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Нито необятността на Вселената, нито грандиозността на
космическото тяло някога ще бъдат опознати от човека чрез изследване. Микроскопичността на материята също никога няма да
бъде наблюдавана или измерена от него. Човешкото тяло е толкова трудно за разбиране, че надхвърля човешкото познание, което може единствено да засегне повърхността. Животът е толкова
сложен и разнообразен, че завинаги ще остане загадка за човека.
Ли Хонгджъ
24 септември 1995 г.

Злият човек е във владение на завистта. От егоизъм и гняв той
се оплаква от несправедливостта спрямо себе си.
Доброжелателният човек притежава винаги състрадателно
сърце. Без недоволство и омраза той приема трудностите като радост.
Просветленият човек няма никакви привързаности. Той тихо
наблюдава заблудените от илюзии хора по света.
Ли Хонгджъ
25 септември 1995 г.
Този, който е равнодушен към обикновените скърби и радости,
е самоусъвършенстващ се.
Този, който не е привързан към светските загуба и печалба,
е Архат.
Ли Хонгджъ
май 1995 г.

Преподаване на Фа на остров Лантау
Някои хора не успяват в самоусъвършенстването през живота си,
нито дават обет да продължат да се самоусъвършенстват в следващите си животи; така вероятно ще се преродят като обикновени
хора и по-нататък няма да имат шанс да се самоусъвършенстват.
В този случай това, което са усъвършенствали в предишния си
живот, се преобразува в добра съдба. Например много високопоставени служители са преродени монаси. Те са преминали през
огромни трудности в самоусъвършенстването си и са натрупали
някои благословии, и по този начин, макар и самоусъвършенстването им в крайна сметка да не е било успешно, са станали високопоставени служители или императори.
Ако дадат обет, че ако не успеят в самоусъвършенстването в
този живот, ще се самоусъвършенстват отново в следващия, този
акт ще помогне за създаването на кармична връзка в следващия
им живот. В следващия си живот те може да имат кармична връзка
за самоусъвършенстване и да продължат самоусъвършенстването
си в същата дисциплина. Ако човек направи такъв обет, той няма
да бъде под грижата на подземните божества от ниски нива, след
като се прероди. Неговият учител ще се грижи за него, следвайки го и наблюдавайки го, докато той се преражда, гарантирайки,
че той е роден в семейство, което ще подпомогне самоусъвършенстването му. И така той отново ще има шанс да се самоусъвършенства.
Голяма част от монасите в някои манастири няма да успеят в
самоусъвършенстването. Основните причини да не успеят са, че
много привързаности не са изоставени, че те не знаят как да се самоусъвършенстват и че не са получили Фа. Някои хора мислят, че
могат успешно да се самоусъвършенстват в Буда чрез монотонно
пеене на сутрите, но няма да успеят, ако не се отърсят от човешките привързаности. Техните съзнания обаче са в крайна сметка
фокусирани върху Буда, така че след като умрат, те бродят в храма
и се самоусъвършенстват с другите. Ето как е за тях. Не можете
напълно да го наречете „призрак“, но не можете да го наречете и
„монах“, тъй като той не е човешко същество. Понастоящем човечеството е в хаотично състояние. Освен това някои статуи на
Буда нямат Буда върху себе си и някои фалшиви Буди са създадени
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в резултат от преклонението на отделни хора. В наши дни някои
хора връзват червена платнена лента на дърво и започват да ѝ се
прекланят, те се кланят и на планини и скали. Ще се поклонят по
същия начин и на Буда статуя, след като е направена, въпреки че
не е била осветена. Такова преклонение е довело до съществуването на фалшиви Буди. [Тези фалшиви Буди] изглеждат точно същите като истинските Буди, но са фалшиви и вършат лоши неща в
облика на Буди. Това се случва доста често.
Небето поставя строги условия за постигане на Праведно достижение, за разлика от това, което си представят хората. В действителност будизмът е престанал да бъде ефективен с настъпването на съвремието. Много хора вече не знаят как да се самоусъвършенстват и сега самоусъвършенстването е трудно. Сега в будизма
има множество интерпретации на будистките сутри. Един монах
ги тълкува по един начин, а друг монах – по друг. Но такива тълкувания могат да накарат хората да се отклонят и всички те се явяват
подкопаване на Буда Фа. Хората могат да достигнат до нови прозрения единствено от оригиналните думи и значения в будистките
сутри и само по този начин могат да достигнат дори до най-малката степен на прозрение. Но дори проумяното от тях да е само
миниатюрна частица от един принцип, с това те са се подобрили.
И когато отново четат, те ще разберат друг принцип и отново ще
са се повишили. На различни нива ще достигнат до различни разбирания. Някои монаси са се опитвали да дефинират значението на будистките сутри, а някои дори са написали книги, в които
интерпретират Буда Фа, като дефинират, че това изречение има
еди-какво си значение, другото има еди-какво си значение... това
значение, онова значение... Но изреченията, първоначално изречени от Буда, имат различни значения на различни нива, простиращи се чак до сферата на Татагата. Междувременно монахът,
който върши това, е на ниско ниво в самоусъвършенстването и не
е разбрал принципите на Бодхисатва или Буда. Въпреки това той
се опитва да обясни какво означават будистките сутри, когато в
действителност това не е нищо повече от собственото му разбиране в собствената му сфера. Неговите думи не съдържат по-високи
значения и единствено ще доведат другите до ниско ниво на разбиране, приковавайки ги там. Той всъщност води хората по зъл
път. Когато казва: „Това, което Буда е имал предвид, е, че...“, хората
ще бъдат ограничени от това. Те ще интерпретират нещата по този
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начин и никой няма да бъде в състояние да се самоусъвършенства
до по-високи нива.
Много интерпретации от този род са се разпространявали
през поколенията. Когато хората говорят за „Трипитака“1 – сутри, правила и трактати – сутрите трябва да бъдат разглеждани
различно; нито за монашеските правила, нито за философските
трактати може да се смята, че са на едно и също ниво със сутрите.
Специално трактатите са пълни с произволни коментари относно
Буда Фа и унищожават първоначалните му значения. Днешните
монаси използват светска терминология, за да обяснят будистките сутри, но са се провалили напълно. Първоначалният смисъл на
преподаденото от Буда Шакямуни трябва да остане точно както си
е и всяка интерпретация би била отклонение. Това е една от причините, поради която за днешните монаси е трудно да успеят в самоусъвършенстването. Монасите обаче не знаят това и когато не
могат да разберат оригиналния текст на будистките сутри – което
се случва, тъй като те са били съставени с ранна класическа граматика – започват да търсят справочни материали. Но тези справочни материали са пълни с безотговорни интерпретации, които
авторите са направили въз основа на собствените си повърхностни разбирания. Това е било проблем в цялата история. И в древни
времена е било така, затова не вярвайте сляпо на книги, написани
отдавна. Те не са изключение и в действителност са послужили за
подкопаването на Фа. Буда Шакямуни е казал, че неговият Дхарма
няма да бъде добър след определен брой години и че когато периодът Края на Дхарма настъпи, ще дойдат демони, за да увредят
Дхарма. Това е една от причините.
Будизмът вече не съществува в Индия и това се дължи на
безотговорните действия на монасите там. Един ще разбере значението [на сутрата] по един начин, друг – по друг начин, създавайки заплетена бъркотия от различни мнения. До каквито и
разбирания да се е достигало, това не е било разбирането, което
Буда Шакямуни е имал предвид; първоначалното значение е било
изгубено. Ето защо будизмът вече не съществува в Индия.
Можете да споделяте с другите прозренията, до които сте
достигнали, тъй като в този случай вие говорите за собствения си
1

прев.

„Трипитака“ („Трите кошници“) – три сборника с будистки наставления – бел.
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опит и прозрения в будистките сутри. В това няма нищо погрешно и то няма да има никакви негативни последици. Най-лошото
е използването на собствени думи, за да се дефинира смисълът
на пасажи от будистките сутри. Всяко оригинално изречение не е
ограничено единствено до разбирането, което се проявява на определено ниво. Може да намирате даден изказан там принцип за
действително правилен и добър, но след като се издигнете и подобрите още повече, ще откриете, че същото изречение съдържа
още по-висш принцип.
Буда Шакямуни прекарал 49 години в предаване на своя Дхарма. В началото той не бил достигнал нивото на Татагата и бил
преподал част от своя Фа преди много години. Но преподавал непрекъснато и това, което преподал в по-късните си години преди
своята Нирвана, било много различно от преподаденото от него
по-рано. Това е така, защото самият той преминал през процес на
постоянно достигане до нови прозрения и подобрения, и самият
той непрекъснато се самоусъвършенствал. Но фактически той не
е оставил за човечеството принципите на Фа на Вселената; само
днешните хора са тези, които го наричат „Фа“ или „сутри“. Когато
Буда Шакямуни е бил жив, не е имало сутри. Съдържанието им е
продукт на хора, които по-късно си припомнили думите на Буда
Шакямуни, и в процеса на съставянето им е имало грешки. Истинското значение на част от казаното от Буда Шакямуни е било
изменено, но така или иначе на хората по онова време е било позволено да знаят само толкова. Нищо от това не е било случайно;
по скоро е било предопределено да бъде така. Това е било така,
защото в миналото никой не се се е осмелявал да записва неща от
самоусъвършенстването точно и ясно и да ги оставя на човешките
същества. Хората е трябвало да разбират всичко сами. Човешките същества са в заблуда и не знаят нищо. За тях е просто много
трудно да прозрат нещата.
Това, което Буда Шакямуни е оставил на хората по време на
живота си, са били главно монашеските наставления. Накрая, когато бил напът да навлезе в Нирвана, един от неговите ученици го
попитал: „Сега, когато нашият Учител напусне, кого да приемем
като наш Учител?“ Отговорът на Буда Шакямуни бил: „Вземете
наставленията за свой Учител.“ И в действителност наставленията, които той оставил, можели да напътстват самоусъвършенстващите се до постигане на Съвършенство. Наставленията били
установени, докато той все още бил жив, докато по-късните по10

коления съхранили като сутри неща, които записали на по-късен етап, базирайки се на казаното от него в миналото. Аз съм
първият, който наистина е оставил на човешките същества неща
за усъвършенстване; това никога не е правено преди. Направих
нещо, което никой преди мен никога не е правил, и дадох на хората стълба към Небето.
В действителност религиите имат две цели. Първо, те наистина правят възможно онези, които са добри и могат да се самоусъвършенстват, да постигнат Дао; и второ, те могат да подсигурят
нравствеността на човешкото общество да остане на относително
високо ниво. Това са двете неща, които религиите трябва да правят. Това, което аз предавам, обаче, не е предназначено да бъде
религия. Но въпреки това истинското предаване на Фа и спасяване на хора ще има същия ефект – а именно, истински да позволи на хората да достигнат Дао и да се самоусъвършенстват, да ви
предложи път; и да позволи на много хора, които са чули Фа и са
чели книгата, да разберат някои принципи, въпреки че може и да
не искат да се самоусъвършенстват, и по този начин впоследствие
те няма преднамерено да правят лоши и вредни неща. Така че резултатът е същият, като човешкият морал се поддържа на сравнително високо ниво. Това има и такъв ефект. Истинско предаване
на практика и преподаване на хората – не е ли това спасение на
хората?
В предисторически периоди някои човешки цивилизации са
се запазвали по-дълго, а някои – по-кратко, като някои са просъществували значително дълъг период. Във всеки период пътят
на развитие на науката, поеман от човечеството, е бил различен.
Хората днес действат в рамките на съвременното научно развитие
и не могат да осъзнаят, че има и други пътища, по които науката
би могла да се развие. В действителност науката на древен Китай е била напълно различна от днешната наука, която е дошла
от Европа. Тази на древен Китай е насочвала своите изследвания
директно към човешкия живот и Вселената. Древните са се осмелявали да проучват неща, които са нематериални и невидими, и са
били способни да потвърдят тяхното съществуване. Усещанията,
които човек има, докато седи в медитация, стават все по-силни, до
момента, в който станат не само ясно изразени, но също нещо осезаемо и видимо. По този начин нещо безформено се превръща в
нещо с форма. Така древните са поели по различен път, изучаващ
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мистериите на живота и взаимовръзката между човешкото тяло и
Вселената – път напълно различен от днешните емпирични науки.
Луната в действителност е създадена от предисторическите
хора и е куха отвътре. Предисторическото човечество е било много развито. Днес хората казват, че пирамидите са построени от
египтяните, и се опитват да определят откъде са били транспортирани камъните. Но това изобщо не е така. Пирамидите в действителност принадлежат на предисторическа култура и на определен
етап са били потопени на дъното на морето. Поради последвали
промени на Земята – а именно множество размествания на континенталните плочи – пирамидите са се появили отново. С времето
броят на хората в тази област нараснал, като новите обитатели постепенно разбрали предназначението [на пирамидите] – а именно,
че те могат да съхраняват неща за изключително дълги периоди от
време. Ето защо поставили в тях човешки трупове. Но тези хора
не са онези, които са построили пирамидите; египтяните просто са ги открили и използвали. По-късно египтяните построили
по-малки версии на пирамидите, базирайки се на първоначалните, и така са объркали учените.
Днешният човек е способен да разглежда тези въпроси единствено с оглед на сегашните си познания, като най-забележимият
резултат е, че многото правила и дефиниции, установени от множеството учени, на практика задушават хората. Дарвин е казал, че
човекът е еволюирал от маймуната, и хората навсякъде по света
вярват, че човекът действително е еволюирал от маймуната. В резултат на това са си направили различни изводи на базата на тази
теория. Сега науката е открила определени неща, които се простират далеч отвъд историята на нашата съвременна цивилизация, но
хората не се осмеляват да ги признаят и ги смятат за невъзможни,
продължават да правят произволни заключения и да говорят безсмислици. Един ден ще възникне наука за човешкото тяло. Физиката, химията и други бъдещи научни дисциплини може би ще
бъдат развити на различна база – не непременно изцяло тази на
Запада. Определенията, дадени от съвременната емпирична наука, са много ограничени и признават само това, което е видимо и
осезаемо; нищо невидимо и неосезаемо не се признава. Нейните
научни определения изобщо не са научни и напълно са ограничили човека в своите рамки. Когато използвате научни средства, за
да откриете неща, които са невидими и неосезаеми за човека, не е
ли това наука? Не трябва ли да бъде смятано за наука?
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Истинското разбиране за материята се различава от това на
днешните учени. Когато днешните учени изучават неща като неутрони и атоми, те вярват, че това не е безопасно, тъй като частиците излъчват радиация, ако не са поставени в оловен контейнер.
Това е разбирането им, базирано на съществуващи теории в рамките на обхвата на собствените им изследвания. Това обаче е само
малката част, която те могат да знаят. В действителност всички
обекти са живи. Буда Шакямуни е казал същото. Независимо от
кое измерение е, материята, която се намира там, съществува материално и същевременно е жива. Всички неутрони, атоми, гама
лъчи и материя на дори още по-микроскопични нива могат да бъдат контролирани, но човек трябва да е достигнал необходимото
ниво, за да го направи. Гонг, който развиваме чрез самоусъвършенстване, всъщност има мощна радиация, която самоусъвършенстващият се е напълно способен да контролира. Съвременната наука изследва как е била образувана Вселената, предлагайки
всевъзможни теории и опитвайки се да определи нейния състав.
Едно разбиране от по-високо ниво е, че Вселената е съставена от
време и пространство. А в действителност на най-фундаментално
ниво Вселената е съставена от енергия. Колкото по-микроскопична е материята, толкова по-висока е радиоактивността ѝ и това е
същността на това, което се случва на най-фундаменталното ниво.
Днешните учени не биха стигнали толкова далеч, че да приемат
това, защото тяхното знание не е на този етап.
Материята на едно изключително микроскопично ниво – в
едно изключително микроскопично състояние – представлява
първична материя, която в действителност не е жива. Това е форма на първична материя, която не може да бъде разбрана с начина на мислене на обикновените хора. Тази първична материя е
ужасяваща, тъй като всеки обект, попаднал в нея, ще бъде разтворен и дезинтегриран. Тази първична материя, строго погледнато,
не може да бъде наричана „материя“. Вселената има специфично
свойство, наречено Джън-Шан-Жен. Защо миниатюрните частици на обектите всички съдържат Джън-Шан-Жен? Всъщност
Джън-Шан-Жен може да съедини и скрепи най-първичната материя – най-първичната единица, която не може да бъде наречена
„материя“ в пълния смисъл на думата – и така съединява и скрепява най-първичното нещо, образувайки най-миниатюрния тип
първоначална материя. След като тя бъде образувана, на базата на
това биват съставени различни видове изключително малки час13

тици материя, а тези малки частици на свой ред се прегрупират, за
да формират почвата, камъка, метала, светлината и времето, присъстващи в различни измерения – основните материи във Вселената. По-нататък това води до създаването на по-големи форми
на материя, получавайки в резултат безбройни обекти. Така че, когато всички неща и обекти са създадени от това специално свойство на Вселената, те по естествен начин съдържат в себе си ограничителното качество на Фа на Вселената. Така цялата материя
притежава Буда природа – тоест Джън-Шан-Жен – елементът,
който съставя Вселената. И това е Буда Фа, известен и като „Дао“.
Всички неща са живи и притежават Буда природа; те просто
имат склонност да се изтощават. С изключение на специалната характеристика Джън-Шан-Жен, всяка форма на производна материя е изправена пред сериозна опасност, когато бъде изтощена –
износването и разрушаването на нещо материално. С други думи,
предметите се разпадат. Разпадането на предметите в най-общ
смисъл означава, че по-ниските нива на Вселената се влошават, че
Фа престава да функционира. Когато Фа в сърцата на хората престане да функционира, човешките същества стават лоши, бидейки
вече необвързани с морални ценности. Когато човешката нравственост се поддържа в нормално състояние, Фа може да остане
постоянен и стабилен; това е възможно дотогава, докато човешкото сърце не стане лошо. Но ако не успее в това, едно човешко
същество трябва да премине през шестте кръга на прераждане и
без значение в какво се превръща в цикъла на прераждане – било
то в растение, животно, предмет, цимент или пясък – каквото и да
бъде, то все още ще носи със себе си своята карма. И така, от тази
гледна точка, когато човечеството дегенерира, не дегенерира само
човешкото общество, а по-скоро всички неща. В периода Края на
Дхарма Земята, определени измерения на Вселената, цветята, тревите и дърветата всички имат карма.
Със съществуването на шестте кръга на прераждане е възможно едно човешко същество да бъде родено като човек в един живот и като животно в следващия. В действителност шестте кръга
на прераждане не са ограничени до прераждане само в тези шест
кръга. Шестте са само описаните от Буда Шакямуни. Един живот
може да се прероди като човешко същество, небесно същество
или демон Асура, точно както може да се прероди и в нещо като
диво животно, домашно животно или материален обект.
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Ако човешката наука ще се развива до определено ниво, преди всичко стандартът на човешката нравственост трябва да се издигне, за да не избухне нещо като космическа война. Човешките
същества никога няма да са в състояние да достигнат сферите на
Буда чрез технологията. Защо е така? Това, което владеят Будите
и небесните същества, са науки и технологии, по-висши от тези
на човечеството. Казано по друг начин, ако човешките същества
искат да се издигнат до такива висоти, те не могат да го направят
просто със средствата на науката и технологиите. Ако научните
и технологичните средства наистина бяха способни на такива
пробиви, наистина щяха да се случат природни бедствия. Това е
така, защото ако хората можеха да достигнат сфери от такива височини чрез технологии и да получат божествени сили от такава
величина, но съзнанието им все още е изпълнено с войнственост,
алчност, сексуално желание, различни желания, завист и всякакви
видове привързаности, включително към слава и печалба, ако те
занесат там привързаности от всякакъв вид, хаос ще сполети Небесата. Така че този сценарий в никакъв случай не е позволено да
се осъществи.
Единственият начин човешките същества да достигнат такива висоти е чрез самоусъвършенстване. Единствено с отказване
от привързаности и желания чрез изтощително самоусъвършенстване и асимилирайки се със специалната характеристика на
Вселената – Джън-Шан-Жен, е възможно да достигнат едно такова високо ниво. Какво е науката? Това, което владеят Будите и
Боговете, е най-висшата наука. Тяхното разбиране на материята е
най-висше и на микроскопични нива те могат да видят материята
до определена микроскопична степен, както и по-големите форми
на материя, които съществуват във Вселената. В момента начинът,
по който човешките същества си я представят, е, че съществува
това материално нещо тук, след това има молекули и тогава по-надолу са атомите и така нататък... А доколкото до материята, която
е по-крупна, те вярват, че планетите са най-големите. Но планетите не са най-голямата форма на материя; има други дори още
по-големи форми. Будите са способни да виждат значително големи форми на материя, както и значително миниатюрни такива
на микроскопично ниво. Дори с такива способности обаче Будите,
включително и Татагатите, все още не могат да видят произхода
на материята; дори Татагатите не могат да видят колко голяма в
края на краищата е Вселената.
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Съществата в Небесата казват, че да се самоусъвършенстваш
е много трудно, че самоусъвършенстването е почти невъзможно.
И защо го казват? Защото Будите нямат никакви трудности, които да понасят. Будите в Небесата нямат никакви трудности. Всичко, което имат, са приятни неща, радостни неща и могат да имат
всичко, което пожелаят – те са напълно свободни и безгрижни.
Помислете за това тогава: имайки велики божествени сили и без
трудности, как биха могли да се самоусъвършенстват? За тях наистина е трудно да се подобрят. За човешките същества е по-лесно
да се самоусъвършенстват, но ако хората не достигнат тази по-висока сфера, никой не може да се издигне там. Това е подобно на
бутилка, която, пълна с мръсотия, не може да се издигне до повърхността на водата. Определено е така, че човек не може да се
издигне там, без да се пречисти.
Великата мъдрост на един Буда се отнася до великата мъдрост
в рамките на неговата сфера. Един Буда, чието ниво е два пъти
по-високо от Татагата, разбира принципите на Вселената на много по-високо ниво. Когато говори за три хиляди огромни свята,
той няма предвид, че ги има във всяка песъчинка. Великите просветлени са открили, че някои песъчинки и камъни ги имат. Но в
някои камъни ги няма. В гранита няма. При някои камъни, когато
вземете един от тях, виждате изключително необятен свят и [съществата, намиращи се там,] изглеждат като човешки същества.
Те не усещат вибрации дори и ако хвърлите [камъка], защото това
е просто начинът, по който те съществуват; ако го поставите някъде или дори ако го потопите във вода, тя не може да проникне
в неговото измерение.
Това е един огромен свят. Начинът, по който човешките същества възприемат размерите на предметите, е в действителност
погрешен. Няма такова нещо като „размер“ по начина, по който го
разбират обикновените хора. Вие виждате, че един обект изглежда така, но това е само проявлението му сред обикновените хора.
Било то къс хартия, картина или много тънък лист хартия – върху
всеки един от тях може да има Фашъни. Обикновените човешки
същества го намират за немислимо, но те са просто обикновени
хора.
В действителност в нашето физическо измерение на Земята
човекът не е единственият хуманоиден вид. Има хуманоиди, които живеят в моретата. В миналото някои направиха това обществено достояние, но обикновеното общество не можа да го приеме
16

и го обяви за мит. В действителност обаче казаното беше вярно.
Когато континенталните плочи започват да се разместват, се появяват много части от океанското дъно. На океанското дъно има
хуманоиди, няколко вида. Някои от тях приличат на нас, а други са
доста по-различни. Някои имат хриле, докато други са човеци от
кръста нагоре и риба от кръста надолу; трети имат човешки крака,
а горната част на тялото им е риба.
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Уроци от будизма
Днес някои монаси са написали много книги. Но какво са написали? Черно Чи изпълва всяка дума и ред. Самите тези хора не могат
да го видят; нещата вътре са в ужасен безпорядък. Явления като
тези са много широко разпространени в периода Края на Дхарма.
Дхарма на Буда Шакямуни е възникнал в Индия, така че как
така е изчезнал оттам? Докато Буда Шакямуни бил жив, нещата, които преподавал и изисквал от хората, били спазвани. Когато Буда Шакямуни проповядвал своя Дхарма, ако някой не го
разбирал, той можел да се допита да него. И ако направел нещо
погрешно, Буда Шакямуни можел да го коригира. След като Буда
Шакямуни напуснал този свят, много монаси дали неправилни
тълкувания, базирани на техните лични интерпретации на думите на Буда Шакямуни. Да предположим, че Буда Шакямуни се е
самоусъвършенствал до ниво, високо колкото една къща, а средният монах успява да се самоусъвършенства само до височината на една крачка – би ли могъл този монах да разбере всички
истински вътрешни значения на Дхарма на различните нива по
целия път към небесния ранг на Татагата? На всяко ниво думите на Буда Шакямуни съдържат метода за самоусъвършенстване
на това ниво. Ето защо самоусъвършенстващият се може да се
самоусъвършенства нагоре на базата на разбиранията, до които
достига на различни нива. Когато той се самоусъвършенства до
ново ниво, там винаги ще има Фа, който да го ръководи. И по тази
причина той достига до ново разбиране на едно и също изречение
от Фа всеки път, когато достигне до ново ниво. С оригиналните
текстове на будистките сутри вие ще достигате до ново разбиране
при всеки прочит. Когато се подобрите още и отново прочетете
сутрите, отново ще достигнете до нови разбирания. Само по този
начин, когато продължавате да изучавате и да променяте и подоб
рявате своето разбиране, вашето ниво на самоусъвършенстване
ще се повиши.
Щом някои монаси дискутирали будистките сутри през призмата на собствените си интерпретации и го направили с понятията на обикновените хора, или написали книги от този сорт, те
незабавно повлекли хората в ограничените си рамки. Те правели
интерпретации на будистките сутри. Думите на Буда Шакямуни
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били от много високо ниво и съдържали толкова много по-дълбок смисъл. Но тези монаси не се били просветлили до нищо от
това. Причината е била, че техните нива на самоусъвършенстване
са били ниски! Така че когато думите им бъдат взети присърце от
будистите, [тези думи] водят и ограничават хората до познавателната рамка на монаха. На повърхността това, което са правели, е
нещо добро, тъй като изглежда, че насърчават хората да изучават
будизма. Но в действителност не са ли подкопавали Буда Фа? Подкопаването на Буда Фа може да приеме различни форми. Някои
саботьори го възхваляват и го подкопават същевременно. Такава
вреда е най-трудно да се разпознае или да се прозре и тя е най-пагубна. Дхарма на Буда Шакямуни повече не се предава в Индия
именно поради това.
Много хора се опитват да обяснят какво е преподавал Буда
Шакямуни, казвайки, че думите му имат такова и такова значение.
Но това е само разбирането, до което тези хора са достигнали на
собствените си нива. Небесното око на някои е отворено и те са
видели някои истини на различни нива. Но [видяното от тях] не
е толкова високо и проникновено като това, което Буда Шакямуни е видял на нивото на Татагата, и измеренията, през които те
са пробили, не са толкова обширни. А хората, чието Небесно око
е отворено на много ниски нива, могат да видят едва няколко
измерения и те са на много ниски нива. Има различни истини в
различните измерения, така че когато те казват, че едно нещо е
еди-как си, това не е точно така. Тези, които безотговорно интерпретират Фа, въвеждат хората в ограничителните рамки на собствените си разбирания. Тогава кажете ми: защитават ли те Буда Фа
или го подкопават? Ето защо на никого не е позволено да промени
дори една дума от сутрите! Просто се просветлявайте и усъвършенствайте според първоначалното им значение! На никого не
е позволено произволно да интерпретира дори една-единствена
дума от будистките сутри. Можете обаче да говорите за собствените си индивидуални разбирания. Хората могат да споделят един
с друг, казвайки: „Аз се просветлих до нещо... Сега видях следното
значение...“, „Чувствам, че това показва, че не съм се справил добре
с нещо, така че трябва да се подобря по определен начин...“ или
„Това изречение се отнася до мен, загатвайки, че не съм се справил
добре. Това е чудесно.“ Когато този човек се подобри и го прочете
отново, ще открие, че същото изречение предоставя ново прозре19

ние. Ето как хората се подобряват и това е начинът, по който те се
просветляват и разбират нещата.
В днешно време има монаси и светски будисти, които са написали много неща и които разглеждат написаното от тях като сутри. Но само Фа, преподаден от един Буда, е сутра! Как може тези
неща, които са написали, да се квалифицират като сутри?! И все
пак те ги наричат „сутри“. И което е още по-лошо, много светски
будисти и монаси преследват слава и материални придобивки и
обичат показността. Те са самодоволни, когато другите ги хвалят.
Един самоусъвършенстващ се трябва наистина да се усъвършенства. Истинското самоусъвършенстване означава освобождаване
от човешките привързаности. Нещата като преследването на слава и печалба сред обикновените хора, борбата и самоизтъкването,
завистливото сърце – всички човешки желания и привързаности
трябва да бъдат елиминирани. Така че, когато става въпрос за тези,
които имат силно желание да изпреварят всички и да се самоизтъкнат в светския свят, човек може да си представи колко много
привързаности ще проявят. За истинските самоусъвършенстващи
се гледката на такива хора е наистина трудно поносима. Има и такива, които се самоусъвършенстват в Буда, но все още имат силно
желание за пари и богатство. Те не изказват това открито, но в момента, в който сърцето или съзнанието им се развълнува, хората
на високи нива в самоусъвършенстването и Будите го знаят.
Тук фокусът е върху тези, които се самоусъвършенстват професионално [като монаси или свещеници], но същото в действителност се отнася и за мнозина, които изучават будизъм. Тези хора
наистина ли изучават будизъм? Какво усъвършенстват самоусъвършенстващите се, в крайна сметка? Самоусъвършенстването не
е нищо друго, освен премахване на привързаности. Много, много
леко трябва да се гледа на всички обикновени човешки желания.
Защо много хора, които са получили Дао, са се отправили дълбоко
в планините и не желаят да остават в манастири в периода Края
на Дхарма? Причината, поради която са отишли в планините и
горите е, че са установили, че много от хората в манастирите не
се самоусъвършенстват истински. Много от монасите там имали
привързаности, които не искали да изоставят, те интриганствали
един срещу друг и това вече не били места на чистота или истинско самоусъвършенстване. Поради това тези самоусъвършенстващи се избягали, като отишли надалеч.
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Разбира се, има и явна вреда, причинена от култове и демонични практики. Те са лесни за разпознаване и човек може с един
поглед да каже, че са зли. Вредата, нанесена в името на будизма
обаче, е най-тежка. Защо Буда Шакямуни е казал, че неговият
Дхарма повече няма да е способен да спасява хора в периода Края
на Дхарма? Днес е периодът Края на Дхарма. За монасите е трудно
да спасят себе си, камо ли другите! Описвал съм нещата, които
се случват в периода Края на Дхарма, и някои хора внезапно са
осъзнали истината. Развитието на днешното общество е ужасяващо. Само погледнете и ще видите, че са се появили всевъзможни
фалшиви, порочни, зли и хаотични неща!
И така, тук ние изложихме тези принципи, но те не са непременно предназначени конкретно за някого. Много монаси са
написали книги и на повърхността изглежда, че имат за цел да
популяризират Буда Фа. Но в самите им кости това е за слава и
лична печалба. Хората ме питат: „Какво ще кажеш за еди-кой си?“
На което отговарям: „Въпреки голямата си слава, той произволно
интерпретира будистките сутри и промотира себе си. В действителност отдавна е осъден на Ада.“
Сутри, правила и трактати – с изключение на сутрите, тези
неща служат за подкопаване на първоначалното значение на Буда
Фа. В днешно време има хора, които говорят за „Трите кошници“
(„Трипитака“)2. Но в действителност не съществуват три кошници: има единствено сутри и сутрата е именно сутра. Другите не
могат да бъдат поставяни наравно със сутрите.

„Трите кошници“ – или „Трипитака“, три сборника с будистки наставления –
бел. прев.
2
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Упадъкът на човешката раса и появата на
Просветлените същества

Упадъкът на човечеството не е започнал по времето на Ева, както е
посочено от Исус. Тази Земя е преминала през повече от една цивилизация и един примитивен период; имало е предисторически
цивилизации, които са били унищожени. В някои случаи Земята е
била напълно унищожавана или заменяна, като е била създавана
напълно нова Земя. Не е ли говорило човечеството за катастрофи,
които слагат край на света? В действителност религиите са тези,
които са говорили за това. След определен период от време възниква голяма катастрофа, а след известно време се случва малка
катастрофа. В една малка катастрофа хората са изличени в малък
мащаб; когато определена област е станала много лоша, тя е унищожавана. Настъпват земетресения, потъване на континентални
плочи, разпространение на пясъчни бури или епидемии и войни.
Една малка катастрофа е ограничена, докато голямата катастрофа
засяга почти цялото човечество. Голяма катастрофа се случва само
след преминаване на много години. Промените, които се случват
на Земята, както и движението на обектите, следват определени
модели. Голямата катастрофа, която се разгръща с промените на
Земята, е точно пълното унищожение на човечеството. Има обаче
малък брой хора, които оцеляват и наследяват част от културата,
която предшества историята, и живеят живот, подобен на този в
каменната ера. Тъй като всички средства за производство са били
унищожени, следващото поколение е в още по-затруднено положение, защото много от нещата ще са забравени. Така населението започва да нараства от примитивно състояние и с течение на
времето отново възникват цивилизация и напреднала технология. Когато човешката раса отново се поквари, отново настъпват
катастрофи. Така съществува циклична промяна, при която има
различни периоди на формиране, стабилност и упадък.
С други думи, упадъкът на хората е неизбежен. Но във всяка
епоха, когато възниква цивилизация, винаги има божества, които изпращат велики просветлени същества в човешкия свят, за да
спасяват хора. Целта е да се предотврати непропорционалният
упадък на човешкото съзнание спрямо субстанциите и материите
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на Земята. Цялата материя, която изгражда Земята в тази Вселена, има специална характеристика. Единствено с тази специална
характеристика е възможно примитивни, безформени неща да се
формират в материя, която има форма и живот. Но е забранено човешкото съзнание да деградира преди материята. Ето защо всеки
път, когато една цивилизация или култура възниква сред хората,
се появяват велики просветлени същества. Велики просветлени
същества са се появявали във всички периоди от предисторията.
В сегашната цивилизация дойдоха същества като Исус, Шакямуни и Лао Дзъ, за да говорят на хората. В цивилизованите области
от различни периоди е имало различни просветлени същества,
които са били отговорни да учат хората как да се завърнат към
своята първоначална, истинска същност. Те давали възможност
на тези, които могат да получат Дао, да постигнат Съвършенство;
показвали на обикновените хора как да ценят добродетелта и изисквали човечеството да запази нравствеността си в относително
стабилно състояние, гарантирайки по този начин, че човешкото
съзнание няма да дегенерира толкова лесно. Когато най-накрая
един ден цялата материя във Вселената дегенерира, те няма да се
намесват. Но това е изключително дълъг процес.
През тези времена това, което просветлените същества се опитват да направят, е да предотвратят деградацията на човечеството и по този начин да дадат възможност на тези, които могат
да напредват в самоусъвършенстването, наистина да постигнат
Дао чрез самоусъвършенстване. Човекът не е еволюирал от маймуната, както е казал Дарвин. Това е случай на самоунижение на
човека. Човешките същества всички са паднали тук от многото
измерения на Вселената. Те вече не са отговаряли на изискванията
на Фа на своите определени нива във Вселената и по този начин
е трябвало да пропаднат надолу. Точно както сме казвали и преди, колкото по-тежки са нечии човешки привързаности, толкова
по-надолу пада той, като падането продължава, докато той стигне
до състоянието на обикновените човешки същества. В очите на
по-висшите същества смисълът на живота на човешките същества
не е да бъдете просто хора, а вместо това да се пробудите бързо на
Земята, в тази среда на заблудата, и да се завърнете. Това е, което
те имат предвид в действителност; те отварят врата за вас. Тези,
които не успеят да се завърнат, нямат друга алтернатива, освен да
се прераждат и това продължава, докато натрупат огромно коли23

чество карма и бъдат унищожени. Ето защо Земята е била свидетел на много катастрофи.
От друга гледна точка обаче Земята е просто бунището на Вселената. Има безбройни галактики и планети в безбройни огромни
вселени и на всяка планета има същества. Човешките същества
отричат съществуването на други измерения, така че са неспособни да видят тези същества. Те съществуват в други измерения на
същите планети, а не в нашето измерение, така че обикновените
хора не могат да ги видят. Подобно е на това, което казват хората,
че на Марс в това измерение е горещо, но ако някой пробие през
това измерение, от другата страна ще се окаже прохладно. Много хора със свръхестествени способности се взират в Слънцето и
след известно време вече не го намират за горещо. И след повторно взиране установяват, че то е тъмно. Вглеждайки се още веднъж,
се вижда, че това е прохладен и освежаващ свят. В това физическо
измерение той се проявява по този начин, докато в друго физическо измерение – по друг. Така че живи същества могат да бъдат
открити навсякъде, и това включва човешки същества. И когато
те не съответстват на стандарта на своето ниво, постепенно пропадат надолу. Това е аналогично на ученик, който не успява да премине в по-горен клас, само че в този случай накрая те пропадат
дотам, да бъдат обикновени човешки същества. Човешките същества във Вселената, които са лоши, се спускат надолу, пропадайки
до самия център на Вселената – Земята.
Един човек, който живее в човешкия свят, преминава през
прераждане и няма гаранция, че ще бъде прероден като човешко същество. Може да се прероди в някое от многобройните различни материални неща, в различни растения, различни животни
или дори микроорганизми. И в хода на своите прераждания той
винаги носи със себе си лошите неща, които е извършил, и това
е карма. Това, което едно същество може да отнесе със себе си,
са именно Дъ и кармата, и те са винаги с него. Ако някой, чиято
карма е голяма, се прероди в дърво, това дърво ще има карма. И
ако се прероди в животно, това животно ще има карма. Тухлите,
почвата, скалите, животните и растенията на Земята – всички могат да имат карма. Защо лекарствата, приети или инжектирани
на пациенти в периода Края на Дхарма, не са толкова ефективни,
както в миналото? Защото днешните човешки същества са генерирали огромно количество карма, носят силна карма върху себе
си и така първоначалната ефективност на лекарството изчезва и
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то ни най-малко не е способно да излекува това заболяване. Но
ако бъде приложена по-голяма доза от лекарството, пациентът
ще бъде отровен. Днес много заболявания са неизлечими. Такова
е състоянието на цялата планета; в действителност всичко е дегенерирало до застрашителна степен. Исус е бил в състояние да
понесе греховете на хората, а Буда Шакямуни прекарал 49 години,
спасявайки хора, полагайки неимоверен труд. Не са ли имали те за
цел да спасяват съзнателни същества в широк мащаб? Тогава защо
не са изпратили всички направо на Небето? Защото хората не са
отговаряли на стандартите за по-високи нива; поради тази причина те не можели да отидат там. Всяко ниво има свой стандарт.
Ако не сте подготвени да бъдете студент, можете ли да отидете
в университет? Причината, поради която не можете да отидете
[на Небето], е, че имате твърде много неща, които не можете да
изоставите, и тялото ви е твърде обременено. Където е вашият
морален стандарт, там се намирате и вие. Единственият начин [да
се издигнете] е аналогичен на ходенето на училище: ако можете
да преминете в следващия клас или година, ще преминете. Останалите ще деградират все повече и ще бъдат унищожени. Когато
боклукът започне да вони, не трябва да му се позволява да замърси Вселената. Следователно той трябва да бъде унищожен.
Широкомащабното спасяване на съзнателни същества е това,
което Будите проповядват и правят. Или по-конкретно, загрижеността за спасяването на съзнателни същества е на нивото на
Татагата. Будите, чието ниво е два пъти по-високо от това на Татагата, не се грижат за делата на обикновените човешки същества.
Ако направят това, изричането на едно-единствено изречение от
тях би предизвикало промени сред обикновените хора. Така че те
не могат да се грижат за тях, тъй като силата им е твърде голяма.
За един по-велик Буда Земята не е достатъчно голяма за пръста на
крака му; а за един още по-велик Буда Земята е твърде малка дори
за корена на един негов косъм. Думите, които един Буда изрича,
са Фа и когато са изречени, предизвикват незабавни промени. Поради тази причина те никога не се въвличат в делата на Земята.
Единствените, които спасяват съзнателни същества в широк мащаб, са Татагати и Бодхисатви.
Будите Татагата се отнасят към човешките същества като към
обикновени същества, но още по-високите божествени същества,
които са достигнали много високо ниво, гледат на Татагатите като
на обикновени хора. В очите на едно божествено същество от та25

кова високо ниво човешките същества не се равняват дори на мик
роорганизми. След като погледнат, [те биха казали:] „Какво прогнило място, унищожете го! Унищожете го!“ Земята е такова място.
Тези, които проявяват състрадание към човешките същества, са
Будите в най-голяма близост до човешките същества. Исус е бил
на нивото на Татагата, както и Лао Дзъ. Тези на по-високи нива
не са загрижени за човешките дела. Ако човешките същества ги
призоват, те не могат да ги чуят. Дори призоваването им по име
от едно човешко същество е равнозначно на обида към тях. Това е
като звук, идващ от куп екскременти и викащ името ви.
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Начетеност и самоусъвършенстване са
две различни неща

Исус, подобно на други, е бил на нивото на Татагата. В миналото Татагата е било най-ниското ниво сред Будите. По-рано тези
под нивото на Татагата не били наричани „Буди“; те били наричани „Бодхисатва“ или „Архат“. Всеки Татагата има свое собствено небесно царство. Има над сто Татагати в нашия Млечен път.
Това означава, че има над сто свята на небесни царства на Буди.
Всеки един такъв свят се управлява от Татагата. Татагата от света
на всяко небесно царство има свой собствен набор от методи за
самоусъвършенстване, свой собствен набор от методи за спасяване на хора. Формирането на нечий рай е пряко свързано с неговото собствено самоусъвършенстване. Създаването на нечий
свят е продукт на самоусъвършенстването. Но тези светове не са
нещо, което съвременният човек може да създаде чрез самоусъвършенстване. Те са формирани преди безброй безброй стотици
милиони години.
Тук има един проблем. Обикновените хора може да смятат, че
в хода на самоусъвършенстването е добре да обогатяват съзнанията си, като изучават повече методи за самоусъвършенстване
и разберат повече относно това, което се преподава в различните
религии. Хората разглеждат тези неща като мъдрост и знание на
обикновените хора. В действителност те не са познания в обикновения смисъл на думата и не можете да разглеждате тези неща
с обикновени понятия. Защо в самоусъвършенстването едно човешко същество трябва да се съсредоточи върху усъвършенстването на своя Шиншин и защо даоистките практики подчертават
Дъ? Защото тази Вселена има Фа, една специална характеристика.
Тази специална характеристика на Вселената има различни изисквания за различните същества на различните нива. Човешките същества са на това ниво на обикновените хора, така че те трябва
да отговорят на моралния стандарт, установен за обикновените
човешки същества. Защо те не могат да направят прогрес [в самоусъвършенстването], освен ако не приемат Дъ за нещо важно?
Защото нивата отвъд обикновените човешки същества имат стандарти за небесни същества и ако вие не им съответствате, няма
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да сте способни да отидете там. Защо божествените същества в
Небесата падат? Защо един Архат може да падне, когато не се самоусъвършенства добре? Причината е, че повече не отговаря на
стандартите за съответното му ниво.
И така, в този Млечен път има над сто небесни царства и всяко небесно царство има по един Татагата, който цари над него.
Свойствата и композицията на неговото небесно царство са формирани от неговия метод на самоусъвършенстване. Открихме, че
било то в религиозните практики или в други методи на самоусъвършенстване, движенията на повърхността са много прости –
достатъчна е медитация с ръце, събрани в джие-ин. Дори в случая
с Дао школата, която изисква повече движения, има само няколко
и те са прости. Тогава как такива практики успяват да достигнат
възвишените сфери на Буди, Бодхисатви и Архати? Това е така,
понеже истинското развиване и преобразуване на Гонг е изключително сложно. Самите клетки на човек трябва да еволюират и да се
трансформират, цял един спектър от божествени сили трябва да
бъде развит, а има и изключително много неща, все още непознати
за човека – неща, които са подходящи само за определени нива – и
те също трябва да бъдат развити. За сравнение, те са по-сложни
дори от най-сложните прецизни инструменти, известни на човешкия свят, и са просто извън обсега на човека. Затова в кръговете на
самоусъвършенстващите се има такова изказване: „Самоусъвършенстването зависи от вас, докато Гонг зависи от учителя.“ С други думи, един истински метод за самоусъвършенстване... Въпреки
че хората от Дао школата са дискутирали методи за самоусъвършенстване, те представляват единствено принципи на повърхностно ниво и са стремеж. Те са само концептуални. Ако някой
наистина се стреми да развие истински Гонг, който е съставен от
високоенергийна материя, у него трябва да се прояви собствено
желание да го направи. Но истинското развиване на Гонг, което
се случва в други измерения, е изключително сложно и е извън
способностите на човешките същества. Всичко това се прави от
учителя на човека.
Тогава тук има един проблем. Ако смесвате неща от други
практики в своето самоусъвършенстване, ще възникнат проблеми. В миналото на монасите не е било разрешено да имат контакт
с други практики и за поколения наред манастирите стриктно
забранявали на монасите да четат текстовете на други практики.
Днешните монаси са в пълен безпорядък. В миналото не са може28

ли да притежават каквито и да било светски неща и им е било абсолютно забранено да четат текстове на други практики. Причината е, че е от съществено значение човек да остане в един-единствен метод на самоусъвършенстване, придържайки се стриктно
към една дисциплина в своето самоусъвършенстване. Само когато съзнанието и мислите му са изпълнени със съдържанието на
една практика, той ще бъде способен да се самоусъвършенства
стабилно нагоре, издигайки се по един-единствен път. В противен
случай, ако примесвате неща от други практики, то е подобно на
това, да поставите част от фотоапарат в телевизор – телевизорът
веднага ще се повреди. Просто илюстрирам смисъла. Ако човек
примесва неща в самоусъвършенстването си, цялата му практика
ще бъде нарушена и той повече няма да може да прави прогрес.
Освен това е трудно да различим истинските неща от фалшивите
и ако примесвате порочни, фалшиви неща, накрая най-вероятно
ще сте се самоусъвършенствали съвсем напразно. Дори вашият
учител няма да може да ви помогне, защото това би било проблем
на вашия Шиншин.
Развиването на Гонг е изключително сложно, но хората го разглеждат, сякаш е някаква обикновена човешка теория. „Ще науча
малко от християнството, малко от будизма, малко от даоизма и
малко от конфуцианството.“ Те могат да го разглеждат като „няколко учения под един покрив“, но това в действителност е нелепо.
То е най-големият проблем, възникнал в периода Края на Дхарма.
Всяко човешко същество има Буда природа, иска да се самоусъвършенства и да бъде добро. Въпреки това хората разглеждат тези
неща като обикновена човешка теория. В случая с обикновените
човешки умения може да е така, че колкото повече знаем, толкова
по-добре. Но за човек [който примесва други практики,] това само
ще доведе до пълен безпорядък. Той изобщо няма да е способен да
се самоусъвършенства и няма да има и следа от Гонг.
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Буда природа
Една представа, веднъж формирана, ще ви контролира през целия
ви живот, влияейки на мисленето ви и дори на цялата гама от емоции като щастие, гняв, тъга и радост. Тя е формирана след раждането. Ако това нещо продължи известно време, то ще се превърне
в част от мисленето на човек, сливайки се със собствения му, истински мозък, като тогава ще оформи неговия характер.
Представите, които са развити, ще възпрепятстват и контролират човека през остатъка от живота му. Човешките представи
обикновено са егоистични – или дори по-лоши – и така генерират
мисловна карма, която на свой ред контролира човека. Едно човешко същество трябва да бъде управлявано от своя Главен дух.
Когато Главният ви дух се отпусне и бъде заменен с представи, вие
сте се предали безусловно и сега животът ви е под техен контрол.
Азът, който сте вие, е вродената същност и тя не се променя.
Но човешките същества са склонни често да формират представи, когато възприемат неща, и тези представи не сте вие. Ако не
формирате никакви представи, когато разглеждате един въпрос,
вие ще гледате на него със своята доброжелателна вродена същност – през погледа на истинското ви аз – и ще гледате на нещата състрадателно. Колкото повече се проявява истинското ви аз,
толкова по-висока е сферата на мисълта ви и толкова по-близо са
мислите ви до истината, и следователно толкова по-голяма е степента, до която вашите мисли въплъщават сферата на вродената
ви доброжелателна природа. Изключително, изключително микроскопичните частици, които съставляват човешкото тяло, изграждат природата на човешкото същество – нещо, което никога
не се променя. Когато границите, които ограничават човешкото
мислене, са отстранени, добрите нрав, темперамент, характер и
черти на човека стават лесно забележими и това е истинското ви
аз.
Главният дух няма да се промени поради това, че човекът е
развил представа. Главният дух няма да промени присъщите си
качества заради представата, която е развил човекът. Може обаче
да се окаже, че поради различни човешки представи и различни
форми на карма, вродената природа на човек е зарита, покрита,
напълно обвита и не може да се покаже. Но тя няма да се промени.
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Това е така, защото кармата не притежава такава фина или миниатюрна материя като нея. Кармата е създадена сред обикновените
човешки същества, така че тя е субстанция на обикновения човек.
За тази материя не е възможно да бъде толкова микроскопична,
докато когато се създава животът на едно човешко същество, се
използват изключително микроскопични субстанции. Ето защо
кармата не може да проникне сред тях. Просто първоначалната
природа на човек е закрита. Първоначалната природа на човек
има свой собствен възглед за нещата. Ако можете наистина да отстраните представите, формирани след раждането, и да възстановите възприятието на вашата първоначална природа, това ще е
[мястото], откъдето сте дошли, най-ранната представа, която сте
формирали – тоест представата, която сте имали на мястото, където първоначално сте били създадени. Но е много трудно да се
превъзмогнат мисленето и представите, придобити след раждането; именно за това се отнася самоусъвършенстването.
Фа има различни проявления на различните нива. На определено ниво той има своите проявления на това ниво. Ако сте съ
щество, родено на това ниво, вашите представи ще са същите като
Фа на това ниво. Когато вашата истинска, първоначална природа
се прояви отново, това ще бъде нивото, от което ще разбирате нещата, и този стандарт сте самите вие.
Кармата няма стандарта Джън-Шан-Жен; тя оценява нещата
въз основа на стандарта, приет по времето, когато са били формирани представите. Тя може да превърне човек в това, което
обикновените хора наричат „хитър“ или пък „обигран“ човек.
Това означава, че различни форми на мисловна карма действат
по време на самоусъвършенстването на човек и го възпрепятстват
да се самоусъвършенства. Ако хората не бяха възпрепятствани
от карма, самоусъвършенстването би било лесно. Кармата като
тази е била образувана при определени обстоятелства и под влиянието на моралните стандарти през последните няколко години,
така че тя оценява нещата в светлината на тези стандарти. Ако се
образуват големи количества от тази материя, човек ще бъде под
властта ѝ до края на живота си. Когато представата, която е била
развита, мисли, че нещо е добро или лошо, този човек ще мисли
по същия начин и ще смята, че тези неща трябва да бъдат направени съобразно това. Но неговата истинска същност повече не съществува. Истинската му същност е напълно обвита и задушена
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от неговите недобри, придобити представи. Той вече няма свой
собствен, истински стандарт за разграничаване на добро от лошо.
Представите се формират вътре в мислите на мозъка, а мисловната карма, генерирана от представите, е струпване на карма,
което се оформя над главата на човек. Тогава има ли там доброжелателна мисъл? Школата на Шакямуни учи, че самата поява на
една мисъл означава карма. И всъщност така наречените „доброжелателни мисли“ изглеждат по друг начин, ако бъдат измерени
спрямо по-висок стандарт или спрямо изискванията на по-високия стандарт Джън-Шан-Жен.
Това означава, че обикновените хора, които живеят в този
свят, не могат да намерят себе си. И такава представа контролира
човека не само за един живот, но и непрекъснато занапред. Само
когато се случи промяна, тя ще бъде елиминирана. В противен
случай ще продължи да упражнява контрол. Когато тази представа започне да става все по-силна, истинската същност на човека
наистина ще престане да съществува. Сега казват, че кармата се
натрупва слой след слой. И тя наистина е достигнала до този етап.
Просто погледнете обикновените хора. Те дори не знаят как прекарват дните си! Нито за какво живеят.
Хората имат различно вродено качество и различно просветлително качество. Това е идеята. Някои хора могат да разберат
тези неща, което означава, че Буда природата на този човек може
да бъде възстановена и за него все още има надежда. Някои обаче
не могат да ги разберат и това означава, че те са покрити твърде
дълбоко под придобитите начини на мислене. В този случай за тях
няма надежда.
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Без самоусъвършенстване в Дао, но вече в
Дао

Самоусъвършенстването е наречено по този начин, защото предоставя метод за самоусъвършенстване на човек – път, който да
се следва. В миналото имаше такова изказване: „Този човек не се
самоусъвършенства в Дао, но въпреки това е вече в Дао.“ Докато
следва второстепенен път, той цени „нищото“, или „празнотата“.
Той изживява живота си в този свят, следвайки хода на съдбата.
Той е в мир със света. Мисли си: „Дай ми го, ако е предопределено
да бъде мое, а ако не е – не го искам.“ Той не следва типичните
форми на самоусъвършенстване. Дори не знае какво е „самоусъвършенстване“. Но въпреки това има майстори, които се грижат за
хора като него. И той рядко попада в разногласия с другите. Това е,
което хората наричат „без самоусъвършенстване в Дао, но вече в
Дао“. Обикновените хора могат, също като тях, да се въздържат от
преследване на неща, но в крайна сметка те няма да придобият небесен ранг. Такъв човек няма да придобие Гонг и може единствено
да натрупа безгранична добродетел – голямо количество. И много
хора ще му навредят, защото на един добър човек не му е лесно.
Но това води само до голямо количество добродетел. Ако той започне да се самоусъвършенства, то естествено ще се преобразува
в голямо количество Гонг. Ако не започне да се самоусъвършенства, вероятно ще бъде благословен в следващия си живот, като
стане високопоставен служител или натрупа богатство. Разбира
се, повечето от хората, които са в Дао, без да се самоусъвършенстват по него, имат специален произход и има хора, които се грижат
за тях. Той е в състояние, при което не се самоусъвършенства в
Дао, но въпреки това неговите мисли и сфера са в Дао, така че
в бъдеще ще се завърне на първоначалното си място. Без да се
самоусъвършенства в Дао, той се самоусъвършенства в него –
някой трансформира за него Гонг, без той да знае. Животът му е
изпълнен с нещастие и той страда и изплаща своята карма. Неговият Шиншин незабелязано се подобрява през целия му живот и
състоянието му постоянно е такова. Това са хора със специален
произход. За обикновения човек е трудно да го постигне.
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Конфуций е оставил на хората начин на поведение, което подобава на човека – доктрината за средния път. Лао Дзъ е преподавал
метод за самоусъвършенстване. Но както се оказва, китайският
народ е комбинирал конфуцианските идеи с тези от Дао школата.
И започвайки от династията Сон, будистките идеи също започнали да си проправят път. Впоследствие будистката мисъл се променила до неузнаваемост. А след края на династията Сон будизмът
включил неща от китайското конфуцианство, като синовното уважение към родителите и други такива – обширно съдържание от
този род. Но будистката школа всъщност не съдържа нищо подобно. Будистката школа приема човешките въпроси леко и е на мнение, че кой знае колко много родители е имал човек през многото
си животи. Само когато изоставите всички такива привързаности
и се самоусъвършенствате с мирно и спокойно съзнание, можете
да успеете. Това са привързаности. Така че след като конфуцианската мисъл била въведена [в будизма], се появил и проблемът с
привързаността към родствениците.
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Историята за създаването на човека от
пръст

Човешките същества съществуват тук, на най-ниското ниво, а
след него има слоеве над слоеве Небеса. Татагата е на това ниво.
Исус е принадлежал на нивото на Татагата, както и Лао Дзъ. Това,
което са можели да видят на това ниво, е било ограничено до това,
което е там и под тях. Те са можели да видят много малко от това,
което е над тях, да не говорим за това, което е много по-нависоко.
Това се дължи на техните нива, определящи колко мъдрост притежават.
Тогава, що се отнася до представата за създаването на човека от пръст, за която Исус е знаел, това е бил използван от него
израз, дошъл от този, когото той смятал за Небесен господар –
„Бог създаде човека от пръст.“ Дали е имал предвид пръстта, която
обикновените хора познават? Не. Това не е била пръстта, каквато
я знаят обикновените хора. По-скоро в по-високите измерения
цялата материя, включително пръстта, е високоенергийна материя от едно по-микроскопично ниво. Тогава в кой момент е бил
създаден „човекът“, който той описва? Дали това е било направено
преди зората на цивилизацията на Земята или в някакви други
времена? Това всъщност е било упоменато в древна легенда и той
я е разказал на хората – че Бог е създал човека от пръст.
Но в действителност това не е пръстта от тази човешка страна.
Пръстта от другата страна притежава сила и ако се донесат тук,
нещата, които изграждат тази страна, са подобни на Гонг. Това,
което е искал да каже, е, че [човекът] е бил създаден от другата
страна. Небесните същества имат кожа по-фина и по-деликатна
от нашата тук. Това е така защото те нямат клетки, съставени от
същия слой материя като нашите; техните са съставени от по-фини и по-микроскопични субстанции. Когато те са изтласквани в
това измерение на обикновените хора, се оказва, че са същите
като човека. Просто изглеждат изключително красиви, с особено
деликатна външност. Това означава, че за човека трябва да бъде
добавен един по-голям телесен слой от клетъчна материя. И така
човешките същества придобиват сегашния си вид.
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Хората в Небесата също имат тела и изглеждат по същия начин като нас, когато долетят в нашия свят. Под големите планини
на Китай са погребани телата на небесни същества. Когато умрели, телата им били погребани под планините. Тези хора изглеждат почти като човешките същества, противно на това, което е
описано в писанията. Когато Исус е бил в този свят, той всъщност
не е оставил на хората никакви писания. Вместо това хората след
него, неговите последователи, са тези, които са ги написали, и те са
направили това в съответствие със случващото се по тяхно време.
Буда Шакямуни също не е оставил никакви писания; по същия
начин неговите последователи са били тези, които са ги написали.
И така, случаят е бил такъв, че техните последователи чули казаното, но не разбрали какво е първоначалното значение, за какви
хора се отнася или в какъв исторически контекст са се случили
описаните неща.
Той казал, че човекът е създаден от пръст, което оставило
обикновените хора озадачени и мислещи си: „Нашите тела не са
пръст.“ Идеята е, че пръстта на изключително високи нива превъзхожда материала на физическите ни тела. Колкото по-високо
е нивото, толкова по-висша е тя.
В значително далечен времеви период преди съществуването на човека от ниско ниво, висшите същества създали човека в
други измерения. В момента, в който в дадено измерение кажа
нещо да се формира, то незабавно приема форма. И всеки обект
може да бъде създаден само при мисълта за него – нарисувайте го
с пръст във въздуха и той се формира, макар и в други измерения.
С други думи това, което е било казано в миналото за създаването на света, за създаването на едно ниво в Небесата или това,
което будистките сутри казват по отношение на създаването на
Вселената – всички тези неща са проявления на силата на Будите.
С други думи положителната карма, добрата карма и лошата карма – всички те са били общо наричани от тях „карма“. Тези неща
са били създадени от Буди.
Един Буда с велика сила наистина може мигновено да създаде едно ниво от Небесата и колкото по-високо е нивото на Буда,
толкова по-великолепен е раят, който създава. И нещо повече, той
няма нужда да използва ръцете си; достатъчно е просто да отвори
уста и да проговори. А за един дори още по-висш Буда една мисъл
е достатъчна – само с една мисъл е извършено. Ето защо Буди,
чийто нива са по-високи от Татагата, не могат да се грижат за де36

лата на обикновените хора; при формирането само на една мисъл,
нещата на Земята незабавно ще се променят. Но дори един Буда
Татагата не се грижи директно за нещата тук. По-скоро той дава
единствено насоки, а Бодхисатвите ги изпълняват.
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Ограниченията на съвременната наука
и необятността и проникновеността на
Буда Фа

Дори с Дхарма, който Буда Шакямуни предал, човешките същества са били в състояние да доловят необятността на Буда Фа. Но
Фа е просто огромен – наистина е така. Това, което Буда Шакямуни преподал на своето ниво, е било Татагата Фа. И дори то изглеждало много високо за обикновените хора. В миналото само
Татагата е можел да бъде наречен „Буда“. Нито Бодхисатва, нито
Архат са били Буди; те не са достигали сферата на Буда. Така че по
онова време всеки път, когато някой произнасял понятието „Буда“,
имал предвид Татагата. Но Татагата не е най-високият статус във
Вселената; по-скоро той е най-ниското ниво на Буда. И сред Будите само тези от най-ниското ниво се грижат за обикновените човешки дела. Будите от твърде високо ниво не могат да правят това,
защото в момента, в който отворят уста, на Земята ще настъпят
промени. Как може това да е позволено? Те ни най-малко не могат
да се замесват. Ето защо само Татагатите се грижат за човешките неща. Те обаче не се грижат за нещата лично. Бодхисатвите са
тези, които правят неща, за да спасяват хора. Така че дори само
достигането на нивото на Татагата е изключително.
На микроскопичното ниво [един Татагата] може да наблюдава
три хиляди огромни свята в едно зрънце пясък. В ученията на Буда
Шакямуни съществува теорията за трите хиляди огромни свята.
Той казал, че в Млечния път има три хиляди планети, приличащи
на тази на нашето човечество, съдържащи животи, идентични с
човешките същества. В действителност има повече от три хиляди.
Той също казал, че в една песъчинка има три хиляди огромни свята. Това означава, че в една-единствена песъчинка съществуват
три хиляди свята като този, който обитава човекът – нещо невъобразимо. Когато Небесното око е отворено, човек може да види
нещата, все едно са увеличени, и да види такива миниатюрни неща
на микрокосмично ниво. Но просто си представете това. Има три
хиляди огромни свята в една-едничка песъчинка. Тогава в трите хиляди огромни свята в тази песъчинка има морета и реки,
нали? Тогава има ли други три хиляди огромни свята в пясъка на
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тези реки? Така че дори Буда Шакямуни не е видял първоизточника на материята. Затова той казал: „Толкова е малко, че няма
вътрешност“, което означава, че тя е толкова малка, че първоизточникът на материята е недоловим.
Съвременната физика може да знае само, че молекулите се
състоят от атоми и че атомите са съставени от ядро и електрони.
На още по-микроскопично ниво има кварки и неутрини. И това е
пределът, до който тя може да достигне – това е всичко. Тогава,
придвижвайки се по-надолу, какъв е първоизточникът на материята? Дори микроскопите не могат да уловят кварки и неутрини. За
тяхното съществуване знаем единствено чрез помощта на други
инструменти. Колкото до отговора на това, какво има по-надолу,
човешките технологии са неспособни да го открият. Що се отнася
до големите неща, човекът вярва, че планетите са най-големите
обекти. Но Буда Шакямуни не го е видял така. Това, което Буда
Шакямуни е видял, е било в действителност много голямо. Той
открил, че планетите не са най-големите. Взирайки се по-нататък
обаче, не могъл да види края. Накрая казал: „Толкова е голямо, че
няма външност.“ И така, неговото изказване: „Толкова е голямо,
че няма външност, толкова е малко, че няма вътрешност“ означава, че то е толкова голямо, че няма предел, и толкова малко, че не
може да се види неговият първоизточник.
Живите същества са сложни и структурата на Вселената е изключително сложна. Познанието, овладяно от човека днес, е достигнало своя връх. След като достигне своя връх, то се превръща
в нещо, което ограничава развитието на човешката наука. Например много велики учени са въвели дефиниции в областта на физиката и химията. В границите на тези дефиниции това, което казват, наистина е вярно. И не е погрешно да се надгражда върху тях.
Обаче истината е нещо, което има много нива. Когато надминете
техните дефиниции, ще откриете, че дефинициите в действителност са послужили, за да ограничават хората.
Нещата не са по-различни и за съвременната наука. Някои
хора са дали дефиниция за „наука“ и така нещо се смята за наука
само ако отговаря на тази дефиниция. И когато стоите в нейните
граници, всеки си мисли, че това е наука. Когато отидете отвъд
нейната дефиниция, откривате, че тя е послужила, за да ограничава напредъка на човечеството. Нищо, което е неосезаемо и невидимо, не е допустимо там, така че ограниченията, които тя налага,
са значителни. Будите, Даосите и Боговете, за които говорим, съ39

ществуват в други измерения, които човек не може да докосне или
види. Тогава, ако тези същества бяха открити чрез методите на
съвременната наука, нямаше ли да бъдат научно доказани? Щяха!
Но Западът е дал дефиниция на науката и всичко, което съвременната наука не е в състояние да обясни, без изключение бива
категоризирано като теология или религия. Тя не се осмелява да
признае такива неща.
Западната наука е достигнала предела си. Буда школата твърди,
че всичко преминава през етапите на формиране, застой и упадък.
„Формиране“ означава приемане на форма, докато „застой“ означава оставане в определена фаза. Европейската наука, ограничена
от установените от нея рамки, сега не е в състояние да се развива
по-нататък. Ако тя продължи да прави пробиви надолу, това, което може да бъде открито, ще бъде нещо отвъд границите на тази
наука. Така че тя абсолютно категоризира тези неща като теология
или религия. Но ако някой открие неща, които не съществуват в
настоящото тяло от научни познания, и го направи чрез съвременните човешки наука и технологии, или ако открие неща, които
са неосезаеми и невидими, и ги проучи със съвременните научни
методи, не е ли това научно? Проблемът е, че дефиницията за наука отдавна е твърдо установена и всичко извън нейните граници
е категорично отричано. По този начин не остава място за по-нататъшен напредък.
А има и някои учени, личности, които са смятани за хора с
постижения в определени области, които също са установили редица дефиниции. Тези учени, като Нютон и Айнщайн, са имали
големи постижения по стандартите на обикновените хора и могат да разберат далеч повече от средностатистическия човек. И
установените от тях дефиниции, наред с научното им завещание,
представлява богатство от ценни познания. Но въпреки това, всяко проучване, което се провежда, или всяко разбиране, до което се
достига чрез работа в рамките на границите на тяхното мислене,
е задължено да следва определени модели. Ако тези, които дойдат след тях, работят изцяло вътре в теоретичните рамки на тези
учени, бъдещите поколения никога няма да ги надминат, нито ще
осъществят нови пробиви.
Когато нечие откритие или изобретение надхвърли границите
на валидните до този момент дефиниции, ще бъде осъзнато, че
установените дефиниции са ограничавали хората. Това е така, защото на по-високи нива съществуват по-висши форми на позна40

ние и по-висши истини. Добър пример за това е познанието ни за
материята. В миналото най-малката частица материя, позната на
човек, е било атомното ядро. Това обаче вече не е така, тъй като
сега има кварки и неутрини. Това означава, че човешките същества непрекъснато са научавали повече за тези неща. Но самите
нови дефиниции, след откриването на нещо друго, служат като
още едно ограничение. Ето как се получава. В действителност тези
дефиниции обикновено служат за ограничаване на хората.
Айнщайн не е бил обикновен човек. Той открил, че това, което
религията и дори теологията преподават, е вярно. Разбирането на
хората за физическия свят е ограничено до познанието на човешките същества, точно както са и установените научни дефиниции.
Когато човешките изследвания наистина направят по-дълбоки
проучвания и усилията им осъществят по-нататъшен напредък, те
ще открият, че преподаваното от религиите е истина. Животите,
които съществуват на едно ниво по-високо от човека, имат наука
и технология на едно ниво по-нагоре и тяхното разбиране за света
посредством науката и технологиите, които владеят, надминава
това на обикновените човешки същества. Ето защо Айнщайн, след
като достигнал връхната точка на човешките наука и технология и
след по-дълбоко проучване в работата си, открил, че това, за което религията говори, е напълно реално. В последно време много
учени и философи в крайна сметка се обръщат към религията – и
това са личности с големи постижения. За разлика от тях, тези,
които в момента са парализирани от ограниченията, поставени
от съвременната наука и сляпата им вяра в нея, категорично заклеймяват тези неща [извън обсега на науката] като „псевдонаука“.
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„Всички практики водят към
първоизточника“

Твърдението, че „всички практики водят към първоизточника“, е
нещо, което съществува във всяка една отделна школа. Дао школата твърди, че има 3600 практики, всички от които могат да отведат до Дао. Буда школата твърди, че има 84 000 практики, чрез
които човек може да се усъвършенства в Буда. Ако обаче някой се
опита да комбинира няколко различни религии и да ги практикува заедно по едно и също време, това ще е нещо напълно различно
[от това, за което се говори в твърдението]. Как могат човешките
същества да знаят за божествените неща? Това, което се опитват
да направят, е просто пълна безсмислица.
В древен Китай е имало група, известна като „Пътят на единството“ („Игуандао“). Групата, възникнала в края на династията
Чин, е популяризирала сливането на пет религии. Тя е била еретична секта и от момента на появата ѝ в Чин хората са се опитвали
да я унищожат; императорите на Великата Чин са се опитвали да
я унищожат. В началото на републиканския период Националистическата партия (КМТ) също се стреми да я унищожи, екзекутирайки нейни членове група след група. Когато комунистическата
партия завзема властта в революцията, тя по същия начин избива
десетки нейни членове. Защо се е случило това? В действителност
нищо в обикновеното човешко общество не става случайно. Разгръщането на историята просто следва небесните промени. Така
каквото и да се случва в човешкото общество, то не е просто следствие от това, че някой е направил нещо по импулс. С други думи,
не обикновените хора са искали да я унищожат; по-скоро това е
била волята на Небето. По-висшите същества са искали да я унищожат и не са разрешавали нейното съществуване. „Сливането
на пет религии“ е сериозен случай на подкопаване на Фа. Това бе
проявление на демонична намеса в обществото на обикновените
хора.
Дори Достопочтеният Бог на Първичното начало или Буда
Шакямуни не са толкова дръзки, че да предложат обединение
или сливане на будизъм и даоизъм. Как би могло да се случи това!
Дори в самия будизъм се преподава, че няма два пътя за самоусъ42

вършенстване, които да могат да се смесват заедно. Тези, които
практикуват Чиста земя, не могат да практикуват Дзен, например.
Двете не могат да бъдат смесвани. А тези, които се самоусъвършенстват в Дзен, не могат да практикуват Тиентай или Хуайен.
Просто не можете да смесвате различни пътища заедно, докато
се самоусъвършенствате. И защо е така? Защото развиването на
Гонг е нещо изключително сложно. Вие имате само едно тяло и то
наподобява вид суров материал, който се подава в машина. Вашият Гонг се създава в тази машина. Всичко трябва да бъде щателно
подредено за вас – било то методът, използван за спасяването ви,
всяка стъпка, която трябва да бъде предприета, формата, в която
се развива всеки тип Гонг, и така нататък. Но ако по средата на
пътя ви сте сложени в друга машина, какъв би бил резултатът? Ще
можете ли все още да се самоусъвършенствате? Вие ми кажете. Ще
бъдете в пълен безпорядък. Ще се превърнете в купчина отпадъци.
Много хора не са успели да прогресират в практиката си именно поради безотговорно самоусъвършенстване по този начин.
Това, което Буда Шакямуни наистина е имал предвид под „без
втори път на самоусъвършенстване“, е, че в самоусъвършенстването не може да има смесване. По-късно изказването „без втори
път на самоусъвършенстване“ е било погрешно разбрано и му е
бил придаден друг смисъл. Но смесването на практики е строго
забранено. „Пътят на единството“ преподава „сливане на пет религии“ – нещо, което законите на Небето забраняват. И все пак
сега групата се е появила в Тайван. В периода Края на Дхарма никой няма да се намеси и това е така, защото в този период никой
не ръководи човешките дела. Човекът става все по-лош, така че
всички [божествени същества] са престанали да се занимават и
вече не се грижат за нещата. Нито пък спасяват хора. Тези, които
вярват в Буда или му се кланят, не се интересуват от стриктно самоусъвършенстване. Вместо това те просто искат богатство или
да предотвратят нещастие. Ето колко е зле.
Хората обаче все още мислят, че това, което преподава [Пътят
на единството], има смисъл. Мислите в съзнанието на самоусъвършенстващия се, както и на някого с религиозна вяра, са изключително решаващи. Някои пътища за самоусъвършенстване
зависят изцяло от вярата и не включват никакви техники, затова
когато в съзнанието ви има примесени други неща, те ще объркат
това, което развива вашата практика. Тя никога не е била предназначена да включва физически движения. Освен това сега де43

мони проникват в човешкия свят и носят гибел на човечеството.
Не притежава ли всеки добри мисли? Именно това се опитват да
унищожат демоните, правейки така, че да се провалите в самоусъвършенстването.
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Дзен будизмът е в крайност
Има два вида хора, а именно тези, които отиват в крайност, и тези,
които поемат по средния път. От самото начало Дзен будизмът е в
екстремната категория и не се равнява на система за самоусъвършенстване. Дзен будизмът винаги е бил противоречив. Въпреки че
хората са се самоусъвършенствали съгласно методите на Дзен, те
всъщност са били под грижата на Буда Шакямуни поради намерението си да се усъвършенстват в Буда и стремежа си към доброта.
Дзен не представлява индивидуална система. Бодхидхарма няма
свой собствен небесен рай и поради това не може да предостави
спасение на хората. Факт е, че самият Бодхидхарма по свое време
приемал Буда Шакямуни за изначалния учител. Въпреки че е дал
името на Дзен будизма, в действителност той е бил ученик на Буда
Шакямуни – ученик от двадесет и осмото поколение и някой, който много почитал Буда Шакямуни. От теориите на Буда Шакямуни
той се фокусирал в просветляването си върху „празнотата“ и това
не се отклонява от принципите на Шакямуни. С течение на времето Дзен започнал да запада. По-късните поколения започнали
да разглеждат подхода на Бодхидхарма като независим път на самоусъвършенстване и вярвали, че той е най-висш. Но той не е бил
най-висш. В действителност Дзен се влошава със всяко следващо
поколение и самият Бодхидхарма казал, че учението му ще просъществува само за шест поколения.
Бодхидхарма придавал относително голяма тежест на „празнотата“, преподавана от Буда Шакямуни, и гледал на Буда Шакямуни с огромно уважение; той бил познат като негов ученик от двадесет и осмото поколение. Но следващите поколения напълно
попаднали в капана на крайностите. И щом това се случило, се
стигнало до етапа на упадък, при който Бодхидхарма и Шакямуни били смятани почти за равни. Хората започнали да почитат
Бодхидхарма и разглеждали теориите на Бодхидхарма като единствената будистка истина. По същество това се равнявало на отклоняване от правия път.
Това е така, защото Бодхидхарма се самоусъвършенствал до
ниско ниво и достигнал само небесния ранг на Архат – тоест той
е бил само Архат. Колко би могъл да знае наистина? В края на краищата той не бил достигнал нивото на Татагата. Разликата меж45

ду неговото ниво и това на Буда Шакямуни била колосална! И по
тази причина неговото учение е най-близко до философията на
обикновените хора и за тях е най-лесно да приемат неговите теории – особено за тези, които разглеждат религията като форма на
философия или идеология. Тези, които възприемат академичен
подход и изучават будизма като философия, са най-склонни да
приемат неговата теория. Тя много прилича на философията на
обикновените хора.
Буди могат да бъдат открити на всяко ниво, независимо колко
високо се намира. [Но съгласно Дзен,] вие се самоусъвършенствате и самоусъвършенствате, а след това се предполага, че не съществува нищо. В самоусъвършенстването си те дори не приз
нават човешките същества. Живи, видими човешки същества са
точно тук, пред нас, и въпреки това те не ги признават за реални.
Това е дори по-лошо от онези обикновени хора с ниско просветлително качество, които казват: „Ако го видя, ще повярвам, а ако
не – няма да повярвам.“ Тези хора не признават дори това, което
действително виждат. Защо да живеете тогава? Защо да си правите труда да отваряте очите си? Затворете очи, не лягайте, не се
изправяйте... нищо не съществува, нали? Те са изпаднали в крайност. Бодхидхарма е казал, че неговият Дхарма може да бъде предаван само за шест поколения. Безумно е как хората днес все още
се придържат плътно към тази доктрина, която поначало никога
не е била валидна. Те са се оказали в задънена улица. Не признават
себе си, не признават Будите, нито планетата Земя. Ако не признават дори собственото си съществуване, какъв е смисълът да имат
име? И какъв е смисълът да се яде? Може просто да гладувате по
цял ден, без да е необходимо да следите колко е часът, без да е
необходимо да чувате звуците наоколо...
И след всичко това всичко изчезва. Така че не опровергава ли
това Буда Шакямуни? Ако Буда Шакямуни не е преподавал нищо,
какво е правил четиридесет и девет години? Знаят ли те какво е
истинското значение на „празнота“ в учението на Буда Шакямуни? Когато Буда Шакямуни [казал, че] не е оставил никакъв Фа,
той казвал, че в действителност не е преподавал метода на самоусъвършенстване или Фа на Вселената. Това, за което той говорил, били само неща от неговото ниво на самоусъвършенстване, и това, което оставил на обикновените хора, е Татагата Фа –
по-конкретно опит и научени уроци в самоусъвършенстването.
Истинският Дхарма, който Шакямуни предал, докато бил в този
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свят, били наставленията и той дискутирал определени прозрения от различни нива, които са Фа на едно определено ниво. Но
Буда Шакямуни не искал хората да бъдат ограничени до неговото
ниво и поради това казал: „Аз не съм преподал никакъв Дхарма
през живота си.“ Казал това, защото знаел, че този Дхарма, който
той преподавал, не е най-високият. Един Татагата е Буда, но не е
Буда на най-високото ниво. Буда Фа е безграничен. Един самоусъвършенстващ се не трябва да бъде ограничен от неговия Дхарма.
Човек с велико вродено качество може да се самоусъвършенства
дори по-високо, където чакат прозрения по-висши и по-дълбоки,
както и съответните проявления на Фа.
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Нивата в хода на самоусъвършенстването
Собственото ниво в самоусъвършенстването е нещо, което някои самоусъвършенстващи се узнават в процеса на самоусъвършенстване, но не е нещо, което всички самоусъвършенстващи се
непременно ще знаят. Повечето самоусъвършенстващи се ще го
узнаят само след достигане до състояние на просветление или
след като са достигнали високи нива, надхвърлящи Фа в Трите
свята. Тези, които действително знаят, могат да разграничат нивата си въз основа на цветовете на Гонг, излъчващ се от телата
им. Това може да бъде разбрано от Гонг колоната на човек или от
самото тяло. В самоусъвършенстването по Фа в Трите свята Гонг,
който се появява първо, е червен и когато нивото на човек се повиши, става оранжев, след това жълт, зелен и така нататък, общо
девет цвята – червен, оранжев, жълт, зелен, син, индиго, виолетов,
многоцветен и безцветен. За да се види на кое ниво сте, един поглед е достатъчен. Ако сте придобили прозрачно тяло и продължите да се самоусъвършенствате нагоре, самоусъвършенстването
ви ще бъде по Фа отвъд Трите свята. Вие ще сте получили небесен
ранг и ще сте започнали началната фаза на самоусъвършенстване
по Архат Фа. Самоусъвършенстването по Фа отвъд Трите свята
означава, че сте преминали отвъд Трите сфери и вече не подлежите на прераждане. Ако завършите самоусъвършенстването си на
този етап, вие сте Архат. Ако продължите да се самоусъвършенствате по-нататък, ще постигнете праведно достижение на Архат и
това ниво също има цвят. Но цветовете червено, оранжево, жълто,
зелено, синьо, индиго и виолетово тук са различни от тези при
Фа в Трите свята. Цветовете в самоусъвършенстването по Фа в
Трите свята са плътни, подобни на тези на човешките същества.
Но на това ниво [на Архат] те са прозрачни градации на червено,
оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго, виолетово, многоцветно
и безцветно. При по-нататъшното самоусъвършенстване има и
още серии от по девет цвята, с тази разлика, че те са по-прозрачни, по-фини и по-красиви. Това се повтаря по този начин отново
и отново. Ето как може да се разпознае нивото на човек в самоусъвършенстването.
Но на хората не се позволява да видят това и за обикновените
хора нещата не са така очевидни, защото това е въпрос на прозре48

ние. Ако това, което е развило тялото, беше ясно показано, какво
щеше да остане за прозрение? Всеки би се самоусъвършенствал,
всеки би го правил. Кой не би искал? Всичко щеше да е толкова
реално. Дори хората с непростими грехове, колкото и да са непоправими, ще дойдат да го изучават. Не би стоял въпросът за
прозрението. А в такъв случай самоусъвършенстването би било
невъзможно. Някои хора казват: „Ще държа очите си отворени и
ако мога да видя нещата ясно, ще го изучавам.“ Но така няма да
стане. Ако такъв човек може да види всичко толкова кристално
ясно, това би бил краят на перспективите в самоусъвършенстването му. Няма да му бъде позволено да се самоусъвършенства.
Причината е, че човек трябва да излезе от заблудата чрез просветляване и само това се брои за самоусъвършенстване. Ако човек е
постигнал пълно просветление и може да види всичко, няма да му
бъде позволено да се самоусъвършенства. И защо е така? Защото
ако той се самоусъвършенства, няма да се зачита, тъй като ще е
видял, че всичко [за което се говори в самоусъвършенстването,]
е реално. Ще е видял причинно-следствените връзки на конфлик
тите между хората и това, че тези, които се възползват от другите,
им дават Дъ. Ако реалността бъде напълно изложена пред него,
разбира се, че той ще започне да се самоусъвършенства. Но ще се
брои ли това за самоусъвършенстване? То би било равнозначно
на това, да заграбите нещо, което може да се вземе. Човешките
привързаности не биха могли да бъдат отстранени по този начин.
Човек трябва да достигне до свои собствени разбирания, докато премахва човешки привързаности в разгара на конфликти.
Ако той беше в състояние да види всичко, сякаш е кристално ясно,
това не би било самоусъвършенстване. Защо за един Буда е трудно да повиши нивото си? Защото той няма конфликти и вижда
всичко ясно. Как би могъл да се самоусъвършенства? За него самоусъвършенстването е по-трудно. И това е причината, поради
която те искат да отидат сред обикновените хора и да се самоусъвършенстват. Само когато някой се самоусъвършенства в заблуда,
е възможно да се издигне бързо. Възможно е обаче някои хора
да виждат малко, докато се самоусъвършенстват. Но детайлите,
разбира се, няма да бъдат разкрити на никое човешко същество.
Когато човек се самоусъвършенства, въпросът за прозрението
стои от началото до края и той трябва да се самоусъвършенства
сред заблуда. Западът цени вярата и подчертава това от началото
до края. Без вяра всичко останало е без значение. Докато имате
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вяра, ще има отговор [от Бог]. Когато някои хора се покайвали
пред образа на Исус, съзнанията им наистина усещали, че Исус
слуша и че има някой, отговарящ на въпросите им. Такъв е начинът на самоусъвършенстване на Запада. Религиозната вяра е вид
самоусъвършенстване. Когато Исус бил готов да приеме своите
последователи в небесното си царство, ако тялото на човека било
лишено от Гонг или енергия, човекът не можел да се изкачи на
Небето. И освен това лошите мисли на човека, формирани сред
обикновените човешки същества, и кармата от неговото тяло биха
довели до това, той да бъде ограничен от специалното свойство
на Вселената на високи нива; и в случая на някой, който е наистина лош, неговите тяло и душа ще бъдат дезинтегрирани и всичко негово ще спре да съществува. Това е толкова ужасно! Така че
няма да стане без Гонг. По този начин Гонг е развиван за човека от
другата страна, докато неговата вяра расте, докато той преминава
през изповед и докато непрекъснато се опитва да се подобрява и
да бъде добър човек. Въпреки че той развива Гонг, не му е казано
за него, защото [на Запад] са преподавали само това, да бъдеш добър човек; не са говорели за Гонг. Същото важи и за будистките
монаси. Те не правят никакви упражнения, така че как развиват
Гонг? Техният Гонг расте, дори и да не им е казано, че имат Гонг.
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Буда и Дао
Дао школата практикува уединено самоусъвършенстване; даоистката религия не би трябвало да съществува. Даоистката религия
е на практика продукт на реформи, състояли се в най-новата история. В никоя предисторическа епоха никога не е имало такова нещо, като религиозен даоизъм. Причината е, че Дао школата
няма за цел да предлага спасение на всички съзнателни същества;
вместо това преподава уединено самоусъвършенстване и практикуване в покой. Така тя усъвършенства прозрение в Джън. От
Джън, Шан и Жен тя фокусира своето самоусъвършенстване върху прозрение в това какво е Джън (Истинност), подхранва вродената природа на човека чрез усъвършенстване на Джън и се стреми да се завърне към това, което е първоначално и истинно. Дао
повелява усъвършенстването да се извършва в покой, така че [Дао
школата] наистина няма никакво желание да спасява съзнателни
същества в широк мащаб. Когато един даоист завърши самоусъвършенстването си, той ще бъде бродещ Бог или странстващ безсмъртен. На Небесата има планини и вода точно както тук и той
ще остане на една такава планина. В действителност даоистката
религия е била породена от привързаностите на обикновените
хора. Хората обичат да обединяват усилия и да формират групи,
тъй като жадуват за признание и лична изгода. Така че неща като
това имат тенденция да се появяват.
В действителност даоистката религия не съществува. Един
даоист учи своите ученици на самоусъвършенстване в усамотение. Въпреки че даоистката религия бе създадена и има много ученици, не всеки от тях получава истинското учение. Ако учителят
намери добър ученик, той ще му преподаде истинските неща. А
ако няма добри ученици, той ще избере безгрижен и лесен живот,
правейки каквото пожелае. [Той може да го направи,] защото е постигнал Дао и истинската свобода, която идва с това.
Буда е Буда, а Дао е Дао. Смесването на ученията на двете школи е напълно невъзможно. Това, което практикуваме ние обаче, е
наистина огромно. Нашата практика се базира на самата Вселена
и обхваща всичко. Основата ни лежи в Буда школата и това, което
имаме, било то основни принципи или характеристики, са будистки. Но този Фа надхвърля и двете школи – и Буда, и Дао. На раз51

лични нива съществуват различни разбирания и различните нива
имат различни проявления. Тези в рая Фалун имат своето познание, докато отвъд рая Фалун съществува по-висше познание, а
още по-нависоко има дори още по-висши форми на познание.
Има и още един въпрос, а именно този за изначалните Богове.
Няма смисъл да дискутираме това с днешните самоусъвършенстващи се обаче, защото за тях то е невъобразимо, бидейки отвъд
тяхната сфера. Ето защо говоря само за двете школи – за Буда и
Дао. Когато говоря на твърде високо ниво, не се получава; хората
не могат да приемат такива неща. На тях не им е позволено да
знаят.
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Без показност при спасяването на хора и
преподаването на Фа

Преподаването на истинския Фа на монаси, които се самоусъвършенстват сред обикновените хора – монаси, които не са просветлени – е безполезно, тъй като те не знаят нищо. Монаси, които
са просветлени, не могат да бъдат открити в мирския свят; те
са отишли дълбоко в планините и горите. Те знаят за мен. Само
обикновените хора не знаят. Много самоусъвършенстващи се с
постижения ме познават. Понякога тихо се приближават, поглеждат и след това си тръгват. Имало е също така някои, които са идвали и са казвали няколко думи. Въпреки факта, че са се самоусъвършенствали в планини и в гори в продължение на стотици или
хиляди години, техните нива на усъвършенстване не са високи.
Това е така, защото пътят, по който поемат, е труден и не е Великият път на самоусъвършенстване. Те се самоусъвършенстват
по малки пътища и по тази причина не са постигнали Праведно
достижение, въпреки че са се самоусъвършенствали в продължение на дълъг период от време. Те обаче не се смесват с мирския
свят, така че свръхестествените им способности не са заключени
и те са в състояние да проявят напълно своите божествени сили.
При тези, които се самоусъвършенстват в мирския свят, обикновено по-голямата част от великите им способности са заключени.
Ако не бяха, една-единствена мисъл би могла да премести сграда
на различно място – нещо недопустимо. Намесата в човешките
дела е абсолютно забранена. Хората ще мислят, че нивото на такъв човек е високо. Един обикновен човек смята, че всеки, който
е способен да демонстрира способностите си, е на високо ниво.
Това, което Чигонг майсторите демонстрират в публични изяви,
са просто второстепенни способности и умения – неща толкова
оскъдни, че чак са жалки. Тези неща наистина не представляват
нищо. Въпреки това обикновените хора смятат, че те са от високо
ниво.
Аз се въздържам от правене на демонстрации, когато преподавам Фа, по-конкретно защото съм обяснил по съвършено ясен
начин целта на моето излизане пред обществеността. Ако правех
демонстрации, докато преподавам Фа, това би било предаване на
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зъл път. По този начин хората ще идват да изучават вашите техники, а не Фа. Буда Шакямуни по подобен начин избягвал този
подход по свое време. Извършването на лечение е приемливо, тъй
като в края на краищата действието му не може да бъде видяно.
Всичко, което е видимо, е това, че човекът се чувства по-добре.
Как се е случило изцелението? От вас зависи дали вярвате в цялото това нещо, или не. Сега човекът е по-добре, но дали вие вярвате, че е така? Един наблюдател не може да каже дали него все
още го боли. Тъй като просветлителното качество на човека все
още е въвлечено, лекуването е позволено. Навремето Исус и Буда
Шакямуни правели същото. Лао Дзъ бил изключение. Лао Дзъ
знаел, че човешкият свят е твърде опасен. Той побързал да напише своя „Трактат от пет хиляди йероглифа“ и се отправил отвъд
портите, поемайки на запад.
Човешкият свят е изключително сложен. Просто гледайки някой човек тук, на Земята, не може да се каже от кое измерение е
дошъл. Божеството в онова измерение все още иска да се грижи за
него. Това, което е от значение, е дали той ще се просветли до нещата, или не; ако успее, тогава ще бъде в състояние да се завърне.
Но [това божество] може да разбере, че това човешко същество
вече не е способно да се справи, така че то не може да направи
повече нищо за него. Но не иска да го остави. Навремето, когато
Исус дошъл да спасява хората, [тези божества] мислели, че той
се меси в техните дела. „Този човек е мой и трябва да бъде спасен
до моето място. Защо навлизаш в нашата територия?“ Те не били
съгласни с това. Поради този начин на мислене [направили това,
което направили]. Ако се замислите, това не е правилно. Исус не
се интересувал кой на кого принадлежал. Спасяването на хора
била целта на неговото идване. Той видял, че всички същества
страдат, и поискал да им предостави спасение, да им позволи да
се издигнат. Така че Исус засегнал много божества от различни
измерения. Накрая техните разногласия се засилили до такава огромна степен, че се проявили върху човешкия свят, точно както
човешките конфликти биха могли да го направят, и цялата тежест
на това се стоварила върху Исус. Исус не могъл да се освободи от
това, като единствената алтернатива била смърт – така той бил
разпнат, разтапяйки по този начин взаимните им обвинения. Със
загиването на обикновеното физическо тяло на Исус вече нямало
кого да търсят, за да изсипват омразата си, и това сложило край на
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безбройните проблеми. Ето защо се казва, че Исус е дал живота си
за цялото човечество. Това е идеята.
Буда Шакямуни по подобен начин преживял големи трудности, докато преподавал своя Дхарма. Той постоянно водел борба
със седемте тогавашни религии в Индия. По онова време ранният
браманизъм бил силен. Накрая Буда Шакямуни си отишъл, без да
постигне истинската цел, която възнамерявал да постигне.
Лао Дзъ си заминал, след като написал своята книга от пет хиляди йероглифа като наставления за идните поколения. Така се е
предполагало да бъде направено и това е била волята на Небето.
Причината е, че даоистката школа не е трябвало да се превръща
в религия; формирането на даоистката религия е било грешка.
Един даоист преподава уединено самоусъвършенстване, усъвършенстване на Джън и усъвършенстване в покой, така че нещата са
предавани на един избран ученик. Прави се по този начин, защото
той избира своите ученици и ще обучава само някой, който е добър. Той не може да предложи спасение в широк мащаб и няма желание да го направи. Той усъвършенства Джън. Макар да можете
да видите група ученици в даоистки храм, само един е бил избран
и само той ще получи предаваното. Останалите просто служат за
фон. Така че в даоистката школа не би трябвало да има религия. В
миналото те винаги са извършвали самоусъвършенстване в уединение в планините.
Преподаденото от Конфуций е било принципи за лично поведение, а не самоусъвършенстване. Но независимо от това, неговото учение е облагодетелствало китайския народ. Доктрината
за средния път дава възможност на човек да придобие състояние,
свободно от поражения. Нещата тръгват в обратна посока, след
като достигнат крайната си точка, и по този начин може да се
падне след достигане на върха. Всъщност за да бъде в „средното
положение“, човек трябва винаги да се придържа към средното
състояние. Когато някой не се стреми да бъде най-високо, но е
достатъчно по-нависоко от тези под него, този човек никога няма
да претърпи поражение. Всяко нещо, доведено до крайност, ще
обърне посоката си. Това е по отношение на обикновените хора.
Има много самоусъвършенстващи се дълбоко в планини и
гори, които са видели събития от миналото и бъдещи разкрития.
И все пак никой от тях не се е въвлякъл в тези дела, нито е искал.
Независимо от причината за това, те знаят, че тези събития са ре55

зултат от небесни промени. Това е начинът, по който се предполага
да бъдат нещата.
Който не се подчинява на волята на Небето, ще понесе последствията, така че хората не смеят да направят това. Всеки възпява
величието на Юе Фей, но защо той не е могъл да спаси Южната
династия Сон? Нима фамилията Юе не е била толкова могъща?
Такава е била волята на Небето. Юе Фей е бил решен да съхрани
Сон, но просто не е можел да успее, тъй като в действителност е
вървял против волята на Небето. Династията Сон е била обречена на гибел, но той е настоявал на обратното и по този начин се
е противопоставил на волята на Небето. Тук просто илюстрирам
смисъла. „Човешките намерения не са сравними с волята на Небето“, както се казва. Не казвам, че Юе Фей е бил лош. Просто
обясних идеята.
Това, което един човек смята за правилно от своята обикновена човешка гледна точка, може да не е непременно правилно.
Било то първият император на Чин или император У от династията Хан, който и император да е или каквото и да е направил,
хората след него ще го оценяват по своему. Обикновените хора
виждат нещата от собствените си лични перспективи и през приз
мата на вродените си представи, и това, което вярват, че е добро
или лошо, не е непременно така. Също така критериите, по които
човек отсъжда дали някой или нещо е добро или лошо, се въртят
около самия него: „Ако той е добър към мен, тогава ще кажа, че е
добър. Ако това, което прави, ме облагодетелства, тогава ще кажа,
че е добър.“ Така че този човек, когото той одобрява, може и да не
е непременно наистина добър. Единственият критерий за отсъждане на добро и лошо е специалната характеристика на Вселената
– Фа. Той никога няма да се промени, той е истината на Вселената
и е единственият критерий за определяне на добро и лошо. Първият император на Чин убил много хора в процеса на обединението на Китай. Той убил владетелите на много държави и всички го
проклинали. Владетелите и народите на различни държави паднали под негова власт и затова всички го мразели и проклинали. Те
всички го съдели от собствените си перспективи. Неговото обединяване на Китай е било неизбежно. Това е било резултат от небесни промени. Ако не действал в съответствие с волята на Небето,
той не би успял и обединяването би се провалило. Така човешките
дела не са нищо повече от това. Като самоусъвършенстващи се
ние никога не ги коментираме. Един самоусъвършенстващ се не се
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интересува от политика – в противен случай той би бил политик,
а не самоусъвършенстващ се.
Когато човечеството достигне определен етап във времето,
неговата карма е огромна и за него вече няма изкупление. Огром
на карма като тази е нещо, което човек не може никога да изплати. В продължение на много животи той натрупва карма толкова
масивна, че е невъзможно да бъде изплатена и така тези хора са
обречени на унищожение. Какво се има предвид под „унищожение“? Малки бедствия се случват и унищожават хора. Войната е
най-ефективният начин и поради това историята е такава, каквато
е.
Всеки император, основател на династия, е имал по няколко
същества воини, които идвали в този свят заедно с него, като го
защитавали и му помагали да води войни. Това е било конкретното предназначение на тези воини. Така усилията им не им носели
заслуги, но не генерирали и карма – те просто изпълнявали задачата си. Колко хора, дори в дългия ход на историята, са видели
истинската същност на това?
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Буда предлага спасение на хората, а не
благословия и закрила

Предназначението на Буда школата ни най-малко не е да помага
на хората да забогатеят. Болестите са причинени от карма, така
че тя също така не е показала на хората как да възвърнат здравето си. Когато учението на Буда Шакямуни говори за „всеобхватно
спасение на съзнателните същества“, той е имал предвид освобождаването на хората от трудностите на обикновеното съществуване
и довеждането им до другия бряг – Нирвана. Ето какво е преподавал Буда Шакямуни. То се отнася до вашето издигане до небесно
царство. Същото важи и за преподаваното от Исус и нито един от
тях не е бил по-нависоко от другия. Просто съвременните хора
не го разбират. Те говорят как Буда може да благославя и защитава хората, да ви излекува от болест, да ви направи богати и как
великите просветлени имат безгранична власт и могат да спасяват хора. Обикновените хора погрешно разбират предлаганото от
Будите спасение като защита и тогава молят Буда за благословии,
защита и богатство, молят го да ги излекува и така нататък. Но в
действителност Будите изобщо не се въвличат в подобни неща.
Това е една изкривена идея, възникнала от покварата в мисленето
на съвременния човек, и тя е изродена. Будистките сутри никога
не са съдържали подобни неща. И така аз често дискутирам този
въпрос и казвам, че въпреки че може да кадите тамян и да се молите на Буда с надежда за богатство, Буда не е ни най-малко загрижен дали ще забогатеете.
Вие искате да се молите на Буда по този начин, но един Буда
не се интересува от забогатяването ви. Точно обратното, той изисква от вас да се откажете от алчността си. Ако наистина имате
проблеми в ежедневния си живот, тогава той може да осигури материални средства, но само колкото да гарантира личното ви благосъстояние. Той няма да ви направи богати, ако не е предопределено да бъдете такива. А болестите в очите на Буда са в резултат
от карма, която човек дължи от предишния си живот или животи.
Когато някои хора се кланят пред статуя на Буда за пари, те наистина получават пари в резултат. Но какъв вид богатство получават
в действителност? На тази статуя не е имало Буда. Това е бил фал58

шив Буда, който е бил създаден чрез преклонение. Или може би
там се е прикрепила лисица или змия, невестулка и така нататък.
Тя ви е помогнала да направите пари, защото в действителност
вие ѝ се кланяте и я молите за пари. Но ако ще ви помага да направите пари, има известни условия. Във Вселената съществува един
принцип, а именно, че без загуба няма печалба. Тя се възползва
от този принцип, тъй като желае човешко тяло. Този човек се покланя до земята в търсене на пари, така че [тя казва:] „Давай!“ Ако
нещата, които човекът носи, не са добри, тя ще го игнорира и той
няма да направи никакви пари; преклонението му ще е напразно.
Ако установи, че тялото ви носи добри неща, тя ще ви позволи да
получите пари, защото тогава може да вземе тези добри неща от
вас. Ако искате пари, разбира се, че ще ви даде. Но човекът, който
е въвлечен, не е наясно с всичко това и това, което губи, е безвъзвратно загубено. Човек живее повече от един живот и в следващия
може да стане още по-нещастен!
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Упадъкът на човечеството и опасните
представи

Ако в древен Китай някой говорел за самоусъвършенстване в Дао,
хората казвали, че този човек има добродетелна основа. Ако някой говорел за Буда, Дао или Бог, другите хора казвали за него, че
наистина е както трябва. Днес обаче споменаването на усъвършенстване в Буда или в Дао предизвиква смях. Моралните ценности на човечеството са преминали през огромни промени. Те се
плъзгат надолу с хиляди километри на ден, изключително бързо.
С упадъка на ценностите им хората всъщност са започнали да вярват, че древните са били невежи и суеверни. Мисленето на човек
се е променило драстично и е плашещо. Вземете под внимание,
че Буда Шакямуни някога казал: промените в обществото през
периода Края на Дхарма ще бъдат наистина ужасяващи. Например в днешното общество хората нямат вътрешен Фа, който да ги
възпира, особено в Китай. Това важи и за другите страни, макар
да приема различни форми. В континенталната част на Китай Културната революция изкорени така наречените „старо мислене и
идеи“ на хората и им забрани да вярват в ученията на Конфуций.
Хората останаха без морално ограничение или морални норми и
не им беше позволено да имат религиозни вярвания. Те престанаха да вярват, че лошите постъпки ще доведат до кармична отплата.
Когато хората вече нямат вътрешен Фа в сърцето си, който да
служи като ограничител, няма ли да се осмелят да направят всичко? Това е най-сериозният проблем, пред който сега е изправено
човечеството. Някои чужденци не се осмеляват да отидат в Китай
по бизнес, най-вече заради това колко бързо някои китайски младежи вадят нож или убиват някого. Това е ужасно. Китай сега е
по-лош от останалите държави. Основен фактор е, че когато чуждестранните филми или телевизионни предавания, които илюстрират гангстерски войни, дойдат в Китай, зрителите погрешно
смятат, че Хонконг и другите държави са наистина толкова хаотични, колкото са представени. Те обаче не са така. Това е само
кинематографична драматизация, целяща да привлече зрителите,
които търсят силни усещания. В действителност хората, живеещи
в чужбина, имат далеч по-добър характер и са по-цивилизовани
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от хората в Китай. Но китайските младежи имитират тези неща.
Тъй като Китай е бил изолиран за известно време, след като изведнъж видят тези неща, хората там погрешно мислят, че в чужбина
е така.
Мафиотските бизнесмени, изобразени в телевизионния сериал „Шанхай Бийч“3 са ревностно имитирани в Китай. И все пак
това беше само портрет на стария Шанхай през 30-те години, и
при това с художествено преувеличение. Реалният живот не е бил
такъв. Хонконгските гангстерски филми и телевизионни сериали
оказаха ужасно въздействие върху континенталната част на Китай
по отношение на мисленето на хората. Ценностите на човечеството са се променили и сега в Китай също виждаме хомосексуалност, употреба на наркотици, трафик на наркотици, организирана
престъпност, сексуална свобода и проституция. Просто е катастрофално! Има една поговорка за това как когато един беден, недодялан селски човек стане богат, трябва да се внимава. Той няма
самоконтрол и ще се осмели да извърши всичко. Не е ли страшно
да се види как човешкият род достига тази точка? Какво ще стане
с човечеството, когато нещата отидат и по-далеч? Сега понятията
за добро и лошо са преобърнати в съзнанието на хората. В днешно
време те се възхищават на тези, които са безмилостни, които не се
спират пред нищо и които убиват и осакатяват. Ето какво ценят.
Драстичният морален упадък на човека се разгръща по цял
свят. Човешките представи са се променили из основи. В днешно
време красивото не е толкова популярно, колкото грозното; доброто е по-малко желано от лошото; това, което е чисто и спретнато, привлича по-малко от немарливото. Вземете под внимание
един конкретен пример. В миналото например професионалните
певци е трябвало да бъдат добре обучени във вокалните техники
и музикалното майсторство. Докато сега на сцената се качва някой, който изглежда ужасно, с дълга чорлава коса... „Аааа!“ Той
крещи с всичка сила. След което с малко реклама по телевизията
става звезда. Но звуците, които издава, са ужасни. Отвратителни
неща са започнали да се разглеждат като красиви поради упадъка
на човешките ценности и хората фанатично ги преследват. Същото важи и за изящните изкуства. Потопете опашката на котка в
„Шанхай Бийч“ (известен като „The Bund“) – емблематичен хонконгски
сериал от 80-те години, наричан и „Кръстникът на Изтока“ – бел. прев.
3
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мастило, пуснете я да тича наоколо и това се нарича художествена
творба. А ги има и онези абстракционистични и импресионистични неща – какво е това? Преди колкото по-красива и приятна за
окото беше една картина, толкова повече ѝ се наслаждаваха хората. И така, какво точно е това нещо?! То е резултатът от „творци“,
които искат да освободят човешката природа. При отсъствие на
морални норми човешката природа се равнява на едно гигантско
проявление на демонична природа. Могат ли да се получат хубави
неща, когато хората са в това състояние? Човешките представи се
изкривяват, докато говорим.
Какво преследват тези хора на изкуството? Те говорят за освобождаване на човешката природа – без задръжки или ограничения и всеки да прави каквото пожелае. Будизмът учи, че без
морални норми, без морални ценности, които да държат съзнанието на хората под контрол, това, което хората ще проявяват, е
демонична природа. Просто погледнете днешните произведения
на изкуството! Обикновените хора нямат представа какво стои
зад тях. Тези неща са просто една гигантска проява на демонична
природа.
Вземете за пример детските играчки, продавани в магазините.
В миналото хората биха купували красиви кукли. В днешно време колкото по-грозно е нещо, толкова по-бързо се продава. Неща
с черепи, демони и дори неща, които наподобяват изпражнения,
биват продавани като играчки – и колкото по-ужасно изглеждат,
толкова по-бързо се продават! Не показва ли това, че представите
на хората се променят, и то към по-лошо?
Когато дискутирам какво се е случило с обществото, хората
незабавно го разбират, което показва, че вродената природа на
човека не се е променила. Въпреки това човечеството се е плъзнало до ужасно опасна точка. Когато говорех относно хомосексуалността по време на лекциите ми в западните държави, казах,
че покварените сексуални практики на Запад са се влошили дори
до кръвосмешение. Някой тогава заяви, че „хомосексуалността е
законово защитена от държавата“. Добро и лошо не трябва да се
преценяват на база одобрението на даден индивид или група. Човешката преценка за добро и лошо е базирана изцяло на собствените представи на хората. Те си мислят: „Смятам, че той е добър...“
или „Той има добро отношение към мен, така че бих казал, че е добър“. Или [човек] е формирал упорита представа и ако според тази
представа някой е добър, той ще каже, че е добър. Същото важи
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и за групите. Когато нещо е в интерес на групата или подпомага
определена цел, групата ще каже, че това е добро, и ще е съгласна с
него. Но то не е непременно наистина добро. Истината на Вселената, Буда Фа, е единственият непроменим критерий, който оценява
човешките същества и всичко, което съществува – единственият
критерий, който определя кое е добро или лошо. Аз им казах [на
западните ученици]: „За да бъда напълно откровен, вашето правителство може да одобрява това, но вашият Бог – не!“ Всеки път,
когато човечеството е достигало този етап, то в действителност
е било в смъртна опасност и извън контрол. Сега, след като се е
превърнало в това, което е, ако продължи така и за в бъдеще, какво
ще бъде то по-нататък?! Буда Шакямуни е казал, че по време на периода на Края на Дхарма множество демони ще се преродят като
човешки същества и ще станат монаси в манастири, които вредят
на Фа. В Тайван, по-специално, сега има много известни монаси
и светски будисти, които всъщност са демони. Те се превъзнасят
като основатели на религии, но не осъзнават, че са демони. Били са
планирали целия си живот, преди да се преродят и да дойдат тук,
и живеят живота си в съответствие с вредата, която са планирали.
Човешкият свят е ужасяващ. Много от известните така наречени
„майстори“ в Индия са обладани от гигантски питони. Сред Чигонг майсторите в Китай доста голям брой са обладани от лисици
и невестулки, въпреки че има и змии. Епохата Края на Дхарма е
период на хаос. Лидерът на „Аум Шинрикио“ в Япония е въплъщението на дявол от Ада, който е дошъл в човешкия свят, за да всява
хаос. Човешките същества са насред всичко това и бидейки тук, в
човешкия свят, нямат възможност да се замислят за тези неща. Те
могат да усетят, че нещо не е наред със света, но нямат представа
колко е зле. След като това бъде обяснено, хората се стряскат.
Ето защо това, че съм решил да предам този Фа, не е просто
някакъв импулс. И съм срещал различни видове намеса по пътя.
Когато преподавате нещо добродетелно, някой друг ще преподава
нещо зло, а някои ще се маскират като добродетелни и дори ще
призовават хората да вършат добро. Но тяхната цел не е да допринесат към каузата на доброто. Вместо това те имат мотиви, които
не биха понесли дневната светлина. Чигонг започна развитието
си като нещо добро, но в момента се е превърнал в зло. Много е
трудно да има частица чиста земя.
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Човечеството по време на финалния калпа
Много от ортодоксалните религии в света вече не могат да спасяват хора. Причината е, че писанията на редица от тези първоначални, ортодоксални религии са били изменени от следващите
поколения; техните доктрини са били погрешно изтълкувани от
по-късно дошлите и сега са разглеждани като поле за изследване. Например будизмът е изучаван като философия и всеки един
аспект от него, който не може да бъде обяснен със съвременната
наука, бива обяснен като фантазии на древния фолклор или отражения на изостаналост. Монасите и свещениците просто четат
текстове, но не пристъпват към задачата на самоусъвършенстване. Храмовете и манастирите са се превърнали в микрокосмос
на обществото, с вътрешни борби и интриги за позиция. Някои
монаси дори се възползват от печалното състояние на будизма и
правят печалба от това; техните привързаности са толкова многобройни, че дори не могат да се сравняват с обикновените хора.
Бидейки такива, те едва ли могат да спасят себе си, да не говорим
за другите! И освен това има някои известни будистки монаси,
даоистки свещеници и християнски монаси, които водят хората
в заблуждение чрез своеволно писане на книги, интерпретирайки
будистките сутри и Библията в съответствие с личните си концепции и ограничените си познания за сутрите. Думите на великите
Просветлени съдържат много дълбоки вътрешни значения и могат да предават напътствията на Буда Фа за всяко ниво и сфера,
през които практикуващите напредват по време на непрекъснатото си издигане. Всяко действие, което променя оригиналните
думи на великите Просветлени, се равнява на подкопаване на Фа.
Тези обяснения, които претендират, че помагат на хората да
разберат будистките сутри и Библията, се отклоняват драстично
от истинското вътрешно значение на думите на Буда. Това са две
напълно различни неща. Малкото, което тези автори са доловили,
е само собственото им разбиране, което е съвсем малко по-високо
от обикновеното, и те не знаят нищо за вътрешното значение на
по-високи нива, тъй като не са се самоусъвършенствали до тези
висини. Ако не са достигнали нивото на Татагата, как биха могли да знаят истинското значение на думите на Татагата на високо
ниво? Написаното от тях служи единствено да подкопава Фа и не
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може да спасява хора. Книги като тези, написани за слава и печалба, водят хора, които се самоусъвършенстват в будистките дисциплини, в авторовата мисловна рамка. Някои стигат дотам, че
се застъпват за това, религията да се адаптира към изискванията
на днешното общество, с което се променя същността ѝ. Буда Фа
е божествена истина, непроменима и неразрушима като диамант.
Човек може да си представи колко огромни са създадените грехове и карма, когато хората се опитват да приспособят Буда Фа към
порядките на неморалния човек, вместо човечеството да се издигне, следвайки Буда Фа. Тези, които са написали книги, своеволно
интерпретирайки будистките сутри, са се намесили сериозно на
истинския Фа и всъщност отдавна са с присъда за Ада.
Човешките същества са извършили много погрешни дела живот след живот, натрупвайки огромни количества карма. Това е
фактор, който допринася за липсата им на праведна вяра. Има
някои хора, които са се самоусъвършенствали в предишен живот,
но не са се самоусъвършенствали добре и са се провалили. Те не
са били в състояние да се откажат от различни привързаности, но
действително са натрупали определени благословии. Когато след
това се преродят като човешки същества, те обикновено имат
„свръхестествени“ способности и могат да виждат повърхностни
неща на ниско ниво в други измерения с Небесното си око. Тогава,
подтикнати от човешкия стремеж към слава и печалба, те основават тази или онази религиозна група. Привидно изглежда, че
учат хората да бъдат добри, но дълбоко в сърцата си имат копнеж
за слава и богатство и неизказани мотиви. Великите Просветлени имат свои собствени светове (небесни царства), където могат
да спасяват хора. Но къде могат тези хора да спасяват другите?
Същото важи и за фалшивите Чигонг майстори. Някои от тях са
искали да бъдат Буди, а някои мислят, че са били Буди в предишен живот. А има и хора, обладани от животни, които обсипват с
похвали тези Чигонг майстори, наричайки ги „велик майстор от
еди-кое си поколение“ и така нататък. Тези фалшиви Чигонг майстори на свой ред стават толкова доволни от себе си, но всичко
това е просто самозаблуда. Всички тези хора са превъплъщения
на демони, които са дошли да сеят хаос в света.
Злото е превърнало човешкия свят в абсолютна бъркотия.
Фалшиви религии, култове и огромен брой реформирани религии са били разпространявани в продължение на много векове и
е трудно е да се разграничат истинските от фалшивите. Въпреки
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че доктрините на тези зли или магьоснически практики са лоши,
все още има хора, които вярват в тях и почитат техните лидери. Не
ни ли показва това, че ценностите на хората са загубени? И защо
се въвличат в тези демонични практики? Повечето от тези хора
търсят начини да нараняват другите; те имат за цел да нанасят
вреда и не мислят какво ще стане с тях самите накрая. След като
са навлезли в периода Края на Дхарма, истинските, първоначални религии вече не могат да спасяват хора. Безброй демони са се
спуснали в света, където подкопават Фа и сеят хаос. Човешките
същества повече нямат вътрешен Фа, който да ги възпира, нито
имат морални норми. Подтиквани от пълчища демони, те не се
спират пред никакво зло. Моралните ценности и стандарти се
плъзгат надолу възможно най-бързо. Самият начин на мислене на
хората и концепциите им са се променили. Красивото е смятано за
по-нисше от грозното; праведното за по-нисше от демоничното;
доброто за по-нисше от злото; спретнатото за по-нисше от немарливото; новото за по-нисше от използваното; благоуханното за
по-нисше от зловонното. Мъжете носят дълги коси, докато жените подстригват своите късо – отражение на възхода на Ин и упадъка на Ян, обръщане на Ин и Ян. Произведенията на изкуството
са лишени от морални норми и се стремят да освободят човешката природа, способствайки за гигантска проява на демоничното.
След това са „импресионистичните“ и „абстракционистичните“
неща с произволните си мацаници, които са приети за изкуство от
съвременните хора и техните извратени представи. Просто стоварете купчина боклук някъде и това се превръща в творба на „изтъкнат“ скулптор модернист. А що се отнася до музиката, виждате
тези „диско“ и „рокендрол“ неща, при които хората се изкачват
на сцената в изискани зали и вдигат този шум. С малко реклама
по радиото и телевизията някой с прегракнал глас, който е сляп,
сакат и с отблъскващ външен вид, става известен певец. А по отношение на детските играчки, колкото по-грозни и по-зловещи
изглеждат, толкова по-бързо се продават.
В това духовно състояние, лишено от праведни мисли, човечеството се стреми към неща, напълно различни от преди. За
слава и изгода хората прибягват до убийства, палежи, фабрикуват лъжи. Всичко, което има значение за тях, са парите, а не човешките взаимоотношения. Човешките взаимоотношения сега
напълно зависят от парите. По този начин виждате как всевъзможни безскрупулни и жестоки действия биват извършвани за
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пари. Продукти, рекламни материали, аудио- и видеозаписи, които насърчават безразборен секс, са навсякъде. За пари хората ще
навредят на другите без колебание и произвеждат, транспортират
и продават наркотици. Тези окаяни наркомани няма да се спрат
пред нищо – кражба, грабеж и измама за пари – за да купуват тези
скъпи наркотици. Телевизионните програми, вестниците, списанията и литературните творби са пълни с безразборен секс. Хората са отишли толкова далеч, че да извършват кръвосмешения
между различните поколения. Отблъскващо хомосексуално поведение същевременно отразява мръсното, отклонило се състояние
на съзнанието, при което липсва рационалност. Организираната
престъпност е толкова необуздана, че няма място, до което да не
достига, но въпреки това привлича младите хора, които, водени
от демоничната си страна, жадуват за насилие. Престъпните босове са се превърнали в обекти на възхищение и хората се тълпят
около тях.
Много велики просветлени хора и пророци преди са предричали, че по това време човечеството ще трябва да се тревожи за
огромно бедствие. Днешното човечество е дори по-лошо от това,
което са предрекли пророците, и добрите хора са дори по-малко.
Поради многото злини, които хората са извършили в хода на многото си животи, и огромната карма, която са натрупали по този
начин, те се натъкват на неприятности в момента, в който излязат
през вратата. Но не осъзнават, че сега плащат за грешките, които са направили в предишни животи, и елиминират тази карма.
Когато другите се отнасят зле с тях, те не показват толерантност
или търпение. Вместо това си мислят: „Ти постъпи несправедливо с мен, така че аз ще постъпя дори още по-лошо с теб. Няма да
се боря с хората, освен ако не съм провокиран, но когато това се
случи, със сигурност ще им го върна, и то тъпкано.“ Така тогава те
натрупват нова карма, преди да са изплатили старата, и кармата
по телата им се увеличава до ужасяваща степен! Човешкият морал
се плъзга бързо надолу и е на прага на ужасна опасност. Живот
след живот, всеки един в действителност е наливал масло в огъня на гибелта на човешкия морал. Всеки път, когато светът се е
сблъсквал с катастрофа, е било време, в което човешките морални
ценности са били изчезнали. Това са и проявления на периода на
финалния калпа.
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Истинско самоусъвършенстване
Мои истински самоусъвършенстващи се ученици, това, което ви
преподадох, е Фа за самоусъвършенстване в Буда и Дао. Въпреки
това изливате недоволството си пред мен заради загубата на светските си интереси, вместо да се чувствате разстроени от това, че
не сте способни да изоставите привързаностите на обикновените
хора. Нима това е самоусъвършенстване? Дали можете да изоставите привързаностите на обикновените хора е съдбоносен тест по
пътя към превръщането ви в наистина изключителни същества.
Всеки ученик, който истински се самоусъвършенства, трябва да
го премине, защото това е разделителната граница между самоусъвършенстващия се и обикновения човек.
В интерес на истината, когато се измъчвате заради посегателства върху репутацията ви, личния ви интерес и чувствата ви сред
обикновените хора, това вече показва, че не можете да изоставите обикновените човешки привързаности. Трябва да запомните
следното: самоусъвършенстването само по себе си не е болезнено
– ключът се крие в неспособността ви да изоставите привързаностите на обикновените хора. Само когато сте напът да изоставите
своите репутация, интереси и чувства, ще почувствате болка.
Вие сте паднали тук от свещен, чист и несравнимо великолепен свят, защото сте развили привързаности на онова ниво. След
като сте паднали в свят, който в сравнение е най-мръсният, вместо
да бързате да се завърнете по-скоро чрез самоусъвършенстване,
вие не изоставяте тези мръсни неща, към които се придържате в
този мръсен свят, и дори агонизирате заради най-незначителните загуби. Знаете ли, че за да ви спаси, Буда навремето е просил
храна сред обикновените хора? Днес аз отново оставям вратата
широко отворена и преподавам този Дафа, за да ви спася. Никога
не съм чувствал горчивина за многобройните трудности, които
изстрадах. Тогава какво толкова имате, което все още не може да
бъде изоставено? Можете ли да отнесете на небето нещата, които
дълбоко вътре в себе си не можете да изоставите?
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Бъдете разумни
Казах на някои практикуващи, че крайните мисли са причинени
от мисловна карма, но сега много ученици разглеждат всичките
си лоши мисли в ежедневието като мисловна карма. Това е неправилно. Какво ще имате да усъвършенствате, ако вече нямате никакви лоши мисли? Ако сте толкова чист, не сте ли вече Буда? Това
разбиране е погрешно. Само когато съзнанието ви бурно отразява
мръсни мисли или проклина Учителя, Дафа, други хора и така нататък, и не можете да се отървете от тях или да ги потиснете, само
тогава е мисловна карма. Съществува също и някакво количество
слаба мисловна карма, но тя е различна от обикновените мисли и
идеи. Трябва да сте наясно с това.
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Просветление
В калния човешки свят перлите и рибешките очи са разбъркани
заедно. Татагата трябва да се спусне тихо в света. Когато преподава Фа, зли практики неизбежно ще се намесят. Дао и демоничните
пътища се преподават по едно и също време и в един и същи свят.
Сред истината и лъжата е важно просветлението. Как да се разграничат? Непременно ще има изключителни хора. Тези, които
наистина имат предопределена връзка и могат да се просветлят,
ще дойдат един след друг, влизайки в Дао и получавайки Фа. Те
ще разграничат праведното от злото, ще получат истинско учение,
ще олекотят телата си, ще подсилят своята мъдрост, ще обогатят
сърцата си и ще се качат на лодката на Фа, плавайки гладко. Колко
великолепно! Стремете се напред с всички сили, докато постигнете Съвършенство.
Онези, които оцеляват в света без посока и с лошо просветлително качество, живеят за пари и умират за власт, радостни или
тревожни заради дребни облаги. Съревновават се упорито един
с друг и така трупат карма през целия си живот. Когато подобни
хора чуят Фа, те му се присмиват и изричат думите „сляпа вяра“,
тъй като неизбежно ще го намерят труден за разбиране и трудно
ще повярват дълбоко в себе си. Тези хора са хората с ниско ниво
на съзнанието, които е трудно да бъдат спасени. Тяхната карма е
толкова много, че е обгърнала телата им и е изолирала мъдростта
им; първоначалната им природа е изчезнала.
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Защо човек не може да вижда
„Виждам – вярвам; не виждам – не вярвам.“ Това е гледната точка на човека с ниско ниво на съзнанието. Хората са се загубили в
илюзия и са натрупали много карма. Как биха могли да виждат,
когато първоначалната им природа е замъглена? Просветлението идва преди виждането. Усъвършенствайте своето съзнание и
елиминирайте кармата си. Веднъж прояви ли се първоначалната ви природа, ще бъдете способни да виждате. При все това, независимо дали вижда или не, изключителният човек разчита на
своето просветление, за да достигне Съвършенство. Хората или
могат, или не могат да виждат, и това се определя от техните нива
и вроденото им качество. Причината, поради която повечето самоусъвършенстващи се не виждат, е, че преследват способността
да виждат, което е привързаност. Затова, докато не я изоставят,
те няма да виждат. Това е най-вече поради възпрепятстване от
карма, неподходяща среда или е обусловено от начина на самоусъвършенстване. Има множество причини, вариращи от човек
до човек. Дори човек, който е в състояние да вижда, може да не
вижда ясно, тъй като само когато вижда неясно, ще може да се
просветли до Дао. Когато човек може да вижда всичко ясно, сякаш
е лично на мястото, тогава той е постигнал Отключване на Гонг
и не може да се самоусъвършенства по-нататък, тъй като за него
вече няма до какво да се просветлява.
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Изучаване на Фа
При изучаването на Дафа интелектуалците трябва да обърнат
внимание на един изключително явен проблем: те изучават Дафа
по същия начин, по който обикновените хора изучават теоретични трудове, като например да избират съответни цитати от известни хора, за да преценяват собственото си поведение. Това ще
попречи на напредъка на самоусъвършенстващия се. Освен това
веднъж разбрали, че Дафа има дълбоко вътрешно значение и неща
от високо ниво, които могат да ръководят практиката за самоусъвършенстване на различни нива, някои хора дори се опитват да го
изследват дума по дума, но накрая не откриват нищо. Тези навици,
придобити от изучаването на политически теории в продължение
на дълъг период от време, са също фактори, които се намесват на
самоусъвършенстването; те водят до погрешно разбиране на Фа.
При изучаването на Фа не трябва да търсите съответни части
с упоритото намерение да разрешите даден проблем. Всъщност
това е (с изключение на тези проблеми, които се нуждаят от незабавно решение) също форма на привързаност. Единственият начин да получите по-добро разбиране на Дафа е да го изучавате без
никакво намерение. Всеки път, когато сте прочели „Джуан Фалун“,
вие сте постигнали напредък, стига да сте получили някакво разбиране. Дори ако сте разбрали само едно нещо след прочитането
й, вие наистина ще сте постигнали напредък.
Всъщност в самоусъвършенстването се издигате, като се подобрявате постепенно и без да го осъзнавате. Помнете: човек трябва
да получава нещата естествено, без да ги преследва.
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Как да се асистира
Много от асистиращите в различните региони разбират Дафа на
много високо ниво. Те са в състояние да дадат добър пример с поведението си и да свършат добра работа в организирането на групите за практика. И все пак има някои асистиращи, които не са се
справили така добре, и това се проявява основно в техните методи
на работа. Например, за да накарат учениците да ги слушат и за да
направят по-лесно извършването на работата си, някои асистенти
вършат работата си с раздаване на заповеди. Това не е разрешено.
Изучаването на Фа трябва да е доброволно. Ако ученикът не иска
да го направи от дъното на сърцето си, тогава никакви проблеми
не могат да бъдат разрешени. Вместо това може да възникне напрежение. Напрежението ще се засили, ако това не бъде коригирано, като по този начин сериозно ще се подкопае изучаването на
Фа от хората.
И което е дори по-сериозно, с цел да накарат практикуващите
да им вярват и да им се подчиняват, някои асистиращи често разпространяват различни слухове или нещо сензационно, което да
увеличи престижа им, или оригиналничат. Всички тези неща не са
позволени. Нашите асистиращи служат на другите на доброволна
основа; те не са Учителя, нито пък трябва да имат този вид привързаности.
Тогава как можем да се справим добре с работата на асистиращи? Първо трябва да се третирате като един от учениците, вместо
да се разглеждате като по-висш от тях. Ако има нещо, което не
знаете в работата си, трябва смирено да го обсъдите с другите.
Ако сте направили нещо нередно, трябва искрено да кажете на
другите ученици: „Аз също съм самоусъвършенстващ се като вас,
така че неизбежно ще допускам грешки в работата си. Сега, след
като съм направил грешка, нека да направим това, което е правилно.“ Ако искрено желаете всички практикуващи да си сътрудничат,
за да се свърши работата, какъв ще бъде резултатът? Никой няма
да каже, че не ставате за нищо. Вместо това ще си помислят, че
сте изучавали Фа добре и имате широк кръгозор. Всъщност Дафа
е тук и всеки го изучава. Учениците ще мерят всяка постъпка на
един асистиращ според Дафа и това дали тя е добра, или не, може
да бъде ясно разграничено. Веднъж появи ли се във вас намере73

нието да се величаете, учениците ще сметнат, че имате Шиншин
проблем. Ето защо само когато сте скромни, можете да свършите нещата добре. Репутацията ви се гради на основата на добро
разбиране на Фа. Как може един самоусъвършенстващ се да не
допуска грешки?
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Какво е празнота?
Какво е празнота? Да бъдеш свободен от привързаности е истинското състояние на празнотата. Това не означава да няма никаква
материя. Но Дзен будизмът е достигнал края на своя Дхарма и
повече няма какво да преподава. В този хаотичен период Краят на
Дхарма някои хора, които изучават Дхарма, все още крайно упорито се придържат към теорията на Дзен будизма за празнотата
и действат ирационално и абсурдно, сякаш са се просветлили до
основите на философията му. Основателят му, Бодхидхарма, сам
признал, че неговият Дхарма щял да бъде ефективен само в продължение на шест поколения и че след това нямало да има нищо
за предаване. Защо не го проумеете? Ако някой казва, че всичко
е празно – без Фа, без Буда, без образ, без собствено аз и без съществуване, какво тогава е Бодхидхарма? Ако няма Дхарма, какво
е теорията на Дзен будизма за празнотата? Ако няма Буда и няма
образ, кой тогава е Шакямуни? Ако няма име, образ, собствено аз,
съществуване и всичко е празно, тогава защо си правите труда да
ядете и пиете? Защо носите дрехи? Какво ще стане, ако ви извадят очите? Към какво са привързани седемте ви емоции и шестте
ви желания на обикновени хора? Всъщност това, което Татагата
има предвид под „празнота“, е свобода от всяка една привързаност на обикновените хора. „Без пропуск“ е истинската същност
на празнотата. Вселената поначало съществува заради материята;
изградена е от материя и си остава материя. Как може да е празна?
Учение, което не е предадено от Татагата, неизбежно няма да трае
дълго и ще загине – учението на Архат не е Буда Фа. Просветлете
се до това! Просветлете се до това!
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Решителност
В присъствието на Учителя сте изпълнени с увереност. Когато
Учителят не е до вас, губите интерес от самоусъвършенстването,
като че ли се самоусъвършенствате за Учителя и сте поели по този
път поради някакъв интерес. Това е голяма слабост на човека от
средна ръка. Шакямуни, Исус, Лао Дзъ и Конфуций ги няма повече от две хиляди години, но учениците им никога не са чувствали, че не могат да се самоусъвършенстват без техните учители
да са наоколо. Самоусъвършенстването е ваша собствена работа
и никой друг не може да го извърши вместо вас. Учителят може
само да ви изкаже законите и принципите на повърхността. Ваша
собствена отговорност е да усъвършенствате сърцето и съзнанието си, да изоставяте желанията си, да постигнете мъдрост и да
елиминирате объркването. Ако сте поели по този път поради някакъв интерес, съзнанието ви определено няма да е уверено и със
сигурност ще забравите основите, докато живеете в човешкото
общество. Ако не държите твърдо на вярата си, няма да получите
нищо в този живот. Никой не знае кога ще има друга възможност.
Това е много трудно!
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Ученията в будизма са най-слабата и
малка част от Буда Фа

Съзнателни същества! Никога не използвайте будизма, за да измервате Дафа на Джън-Шан-Жен, тъй като Дафа е неизмерим.
Хората вече са свикнали да наричат каноните в будизма „Фа“. В
действителност космическите тела са толкова необятни, че са отвъд разбирането на един Буда за Вселената. Разбирането за Вселената на Тайджи теорията от Дао школата е също на ниско ниво.
На нивото на обикновените хора няма действителен Фа, а само
едно малко повърхностно познание за някои явления на границата на Вселената, което може да даде възможност на човек да се
самоусъвършенства. Тъй като обикновените хора са същества на
най-ниското ниво, на тях не е позволено да знаят истинския Буда
Фа. Но хората са чували някои мъдреци да казват: „Преклонението пред Буда може да посее причинните семена на възможността
за самоусъвършенстване; самоусъвършенстващите се, които повтарят монотонно мантри, могат да получат защита от по-висши
същества; спазването на правила може да даде възможност на човек да достигне стандарта за самоусъвършенстващ се.“ През цялата история е имало хора, които са изучавали дали преподаваното
от просветлените е Буда Фа. Учението на Татагата е проявление
на Буда-природата и то може също да бъде наречено проявление
на Фа. Но то не е истинският Фа на Вселената, защото на хората в
миналото е било абсолютно забранено да знаят истинското проявление на Буда Фа. Буда Фа е можело да бъде прозрян само от
някой, който е достигнал високо ниво чрез практика за самоусъвършенстване, така че е дори още по-вярно, че на хората не е било
позволено да знаят истинската същност на самоусъвършенстването. Фалун Дафа за пръв път през вековете предоставя естеството на Вселената (Буда Фа) на човешките същества; това се равнява
на предоставянето им на стълба за изкачване до небето. Така че
как може да измервате Дафа на Вселената с това, което някога е
било преподадено в будизма?
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Какво е мъдрост?
Хората смятат, че знаменитостите, учените и различните видове
експерти в човешкото общество са велики. Всъщност те са наистина незначителни, тъй като са обикновени хора. Познанията им
представляват само това нищожно разбиране на съвременната наука на човешкото общество. В необятната Вселена, от най-макроскопичното до най-микроскопичното, човешкото общество се намира точно по средата, в най-външния слой и върху най-външната
повърхност. Също така неговите живи същества са най-ниската
форма на съществуване, така че тяхното разбиране за материята
и съзнанието е много ограничено, повърхностно и жалко. Дори и
някой да овладее цялото познание на човечеството, той пак ще си
остане обикновен човек.
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Практикуване на самоусъвършенстване
след пенсиониране

Твърде жалко е, че някои ученици, които посетиха моите лекции
и имат добро вродено качество, спряха да практикуват, понеже
са заети с работа. Ако бяха обикновени хора от средна ръка, не
бих казал нищо повече и бих ги оставил. Но тези хора все още
имат нещо обещаващо. Човешката нравственост запада с хиляда
километра на ден и всички обикновени хора се носят по течението. Колкото по-далеч са от Дао, толкова по-трудно е завръщането чрез самоусъвършенстване. В интерес на истината самоусъвършенстването е за усъвършенстване на сърцето и съзнанието.
По-специално, сложната среда на работното място предоставя
добра възможност за подобряване на вашия Шиншин. След като
се пенсионирате, няма ли да загубите най-добрата среда за самоусъвършенстване? Какво ще усъвършенствате без никакви проблеми? Как можете да се подобрите? Животът на човек е ограничен.
Често планирате нещата доста добре, но наясно ли сте дали ще
имате достатъчно време за своето самоусъвършенстване? Самоусъвършенстването не е детска игра. То е по-сериозно от всичко
на обикновените хора – то не е нещо, което може да се приеме
за даденост. След като пропуснете възможността, кога отново ще
бъдете в състояние да получите човешко тяло в Шесткратния път
на прераждането? Възможността идва само веднъж. Щом изчезне
илюзията, която не можете да изоставите, ще разберете какво сте
изгубили.
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