil misiniz? Ve bu, bir an 

içerisinde bitecek olan bir fırsattır! 

(Bir uygulayıcının makalesi üzerine yapılan yorum) 
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Anakara Çin'deki ve Dünya Çapındaki Tüm Dafa 

Uygulayıcılarının Güz Festivali Kutlu Olsun! 

Düşmeyen Bir İrade 
(Song Hanedanlığındaki şiir formunda yazılmıştır) 
(Li Hongzhi, 18 Eylül 2005) 
 

Fa-düzeltmesi hızla ilerliyor, 

zamanı ve alanı aşarak. 

Meydan okunan şey çok büyük, 

fakat iraden dayanıklıdır. 

Aşağılık olan, dizginlenemez bir durumda, 

fakat sen dayanmayı sürdürüyorsun... 

sanki tozları süpürüyormuş gibi şeytanı süpürüyorsun. 

Uygulayıcılarım, 

Dafa'nın yolunda düzgün yürüyün. 

Sahip olduğunuz aydınlık, insan dünyasını şereflendirebilir, 

sizler Üç Diyarı aşınca. 

Dafa uygulayıcıları, 

Düşmeyen bir irade ile azimli kalın. 

Sayısız zor yılların tamamı, işte bu zaman içindi. 

 

  



                                        Syf: 43 

Yolunuzda Dosdoğru Yürüyün 

(Li Hongzhi, 25 Eylül 2005) 

 

Fa-düzeltmesi kozmosun eski Fa'sının -artık doğru olmayan Fa'nın- yeniden düzenlenmesi 

anlamına gelmektedir ve o, kozmosun içerisinde bulunan tüm canlıları, düşük seviyeyi 

olduğu kadar aynı zamanda yüksek seviyeyi de kapsamaktadır. Tabii ki, bu aynı zamanda 

onların farklı seviyelerde bırakmış oldukları Fa'yı da içermektedir -ki bunların arasında, 

insanoğlunun uygulamasına rehberlik etmesi amacıyla, insanlara bırakmış oldukları Fa'da 

bulunmaktadır. Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcıları, Fa'yı onaylamak için Zhen-

Shan-Ren'i alıyorlar ve yeni kozmosun Dafa'sını temel olarak elde ediyorlar, o yüzden, 

Zhen-Shan-Ren'in veya yeni kozmosun parçası olmayan şeyleri nasıl yayabilir ve 

onaylayabilirler? Belirli bir amacın peşinde koşma durumunun, bir Dafa uygulayıcısının 

var olmasının anlamını önemsememenize neden olmasına izin vermeyin. Aslında, bir 

kişinin kendi uygulamasında gelişim kaydetmesi canlıları kurtarma sürecinin bir parçasıdır. 

Canlıları kurtarmak, kendinizi geliştirmek ve zulmü reddetmek -bunların tamamı Fa'yı 

onaylayan eylemlerdir; sadece yolunuzda dosdoğru bir biçimde yürümek Fa'yı onaylama 

anlamına gelir. Ayrıca, zulüm esnasında meydana gelen adi şeyleri, Fa'yı onaylamamanın 

veya onu iyi bir biçimde onaylamamanın bir bahanesi olarak kullanmayın; çünkü gerçek şu 

ki, eski güçler tarafından ayarlanmış bu adi zulüm, sizi test etmek için düzenlendi. Bizler 

her ne kadar eski güçlerin varlığını veya ayarlamalarını kabul etmesek de, yaptıklarını 

yaptılar. Sizler tarihin bu döneminde, en önemli rolü üstleniyorsunuz ve şu anda mevcut 

olan her şeyin var oluşu -ister şeytan olsun, ister erdemli Tanrılar- sizinle ilgileri 

bulunmaktadır. Yolunuzu dosdoğru yürümeniz, en büyük öneme sahip olan şeydir. Final 

zamanı içerisinde, şeytanın faktörleri azalacak, durumlar rahatlayacak ve dünya meseleleri 

değişecektir, fakat sizlerin doğrudan yürüdüğünüz yol, asla değişmeyecektir. 
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Prag Fa Konferansına 

(Li Hongzhi, 2 Ekim 2005) 

 

Prag Fa konferansında bulunan Dafa uygulayıcıları: Selamlar! 

Fa konferansımızın başarılı geçmesini ümit ediyorum. 

Hep birlikte gelişim gösterin, Dafa uygulayıcılarının tutum ve davranışını sergileyin, Dafa 

uygulayıcılarının iyi yapması gereken üç işi iyi yapın ve Fa konferansımızın başarılı 

olmasını, sonuçlar doğurmasını sağlayın. 
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Sona Doğru Yaklaştıkça Bir O Kadar Daha Azimli 

Olmalısınız 

(Li Hongzhi, 8 Ekim 2005) 

 

Bir kişinin, uygulaması boyunca üstesinden gelmesi gereken çok sayıda test vardır; 

bundaki sebeplerden biri şudur; kişi doğum anından itibaren, insan toplumu hakkında bir 

anlayış geliştirdikçe, durmaksızın her türden fikri şekillendirir ve bu durum takıntılar ile 

sonuçlanır. Çünkü insan toplumu acı çekmenin zevkler ile el ele gittiği bir yerdir, ne kadar 

zengin olursanız olun veya statünüz ne kadar yüksek olursa olsun, yaşam acılar ile doludur. 

Acı, insanlar için zor olduğundan, insanlar bilinçli yâda bilinçsiz bir şekilde daha güzel bir 

yaşama ulaşmak ümidiyle acıyı savuşturmayı dener. Ve böylece insanlar, mutluluk peşinde 

koşma durumu içerisinde, zarar görmekten nasıl kaçınacakları, nasıl daha iyi bir şekilde 

yaşayacakları, toplum içerisinde iyi bir yere gelerek ün ve başarıya nasıl sahip olacakları, 

kendileri için daha fazla şeyi nasıl kazanacakları, nasıl en yukarıda olabilecekleri ve buna 

benzer düşünceler biçimlendirir. Bunun sonunda insanlar deneyim kazandıkça hayat 

hakkında fikirler edinir ve insanların hayatlarını sürdürmesiyle birlikte, bu deneyimler, 

sırasıyla, edinilen bu fikirleri güçlendirir. 

Fakat gerçekte ise, kozmosun perspektifinden bakıldığında, insan toplumunun gerçek 

olarak ele aldığı şeyler, gerçeğin tersine çevrilmiş halidir. İnsanlar zorluklardan geçtiğinde 

ve ona katlandığında karmalarını ödeyebilirler ve bu suretle de gelecekte mutluluğa sahip 

olurlar. O yüzden bir uygulayıcı, doğru ve erdemli gerçeklikler doğrultusunda xiulian 

uygulamalıdır. Zorluklardan geçme ve acıya katlanma, karmayı yok etmek, günahlardan 

temizlenmek, vücudu arındırmak, düşünsel alanınızı ve seviyeleri yükseltmek için 

bulunmaz bir fırsattır -bu çok ama çok iyi bir şeydir. Bu doğru ve erdemli bir "Fa" 

gerçeğidir. Fakat uygulama sonuna kadar uygulandıkça, acı üstünüze geldiğinde ve en 

derin parçanızı vuran çatışmalar ortaya çıktığında -ve özellikle de katı fikirlerinize 

dokunduğunda- testi geçmek gerçekten çok zordur. Hatta bu karşınıza çıkanın bir test 

olduğunu tam anlamıyla bildiğiniz, fakat yine de takıntınızı bir kenara bırakamadığınız 

noktasında dahi olabilir. Dahası, Dafa uygulayıcıları ayartmalarla dolu bu "gerçek" 

dünyada xiulian uyguluyorlar, o yüzden bu fikir ve kanıları değiştirmek çok daha zor -çok 

daha önemli- bir hale geliyor. Kendinizi geliştirdiğiniz müddetçe Fa'yı çok çalışmanızı 

sıklıkla söylememin sebebi budur ve genel problemlere dikkat çekmek amacı ile periyodik 

olarak makaleler yayınlıyor olmamın, sürekli bir biçimde olayların gidişatını düzeltiyor 

olmamın sebebi de budur. Bütün bunlara rağmen, xiulian yolunuzda, zaman zaman yeni 

problemler baş gösteriyor. Olayların şu anda nasıl olduğuna gelince, kozmosun Fa-

düzeltmesi ve Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylama sürecinde, Dafa uygulayıcılarının 

uygulama yolunda ortaya çıkan zulüm olaylarında çok büyük değişiklikler gerçekleşiyor. 

Hem xiulian ortamı, hem de sezen kişiler, temel bir seviyede, değişikliklerden geçiyorlar. 

Bu olay, Fa-düzeltmesinin ve Dafa uygulayıcılarının uygulamasının artık final 

aşamalarında olduğuna işaret ediyor. Fakat küçük bir kısım uygulayıcı da -hatta eski 

uygulayıcılar bile- farklılık gösteren derecelerde umutsuzluğa kapılmış bir durum sergiledi 

ve azimli olma kararlılıkları gevşedi. Bunun, Fa-düzeltmesi sürecindeki bir takıntı 

olduğunun farkına varamıyorlar veya doğru olmayan düşüncelerden ve zamanla kazanılan 

fikir ve kanılardan kaynaklanan engellemelerin sebep olduğunun farkına varamıyorlar -ki 

bu durum, o kişilerin boşluklarının eski güçlerin, aşağılık hortlakların veya çürümüş 

şeytanların çok önceden insan boyutunun yüzeyinde bırakmış olduğu engelleme yaratan 
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faktörler tarafından sömürülmesi ile sonuçlanmasıdır, bu faktörler bütün o takıntıları 

büyüten ve güçlendiren şeylerdir -ki bütün bunlar, bu umutsuz vaziyete sebep olmuştur. 

Aslında, bununla ilgili olarak düşünecek olursanız, geçmişteki xiulian uygulayıcıları, tek 

bir an için bile gevşemeye cesaret edemezlerdi ve bu durum, uygulama yolculuklarını 

tamamlamak için tüm hayat sürelerini harcadıkları zamandı. Dolayısıyla, Dafa tarafından 

kurtarılıp, bir canlının Meyve Konumuna ulaşan ve en elverişli uygulama yöntemine sahip 

olan Dafa uygulayıcıları -göz açıp kapayana kadar geçecek kısalıktaki bir uygulama süreci 

içerisinde- onlara bu en görkemli onur olan Fa'yı onaylama uygulaması şerefi verilmişken, 

nasıl çok daha azimli olamazlar? Zaten biliyorsunuz ki, Dafa uygulayıcılarının xiulian 

uygulama formu, burada, dünyada, sıradan insanlar arasında uygulanan bir uygulama 

formudur ve uygulama doğrudan kişinin zihnini hedeflemektedir. Fa'yı onaylama ve 

canlıları kurtarma konusuna engelleme yaratan tüm insani takıntılar ve düşünceler terk 

edilmek zorundadır. Uygulayıcılar Tanrısal bir yolda yürüdükleri için, insani düşünme 

biçiminden kaynaklanan o takıntıları terk etmek ve o düşünceleri değiştirmek hakikaten o 

kadar zor mu? Eğer bir uygulayıcı daha bu şeyleri bile terk etmek istemiyorsa, pekâlâ, o 

halde kendisinin bir uygulayıcı olduğunu nasıl gösterecek? Elbette ki, bu durumda bulunan 

uygulayıcıların büyük bir bölümü bu haldedir, çünkü daha başlangıçta, çözümü zor olan 

takıntılara sahip olduklarının farkına varmadılar veya kendi düşünce ve kanıları tarafından 

engellendiklerinin farkına varamadılar. Ve bu sebepten dolayı da şeytan bu boşluğu 

sömürdü ve bu faktörleri büyüttü. Bu konu hakkında net bir hale geldikten sonra, 

biliyorum ki çabucak yetişeceksiniz, fakat bu en görkemli olan yolda, Tanrısal yolda, az 

sayıda sapma yaşamalısınız. Geleceğinizde pişmanlık yaşamanıza neden olacak sebepler 

bırakmayın; ve seviyeler anlamında çok aşağılara düşmeyin. Bu benim, sizin ve size 

güvenmekte olan canlıların ümit ettiği şeydir. 

  



                                        Syf: 47 

 

Olgun 
 
   Anakaradaki Çinli Dafa uygulayıcılarının İnternet deneyim paylaşımı konferansının 
makalelerini okuyunca, artık bunların hiçbirinin insan takıntılarıyla yazılmadığını 
buluyorum. Makalelerin, ne bazı görevleri tamamlamak için yazıldığı ne de -şekil veya 
içerik bakımından- klişeleşmiş, sahte ve anlamsız parti-tarzı retorik kullanılarak yapıldığı 
hissi yoktur; "Ben insanlara söylemezsem nasıl bilecekler." zihniyetiyle, başarıların 
bildirimi de bulunmamaktadır ve çoğunlukla Parti kültürü mantığından özgürler. Ayrıca 
yazarların xiulian uygulamasında bir olgunlaşma hissettim. 
 
   Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulama şekli, sıradan insanlar arasında yaptıkları bir 
şekildir ve de sıradan insanlar arasında Fa'yı geçerli kılar, varlıkları kurtarır ve zulme karşı 
çalışırlar. Bu takdirde -önceden gelen kişiler tarafından hiçbir uygulama şeklinin bir 
gönderge olarak bırakılmadığı bu halde- uygulayıcıların kendi yollarını açıp, başı çekmeleri 
kaçınılmaz bir görevdir; her bir kişiden, kendi uyguladığı yolu doğrulaması talep edilir - 
takip edilecek rol modelleri hazırlanmamıştır. Her kişinin aldığı yol, yalnızca gelecek 
kuşaklar için bir örnek olabilir. Ve başka bir yerde xiulian uygulaması yoktur – xiulian 
uygulamasını yapan kazanır. Dayatılan şiddetli ve şeytani baskılar altında, hiçbir referansı 
bulunmayan bir uygulama yolunda ve, insan ahlakı yokuş aşağı hızla kayarken, en 
materyalist ve nesnel insan toplumunda yaşayarak -Yüce Yasa tarafından Dafa 
uygulayıcıları için kendilerini geliştirmeyi öngören katı şartlarla birlikte- bunların 
üstesinden her şeye rağmen geldiniz. Makaleler, mantıklı bir şekilde eksiklikleri analiz 
edip, ortaya çıkarmayı çoğunlukla içeriyor; makaleler ayrıca Fa'yı geçerli kılmak, kayıpları 
azaltmak, diğer uygulayıcı arkadaşların doğru bir şekilde düşünüp, hareket etmesine 
yardımcı olmak ve aynı zamanda zulüm görmekte olan uygulayıcı arkadaşlara yardımcı 
olma yollarını düşünüp, daha fazla varlığı kurtarmak amacıyla düşünce alışverişinde de 
bulunmaktadır. Duygusal şov [yapmak] için kullanılan süslü ifadeler gitti: Makaleler, 
içerikle dolu, doğru, temiz ve de insani duygulardan yoksundur. Bunlar, sıradan bir insanın 
yazabileceği şeyler değildir çünkü bir xiulian uygulayıcısının iç dünyası saf ve temizdir. 
 
 

   Bu, anakara Çin’den olan Dafa uygulayıcılarının paylaştığı çevrimiçi makaleleri okurken 
hissettiklerimden biridir. Benim genel izlenimim, Dafa uygulayıcılarının çoğunun 
olgunlaşmış olmasıdır: Uyguladıkları yol olgunlaştı, uygulama hakkındaki anlayışları 
olgunlaştı ve insan düşüncelerinin sürekli azalmasından kaynaklanan mantıklı davranış da 
aynı şekilde olgunlaştı. Bütün Dafa uygulayıcıları bu şekilde olduklarında, kötülük 
tamamen ortadan kalkacak ve Tanrılar ile Budalar görkemli bir şekilde ortaya 
çıkacaklardır. 
 
Li Hongzhi  
29 Ekim 2005 
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İsrail Fa Konferansına 

(Li Hongzhi, 3 Aralık 2005) 

 

İsrail Dafa uygulayıcılarına ve konferansa katılanlara: Selamlar! 

Dafa uygulayıcılarının Fa konferansları, Dafa uygulayıcılarının sıradan insan toplumunda 

birbirlerinden bir şeyler öğrendikleri ortamdır. Sıradan insan toplumunun gerçekliği 

içerisinde çok fazla zamanın geçmesi faktörüne bağlı olarak, Dafa uygulayıcılarının 

birlikte sahip olduğu zaman çok daha değerlidir ve bunun dışında, Dafa uygulayıcılarının 

konferansları, Dafa uygulayıcılarının bir araya gelmesi ve de bir bütün olarak gelişmesi 

açısından mükemmel bir fırsattır. Shifu, bu deneyim paylaşım konferansı yoluyla kendinizi 

zenginleştireceğiniz konusunda kendinden emin ve Fa konferansının başarılı olmasını 

diliyorum. Xiulian yolunda, doğru düşünceler ve eylemler ile birlikte, üç işi iyi bir biçimde 

yapacağınızı umuyorum -aynen yolunuzu iyi yürümenizi umduğum gibi. 
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Peru Dafa Uygulayıcılarına Cevap 

(Li Hongzhi, 17 Aralık 2005) 

 

Sevgili Peru Dafa uygulayıcıları; 

Mektubunuzu aldım. Çok çalışıyorsunuz ve durumunuzun tamamıyla farkındayım. 

Dafa uygulayıcılarının xiulian'i, sıradan insanlar arasında uygulanmaktadır ve bu, tarihte 

daha önce asla olmamış bir şeydir. Eğer her biriniz kendi yolunuzu iyi bir biçimde 

yürürseniz, zorlukların olması kaçınılmazdır; ve bu zorluklar ile kafa kafaya buluşmak, 

ilerlemek, Dafa'yı onaylamak, tüm canlıları kurtarmak, eski güçlerin ayarlamalarını 

ortadan kaldırmak ve zulme karşı koymak içindir. Geçmişte yapılmış olan xiulian 

uygulamalarında asla bu şeyler yoktu ve Dafa uygulayıcıları bunun öncüleridir. Xiulian 

uygulaması içerisinde bazen yapacaklarınızı iyi bir biçimde yapacak olmanızın ve bazen de 

ne yapacağınızı bilemez bir durumda olamanızın sebebi budur. Zorluklar ile karşı karşıya 

geldiğinizde, oturun ve Fa'ya biraz daha çalışın; düşüncelerinizde ve eylemlerinizde doğru 

ve erdemli olduğunuz müddetçe, aşıp geçemeyeceğiniz hiç bir bariyer olmayacaktır. 

Davranışlarınız, Dafa uygulayıcılarının aldığı yolun doğru olduğunu onayladı ve dahası, 

sizler bu yolda aşırı derecede iyi yürüdünüz. Fa-düzeltmesinin ilerlemesi ile birlikte, her 

şey daha da iyiye doğru gidecek ve Dafa uygulayıcıları çok daha etraflıca olgunlaşacak. 

Biliyorum ki, karşılaştığınız zorluklar Fa-düzeltmesinin ilerleyişi ile, sizin olgunlaşmanız 

ile ve de azimli çabalarınız ile çözülecek. Umuyorum ki, çok daha iyisini yaparsınız, çünkü 

Dafa uygulayıcıları tüm canlıların umududur. 
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Kutlama Mesajı 

(Li Hongzhi, 31 Aralık 2005) 

 

Atlanta Fa konferansına katılan uygulayıcılar: Selamlar! 

Öncelikle bu görkemli konferansın başarı ile tamamlanmasını diliyorum. Hepinizin, bu 

konferanstan bir şeyler öğreneceğinizi ve önünüzdeki geriye kalmış olan yolda 

yaptıklarınızı iyi bir biçimde yapmanızı ümit ediyorum. 

Dafa uygulayıcıları, sizler bu ölümlü dünya üzerindeki altın bir ışıltısınız, dünya 

insanlarının umudu, Shifu'ya yardım etmekte olan Fa-uygulayıcıları ve geleceğin Fa-

Krallarısınız. Azimli kalmayı sürdürün, dünyada yürümekte olan aydınlanmış kişiler: 

Bugüne ait olan her şey, geleceğin ihtişamı olacaktır. 
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Kötülüğü Ortadan Kaldırmak 
 
 
 
   Başından beri, kötü ÇKP'nin aşağılık gizli ajanları sürekli olarak sözde "Falun Gong 
istihbaratı" topluyor. Halbuki Dafa'nın yaygınlaştırılması, yalnızca insanların xiulian 
uygulaması uğrunadır ve Fa'yı yayılmasındaki her şey açıkta bırakılmıştır ve hiçbir sır 
içermez. Kötü parti, Dafa uygulayıcılarına yapılan nedensiz ve şeytani zulümleri uygularken 
bile, tüm dünyadaki Dafa uygulayıcılarının zulme karşı yapıyor oldukları her şey, açıktır -
birçok şey Minghui web sitesine yazılı olarak konulup açıkça paylaşılacak derecede açıktır. 
Aslında  kötü partinin aşağılık gizli ajanlarının eylemlerinin sebepleri şunlardır: Birincisi, 
[ÇKP] zulmün temelsiz olduğunu bilir ve bunun hakkında huzursuz hisseder; bu yüzden 
güç göstermek için blöf yapar ve yüksekten atar. Bununla beraber bu [eylemler] 
yapılmıştır ki böylece, ÇKP'nin içerideki üyeleri birbirini kandırabilir, yanlış istihbarat 
üretebilir ve zulüm için sebepler bulabilirler; bunların hepsi, Falun Gong'a zulüm yapmak 
için kendilerini umutsuzca çıkmaza sokan, bir avuç dolusu bireyin uğruna 
gerçekleştiriliyor. Ne var ki kendi kararlarını kendileri alamayıp, iyiyi kötüden ayırt 
edemeyen insanlara gelince, özellikle de -kötü parti kültürüyle aşılandıktan sonra- kötü 
partinin normal insanlara ait olmayan bakış açısını, mantığını ve standartlarını -
merhametli olanla aşağılık olanı, iyiyle kötüyü ve neyin yapılıp yapılmamasını yargılamak 
için- kullananlara gelince, kötü parti, çok kolay bir şekilde onları kurnazlıkla kendi lehine 
çevirip kullandı ve onlar tamamen kötü partinin rezil aletleri haline geldi. Bu arada bu 
insanlar, Dafa uygulayıcılarına zulmettiklerinden dolayı gerçekten de çok büyük günahlar 
işlemiş oldular ve de [artık] kurtarılamazlar. 
 

 
   Bunca sene Fa'yı yayıp, varlıkları kurtarırken, aslında toplumun tüm katmanlarından ve 
mesleklerinden olan insanları dahil ettim ve de kimseye başkalarından farklı muamele 
etmedim. Varlıklar Dafa tarafından kurtarıldığında -gizli ajanlarınki gibi kötü mesleklerde 
olanlar dahil- tüm varlıklar eşittir. Edebi veya sanatsal eserler, bu meslek gruplarındaki 
insanları kahraman olarak betimledikleri zaman, bu, siyasal zorunluluklar ve milliyetçiliğin 
ihtiyaçlarını karşılamak için yapılır; iktidarda kalmak için yapılır. Onları "kahramanlar" 
olarak adlandıranlar, insanlardır. Tanrıların gözünde, onlar insanların en düşük seviyede ve 
en kriminal olanıdır; onlar yalancıdır ve insan ahlakına zarar veren kişilerdir. Onların 
karakterleri ve davranışları adi ve utanmaz, eylemleri ise kriminaldır. Onlar, suçları çözen 
normal ortamlardaki dedektiflerden farklıdır. Ancak insanlar, gelişmeleri, iyi veya kötü 
diye yorumlamış olsalar da olmasalar da insani gidişatın Tanrılar tarafından planlandığını 
unutmayın. İnsanların karması vardır ve bu nedenle karmik geri ödeme döngüsünden 
geçmelidirler. Eğer Tanrılar bir şeyin gerçekleşmesini istemezlerse, insanların onu iyi bir 
şey olarak düşünüp düşünmemesine bakılmaksızın, kimse onu yapamayacaktır. Ve 
Tanrıların yapılmasını istediği şeyler içinse, insanların eylemleri yalnızca karmik geri 
ödeme oyununun bir parçasıdır. 
 
 
   Fa, yıllar boyunca yayılırken, gerçekten de bu tür işleri yapan bazı insanlar vardı ve de 
başlangıç motivasyonlarına rağmen, Dafa'yı anlamaya başladıktan sonra, gerçek Dafa 
uygulayıcıları haline geldiler. Bu yüzden, bunun gibi insanlara sürekli olarak fırsatlar 
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verdim çünkü aralarında, iyi temellere sahip olanları ve önceki hayatlarında mükemmel 
insanlar olanları da vardı; bazıları yüksek alemlerden inenlerdi. Dolayısıyla, sırf bu 
yaşamda gizli ajan oldukları için, onları kurtuluştan mahrum edemedim. Yaşam değerlidir; 
yaşamdan geçme süreci değerlidir; bu nedenle -Dafa uygulayıcıları ellerinde zulüm görse 
de- akıllarının başlarına gelmesini hep bekledim. Ve onları kurtarmak için, Dafa 
uygulayıcılarına onlara gerçeği açıklamalarını -kendileri zulüm görürken- bile söyledim. Bu 
şeytani şeyleri yapan kimseler, sadece dinlememekle kalmadılar ama aynı zamanda 
karmaları daha da -artık kurtulamayacakları derecede- büyüdü. Dahası, bu noktada gizli 
ajanlardan gelen engelleme, Dafa uygulayıcılarına zulüm yapma trendi haline geldi ve bu, 
kesinlikle kabul edilemez. Eski güçler tarafından düzenlendiği gibi, Dafa uygulayıcılarının 
uygulamasını bu şekilde hedef almak için alçak gizli ajanların kullanılması, kesinlikle kabul 
edilemez. Xiulian uygulaması açısından bakıldığında, uygulama ile o -insan ırkının en düşük 
seviyesinde olan- alçak gizli ajanlar arasında, kaçınılmaz bir bağlantı olmasının aslı yoktur. 
Bu sebeple, artık bu tür şeyleri tanımayacağım ve gelecekte ne bu belirli türdeki ajans var 
olacak ne de bu çeşit tiksindirici bir mesleği icra eden çok sayıda insan olacaktır. 
 
 
   Bu andan itibaren, Tanrılar ve Ben, bu türdeki insan mesleğinin geleceğini tamamen 
ortadan kaldırıp, 20 Temmuz 1999'dan bu yana kötü ÇKP tarafından üretilen aşağılık gizli 
ajanlarının hayatlarındaki iyi talihi kaldıracağız ve çok hızlıca hayatlarını tamamlamalarını 
ve bu süreçte, işledikleri günahların cezasını çekmelerini sağlayacağız. Ve bu özellikle 
Atlanta olayını planlayıp, katılan herkes için geçerlidir: Hayatlarındaki iyi talih tamamen 
ortadan kaldırılacaktır. Bu andan başlayarak, günahkâr karmalarının cezasını, ölü olmayı 
dileyerek, çekeceklerdir. Birbiri arkasından ölecek ve cehenneme düşeceklerdir. Aynı 
kader, Çin'de veya yurtdışında -kendi yollarını değiştirip tövbe etmeye yanaşmayan- her 
bir ÇKP gizli ajanını beklemektedir. Ben, bütün varlıkları kurtarıyorum fakat bir geleceğe 
sahip olmak istemeyenlerin, varlıkların kurtuluş fırsatlarını yok etmelerine, izin verilemez. 
 
 
   Dafa uygulayıcılarına hâlâ zulmetmekte olanlar: Umarım Falun Gong'un ne olduğunu ve  
kötü partinin neden Dafa uygulayıcılarına zulmettiğini hakikaten anlamaya başlarsınız. İyi 
bir geleceğe sahip olmanızı daha da umarım. 
 
Li Hongzhi  
9 Şubat 2006 
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Ölümcül Testi Geç 
 
 

   Bazı insanlar, Fa çalışmasını bir öncelik haline getirmedi. Dafa uygulayıcılarına yapılan 

kötü zulüm ile gaddar kızıl terörün şiddetli baskısı gerçekleştiği sırada, [uygulayıcıların] 

eksiklikleri, korkularından dolayı kötülük tarafından istismar edildi ve de onlar, Dafa ve 

Dafa uygulayıcılarına yapmamaları gereken kötü şeyler yaptılar. ÇKP'nin Devlet Güvenlik 

Bakanlığı, [Ordu] Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kamu Güvenliği Bakanlığı vb. gibi rezil 

parti istihbarat ajansları için, gizli ajanlar ve köstebekler olarak görev yaptılar. Bazıları 

kötülüğe boyun eğdiklerinde, uygulayıcılar için tek kelimeyle utanç verici olan şeyleri, 

çeşitli miktarlarda ve farklı derecelerde yapmıştır. Kendileri de yaşamlar olduklarından, 

hepsi yüreklerinin derinliklerinde Dafa'nın iyi olduğunu biliyor, bu sebeple bu işleri 

yaptıktan sonra pişman oluyor. Xiulian uygulamasına geri dönmek istiyorlar fakat şimdi 

ÇKP gizli ajanlarının, aleyhlerine kullanabilecekleri bir şeyleri var -bu yüzden, pişmanlıkla 

dolular. Eğer geri dönerlerse, gizli ajanların bunları kendilerine karşı -onları tehdit etmeleri 

için- kullanacağından korkuyorlar. Ve Dafa uygulayıcıları onların yaptıklarını öğrendiğinde, 

o Dafa uygulayıcılarıyla yüzleşmekten utanacakları konusunda daha da korkuyorlar. Bu, 

onlar için oldukça büyük bir ikilemdir. 

 
    
   Gerçek şu ki çağın fırsatını kaybedip, bu dünyaya gelmenin asıl amacını yerine 
getirmemeniz, başkalarıyla yüzleşmekten utanmaktan daha korkutucudur. Xiulian 
uygulaması, xiulian uygulamasıdır ve de uygulama, kişinin takıntılarından kurtulmasıdır, 
kötü insan davranışlarına ve her türlü korkuya -insanın şundan veya bundan korkma 
takıntısı dahil- son vermektir. En başta, takıntılarınız ve korkularınız yüzünden yanlış yöne 
gittiniz ve de şimdi, geri dönmek istediğinizde, tekrar korku tarafından alıkonulup, 
korkunun geri dönüşünüzü engellemesine izin veriyorsunuz. 
 
 

   Korku, kişinin hatalar yapmasına neden olabilir ve korku, kişinin önceden belirlenmiş bir 
fırsatı kaybetmesi sonucunu doğurabilir. Korku, bir insanın Tanrı olma yolculuğunda ölüm 
tuzağıdır. Onun yüzünden çoktan çok büyük hatalar yaptınız ama yine de şimdi bunları 
düzeltmek istediğinizde, insanların bunları öğrenmesinden korkuyorsunuz. Xiulian 
uygulaması, ciddi bir konudur. Bu gibi korkuları barındırmaya devam ederseniz, ne zaman 
korku tarafından alıkonulmayı durduracaksınız? Özellikle bütün bunları örtbas eden ve 
diğer öğrencilerin çoğundan görünüşte daha iyi hareket eden öğrencilere gelince, eğer bu 
takıntıyı bırakmaz, günahkâr davranışlarınızı durdurmaz ve korkularınızı yok etmezseniz, o 
zaman Dafa uygulayıcılarının yaptıkları şeyleri ne kadar yaparsanız yapın, bunları durumu 
örtbas etmek için yapıyor olursunuz. Eğer yanınızda taşıdığınız ve içinize bastırdığınız bu 
günahları bırakıp, geri dönerseniz, o zaman yaptığınız her şey hem temiz olacak hem de 
bir Dafa uygulayıcısının xiulian uygulamasının bir parçası olacaktır. 
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   Shifu'nuz olarak, xiulian uygulamanızda yaptığınız yanlış şeyleri hiçbir zaman aklımda 
tutmadım; ben sadece yaptığınız iyi şeyleri ve başarılarınızı hatırlıyorum. Dafa 
uygulayıcıları, xiulian uygulamasının ve benzeri görülmemiş kötü zulmün üstesinden 
geldiler. Bu nedenle uygulamadaki zorlukları derinden farkındalar ve yanlış yöne giden 
öğrencileri anlamaktan geri kalmayacaklardır. Bu yüzden, size burada  bir kez daha 
söylüyorum: Bu tür [casusluk] hataları yapan öğrenciler, şimdiden başlayarak o pis yükten 
kurtulduğunuzu ve Dafa'ya geri döndüğünüzü kamuya açık olarak bildirmeniz en iyisi 
olacaktır. Yalnızca yanlış yaptığınız her şeyi açıkça ifşa ettiğinizde, gizli ajanların ayak bağı 
olmasından ve tehditlerinden kurtulabileceksiniz. Ve ancak bunları açıkça ifşa ettiğinizde, 
takıntılarınızı ve korkularınızı giderebileceksiniz. Dafa uygulayıcıları ve ben, uygulama 
yolunda yanlış yöne giden öğrencilere, sıradan insanların gözüyle bakmayacağız. Fa'yı 
insan toplumunda öğretmeye başladığım zaman, insanların uygulamasında ortaya çıkacak 
çeşitli durumları biliyordum. Bir insan, Tanrı olma yolunda yaptığı yolculuk esnasında –bu, 
bir Tanrı'nın değil ama bir insanın uygulaması olduğundan- kesinlikle uygulama sürecinde 
hatalar yapacak ve kesinlikle iyi geçemeyeceği testler olacaktır. Elbette çok büyük hatalar 
yapanlar da vardır. Sorununuzu fark ettiğinizde, ana soru, ondan kurtulmaya kararlı olup 
olmadığınızdır. Sadece kendisinden kurtulmaya kararlı olduğunuzda, bu, xiulian 
uygulaması olarak adlandırılabilir; ve bu da uygulamadır. 
 
 

   Umarım yanlış yönde giden öğrenciler hata yapmaya devam etmeyeceklerdir. Bu, 
Shifu'nun bu tür öğrencilere Fa'yı öğrettiği en son zaman olabilir. Fırsatınızı kaçırmayın! 
Sayısız Tanrılar sizi izliyorlar ve de Dafa uygulayıcıları ile ben geri dönmenizi dört gözle 
bekliyoruz.   
 
Li Hongzhi  
9 Mayıs 2006 
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Ukrayna Fa Konferansına 

(Li Hongzhi, 26 Mayıs 2006) 

 

Ukrayna Fa konferansına katılan Dafa uygulayıcılarına: Selamlar! 

Öncelikle, sizlere başarılı bir konferans diliyorum. Fa-düzeltmesi dönemi uygulayıcılarının 

Tamamlanması, Dafa'nın, yeni kozmosun yüce aydınlanmış varlıklarını yaratmasıdır, o 

yüzden, bu sizin sorumluluğunuzu işte bu denli büyük bir hale getirmektedir. Sizler 

uygulama içerisinde gelişim gösterip ilerledikçe, canlıları kurtarma ve şeytanı yok etme 

göreviniz ve de eski güçlerin engellemeleri doğal olarak uygulamanız ile birleşecektir. 

Sadece kendinizi iyi bir biçimde geliştirdiğiniz zaman geleceğe ait olan her şeyi 

oluşturabilmeniz mümkün olur. O yüzden, umuyorum ki Fa Konferansınız, Fa'yı 

çalışmanızı ve gelişim göstermenizi sağlayan büyük bir fırsat olur. 

Dafa uygulayıcıları, azimli ve kararlı olun! Uygulamanız içerisinde, sahip olduğunuz insan 

takıntılarından, saplantı ve tutkulardan kurtulmak her ne kadar zor olsa da, bu yol en kutsal 

yoldur. 

Bir kez daha Fa konferansınızın başarıya ulaşmasını diliyorum! 
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Chicago Fa Konferansına 

(Li Hongzhi, 25 Haziran 2006) 

 

Chicago Fa konferansına katılan bütün Dafa uygulayıcılarına: Selamlar! 

Öncelikle, Fa konferansının amacına ulaşması konusunda gerçekten başarılar diliyorum. 

Dafa uygulayıcılarının Fa konferansları, Tamamlanmaya giden yollarında birbirlerinden 

bir şeyler öğrenerek kendilerini geliştirdikleri, noksanlıklarının nerede olduğunu 

bulmalarını sağlayan ve doğru düşüncelerini güçlendirmelerini sağlayan Yasa 

toplantılarıdır. Başarmış olduğunuz şeyler, Fa'yı çok iyi çalışmanız ve doğru 

düşüncelerinizi kuvvetlendirmeniz yoluyla elde edilmiş olan kudretli erdemi 

yansıtmaktadır ve eksiklikleriniz, xiulian uygulama yolunuz boyunca, üzerinde çalışmanız 

gereken şeylerin söylenmesidir. Uygulamanız sürecinde her ne yaşamış iseniz -ister iyi 

olsun ister kötü- hepsi iyidir; çünkü sadece siz xiulian uyguluyor olduğunuz için meydana 

gelmiştir. Bir uygulayıcı, insan düşünceleri ile doluyken, karmik borçlar ile doluyken veya 

takıntılar ile doluyken, Tamamlanmaya ulaşamaz. Altının parlaklığı zamanın geçmesiyle 

saflaştıkça artar. Dafa uygulayıcıları, doğru düşünceler ve doğru davranışlar yoluyla, 

Tanrısallıklarını her yönüyle oluşturuyorlar ve aynı zamanda da kozmosun geleceğini inşa 

ediyorlar. 

Dafa uygulayıcıları, azimli ve kararlı olun! 
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Şeytanı Tamamen Yok Edin 

(Li Hongzhi, 24 Ekim 2006) 

 

Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylama ve canlıları kurtarma konusunda ortaya koymuş 

olduğu doğru düşünceler, negatif bir rol oynayan ve Dafa uygulayıcılarına zulmeden 

şeytani varlıkların ve elementlerin eriyip, yok olmasına sebep oldu. Şu anda sadece az 

sayıda şeytan ve çürümüş şeytanlar mevcut ve bunlar, eski güçler tarafından Dafa 

uygulayıcılarına yapılan zulme iştirak eden çalışma kamplarına, hapishanelere ve diğer 

karanlık inlere yoğunlaştırılıyor. Bu durum, şeytanın yaptığı zulmün belirli ve sınırlı 

bölgelerde şiddetli bir biçimde devam etmesine sebep oldu. Dafa uygulayıcılarına, kötü 

hizmetkarlar, çürümüş şeytanlar ve eski güçler tarafından yapılan zulmü tamamen bitirmek 

için, dünyanın dört bir yanındaki Dafa uygulayıcıları -özellikle de anakara Çin'in her bir 

bölgesinde bulunan Dafa uygulayıcıları- o şeytani yerlere doğru, hep birlikte doğru 

düşünceler yollamalı, Dafa uygulayıcılarına zulmeden tüm şeytani varlıkları ve elementleri 

tamamen yok etmeli ve Dafa uygulayıcılarının anakara Çin'de zulme tâbi tutulduğu şeytani 

koşulları ortadan kaldırmalı ve canlı varlıkları kurtarmalıdır ve bu suretle de bir Dafa 

uygulayıcısının yeminlerini yerine getirmeli ve Tanrılığa doğru ilerlemelidir. 
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Avustralya Fa Konferansına 

(Li Hongzhi, 18 Kasım 2006) 

 

Avustralya Fa konferansındaki tüm Dafa uygulayıcılarına: Selamlar! 

İlk olarak, konferansın başarısını dilemek istiyorum. Fa konferansları Dafa 

uygulayıcılarının muhteşem toplantıları, birbirinizi geliştirmeye yardım eden iyi fırsatlar ve 

iyi Fa-çalışması gücünün kanıtıdır. 

Dafa uygulayıcıları kendi yollarını iyi yürüyebilmek, üç işi iyice yerine getirebilmek için 

iyice Fa'yı çalışmalı ve Fa çalışmasını ciddiyetle karşılamalıdır. İnsanları kurtarmak ve 

Fa'yı onaylamakta iyi olan ve değişimi büyük olan bölgeler, her zaman orada Fa'yı iyi 

çalışan kişilerin olduğu bölgelerdir. Gelişimleri hızlı olan Dafa uygulayıcıları her zaman Fa 

çalışmasına öncelik verenlerdir. Çünkü Fa temeldir, Dafa uygulayıcıları için esastır, her 

şeyi garanti eden ve insandan Tanrıya olan bir geçiş yoludur. Dolayısıyla, Avustralya Fa 

konferansı fırsatıyla tüm dünyadaki Dafa uygulayıcılarına şunu söylemek istiyorum: Yeni 

ya da eski uygulayıcı olun, meşgul olduğunuz için Fa çalışmayı ihmal etmeyin. Fa 

çalışmasını sadece formalite olarak geçiştirmeyin. Konsantre bir zihinle çalışmalı ve 

gerçekten çalışmış olmalısınız. Bu konu ile ilgili çok fazla dersler alınmıştır. Hepinizin 

yolunun son adımını iyi yürümenizi umuyorum. Gelecek, dünyanın gözü önünde kısa 

sürede gösterilecektir. 
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Selam Gönderen Canlı Varlıklara Teşekkür Ederim 

(Li Hongzhi, 1 Ocak 2007) 

 

Dafa uygulayıcıları, dünyadaki insanlar ve tüm yaşamlar: Selamlar! 

Gönderdiğiniz selamlar ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim! Ben içtenlikle Dafa 

uygulayıcılarımın hepsinin büyük Tamamlanmaya ulaşabileceğini umuyorum! İçtenlikle 

dünyadaki tüm insanların gerçeği anlayabilmesini, tarihin kararlaştırdığı insanlığa gelen en 

kötü şeytanın ne olduğunu açıkça görebilmesini, kötü Partinin, Çinlileri ve tüm dünyayı 

nasıl zehirlediğini ve Dafa uygulayıcılarına nasıl zulmettiğini görmesini -ve dolayısıyla 

bütün yaşamların başına gelecek tüm zamanların en büyük felaketinde sağ kalabilmeyi 

becerebilmesini- umuyorum. Ben içtenlikle yaşamların hepsinin kurtulacağını umuyorum! 

Yaşamlar! Binlerce sene boyunca ümit ettiğiniz, beklediğiniz ve endişe ettiklerinizin hepsi 

geldi ve aslında şu anda meydana gelmekte. Bununla birlikte herkes kendi kaderini seçiyor, 

bilerek veya bilmeyerek. 

Size söylemek istiyorum ki: Dafa uygulayıcıları her bölge ve her milletteki yaşamların 

kurtuluşunun tek umududur. Onların yaptıklarına değer vermek, kendinize değer 

vermektir! 

Gönderdiğiniz selamlar için tekrar teşekkür ederim! 
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"Siyaset" Üzerine İlave Sözler 
 
 
   Falun Gong öğrencileri, zulme karşı çalışırken ve de -ÇKP'nin Falun Gong'u alçakça 
karalamasına cevap olarak- sıradan insanların yöntemlerini kullanıp, gerçekleri açıklarken, 
neden hain ÇKP rejiminin Falun Gong'a zulmettiğini tamamen ve doğru bir şekilde açığa 
vurup, dünyanın Falun Gong'un ne olduğunu öğrenmesine yardımcı oldu. Bütün dünya 
olan bitenin aslını anladığında, zulmün sürdürülebilmesinin hiçbir yolu olmayacaktır. ÇKP 
canileri tarafından zulümde kullanılan taktikler ve zulmün kötülüğünün büyüklüğü, 
insanların ÇKP'nin ne olduğunu görmelerine yardımcı olur. Bu yüzden ÇKP bir kez daha, 
doğruyla yanlışı birbirine karıştırmak için, Falun Gong öğrencileri "siyasallaşıyor" diye 
düzmece bir söz çıkardı. Bunu, düşünceleri ÇKP tarafından yönlendirilenleri –kendileri 
olayların hakkında net bir anlayışa sahip olduklarını düşünseler de- yanıltmak için 
yapıyorlar; boş yere zulme devam etmeye kalkışıp, teorik dayanaklar vermeye çalışıyorlar. 
Gerçek şu ki insanoğlunun "politikası" zorbaların kullanımı için hazırlanmamıştır. Eğer 
"siyasallaşma" zulmü açığa vurabilirse, eğer "siyasallaşma" zulmü durdurabilirse, eğer 
"siyasallaşma" gerçekleri açıklamaya yardımcı olabilirse, eğer " siyasallaşma" varlıkları 
kurtarabilirse -eğer "siyasallaşma" bütün bu faydaları gösterebilirse- o zaman neden 
yapılmasın? Konunun özünde göründüğü gibi, bir uygulayıcının gerekçesi zulmü 
durdurmaktır -insana ait siyasal iktidar kazanmak uğruna "siyasallaşmak" değildir. 
Uygulayıcıların, insanlar arasında iktidar arzusu yoktur: Tam tersi, uygulayıcılar, herhangi 
bir iktidar takıntısını bırakırlar. Dolayısıyla, gerçekleri açıklarken, eğer birisi hala bu 
safsatalardan bahseder ve kınanması gerekenin zulüm ya da "siyasallaşma" olup 
olmadığını ayıramazsa, o halde ona, benim az önce söylediklerimi söyleyin. 
 

   Dafa uygulayıcıları, gerçekleri açıklarken, insanları kurtarmanın ne kadar zor olduğunu 
bayağı öğrendi; Dafa uygulayıcıları, kendileri zulüm görürken, insanları kurtarır. Kötü 
ÇKP'nin dünya insanlarına aşıladığı parti kültürü, özellikle Çinlileri zehirledi. Bununla 
beraber, zulüm sırasında Falun Gong hakkında attığı yalanlar bazı insanların -özellikle 
bunun zulüm olduğunu tam olarak bilip, yine de kendi çıkarları sebebiyle ÇKP'ye ruhlarını 
satanların- insanlığın şimdiki görünümünü daha da trajik bir geleceğe doğru çevirmek için, 
körü körüne ÇKP'ye itaat etmesine yol açtı. Dafa uygulayıcılarının, insanları kurtarmasının 
zor olmasının sebepleri bunlardır. Dafa uygulayıcıları, tarihin bu kritik anında tüm 
yaşamları kurtarmakla sorumlu olduğundan, elinizden gelen en iyi çabayı gösterin! 
Gerçekten kurtarılamayanlara gelince, bu, o insanların kendi seçimidir. Dünya medyası 
ÇKP'nin teşvik edici ve engelleyici faktörleri tarafından sessiz bırakıldığında, Dafa 
uygulayıcılarının zulme karşı koyup, dünya insanlarını kurtarmak için kendi medyalarını 
oluşturmaları "siyasal" olarak etiketleniyorsa, o halde, zulmü açığa vurmak ve varlıkları 
kurtarmak için güvenle "siyaset"i kullanmaya devam edin! 
 
Li Hongzhi  
21 Şubat 2007 
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Fa-Düzeltmesini Engellemede Parmağı Olan Üç Diyar 

İçindeki Bütün Müdahaleci Tanrıları Tamamen Yok 

Edin 

(Li Hongzhi, 28 Şubat 2007) 

 

Şu anda uzun bir zamandır, Üç Diyar içinde negatif bir rol oynayan bütün eski güçler ve 

müdahalede bulunan Tanrılar çok berbat bir etkide bulunmaktadırlar. Daha erken 

zamanlarda, Dafa uygulayıcıları Fa'yı elde ederken, Fa-düzeltmesine ve Dafa 

uygulayıcılarının ve canlı varlıkların Fa'yı elde etmelerine ve xiulian uygulamalarına çok 

ciddi bir şekilde engelleme yarattılar. 1999 yılı süresince, zaten tekin olmayan koşulların 

dehşetini daha da kötüleştiren, Dafa uygulayıcılarına yapılan zulümde değişik derecelerde 

rol oynadılar. Ve özellikle Dafa uygulayıcılarının zulüm altında gerçekleri açığa çıkardığı 

ve dünya insanlarını ve canlı varlıkları kurtardıkları bu kritik zamanda, onlar yine dünya 

insanlarının ve canlı varlıkların kurtarılmasının engellenmesinde rol oynadılar. Bu direkt 

olarak dünya insanlarına ve canlı varlıklara zulüm etmek demektir. Bunların arasında, Fa'yı 

ilk yaymaya başladığım zaman dünyanın insanlarına Dafa uygulayıcıları olmak konusunda 

eşit fırsatlar tanımak için Üç Diyarı terk etmelerini istediğim, insanlığın ana dinlerini 

kontrol eden sözde "Tanrılar" var. Bazıları terk ettiler. Ama bir kısmı, dini inançları olan 

kimselerin Fa-düzeltmesi döneminde, Dafa uygulayıcılarının olaylarında rol oynamaması 

gerektiğini ileri sürerek terk etmediler. Bu yüzden dini inançları olan kimselerin Dafa'yı 

bilmelerine izin vermediler -bu da Fa'yı yayarken [bizim sahip olduğumuz] "Herkese açık, 

sadece bir kimsenin gerçekten ne istediği önemlidir" prensibine karşı oldu- ve Fa-

düzeltmesindeki durumda meydana gelen değişime uymakta başarısız oldular. Dahası, şu 

anda dini inançları olan kimselerin gerçekleri öğrenmelerini engellemek için 

yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Böylece dini inançları olan milyarlarca insanın binlerce 

yıldır bekledikleri şansı kaçırmalarına sebep oluyorlar ve canlı varlıkları ayıklanma 

tehlikesine atıyorlar ve Fa-düzeltmesini direkt olarak engelliyorlar. Böylece, eğer dünyanın 

insanları kurtarılacaksa, Dafa uygulayıcıları için, canlı varlıkların kurtarılmasına ve onların 

gerçekleri öğrenmesine engel olan Üç Diyar içerisinde müdahalede bulunan, rezil 

Tanrıların hepsini ve eski güçleri yok etmek mutlak bir gereklilik haline gelmiştir. Onların 

varlıkları hangi görünüşe sahip olurlarsa olsunlar ya da bir biçimleri olsun ya da olmasın, 

seviyeleri ne olursa olsun ya da kimin görünüşüne bürünmüş olursa olsun onları tamamen 

yok edin ve parçalayarak yok edin. Yok edilme sürecinde, Fa-düzeltmesine, Dafa 

uygulayıcılarına ve canlı varlıklara karşı yaptıkları suçların bedelini tabii ki ödemek 

zorundalar. Ve özellikle o dinleri kontrol eden ve Fa-düzeltmesine ve Dafa 

uygulayıcılarının canlı varlıkları kurtarmasına karşı saldırgan ve müdahaleci olan Tanrılara 

gelince, onları tamamen yok edin. Dini inançları olan insanlara gerçeği açıklarken farklı bir 

şey yapmayın, belli bir gruba karşı herhangi bir şey yöneltmeyin ve sadece bir insanın 

gerçekten ne istediğine ve onun seçiminin ne olduğuna bakın. Dafa uygulayıcıları üç işi iyi 

ve sağlam yapmak zorundadırlar ve hiçbir insani şeyden dolayı yoldan sapmamalılar. 

Umuyorum ki, Dafa uygulayıcıları, Tanrısal doğru düşünceler yoluyla, yolculuklarının son 

ayağını iyice yürürler. 
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Kozmik Felaket Başlıklı Roman Üzerine 
 
 
   Bahis konusu olan sözler bana ait değildir fakat hemen hemen herkes onları böyle kabul 
etmiş gibi görünüyor. Benim ayrıldığım zamanda, herkes için hakikaten endişelenen ve bu 
yüzden belirli hareketlerde bulunan bazı kimseler vardı. Gerçekte, o zaman dilimi, Dafa 
uygulayıcılarının sınava hazır olup olmadığını görmek içindi ve onlar buna farklı şekillerde 
tepki gösterdiler. Kişi çok geçmeden, çeşitli insan takıntılarının nasıl bir performans 
gösterdiğini ve bunun yanı sıra güçlü doğru düşünceleri olan öğrencilerin olayları nasıl ele 
aldığını görebiliyordu. Olmuş olan neyse oldu bitti; ben sadece Dafa uygulayıcılarının nihai 
olarak standartlara uygun olup olmadığıyla ilgiliyim. 
 

   Gelgelelim, bir roman sadece bir romandır ve Dafa uygulayıcılarının Dafa'yı geçerli 
kılmak ve varlıkları kurtarmak için kullandıkları birçok yöntemden sadece bir tanesidir. Bir 
romanın içeriği, Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulama yoluyla anlamaya başladığı şeyleri 
içerebilmekle beraber, bunlar bir tarihsel kayıt olarak kabul edilemez. Eğer ben, Fa-
düzeltmesi sürecinden bahsetmemiş olsaydım, Tanrılar bile bu konuda çok az şey biliyor 
olurlardı. 
 
   Size söylemek istediğim şudur: Bugün ulaştiginiz noktaya gelmek için büyük sıkıntı ve 
zorluklardan geçtiniz. Her halükarda, rüzgarın ilk belirtisiyle çalkalanan su mercimeği gibi, 
kalbinizin ve aklınızın sık sık sallanmasına izin vermemelisiniz. 
 
Li Hongzhi  
10 Mayıs 2007 
 

 
Not: Aşağıda atıfta bulunulan paragraf bulunmaktadır.  
 

Lu Qing faksı alıp yakından bakmıstı. Yaklaşık A4 boyutundaki sayfada sadece 
birkaç kısa satır vardı. Uzun zaman olduğundan, Lu, sayfada ne yazıldığını tam 
olarak hatırlayamıyordu ve sadece genel fikrin şöyle olduğunu biliyordu: "Benim 
kim olduğumu sormaya gerek yok -Dafa uygulayıcılarının hepsi bunu bilmeli. 
Evrenin Yüce Yasası'nın insan dünyasında saldırıya uğramasına kesinlikle izin 
vermeyeceğiz. Dafa'yı korumak için derhal adım atın ve derhal Pekin'e ve vilayet 
hükümetlerine gidin. Bu noktada hâlâ ilerlemeyen her kimse, artık öğrencim değil." 
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Kanada Fa Konferansı'na 

(Li Hongzhi, 19 Mayıs 2007) 

 

Kanada Fa Konferansı'na katılan Dafa uygulayıcılarına: 

Hepinize selamlar! 

Fa-düzeltmesi hızla ilerliyor ve de Dafa uygulayıcılarının doğru düşünceleri, Dafa'yı 

geçerli kılıp, varlıkları kurtarırken, olumsuz bir rol oynamakta olan engelleyici tanrıları ve 

çürümüş şeytanları büyük miktarlarda parçalıyor ve de böylece, dünyanın durumunda 

temel değişiklikler meydana getiriyor. Ama her şeyi kaybettiğini görebilen kötü unsurların 

yanı sıra kötü parti ve kötü ruh, son bir kez mücadele ediyorlar. Ve bu, Dafa 

uygulayıcılarının gerçekleri açıklayıp, dünya insanları ile duygu ve akıl sahibi varlıkları 

kurtarmak amacıyla daha da iyi bir iş çıkarması için ayrıca bir nedendir. Sona ne kadar 

yaklaşılırsa, bir o kadar bırakamazsınız; sona ne kadar yaklaşılırsa, Fa'yı o kadar iyi 

çalışmalısınız; sona ne kadar yaklaşılırsa, doğru düşünceleriniz o kadar güçlü olmalıdır. 

Fa konferansı hepinizin birlikte geliştiği büyük bir fırsat olsun! Ben, Fa konferansı için 

başarılar dilerim! 
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Minnesota'daki Orta Batı Fa Konferansı'na 

(Li Hongzhi, 22 Eylül 2007) 

 

Minnesota'daki Orta Batı Fa Konferansı'na katılan Dafa uygulayıcılarına: 

Selamlar! 

Ben ilk olarak, bu büyük konferansın başarılı olması için içten dileklerimi önceden iletmek 

isterim. Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulaması, sadece bireysel Tamamlanma uğruna 

değildir. Dafa uygulayıcılarının üç görevini iyi yapmak ve yaşamları kurtarmak, Dafa 

uygulayıcılarının yapması gereken şeylerdir. Uygulama yapmak, varlıkları kurtarmak ve 

Dafa uygulayıcılarının yapması gerekenleri yerine getirmesi için daha iyi bir iş çıkarması 

üzerine derinlemesine düşünüp, deneyim alışverişinde bulunmaya yönelik iyi bir iş 

yapmak -siz Dafa uygulayıcılarının- konferansa katılarak kazanmayı umduğu şeylerdir 

[biliyorum]. Umuyorum ki hepiniz, bu Fa konferansından yarar göreceksiniz. 

  



                                        Syf: 65 

 

 

Avrupa Fa Konferansı'na 

(Li Hongzhi, 23 Eylül 2007) 

 

Avrupa Fa Konferansı'na katılan Dafa uygulayıcılarına: 

Selamlar! 

Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulaması, sadece bireysel Tamamlanma için değildir. 

Yaşamları kurtarma, Dafa uygulayıcılarının sorumluluğudur; "Dafa Uygulayıcısı" ünvanını 

taşıyan o uygulayıcıların, yerine getirmesi gerektiği bir sorumluluktur. Umarım -Fa 

konferansında öğrendiklerinizi değerlendirerek- Dafa uygulayıcılarının antlarını ve 

sorumluluklarını yerine getirmeyi hala daha da iyi başaracak ve daha iyi işler 

çıkaracaksınızdır. 

Son olarak, Fa konferansı için başarılar dilemeyi isterim! 
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Fransa Fa Konferansına 

(Li Hongzhi,21 Kasım 2007) 

 

Fransa Fa Konferansına katılan Dafa uygulayıcıları: Herkese Merhaba! 

Dafa uygulayıcılarının şu anda yapması gereken şeylerin hepsi gerçeği anlatmak ve 

dünyadaki insanları kurtarmak içindir. Fa konferansı da, Fa'yı çalışma ve xiulian uygulama 

tecrübelerini özetleme, günümüzde gerçeği anlatma ve insanları kurtarma konularını 

paylaşma konferansıdır. Bununla birlikte, eksikleri bulmak ve bundan sonra daha iyi 

yapmak amacını taşır. Dolayısıyla, Fa konferansı mutlaka böyle bir rol oynamalıdır. 

Bu fırsat ile umuyorum ki, tüm yerel Dafa Dernekleri görevlerini yapmalı, sorumlulukları 

üstlenmeli, her bölgedeki koordinasyon işlerini iyi yapın, bir işi formalite gereği yapmayın, 

dahası zorluklar karşısında geri çekilmeyin ve de farklı düşünceye sahip uygulayıcıları 

bırakmayın, çünkü onların hepsi benim uygulayıcılarımdır. 

Şu anda tüm bölgelerde grup faaliyeti için işbirliği sorunu hala mevcut. Örneğin; bazı 

uygulayıcılar konular üzerinde tartışırken, kendisini fazla vurguluyor ve tartışma bitmiyor. 

Bu Dafa uygulayıcılarının yazgılı yaşamları kurtarma ve Fa'yı onaylama işini 

etkileyecektir. İnsani zihin fazla güçlüyse de kötülük tarafından kolayca eksiklerimizden 

faydalanılıp işlerimize karışılabilir ve işlerimiz belirsiz olarak sonuçlanabilir. Bu durumda 

iken, kişisel görüş ne olursa olsun, Dafa Derneğinin koordinasyon ayarlamasına göre 

hareket edilmeli, herkes kişisel zihni bırakıp işbirliği yapmalı. Umarım her bir Dafa 

uygulayıcısı gerçeği anlatmanın çok önemli olduğunu anlayabilir. 

Son olarak, Fa konferansının başarı ile tamamlanmasını ve Dafa uygulayıcılarının doğru 

düşüncelerinin zaman geçtikçe daha güçlenmesini dilerim. 
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Selamlar 

(Li Hongzhi,15 Aralık 2007) 

 

Avustralya Fa Konferansına katılan Dafa uygulayıcıları: Herkese Merhaba! 

Avustralya'daki Dafa uygulayıcıları Fa'yı onaylama, gerçeği anlatma ve yazgılı yaşamları 

kurtarma sürecinde zaman ilerledikçe daha iyi yapıyorlar. Umarım bu defa ki Fa 

konferansıyla iyi tecrübelerinizi özetleyerek eksiklerinizi bulup, gelecekte fazla kalmayan 

zaman içinde daha iyi yapacaksınız. 

Fa konferansının başarı ile tamamlanmasını dilerim! 
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Selamlar 

(Li Hongzhi,6 Şubat 2008) 
Ding Hai ay takviminin on ikinci ayının otuzuncu günü 
 

Dünya çapındaki Dafa uygulayıcıları: Selamlar! 

Anakara Çin'deki Dafa uygulayıcıları: Mutlu Yıllar! 

Fa-düzeltmesi kesinlikle başarılacak ve Dafa uygulayıcıları kesinlikle Tamamlanmaya 

ulaşacaklar. Cennet değişimi emrettiğinde, hiç kimse onu durduramaz! Evrenin Fa-

düzeltmesi, cennet ve yeryüzünün yeniden yaratılması sona eriyor; engin kozmosun 

yeniden düzenlenmesi çok hızlı ve güçlü bir şekilde ilerlemekte, cennetlerde ya da 

yeryüzündeki birkaç sefil varlık nedir ki? Dafa uygulayıcılarının muazzam erdemi tüm 

evreni aydınlatmakta, Tanrılar ve insanların bekledikleri ve endişe ettikleri geldi. Yazgılı 

yaşamlarınızı kurtarın, tarih önceki büyük temennilerinizi tamamlayın ve yeminlerinizi 

gerçekleştirin! 

Hepinize tekrar mutlu bir Yeni Yıl dilerim. 
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Yorum 

(Li Hongzhi,20 Şubat 2008) 

 

Olayları karıştırıp kışkırtan ve diğer öğrencilere engel olan, bazı insanlar hep var. Kim 

olursanız olun, kendinizi sadece içtenlikle uygulamaya adayın ve gerçekleri açıklamak için 

elinizden geleni yapın ve de böyle yaparak eylemlerinizin gün gibi ortada olmalarına 

meydan verin. Neden her zaman şu ya da bu olduğunuz hakkında durmaksızın, 

bıktırırcasına konuşuyorsunuz? Bu, xiulian uygulaması olarak adlandırılabilir mi? Bu, 

öğrenciler arasında engelleme yaratmakla aynı şeydir. 

Yukarıdaki yorum, 21 Şubat 2008'de Minghui.org tarafından yayınlanan "Fa'yı İyi Çalışın 

Ve Engellemelerden Kurtulun" başlıklı bir makale ile ilgilidir. 

  



                                        Syf: 70 

Kumu Eleyip Ayrıştırma 

(Li Hongzhi,26 Şubat 2008) 

 

Fa-düzeltmesi son aşamasındadır. Kozmosdaki bozucu faktörler, gayretli olmayı 

başaramayanları uygulayıcıların safları arasından dışarı sürüklüyor; mesela bu kişiler, bir, 

mantıktan yoksun olanlar; iki, anlamsız hareket edip konuşanlar; üç, takıntılarını ortadan 

kaldırmayanlardır ki bu şeyler, giderek daha çok büyümüş ve bu uygulayıcıların dışa bakıp 

dıştan aramalarına doğru güçlü bir eğilim göstermelerine ve mantıklarını kaybetmelerine 

yol açmıştır. Bunların [faktörlerin] engelleme yolu, insanların -mantıksız takıntılar 

arasında- akıllarının başlarından gidip karışmasıdır; bu, uygulayıcılara ve Fa-düzeltmesine 

zarar veren kötü şeyleri yapmalarına yol açar; bu yüzden, isterlerse geri dönüp, tekrar iyi iş 

çıkarmalarını onlar için çok zor hale getirir. Bunun sebebi, birisi uygulayıcılara ağır zarar 

verip, bazı uygulayıcıların düşmesine -hatta yok edilecek olan insanların arasında yer 

almasına- neden olursa, böyle büyük bir karmik borç nasıl ödenir? Ve bu mahvedilen kişi, 

bir Dafa uygulayıcısı olduğundan, bunun ile Fa-düzeltmesi sırasındaki zulüm arasında 

aslında hiçbir fark yoktur. Günah, kötülüğünkiyle aynıdır. 

Şu anda özel ajanların bir grubu - bir uygulayıcının adında kötü bir web sitesi uydurarak ve 

Mei Ge'nin adına insanları dolandırıp, kandıracak kadar ileri giderek- tam olarak da bunu 

yaptı. Fakat Mei Ge tamamen benim yanımdadır -onların bu iddia ettikleri nasıl doğru 

olabilir? Bu artık Tayvan'ın uygulayıcıları için oldukça büyük bir engelleme haline geliyor 

ve bu web sitesini uygulayıcılar arasında yaymak için, kötülüğe yardım eden bazı 

mantıksız kişiler de var. Bunu yaparak, uygulayıcılara yapılan zulmün bir parçası 

olduğunuz ve onları mahvettiğiniz için, kötülüğün tarafında duruyorsunuz. Bu yüzden, o 

türdeki şeyleri yayarak herhangi bir uygulayıcıyı mahvetmenin, muhtemelen 

ödeyemeyeceğiniz kadar büyük miktarda günahkâr karmaya eşdeğer olduğunu 

varsayarsak, ne yapacaksınız? 

Durum ne olursa olsun, Fa-düzeltmesi hâlâ devam ediyor. Her kim özel ajanların web 

sitesini yaydıysa [şunları] tavsiye ederim: sebep olduğunuz her bir zararı, mümkün 

olduğunca çabuk iptal edin ve bu web sitesini yaydığınız kişileri bulup, her şeyi aydınlığa 

kavuşturun. Eğer tek bir kişiyi bile kaçırırsanız, onunla birlikte yok edileceksiniz. 

Kozmosun yasası şudur: Bir varlık ne yaparsa, bundan sorumlu tutulmalıdır. Shifu 

merhametlidir ve Dafa uygulayıcıları insanları kurtarıyor fakat Fa-düzeltmesi ciddidir. 

Umuyorum bir an için akıllarını kaybedip, kötülüğe suç ortaklığı yapanlar, şu andan 

itibaren kendilerini iyi idare edeceklerdir. 
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Açıklık Getirme 

(Li Hongzhi,14 Nisan 2008) 

 

Üç iş, şu anda Dafa uygulayıcılarının iyi bir biçimde yapması gereken şeylerdir. İnsan 

hakları sıradan insanların peşinde koştuğu ve değer verdiği bir şey iken, xiulian 

uygulayıcılarının amacı, bu dünyanın sınırını aşmaktır. Dafa uygulayıcılarının zulme karşı 

çalışması yüzeyde meydana gelen bir şeydir. Fakat gerçek şudur ki, bunlar insanları 

kurtarma, canlı varlıkları kurtarma eylemleridir. İnsan Hakları Meşalesi Koşusu, zulme 

karşı çalışmayı içermekte ve şeytani partinin ne olduğunu görme konusunda insanlara 

yardım etmektedir, fakat insanları kurtarmak için olan gerçekleri açıklamanın yerini 

alamaz. İtici gücü sıradan insanlar olan İnsan Hakları Meşalesi Koşusunun başlatılmasının 

amacı şeytani partinin Çinli insanlara yaptığı zulmü açığa vurmak ve karşı koymaktı, o 

yüzden bu iş Dafa uygulayıcılarına geçirilmemelidir. Anakara Çin'de bulunan Dafa 

uygulayıcıları yaptıkları gerçeği açıklama işini bir kenara bırakmamalı ve geniş çapta 

iştirak etmemelidir. 
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Avrupa Fa Konferansının Bir Kere Daha Başarı İle 

Tamamlanmasını Dilemek 

(Li Hongzhi,16 Kasım 2008) 

Avrupa Fa Konferansına Katılan Dafa Uygulayıcıları: Herkese Merhaba! 

Sizlerin Fa Konferansından bol kazanımlar elde edeceğinizi, daha yükselebileceğinizi, 

gerçeği açıklama ve tüm yaşamları kurtarma sırasındaki eksiklerinizi bulabileceğinizi ve 

ileride daha iyi yapabileceğinizi umuyorum. Aynı zamanda da sürekli olarak özenle ve 

sebat ederek uygulama yapamayan uygulayıcılar eksiklerinizi bulup, tarihsel görevlerinizi 

tamamlayacağınızı umuyorum. Zaman, insanı beklemez! 

Tekrar başarılar dilerim. 
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Yorum 

(Li Hongzhi,24 Aralık 2008 ) 

Kötü ÇKP'nin imhası, Tanrıların belirlediği bir olaydır; bu yüzden, onunla hiçbir şeyle 

oralı olmayın. Dafa uygulayıcılarının yüklendiği tarihi misyon, yaşamları kurtarmaktır. 

Yukarıdaki yorum, Minghui.org tarafından 23 Aralık 2008'de yayınlanan "08 

Beyannamesi" başlıklı bir makale ile ilgilidir. 
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Selamlar 

(Li Hongzhi,17 Mayıs 2009 ) 

Kanada Fa Konferansına katılan Dafa uygulayıcıları: Herkese Merhaba! 

Sağlam bir şekilde en son yolunuzda iyice yürüyün, iyice Fa'yı çalışın, kendinizin iyice 

geliştirdiği temelde, doğru zihninizi doğal olarak güçlendirecek ve Dafa uygulayıcılarının 

yapması gereken işler kesinlikle iyice yapılacak. Şeytani kötülük bitirildi ve çevre değişti, 

bu yüzden kendi uygulamanızda daha da gevşememelisiniz, tüm yaşamları kurtarma kutsal 

göreviniz de, kutsal erdeminizi ve görkeminizi biçimlendirin! 
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Dikkatli Olun 

(Li Hongzhi,04 Ağustos 2009 ) 

Xiulian, kişinin insani düşünme biçimini, takıntı, saplantı ve bağımlılıklarını bırakmasıdır. 

Bazı uygulayıcılar Fa'yı onaylama işleri yaparken, insani düşünme biçimini takip ediyor ve 

süreç içerisinde bir arzularını tatmin etmek, onlara keyif veren bir şey. Kendi fikirleri 

kabul görmediğinde veya noksanlıklarına dikkat çekildiğinde, darılıyorlar. Hatta bu 

vicdani neden yüzünden yanlış şeyler yapmaktan dahi çekinmiyor, sadece zarar yaratarak 

nefretlerini açığa çıkarabileceklerini gösteriyorlar. Bütün bunlar, benim Dafa 

uygulayıcılarından talep ettiğim, "iyi işbirliği yapmaları", "Fa'yı onaylamaları" ve 

"yaşamları kurtarmaları" gereksinimlerinin tam tersidir. İnsan düşüncelerinden doğan bu 

takıntılar, davranışlarınızda veya birtakım meselelerde sizi karşı tarafa sürüklediğinde, o 

bir Dafa uygulayıcısının davranışı mıdır? Bu tam olarak şeytanın istediğini yapıyor olmak 

değil midir? Yaptığınız kötü şeyler, canlıların veya Fa'yı derinlemesine çalışmamış olan 

uygulayıcıların kurtarılamaz bir hale gelmesine veya şanslarını kaybetmelerine sebep 

olmuşsa, Dafa uygulayıcılarının büyük Tamamlanma günü geldiğinde, nasıl olur da o 

sonuçlardan sorumlu tutulamaz ve onlara katlanamazsınız? O zaman hala Tamamlanmaya 

ulaşabilecek misiniz? Eğer Tamamlanmaya ulaşamayacaksanız, o zaman ne diye xiulian 

uyguluyorsunuz? Bu kozmosun bir prensibe sahip olduğunu her zaman söylüyorum: bir 

canlı ne tür bir şey yapmış olursa olsun [ve o kim olursa olsun] sonuçları ile yüzleşmek ve 

sebep olduğu tüm zararları telafi etmek zorundadır. Bu durum, Fa-düzeltmesi dönemi için -

özellikle- geçerlidir. Uzun zamandır: "Bu aşamada hala mantıklı olmayan uygulayıcılar 

konusunda ne yapacağım?" diye düşünüyorum. Ben size büyük miktarda karmanın yok 

edilmesi konusunda yardım edebilirim, fakat yüzleşmek zorunda olduğunuz şeyler ile siz 

kendi başınıza yüzleşmek zorundasınız; ne Shifu, ne de bir başka kimse sizin adınıza bunu 

yapamaz. Yok edilmesi gereken takıntıların ve geçilmesi gereken testlerin üstesinden siz 

kendi başınıza gelmek zorundasınız. 

Online yayın yapan ve Dafa uygulayıcılarının kullandığı Qingxin Tartışma Forumu özel 

ajan olan kaotik şeytanlar tarafından sıkça istismar edildi ve takıntıları olan bazı 

uygulayıcılar da araya karışınca, tartışma panosu onlar için olan bir tartışma platformu 

haline dönüştü. Pozitif bir etkiye sahip olmayan bu platformun kapanmasının ardından, 

bazı uygulayıcılar, aslında birtakım başka online forumların arayışına girdiler. Bunu yapma 

konusunda gerçekten de bu kadar takıntılı mısınız? Kapınızı çalmak için gelen şeyin, 

insani takıntılarınıza ve saplantılarınıza minnettar olan bir şeytan olduğunu hakikaten 

anlamıyor musunuz? "Tang Qi" ismindeki o kaotik, şeytani özel ajan, sömürülecek 

boşluklarınızı bulduğunda ve çığrından çıktığında, bunun tek sebebi sizin insani 

takıntılarınızı görmüş olması değil midir? Bu kadar küstah olmaya cesaret edebilmesi, 

doğru düşüncelerden yoksun olan uygulayıcıların ona bir forum vermiş olması sebebiyle 

değil midir? Daha da ileri giden, kendisini ikinci Shifu olarak gören bazı kişiler de var. Bu 

şekilde düşünen bir kişi, hala benim uygulayıcım olabilir mi? Benim kızım daima benim 

yanımda bulunmaktadır, fakat bu çürümüş şeytani özel ajan "Tang Qi", onunla ilgili 

yalanlar uydurduğunda, bazı insanlar ona inandılar; ona mantıklı düşünme biçimlerini 

kaybedecek ve o yalanları tekrarlayacak kadar inandılar; diğer Dafa uygulayıcıları 

probleme dikkat çektiğinde, dinlemeyi tamamen reddediyorlar. Ve daha da ileri gitmiş olan 

kişiler de var. O çürümüş şeytani özel ajanın çarpık cümlelerini ve yalanlarını etrafta 

yayarak, Fa'yı derinlemesine çalışmamış uygulayıcıların veya yeni uygulayıcıların yanlış 

yola sapmasına sebep oluyorlar. Eğer bu gibi kişiler, bu sebepten dolayı yanlış yola 

saparak kendilerini gerçekten bitirirlerse, kurtarılma şanslarını kaybederlerse ve bu 

sebepten dolayı da gelecekte ayıklanma ile yüzleşirlerse, yapmış olduğunuz şeyin bedelini 

nasıl ödeyeceksiniz? Ve sadece bu kadarla da sınırlı değil, çünkü Fa'ya zarar vermiş olarak 
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üstlenmek zorunda olduğunuz sorumluluğun kendisi, başlı başına korkunç bir 

büyüklüktedir. İnsanları korkutmak Shifu'nun yöntemi değildir, o yüzden, bu meselenin 

üstesinden gelemeyen uygulayıcılara sadece bir sopa uyarısı veriyorum. Xiulian, insan 

takıntılarını yok etmek ile ilgili bir meseledir, o zaman nasıl oluyor da onlar için bir 

tartışma forumu arayışında olabiliyorsunuz? Kendinizi geliştirirken nasıl bu kadar 

saplantılı olabiliyorsunuz? 

Sizin niyetiniz Shifu'ya Fa-düzeltmesinde yardım etmektir ve bu sadece doğru düşünceler 

ile başarılabilir. Dafa uygulayıcılarının Fa'yı onaylayan ve yaşamları kurtaran, asıl, 

çoğunluk kısmı mükemmel; geçmişteki hiçbir xiulian uygulaması veya din ile 

karşılaştırılamaz. Bu sizlerin ve Shifu'nun ihtişamıdır. Gelecekte sizi bekleyen büyük 

Tamamlanma için gerçekten çok sevinçliyim. Yolun final kısmını iyi bir şekilde yürümek 

bir zorunluluktur ve Shifu sizden bunu istemektedir. 
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Temizleme 

(Li Hongzhi,06 Ağustos 2009 ) 

Başından beri bu konulardan söz etmememin iki sebebi var. Ilki, öğrencilerimizin -bu 

sorunları olgunlaşana kadar kendilerinin görmeleri ve kendi başlarına bunları atlatmaları 

için- olgunlaşana kadar kendi başlarına xiulian uygulamasını istedim. İkincisiyse, o 

organize edilen şeylerin ne kadar sapma göstereceğini görmek [istediğim] içindir. Yalnızca 

insan takıntıları kendilerini tamamen gösterdiği zaman, bir şeyler söyleyecektim. Mademki 

şimdi sorunu gördünüz, bir iki söz söyleyeceğim. 

Öğrencilerimizin idare ettiği bazı projelerin ve faaliyetlerin hedefi, insanları kurtarmak ve 

Shifu'nun Fa'yı geçerli kılmasına yardım etmektir, fakat art arda, bunları içsel duruma 

getirerek, ulaştığı tek insanlar kendi öğrencilerimiz olmuştur. Bu şekilde devam edemeyiz. 

Bir kere, bu çabalarla insanları kurtaramazsınız; ikinci olarak bunlar, öğrencilerimizin 

xiulian uygulamasına ve varlıkları kurtarmasına engel olmaktadır. Ayrıca bu tür çabalar, 

epey bir insan gücü de tüketmektedir. Dafa uygulayıcıları, Shifu'ya Fa'yı düzeltmede 

yardımcı olmalıdır; insan kaynaklarımızı bu şekilde tüketmemelisiniz. Eğer öğrenciler 

tarafından işletilen bazı web sitelerinin, canlı varlıkları kurtarmak için olumlu etkisi varsa, 

o zaman onları işletmeye -ama bunu sağlıklı bir şekilde yapmaya- devam etmelisiniz. 

Fakat eğer bunu yapamıyorlarsa, o halde bir engelleme olarak işlev görmeyin. Büyük 

sayıda yeni öğrencilerin yanı sıra Fa'yı derinlemesine okumamış veya güçlü insan 

takıntıları olanların katılımını yönlendiren tüm web sitelerini kapatmanızı özellikle 

öneririm. Sıradan insanların web sitelerinin, Dafa'nın adına belirli etkinlikleri tanıttıklarını 

düşünenler tarafından yapılan işlerin ve kendini uygulayıcı ilan edenler tarafından yapılan 

çevrimiçi aktivitelerin, Dafa uygulayıcılarının Fa'yı geçerli kılmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. 

Bu günden itibaren, Dafa uygulayıcıları artık onlara katılmamalıdır -özellikle siyasal 

amaçlı aktivitelere. Kötü ÇKP'yi devirmek, xiulian uygulamasının amacı değildir. Aksine, 

Dafa uygulayıcıları için en son hedef, Tamamlanmaya ulaşmaktır. Biz, insanların 

kötülüğün ne olduğunu görmesine yardımcı olup, böylelikle onların kurtulmaları için, 

zulmü açığa vuruyoruz. Kötü ÇKP'nin parçalanması, Cennet'in buyruğu ve tarihsel bir 

kaçınılmazlıktır ve de Dafa uygulayıcılarının, sadece bu amaçla bir şeyler yapmasına layık 

değildir. Bizim öğrencilerimizin arasında -Dafa'ya, başlangıçta ilk yaklaştıkları zaman 

sıradan insanların bazı saçmalıklarına inandıkları için ve bunun, ilahi varlıkların zihinlerini 

irdelemesi olduğunu fark etmedikleri için- Dafa uygulayıcıları tarafından yapılan 

uygulama hakkında uzun sure şüphe duyan birkaç insan da vardır. Bunca yıl geçti ama hala 

bir insan zihniyetiyle Dafa'ya bakmayı sürdürüyorlar ve de siyaset, güç ve gelecekte bu tür 

şeylerden gelebilecek kazançlar için olan takıntılarını terk edemediler. Zaman sizin için 

çok uzun süre bekledi. Saf olmayan insan takıntıları ile Dafa'yla ilgili şeyleri yapmayın. 

Dafa uygulayıcılarının xiulian uygulaması ciddidir. Ne kadar aklı-selim olduğunuzu 

düşünseniz de gerçekte tüm katılımınız, başlangıçtan beri sahip olduğunuz peşinde koşma 

takıntınız tarafından aklınızın bulanmasından kaynaklanıyor. Bugün bulunduğunuz 

noktaya gelmiş olmanıza rağmen, her zaman tanrısal varlıklar tarafından şaka malzemesi 

oldunuz. Dafa'ya yaklaşıp, girememeniz ne kadar da üzücü. 

Başka bir konuya daha değinmek isterim. İnsan aklı değişkendir, bu yüzden sıradan 

insanların doğru düşüncelere sahip olacağını sanmayın. Dafa'nın prensipleriyle kendilerini 

özdeşlestiren bazı sıradan insanlar vardır, fakat aslında Fa'yı temel alarak xiulian 

uygulaması yapmamışlardır . Onlar Dafa uygulayıcıları lehinde medya aracılığıyla 

konuşup, zulme karşı gelmişlerdir ve bu, bazı öğrencilerin bu tür insanların olağanüstü 

olduklarını düşünmelerine ve onlara -ikisi arasında bir ayrım yapmadan- Dafa 

uygulayıcıları gibi muamele etmelerine yol açmıştır. Ve hatta -daha da bile akılsızca- bu 
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insanların söylediklerini Fa olarak kabul edenler de vardır. Gittikçe daha fazla insan 

tarafından gururları okşandıkça, bu [sıradan] insanlar, ister istemez kendilerinden daha 

memnun hale gelip, kim olduklarını unutuyorlar ve bu sonra kendi içlerinde her türlü 

takıntının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunun üzerine -Dafa uygulayıcılarının normal 

uygulamasını ve Fa'yı geçerli kılmasını bozacak derecede- her türlü şeyi söyleyip, yapacak 

kadar cüretli hale geliyorlar. Gerçek şu ki bu sıradan insanlar, bu fenomenden tamamen 

suçlu bulunamaz. Bu -Dafa'yı destekleyen- insanlar, doğru düşüncelerden yoksun, 

mantıksız ve Fa'ya bağlı olarak bir şeyler yapmayan bazı öğrencilerimiz tarafından 

mahvedildi. Bizim yaptığımız kapsamlı bir şekilde yaşamları kurtarmak olduğundan, 

insanlara -düşünüş tarzları ne olursa olsun- kurtulma şansı verilecektir ve dolayısıyla, 

öğrencilerimizin arasında her tür insan düşüncesi dışavuracaktır. Ben, Fa'yı ilk defa 

bildirmeden önce bile, tüm bunları biliyordum. Sizin için anahtar olan şey Fa'yı çok 

çalışmanızdır. Yoğun Fa çalışması ile, doğal olarak doğru düşüncelere sahip olacak ve de 

Fa'yı geçerli kılmaya başladığınızda, doğal olarak Fa'ya bağlı olarak bir şeyler 

yapacaksınız. Ve ancak o zaman, doğru yolu alacaksınız. Shifu, hep yanlış yol almanızı 

istemiyor ve hele zulme uğradığınızı görmeye hiç dayanamaz. Çoğu zaman, katlandığınız 

zorluklara gerçekten de insan takıntıları sebep oluyor. İnsan takıntılarınız güçlü olduğunda 

ve bunu farkında olmadığınızda, eski güçlerin faktörleri, zulüm etmek üzere sizi yakalayıp 

ve çalışma kamplarına göndermek için kötülüğü kullanacaktır. 

Bu öğrencinin makalesini okuduktan sonra, bunları temizlemenize yardımcı olmak için bir 

iki söz söylemek istedim. Bundan sonra yolunuzu iyi yürümeniz, hala sizin kendinize 

kalmıştır. Hepiniz olgun hale geldiğinizde, bir sonraki evre başlayacaktır. 

Yukarıdaki yorum, Minghui.org tarafından 6 Ağustos 2009'da yayınlanan "Nefsinize 

Düşkün Olup, Kendinize Şeytanları Çekmeyin" başlıklı bir makale ile ilgilidir. 
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Orta Batı Amerika Fa Konferansına 

(Li Hongzhi, 27 Eylül 2009 ) 

Fa'yı iyi bir şekilde çalışmak, gerçekleri açıklama konusunda iyi bir iş çıkarmak ve 

yaşamları kurtarmak sizin en büyük önceliğinizdir. Eğer doğru düşünceleriniz fazlasıyla 

güçlü ise, Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyleri yapmayı başaracaksınız. 

Orta Batı Amerika Fa Konferansının tamamen başarılı olmasını dilerim! 
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Brezilya Fa Konferansına 

(Li Hongzhi, Ekim 2009 ) 

Brezilya Fa Konferansına katılan bütün Dafa uygulayıcıları: Herkese Merhaba! 

Dafa uygulayıcıları her ırkın kurtulma ümididir. Yaşamları kurtarma işini iyice yapmak 

istiyorsanız, ilk önce kendiniz iyice uygulama yapmalısınız. Ancak Fa'yı fazla çalışırsanız, 

doğru düşünceleriniz yeterli olacaktır. Ancak iyice Fa'yı çalışırsanız, Dafa 

uygulayıcılarının tarihsel görevini tamamlayabilirsiniz. 

Fa Konferansına başarılar dilerim! 

Sizlerin birlikte yükselmenizi dilerim! 
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Yorum 

(Li Hongzhi, 13 Kasım 2009 ) 

Dafa uygulayıcıları, insana ait düşüncelerin eylemlerini yönlendirmesine izin 

vermemelidir. Hiç kimse, Fa'yı bozamaz; bu nedenle müdahale teşkil eden her davranış, 

sadece kişinin kendi xiulian uygulamasında bir leke olabilir. Xiulian uygulayan birisi için, 

bir testi uzun bir süre geçmeyi başaramamak veya uygulamaya başladıktan sonra kötü 

şeyler yapmak, siz ve bitiş çizgisi arasında duran muazzam ve heybetli bir engel haline 

gelecektir. Ve nasıl, o zaman, bununla başa çıkacaksınız? 

Yukarıdaki yorum, Minghui.org tarafından 14 Kasım 2009'da yayınlanan "Yalnızca 

Shifu'nun Kelimeleri ve Sesi, Dafa Yazılarının Ses Kayıtlarında Kullanılabilir; Başka 

Hiçbir Kayıta İzin Verilmez" başlıklı bir makale ile ilgilidir. 
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Avrupa Fa Konferansına 

(Li Hongzhi, 22 Kasım 2009) 

Avrupa Fa Konferansına katılan Dafa uygulayıcıları: Selamlar! 

Avrupa Fa Konferansının başarıyla yankılanmasını dileyerek başlıyorum. Aynı zamanda 

da, beklentileri karşılama konusunda başarısız olan uygulayıcılara da birkaç şey söylemek 

istiyorum. Dafa uygulayıcıları bir göreve sahiplerdir ve onlar [ne olursa olsun] kendilerini 

buraya getiren yemini gerçekleştirmek zorundadır. Bunun sebebi, sizin bir zamanlar bir 

Tanrı olarak hayatınızı teminat olarak göstermeniz ve böylece de bugün kozmostaki en 

görkemli canlı -bir Dafa uygulayıcısı- haline gelmenize izin verilmiş olmasıdır. Bazı 

uygulayıcılar uygulamaları süreci esnasında sürekli olarak dışarıya bakıyorlar, dışsal 

çözümler arıyorlar ve meselelere dışsal olarak bakıyorlar. Başka insanların kendilerine 

nasıl da kötü davrandığı gibi şeyler üzerine odaklanıyor, hoş olmayan sözler sarf ediyor, 

çok fazla sıradan insanlar gibi davranıyorlar. Onlara daima çok kötü davranıyor veya 

onların fikirlerini asla kabul etmiyorlar. Sonuç olarak, Dafa uygulayıcılarının Fa'yı 

onaylamak için yaptığı her şeyi bırakıyor ve hiddet anında xiulian uygulamayı bile 

durduruyorsunuz. Kimin için xiulian uyguladığınızın gerçekten de farkında değil misiniz? 

O hoş olmayan şeylerin uygulamanıza yardımcı olduğunu, insani düşüncelerinizi yok 

etmenize yardımcı olduğunu ve takıntılarınızı yok etmeye yardımcı olduğunu gerçekten de 

anlamıyor musunuz? Xiulian uygulamasına adım attığınız gün, hayatınızın akışı bir 

uygulayıcının hayat akışı haline dönüşmedi mi? Karşı karşıya geldiğiniz şeylerin hiçbirinin 

tesadüfen gerçekleşmediği doğru değil mi? Sizler Tanrısallık yolunda yürümüyor 

musunuz? Siz gerçekten de kulaklarınız size sadece güzel şeyler duymayı lütfettiğinde ve 

Dafa uygulayıcıları sadece sizinle uyuşan şeyler söylediğinde mi uygulama yapmaktan 

hoşlanıyor ve yükselebileceğinize mi inanıyorsunuz? Kızgınlık anında Fa'yı okumayı ve 

egzersizleri yapmayı bıraktığınızda, kin besledikleriniz kimler? Tanrılar mı? Shifu mu? 

Yoksa bundan ziyade, kendiniz misiniz? Bir şeylerin üstesinden kısa bir sürede gelmeyi 

başaramamak anlaşılabilir bir şeydir. Fakat uzun bir süre bu şekilde kalmayı sürdürmek, 

etmiş olduğunuz yemine çok ciddi zarar vermek demektir ve bu, Fa-düzeltmesinde 

üstlenmiş olduğunuz sorumluluk konusunda başarısız olduğunuz anlamına gelir -ki bu tüm 

vücudun genel ilerleyişini kötü yönde etkilemektedir. Tanrıların görüşüne göre, bundan 

daha ciddi hiçbir şey yoktur. Dafa uygulayıcılarına zulmeden şeytani varlıklar eski güçler 

tarafından işte buna benzer şekilde ayarlandı ve kontrol ediliyorlar; ne türden kargaşa 

yaratırlarsa yaratsınlar ve görünürde ne kadar şeytani davranıyor olurlarsa olsunlar, aslında 

onlar sadece başkalarının emirlerini yerine getiriyorlar. Fakat bununla birlikte, eğer 

Dafa'nın bir uygulayıcısı zayıf bir biçimde davranıyorsa, sizi affetmeyecek olan Tanrılar 

sadece eski güçler değildir -kozmostaki tüm Tanrılardır. Zaman kozmostaki sayısız canlı 

varlık için olduğu kadar sizin için de azalıyor. Shifu belki ağır cümleler kullanmış olabilir. 

Fakat uzun bir zamandan bu yana bir kafa karışıklığı durumu içerisinde olan uygulayıcılara 

şunu sormak zorundayım: hiç ciddi bir biçimde hangi rotayı takip ettiğinizi düşündünüz 

mü? Ben sadece bu ağır çekiçle gelen esintinin sizleri kendinize getirmesini umut 

ediyorum. Bunu sizin için yapıyorum -kendim için değil- ve elbette ki, sizi kızdıran o 

uygulayıcılar için de değil. Azimli olun! Bu sizin yemininizdir. Bu sizin 

sorumluluğunuzdur. Ve bu sizin Tamamlanmaya giden yolunuzdur! 

Sözlerimi, bu konferansa katılan Dafa uygulayıcılarına büyük başarı dileyerek 

tamamlıyorum. 
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Hindistan'daki İlk Fa Konferansına 

(Li Hongzhi, 26 Aralık 2009) 

Hindistan'daki ilk Fa konferansına katılan Dafa uygulayıcılarına selamlar! 

Hindistan'ın Dafa uygulayıcılarının diğer milletlerden olanlar gibi olabileceğini, Fa'yı iyice 

ve bolca -ve de sıklıkla bu şekilde- çalışacağını, gerçek Dafa uygulayıcıları haline 

geleceğini ve Dafa'yı geniş çapta yayıp, yaşamları kurtarmak için yardım etme 

sorumluluğunu yükleneceğini umuyorum. 

Fa konferansınız büyük bir başarı olsun! 
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Yorum 

(Li Hongzhi, 8 Eylül 2010) 

Ben, Dafa uygulayıcılarının böyle bir şey yapmalarını asla söylemedim. Bu, kendi 

kendinize oluşturduğunuz şeytanların ürünüdür. 

Yukarıdaki yorum, Minghui.org tarafından 9 Eylül 2010'da yayınlanan "Shifu'nun Resmi 

Önünde Trigram Çubuklarını Fırlatmak Gerçekten Yön Sormak Anlamına Gelir mi?" 

başlıklı bir makale ile ilgilidir. 
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Shifu'ya, Fa'yı Rektife Etmesi Konusunda Yardım 

Etmek Ne Demektir? 

(Li Hongzhi, 10 Haziran 2011) 

Dafa uygulayıcıları yapmaları gereken üç işi yapmayı sürdürüyorlarken, bir süredir, bazı 

Dafa uygulayıcılarında kritik bir sorun bulunuyor: Şöyle ki -"Shifu'ya yardım etmenin" ne 

anlama geldiğini anlamamak. Örneğin, Shifu bir şeyler söylediğinde ya da Dafa 

uygulayıcılarının bir şeyi nasıl yapmalarına karar verdiğinde, Shifu'nun planlarını insan 

düşünceleri ile anlamaya çalışan uygulayıcılar, Shifu'nun birtakım olayları nasıl ele alması 

gerektiği konusunda fikirler biçimlendiren veya "eğer Shifu bunu farklı yapsaydı acaba 

nasıl olurdu?" diye düşünen uygulayıcılar daima var. Halbuki zihinlerini, Shifu'nun 

söylediği şeyleri en iyi şekilde nasıl yerine getireceklerine ya da belirli şeyleri nasıl 

yapacaklarına odaklamaları gerekiyor; hatta bazı uygulayıcılar Shifu'nun düşüncelerini 

değiştirmek dahi istiyor; bazıları gidip uygulayıcı arkadaşlarının arasında kendi 

düşüncelerinin erdemini yere göğe sığdıramıyor; [insani takıntılarından dolayı] bazı 

kişilerin, Shifu'nun söyledikleri şeyler karşısında kafaları karışıyor ve negatif bir tepki 

veriyorlar; ve bazıları da işi öyle bir noktaya getiriyor ki, aile fertlerimin peşine düşüyor ve 

kendi yaklaşımları için onların desteğini kazanmaya çalışıyorlar. Fakat Shifu'nun yapmak 

istediği şeyler, aslında, sınırsız sayıda kozmik vücudun Fa-düzeltmesinin gereksinimi olan 

şeylerdir. İnsanların yaşadığı bu düzlem her ne kadar düşük seviyeli olsa da, düşük bir 

seviyedeki yüksek seviyeli canlıların tezahürüdür; bu düşük seviyedeki formlar içerisinde 

sergileniyor olmasıdır; ve aynı zamanda da Fa-düzeltmesinin kalbidir -her şeyin odak 

noktasıdır. Fikriniz ne kadar muhteşem görünüyor olursa olsun, sadece bu tek bir varoluş 

düzlemi ile, bu ilginç nokta ile ve sadece tek bir belirli mesele ile sınırlıdır. Ve Shifu'nun 

yapmak istediği şeyin, devasa kozmik vücutların sayısız, sınırsız derecede düzlemleri 

üzerinde nasıl bir etkisi olacağını sizin bilebilmeniz mümkün müdür? Eğer benim bir 

öğrencim olarak, "Shifu'ya Fa'yı rektife etmesi" konusunda gerçekten yardım etmek 

istiyorsanız, o zaman sadece Shifu'nun söylediklerini nasıl en iyi şekilde yerine 

getireceğiniz konusunda endişelenmelisiniz. Sadece bu bile sizin yapmanız gereken şeydir, 

fakat siz bunu yapacağınıza, Shifu'dan size yardım etmesini mi istiyorsunuz? Nasıl oluyor 

da, bunun yerine, Fa-düzeltmesi esnasında Dafa'yı insani fikirlerinize yardımcı olması için 

kullanabiliyorsunuz? 

Zulüm ile yüzleştiklerinde başarısız olan veya devam etme konusunda başarısız olan çok 

sayıda Dafa uygulayıcısı oldu ve bu durum çoğunlukla, o kişilerin Shifu'nun yaptığı şeyleri 

anlamamış olmalarından ve Shifu'nun [isteklerini] insan düşünceleri ile 

değerlendirmelerinden kaynaklandı. Bu gibi insan düşüncelerinden birine örnek verecek 

olursak, birçok uygulayıcı, bu zulme niçin diğer dinlerin yaptığı gibi karşılık 

veremediğimizi merak ediyor. Fakat tarihte, dinlerin temel amacı, sadece insan ırkı için 

kültürel bir temel oluşturmak idi, oysa aslında insan ırkının gerçek anlamda beklediği şey, 

Dafa idi; ve bir kişi her şeyi sadece Dafa doğrultusunda yaptığı zaman bir uygulayıcı gibi 

davranmaktadır. Elbette, insanlar devam etme konusunda başarısız olduklarında, iş başında 

olan başka faktörler de vardır. Fakat her durumda, o kişi Dafa'yı gerçek anlamda 

anlamamıştır. Ve tabii ki, bir kişinin düşünceleri yeterince doğru olmadığında, zulmün 

altında bocalaması kaçınılmazdır. 

O zaman, sıradan insan toplumu içerisinde biçimlenmiş olan kötü davranışlarını henüz terk 

etmemiş olan insanlar bulunuyor -örneğin, bir şeylerin yapılmasını sağlamak için 

bağlantılarını ve hatırlarını kullanmaları gibi. Örneğin, kişi kendi insani düşüncelerini 

Shifu'ya ifade etmek için Shifu'yu bulmayı başaramadığında, çeşitli bahanelere veya başka 
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şeylere sığınarak, Shifu'nun aile üyelerinin peşine düşüyor ve ardından da diğer 

uygulayıcıların yanına giderek bakın Shifu'nun ailesi "şunları şunları söyledi" diye 

konuşuyor. Fakat bir düşünün: Fa rektife edilirken ve yaşamlar kurtarılırken bu dünyaya 

gelmiş olan Shifu'yu, aile üyelerinin temsil edebilmesin mümkün müdür? Aynen sizler 

gibi, Shifu'nun aile üyeleri de aslında uygulayıcıdır ve aynen diğer herkes gibi eğer onlar 

da kendilerini iyi bir şekilde geliştirmezler ise geride kalacaklardır. Shifu'nun bu dünyadaki 

sayısız yaşamları boyunca sahip olduğu ebeveynlerinin, eşlerinin, çocuklarının ve 

kardeşlerinin hangisinin Shifu'yu temsil edebilmesi mümkün olabilir? Aynen sizinle olan 

duruma benzemektedir; Shifu bu dünyaya geldiğinde, Shifu'nun uygulayıcıları olacak 

kişiler vardır, bu dünyadaki ebeveynleri olacak kişiler vardır, kardeşleri olacak kişiler 

vardır; eşi ve çocukları olacak kişiler vardır ve bunların her biri, Shifu'ya, Fa'yı rektife 

etmesi gibi görkemli bir görevde belirli şeyler yaparak ya da yapmaları gereken şeyleri 

yaparak yardım etme görevi üstlenmektedir. Onlar da kendilerini geliştirmektedir ve onlar 

da bazen Fa'nın prensiplerini yeteri kadar anlama konusunda noksan kalacaklardır. O 

durumda onları bulmaya çalıştığınızda ve onların söylediklerini Fa olarak kullandığınızda, 

bu durum Fa'ya zarar veriyor olmanız değil midir? Ve aynı zamanda da, Shifu'nun aile 

üyelerinin söylediği şeyleri, Fa'ya karşı işlenmiş bir günah haline dönüştürmektedir. Bir 

Dafa uygulayıcısı olarak, Fa-düzeltmesinin sadece Shifu tarafından yapıldığı konusunda 

net olmalısınız. Ve hatta Shifu etrafta olmasa bile, her şeyi hala Fa temelinde yapmak 

zorundasınız -bir şeyleri Shifu'nun aile üyelerinin veya diğerlerinin doğrultusunda 

yapamazsınız. Sadece o zaman bir Dafa uygulayıcısı olursunuz; sadece o zaman Shifu'nun 

öğrencisi olursunuz; sadece o zaman Shifu'ya "Fa'yı rektife etmesi" konusunda yardımcı 

olursunuz. 

Ayrıca, birtakım kötü web siteleri ile birlikte hareket eden kişiler de var. Bu gibi kişiler 

Dafa'dan oldukça sapmışlar; yanlış bilgiler yayıp, hatta Shifu'nun aile fertlerinin itibarlarını 

zedeleyerek, bu kötü sitelere suç ortaklığı yapıyorlar. Ve uygulayıcılar tarafından 

düzenlenen Fa konferanslarında, Shifu söylemiş olmasına rağmen dinlemeyen, inanmayan 

veya o kötü web sitelerine bakan bazı kişiler, cümlelerimi dikkate almıyorlar ve sanki 

tamamen o kötü web sayfalarının tesiri altındaymış gibi davranıyorlar. Hatta bu konuda, 

bugün bile mantıksız hallerini sürdürüyorlar. Bir kişi yanlış bir dönemece saptığında, her 

zaman için baştan başlayabilir. Fakat birinin yaptığı hata, yaydığı yanlış bilgiler yüzünden, 

bazı insanların yok olması ile sonuçlanırsa, ne yapılabilir? Eğer sizin yüzünüzden bir 

kişinin ardında yatan ve kurtuluşu bekleyen sınırsız sayıdaki canlı asla kurtarılamaz ise, ne 

olacak? Bunun ne denli ciddi bir sonuç olacağının farkında mısınız? Shifu'nun 

söylediklerine aldırış etmediğinizde, Fa'yı rektife etmesi konusunda Shifu'ya yardım eden 

bir Dafa uygulayıcısı olarak kabul edilebilir misiniz? 

"Shifu'ya Fa'yı rektife etmesinde yardım etmek" sadece öylesine sarf edilen boş bir laf 

değildir. Her ne kadar sadece birkaç problemden bahsetmiş olsam da, aslında Fa'ya inanma 

konusunda başarısızlık örneği olan çok sayıda başka durumlar da bulunuyor. Bu tehlikeli 

noktada dengede durmak kesinlikle önemsiz bir şey değildir, çünkü Dafa uygulayıcılarının 

on milyonlarca yıllık bekleyişi; çünkü uygulayıcılarımızın bu dünyaya gelmelerindeki 

yegâne ve gerçek arzu; ve Shifu'nun, canlıları geniş çapta kurtarıp kurtaramayacağı, [buna 

hepiniz dahilsiniz] bu Fa-düzeltmesinin içerisindedir. 
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Kişinin Zihninde Türeyen Şeytanlara Dikkat Etmek 

(Li Hongzhi, 8 Aralık 2011) 

Minghui sitesinin bana yolladığı makalelerin ilk kısmını okuma fırsatım oldu. Makaleler 

oldukça iyi yazılmışlardı. Anlayışlar sınırlı olmakla birlikte, Fa prensiplerinin birtakım 

anlayışları ve kozmosun yapısı uygun değil ve nitelikleri de nispeten cafcaflı; çıkış 

noktaları iyi ve bunlar bölüm bölüm yayınlanabilirler. 

Makalelerde kullanılan yazar isimlerine ve bazı yerel kontak kişilerin makalelerinin 

yayınlanması yöntemine gelince ise, yaklaşımları gerçekten de iyi değildi -bazı 

makalelerin 'Dokuz Yorum'u aştığı, bazılarının Tamamlanma seviyesine ulaştığı, [belirli 

birtakım makalelerin] Dünya'daki Dafa uygulayıcılarını yeni yüksekliklere ve ötelere 

yönlendireceği veya yazdıkları şeylerin Tanrılar tarafından nasıl da güçlendirildikleri gibi 

şeyler söylenmiş. Burada tüm ciddiyetimle şuna dikkat çekeceğim: insan takıntılarınız 

fazlasıyla büyümesin ve sadece bir şeyler yapmış olduğunuz için çığrınızdan çıkmayın. 

Dafa uygulayıcılarının gelişimine rehberlik edebilecek tek kişi, Shifu'dur. 

Neyse ki, makaleler her şeye rağmen mantıklı bir durumda -sadece o kişilerden, 

makalelerinin tonunda fazla şatafatlı olmamalarını isteyin, çünkü netice itibarı ile onlar, 

xiulian uygulayan kişilerdir. Aksi takdirde, iyi şeyler yapıyor olsalar bile Tanrılar onları 

hala hor göreceklerdir. 
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Para Toplama Meselesi Üzerine 

(Li Hongzhi, 9 Ocak 2012) 

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, izni olmadan anakara Çin'de para toplayan kişiler oldu. Bu 

[kişiler], Çin'in dışarısındaki öğrenciler tarafından işletilen New Tang Dynasty, Epoch 

Times ve diğer medya kuruluşlarına yardım bahanesiyle öğrencilerden para topladı. Bu 

yapılamaz. Eğer bir medya şirketi uzun bir süre kendi başına normal işleyemez ve 

öğrencilerden uzun vadeli destek almaya dayanırsa, bunun kendisi ciddi bir sorundur. Eğer 

daha sonra öğrencilerden daha fazla para toplanılırsa, bu başka bir hata daha olurdu. Ben, 

bir çok kez bu tür sorunlar hakkında ana medya kuruluşları ile konuştum ve hepsi, açıkça 

Çin'deki öğrencilerden para toplamayacaklarını belirttiler. Eğer durum buysa, o zaman 

Çin'in her tarafında para toplayan bu insanlar da kim? Neyin peşindeler? Zulüm ilk 

başladığı zaman, her çeşit bahaneyi kullanarak, öğrencilerden kötü niyetle para toplayan 

ÇKP ajanları ve kötü insanlar sıklıkla vardı. Bu, bazı öğrencilerin günlük yaşamını ciddi 

şekilde etkiledi ve [para toplamaya] dahil edildiklerinden- şiddetli zulüm yaşamalarına 

neden oldu. Daha önceki Fa öğretilerimde, öğrencilerden para toplanmaması konusuna 

değinmiştim. Öyleyse neden buna uymadınız? (Öğrencilerin, gerçeği açıklayan 

materyalleri yapmak amacıyla, kendi başlarına işbirliği yapmaları farklı bir konudur.) 

İşinde çok başarılı olup, mali imkanlara sahip olan öğrenciler bile, doğrudan ilk benden 

izin almak zorundadır Ayrıca öğrenciler yapmamaları gereken bir şeyi yaptığı zaman, 

kötülük, bu boşlukları istismar edip, [bunlara] karışan öğrencilerin tutuklanarak zulüm 

görmesini sağlayacaktır. Bundan ders almanız gerekir! Bir başka açıdan bakınca, ben, 

medya kuruluşlarının toplumda sağlam bir temele sahip olmasını ve normal çalışan 

şirketler haline gelmesini istiyorum. Yalnızca olumlu bir döngü ile çalışarak, gerçeği 

açıklamada daha yararlı olabilirler. Aksi takdirde, böyle bir finansal destek, öğrencilere 

dayanan uzun süreli bir mentaliteye sahip olmalarına ve de böylece işleri yürütürken, iyi iş 

çıkarmamalarına yol açmayacak mıdır? Eğer işler böyle devam ederse, bu itimat, o 

öğrencilerin finansal kaynaklarını tüketmeyecek mi? Kudretli erdem, bundan elde 

edilmeyecektir. Bazı medya organlarının yaptığı gibi, öğrencilere bel bağlama zihniyetini 

teşvik etmeyeceğinizi umarım. Bu, hepinizi ilgilendiriyor. Eğer bunu iyi idare 

edebilirseniz, bu iyi bir şey; iyi idare edemezseniz; kötü bir şeydir. Umuyorum ki bundan 

dersinizi alacak, dikkatsizce para toplamaya ve mali destek vermeye devam etmeyecek ve 

de xiulian uygulama yolunuzu iyi yürüyeceksinizdir! 
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Gerçeği Açıklamanın En Temel Amacı 

(Li Hongzhi, 6 Şubat 2012) 

Falun Dafa, Buda Fa'dır. ÇKP'nin adi propagandası, dünya insanlarına Falun Gong'u 

karalayan ve ismine leke süren yalanlar ile aşılanıyor ve bu, "Buda Fa"ya karşı ve 

Tanrısallık yolunda ilerlemekte olan Dafa uygulayıcılarına karşı nefreti kışkırtmak içindir. 

Bu durum özellikle, konuşmalarında sergiledikleri tavır göz önüne alındığında veya Dafa 

uygulayıcıları ile olan etkileşimde bulundukları zamanlar göz önüne alındığında, Çinli 

insanlar için geçerli. Şeytanın tarafında duruyorlar. Eğer durum bu ise, dünya insanları 

tehlike içerisinde değiller midir? Bir başka deyişle, bu zulüm ne kadar şeytani olursa olsun, 

Dafa uygulayıcıları şeytanın testlerinin ortasında hala Tamamlanmaya doğru yürüyorken, 

tehlike içerisinde olanlar kötü ruhlu partinin yalanları tarafından doldurulan dünya 

insanlarıdır. Komünist Partinin ve ÇKP'nin ortaya çıkmasının asıl amacı, insanların 

Tanrılardan ve Budalardan nefret etmelerini sağlamak, ateizm propagandası yapmak, 

"mücadele" felsefesini aşılamak ve bu suretle de insan ırkını yok etmektir. Dafa 

uygulayıcılarının gerçekleri açıklamalarının sebebi işte budur. Amaç, şeytanın yalanlarını 

ortadan kaldırmak, insanların ÇKP'nin gerçek yüzünü görmelerini sağlamak, insanların 

Tanrılara ve Budalara karşı işledikleri günahları temizlemek ve böylelikle dünya 

insanlarını kurtarmaktır. 

 

 


