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Lantau Adasında Fa'nın Öğretilmesi 

Bazı insanlar yaşam süreleri esnasında xiulian'de başarılı olamamış ve bir sonraki 

yaşamlarında uygulamaya devam etmek için yemin de etmemişlerdir. O yüzden, onlar 

sıradan insanlar olarak reenkarne olmak zorundadırlar ve xiulian uygulamak için başka 

bir şansa sahip olamayacaklardır. Böyle bir durumda, bu kişilerin geçmiş yaşamlarında 

geliştirmiş oldukları şeyler, iyi bir kadere dönüştürülür. Örneğin, birçok yüksek rütbeli 

memur, keşişlerin reenkarnasyonlarıdır. Xiulian uygularken büyük sıkıntılara katlanmış ve 

birtakım kutsamalar biriktirmişlerdir. Dolayısıyla, xiulian uygulamaları tam olarak 

başarıya ulaşmamış olsa dahi, yüksek rütbeli bir yetkili veya bir imparator haline 
gelmişlerdir. 

Bu yaşamları esnasında xiulian'de başarıya ulaşamayacak olur da, bir sonraki 

yaşamlarında tekrar xiulian uygulamak üzere yemin ederlerse, bu eylem, sonraki 

yaşamlarında karmik bir ilişki oluşturmalarını sağlayacaktır. Onlar muhtemelen 

uygulamalarına, sonraki yaşamlarında aynı disiplin içerisinde devam edeceklerdir ve bu 

durum xiulian uygulaması için kesinlikle karmik bir ilişkiye yol açabilir. Eğer kişi, bu 

türden bir yemin ederse, reenkarne olduktan sonra, düşük seviyelerde bulunan dünyasal 

Tanrıların gözetimi altında olmayacaktır. Bu kişi reenkarne oldukça, Shifu'su onunla 

ilgilenecek, onu takip edecek ve onu izleyecektir. Onun, xiulian uygulamasını sağlayacak 

bir aile içerisinde doğmasını sağlayacaktır ve böylece tekrar xiulian uygulamak için bir 
şansa sahip olacaktır. 

Bazı manastırlardaki keşişlerin büyük bir kısmı xiulian'de başarıya ulaşamayacaktır. 

Başarıya ulaşamayacak olmalarının temel sebepleri ise, birçok takıntının sökülüp 

atılmamış olması, nasıl xiulian uygulayacaklarını bilmiyor olmaları ve Fa'yı elde etmemiş 

olmalarıdır. Bazı insanlar sutraları okuyarak başarılı bir şekilde uygulama yapabileceğini 

düşünüyor ama insani takıntıları terk edemezlerse başarıya ulaşamayacaklardır. Fakat 

netice itibarı ile onların zihinleri Buda'ya odaklanmıştır, dolayısıyla öldükten sonra 

tapınağın içinde oradan oraya dolanır ve diğerleri xiulian uygularken onları takip ederler. 

Onların durumu böyledir. Ona tam olarak hayalet diyemezsiniz, fakat bir insan olmadığı 

için, ona bir keşişte diyemezsiniz. İnsanlığın vaziyeti şu anda oldukça karmaşıktır. Bir 

başka şey de şu: bazı Buda heykelleri, üzerlerinde herhangi bir Buda'yı barındırmıyor; 

bazı sahte Budalar ise, birtakım insanların tapınmalarının kaçınılmaz bir sonucudur. 

Günümüzde bazı insanlar kırmızı bir kurdeleyi bir ağaca bağlayarak ona tapınmaya 

gidiyor; dağlara veya bir kayaya tapınıyorlar. Bu kişiler, üretilmesinin ardından -kaiguang 

töreninden geçmemiş olmasına rağmen- bir Buda heykeline tapacaktır. Sahte Budaları bu 

gibi tapınmalar yaratmıştır. [Bu sahte Budalar] aynen gerçek Budalar gibi görünürler, 

fakat onlar sahtedir ve Buda kisvesi altında kötü şeyler yaparlar. Bu, sıkça 

gerçekleşmektedir. 

Cennet, insanların düşündüğünün tersine, bir kişinin Doğru Meyve Konumuna (zheng-

guo) ulaşması için sıkı şartlar koymuştur. Gerçekte, modern zamanların gelişiyle birlikte 

Budizm, etkinliğini yitirmiştir. Birçok insan artık nasıl xiulian uygulayacağını bilmiyor ve 

şu anda xiulian uygulamak zordur. Günümüzde Budizm'de bol miktarda Budist sutra 

yorumları mevcut. Bir keşiş bir açıklama yapıyor iken, bir diğeri de dönüp bir başkasını 

yapıyor. Fakat bu türden açıklamalar, insanların yoldan çıkmasına sebep olabilir ve 

onların hepsi, Buda Fa'yı baltalama görevi görmektedir. İnsanlar yalnızca Budist 

sutralardaki orijinal kelimelerden ve anlamlardan yeni anlayışlara ulaşabilirler ve küçücük 

orandaki bir anlayışa bile, sadece bu yolla ulaşabilirler. Kavradıkları şeyler, gerçeğin 

sadece küçücük bir parçası olsa bile, bununla ilerleme kaydetmiş olacaklardır. Ve tekrar 

okuduklarında, bir başka gerçek hakkında daha net bir hale gelecek ve tekrar ilerleme 

kaydetmiş olacaklardır. Değişik seviyelerde, değişik anlayışlara ulaşacaklardır. Bazı 

keşişler Budist sutraların anlamlarını izah etmeye çalıştılar; hatta bazıları Buda Fa'yı 

açıklamaya çalışan kitaplar yazdılar -mutlak yorumlamalar ortaya koydular; bir cümlenin 

belirli bir anlama geldiğini söylerken, bir diğer cümlenin bir başka anlama geldiğini ve bir 



başkasının da farklı bir anlama geldiğini iddia ettiler. Fakat orijinal olarak bir Buda 

tarafından söylenen cümleler, bir Rulay'ın âlemine kadar uzanır ve değişik seviyelerde 

değişik anlamlara sahiptir. Bu arada, bunları yapan keşiş ise xiulian uygulamasının düşük 

bir seviyesindedir ve bir Pusa'nın veya bir Buda'nın gerçeklerini henüz anlayacak düzeye 

gelmemiştir. Budist sutraların ne anlama geldiğini açıklamaya çalışmaktadır, fakat aslında 

o, kendi seviyesindeki anlayışından başka bir şey değildir. Sözleri daha yüksek anlamları 

içermez ve diğerlerini düşük seviyeli bir anlayışa sürükleyerek, onları orada kıstıracaktır. 

Aslında insanları yanlış bir yola sürüklemiştir. "Buda'nın söylediği şeyin anlamı şudur...." 

dediğinde, insanlar bunun tarafından sınırlanacaktır. İnsanlar olayları bu şekilde 

yorumlayacak ve hiçbirinin daha yüksek seviyelere doğru kendilerini geliştirmeleri 
mümkün olmayacaktır. 

Bu şekildeki yorumlamalar nesiller boyunca çoğalmıştır. İnsanlar "Üç Sepet" [Tripitaka] -

sutralar, kurallar ve bilimsel incelemeler- hakkında konuştuklarında, sutralar farklı bir 

şekilde göz önünde bulundurulmalıdır; tapınağa ait kurallar ya da felsefi içerikli 

incelemeler, sutralarla aynı düzlemde düşünülemez. Özellikle bilimsel incelemeler, Buda 

Fa hakkında gelişi-güzel yorumlarla doludur ve onlar, Buda Fa'nın orijinal anlamlarını 

zayıflatmıştır. Günümüz keşişleri, Budist sutraları açıklamak için ruhban sınıfına ait 

olmayan terminolojiyi kullanıyor, fakat tamamen başarısız olmuşlardır. Buda 

Sakyamuni'nin öğrettiği şeyin orijinal anlamı, tıpkı ilk ortaya çıktığı gibiydi ve herhangi bir 

yorumlama durumu, bir sapma olacağı anlamına gelecekti. Günümüz keşişlerinin xiulian 

uygulamasında başarıya ulaşmalarının zor olmasının sebeplerinden biri budur. Fakat 

keşişler bunu bilmiyorlar ve Budist sutralarının orijinallerini anlayamadıklarında -[ki bu da 

mümkündür, çünkü onlar eski klasik gramer ile oluşturulmuşlardır]- o durumda, referans 

çalışmalarını ararlar. Fakat o referans çalışmaları, yazarların son derece düşük anlayışları 

ile yapmış oldukları sorumsuz yorumlamalar ile doludur. Bu durum, tarih boyunca bir 

problem olmuştur. Antik zamanlarda da durum böyleydi; o yüzden çok eskiden yazılmış 

olan kitaplara da körü körüne inanmayın. Onlar da istisna değildir ve aslında Buda Fa'yı 

bozma rolü oynamışlardır. Buda Sakyamuni kendi Dharma'sının, [yılların geçmesiyle 

birlikte] artık iyi olmayacağını ve Fa'nın Son Dönemi geldiğinde şeytanların Dharma'ya 
zarar vermek için geleceğini söylemişti. Sebeplerin bir tanesi budur. 

Hindistan'da artık Budizm diye bir şey yoktur ve bu durum, oradaki keşişlerin sorumsuz 

davranışlarının sonucudur. Onlardan biri [sutraları] belirli bir anlama gelecek şekilde ele 

almakta ve bir diğeri de başka bir şekilde ele alarak, değişik görüşler ile onu içinden 

çıkılmaz bir hale getirmekteydi. Yorum nereye varırsa varsın, o Buda Sakyamuni'nin 

söylemeyi amaçladığı anlam değildi; orijinal anlam yok olmuştu. Budizm'in Hindistan'da 
artık var olmamasının sebebi budur. 

Edindiğiniz anlayışları başkaları ile paylaşmakta herhangi bir sorun yoktur, çünkü o 

durumda siz, bir Buda'nın sutrası içerisindeki deneyimleriniz ve görüşleriniz hakkında 

konuşmaktasınızdır. Bunda yanlış olan bir şey yoktur ve hiçbir negatif sonucu 

olmayacaktır. En kötü şey, kişinin kendi sözlerini, bir Buda'nın sutralarından bir 

paragrafın anlamını ortaya koymak için kullanmasıdır. Her bir orijinal cümle, sadece 

kendini belirli bir seviyede gösteren anlam ile sınırlı değildir. Orada açıkça söylenmiş bir 

prensibi çok doğru ve çok iyi bulabilirsiniz, fakat yükselip daha da ilerlediğinizde, aynı 
cümlenin hala daha yüksek bir gerçek içerdiğini bulabilirsiniz. 

Buda Sakyamuni kendi Dharma'sını yayarken kırk dokuz yıl harcadı. Başlangıçta Rulay 

seviyesinde değildi ve öğretmiş olduğu Fa'nın bir kısmı, uzun yıllar önce de öğretilmişti. 

Fakat o durmadan öğretmeyi sürdürdü ve sonraki yıllarda [nirvana'sından önce] öğrettiği 

şeyler, önceki öğrettiklerinden büyük oranda farklıydı. Bunun sebebi ise, kendisinin 

sürekli olarak yeni anlayışlara ve gelişime ulaştıran bir süreçten geçiyor ve sürekli olarak 

xiulian uyguluyor olmasıydı. Fakat gerçek şu ki, o, insanlığa evrenin kanunlarını 

bırakmadı; ona Fa veya sutra diyenler günümüz insanlarıdır. Buda Sakyamuni hayatta 

olduğu sırada, hiçbir sutra yoktu. İçeriği, daha sonra Buda Sakyamuni'nin sözlerini bir 

araya getiren insanların ürünüydü ve bir araya getirme sürecinde hatalar vardı. Buda 



Sakyamuni'nin söylediği şeylerin bir kısmının gerçek anlamı değiştirildi, fakat zaten o 

zamanki insanlığın sadece o kadar bilmesine izin verilmişti. Bunların hiçbiri rastlantısal 

değildi; aksine, böyle olmak üzere kadere yazılmıştı. Bunun sebebi şudur; geçmişte hiç 

kimse xiulian uygulamasına dair şeyleri çok net kavramlarla yazmaya ve onları insanlara 

bırakmaya cesaret edememiştir. İnsanlar her şeyi kendi başlarına anlamak zorundaydı. 

İnsanlar bir yanılsama içerisindedir ve hiçbir şey bilmiyorlar. Konular hakkında bir anlayış 
kazanmak onlar açısından tek kelimeyle, çok zordur. 

Buda Sakyamuni hayatta iken insanlığa bıraktığı şeyler, esasen tapınağa ait kurallar idi. 

Buda Sakyamuni en sonunda nirvana'ya yaklaştığında, öğrencilerinden biri ona sordu: 

"Şimdi Ustamız aramızdan ayrılıyor, peki biz kime ustamız olarak bakacağız?" Buda 

Sakyamuni'nin cevabı şöyleydi: "Temel prensipleri ustanız olarak görün." Aslında, 

arkasında bıraktığı kurallar, uygulayıcılara Tamamlanmaya (yuan-man) doğru rehberlik 

edebilirdi. Bu ahlaki kurallar, kendisi hala hayattayken buyrulmuştu, fakat daha sonraki 

kuşaklar, kendisinin geçmişte söylediklerinden alıntılar yaparak, sonraki bir zamanda 

yazdıkları şeyleri sutralar olarak kutsallaştırdılar. Gerçek anlamda xiulian ile ilgili konuları 

insanlara anlatan ilk kişi benim; bu daha önce hiç yapılmadı. Önceki kuşaklardan hiç 

kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptım ve insanlara Cennete çıkan bir merdiven bıraktım. 

Aslında, dinler iki amaç için var olmaktadır. İlki, iyi olanların ve xiulian uygulayabilecek 

olanların Yol'u elde etmelerini gerçekten mümkün kılar; ikincisi ise, insan toplumunun 

ahlakının göreceli olarak yüksek bir seviyede kalmasını sağlayabilirler. Bunlar dinlerin 

sağlamaları gereken iki şeydir. Fakat benim yaydığım şey, bir din olması için değildir. 

Fakat yine de, Fa'yı gerçek anlamda yaymak ve insanları kurtarmak aynı etkiye sahip 

olacaktır: Bu da, insanların gerçek anlamda Yol'u bulmasını ve xiulian uygulamalarını 

sağlamak, size bir patika sunmak ve Fa'yı duyan ve kitabı okuyan birçok kişinin, 

[uygulama yapmak istemeseler bile] bazı prensipleri anlamalarını sağlamaktır ve böylece 

bu kişiler bunun ardından kötü ve zarar verici şeyleri kasıtlı olarak yapmayacaklardır. O 

yüzden, insan ahlakının nispeten yüksek bir seviyede tutulması anlamında, sonucu 

aynıdır. Aynı zamanda bu amaca da hizmet edilir. Bir uygulamayı gerçek anlamda 

açıklamak ve insanlara öğretmek -bu durum insanları kurtarmakla aynı şey değil midir? 

Tarih öncesi dönemlerde, bazı insan uygarlıkları uzun, bazıları ise daha kısa sürdü, 

bazıları da dikkat çekici uzunluktaydı. Her bir dönemde, insanlığın bilimi geliştirmek için 

seçtiği yol farklıydı. İnsanlar bugün modern bilimsel gelişimin çerçevesinde çalışıyorlar ve 

onun gelişebileceği başka yollar olduğunu bilemiyorlar. Gerçek şu ki, antik Çin'in bilimi, 

modern Avrupa'dan gelen bilimden tamamen farklıydı. Şöyle ki, antik Çin, çalışmalarını 

direkt olarak insan yaşamı ve evren üzerine odaklamıştı. Antik dönem insanları, 

dokunulamayan ve görülemeyen şeyleri araştırmaya cesaret ettiler ve bunların varlığını 

onaylayabildiler. Oturup meditasyon yaptığı sırada kişinin sahip olduğu duyumlar, giderek 

artan bir şekilde güçlendi ve en sonunda da, duyumların sadece belirgin olduğu noktaya 

kadar değil, aynı zamanda görünür ve açık oldukları noktaya kadar güçlendi. Böylece, 

biçimi olmayan bir şey, biçimi olan bir şey haline gelmek için kendini aştı. O nedenle, 

antik dönem insanları farklı bir yolu seçtiler; yaşamın gizemlerini ve insan vücudu ile 

evrenin bağlantılarını araştıran bir yolu seçtiler -günümüz modern bilimlerinden tamamen 
farklı olan bir yolu. 

Ay, aslında tarih öncesi dönemin insanları tarafından yaratıldı ve onun içi boştur. Tarih 

öncesi insanlar oldukça ileriydi. Bugün insanlar piramitlerin Mısırlılar tarafından inşa 

edildiğini savunuyor ve taşların nereden nakledildiklerini belirlemeye çalışıyorlar. Fakat 

böyle bir şey yoktur. Piramitler aslında tarih öncesi kültüre aittir ve onlar bir noktada 

denizin dibine batmışlardır. Dünya üzerinde sonradan gerçekleşen değişiklikler yüzünden 

-başka bir şekilde söylemek gerekirse, kıtasal tabakalardaki çok sayıdaki değişim 

yüzünden- piramitler tekrar su yüzüne çıktılar. Zamanla o bölgedeki insan sayısı arttıkça, 

bu yeni bölge sakinleri, [piramitlerin] işlevlerini yavaş yavaş anlamaya başladılar; yani 

şöyle ki, içindeki şeyleri çok uzun bir zaman koruyabiliyorlardı. Böylece bu insanlar 

piramitlerin içine insan cesetleri yerleştirdiler. Fakat bu insanlar, piramitleri inşa eden 



kişiler değillerdi; Mısırlılar sadece onları keşfetti ve onları kullandılar. Daha sonraki bir 

zamanda ise, Mısırlılar asıllarına bakarak piramitlerin küçük versiyonlarını inşa ettiler ve 
böylece bilim adamlarının kafasının karışmasına sebep oldular. 

Günümüzde insanlık, olayları yalnızca mevcut bilginin ışığında görebilmektedir, bunun en 

gözle görülür sonucu ise, yığınla bilim adamı tarafından tanımlanan temel önermelerin ve 

kuralların insanları pratik olarak boğuyor olmasıdır. Darwin, insanların maymundan 

evrimleştiğini söyledi ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar, insanoğlunun hakikaten 

maymundan evrimleştiğine inandılar. Bunun bir sonucu olarak da, bu teoriden şunu veya 

bunu çıkarmaya başladılar. Şimdi bilim, modern uygarlık tarihinin çok daha ötesine 

uzanan belirli şeyleri keşfetti, fakat buna rağmen, insanlar bu tip şeyleri kabullenmeye 

cesaret edemiyorlar; aksine onlara imkânsız gözüyle bakıyor, olayları rastgele bir bakış 

üzerine geliştiriyor ve saçmalıyorlar. Bir gün insan vücudu üzerine bir bilim ortaya 

çıkacak. Fizik, kimya ve geleceğin diğer bilimsel disiplinleri elbette ki, başka bir temel 

üzerinde geliştirilebilirler ve bunun tamamen Batıya ait olması gerekmez. Günümüz 

modern bilimi tarafından ortaya konulan önermeler oldukça dar görüşlüdür ve sadece 

görülebilen ve dokunulabilen şeyleri kabul etmektedir; göz veya dokunuş ile ayırt 

edilemeyen herhangi bir şey kabul edilmez. Onun bilimsel önerimleri de aslında hiçbir 

şekilde bilimsel değildir ve insanları tamamen bir kutunun içine hapsetmiştir. Bir kişi, 

bilim yoluyla normal olarak, görülemez ve dokunulamaz şeyleri keşfettiğinde, bu da bilim 
değil midir? Bu, bilim olarak kabul edilemez mi? 

Maddenin doğru şekilde anlaşılması, bugünün bilim adamlarının ki ile çok az bir benzerlik 

taşır. Günümüz bilim adamları nötron ve atom gibi şeylerin üzerinde çalışma yaparken, 

bunun güvenli olmadığını düşünürler, çünkü eğer kurşun bir kabın içine yerleştirilmezler 

ise radyasyon yayarlar. Bu, onların araştırma kapsamı içerisindeki mevcut teoriler 

üzerinde kurulmuş olan kendi algılarıdır. Fakat onların bilebileceği şey, sadece bu kadar 

küçük bir kısımdır. Gerçekte ise, bütün nesneler canlıdır. Buda Sakyamuni de aynı şeyi 

söylemiştir. Hangi boyut olursa olsun, orada bulunan madde, maddi olarak var olurken 

aynı zamanda da canlıdır. Daha da küçük seviyelerdeki nötrinolar, atomlar, gama ışınları 

ve madde kontrol edilebilir ama bunu yapmak için kişi gerekli seviyeye ulaşmalıdır. Bizim, 

xiulian uygulayarak elde ettiğimiz gong aslında güçlü bir radyasyona sahiptir ve 

uygulayıcılar tam olarak kontrol etme yeteneğine sahiplerdir. Bugünün bilimi evrenin 

nasıl oluştuğunu araştırmaktadır, olası bütün teorileri sunmakta ve evrenin bileşimini tam 

olarak belirtmeye çalışmaktadır. Daha yüksek bir anlayış ise, evrenin zaman ve 

mekândan oluşmuş olduğudur. Ve aslında, en temel seviyede, evren enerjiden 

oluşmuştur. Madde ne kadar küçük ise, radyoaktivitesi de bir o kadar büyüktür ve en 

temel seviyede olan şeyin özü budur. Günümüz bilim adamları bunu kabul edebilecek 

kadar ileri gitmeyeceklerdir, çünkü onların bilgisi bu noktada değildir. 

Mikro kozmik bir düzlemdeki madde -ultra derecede küçük bir durumda- aslında canlı 

olmayan orijinal bir maddeden meydana gelir. O, normal bir insanın düşünce şekli 

kullanarak anlaşılamayacak olan orijinal bir madde formudur. Bu orijinal madde tüyler 

ürperticidir, çünkü onun içine düşen her madde çözünür ve parçalanır. Ciddi bir şekilde 

konuşmak gerekirse, orijinal madde, madde olarak adlandırılamaz. Evrenin, Zhen-Shan-

Ren (Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü) olarak adlandırılan özel bir tabiatı vardır. Peki, 

nesnelerin küçük parçacıklarının hepsi, niçin içlerinde Zhen-Shan-Ren özelliklerini 

taşımaktadır? Zhen-Shan-Ren aslında, en mutlak maddeyi bir araya getirebilme ve onu 

bir arada tutabilme yetisine sahiptir -yani, madde olarak adlandırılamayacak en orijinal 

varlığı. Böylelikle, en mutlak olan şeyi bir araya getirir ve onu bir arada tutar ve en küçük 

tipteki temel maddeyi oluşturur. Bunu oluşturduktan sonra, değişik tipteki son derece 

küçük madde parçacıkları bunun üzerine temellendirilerek bir araya getirilir ve bu küçük 

parçacıklar, değişik boyutlarda bulunan toprağı, taşı, metali, ışığı ve zamanı -evrenin 

temel maddelerini- oluşturmak için yeniden gruplanır. Bunlar daha sonra daha geniş 

formdaki maddeleri ortaya çıkarır ve üretirler, bu da sayısız nesnelerin oluşumu ile 

sonuçlanır. Dolayısıyla, bütün bu şeyler ve nesneler evrenin bu özel tabiatından 

üretildiğinde, içlerinde doğal olarak, evrenin Fa'sının baskın niteliğini barındırırlar. 



Böylece, bütün maddeler Buda doğası taşırlar -bu da, evreni meydana getiren element 

olan Zhen-Shan-Ren'dir. Ve bu, Tao olarak da bilinen, Buda Fa'dır. 

Her şey canlıdır ve her şey Buda doğası taşır; onlar sadece dayanıklılıklarını yitirmeye 

müsait bir yapıya sahiplerdir. Özel tabiat olan Zhen-Shan-Ren dışında türemiş olan bütün 

madde formları, dayanıklılıklarını yitirdikten sonra çok ciddi bir tehlike ile karşılaşırlar -

örneğin, maddi şeylerin bozulması ve dağılması gibi. Başka bir deyişle, nesneler 

dağılırlar. Daha geniş açıdan konuşursak, nesneler dağıldığında bu durum, evrenin daha 

düşük seviyelerinin bozulduğu ve Fa'nın işlevini yitirdiği anlamına gelir. İnsanların 

kalbindeki Fa işlevini durdurduğunda, insanlar rezil bir hale gelir ve ahlaki değerler ile 

olan bağlarını yitirirler. İnsan ahlakı normal bir durumda kaldığı zaman, Fa daimi ve 

sağlam olarak kalabilir; insan kalbi çok kötüleşmediği müddetçe, bu mümkündür. Fakat 

bu başarılamazsa, bir insan reenkarnasyondan geçmek zorundadır ve o kişi yeniden 

doğum döngüsünde ne olursa olsun -ister bir bitki olsun, ister bir hayvan, ister maddi bir 

nesne, çimento veya kum, ne olursa olsun- sahip olduğu karmayı hala kendisi ile birlikte 

taşıyacaktır. Dolayısıyla, konuya bu perspektiften bakıldığı zaman, insanlık yozlaştığında, 

sadece insan toplumu değil, her şey yozlaşmaktadır. Fa'nın Son Döneminde, evrenin 

belirli boyutları, çiçekler, otlar ve ağaçlar, hepsi karmaya sahiptir. 

Reenkarnasyonun var olması ile kişinin bir yaşamında insan, diğer bir yaşamında ise 

hayvan olması mümkündür. Reenkarnasyon, [geleneksel olarak öğretildiği şekliyle] altı 

yaşam kategorisinden biri olarak doğmak ile sınırlı değildir. Altı rakamı, sadece Buda 

Sakyamuni tarafından söylenmiş bir şeydir. Bir yaşam, insan olarak da doğabilir, göksel 

bir varlık olarak da doğabilir, bir asura şeytanı olarak da doğabilir; tıpkı vahşi bir hayvan, 
evcil bir hayvan veya maddi bir nesne olarak yeniden doğabileceği gibi. 

Eğer insanlığın bilimi belirli bir seviyeye kadar gelişecekse, ilk olarak ve de her şeyden 

önce, insan ahlakı için olan standart yükselmelidir, aksi takdirde kozmik savaş gibi bir şey 

çıkabilir. İnsanlar, Budaların âlemlerine asla teknoloji yoluyla ulaşamayacaklar. Neden? 

Budaların ve göksel varlıkların kontrolü altında olan şeyler, insanoğlunun sahip 

olduğundan daha yüksek olan teknolojiler ve bilimlerdir. Başka bir deyişle, insanlar bu 

gibi yüksekliklere ulaşmak isterler ise, bunu sadece bilim ve teknoloji yoluyla 

başaramazlar. Bilimsel ve teknolojik yollar aslında bu tür sıçramalara müsait olsaydı, 

gerçekten doğal afetler meydana gelirdi. Çünkü insanlar o yükseklikteki bir seviyeye 

teknoloji yoluyla ulaşabilseydi ve o çapta Tanrısal güçler elde edebilselerdi, fakat bununla 

birlikte [ün ve çıkar da dâhil olmak üzere] zihinleri hala savaşçılık, hırs, cinsel arzular, 

çeşitli istekler, kıskançlık gibi her türlü takıntı ile dolup taşıyor olsaydı -eğer her türlü 

takıntılarını oraya getirebilselerdi- cennetler kargaşa ile karşı karşıya kalırdı. Dolayısıyla, 
bu senaryonun meydana gelmesine kesinlikle izin verilmez. 

İnsanlar için bu yüksekliklere ulaşmanın tek yolu, xiulian'dir. Kişi sadece zorlu bir şekilde 

xiulian uygulayıp takıntılarından ve arzularından kurtularak ve evrenin özel doğası olan 

Zhen-Shan-Ren'e asimile olarak o yükseklikteki bir seviyeye ulaşabilir. Sonuçta, bilim 

nedir ki? Budaların ve Tanrıların kontrolünde olan şey, en yüksek bilimdir. Onların madde 

hakkındaki anlayışları en üst derecededir ve mikroskobik seviyelerde, maddeyi belirli bir 

mikro kozmik derecede kavrayabilirler; ayrıca, evrende var olan daha büyük maddeleri 

de kavrayabilirler. Şu anda insanların onu kavramlaştırma biçimi, burada maddesel bir 

şey var, ardından moleküller ve daha aşağıda ise atomlar var vs. şeklindedir. Ve daha 

yüksekte olan maddeye gelince, gezegenlerin en büyük olduklarına inanıyorlar. Fakat 

gezegenler maddenin en geniş formu değildir; daha geniş olanlar vardır. Budalar, 

maddenin oldukça büyük formlarını görme kapasitesine sahiplerdir; ayrıca onlar, mikro 

kozmik seviyedeki çok küçük madde formlarını da görebilirler. Fakat Budalar, bu 

yetenekleriyle bile [buna Rulaylar da dâhildir], maddenin kaynağını görmeyi hala 

başaramazlar; Rulaylar bile evrenin tam olarak ne büyüklükte olduğunu göremezler. 



Cennetlerdeki varlıklar xiulian uygulamanın çok zor olduğunu, xiulian'in neredeyse 

imkânsız olduğunu söylerler. Peki, neden böyle söylerler? Çünkü Budaların dayanacakları 

herhangi bir zorluk yoktur. Cennetteki Budaların hiçbir zorluğu yoktur. Onlar sadece, 

neşeli, eğlenceli şeylere sahiplerdir ve onlar istedikleri her şeye sahip olabilirler -

rahatlığın nihai yaşamı. O zaman bir düşünün: O kadar Tanrısal güce sahiplerken ve 

hiçbir zorluk yokken, nasıl kendilerini geliştirebilirler? Onlar için kendilerini geliştirmek 

gerçekten zordur. İnsanlar için xiulian uygulamak daha kolaydır, fakat insanlar o yüksek 

seviyeye ulaşamazlar ise, hiçbiri oraya yükselmeyi başaramaz. Bu durum, pislik ile dolu 

bir şişenin su yüzüne çıkamamasına benzer. Bu kesinlikle, bir insanın kendisini şahsen 
arındırmadan oraya yükselemeyecek olması durumudur. 

Bir Buda'nın sahip olduğu yüce bilgelik ile onun kendi âleminde sahip olduğu yüce bilgelik 

kastedilmektedir. Seviyesi bir Rulay'ın seviyesinin iki katı olan bir Buda, evrenin gerçeğini 

çok daha yüksek bir seviyede anlar. O, üç bin kozmik dünyadan bahsederken, her bir 

kum tanesinin buna sahip olduğunu söylemek istememiştir. Yüce aydınlanmış varlıklar, 

bazı kumların ve kayaların onlara sahip olduğunu gördüler. Fakat bazı kayalarda böyle bir 

durum yoktur. Örneğin, granitte öyle bir durum yoktur. Bazı kayaları alıp baktığınızda 

içlerinde çok geniş bir dünya görürsünüz ve [orada mevcut olan varlıklar] insanlar gibi 

görünürler. [O kayayı] fırlatıp attığınızda bile herhangi bir sarsıntı hissetmezler, çünkü 

onlar tam olarak bu şekilde var olurlar; eğer onu bir yere bırakırsanız, hatta suya batsa 
bile, hiçbir su onun boyutuna giremez. 

Bu, engin bir dünyadır. İnsanların nesnelerin ebadını gözlemleme şekli aslında yanlıştır. 

Sıradan insanların kavramlaştırdığı gibi, "ebat" diye bir şey var olmamaktadır. Siz bir 

nesneyi belirli bir şekilde görürsünüz, fakat bu durum sadece onun insanlara o şekilde 

görünüyor olmasıdır. İster bir kâğıt parçası olsun, ister bir tablo veya çok ince bir 

parşömen bunlardan her birinin üzerinde Fa Bedenleri (Fa-shen) olabilir. Sıradan insanlar 

bunu anlaşılmaz bulabilirler, fakat onlar sadece sıradan insanlardır. 

Aslında, Dünyadaki fiziksel boyutumuz içerisinde, sadece insanoğlu bir insansı tip değildir. 

Denizlerde yaşayan insansı tipler de vardır. Geçmişte bazı insanlar bunu halka açıkladılar, 

fakat sıradan toplum bunu kabul edemedi ve bunu bir gizem olarak etiketledi. Fakat 

aslında söylenen şey doğruydu. Kıtasal tabakalar yer değiştirmeye başladığında, birçok 

deniz yatağı su yüzüne çıktı. Okyanus tabanında çeşitli türlerde insansı varlıklar vardır. 

Bazıları bize benzer, bazıları ise değişiktir. Bazılarının solungaçları vardır; bazılarının 

belden yukarısı insan belden aşağısı balık şeklindedir; bazılarının vücudunun üst kısmı 

balık şeklindedir ve de insan bacakları vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budizm'den Dersler 

Günümüzde bazı keşişler kitaplar yazdılar. Fakat yazdıkları nedir? Her bir kelimeye ve 

satıra siyah qi bulaşmıştır. Bu kişiler bunu göremezler; içindeki şeyler kaotik bir 
karmaşadır. Bu gibi olgular, Fa'nın Son Döneminde aşırı boyutlara ulaşmıştır.  

Buda Sakyamuni'nin Dharma'sı Hindistan'da ortaya çıkmıştı, peki nasıl oldu da orada 

ortadan yok oldu? Buda Sakyamuni'nin hayattayken öğrettiği şeyler ve insanlardan talep 

ettiği gereksinimler kendisine bağlıydı. Buda Sakyamuni Dharma'sını öğrettiği sırada, 

eğer bir kişi onu anlamadıysa, kendisine akıl danışabiliyordu. Ve bir şeyi yanlış yaparsa, 

Buda Sakyamuni onu düzeltebiliyordu. Buda Sakyamuni'nin bu dünyadan ayrılmasının 

ardından, birçok keşiş, Buda Sakyamuni'nin sözlerinden kendi anladıklarına dayanarak, 

yanlış açıklamalarda bulundular. Buda Sakyamuni'nin kendisini bir ev yüksekliğinde 

geliştirmiş olduğunu ve ortalama düzeydeki bir keşişin ise sadece bir adım yükseklikte 

gelişebilmiş olduğunu farz edelim. Bu keşiş, bir Rulay'ın göksel mertebesine (guo-wei) 

ulaşana dek, değişik seviyelerde var olan Dharma'nın altında yatan gerçek anlamları 
anlayabilir mi?  

Buda Sakyamuni'nin sözleri, her bir seviyede, o seviyedeki xiulian yöntemini 

içermektedir. İşte bu yüzden bir uygulayıcı, çeşitli seviyelerde ulaştığı anlayışların 

temelinde kendini daha da yukarılara doğru geliştirebilir. Yeni bir seviyeye ulaştığında, 

ona rehberlik edecek olan Fa daima orada var olacaktır. Ve bu sebepten dolayı, kişi ne 

zaman yeni bir seviyeye ulaşsa, Fa'nın aynı cümlesinden yeni bir anlayış elde eder. Budist 

sutraların orijinal metinlerini her okuyuşunuzda yeni bir anlayış elde edersiniz. Daha fazla 

gelişim gösterip sutrayı yeniden okuduğunuzda, tekrar yeni anlayışlar elde edersiniz. 

Tıpkı bunun gibi, öğrenmeye devam ettikçe, kendi anlayışınızı değiştirip geliştirdikçe, 
xiulian seviyeniz de yükselecektir.  

Bazı keşişler Budist sutraları kendi yorumları penceresinden ele aldıkları an ve bunu 

sıradan insanların terimleri ile ortaya koydukları veya bu tipte kitaplar yazdıkları zaman, 

insanları bir anda kendi sınırları içine sürüklediler. Budist sutranın yorumunu ortaya 

koydular. Buda Sakyamuni'nin kelimeleri çok yüksek seviyeliydi ve çok fazla derin 

anlamlar içeriyordu. Fakat bu keşişler onların hiçbirine aydınlanmadılar, çünkü onların 

uygulama seviyeleri düşük idi. Dolayısıyla bu gibi kişilerin sarf ettiği cümleler, Budistler 

tarafından ele alındığı zaman, insanları o keşişin algılama çerçevesi ile sınırlamakta ve 

yönlendirmektedir. Bu kişiler iyi bir şey yapıyorlarmış gibi görünüyordu, çünkü insanları 

Budizm'i çalışma konusunda cesaretlendiriyorlarmış gibi görünüyorlardı. Fakat aslında 

onlar Buda Fa'yı baltalamıyorlar mıydı? Buda Fa'yı baltalamak çeşitli formlara bürünebilir. 

Bazı sabotajcılar onu hem överler hem de alt üst ederler. Bu türden bir zarar, fark 

edilmesi ve görülmesi en zor ve en zarar verici olandır. Buda Sakyamuni'nin Dharma'sının 
artık Hindistan'da aktarılamamasının sebebi tam olarak budur.  

Birçok insan Buda Sakyamuni'nin öğrettiklerini: "o şunu-şunu anlatmaya çalışıyordu" 

diyerek açıklamaya çalışıyor. Fakat bu sadece, o insanların kendi seviyelerinde anlamış 

olduğu şeydir. Bazı insanların göksel gözleri (tian-mu) açıktır ve bu kişiler çeşitli 

seviyelerde bazı gerçekleri görmüşlerdir. Fakat gördükleri şeyler Buda Sakyamuni'nin [bir 

Rulay'ın] seviyesinde görmüş olduğu şeyler kadar yüksek ve derin değildir ve onların 

ulaşmış olduğu boyutlar o kadar engin değildir. Ve göksel gözleri çok düşük seviyelerde 

açılmış olan kişiler sadece birkaç boyutu görebilirler ve gördükleri o boyutlar çok düşük 

seviyelerdedir. Değişik boyutlarda değişik gerçekler var olmaktadır; dolayısıyla bir şey şu 

veya bu şekildedir, dedikleri zaman, durumun aslı öyle değildir. Fa'yı sorumsuzca 

yorumlayan kişiler, insanları kendi anlayışlarının sınırlamaları içerisine doğru 

yönlendirmektedir. O zaman söyleyin bana: Onlar Buda Fa'yı koruyorlar mı, yoksa 

baltalıyorlar mı? İşte bu sebepten dolayı hiç kimsenin sutraların tek bir kelimesini bile 

değiştirmesine izin verilmez! Sadece, sutraların orijinal öğretilerinden aydınlanın ve 

onlarla kendinizi geliştirin. Hiç kimsenin Buda'nın sutralarının bir kelimesini bile keyfi 



olarak yorumlamasına izin verilmez. Fakat bununla birlikte, kişinin kendi bireysel anlayışı 

hakkında konuşmasında herhangi bir problem yoktur.  

İnsanlar, "Ben bir şeyin farkına vardım... Şimdi şu anlamı görmeye başladım...", "Bunun 

benim bir konuyu iyi bir şekilde ele alamadığımı gösterdiğini hissediyorum, bu yüzden şu 

yollarla gelişim göstermeliyim..." veya "Bu cümle beni kastediyor, yeterince iyi 

olamadığım konusunda bana ipucu veriyor. Bu harika" gibi şeyler söyleyerek birbirleriyle 

düşüncelerini paylaşabilirler. Bu kişi gelişim gösterdiğinde ve tekrar okuduğunda, aynı 

cümlenin yeni anlayışlar sağladığının farkına varacaktır. Bir insan işte bu şekilde gelişir ve 
insanların aydınlanmaları ve konuları anlamaları bu yolla olur.  

Bugünlerde birçok şey yazan ve yazdıkları şeyleri sutra olarak kabul eden keşişler ve 

rahip sınıfından olmayan Budistler var. Fakat yalnızca bir Buda tarafından öğretilen Fa bir 

sutra'dır! Yazdıkları o şeyler nasıl olur da sutra olarak nitelendirilebilir? Ve hala onları 

sutra olarak adlandırıyorlar. Daha da kötüsü, rahip sınıfından olmayan çok sayıda Budist 

ve birçok keşiş, şöhret ve maddi kazanç peşinde koşuyor ve şatafata bayılıyorlar. 

Başkaları onları övdüğünde memnun oluyorlar. Bir uygulayıcı, kendi uygulamasını gerçek 
anlamda sürdürmek zorundadır. Gerçek xiulian, insani takıntılardan kurtulmak ile ilgilidir.  

Sıradan insanlar arasında şöhret ve kazanç peşinde olmak, kavgacı veya gösteriş 

düşkünü biri olmak, kıskanç bir kalbe sahip olmak gibi şeylerin -bütün insani arzuların ve 

takıntıların yok edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, herkesin önüne geçmek konusunda 

güçlü arzuları olan ve kendilerini bu dünyevi ortamda vitrine çıkaranlara gelince, bir kişi 

onların ne denli çok takıntı sergileyeceğini anlayabilir. Gerçek uygulayıcılar, bu insanları 

izlemeyi gerçekten zor bulur. Aynı zamanda, Budalığı geliştiriyor olmalarına rağmen, para 

ve zenginliğe karşı güçlü arzular besleyen kişiler de vardır. Bunu yüksek sesle dile 

getirmiyorlar, fakat kalpleri veya zihinleri sallandığı an, yüksek xiulian seviyesinde olanlar 
veya Budalar bunu biliyorlar.  

Buradaki odağımız [manastırlarda uygulama yapanlar veya rahip sınıfı gibi] kendisini 

hayat boyu geliştiren kişilerdir, fakat aynı şey Budizm'i çalışan birçoğu içinde geçerlidir. 

Bu insanlar gerçekten Budizm mi öğreniyorlar? Sonuçta uygulayıcılar neyi geliştiriyorlar? 

Xiulian uygulaması, takıntıları, saplantı ve tutkuları ortadan kaldırmaktan başka bir şey 

değildir. Sıradan insanların arzularına çok ama çok az değer verilmelidir. Neden Tao'yu 

elde etmiş olan birçok kişi dağlara çekildi ve Fa'nın Son Döneminde tapınaklarda kalmak 

istemiyorlar? Dağlara ve ormanlara çekilmelerinin sebebi, tapınaklarda yaşayan birçok 

kişinin gerçek anlamda xiulian uygulamadıklarını anlamalarıdır. Oradaki birçok keşiş, 

bırakmak istemedikleri çok sayıda takıntıya sahiplerdi, birbirlerinin arkasından dolap 

çeviriyorlardı ve o yerler artık saflığın veya gerçek uygulamanın yerleri değildi. Bu 
yüzden, o uygulayıcılar uzaklara giderek bu durumdan kaçındılar.  

Tabii bununla birlikte, tarikatlar ve şeytani uygulamalar tarafından verilen aşırı zarar da 

var. Bunların farkına varmak kolaydır ve kişi tek bir bakış ile onların şeytani olduğunu 

söyleyebilir. Fakat Budizm adı altında verilen zarar, en şiddetli olanıdır. Buda Sakyamuni 

Fa'nın Son Döneminde kendi Dharma'sının artık insanları kurtaramayacağını niçin 

söylemişti? Bugün Fa'nın Son Dönemidir. Keşişler bırakın başkalarını kurtarmayı, 

kendilerini kurtarmakta bile zorlanmaktadır! Fa'nın Son Döneminde meydana gelen 

olayları açıkladım ve bazı insanlar bir anda gerçeği fark ettiler. Günümüz toplumundaki 

gelişmeler korkunçtur. Yalnızca bir bakın ve her türlü sahte, kirli, şeytani ve karmaşa 
içindeki şeyin ortaya çıkmış olduğunu göreceksiniz!  

Böylece burada gerçekleri göstermiş olduk, fakat hiçbir belirli isim verilmedi. Birçok keşiş 

kitaplar yazdı ve görünüşte bunlar Buda Fa'yı tanıtmak içinmiş gibi görünüyor. Fakat 

özünde, bunlar ün ve kişisel çıkarlar içindir. İnsanlar bana: "Peki şuna şuna ne 

diyorsunuz?" diye soruyorlar; ben de: "O kişi, görkemli isminin yanında, Budist sutraları 



kötü niyetlerle yorumladı ve kendisini pazarladı. Aslında o, uzun zaman önce Cehenneme 

mahkûm edildi" şeklinde cevap veriyorum.  

Sutralar, kurallar ve ahitler -sutralar haricinde, bunlar Buda Fa'nın orijinal anlamını 

baltalamaktadır. Bugünlerde "üç sepet" hakkında konuşan insanlar var. Fakat gerçekte 

ise, üç sepet diye bir şey yoktur: Yalnızca sutralar vardır ve bir sutra, bir sutra'dır. 
Diğerleri sutralarla eşit zemine koyulamazlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İnsan Irkının Çöküşü ve Aydınlanmış Varlıkların Ortaya Çıkışı 

İnsanlar burada, seviyelerin en düşük olanında var olurlar ve bu seviyenin üzerinde 

katman katman cennetler bulunmaktadır. Bir Rulay, bu seviyededir. İsa Rulay seviyesine 

aitti, tıpkı Lao Zi gibi. Onların o seviyede görebildikleri şeyler, sadece orada ve oranın 

altında bulunanlar ile sınırlıydı. Bırakın çok üzerlerinde olanları, birazcık üzerlerinde 

gerçekleşen şeylerin bile çok azını görebiliyorlardı. Bu durum, onların ne kadar bilgelik 
taşıdığını belirleyen seviyelerinden kaynaklanıyordu.  

İsa'nın bildiği "insanın çamurdan yaratılmış olması" düşüncesine gelince, bu onun 

kullandığı ve kendisinin Lord olarak kabul ettiği bir varlıktan kaynaklanan bir ifade idi -

"Tanrı insanı çamurdan yarattı." Peki, o sıradan insanların bildiği çamurdan mı 

bahsediyordu? Hayır. O, sıradan insanların bildiği çamur değildi. Dahası, daha yüksek 

boyutlarda, [çamur da dâhil olmak üzere bütün maddeler] daha mikro kozmik bir 

seviyeye ait olan yüksek enerji maddesidir. Peki, onun açıklamış olduğu "insan" ne zaman 

yaratıldı? Dünya üzerindeki uygarlık doğmadan önce mi, yoksa başka bir zamanda mı? 

Aslında uzun geçmişe ait efsanelerde bu konu ile ilgili bir hikâye bulunmaktadır ve o, 
insanlara bunu anlattı -yani Tanrının insanı çamurdan yarattığını.  

Fakat aslında o, insanlar tarafında bulunan çamur değildir. Diğer tarafta bulunan çamur, 

bir güce sahiptir ve diğer tarafı meydana getiren şeyler buraya getirilirse, gong'u andırır. 

Onun ima ettiği şey, [insanın] diğer tarafta yaratılmış olduğu idi. Göksel varlıklar bizim 

burada sahip olduğumuzdan daha ince ve daha narin bir cilde sahiplerdir. Bunun sebebi 

ise, bizim burada sahip olduğumuz madde katmanından oluşan hücreler gibi hücrelere 

onların sahip olmamalarıdır; onların hücreleri daha ince ve daha küçük maddelerden 

oluşur. Onlar sıradan insanların bu boyutuna itildiklerinde, tıpkı insan ile aynı hale 

gelirlerdi. Sadece ve sadece çok narin bir görüntü ile olağanüstü güzellikte görünürlerdi. 

Bu durum şu anlama geliyor: insanoğluna, daha geniş vücut katmanına ait hücresel 

maddelerin eklenmesi gerekiyordu. Ve işte bu sebepten dolayı insanlar onlar gibi 
görünürler.  

Cennetteki insanların da vücutları vardır ve onlar buraya uçarak geldiklerinde tıpkı bizim 

gibi görünürler. Çin'in yüksek dağlarının altında, göksel varlıkların cesetleri gömülüdür. 

Öldükleri zaman, vücutları dağların altına gömüldü. Bu kişiler, kutsal yazıtlarda 

anlatılanların aksine, tıpkı insanlar gibi görünürler. İsa dünyadayken, insanlara aslında 

yazılı hiçbir şey bırakmadı. Ondan ziyade, onları yazanlar, İsa'nın takipçileri idi ve bunu 

kendi zamanlarına uygun olarak yaptılar. Benzer şekilde, Buda Sakyamuni de arkasında 

herhangi bir kutsal yazıt bırakmadı ve onları yazanlar da aynı şekilde kendi takipçileri idi. 

Dolayısıyla, takipçileri söylenenleri duymuş, fakat söylenenlerin orijinal anlamlarını 

kavramakta başarısız olmuşlardır; onların hangi insanları kastettiklerini ve açıklanan 
şeylerin hangi tarihi içerik içerisinde yer aldığını anlamamışlardır. İşte böyle bir durumdu.  

[İsa], insanın çamurdan yaratıldığını söyledi ve bu durum insanların kafasının karışmasına 

sebep oldu: "Bizim vücutlarımız çamur değil" diye düşündüler. Aslında düşünce, çok 

yüksek seviyelerdeki çamurun, bizim etten oluşan vücudumuzdaki maddelerden daha 
üstün olduğudur. Seviye ne kadar yüksek ise, bir o kadar üstündür.  

Düşük seviyeli insanoğlunun var oluşundan oldukça uzun bir zaman önce, yukarıdaki 

varlıklar, insanoğlunu diğer boyutlarda yarattılar. Ben bir boyuta bir şeyin biçimlenmesini 

söylediğim an, o şey derhal biçimlenir. Ve herhangi bir nesne, sadece tek bir düşünce ile 

yaratılabilir -parmağınızı havada oynatırsınız ve biçim alır- başka bir boyutta bile olsa. 

Diğer bir deyişle, geçmişte dünyanın yaratılması, cennetsel bir seviyenin yaratılması veya 

Budist yazıtlarda evrenin yaratılışı ile ilgili anlatılan şeyler -bunların tamamı, Budaların 

sahip olduğu gücün tezahürleridir. Bu, bize şunu anlatıyor: pozitif karma, iyi karma ve 

kötü karma, onlar tarafından sadece "karma" olarak genelleştirilmiştir. Dolayısıyla, onlar 
da Budalar tarafından yaratılmışlardır.  



Çok büyük güce sahip olan bir Buda, gerçekten de cennetsel bir seviyeyi derhal 

yaratabilir ve Buda'nın seviyesi ne kadar yüksek ise, yarattığı cennet bir o kadar güzel 

olur. Ve dahası, ellerini kullanmaya bile ihtiyacı yoktur; sadece ağzını açması ve bunu 

söylemesi yeterlidir. Ve daha da yüksek seviyeli bir Buda için, sadece tek bir düşünce 

yeterlidir -sadece bir düşünce ile o gerçekleşir. Seviyeleri Rulaylardan yüksek olan 

Budalar, sıradan insanların olaylarını işte bu yüzden yönetemezler; sadece tek bir 

düşüncenin oluşumu ile Dünyadaki her şey anında değişecektir. Fakat bir Rulay Buda bile, 

olayları burada direkt olarak ele alamaz. Ondan ziyade, sadece rehberlik eder ve her şeyi 

Pusalar gerçekleştirir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilginlik ve Xiulian Uygulaması İki Ayrı Şeydir 

İsa, tıpkı diğerleri gibi Rulay seviyesindeydi. Geçmişte Rulay seviyesi, Budalar arasındaki 

en düşük konum idi. Rulay seviyesinin altında bulunanlar ise, Buda olarak 

adlandırılmazlardı; onlara "Pusa" veya "Luohan" denirdi. Her bir Rulay'ın kendi cennetsel 

krallığı (tian-guo) vardır. Samanyolu galaksimizde yüzden fazla Rulay bulunmaktadır. 

Yani bu, Budalara ait yüzün üzerinde cennetsel krallık dünyası bulunduğu anlamına gelir. 

Bunun gibi her bir dünya, bir Rulay tarafından yönetilmektedir. Her bir cennetsel krallık 

dünyasında bulunan Rulayların, kendilerine ait xiulian yöntemleri ve insanları kurtarmak 

için olan kendi xiulian metotları vardır. Bir kişinin dünyasının oluşumu, direkt olarak o 

kişinin uygulamasına bağlıdır. Bir kişinin dünyasının yaratılışı, xiulian uygulamasının bir 

ürünüdür. Fakat bu dünyalar, günümüz modern insanının xiulian yoluyla yaratabileceği 
bir şey değildir. Onlar, sonsuz uzunlukta bir zaman öncesinde yaratılmışlardır. 

Burada bir konu var. Bizler, sıradan insanlar olarak, xiulian uyguladıkça, daha fazla 

uygulama yöntemi ve farklı dinlerde öğretilenleri daha fazla öğrenerek zihinlerimizi 

zenginleştirmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyor olabiliriz. Ve insanlar bu gibi konuları, 

insan bilgeliği ve bilgisi olarak ele alıyor. Aslında onlar sıradan bilgiler değillerdir ve bu 

gibi şeyleri sıradan kavramlar kullanarak değerlendiremezsiniz. Neden bir insan xiulian 

uygulamasında xinxing'ini geliştirmeye odaklanmak zorundadır? Taoistler niçin erdemi 

(de) vurgulayarak uygulama yapıyorlar? Çünkü evrenin özel bir niteliği, [bir Fa'sı] vardır. 

Evrenin bu özel niteliği, farklı seviyelerde bulunan değişik canlılar için değişik 

gereksinimlere sahiptir. İnsanlar, bu sıradan canlıların seviyesinde bulunuyorlar ve 

dolayısıyla da insanlar için konmuş olan ahlaki standartları karşılamaları gerekiyor. 

Erdemi önemsemedikleri sürece insanlar [xiulian'de] niçin ilerleme kaydedemezler? 

Çünkü insanların ötesinde var olan seviyeler, cennetsel varlıklar için olan standartlar 

taşımaktadır ve eğer onları karşılama konusunda yetersiz kalırsanız, oraya gidemezsiniz. 

Cennetlerdeki Tanrısal varlıklar niçin düşebiliyorlar? Neden iyi uygulama yapamadığı 

zaman bir Luohan düşebiliyor? Bunun sebebi, söz konusu seviyelerdeki standartlara artık 

uyamıyor olmalarıdır. 

Dolayısıyla, bu Samanyolu galaksisinde yüzün üzerinde cennetsel krallık bulunmaktadır 

ve her bir cennetsel krallık, onu yöneten bir Rulay'a sahiptir. Onun cennetsel krallığının 

nitelikleri ve yapısı, kendi xiulian metodu ile oluşturulur. Biz, ister dini uygulamalarda 

olsun, ister diğer uygulama yöntemlerinde, yüzeydeki hareketlerin oldukça basit 

olduğunu gördük -elleri birleştirerek (jie-yin) yapılan bir meditasyon yeterli oluyor. Daha 

fazla hareket gerektiren Taoist Okulların durumunda bile, sadece birkaç hareket 

bulunuyor ve çok basitler. Peki, bu uygulamalar nasıl oluyor da Budaların, Pusaların, 

Luohanların yüce âlemlerine dek ulaşabiliyorlar? Çünkü gong'un gerçek oluşumu ve 

dönüşümü son derece karmaşıktır. Kişinin en küçük hücreleri bile evrimden geçmeli ve 

dönüştürülmelidir; bir dizi Tanrısal güçler geliştirilmelidir ve hala insanların bilmediği -

sadece belirli seviyeler için uygun olan- birçok şey bulunmaktadır. Ve bunlar da 

geliştirilmek zorundadır. Bir benzetme ile anlatacak olursak, onlar insan dünyasında 

bilinen en karmaşık enstrümanlardan bile daha karmaşıklardır ve insanlar için tek 

kelimeyle, erişilmezlerdir. İşte bu yüzden xiulian dünyasında şöyle bir deyiş vardır: "Gong 

Shifu'ya bağlıyken, xiulian uygulaması size bağlıdır." Başka bir deyişle, gerçek bir xiulian 

yöntemi… Tao Okulundaki kişiler xiulian uygulama yöntemleri üzerinde tartışıyor olsalar 

da, bunlar sadece yüzeysel seviyedeki prensipleri ve de arzuyu temsil ediyor. Onlar 

sadece kavramsaldır. Eğer bir kişi yüksek enerji maddesinden oluşan gerçek gong 

geliştirmek istiyor ise, bu arzuya sahip olması, bunu yapma arzusunu taşıması gerekir. 

Fakat diğer boyutlarda gerçekleşen asıl dönüşüm inanılmaz derece karmaşıktır ve insan 
yöntemlerinin ötesindedir. Bunun tamamı, kişinin Shifu'su tarafından yapılır. 

O zaman burada bir konu bulunuyor. Eğer kendi uygulamanıza başka uygulamalardan 

birtakım şeyler karıştırırsanız, problemler belirecektir. Geçmişte, keşişlerin diğer 

uygulama yöntemleri ile temas kurmalarına izin verilmezdi ve manastırlar, nesiller 



boyunca keşişlerin diğer uygulama yöntemlerine ait metinleri okumalarını sıkı bir şekilde 

yasakladı. Bugün keşişler alt üst olmuş bir durumda. Keşişlerin eskiden hiçbir dünyevi 

mala sahip olmalarına izin verilmezdi ve diğer uygulamaların metinlerini okumaları 

tamamen yasaklanmıştı. Çünkü onun tek bir uygulama metoduna bağlı kalmasını ve tek 

bir uygulama disiplinine sıkıca tutunmasını sağlamak hayati derecede önemliydi. Zihni ve 

düşünceleri sadece tek bir uygulamanın içeriği ile dolduğu zaman, onun tek bir yolda 

ilerlemesi mümkün olur ve kişi kendisini sağlam bir şekilde üst seviyelere doğru 

geliştirebilirdi. Aksi takdirde, eğer diğer uygulamalardan bazı şeyler karıştırırsanız, bu 

durum, bir televizyona kamera parçası takmaya benzer -derhal bozulacaktır. Sadece size 

bir noktayı resmediyorum. Eğer bir kişi, uygulamasına bir şeyler karıştırırsa, bütün 

uygulaması karmakarışık olur ve daha fazla ilerleme kaydedemez. Dahası, gerçek şeyleri 

sahtelerinden ayırt etmek zordur ve eğer kötü ve sahte şeyleri karıştırırsanız, büyük 

olasılıkla tamamen boş yere xiulian uygulamış olursunuz. Shifu'nuzun bile bu konuda 
yapacak bir şeyi olmayacaktır, çünkü bu sizin xinxing'iniz ile ilgili bir problemdir. 

Gong'un geliştirilmesi ve dönüşüm [süreci] son derece karmaşıktır, fakat insanlar bunu 

sıradan bir teoriymiş gibi değerlendirmişlerdir. "Birazcık Hıristiyanlıktan, biraz 

Budizm'den, biraz Taoizm'den ve birazcık da Konfüçyanizm'den bir şeyler öğreneceğim." 

Bundan, "tek bir çatı altındaki birçok öğreti" şeklinde bahsediyor olabilirler, fakat 

gerçekte ise, bu saçmalıktır. Bu durum, Fa'nın Son Döneminde ortaya çıkan en büyük 

problemdir. Her bir insanın Buda doğası vardır, her insan xiulian uygulama isteğine 

sahiptir ve her insan iyi olmak isteği taşır. Fakat insanlar bunlara sıradan insan teorileri 

olarak bakmışlardır. Sıradan insanlara ait olan ve daha fazla öğrendikçe daha iyi 

olduğunuz beceriler anlamında öyle olabilir. Fakat [diğer uygulamaları karıştıran] bir kişi, 

elinde sadece bir karmaşa oluşturmaktadır. Bu kişinin xiulian uygulayabilmesinin hiçbir 

yolu kalmayacak ve bir parçacık bile gong sahibi olamayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buda Doğası 

Bir fikir, bir kez şekillendiği zaman, düşünme biçiminizi ve hatta mutluluk, kızgınlık, 

üzüntü ve neşe gibi duygularınızın tümünü etkileyerek, sizi bütün hayatınız boyunca 

kontrol eder. O, doğumdan sonra biçimlenir. Eğer sürekliliğini bir müddet korumaya 

devam ederse, o kişinin düşünme biçiminin bir parçası haline dönüşür; kişinin gerçek 

benliğinin beynine kaynaşır ve o noktada da, kişinin mizacını şekillendirir.  

Sonradan oluşan fikirler, bir kişiyi hayatının geri kalanı boyunca engeller ve kontrol eder. 

İnsan düşüncesi, genellikle bencildir -veya daha da kötüdür- ve bu sebepten dolayı, 

düşünce karması yaratır ve bu düşünce karması da aynı şekilde, dönüp kişiyi kontrol 

eder. Bir insan, ana ruhu (zhu yuan-shen) tarafından yönetilir. Ana ruhunuz 

zayıfladığında ve düşünceler onunla yer değiştirdiğinde koşulsuz olarak teslim olmuş 
olursunuz ve hayatınız artık onların kontrolü altındadır.  

"Siz" olan benliğiniz, sizin yaradılıştan gelen ilk benliğinizdir ve o değişmez. Fakat bir 

insan, olayları algılarken kolaylıkla düşünce oluşturmaya eğilimlidir ve o düşünce, siz 

değilsinizdir. Eğer herhangi bir fikir biçimlendirmemeyi başarabilirseniz, bir şeylere 

bakarken iyi olan ve yaradılıştan gelen doğanızın kavrayışına sahip olursunuz -"gerçek 

sizin" görüşünü taşır ve olaylara merhametli bir şekilde bakarsınız. "Gerçek siz" daha 

fazla öne çıktıkça, düşünce düzeyiniz, bir o kadar yüksek olacaktır; düşünceleriniz, 

"Gerçek" olma durumuna daha yakın olacaktır ve böylece yaradılıştan gelen iyi doğanızın 

âlemini barındıran düşünceler de daha fazla olacaktır. Son derece ama son derece küçük 

olan ve insan vücudunu oluşturan mikroskobik parçacıklar, bir insanın hiçbir zaman 

değişmeyen doğasını meydana getirir. Bir kişinin düşüncelerini kısıtlayan sınırlar ortadan 

kaldırıldığında ise, insanoğlunun sevecen yaradılışı, huyu, karakteri ve özellikleri derhal 
ortaya çıkacaktır -ve o, gerçek sizsinizdir.  

Bir insan bir fikir oluşturduğunda, ana ruh değişmez. Kişinin geliştirdiği bir fikir yüzünden, 

ana ruh öz niteliklerini değiştirmez. Fakat şöyle bir durum söz konusu olabilir; çeşitli 

insani fikirler ve karma biçimleri yüzünden, kişinin yaratılış doğası gömülebilir, örtülebilir, 

tamamen saklanabilir ve artık ışıldayamayabilir. Fakat değişmez. Bunun sebebi karmanın, 

ana ruhun sahip olduğu kadar ince ve küçük maddelere sahip olmamasıdır. Karma, 

sıradan insanlar arasında üretilir ve bu yüzden de o, sıradan insanlara ait bir maddedir. 

Bu maddenin o denli mikro kozmik olması mümkün değildir, fakat bir insanın yaşamı 

yaratılırken, son derece mikro kozmik maddeler kullanılır. Karmanın ona nüfuz 

edememesinin sebebi budur. Olan şey sadece, o insanın orijinal doğasının örtülmüş 

olmasıdır. Bir kişinin orijinal doğası, her şeye kendi yöntemi ile bakar. Eğer doğumdan 

sonra biçimlenen fikirleri, düşünceleri ve kanıları gerçekten ortadan kaldırabilir ve orijinal 

doğanızın kavrayışını tekrar geri kazanabilirseniz, bu durum, sizin ilk gelmiş olduğunuz 

yerdeki algınız, [biçimlendirdiğiniz ilk düşünceleriniz] olacaktır -ve bu da, sizin ilk 

yaratılmış olduğunuz yerdeki fikir ve düşüncelerdir. Fakat doğumdan sonra biçimlenen 

düşünme şeklinin ve fikirlerin üstesinden gelmek çok zordur ve xiulian uygulaması, 
bundan başka bir şey değildir.  

Fa, farklı seviyelerde farklı tezahürlere sahiptir. Herhangi bir seviyede, sadece o 

seviyedeki görünümlerine sahiptir. Eğer siz, o seviyede doğmuş bir varlık iseniz, 

düşünme biçiminiz, o seviyedeki Fa'nın kavramlarını yansıtır. Gerçek, orijinal doğanız geri 

geldiğinde ise, olayları kavrayacağınız seviye orası olacaktır ve o standart sizsiniz -
kendinizsiniz.  

Karma, Zhen-Shan-Ren (Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü) standardına sahip değildir; O, her 

şeyi, düşünceler oluşturulurken taşınan standartlara göre değerlendirir. O, bir kişiyi 

insanların "tilki gibi kurnaz" veya "pişkin" şeklinde adlandırdıkları türden birine 

dönüştürebilir. Bunun gerçekleşmesi, kişi xiulian uygularken -üretilmiş olan değişik 

biçimlerdeki düşünce karmasının- sorun çıkarması durumudur ve onlar, xiulian 



uygulamasını engelleyeceklerdir. Eğer insanlar karma tarafından engellenmeselerdi, 

xiulian uygulamak kolay olurdu. Bu türden bir karma, belirli koşullar altında ve geçtiğimiz 

sayılı yıllara ait ahlaki standartların içeriğinde oluşmuştur, dolayısıyla olayları o 

standartların ışığında değerlendirir. Eğer bu maddeden büyük miktarda oluşursa, kişi 

hayatı boyunca onun yönlendirmesi altında olacaktır. Sonradan gelişen fikir, kanı ve 

düşünceler, bir şeyin iyi veya kötü olduğunu düşündüğünde, o kişi de aynı fikirde olur ve 

o doğrultuda davranılması gerektiğini düşünür. Fakat bu kişinin gerçek benliği artık var 

olmamaktadır. Bu kişinin gerçek benliği, iyi olmayan ve sonradan edinilmiş fikirler 

tarafından tamamen örtülmüş ve boğulmuş bir durumdadır. O kişi, iyiyi kötüden ayırt 
etmek için kullandığı kendi gerçek standardına, artık sahip değildir.  

Bir fikir, beyine ait düşüncelerin içinde oluşur ve düşünceler tarafından üretilen düşünce 

karması, kişinin başının tepesinde şekil alan bir karma kütlesidir. Peki, iyi düşüncelere 

(shan nian) ne demeli? Sakyamuni'nin Okulu, sadece tek bir düşüncenin başlamasının 

bile, karma olduğunu öğretmişti. Ve aslında, daha yüksek bir standart ile 

değerlendirildiğinde veya Zhen-Shan-Ren'in daha yüksek gereksinimleri ile 

değerlendirildiğinde, "iyi düşünce" olarak bahsedilen şeyin, bunun tam tersi olduğu 

görülür.  

Yani bu, dünyada yaşamakta olan sıradan bir insanın, kendisini bulamayacağı anlamına 

gelir. Ve bu türden bir düşünce, kişiyi sadece tek bir hayatı boyunca değil, ilerde de 

sürekli olarak kontrol edecektir. O, sadece bir değişiklik meydana geldiği zaman yok 

edilir. Aksi takdirde, kontrol için çabalamaya devam edecektir. Düşünceler devamlı olarak 

güçlendiğinde ise, bu kişinin "gerçek benliği" gerçekten de ortadan yok olacaktır. Şu anda 

karmanın katman katman yığılmış olduğunu söyledik. Ve aslında gerçekten de, o noktaya 

dek ulaşmıştır. Sıradan insanlara sadece şöyle bir bakın. Günlerini ne uğruna 
harcadıklarını yâda ne için yaşadıklarını bilmiyorlar!  

İnsanların değişik ruhsal potansiyelleri (gen-ji) ve değişik kavrayış güçleri (wu-xing) 

bulunmaktadır. Düşünce budur. Bazı insanlar, bu konuları kavrayabilirler ve bu durum, o 

kişinin Buda doğasının tekrar ortaya çıkarılabileceği ve onun için hala umut olduğu 

anlamına gelir. Fakat bazı insanlar bunların farkına varmayı başaramaz ve bu da, o 

kişinin, sonradan edinilmiş düşünme biçimlerinin içine çok fazla gömülmüş olduğunu 

gösterir. Bu durumda, o kişi için hiçbir umut yoktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tao’yu Geliştirmeden Tao’nun İçinde Olmak 

Xiulian uygulamasının bu şekilde adlandırılmasının sebebi, kişiye kendini geliştirmesi için 

bir yöntem vermesi, ona yürünecek bir yol sağlamasıdır. Geçmişte şöyle bir anlam 

uyandıran bir deyiş vardı: "Bu kişi Tao'yu geliştirmiyor, fakat yine de Tao'nun içinde." 

Daha düşük seviyeli bir yol izlerken, bu kişi "hiçliğe" ve "boşluğa" değer vermektedir. Bu 

dünyadaki yaşamını, kaderi takip ederek sürdürür. Dünya ile barış içindedir. "Eğer bir 

şeyin benim olması gerekiyorsa onu bana ver; benim değilse istemiyorum" şeklinde 

düşünür. Bu kişi xiulian uygulamalarının tipik biçimlerini takip etmez. Hatta "xiulian"in ne 

olduğunu dahi bilmez. Fakat bu gibi insanlarla ilgilenen ustalar bulunmaktadır. Ve bu kişi, 

başkaları ile çok nadiren anlaşmazlıklar yaşar. İnsanların, "Tao'yu geliştirmeden Tao'nun 

içinde olmak" şeklinde isimlendirdikleri şey, işte budur. Sıradan insanlar da aynı onlar gibi 

bir şeylerin peşinde koşmamaya çabalar, fakat en sonunda göksel bir mertebe elde 

edemeyeceklerdir. Böyle bir kişi gong elde edemeyecek sadece sınırsız miktarda erdem 

(de) biriktirecektir -çok büyük bir miktarda. Ve birçok insan ona zarar verecektir, çünkü 

iyi bir insan onu kolaylıkla elde edemez. Fakat bu sadece çok fazla miktarda erdem 

biriktirmek ile sonuçlanır. Eğer bir uygulama yapmaya başlarsa, bu erdem doğal olarak 

önemli miktarda gong'a dönüşecektir. Eğer bir uygulamaya başlamazsa, bu kişi büyük 

olasılıkla bir sonraki yaşamında yüksek rütbeli bir memur veya büyük bir servete sahip 

olarak kutsanacaktır. Tam aksine, Tao'yu geliştirmeden onun içinde olan insanların büyük 

çoğunluğu özel altyapılara sahiplerdir ve tabii ki, onlar ile ilgilenen kişiler bulunmaktadır. 

O kişi, Tao'yu uygulayan bir durumun içerisinde değildir, fakat buna rağmen, düşünceleri 

ve âlemi Tao'nun içindedir; dolayısıyla bu kişi gelecekte kendi orijinal konumuna 

dönecektir. Bu insan Tao'yu uygulamadan onu geliştirmektedir -bunu bilmemesine 

rağmen gong'u onun için dönüştüren birileri bulunmaktadır. Bu kişinin yaşamı 

talihsizliklerle doludur; acı çeker ve karmasını öder. Hayatı esnasında, xinxing'i oldukça 

gelişir ve o her zaman böyle bir durumun içerisindedir. Bunlar özel altyapılara sahip olan 

kişilerdir. Herhangi bir sıradan insan için, bunu yapmak zordur.  

Konfüçyüs insanlara, insanoğluna yakışır bir davranış yolu bıraktı -Orta Yolu Takip Etme 

Öğretisi. Lao Zi, xiulian uygulamak için bir metot öğretti. Fakat sonrasında, Çinli insanlar 

Konfüçyüs'ün fikirleri ile Tao Okulunun fikirlerini birleştirdiler. Ve Song Hanedanlığı 

döneminden itibaren, Budist fikirlere dâhil edilmeye başlandı. Dolayısıyla, bunun ardından 

Budist düşünce biçimi tanınmayacak şekilde değişti. Ve Song Hanedanlığından sonra ise, 

Budizm, büyüklere bir evlada yakışır şekilde saygı göstermek ve buna benzer birçok 

içeriği Çin Konfüçyanizmden alarak, kendi bünyesine kattı. Fakat Budist Okul, aslında 

buna benzer hiçbir şey içermez. Budist Okulu, insani meseleleri hafife alır ve Budist 

görüşe göre, bir kişinin birçok yaşamı boyunca kaç tane ebeveyne sahip olduğunu kimse 

bilmez. Sadece bu tip takıntıların tamamını bırakıp, sessiz ve sakin bir zihinle kendinizi 

geliştirdiğiniz sürece başarılı olabilirsiniz. Bunlar, takıntıdır. Böylece, Konfüçyüs'e ait olan 

düşünce [Budizm'in içerisine] sokulduğunda, aileye olan düşkünlük takıntısı ortaya 
çıkmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İnsanın Çamurdan Yaratılışının Hikâyesi 

İnsanlar burada, seviyelerin en düşük olanında var olurlar ve bu seviyenin üzerinde 

katman katman cennetler bulunmaktadır. Bir Rulay, bu seviyededir. İsa Rulay seviyesine 

aitti, tıpkı Lao Zi gibi. Onların o seviyede görebildikleri şeyler, sadece orada ve oranın 

altında bulunanlar ile sınırlıydı. Bırakın çok üzerlerinde olanları, birazcık üzerlerinde 

gerçekleşen şeylerin bile çok azını görebiliyorlardı. Bu durum, onların ne kadar bilgelik 
taşıdığını belirleyen seviyelerinden kaynaklanıyordu.  

İsa'nın bildiği "insanın çamurdan yaratılmış olması" düşüncesine gelince, bu onun 

kullandığı ve kendisinin Lord olarak kabul ettiği bir varlıktan kaynaklanan bir ifade idi -

"Tanrı insanı çamurdan yarattı." Peki, o sıradan insanların bildiği çamurdan mı 

bahsediyordu? Hayır. O, sıradan insanların bildiği çamur değildi. Dahası, daha yüksek 

boyutlarda, [çamur da dâhil olmak üzere bütün maddeler] daha mikro kozmik bir 

seviyeye ait olan yüksek enerji maddesidir. Peki, onun açıklamış olduğu "insan" ne zaman 

yaratıldı? Dünya üzerindeki uygarlık doğmadan önce mi, yoksa başka bir zamanda mı? 

Aslında uzun geçmişe ait efsanelerde bu konu ile ilgili bir hikâye bulunmaktadır ve o, 
insanlara bunu anlattı -yani Tanrının insanı çamurdan yarattığını.  

Fakat aslında o, insanlar tarafında bulunan çamur değildir. Diğer tarafta bulunan çamur, 

bir güce sahiptir ve diğer tarafı meydana getiren şeyler buraya getirilirse, gong'u andırır. 

Onun ima ettiği şey, [insanın] diğer tarafta yaratılmış olduğu idi. Göksel varlıklar bizim 

burada sahip olduğumuzdan daha ince ve daha narin bir cilde sahiplerdir. Bunun sebebi 

ise, bizim burada sahip olduğumuz madde katmanından oluşan hücreler gibi hücrelere 

onların sahip olmamalarıdır; onların hücreleri daha ince ve daha küçük maddelerden 

oluşur. Onlar sıradan insanların bu boyutuna itildiklerinde, tıpkı insan ile aynı hale 

gelirlerdi. Sadece ve sadece çok narin bir görüntü ile olağanüstü güzellikte görünürlerdi. 

Bu durum şu anlama geliyor: insanoğluna, daha geniş vücut katmanına ait hücresel 

maddelerin eklenmesi gerekiyordu. Ve işte bu sebepten dolayı insanlar onlar gibi 
görünürler.  

Cennetteki insanların da vücutları vardır ve onlar buraya uçarak geldiklerinde tıpkı bizim 

gibi görünürler. Çin'in yüksek dağlarının altında, göksel varlıkların cesetleri gömülüdür. 

Öldükleri zaman, vücutları dağların altına gömüldü. Bu kişiler, kutsal yazıtlarda 

anlatılanların aksine, tıpkı insanlar gibi görünürler. İsa dünyadayken, insanlara aslında 

yazılı hiçbir şey bırakmadı. Ondan ziyade, onları yazanlar, İsa'nın takipçileri idi ve bunu 

kendi zamanlarına uygun olarak yaptılar. Benzer şekilde, Buda Sakyamuni de arkasında 

herhangi bir kutsal yazıt bırakmadı ve onları yazanlar da aynı şekilde kendi takipçileri idi. 

Dolayısıyla, takipçileri söylenenleri duymuş, fakat söylenenlerin orijinal anlamlarını 

kavramakta başarısız olmuşlardır; onların hangi insanları kastettiklerini ve açıklanan 
şeylerin hangi tarihi içerik içerisinde yer aldığını anlamamışlardır. İşte böyle bir durumdu.  

[İsa], insanın çamurdan yaratıldığını söyledi ve bu durum insanların kafasının karışmasına 

sebep oldu: "Bizim vücutlarımız çamur değil" diye düşündüler. Aslında düşünce, çok 

yüksek seviyelerdeki çamurun, bizim etten oluşan vücudumuzdaki maddelerden daha 
üstün olduğudur. Seviye ne kadar yüksek ise, bir o kadar üstündür.  

Düşük seviyeli insanoğlunun var oluşundan oldukça uzun bir zaman önce, yukarıdaki 

varlıklar, insanoğlunu diğer boyutlarda yarattılar. Ben bir boyuta bir şeyin biçimlenmesini 

söylediğim an, o şey derhal biçimlenir. Ve herhangi bir nesne, sadece tek bir düşünce ile 

yaratılabilir -parmağınızı havada oynatırsınız ve biçim alır- başka bir boyutta bile olsa. 

Diğer bir deyişle, geçmişte dünyanın yaratılması, cennetsel bir seviyenin yaratılması veya 

Budist yazıtlarda evrenin yaratılışı ile ilgili anlatılan şeyler -bunların tamamı, Budaların 

sahip olduğu gücün tezahürleridir. Bu, bize şunu anlatıyor: pozitif karma, iyi karma ve 

kötü karma, onlar tarafından sadece "karma" olarak genelleştirilmiştir. Dolayısıyla, onlar 
da Budalar tarafından yaratılmışlardır.  



Çok büyük güce sahip olan bir Buda, gerçekten de cennetsel bir seviyeyi derhal 

yaratabilir ve Buda'nın seviyesi ne kadar yüksek ise, yarattığı cennet bir o kadar güzel 

olur. Ve dahası, ellerini kullanmaya bile ihtiyacı yoktur; sadece ağzını açması ve bunu 

söylemesi yeterlidir. Ve daha da yüksek seviyeli bir Buda için, sadece tek bir düşünce 

yeterlidir -sadece bir düşünce ile o gerçekleşir. Seviyeleri Rulaylardan yüksek olan 

Budalar, sıradan insanların olaylarını işte bu yüzden yönetemezler; sadece tek bir 

düşüncenin oluşumu ile Dünyadaki her şey anında değişecektir. Fakat bir Rulay Buda bile, 

olayları burada direkt olarak ele alamaz. Ondan ziyade, sadece rehberlik eder ve her şeyi 

Pusalar gerçekleştirir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modern Bilimin Sınırlamaları ve Buda Fa’nın Engin Derinliği 

Buda Sakyamuni'nin aktarmış olduğu Dharma ile dahi insanlar Buda Fa'nın enginliğini 

sezebilmişlerdi. Fakat Fa, tek kelimeyle devasadır -gerçekten öyledir. Buda 

Sakyamuni'nin öğrettiği şey, [kendi seviyesinde] Rulay Fa idi. Fakat o bile, sıradan 

insanlara çok yüksek seviyeli görünmüştü. Geçmişte sadece Rulay seviyesindekilere Buda 

denilebiliyordu. Pusa veya Luohan -ikisi de Buda değildi; ayrıca her ikisi de bir Buda'nın 

seviyesine ulaşmamıştı. Bu yüzden geçmişte bir kişi "Buda" terimini telaffuz ettiğinde, 

aslında bir Rulay'dan bahsediyordu. Fakat Rulay, evrendeki en yüksek konum değildir; 

ondan ziyade, en düşük Buda seviyesidir. Budalar arasında, sadece en düşük 

seviyedekiler sıradan insan olayları ile ilgilenirler. Çok yüksek seviyeli Budalar bunu 

yapamazlar, çünkü ağızlarını açtıkları anda, dünyada değişiklikler meydana gelirdi. Buna 

nasıl izin verilebilir? Onlar azıcık bile karışamazlar. İşte bu sebepten dolayı, insanları 

ilgilendiren meseleler ile sadece Rulaylar ilgilenir. Fakat bununla birlikte, Rulaylar olayları 

bizzat kendileri ele almazlar. İnsanları kurtarmak için olayları gerçekleştirenler, 
Pusalardır. Bu yüzden sadece Rulay seviyesine ulaşmak bile olağanüstü bir olaydır.  

Bir Rulay, mikroskobik bir düzeyde, sadece tek bir kum taneciğinde bile üç bin kozmosu 

algılayabilir. Buda Sakyamuni'nin öğretilerinde üç bin dünya teorisi bulunur. Sakyamuni, 

Samanyolu galaksisi içerisinde, insanoğlunun yaşadığına benzer üç bin gezegen 

olduğundan bahsetmişti ve onlar içlerinde insanoğluna benzeyen canlılar barındırıyorlardı. 

Aslında üç binden fazlası vardır. O aynı zamanda, tek bir kum tanesi içerisinde üç bin 

mikro kozmos bulunduğunu söylemiştir. Yani sadece tek bir kum taneciği içerisinde, biz 

insanoğlunun yaşadığına benzer üç bin dünya var olmaktadır ve bu akıl almazdır. Göksel 

göz açıldığında, kişi her şeyi sanki büyütülmüş gibi görebilir ve mikro kozmik seviyede 

olanlar gibi ufacık şeyleri bile görebilir. Fakat sadece bir hayal edin. Sadece bir kum 

taneciğinin içerisinde üç bin mikro kozmos vardır. O halde, o kum taneciğinin içerisindeki 

üç bin kozmosta da denizler ve nehirler vardır, öyle değil mi? O durumda, bu nehirlerdeki 

kumların içinde, bir başka üç bin dünyadan oluşan kozmoslar daha mı vardır? Dolayısıyla, 

Buda Sakyamuni bile maddenin orijinini görememiştir. Bu sebepten dolayı: "O, öyle 

küçüktür ki, içi yoktur" demiştir. Ve bu da şu anlama gelir: O, o kadar küçüktür ki, 
maddenin orijini görülemez.  

Günümüz fiziği sadece, molekülün atomlardan oluştuğunu ve atomun da atom çekirdeği 

ve elektronlardan oluştuğunu anlayabilmektedir. Mikro kozmosa doğru daha da 

derinlemesine gidildiğinde, quarklar ve nötrinolar vardır. Ve, o sadece buraya kadar 

ilerleyebiliyor -hepsi budur. Peki, o halde daha da aşağı doğru inersek, maddenin orijini 

nedir? Mikroskoplar bile quarkları ve nötrinoları göremiyorlar. Onların varlığı sadece 

cihazlar sayesinde bilinebiliyor. Daha da aşağıda ne olduğunu cevaplamaya gelince, 

insanoğlunun sahip olduğu teknoloji ne yazık ki bunun için yetersiz kalmaktadır. Büyük 

nesnelere gelince, insanlar gezegenlerin en büyük nesneler olduğuna inanır. Fakat Buda 

Sakyamuni bunu bu şekilde görmemiştir. Buda Sakyamuni'nin gördüğü şey aslında 

oldukça büyüktü. O, gezegenlerin en büyük şeyler olmadığını keşfetti. Fakat yukarı doğru 

dikkatle baktığında, doruk noktasını göremedi. Ve, en sonunda da: "O, öyle bir büyüklüğe 

sahiptir ki, herhangi bir dış sınırı yoktur." demiştir O yüzden Sakyamuni'nin: "O, öyle 

büyüktür ki dışı yoktur ve öyle küçüktür ki içi yoktur" şeklindeki açıklaması şu anlama 

gelir: O, öyle bir büyüklüğe sahiptir ki, kendisini çevreleyen herhangi bir sınırı yoktur ve o 
kadar küçüktür ki, son noktası görülemez.  

Canlı varlıklar karmaşıktır ve evrenin yapısı da inanılmaz derecede karmaşıktır. 

Günümüzde insanoğlunun sahip olduğu bilgi zirve noktasına ulaşmıştır. Zirveye ulaşması 

ile birlikte de, bilimin gelişmesini engelleyen bir şey haline dönüşmüştür. Örneğin, birçok 

başarılı bilim adamı, fizik ve kimya alanlarında tezler ileri sürmüşlerdir. [Bu tezlerin 

sınırları dâhilinde] söyledikleri şeyler hakikaten doğrudur. Ve onların üzerine bir şeyler 

inşa etmek konusunda herhangi bir sorun yoktur. Fakat hakikat, çok yönlü bir şeydir. 

Onların tezlerini aştığınız takdirde, o tezlerin aslında insanları sınırladıklarını görürsünüz.  



Bütün bunlar, son dönemin bilimi açısından da farklı değildir. Bazı insanlar bilimin 

tanımını ortaya koydular ve bu yüzden de, bir şey ancak o tanıma uyduğu zaman "bilim" 

olarak kabul ediliyor. Ve onun sınırları içerisinde kaldığınızda, herkes bunun bilim 

olduğunu düşünüyor. Onun tanımlanma biçiminin ötesine geçtiğiniz zaman ise, bunun 

aslında insanlığın gelişimini sınırlıyor olduğunu keşfedersiniz. Orada, dokunulamayan ve 

görülemeyen hiçbir şeye izin yoktur; dolayısıyla, dayattığı sınırlamalar kayda değer bir 

orandadır. Bahsetmekte olduğumuz Budalar, Taoist göksel varlıklar ve Tanrılar, insanların 

göremediği veya dokunamadığı diğer boyutlarda var olurlar. Peki, o varlıklar, günümüz 

biliminin yöntemleri ile keşfedilebilseydi, bu onları bilimsel olarak kanıtlamış olmaz mıydı? 

Evet, kanıtlamış olurdu! Fakat Batı, bilimin bir tanımını yapmıştır ve modern bilimin 

açıklayamadığı her şey, istisnasız bir şekilde, ilahiyat veya din olarak kategorize ediliyor. 
O, bunları kabul etme cesaretini gösteremiyor.  

Batı bilimi, aşırı uç bir noktaya gitmiştir. Buda Okulu, her şeyin oluşum, istikrar ve 

yozlaşma safhalarından geçtiğini savunur. Oluşum "biçim almak" anlamına gelirken, 

istikrar belirli bir safhada aynı şekilde kalmak anlamına gelir. Avrupa'dan gelen bilim, şu 

anda kendi yarattığı çerçeve içerisinde sıkışıp kalarak, daha fazla gelişim gösteremediğini 

fark etti. Eğer aşağı doğru incelemeye devam edecek olursa, [keşfedilebilme ihtimali olan 

şey] kendi biliminin sınırlarının ötesinde olan bir şey olacaktır. O yüzden bütün bu şeyleri, 

[kategorik olarak] din veya ilahiyat olarak derlemektedir. Fakat bir kişi, bilimsel bilginin 

bünyesinde var olmayan bir şey keşfederse ve bunu insanların modern bilimi ve 

teknolojisi ile gerçekleştirirse veya dokunulamayan ve görülemeyen şeyler keşfederse ve 

bunlar üzerinde günümüzün bilimsel yöntemleri ile çalışmalar yaparsa, bu bilimsel değil 

midir? Problem aslında bilimin tanımının uzun zamandır değiştirilemez olmasıdır ve onun 

sınırlarının ötesinde olan herhangi bir şey, kategorik olarak reddedilmektedir. Dolayısıyla 

daha fazla gelişim için hiçbir yer kalmamıştır.  

Ve bazı bilim adamları vardır ki, bu kişiler belirli alanlarda "başarılı" olarak görülen ve çok 

önemli tezler ortaya koymuş olan figürlerdir. Newton ve Einstein gibi bu bilim adamları, 

sıradan insanların standartları ile ölçüldüğünde, çok başarılı kişilerdi ve ortalama bir 

insandan çok daha fazlasını algılayabiliyorlardı. Ve onların ortaya koymuş olduğu tezler, 

[bilimsel miraslarında olduğu gibi] değerli bir bilgi hazinesi olarak dururlar. Bununla 

birlikte, onların düşünce sınırları içerisinde gerçekleşen herhangi bir araştırmanın veya 

çalışma yoluyla ulaşılan anlayışların, belirli kalıpları dikkate alacağı kesindir. Eğer onların 

arkasından gelenler, tamamen bu bilim adamlarının teorik çerçevelerinin içinde 

çalışırlarsa, gelecek kuşaklar onları asla geçemeyecek veya yeni sıçrayışlar elde 
edemeyeceklerdir.  

Bir kişinin keşfi veya icadı, daha önceden savunulan tezlerin sınırlarını aşarsa, ileri 

sürülmüş olan o tezlerin, insanları sınırladığı anlaşılır. Bunun sebebi, bilginin daha yüksek 

biçimlerinin olması ve daha yüksek seviyeli gerçeklerin var olmasıdır; onlar daha yüksek 

seviyelerde bulunurlar. Bizim madde hakkındaki bilgimiz buna iyi bir örnektir. Daha 

önceleri, [insanlar tarafından bilinen] maddenin en küçük parçacığı, "atomik çekirdek" idi. 

Fakat artık durum bu değildir, çünkü artık quarklar ve nötrinolar bulunmaktadır. Asıl 

nokta, insanların sürekli olarak, bu gibi şeyleri daha fazla öğreniyor olmasıdır. Fakat yeni 

bir tez, [başka bir şey keşfedilince] bir başka sınırlama rolünü üstlenecektir. Durum 
budur. Konu şudur ki, bu tür tezler, genellikle insanları sınırlama işlevi görürler.  

Einstein sıradan bir insan değildi. O, dinin ve hatta ilahiyatın öğrettiği şeylerin doğru 

olduğunu anladı. İnsanoğlunun fiziksel dünya ile ilgili olan anlayışı, insan bilgisi ile 

sınırlıdır; tıpkı bilimsel tezlerin ortaya koyduğu gibi. Eğer insanların araştırmaları 

gerçekten daha derinlere doğru inseydi ve çabaları daha ileri doğru gitseydi, dinin doğru 

şeyleri öğretiyor olduğunu anlarlardı. İnsanların yaşadığından bir seviye daha yüksek olan 

düzlemde yaşayan varlıklar, işte bu sebepten dolayı bir seviye üstteki bilim ve teknolojiyi 

temsil ederler; idareleri altında bulunan bilim ve teknoloji yoluyla dünya hakkında 

edindikleri anlayış, sıradan insanlarınkini aşmaktadır. Einstein, insan biliminin ve 

teknolojisinin zirvesine ulaşınca ve ardından da çalışmalarını derinleştirince, dinlerin 



öğrettiği şeylerin tam anlamıyla doğru olduğunu işte bu yüzden anlamıştı. Son 

dönemlerde, birçok bilim adamı ve filozof en nihayetinde dine dönmüştür -ve bu insanlar 

oldukça önemli başarılara sahip olan kişilerdir. Buna zıt olarak, günümüz bilimi tarafından 

ortaya konan sınırlamalar ile felç olmuş kişiler ve bu kişilerin taşıdıkları kör inançlar, bu 

tür şeyleri kategorisel olarak [bilimin ulaşabileceğinin ötesinde olan şeyler] olarak ve 

"uydurma bilim"¹ olarak etiketlemektedir.  

 

¹Yâda anakara Çin'deki tam anlamıyla, "feodal batıl inanç" ( fengjian mixin)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Bütün Uygulamalar Sadece Tek Bir Uygulamaya Döner” 

"Bütün Uygulamalar Sadece Tek Bir Uygulamaya Döner" deyişi, genellikle belirli bir 

xiulian yönteminin içeriğinde öğretilen bir konudur. Tao Okulu, tamamı Tao'ya 

götürebilecek olan 3,600 uygulama yöntemi olduğunu savunur. Buda Okulu ise, Budalığı 

geliştirebilecek seksen dört bin uygulama yöntemi olduğunu söyler. Fakat kişi, birçok 

farklı dini birleştirir ve hepsini aynı anda uygularsa, bu durum, bu deyişin anlatmaya 

çalıştığından tamamen farklı olacaktır. İnsanlar kutsal şeyleri nasıl bilebilirler? Yapmaya 
çalıştıkları şey tamamen saçmalıktır.  

Eski Çin'de "Birliğin Yolu" (Yiguandao) olarak bilinen bir grup vardı. Qing Hanedanlığının 

son dönemlerinde ortaya çıkan bu grup, beş dinin birleşmesini yayıyordu. Bu mezhep, 

kabul olunmuş doktrinlere karşı olan bir mezhepti; Qing Hanedanlığında ortaya çıktığı 

andan itibaren, insanlar onu yok etmeye çalıştılar; Büyük Qing Hanedanlığının 

imparatorları onu yok etmeye çalıştı. Cumhuriyetçi dönemin ilk zamanlarında, Ulusal Parti 

(KMT) de aynı şekilde bu mezhebin üyelerini toplu halde infaz ederek, onu yok etmeye 

çalıştı. Komünist Parti, devrimden sonra başa geldiğinde, aynı şekilde bu grubun üyelerini 

düzineler halinde öldürdü. Peki, bu neden meydana geldi? Sıradan insan toplumunda 

aslında hiçbir şey tesadüfî değildir. Tarihin belirmesi, sadece göksel değişiklikleri takip 

eder. Dolayısıyla, insan toplumunda gerçekleşen hiçbir şey, sadece bir kişinin belirli bir 

anın etkisiyle bir şeyler yapmasının ürünü değildir. Başka bir deyişle, onu ezmek 

isteyenler aslında sıradan insanlar değillerdi; daha çok bu Cennetin iradesi idi. Yüksek 

seviyeli yaşamlar onun yok olmasını istediler ve onun var olmasına izin vermediler. "Beş 

dini birleştirmek" hakkındaki saçmalık, Fa'yı baltalamak ile ilgili ciddi bir durumdu. Bu 
olay, şeytanların insanlar arasında bir şeyler yapıyor olması durumu idi.  

"Başlangıcın Saygıdeğer Göksel Varlığı" veya Buda Sakyamuni bile, Budistlerin ve 

Taoistlerin birleşmesini veya kaynaşmasını önerecek kadar cesur değildi. Bu nasıl 

olabilirdi!! Hatta Budizm'in kendisi, iki farklı uygulamanın birbirine karıştırılamayacağını 

öğretmiştir. Örneğin, Saf Toprak uygulamasını yapanlar, Zen uygulayamazlar. Bu ikisi 

karıştırılamaz. Ve Zen yöntemini uygulayanlar da Tiantai veya Huayan uygulayamazlar. 

Uygulama yaptığınız esnada, değişik uygulama yöntemlerini kesinlikle birbirine 

karıştıramazsınız. Peki, bunun sebebi nedir? Çünkü gong'un evrimi son derece 

karmaşıktır. Sizin sadece tek bir bedeniniz var ve bu tıpkı bir hammaddenin bir makineye 

konmasına benzer. Gong'unuz, o makinede üretilir. İster sizi kurtaracak yöntem olsun, 

ister atılacak olan her bir adım veya her bir tipteki gong'un alacağı biçim vs. -her şey 

sizin için titizlikle ayarlanmak zorundadır. Fakat yolculuğunuzun yarısındayken farklı bir 

makineye konsaydınız, sonuç ne olurdu? Hala uygulama yapabilir miydiniz? Bunu bana 
siz söyleyin. Tamamen karmaşaya dönerdiniz. Bir döküntü haline gelirdiniz.  

Birçok kişi uygulamasında ilerleme konusunda başarısız oldu ve bunun tam olarak sebebi, 

onların bu şekilde sorumsuzca uygulama yapmalarıdır. Buda Sakyamuni'nin "ikinci bir 

uygulama yoktur" (bu er fa-men), şeklindeki ifadesi ile gerçek anlamda söylemek istediği 

şey, uygulamaların karıştırılamayacak olması idi. Sonraları ise, "ikinci bir uygulama 

yoktur" ifadesi yanlış anlaşıldı ve başka bir anlama geldiği düşünüldü. Fakat uygulamaları 

karıştırmak ciddi bir şekilde yasaklanmıştır. "Birliğin Yolu" isimli grup, "Beş dinin 

birleşmesi" konusunu öğretiyordu -ve bu, Cennetin yasalarının yasakladığı bir şeydir. Ve 

bu grup, şimdi Tayvan'da tekrar ortaya çıktı. Fa'nın Son Döneminde hiç kimse buna 

müdahale etmiyor; bunun sebebi ise, bu dönemde hiç kimsenin insan olaylarını 

yönetmiyor olmasıdır. İnsanlık hiç olmadığı kadar kötüleşti; bu yüzden de, bütün [kutsal 

varlıklar] yönetimlerini bıraktılar ve artık hiçbir şey ile ilgilenmiyorlar. Ayrıca insanları da 

kurtarmıyorlar. Bir Buda'ya sadakatini sunan veya ona tapan kişiler, sıkı bir şekilde 

uygulama yapmak ile ilgilenmiyorlar. Ondan ziyade, sadece zenginlik veya terslikleri 
ortadan kaldırmak istiyorlar. Durum işte bu kadar kötü.  



Fakat insanlar hala, "Birliğin Yolu" grubunun öğrettiği şeyin mantıklı olduğunu 

düşünmeye devam ediyor. Bir uygulayıcının zihnindeki düşünceler veya dini inanca sahip 

olan birinin zihninde barındırdığı düşünceler, oldukça hayatidir. Bazı uygulamalar 

tamamen inanca dayanır ve herhangi bir teknik içermezler; dolayısıyla, zihninize başka 

şeyler karışırsa, uygulamanızın geliştirdiği şeyleri berbat eder. Ayrıca onun kesinlikle bu 

gibi fiziksel egzersizler içermesi gerekmiyordu. Bunun yanı sıra şeytanlar şu anda insan 

dünyasını kaplıyor ve insanlığın mahvoluşuna sebep oluyorlar. Herkes kendisinde iyi 

düşünceler (shan nian) barındırmıyor mu? Şeytanların [xiulian uygulamasında düşmenizi 

sağlayarak] yok ettiği şey, kesinlikle budur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zen Budizm’i Aşırıdır 

İki tip insan vardır; şöyle ki, aşırı olanlar ve orta yoldan gidenler. Başından beridir, Zen 

Budizm'i aşırı olan kategorisindedir ve o bir xiulian sistemi olamaz. Zen, her zaman çelişki 

ile kuşatılmıştır. İnsanlar Zen'in yöntemleri doğrultusunda xiulian uygulamalarına 

rağmen, aslında daima Buda Sakyamuni'nin gözetimi altında olmuşlardır ve bunu da, 

Budalığı geliştirme isteklerine ve iyiliğin arayışında olmalarına borçlulardır. Zen, bir 

sistem oluşturmaz. Boddhidharma kendi göksel krallığına sahip değildir, dolayısıyla 

insanlara kurtuluş sağlayamaz. İşin aslı, Boddhidharma [kendi yaşadığı dönemde] Buda 

Sakyamuni'yi kurucu usta olarak kabul etmiştir. Kendisi her ne kadar Zen'in patriği olarak 

adlandırılsa da, aslında Buda Sakyamuni'nin öğrencisi idi -yirmi sekizinci nesilden 

öğrencisiydi ve Buda Sakyamuni'ye son derece saygı gösteren biriydi. Buda 

Sakyamuni'nin teorilerini çalışarak, aydınlanmasını "yokluk" üzerine odakladı ve bu da, 

Sakyamuni'nin öğretilerinin ayrılmaz bir parçası idi. Zamanın geçmesi ile birlikte, Zen, 

düşüşe geçmeye başladı. Daha sonraki nesiller, Boddhidharma'nın yaklaşımını başlı 

başına bir xiulian uygulama yöntemi olarak ele aldılar ve onun en üstün şey olduğuna 

inandılar. Fakat ona ait olan şey, en üstün olanı değildi. Zen, aslında her geçen nesille 

birlikte düşüyordu ve Boddhidharma'nın kendisi, öğretilerinin sadece altıncı nesile kadar 
uzanacağını söylemişti.  

Boddhidharma, Buda Sakyamuni'nin öğrettiği "yokluk"a nispeten daha fazla ağırlık verdi 

ve Sakyamuni'ye son derece itibar ediyordu -kendisi, Buda Sakyamuni'nin yirmi sekizinci 

nesilden öğrencisi olarak biliniyordu. Fakat arkadan gelen nesiller, tamamen aşırılıkların 

içerisinde sıkışıp kaldılar. Durum böyle olunca, yozlaşma safhasına da ulaşılmış oldu -

Boddhidharma ile Buda Sakyamuni neredeyse eşit görüldüler. İnsanlar Boddhidharma'ya 

itibar etmeye başladı ve Boddhidharma'nın teorilerini tek ve gerçek Budist hakikati olarak 

görmeye başladılar. Bu durum, temel olarak, yoldan çıkmak anlamına geliyordu.  

Çünkü Boddhidharma, kendisini düşük bir seviyeye kadar geliştirmişti; sadece Luohan 

statüsüne ulaşmıştı -yani bu durum, onun yalnızca bir Luohan olduğu anlamına geliyor. 

O, gerçek anlamda ne kadar şey bilebilirdi ki? O, eninde sonunda Rulay seviyesine 

ulaşamadı. Onun seviyesi ile Buda Sakyamuni'nin seviyesi arasındaki fark çok büyüktü! 

Dolayısıyla, onun öğretileri, sıradan insanların felsefesine en yakın öğretilerdir ve onun 

teorileri, sıradan insanlar için en kolay kabul edilebilir teorilerdir -özellikle din konusuna, 

bir felsefe veya ideoloji olarak bakanlar için. Akademik bir yaklaşımda bulunup, Budizm'i 

bir felsefe olarak araştıran kişiler, onun öğretilerini en çok kabul etme eğiliminde olan 
insanlardır. O, sıradan felsefeyi çok andırır.  

Budalar her düzlemde bulunurlar -kişi ne kadar yükseğe çıkabilirse çıksın. [Fakat Zen'e 

göre] kendinizi durmaksızın geliştirirsiniz ve ardından da güya hiçbir şey var 

olmamaktadır. Onlar, uygulamalarında, insanları bile kabul etmezler. Canlı-kanlı, gözle 

görünen insanlar burada tam bizim önümüzde duruyorlar, fakat onlar, insanları gerçek 

olarak bile kabul etmezler. Bu: "Görürsem inanırım, göremezsem inanmam" gibi zayıf bir 

ruhsal anlayışa sahip olan sıradan insanların durumundan bile daha kötüdür. Bu insanlar 

gördüklerini bile kabul etmiyorlar. Peki, o zaman neden yaşıyoruz? Niçin gözlerinizi 

açmak için canınızı sıkıyorsunuz? Gözlerinizi kapayın, uzanmayın, ayakta 

durmayın….Hiçbir şey var olmuyor nasıl olsa, öyle değil mi? Onlar aşırı uçlara gitmişlerdir. 

Boddhidharma, bu Dharma'nın yalnızca altı nesil aktarılabileceğini söylemişti. İnsanların, 

evvela mantıksız olan bu doktrine hala sıkıca sarılıyor olmaları, aptallıktır. İçine düştükleri 

şey, bir çıkmazdır. Onlar kendilerini kabul etmezler, Budaları kabul etmezler -ya peki 

Dünya gezegeni? Eğer kendi varlıklarını bile kabul etmiyorlarsa, bir isme sahip olmanın 

anlamı nedir? O zaman yemek yemenin ne anlamı var? Bütün günü aç geçirebilir, saatin 

kaç olduğuna bakmaz ve tüm sesleri duymazlıktan gelebilirsiniz.  

Ve bütün bunlardan sonra, her şey yok olur. Peki, bu durum Buda Sakyamuni'yi gözden 

düşürmez mi? Eğer Sakyamuni hiçbir şey öğretmediyse, 49 yıl boyunca yaptığı şey 



neydi? Onlar, Buda Sakyamuni'nin öğretisi içerisinde yer alan "boşluğun" gerçek anlamını 

biliyorlar mı? Buda Sakyamuni geride hiçbir Fa bırakmadığını söylerken, gerçek anlamda 

bir xiulian metodu öğretmediğini veya evrenin Fa'sını gerçekten öğretmediğini 

söylüyordu. Anlattığı konular, yalnızca kendi uygulama seviyesindeki şeylerden ibaretti ve 

sıradan insanlara bıraktığı şey ise, "Rulay Fa" idi -özellikle de, uygulama deneyimleri ve 

öğrenilen derslerdi. Sakyamuni'nin bu dünyadayken yaydığı gerçek Dharma, kurallar ve 

disiplinler (jie-lü) idi. Değişik seviyelere ait olan belirli birtakım düşünceleri anlattı -ve bu 

da, belirli bir seviyedeki Fa idi. Fakat Buda Sakyamuni, insanların onun seviyesinde 

sıkışıp kalmalarını istemedi; o yüzden de: "Ben hayatım boyunca hiçbir Dharma 

öğretmedim" dedi. Bunu söyledi, çünkü öğretmiş olduğu Dharma'nın, en yüksek seviyeli 

Dharma olmadığını biliyordu. Bir Rulay, Buda'dır -fakat en yüksek seviyedeki değildir. 

Buda Fa, sınırsızdır. Bir uygulayıcı, onun Dharma'sı tarafından sınırlanmamalıdır. Çok iyi 

doğuş kalitesine sahip olan biri, (da gen-ji) kendisini daha yüksek seviyelere doğru 

geliştirebilir ve orada daha yüksek seviyeli ve derin anlayışlar vardır; bununla beraber, 
ona karşılık gelen Fa'nın tezahürleri de hazır bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Xiulian Sürecinde Seviyeler 

Bir kişinin uygulama seviyesi, xiulian uygulayan herkesin bilmesi gereken bir şey 

olmaktan ziyade, bazı uygulayıcıların xiulian sürecinde anlamaya başladıkları bir şeydir. 

Birçok uygulayıcı bunu, aydınlanma durumuna ulaştığı zaman veya Üç Diyar İçindeki Fa 

xiulian uygulamasını geçtikten sonra [yüksek bir seviyede] bilecektir. Bilen kişiler, 

vücutlarından çıkan gong'un renginden seviyelerini ayırt edebilirler. Bu, kişinin gong 

sütunundan veya vücudun kendisinden ayırt edilebilir. Üç Diyar İçindeki Fa xiulian 

uygulamasında, ilk olarak ortaya çıkan gong kırmızıdır; kişinin seviyesi yükseldiğinde 

turuncuya, sonra sarıya ve daha sonra da yeşile vs. dönüşür -içerisinde dokuz rengin 

tümü bulunmaktadır: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi, eflatun, renkli ve 

şeffaf. Hangi seviyede olduğunuzu görmek için tek bir bakış yeterlidir. Eğer şeffaf bir 

vücuda ulaşmışsanız ve yukarı doğru kendinizi geliştirmeye devam ediyorsanız, Üç Diyar 

Ötesindeki Fa xiulian uygulaması yapıyor olursunuz. Göksel bir mertebe elde etmiş ve 

Luohan Fa uygulamasının ilk aşamasına başlamış olursunuz. Üç Diyar Ötesindeki Fa 

xiulian uygulaması yapıyor olmak, Üç Diyarı aşmış olduğunuz ve artık reenkarnasyona 

tâbi olmadığınız anlamına gelmektedir. Eğer uygulamanızı bu seviyede bitirirseniz, siz bir 

Luohan'sınızdır. Eğer uygulama yapmaya devam ederseniz, o zaman yüksek Luohan 

mertebesinde uygulama yapıyor olursunuz ve bu seviyenin de bir renklendirmesi vardır. 

Fakat buradaki kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve eflatun, Üç Diyar 

İçindeki Fa xiulian uygulamasındaki renklerden farklıdır. Üç Diyar İçindeki Fa xiulian 

uygulamasındaki renkler yoğundur ve insanlarınkine benzer. Fakat Luohan seviyesinde 

onlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi, eflatun, renkli ve şeffafın yarı-

saydam tonlarıdır. Daha fazla uygulama yapıldığında ise dokuz renk setinden daha fazlası 

vardır; aradaki fark ise onların daha enfes, daha güzel olmalarıdır. Bu şekilde durmaksızın 
devam eder. Bir kişinin uygulamasında nerede olduğu böylece ayırt edilebilir.  

Fakat insanların bunları görmelerine izin verilmez ve olaylar sıradan insanlara pek de 

görünür değildir, çünkü bu bir kavrama (wu) meselesidir. Eğer vücudun geliştirdiği şeyler 

açık bir şekilde gösterilseydi, kavramak için geriye ne kalırdı? Herkes xiulian uygulamak 

ister ve herkes bunu yapardı. Kim yapmazdı ki? Her şey çok gerçek olurdu. 

Affedilemeyecek günahları olanlar bile -ne kadar düzeltilemez olurlarsa olsunlar- 

öğrenmeye gelirdi. "Kavramak" diye bir konu artık var olmazdı. Ve eğer durum bu 

olsaydı, xiulian uygulaması imkânsız olurdu. Bazı insanlar: "Gözlerimi açık tutacağım ve 

eğer her şeyi net bir şekilde görürsem öğreneceğim." derler. Fakat bu bir işe yaramaz. 

Eğer böyle bir kişi her şeyi kristal berraklığında görebilseydi, bu onun xiulian uygulama 

ihtimalinin sonu olurdu. O kişinin uygulama yapmasına izin verilmezdi. Bunun sebebi 

şudur: kişi bu yanılsama ortamından, kavrama yoluyla kurtulmak zorundadır ve sadece 

bu, xiulian olarak kabul edilir. Eğer kişi, tüm kavrayışa ulaşabilse ve her şeyi 

görebilseydi, onun uygulama yapmasına izin verilmezdi. Peki, neden? Çünkü o kişi 

uygulama yapsaydı bu sayılmazdı, çünkü bu kişi, [xiulian uygulaması hakkında anlatılan] 

her şeyin gerçek olduğunu görmüş olurdu. İnsanların sahip olduğu anlaşmazlıkların asıl 

sebebini görür ve insanları suiistimal eden kişilerin, onlara erdem verdiğini görürdü. Eğer 

gerçek gözlerinin önünde tam olarak ortaya konsaydı, elbette ki xiulian uygulamaya 

başlardı. Fakat bu, xiulian uygulamak olarak kabul edilebilir mi? Bu durum, bir şeylerin 

alınmak üzere ortaya konması anlamına gelecektir. İnsan takıntıları bu şekilde ortadan 
kaldırılamaz.  

Bir kişi, anlaşmazlıkların ortasında insani takıntılarını yok ederken kendi anlayışlarına 

kavuşmak zorundadır. Bu kişi her şeyi kristal berraklığında görmeyi başarabilseydi, bu 

xiulian olmazdı. Bir Buda'nın seviyesini yükseltmesi neden zordur? Çünkü o hiçbir 

anlaşmazlığa sahip değildir ve her şeyi net bir şekilde görmektedir. O nasıl xiulian 

uygulayabilir? Onun açısından xiulian uygulamak zordur. Sıradan insanların arasına gidip 

xiulian uygulamak istemelerinin sebebi, işte budur. Kişi sadece yanılsama içinde xiulian 

uyguladığında hızlı bir şekilde yükselme mümkün olur. Bununla birlikte, bazı insanlar 



xiulian uygularken ufak tefek şeyler görebilirler, bu mümkündür. Fakat detaylar elbette ki 

hiçbir insana gösterilmez.  

Bir kişi xiulian uyguladığı zaman, kavrama konusu en başından sonuna kadar daima 

geçerli olacaktır ve kişi bir yanılgının ortasında xiulian uygulamak zorundadır. Batı, inanca 

değer verir ve başından sonuna kadar bu konu üzerinde durur. İnanç olmadan, her şey 

boşunadır. İnancınız olduğu sürece [Tanrıdan] gelen bir cevap olacaktır. Bazı insanlar 

İsa'nın görüntüsü önünde tövbe ederken, zihinlerinde gerçekten de İsa'nın kendilerini 

dinlediğini hissediyor ve sorularına cevap veren biri olduğunu seziyorlardı. Batı'daki 

xiulian uygulama yöntemi budur. Dini inanç, bir tür xiulian uygulamasıdır. İsa, 

takipçilerini kendi göksel krallığına almaya hazır olduğunda, eğer kişinin vücudu enerjiden 

ve gong'dan mahrumsa bu kişi Cennete giremezdi. Bununla birlikte kişinin insanlar 

arasındayken biçimlendirdiği kötü düşünceler ve vücudunda taşıdığı karma, evrenin 

yüksek seviyelerdeki özel niteliğinin o kişiyi sınırlamasına yol açardı ve kişi gerçekten çok 

kötü bir insan ise oraya gittiğinde, [geriye hiçbir şey kalmaksızın] hem vücudu hem de 

ruhu dağılırdı. Böyle bir şey imkânsızdır. Dolayısıyla, gong olmadan hiçbir işe yaramaz. O 

nedenle, bu kişinin inancı arttıkça, günah çıkarttıkça, durmadan ilerlemeye ve iyi bir 

insan olmaya çalıştıkça, gong diğer tarafta bu kişi için oluşturulmaktaydı. Bu kişi gong 

geliştirdiği halde bu ona söylenmezdi, çünkü [Batı'da] sadece iyi bir insan olmayı 

öğretmişler ve gong hakkında herhangi bir şey öğretmemişlerdi. Aynı şey Budist keşişler 

için de geçerlidir. Onlar [qigong tipinde] herhangi bir egzersiz yapmazlar, peki o halde 

nasıl gong geliştiriyorlar? Onların gong'u, gong'a sahip oldukları kendilerine söylenmeden 
gelişir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budist ve Taoist 

Taoist okul uygulamaları, kişinin tek başına gerçekleştirdiği xiulian yöntemini uygular; 

Taoist dini diye bir şey var olmamalıdır. Aslında Taoist dini, yakın tarihte gerçekleşmiş 

reformların bir ürünüdür. Tarih öncesi hiçbir dönemde, Taoizm dini diye bir şey yoktu. 

Bunun sebebi şudur: Taoist okul bütün canlılara kurtuluş sunmayı amaçlamaz; ondan 

ziyade, tek başına xiulian uygulamayı ve sükûnet uygulamasını öğretir. Bu yüzden de, 

Zhen anlayışını uygular. Uygulamasında, Zhen, Shan ve Ren'in, Gerçeklik kavrayışına 

odaklanır; kişinin asıl doğasını Zhen uygulayarak geliştirir ve orijinal ve de gerçek olana 

dönmeyi arzular. Tao, xiulian uygulamasının sükûnet içinde yapılmasını dikte eder. 

Dolayısıyla, [Taoist okul] canlıları geniş çapta kurtarmak konusunda gerçekten de hiçbir 

istek taşımaz. Bir Taoist, uygulamasını bitirdiğinde, gezgin bir Tanrı yâda etrafta dolaşan 

bir ölümsüz olacaktır. Cennetlerde de tıpkı buradaki gibi dağlar ve sular bulunmaktadır ve 

o, bu gibi bir dağda kalacaktır. Taoist dini, aslında sıradan insanların takıntılarından 

doğmuştur. İnsanlar şöhret ve kişisel çıkarlar için can attıklarından dolayı, bir araya gelip 

gruplar oluşturmaya ve bir tür güç odağı şekillendirmeye yatkındır. O yüzden, bu gibi 

şeyler ortaya çıkma eğilimindedir.  

Gerçekte ise, Taoist dini diye bir şey var olmamaktadır. Bir Taoist, öğrencisine tek başına 

uygulama yapmayı öğretir. Taoist dini, yaratılmış olmasına ve birçok öğrencisi 

bulunmasına rağmen, hepsi gerçek öğretiyi almaz. Eğer bir usta iyi bir öğrenci bulursa, 

ona gerçek şeyleri öğretecektir. Ve eğer iyi öğrenciler yoksa pervasız ve kolay bir hayatı 

tercih edecek ve ne yapmak isterse onu yapacaktır. [O bunu yapabilir] çünkü Tao'ya ve 
onunla gelen gerçek özgürlüğe ulaşmıştır.  

Budist, Budist'tir; Taoist ise Taoist. Bu iki okulun öğretilerini karıştırmak gibi bir durum 

söz konusu olamaz. Fakat bizim uygulamakta olduğumuz şey gerçekten muazzamdır. 

Bizim uygulamamız evren üzerine kuruludur ve her şeyi kuşatmaktadır. Bizim temelimiz 

Budist okula dayanır ve sahip olduklarımız [ister ana ilkelerimiz olsun ister 

karakteristiğimiz] Budist'tir. Fakat bu Fa, hem Budist olanı hem de Taoist olanı aşar. 

Farklı seviyelerde farklı anlayışlar bulunur ve farklı seviyelerde farklı tezahürler ortaya 

çıkar. Falun Cennetinde olanlar, kendi bilgilerine sahiplerdir. Falun Cennetinin ötesinde 

ise daha yüksek seviyeli bilgi bulunmaktadır ve daha da yukarıda, bilginin daha da 
yüksek seviyeli biçimleri var olmaktadır.  

Başka bir konu daha var; şöyle ki, tarih öncesi çağlara ait olan Tanrılar konusu. Bu 

konuyu günümüz uygulayıcıları ile konuşmanın herhangi bir faydası yoktur, çünkü bu 

onlar için akıl almaz, ulaşabileceklerinin ötesinde bir konudur. İşte bu sebepten dolayı 

sadece Budist ve Taoist okullarından bahsediyorum. Çok yüksek bir seviye hakkında 
konuşmak işe yaramaz; insanlar o gibi şeyleri kabul edemez. Bilmelerine de izin verilmez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İnsanları Kurtarıp Fa’yı Öğretirken Gösteri Yapılmaz 

Keşişler gibi -aydınlanmaya ulaşmamış keşişler- xiulian uygulayan sıradan insanlara 

gerçek Fa'yı öğretmek boşunadır, çünkü onlar hiçbir şey bilmezler. Aydınlanmış keşişler 

ise, dünyevi hayat içinde bulunamazlar; onlar dağların ve ormanların derinliklerine doğru 

gitmişlerdir. Onlar, beni biliyorlar. Yalnızca sıradan insanlar beni bilmezler. Çok sayıda 

başarılı uygulayıcı beni biliyor. Onlar bazen sessizce bana yaklaşmış, bir bakmış ve sonra 

da ayrılmışlardır. Ayrıca, gelip birkaç şey söylemiş olanlar da vardır. Yüzlerce yâda 

binlerce yıldır dağlarda ve ormanlarda uygulama yapıyor olmalarına rağmen, onların 

uygulama seviyeleri yüksek değildir. Çünkü seçtikleri yol zordur ve xiulian uygulamasının 

Yüce Yolu değildir. Onlar daha düşük seviyeli yöntemler aracılığıyla xiulian uyguluyorlar 

ve bu sebepten dolayı, uzun zamandır uygulama yapmalarına rağmen nihai konuma 

erişememişlerdir. Fakat bu kişiler dünyevi hayatın içine karışmazlar; o yüzden olağanüstü 

yetenekleri kilitli değildir ve Tanrısal güçlerini tam olarak gösterme yetisine sahiplerdir. 

Dünyevi hayatın içinde uygulama yapanlar ise genellikle çok sayıdaki yüce yeteneğe kilitli 

şekilde sahiptir. Eğer öyle olmasaydı, sadece tek bir düşünce bile, bir binayı farklı bir yere 

hareket ettirebilirdi ve bu, müsaade edilemez bir şeydir. İnsan olaylarını karıştırmak 

kesinlikle yasaktır. İnsanlar, böyle bir kişinin seviyesinin yüksek olduğunu düşünürdü. 

Sıradan bir insan, yeteneklerini sergileyebilen bir kişinin yüksek bir seviyede olduğunu 

düşünür. Qigong ustalarının halka yaptıkları gösterilerde ortaya koydukları şeyler, sadece 

önemsiz yetenekler ve becerilerdir -onlar acınacak kadar basit şeylerdir. Gerçekten de 

hiçbir şey değillerdir. Fakat sıradan insanlar bunların yüksek seviyeli şeyler olduğunu 
düşünür.  

Ben, halkın karşısına çıkma sebebimi çok net ifadelerle açıklamış olduğum için Fa'yı 

öğretirken özellikle gösteriler yapmaktan kaçınırım. Eğer Fa'yı öğretirken gösteriler 

yapsaydım, bu şeytani bir yöntemi yaymak olurdu. Bunu bu şekilde yaparsanız, insanlar 

Fa'yı değil, sizin tekniklerinizi öğrenmeye gelirler. Buda Sakyamuni de aynı şekilde kendi 

zamanında bu yaklaşımdan kaçınmıştır. Fakat hastalık iyileştirmek konusunda bir sorun 

yoktur, çünkü onun nasıl gerçekleştiği görülememektedir. Görünen tek şey, kişinin 

kendini iyi hissetmesidir. İyileştirme nasıl gerçekleşti? Olayın bütününe inanıp 

inanmamak size bağlıdır. Kişi şimdi daha iyidir, fakat onun daha iyi olduğuna inanıyor 

musunuz? İzleyen kişi, o insanın hala acı çekip çekmediğini bilemez. Kişinin kavrayışı hala 

işin içinde olduğu için iyileştirme yapmak konusunda bir sorun yoktur. Bir zamanlar İsa 

ve Buda Sakyamuni de aynısını yaptı. Lao Zi ise bir istisnaydı. Lao Zi, insan dünyasının 

çok tehlikeli olduğunu biliyordu. Aceleyle [Tao üzerine] beş bin kelime² eserini yazdı ve 
geçitten yola koyularak batıya doğru gitti.  

İnsan dünyası inanılmaz derecede karmaşıktır. Dünya üzerinde yaşayan bir insana şöyle 

bir bakın; onun hangi boyuttan gelmiş olduğunu söyleyebilmenin hiçbir yolu yoktur. O 

boyuttaki Tanrı, hala onunla ilgilenmek ister. Asıl mesele, kişinin bu durumu anlayıp 

anlayamayacağıdır; eğer anlayabilirse, [geldiği yere] dönmesi mümkün olacaktır. Fakat o 

[Tanrı] artık bu insan görevini yerine getiremeyeceğini bilebilir, bu yüzden de artık onun 

için bir şey yapamaz. Fakat yine de onu bırakmak istemez. İsa dünyaya insanları 

kurtarmaya geldiğinde, [bu Tanrılar] İsa'nın kendi işlerine karıştığını düşündüler. "Bu kişi 

bana ait ve onun kurtarılıp götürülmesi gereken yer benimki. Neden bizim alanımıza el 

uzatıyorsun?" Buna razı olmadılar, [onların bu şekilde davranmasına sebep olan şey] 

böyle bir düşünce şekliydi. Eğer bunu düşünürseniz, bu doğru değildir. İsa kimin kime ait 

olduğunu önemsememişti. Onun buraya geliş amacı, insanları kurtarmak idi. O, bütün 

varlıkların acı çekmekte olduğunu gördü ve onların yükselmesini sağlamak için onlara 

kurtuluşu vermek istedi. Bu durumda, İsa çeşitli boyutların Tanrılarını etkiledi. En 

sonunda, tıpkı insan anlaşmazlıklarında olabileceği gibi yaşadıkları anlaşmazlıklar o kadar 

şiddetlendi ki, bu durum kendini insan dünyası üzerinde gösterdi ve bu durumun bütün 

yükü İsa'nın üzerine bindi. İsa tek seçeneği olan ölmenin dışında, kendini bu durumdan 

kurtaramadı -bu yüzden çarmıha gerildi ve aralarında var olan karışıklığı böylece çözmüş 

oldu. İsa'nın fiziksel vücudunun ortadan kalkması ile birlikte, artık düşman olunabilecek 



bir İsa kalmamıştı ve bu durum, onun başındaki sayısız belalara bir son verdi. İsa tüm 

insanlık için hayatını feda etti denmesinin sebebi, işte budur. Düşünce budur.  

Buda Sakyamuni de kendi Dharma'sını öğretirken aynı şekilde büyük zorluklarla 

karşılaştı. Sakyamuni, o zamanki Hindistan'da bulunan yedi din ile sürekli olarak 

mücadele etti. O zamanlar, ilk Brahmanizm çok güçlüydü. En sonunda da, Buda 
Sakyamuni ulaşmak istediği asıl amaca ulaşamadan, ayrıldı.  

Lao Zi, beş bin kelimelik kitabını yazdıktan sonra ayrıldı ve gerçekleştirmeleri için her şeyi 

gelecek kuşaklara bıraktı. Bunun bu şekilde yapılması gerekiyordu ve bu, Cennetin 

isteğiydi. Bunun sebebi, Taoist okulun bir dine dönüştürülmemesi gereği idi; Taoist 

dininin oluşturulması bir hataydı. Bir Taoist, tek başına uygulama yapmayı; Zhen 

geliştirmeyi ve sükûneti içinde uygulamayı öğretir. O yüzden her şey, seçilen sadece tek 

bir öğrenciye aktarılır. Bu, bu şekilde yapılır, çünkü öğreten kişi öğrencisini seçer ve 

sadece iyi olan birine öğretir. Öğreten kişi, geniş çapta kurutuluş sunmaz ve bunu 

yapmak gibi bir arzusu da yoktur. O, Zhen geliştirir. Taoist bir tapınakta, bir grup öğrenci 

görebilirsiniz, fakat içlerinden sadece bir tanesi seçilmiştir ve aktarılan şeyi sadece o 

alacaktır. Geri kalanlar ise, sadece kalabalık görevini üstlenecektir. Dolayısıyla, Taoist 

okulda, bir din olmaması gerekir. Geçmişte onlar dağlarda daima tek başlarına uygulama 
yapmışlardır.  

Konfüçyüs'ün öğrettiği şeyler ise, kişisel davranışlar için olan prensiplerdi -xiulian değildi. 

Fakat bununla birlikte, onun öğretileri Çinli insanlara fayda sağlamıştır. Orta Yolu Takip 

Etme Öğretisi, bir kişinin yenilmez bir pozisyon elde etmesini sağlayabilir. Olaylar son 

noktaya ulaştığında ters yöne doğru ilerler ve dolayısıyla, bir şey veya bir kişi zirveye 

ulaştıktan sonra, pekâlâ düşebilir, -"orta yolu takip etme" arayışında olmanın amacı 

budur- daima orta noktaya sıkıca tutunmak. Bir kişi en yüksekte olmanın arayışında değil 

ise ve altındakilerin üzerinde rahatça duruyorsa, bu kişi asla düşmeyecektir. Herhangi bir 

şey, aşırı uca taşındığında, yönünü tersine çevirecektir. Bu, sıradan insanlara ilişkin bir 

şeydir.  

Dağların ve ormanların derinliklerinde çok sayıda uygulayıcı bulunmaktadır; onlar 

geçmişte yaşanan ve gelecekte gerçekleşecek olayları görmektedirler. Fakat hiçbiri bu 

olaylara ne karışmış ne de karışmayı arzulamıştır. Onların bu tarafsız duruşları, bu 

olayların göksel değişikliklerin bir sonucu olduğunu bilmelerinden dolayıdır. [Onlar] 

olayların nasıl olması gerektiğini biliyorlar.  

Her kim Cennetin iradesine karşı gelirse sonuçları ile yüz yüze gelecektir, bu yüzden 

insanlar bunu yapmaya cesaret edemezler. Herkes Yue Fei'den övgüyle bahseder, fakat o 

neden Güney Song Hanedanlığını kurtaramadı? Yue ailesi çok güçlü değil miydi? Cennetin 

isteği bu şekildeydi. Yue Fei, Song'u korumak konusunda kararlı davrandı ama başarılı 

olamadı, çünkü aslında Cennetin iradesine karşı çıkmıştı. Song Hanedanlığının kaderi yok 

olmaktı, fakat o aksi yönde ısrar etti ve böylece Cennetin arzusuna karşı gelmiş oldu. Ben 

burada sadece bir noktayı açıklıyorum. Aynen, "İnsanın planları asla Tanrının iradesini 

aşmaz." ifadesinde söylendiği gibi. Ben Yue Fei'nin kötü olduğunu söylemiyorum. Sadece 
mantığı açıklıyorum.  

Kişinin, kendi insani bakış açısından doğru olarak kabul ettiği şey ille de doğru 

olmayabilir. İster Qin Hanedanlığının ilk imparatoru olsun, ister Han Hanedanlığının 

İmparatoru Wu; hangi imparator olursa olsun veya ne yapmış olursa olsun, böyle bir 

kişinin ardından gelenler, onun hakkında yargıda bulunacaklardır. Sıradan insanlar 

olayları kendi bireysel bakış açılarından ve taşıdıkları fikirlerin aynasından görürler ve 

onların iyi ya da kötü olarak inandıkları şeylerin öyle olma zorunluluğu yoktur. Ayrıca 

insanlar hep kendi kriterlerine göre, başkasının veya bir şeyin iyi ya da kötü olduğuna 

karar verirler: "Eğer bana iyi davranıyorsa onun iyi olduğunu söylerim. Eğer yaptıkları 

bana fayda sağlıyorsa, onun iyi olduğunu söylerim." Dolayısıyla onaylamış olduğu kişi, 



gerçekten iyi olmayabileceği gibi gerçekten kötü de olmayabilir. Neyin iyi, neyin kötü 

olduğunu yargılayacak olan tek kriter, evrenin özel niteliği olan Fa'dır. O hiçbir zaman 

değişmeyecektir, o evrenin gerçeğidir; iyi ile kötü olanı belirleyecek tek kriterdir. Qin 

Hanedanlığının İlk İmparatoru, Çin'in birleşme süreci esnasında çok sayıda insanı 

öldürdü. Birçok eyaletin hükümdarını öldürdü ve herkes ona lanet ediyordu. Çeşitli 

eyaletlerin hükümdarları ve insanları, onun yönetimi altına girdi; dolayısıyla herkes ondan 

nefret ediyor ve ona lanet ediyordu. Hepsi onu kendi bakış açısı temelinde 

değerlendiriyordu. Onun Çin'i birleştirmesi kaçınılmazdı. Bu durum, göksel değişikliklerin 

bir sonucu idi. Eğer o, Cennetin arzusu doğrultusunda davranmasaydı başarılı olamazdı 

ve birleşme konusu başarısız olurdu. O yüzden, insan olayları bundan başka bir şey 

değildir. Bizler uygulayıcılar olarak asla onlar üzerinde yorumlarda bulunmayız. Bir 
uygulayıcı politikaya ilgi duymaz, belki bir politikacı olur, fakat uygulayıcı olmaz.  

İnsanlık, zaman içerisinde belli bir noktaya geldiğinde karması fazlalaşır ve kurtarılmanın 

ötesine geçer. Bunun gibi devasa bir karma, insanoğlunun hiçbir zaman ödeyemeyeceği 

bir şeydir. O, birçok yaşamları boyunca, ödenmesi imkânsız çok büyük karma biriktirir, 

dolayısıyla bu insanların kaderleri yok edilmek olur. "Yok edilmek" ile ne 

kastedilmektedir? Küçük felaketler meydana gelir ve insanları yok eder. Savaş, en uygun 
yoldur ve tarih işte bundan ibarettir.  

Her dönemin kurucu imparatoru, onu korumak ve savaşta yardımcı olacak birtakım 

savaşçıları ile birlikte reenkarne oldu. O savaşçıların özellikle bunu yapmaları 

gerekiyordu. Dolayısıyla, gösterdikleri çaba kendilerine herhangi bir erdem sağlamadı, 

fakat karma da yaratmadı -onlar sadece görevlerini gerçekleştirdiler. Uzun süren tarih 

boyunca kaç kişi bunun ne olduğunu görebilmiştir ki?  

 

² Tao Te Ching, genellikle "Yol ve Erdem Kitabı" olarak tercüme edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bir Buda’nın Yaptığı Şey İnsanları Kurtarmaktır,  

Kutsamak veya Korumak Değil 

Buda Okulu insanların zengin olmalarına yardım etmek gibi bir şey ile asla ilgili değildir. 

Hastalık, karma yüzünden oluşur. Bu nedenle, Buda Okulu insanlara sağlıklarını nasıl geri 

kazanacaklarını da göstermemiştir. Sakyamuni'nin öğretisi "yazgılı yaşamları geniş çapta 

kurtarmak"tan bahsederken, sıradan var oluşun zorluklarından insanları kurtarmayı ve 

onları karşı kıyıya, nirvana'ya ulaştırmayı kastediyordu. Buda Sakyamuni'nin öğrettiği şey 

buydu. Sizin cennetsel bir krallığa yükselmeniz ile ilgiliydi. Aynı şey İsa'nın öğrettiği şey 

için de geçerliydi ve her ikisi de birbirlerinden daha yüksek seviyeli değildi. Bunu sadece 

modern insanlar anlamıyorlar. Buda'nın insanları nasıl kutsayıp koruyabildiğinden, 

hastalıklarınızı nasıl iyileştirebileceğinden, sizi nasıl zengin edebileceğinden, yüce 

aydınlanmış varlıkların ne denli sınırsız bir güce sahip olduğundan ve insanları 

kurtarabildiklerinden bahsediyorlar. Sıradan insanlar bir Buda'nın kurtuluş sunmasını 

"korunmak ile karıştırıyor ve ardından da Buda'dan kutsama, korunma ve zenginlik 

istiyorlar; Buda'dan kendilerini iyileştirmesini istiyorlar vs. Fakat Budalar aslında bu gibi 

şeyler ile asla ilgilenmezler. Bu, modern insanların yozlaşmış düşüncelerinden 

kaynaklanan çarpık bir düşüncedir ve dejenere edilmektedir. Budist sutralar da aslında bu 

tipte hiçbir şeyi ima etmemiştir. Bu nedenle sık sık bu konudan bahsederim ve size 

tütsüler yakıp Buda'ya zenginlik umuduyla dua ettiğinizde, Buda'nın zengin olup 
olmamanızla azıcık bile ilgilenmediğini söylerim.  

Siz Buda'ya bu şekilde dua etmek istiyorsunuz, fakat bir Buda sizin zenginlik elde 

etmenizle kesinlikle ilgilenmez. Tam tersine, o sizden hırsınızı yok etmenizi ister. Eğer 

günlük hayatınızda geçim sıkıntısı çekiyorsanız, o zaman size maddi imkânlar sağlayabilir, 

fakat bunu sadece sizin kişisel güvenliğinizi sağlamak için yapar. Eğer zengin olmanız 

gerekmiyor ise sizi zengin yapmaz. Ve Budalara göre hastalık, kişinin geçmiş yaşamından 

yâda yaşamlarından borçlu olduğu karmanın bir sonucudur. Bazı insanlar Buda heykelinin 

önünde para arayışı içerisinde yerlere kadar secde ettikleri zaman, bunun neticesi olarak 

gerçekten de para elde edebilirler. Fakat elde ettikleri zenginlik aslında ne türden bir 

zenginliktir? O heykelin üzerinde herhangi bir Buda yoktu. O, tapınma yoluyla ortaya 

çıkmış sahte bir Buda'dır. Veya kendini oraya yerleştirmiş bir tilki, bir yılan, bir sansar vs. 

olabilir. Aslında, siz ona taptığınız ve ondan para istediğiniz için para kazanmanıza yardım 

etmiştir. Fakat eğer sizin para kazanmanıza izin vermiş ise bunun bağlayıcı unsurları da 

bulunmaktadır. Evrende bir prensip vardır, şöyle ki: kayıp yoksa kazanç yoktur. O, bu 

prensipten faydalanır, çünkü bir insan vücuduna sahip olmayı istemektedir. Kişi para için 

ona tapmaktadır, böylece [o da şöyle der]: "Aynen devam et!" Eğer kişinin kendisinde 

taşıdığı şeyler iyi değilse, onu geri çevirir ve o kişi hiç para kazanamaz; bu kişinin 

tapınması yanıtsız kalacaktır. Eğer vücudunuzun iyi şeyler taşıdığını anlarsa, para elde 

etmenizi sağlar, çünkü o durumda iyi olan şeyleri sizden alabilecektir. Eğer para 

istiyorsanız tabii ki, onu size verecektir. Fakat söz konusu kişi bütün bunların farkında 

değildir ve kaybettiği şeyler muhtemelen dönüşü olmayan bir şekilde elinden gitmiştir. Bir 

insan, birden fazla hayat yaşar ve [bu tip bir tapınmanın ardından] kişinin bir daha sefere 

daha perişan bir hayat yaşayacak olması muhtemeldir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İnsanlığın Çöküşü ve Tehlikeli Fikirler 

Antik Çin'de bir kişi Yol'u uygulamaktan bahsederse, insanlar onun "erdemli bir temele" 

sahip olduğunu söylerdi. Budalar, Taolar ve Tanrılar hakkında konuşan kişilere, gerçekten 

iyi insanlar olarak bakılırdı. Fakat bugün Budalığı veya Tao'yu geliştirmekten 

bahsettiğinizde kahkahalara yol açıyor. İnsanlığın ahlâki değerleri çok büyük 

değişimlerden geçti. O kadar hızlı ki, adeta günde bin kilometre aşağı kayıyor. Değer 

yargılarının erozyona uğraması ile birlikte, insanlar aslında antik dönemlerde yaşayanların 

cahil ve batıl inançlı olduklarına inanmaya başladılar. İnsanoğlunun düşünme biçimi 

dramatik bir şekilde değişti ve bu korkutucu. Buda Sakyamuni'nin bir zamanlar 

söylediklerini bir düşünün: Fa'nın Son Döneminde toplumdaki değişimler gerçekten 

korkunç olacak. Bu noktada, günümüz toplumunda insanlar, kalplerinde (xin-fa) 

kendilerini dizginleyecek herhangi bir Fa taşımıyorlar, özellikle de Çin'de. Bu diğer ülkeler 

için de geçerlidir; sadece değişik biçimlere bürünmüştür. Anakara Çin'de yaşanan Kültür 

Devrimi, insanların sahip olduğu sözüm ona "eski fikir ve düşünceleri" yok etti ve 

insanların Konfüçyüs öğretilerine inanmalarını yasakladı. İnsanlar ahlâki bir kısıtlama 

veya ahlâki bir kaideden mahrum bırakıldılar ve dini inançlara sahip olmalarına izin 

verilmedi. İnsanlar yanlış şeyler yapmanın karmik bir cezalandırma ile sonuçlanacağına 
inanmamaya başladılar.  

İnsanlar zihinlerinde kendilerini dizginleyecek içsel bir yasaya sahip olmadıkları zaman, 

her şeyi yapmaya cüret etmezler mi? Bu durum, şu anda insanlığın yüz yüze olduğu en 

ciddi problemdir. Bazı yabancılar şu anda, özellikle bazı Çinli gençlerin birini nasıl kolay 

bir şekilde bıçakladıklarını yâda öldürdüklerini hesaba kattıklarında iş için Çin'e gitmeye 

cesaret edemiyorlar. Bu çok kötü! Çin şu anda diğer ülkelerden daha kötü bir 

durumdadır. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi, gangster savaşlarını anlatan yabancı 

film ve TV programlarının anakara Çin'e giresi ve izleyicilerin yanlışlıkla Hong Kong'un ve 

diğer ülkelerin gerçekten de anlatıldığı kadar karmaşa içinde olduklarını düşünmeleridir. 

Fakat aslında öyle değildir. Bunlar sadece, heyecan arayışında olan izleyicilerin ilgisini 

çekmeyi amaçlayan sinematik dramatizasyondur. Gerçekte ise, yurt dışında yaşayan 

insanlar, Çin'deki insanlardan çok daha iyi bir karaktere sahipler ve daha uygarlar. Fakat 

Çin gençliği bu şeyleri taklit ediyor. Çin bir süre boyunca izole edildiğinden, Çinliler bu 

şeyleri bir anda görmelerinin ardından, yanlışlıkla yurt dışında olayların bu şekilde 

olduğunu düşündüler.  

The Bund adlı TV dizisinde tarif edilen gangster iş adamı portresi, Çin'de hevesle taklit 

ediliyor. Aslında o sadece, 1930'ların Shanghai'nın bir portresiydi ve onun içinde de 

sanatsal bir abartı vardı. Gerçek yaşam o şekilde değildi. Hong Kong'un gangster filmleri 

ve TV programları, anakara Çin'deki insanların düşünme biçimleri üzerinde çok kötü bir 

etki yarattı. İnsanlığın değer yargıları değişti ve şu anda Çin'de de homoseksüellik, 

uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç, gelişigüzel cinsel ilişki ve 

fahişelik olduğunu görüyoruz. Artık her şey çığırından çıkmış durumdadır! Fakir bir köylü 

bir anda zengin olursa dikkatli olmalıdır denir. O, kendisini kontrol altında tutamaz ve her 

şeyi yapmaya cüret eder. İnsanlığın bu noktaya geldiğini görmek korkutucu değil mi? 

Olaylar daha da ileri gittiğinde, insanlık ne hale gelecektir? İnsanların zihinlerinde, iyi ve 

kötü kavramları yer değiştirmiş bir durumda. Günümüzde insanlar acımasız olanlara, sınır 

tanımayanlara, insanları öldüren ve sakat bırakan kişilere hayranlık duyuyor. İnsanlar işte 
bunlara itibar ediyorlar.  

İnsanoğlunun korkunç hızdaki ahlâki çöküşü, kendisini dünyanın dört bir yanında 

gösteriyor. İnsanların fikirleri dramatik bir şekilde değişti. Günümüzde, güzel olan şeyler, 

çirkin olanlar kadar popüler değil; iyi olan bir şey, kötü olandan daha hoş karşılanmıyor; 

temiz ve düzgün olanlar, pasaklı olanlardan daha çekici gelmiyor. Şu örneği bir düşünün. 

Mesela geçmişte profesyonel şarkıcılar ses tekniklerinde ve müzisyenlikte iyi eğitimli 

olmalıydılar. Şimdilerde ise çok kötü görünüşlü, uzun ve darmadağın saçları etrafa 

savrulmuş kişiler sahne alıyor… Adam "Aggghhh!" diye avazı çıktığı kadar bağırıyor ve 



birazcık televizyon reklamı ile bir yıldız oluveriyor. Fakat çıkardığı sesler berbat. 

İnsanların yargı değerlerinin düşmesine bağlı olarak, çok çirkin şeyler güzel olarak 

görülmeye başladı ve insanlar fanatikçe bu şeylerin peşinden koşuyorlar. Güzel sanatlar 

için de aynı şey geçerli. Bir kedinin kuyruğunu mürekkebe batırın ve gelişi güzel bir 

şekilde oraya buraya sallayın -bu bir sanat yapıtı olarak adlandırılıyor. Ve bir de şu soyut 

resim yapanlar ve izlenimci olanlar var -nedir bunlar? Eskiden bir resim göze ne kadar 

güzel ve hoş gelirse daha fazla insan bundan keyif alırdı. Peki, bu saçmalık tam olarak 

nedir? Bu durum, "sanatçıların" insan doğasını özgür bırakmaya çalışan çabalarının bir 

sonucudur. İnsan doğası, ahlâki bir prensibin yokluğunda, şeytan doğasının çok büyük bir 

gösterisini sergiliyor. İnsanlar bu durumdayken güzel şeyler ortaya çıkabilir mi? 
Konuştuğumuz gibi, insanların kanıları ve düşünceleri bozulmaktadır.  

Bu sanatçılar neyin peşindeydiler? İnsan doğasının özgürlüğe kavuşturulmasından -

engelleme ve sınırlama olmadan- kişinin ne hoşuna gidiyorsa onu yapmasından 

bahsediyorlardı. Budizm, ahlâki bir prensip olmadan, insanoğlunun zihnini kontrol altında 

tutan ahlâki değerler olmadan, insanların sergileyeceği şeylerin şeytani doğa olduğunu 

öğretir. Günümüz sanat yapıtlarına bir bakın! Sıradan insanların, bunların ardında neler 

yattığı konusunda hiçbir fikri yok. Bu şeyler, şeytan doğasının devasa büyüklükte bir 
gösterimidir.  

Mağazalarda satılan oyuncaklara bir bakın. Geçmişte insanlar tatlı bebekler satın alırlardı. 

Günümüzde bir şey ne kadar çirkin ise bir o kadar hızlı satılıyor. Kafatasları, şeytanlar ve 

hatta dışkıyı andıran şeyler oyuncak olarak satılıyor -ve görünüşü ne kadar berbat ise o 

kadar hızlı satılıyor! Bu durum insanların fikir, düşünce ve kanılarının değişmekte 
olduğunu ve daha da kötüye gittiğini göstermiyor mu?  

Toplumda nelerin gerçekleştiğini konuştuğumda insanlar bunu anında anlıyor ve bu da 

insanların iç doğalarının değişmediğini gösteriyor. Fakat insanlar korkunç derecede 

tehlikeli bir noktaya doğru kayıyor. Batıda ders verirken homoseksüellik hakkında 

konuşuyordum ve: "Batı'da ahlâksızca gerçekleşen bu cinsel ilişkiler ensest kadar kötü bir 

noktaya geldi" dedim. Bunun üzerine bir kişi de: "Homoseksüellik devlet tarafından yasal 

olarak korunuyor." dedi. "İyi ve kötü", bazı bireylerin veya bazı toplulukların onay 

vermesiyle ölçülebilecek bir şey değildir. İyinin ve kötünün ne olduğuna karar veren insan 

yargısı, tamamen insanların kendi fikirleri üzerine kuruludur. İnsanlar: "Şu kişinin iyi 

olduğunu düşünüyorum…." veya "O bana iyi davranıyor, bu yüzden onun iyi olduğunu 

söyleyebilirim." diye düşünür. Veya kişi sabit bir fikir biçimlendirmiştir ve kendi 

düşüncesine göre bir kişi iyiyse, onun iyi olduğunu söyler. Aynı şey gruplar için de 

geçerlidir. Bir şey bir grubun çıkarına uygunsa veya bir amaca ulaştırıyorsa, bu grup onun 

iyi olduğunu söyler ve onu onaylar. Fakat o gerçekten doğru olmayabilir. Evrenin gerçeği, 

"Buda Fa", insanları ve var olan her şeyi değerlendiren tek ve değişmez kriterdir -iyi ve 

kötünün ne olduğunu belirleyen tek kriterdir. Batıdaki öğrencilere: "Tam anlamıyla açık 

sözlü olmak gerekirse, devletiniz bunu onaylıyor olabilir, fakat Tanrınız onaylamıyor!" 

dedim. İnsanlık bu safhaya ulaştığı her defasında, aslında son derece ciddi bir tehlike 

altındadır ve kontrolden çıkmıştır. Eğer şu anda bu durumda ise, devam etmesi halinde 

bir sonraki safhada ne olacak? Buda Sakyamuni, Fa'nın Son Döneminde çok sayıda 

şeytanın insan olarak reenkarne olacağını ve tapınaklarda Fa'ya zarar veren keşişler 

haline geleceklerini söylemişti. Özellikle Tayvan'da şu anda birçok ünlü keşiş ve rahip 

sınıfından olmayan Budistler var ve bu kişiler aslında şeytanlardır. Kendilerini dinlerin 

kurucuları olarak yere göğe sığdıramıyor, fakat kendilerinin şeytan olduğunu 

anlayamıyorlar. Onlar buraya gelmeden ve reenkarne olmadan önce, tüm hayatlarını 

düzenlediler ve gizlice planladıkları zararı vermek için yaşıyorlar. İnsan dünyası korkutucu 

bir durumdadır. Hindistan'daki birçok ünlü sözüm ona "usta", dev pitonlar tarafından ele 

geçirilmiştir. Çin'deki qigong ustaları arasında da oldukça fazla sayıda kişi tilkiler ve 

sansarlar tarafından ele geçirilmiştir, ayrıca yılanlar da var. Fa'nın Son Dönemi, kargaşa 

zamanıdır. Japonya'daki Aum Shinrikyo'nun başı, dünyaya kargaşa çıkarmak için gelen 

cehennemden reenkarne olmuş bir şeytandır. İnsanlar tam olarak bunların ortasında 

bulunuyor ve bu insan dünyasında iken, bu gibi şeyleri düşünme şansları yok. Dünya'da 



bir şeylerin ters gittiğini sezebilirler, fakat ne denli kötü olduğu hakkında hiçbir fikirleri 

bulunmuyor. Bunlar dile getirildiği an ise insanlar irkiliyor.  

İşte bu yüzden benim Fa'yı yaymaya karar vermem, sadece anlık bir dürtü değildi. Ve yol 

boyunca birçok engelleme ile karşılaştım. Erdemli bir şey öğrettiğiniz zaman, bir başkası 

da şeytani bir şey öğretir; bazıları erdemli rolü yapar ve hatta insanları iyiliğe sevk eder. 

Fakat amaçları iyiliğin nedenlerini geliştirmek değildir. Aksine, gün ışığına çıkamayacak 

istekler taşımaktadırlar. Qigong hareketi iyi bir şey olarak başlamıştı, fakat o dönemden 
sonra karanlık bir dönüş yaptı. Saf bir alanı saptamak, gerçekten zor!  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Son Kalpa’da İnsanlık 
(Not: Son Kalpa - Kıyametten önceki dönem) 

 

Dünyadaki birçok din artık daha fazla insanları kurtaramaz. Bu bazı orijinal, gerçek 

dinlerin kutsal yazılarının sonraki nesiller tarafından oynanması yüzündendir; onların 

doktrinleri daha sonra gelenler tarafından yanlış yapılandırılmıştır ve şu anda onlara 

çalışma alanları olarak bakılmaktadır. Örneğin, Budizm bir felsefeymiş gibi çalışılmaktadır 

ve onun hangi yüzü modern bilim ile açıklanamazsa, bunlar eski insanların kurguları veya 

gericiliklerinin yansımaları olarak açıklanmaktadır. Keşişler ve rahipler sadece metinleri 

okurlar ama xiulian uygulama görevini yerine getiremezler. Manastırlar ve tapınaklar, 

pozisyon için kavga edilen ve aldatmacaların olduğu, toplumun küçük bir evreni haline 

gelmiştir. Bazı keşişler hatta Budizm’in acınacak durumu üzerinde fayda sağlayarak 

ondan kar elde etmektedirler; onların takıntıları o kadar fazladır ki sıradan insanların 

standartlarına bile ulaşamazlar. Böyle olunca kendilerini zorla kurtarabilmektedirler, 

bırakın başkalarını. Aynı zamanda, sutralar hakkındaki azıcık bilgilerini ve kendi kişisel 

kavramlarını işleyip, Budist yazıtları ve kutsal metinleri yorumlayarak ahlaksızca kitaplar 

yazıp insanları yanlış yola sevk eden bazı ünlü Budist keşişler ve Taoist rahipler var. Yüce 

aydınlanmış varlıkların sözcüklerinin içinde çok derin anlamlar vardır ve uygulayıcıların 

durmadan yükselerek onlar vasıtasıyla ilerleme kaydettikleri her seviyedeki ve âlemdeki 

Buda Fa’nın rehberliğini aktarırlar. Yüce aydınlamış varlıkların orijinal sözcüklerini 

değiştiren her eylem Fa’yı baltalama anlamına gelir. 

 

İnsanların yazıtları ve kutsal metinleri anlamasına yardımcı olma niyetinde olan o 

açıklamalar, Buda’nın sözlerinin altında yatan gerçek anlamdan radikal bir şekilde saptı. 

Onlar tamamen iki farklı şeydir. O yazarların kavradıkları küçücük şeyler sadece 

kendilerine aittir, sıradan anlayıştan çok az derecede yüksektir ve onlar o yükseklikteki 

bir seviyeye kendilerini geliştiremedikleri için, daha yüksek seviyelerde bu kelimelerin 

altında yatan anlamlar hakkında hiçbir şey bilmezler. Eğer onlar Rulay seviyesine 

ulaşamamışlar ise, Rulay’ın sözlerinin yüksek düzeydeki, gerçek anlamlarını bilebilirler? 

Onların sözleri yalnızca Fa’yı baltalama işlevi görür ve insanları kurtaramaz. Ün ve kazanç 

için yazılan bu gibi kitaplar, Budist disiplinlerde kendini geliştiren kişileri yazarın düşünce 

çerçevesine götürür. Bazıları günümüz toplumunun gereği için dinin gereken ihtiyacı 

karşılaması gerektiğini savunacak kadar ileri gidiyor ki bu da dinin özünü değiştiriyor. 

Buda Fa değişmez ve bozulmaz elmas gibi sağlam İlahi Gerçektir. Bir kişi insanların Buda 

Fa’yı ahlakı olmayan insanların yollarına uydurmaya çalıştığında edindiği karmanın ve 

günahının ne kadar büyük olduğunu gayet iyi bir şekilde tahmin edebilir. Budist yazıtlarını 

ahlaksızca yorumlayarak kitaplar yazan kişiler gerçek Fa’ya şiddetli engellemeler 

yaratmıştır ve aslında çoktan Cehenneme mahkûm edilmişlerdir. 

 

İnsanlar, son derece fazla miktarda karma biriktirerek, yaşam üstüne yaşamları boyunca 

çok fazla derecede yanlış yapmışlardır. Bu onların doğru inançlarının eksikliğine 

bağlanabilecek bir faktördür. Geçmiş yaşamında xuilian uygulayan ve iyi uygulama 

yapamamış olup, uygulamasında başarısız olan insanlar vardır. Çeşitli takıntılarını 

üstlerinden atamamış fakat bazı kutsamalar elde etmişlerdir. Daha sonra insan olarak re-

enkarne olduklarında, onlar tipik olarak “süper normal” yetenekler elde etmişlerdir ve 

göksel gözleri ile diğer boyutlardaki düşük bir seviyede az biraz bir şeyler görebilirler. 

Ardından, insani şöhret ve çıkar elde etme tutkusuyla sürüklenerek, şu veya bu dini 

grubu başlatmışlardır. Nereden bakarsanız bakın onlar insanlara iyi olmayı 

öğretmektedirler fakat kalplerinde barındırdıkları şey şöhret ve çıkar ve sözü 

edilemeyecek niyetlerdir. Yüce aydınlanmış varlıklar insanları gönderebilecekleri kendi 

cennetlerine sahiplerdir (cennetsel krallık). Ama bu kişiler insanları nereye kurtarıyorlar? 

Aynı şey sahte qigong ustaları içinde geçerlidir. Bazıları bir Buda olmak istemiş ve bazıları 

da geçmiş yaşamlarında Buda olduklarını düşünmüşlerdir. Ve ayrıca bu qigong ustalarına, 

“ şu veya bu nesilden büyük usta” diyerek vs. övgüler yağdıran hayvanlar tarafından ele 

geçirilmiş olan insanlar da vardır. Bu sahte qigong ustaları bunun ardından kendilerinden 

çok hoşnut olmuşlardır ama bunun tamamı kendini kandırmaktır. Bunun gibi kişilerin 

tamamı, buraya dünyayı alt üst etmek için gelen şeytanların reenkarnasyonlarıdır. 



 

Şeytan insan dünyasını tamamen bir karmaşaya dönüştürmüştür. Sahte dinler, tarikatlar 

ve birçok reforma uğramış din yüzyıllardır yayılmaktadır ve gerçeği sahteden ayırmak 

zordur. O inanışa ters düşen ve şamanik uygulamaların ilkeleri kirli olsa da, hala onlara 

inanan ve liderlerini kutsal sayan kişiler bulunmaktadır. Bu bize insanların değerlerinin 

kaybolduğunu göstermiyor mu? Peki, insanlar neden bu şeytani dinler ile ilgileniyorlar? 

Bu gibi insanların çoğu başkalarına zarar vermek peşindeler, zarar vermek için hareket 

etmektedirler ve onlar yolun sonunda ne hale gelecekleri üzerine düşünmüyorlar. Gerçek, 

orijinal dinler, Dharma’nın Son Dönemine girmemizle, artık insanları kurtaramazlar. 

Çeşitli şeytanlar, Fa’yı baltalamak ve alt üst etmek için dünyaya indiler. İnsanlar artık ne 

onları bağlayacak içsel bir yasaya ne de ahlaki normlara sahipler. Kalabalık bir şeytanlar 

tarafından teşvik edilip, sınır tanımıyorlar. Ahlaki değerler ve standartlar olabildiğince hızlı 

bir şekilde aşağı yuvarlanıyor. İnsanın en içsel düşünüşü ve kavramları değişti. Güzel 

çirkinden daha az çekici; erdemli olan kötü olandan daha az popüler; iyi olan şeytaniden 

daha az arzu edilir; temiz ve düzgün olan dağınık olandan daha az değerli, yeni olan 

kullanılmış olandan daha az tercih edilir; hoş kokulu olan nahoştan daha az elde 

tutuluyor. Erkekler uzun saç ile gösteriş yaparken kadınlar kendi saçlarını kısa kestiriyor –

yükselen bir yin’in ve gerileyen bir yangın yansıması, yin ve yang’ın yer değiştirmesi. 

Sanat yapıtları sanattan yoksun ve şeytani olanın devasa gösterişini yaparken insan 

doğasını özgürleştirmenin peşinde. Ardından, modern insanlar ve onların çarpık fikirleri 

tarafından sanat olarak kabul edilen “empresyonistlerin” ve “soyut” ressamların, vahşi 

karmaşaları olan çalışmaları var. Bir yere bir bidon çöp dökün ve o modern “tanınmış” bir 

heykel yapıtı haline geliyor. Müziğe gelince, insanların gösterişli salonlarda sahneye 

fırlayarak ve o sesi böğürerek yaptıkları görmekte olduğunuz o “tekno” ve “rock’n roll” 

saçmalıkları var. Radyo ve televizyonun birazcık pompalaması ile bozuk sesli kör veya 

yetersiz şarkıcılar ve o itici görünüşlü kişiler yıldızlar haline geliyorlar. Çocukların 

oyuncaklarına gelince, ne kadar çirkin ve fesat görünürlerse, o kadar hızlı satılıyorlar. 

 

İnsanlık, erdemli düşüncelerin yoksun olan bu zihinsel durumda, korkunç bir şekilde 

eskisinden farklı şeyler arıyor. Şöhret ve kazanç için, insanlar öldürmeye, kundaklamaya 

ve adam kaçırmaya başvuruyor. Onlar için önemli olan tek şey para, arkadaşlık veya aile 

değil. İnsan ilişkileri şu anda tamamen para üzerine kuruluyor. Bu yüzden, para için 

yapılan akıl almaz ve zorbaca her çeşit eylemi görebilirsiniz. Her yerde çarpık cinsel 

ilişkileri teşvik eden ürünler, promosyon malzemeleri ve ses ve video kayıtları 

görebilirsiniz. Para için, insanlar başkalarına zarar veriyor ve uyuşturucu üretip, kaçırıp 

satıyorlar. O acınacak uyuşturucu bağımlıları bu pahalı uyuşturucuları satın almak için 

sınır tanımıyorlar –çalmak, soymak ve para için insanları dolandırmak-. Televizyon 

programları, gazeteler, magazinler ve edebiyat eserleri keyfi cinsel ilişkiler ile dolu. 

İnsanlar nesiller arasında ensest ilişki kuracak kadar ileri gidiyorlar. Bu arada, tiksindirici 

homoseksüel ilişki mantıktan yoksun çarpık ve kirli bir zihinsel durumu gösteriyor. 

Organize suç o kadar şahlanmış ki uzanamadığı hiçbir yer yok ve bu şeytani tarafları 

tarafından sürüklenen ve şiddet için kıvranan genç insanları hoşnut ediyor. Suç patronları 

saygı figürleri haline geldiler ve insanlar onların etrafında toplanıyor. 

 

Birçok yüce aydınlanmış varlık ve kâhinler, insanlığın bu zamanda onları endişelendirecek 

büyük bir felaket ile karşı karşıya kalacağını ön gördüler. Günümüz insanları kâhinlerin ön 

gördüğünden daha bile kötülerdir ve iyi insanlar her geçen gün azalmakta. Birçok 

yaşamları boyunca insanlar yanlışlar yaptıkları için ve bu yüzden biriktirdikleri çok büyük 

karma sebebiyle, insanlar kapıdan çıktıkları andan itibaren bela ile karşılaşıyorlar. Ama 

onlar geçmiş yaşamlarında yaptıkları kötülükleri ödediklerinin ve karmalarını ortadan 

kaldırdıklarının farkına varmıyorlar. Başkaları onlara kötü davrandığında, buna tolerans 

veya hoşgörü göstermiyorlar. Daha çok onlar, “Bana yanlış yaptın, ben sana daha da 

kötüsünü yapacağım, Ben insanlarla tahrik edilmediğim sürece kavga etmem ama bu 

olduğunda, tabii ki öcümü alırım ve daha fazlasını” diye düşünüyorlar. Bu yüzden eski 

karmalarını ödemeden yeni karma ediniyorlar ve vücutlarında karma korkutucu derecede! 

İnsan ahlakı hızla aşağı doğru yuvarlanıyor ve korkunç bir tehlikenin kıyısında. Herkes, 

yaşamdan yaşama, insanlığın ahlakının büyük yok oluşunun yangınına odun atıyor. 



Dünyanın büyük bir felaket ile karşılaştığı her zaman, insanlığın ahlaki değerlerinin yok 

olduğu zaman olmuştur. Son kalpa döneminde meydana gelen budur. 

 

 

 

 

 

Gerçek Xiulian 

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

ve Tao gelişimi için olan Fa'dır. Bununla birlikte, sıradan insan takıntılarından 

kurtulamadığınız için üzüleceğinize, sıradan insanların önemli gördükleri şeyler önünüze 

çıkmadığı için bana yakınıyorsunuz. Bu xiulian midir? Sıradan insan takıntılarından 

vazgeçip geçemeyeceğiniz, gerçek anlamda olağanüstü bir varlık olma yolunuzdaki en 

hayati testtir. Gerçek anlamda xiulian uygulayan her öğrenci bunu geçmek zorundadır, 
çünkü bu bir uygulayıcı ile sıradan bir insanı birbirinden ayıran çizgidir. 

Aslında, sıradan insanlar arasında itibarınız, dünyevi çıkarlarınız veya duygularınız 

çiğnendiği zaman ıstırap çektiğinizde, bu zaten sizin sıradan insan takıntılarını 

bırakamadığınızı göstermektedir. Şunu hatırlamak zorundasınız: Xiulian'in kendisi ıstıraplı 

değildir -işin kilit noktası, sizin sıradan insan takıntılarını bırakma konusundaki 

yetersizliğinizde yatar. Sadece itibarınızdan, kişisel çıkarlarınızdan ve duygularınızdan 

vazgeçmek üzereyken acı hissedersiniz. 

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

çünkü o seviyede takıntılar, saplantılar, tutkular geliştirdiniz. Kıyaslayacak olursak, en pis 

olan böyle bir dünyaya düştükten sonra, geriye dönmek için acele bir şekilde xiulian 

uygulayacağınıza, bu kirli dünyada yapışmış olduğunuz pis şeyleri bırakmıyorsunuz ve 

hatta en önemsiz kayıplarınız için bile ıstırap çekiyorsunuz. Bir Buda'nın sizi kurtarmak 

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

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

sayısız sıkıntılar için hiçbir zaman acı hissetmedim. O zaman sizin hala terk edemediğiniz 

ne var? Bırakamadığınız o şeyleri cennetin kapılarından geçirebilir misiniz? 

 

 

 

 

 

 

Net Bir Zihne Sahip Olun ve Sağduyunuzu Kullanın 

Bazı öğrencilere aşırı uç düşüncelerinin düşünce karmasından kaynaklandığını 

söylemiştim fakat şimdi birçok öğrenci günlük yaşamlarındaki bütün kötü düşüncelerinin 

düşünce karması olduğunu düşünüyor. Bu yanlıştır. Eğer artık hiçbir kötü düşünceye 

sahip değilseniz xiulian uygulamanız için geriye ne kalmıştır?! Eğer öylesine saf iseniz, 

daha şimdiden bir Buda değil misiniz? Bu algılayış yanlıştır. Sadece zihniniz kötü 

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

insanlara v.s. küfrettiğiniz ve onlardan kurtulamadığınızda veya onları 

bastıramadığınızda, o düşünce karmasıdır. Fakat olağan düşüncelerden veya fikirlerden 

farklı olmasına karşın, bazı zayıf düşünce-karmaları da vardır. Bu konuda net olmalısınız. 

 

 



Aydınlanma 

İnsan dünyası çamurlu ve çalkantılıdır, inciler ve balık gözler bir arada karmakarışık bir 

durumdadır. Bir Rulay dünyaya sessizce, habersizce inmelidir. O Fa'yı öğretirken şeytani 

uygulamaların engelleme yaratacağı kesindir. Tao ve şeytani yollar aynı anda ve aynı 

dünyada öğretilir. Gerçeğin ve yanlışın ortasında aydınlanmak önemlidir. Onları ancak 

üstün bir insan birbirinden ayırt edilir. Aslında, aydınlanma kapasiteleri ile önceden 

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

edeceklerdir. Dosdoğru olanı şeytaniden ayırt ederek, gerçek öğretileri elde edecek, 

vücutlarını aydınlatacak, bilgeliklerini zenginleştirecek, kalplerini dolduracak ve Fa 

gemisine binerek güzel bir şekilde yol alacaklardır. Ne kadar muhteşem! Azimli, çabalarını 
esirgemeden direk olarak Tamamlanmaya ilerliyorlar. 

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

için yaşar ve güç için ölürler, küçük kazançlar için endişelenir ya da mutlu olurlar. 

Birbirleriyle şiddetli bir şekilde yarışırlar, bu yüzden de hayatları boyunca karma 

biriktirirler. Bu gibi bir kişi bu Fa'yı duyduğunda ağzından dökülen "batıl inanç" sözcüğü 

ile ona güleceği kesindir; onun zihni kesinlikle bunu anlaşılmaz ve inanılması zor 

bulacaktır. Düşük insanlar böyledir; kurtarması zordur onu. Karması o kadar büyüktür ki 

artık vücudunu kaplar, bilgeliğini mühürler ve asıl doğalarını sonsuza kadar sarıp 
sarmalamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Kişi Neden Göremez 

"Görülene inanılır, görülmeyene ise inanılamaz.” Düşük seviyeli bir insanın görüşü budur. 

İnsanlık bir illüzyonun içerisinde kaybolmuş olarak çok fazla karma yaratmaktadır. Asıl 

doğaları örtülmüş bir şekilde [görülmeyeni] nasıl görebilirler ki? Aydınlanmak önce gelir, 

ardından görmek gelir. Zihninizi geliştirin ve karmanızı yok edin, bunun ardından orijinal 

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

kişi Tamamlanmaya sadece aydınlandıklarına güvenerek ulaşabilir. Kalabalıklar içinde, 

bazıları görebilirken diğerleri göremeyebilir ve bu onların seviyeleri ve ruhsal 

potansiyelleri ile belirlenir. Uygulayıcılar sıklıkla görmenin peşinde oldukları için 

göremezler ki bu bir takıntıya yol açar, bu ortadan kaldırılmadığı sürece kişi göremez. Bu 

çoğunlukla karmanın engellemesi, uygun olmayan bir ortam veya uygulanan xiulian 

yöntemi ile ilgilidir; kişiye bağlı olan birçok sebep vardır. Görebilen bir kişinin durumunda 

bile belirsiz bir şekilde görenler vardır, çünkü sadece bulanık bir görüşle, Yol, 

aydınlanılacak bir yol olarak kalır. Bir kişi her şeyi, sanki kendisi oradaymış gibi çok net 

bir biçimde denetimlediğinde ve bulanık hiçbir şey kalmadığında, bu kişi gong kilidinin 

Açılması durumuna ulaşmış olur. O artık daha fazla kendini geliştiremez çünkü onun için 
artık aydınlanacak bir şey kalmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fa'yı Öğrenmek 

Entelektüeller Fa'yı öğrenirken, en fazla göze çarpan şu problemin farkında olmalıdır: 

Fa'ya, sıradan insanların teorik yazıları okudukları gibi çalışıyorlar; örneğin, davranışlarını 

irdelemek adına, ünlü kişilerin yazılarının sadece kendilerini ilgilendiren bölümlerini 

okumaları gibi. Bu bir uygulayıcının gelişim sürecini engeller. Hatta bazı kişiler, Dafa'nın 

xiulian uygulamasına farklı seviyelerde rehberlik edebilecek çok derin içsel anlamlar ve 

yüksek seviyeli şeyler içerdiğini öğrenince, onu kelime kelime araştırmaya bile kalkıştı, 

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

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

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

yerlerini araştırmamalısınız. Aslında bu da aynı zamanda (hemen çözülmesi gereken 

problemler hariç) bir takıntı şeklidir. Dafa'dan iyi bir anlayış elde etmenin tek yolu, onu 

herhangi bir niyet olmaksızın çalışmaktır. Zhuan Falun'u okumayı bitirdiğiniz her seferde, 

birazcık anlayış elde ettiğiniz müddetçe gelişim göstermişsinizdir. Okuduktan sonra 
sadece tek bir noktayı anladıysanız bile gerçek anlamda gelişim göstermiş olursunuz. 

Aslında xiulian'de kendinizi yavaş yavaş geliştirerek ve farkında olmadan yükseltirsiniz. 

Şunu aklınızda tutun: Kişi her şeyi, onların peşine düşmeksizin doğal bir şekilde elde 

etmelidir. 

 

 

 

Nasıl Yardım Edilir 

Farklı bölgelerde Dafa hakkında ileri düzeyde bir anlayışa sahip birçok asistan var ve 

onlar davranışları ile güzel bir örnek olabiliyor ve uygulama alanlarını iyi bir şekilde 

yürütebiliyorlar. Fakat aynı zamanda yeterince iyi uygulama yapmamış asistanlar da var 

ve bu da kendisini çoğunlukla çalışma metotlarında gösteriyor. Eğer bu kişiler, işlerin 

daha kolay yapılmasını sağlamak uygulama alanlarında işleri emirler vererek 

yürütüyorlarsa, bu bir problemdir. Fa'yı öğrenmek gönüllü bir eylemdir. Eğer bir öğrenci, 

kalbinin derinliklerinde bunu yapmak istemezse, hiç bir problem veya olay çözülemez ve 

kesinlikle anlaşmazlıklar ortaya çıkacaktır. Eğer bu yaklaşım düzeltilmezse bu 

anlaşmazlıkların şiddetlenmesine yol açar ve bu yüzden de insanların Fa'yı çalışmasını 
şiddetli bir şekilde mahveder. 

Daha kötüsü, bazı asistanlar uygulayıcıların kendilerine inanmasını ve kendilerine boyun 

eğmelerini sağlamak ve böylece kendilerini desteklemeleri için sıkça ortalıkta dedikodular 

ve sansasyonel şeyler yayıyorlar veya kendilerini sıra dışı biri olarak gösteriyorlar. 

Bunların hiçbirine izin verilmez. Asistanlarımız gönüllü olarak diğerlerine hizmet ederler 
ve Shifu değillerdir. Ne de böyle takıntılara sahip olmalıdırlar. 

O zaman asistanlık görevimizi nasıl iyi yapabiliriz? Öncelikle, kendinizi öğrencilerden biri 

olarak görmeli ve kendinizi onlardan daha üstün biri olarak görmemelisiniz. Eğer 

yaptığınız işte bilmediğiniz bir şeyler var ise, herkesle bunu alçakgönüllülük ile 

tartışmalısınız. Eğer bir şeyi yanlış yaparsanız, öğrencilere içtenlikle: "Ben de aynen sizin 

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

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

bütün uygulayıcılarla işbirliği içinde yapmayı isterseniz, nasıl sonuçlar elde edersiniz? Hiç 

kimse sizin iyi olmadığınızı söylemeyecektir. Tam tersine Fa'yı iyi öğrendiğinizi ve açık-

fikirli olduğunuzu düşüneceklerdir. Aslında Dafa tam burada ve hepiniz ona 

çalışıyorsunuz. Bir asistanın her ve bütün hareketleri, iyi veya kötü, öğrenciler tarafından 

Dafa’nın ışığında değerlendirilecektir ve onun iyi olup olmadığı net bir şekilde ayırt 



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

probleminiz olduğunu düşünecektir. Bu yüzden sadece alçakgönüllü olma yoluyla işleri iyi 

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

 

 

Boşluk Nedir? 

Boşluk (kong) nedir? Tutkulardan muaf olma durumu gerçek boşluk durumudur, 

maddesel anlamda boş olmak demek değildir. Bununla birlikte, Zen Budizm'i 

Dharma'sının sonuna ulaşmıştır ve öğretecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Bu kaotik 

durumdaki ''Dharma'nın Son Döneminde'' onu çalışan bazı kişiler, sanki onun felsefesinin 

özüne aydınlamışlar gibi mantıksız ve saçma davranarak hala inatla onun boşluk 

teorisinde diretiyorlar. Dharma'sının sadece 6 nesil boyunca etkili olabileceğini ve 

sonradan aktarılacak bir şey kalmayacağını onun kurucusu Boddhidarma'nın kendisi bile 

kabul etmişti. Neden bunun farkına varılmıyor? Eğer bir kişi her şeyin boş olduğunu, 

Fa'nın olmadığını, Buda'nın olmadığını, görünüşün olmadığını, benliğin olmadığını ve var 

oluşun olmadığını söylüyorsa, Boddhidarma nedir? Eğer Dharma yoksa Zen Budizm'inin 

boşluk teorisi nedir? Eğer Buda yoksa görünüş yoksa Sakyamuni kimdir? Eğer bir isminiz 

yoksa görünüşünüz yoksa benliğiniz yoksa var oluşunuz yoksa ve her şey “boşluksa”, 

niçin yeme içme zahmetine katlanıyorsunuz? Neden elbiseler giyiyorsunuz? Eğer 

gözleriniz oyulsaydı ne olurdu? Buna rağmen insan duygu ve tutkularına ne kadar bağımlı 

olduğunuza bir bakın. Aslında, bir Rulay'ın "boşluk" ile söylemek istediği, sıradan 

insanların tutkularından yoksun olmaktır. “Kirlerden arınmış olmak” gerçek boşluğun asıl 

özüdür. Evren var oluşunda, biçimlenmesinde ve sürekliliğinde doğasında var olan 

maddeye sahiptir. O nasıl boş olabilir? Bir Rulay tarafından aktarılmayan bir öğretinin kısa 

ömürlü olacağı kesindir ve öğretileri kesinlikle yok olacaktır. Bir Luohan'ın öğretisi ''Buda 
Fa'' değildir. Aydınlanın buna! Aydınlanın buna! 

 

 

Kararlı Ol 

Shifu buradayken güven dolusunuz. Shifu yokken xiulian'e olan ilginizi kaybediyorsunuz, 

sanki kendinizi Shifu için geliştiriyormuşsunuz ve geçici bir heves ile uygulamaya 

başlamışsınız gibi. Bu vasat bir kişinin en büyük zaafıdır. Sakyamuni, İsa, Lao Zi ve 

Konfüçyüs iki bin yıldan fazla bir zaman önce gittiler, fakat onların öğrencileri hiçbir 

zaman ustaları etrafta olmadan uygulama yapamayacaklarını hissetmediler. Xiulian sizin 

kendi meselenizdir ve hiç kimse sizin için xiulian uygulayamaz. Shifu size, en azından 

yüzeyde Fa prensiplerini anlatabilir. Zihninizi geliştirmek ve arzularınızın bağlarını 

çözmek, aydınlanmanın bilgeliğini edinmek ve de şüpheyi yok etmek, sizin kendi 

sorumluluğunuzdur. Eğer bu yola bir heves ile başladıysanız, zihniniz kesinlikle sağlam 

olmayacaktır ve insan toplumunda yaşarken kesinlikle temel olan şeyleri unutacaksınız. 

Eğer inancınıza sıkı sıkıya tutunmazsanız, bütün bir yaşamın ardından hiçbir şey elde 
edemeyeceksiniz. Bir başka fırsatın ne zaman geleceğini kimse bilmez. Çok zordur! 

 

 

 

 

 

 



Budizm Öğretisi Buda Fa'nın En Kuvvetsiz ve En Ufak Kısmıdır 

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

çünkü o ölçülemezdir. Bu yalnızca insanların Budizm'in kutsal yazıtlarını Fa olarak 

isimlendirmeye alışık olmasındandır. Aslında, kozmik vücut o kadar uçsuz bucaksızdır ki, 

bir Buda'nın evren anlayışının ötesindedir. Tao Okulu'nun Tai-chi teorisi de aynı şekilde 

evreni düşük bir seviyeden algılayıştır ve sıradan insanların seviyesinde gerçek bir Fa 

sağlamaz, daha çok insanların xiulian uygulayabilmesini sağlayacak, evrenin dış 

yüzeyindeki sınırlı fenomenlerle az sayıda prensibi kapsar. Sıradan insanlar en düşük 

seviyedeki varlıklar oldukları için, gerçek Buda Fa'yı bilmelerine izin verilmez. Fakat 

insanlar bilge kişilerden şunu duymuşlardır: "Buda'ya saygı göstermek xiulian 

uygulayabilme fırsatının tohumunu ekebilir,” “efsunlu sözler tekrarlayan uygulayıcılar 

yüksek yaşamların korumasını elde edebilir,” “Tapınağa ait kurallara uymak kişiyi bir 

uygulayıcının standardına ulaştırabilir." Tarih boyunca, insanlar Aydınlanmış Olan’ın (Buda 

Sakyamuni) sözlerinin kendi başlarına Buda Fa olup olmadığı konusunda sürekli olarak 

tartıştı ve onları araştırdı. Bir Rulay'ın öğretisi Buda Doğası'nın bir tezahürüdür ve ona 

aynı zamanda Fa'nın bir ifadesi denebilir. Fakat o evrenin gerçek Fa'sı değildir, çünkü 

geçmişte insanların Buda Fa'nın gerçek tezahürünü bilmeleri kesinlikle yasaktı. Buda 

Fa'nın ne olduğuna sadece xiulian yoluyla yüksek seviyelere ulaşan bir kişi tarafından 

aydınlanılabilirdi, işte bu yüzden insanların xiulian uygulamasının gerçek özünü 

bilmelerine hiç izin verilmiyordu. Falun Dafa evrenin özel doğasını -Buda Fa- çağlardan 

beri ilk defa insanlara açıkladı. Bu, cennete çıkmak için onlara bir merdiven sağlamak ile 

eş değerdedir. Bu yüzden, evrenin Dafa'sını, bir zamanlar Budizm'de öğretilmiş olanlar ile 
nasıl karşılaştırabilirsiniz? 

 

 

 

 

 

 

 

“Bilgelik” Nedir? 

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

olduklarını düşünür. Aslında onların hepsi gerçekten de çok ehemmiyetsizdir, çünkü onlar 

sıradan insanlardır. Onların bildiği, günümüz toplumunun çağdaş biliminin anlayabildiği 

çok küçük bilgidir ve hepsi budur. Bu sınırsız evrende, en makroskobik seviyeden en 

mikroskobik seviyeye baktığınızda, insan toplumu, en dış katmanda ve en yüzeyde tam 

olarak en merkezi olarak yerleştirilmiştir. Ayrıca içindeki canlılar da var oluşun en düşük-

seviyeli formundadır; bu yüzden onların maddi olan ve ruhsal olan ile ilgili olanı bilgisi çok 

sınırlı, yüzeysel ve acınasıdır. Bir kişi, insan ırkının tüm bilgilerini kavrasa bile, hala 

sıradan bir insan olarak kalacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Xiulian Uygulamak İçin Emekliliği Beklemek 

Derslerime katılmış olan belirli sayıda iyi bir doğuş kalitesine sahip öğrenciler var fakat 

işleri ile meşgul oldukları için uygulama yapmayı bıraktılar. Ne kadar da yazık! Eğer onlar 

vasat, sıradan insanlar olsalardı, daha fazla bir şey söylemez ve onları kendi haline 

bırakırdım. Fakat bu kişiler söz vermiş kişilerdir. İnsan ahlakı her geçen gün çok büyük 

bir hızla düşüyor ve sıradan insanların hepsi bu akıntıyla sürükleniyor. Bu kişiler için 

Tao'dan ne kadar uzaklaşırlarsa, xiulian yoluyla geri dönmek bir o kadar zorlaşır. Aslında 

xiulian uygulaması, kişinin zihnini geliştirmesidir ve özellikle de işyerlerinin karmaşık 

ortamı, xinxing'inizi geliştirmeniz için size güzel bir fırsat verir. Emekli olursanız, xiulian 

uygulamak için olan en ideal ortamı kaybetmeyecek misiniz? Herhangi bir sorun olmadan 

ne geliştireceksiniz? Kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Kişinin hayatı o kadardır ki, çoğu 

zaman güzel planlarınız da olsa gelecekte [xiulian uygulamanız için] yeterli zamanınızın 

kalıp kalmadığını biliyor musunuz? Xiulian çocuk oyunu değildir ve hatta sıradan insanlara 

ait olan her şeyden daha ciddidir -o değeri bilinmemezlik edilecek bir şey değildir. Şansı 

kaçırdığınızda, altı yollu reenkarnasyon döngüsü içerisinde, bir insan vücudunu tekrar ne 

zaman elde edebileceğinizi kim söyleyebilir? Şans kapıyı bir kere çalar. Bir türlü bu 

tutunduğunuz hayalsi yanılsama bir kez ortadan kaybolduğunda, ne kaybetmiş 
olduğunuzun farkına varacaksınız. 


