
[MINH HUỆ] Tháng 01 năm 1998, người hàng 
xóm nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hỏi 
chồng mình có muốn học thử hay không. Sau khi 
xem bài giảng thứ nhất của Sư phụ Lý Hồng Chí 
trên video, bệnh viêm tuyến tiền liệt của ông ấy đã 
hoàn toàn biến mất. Sau sự việc này, tôi cũng bắt 
đầu tu luyện.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị 
bệnh thiếu máu, bệnh mạch vành tim và thường 
xuyên bị chảy máu cam. Sau đó, mọi triệu chứng 
này đã biến mất.

Ba năm trước, chị ấy bị chẩn đoán ung thư lách 
giai đoạn cuối. Vào cuối năm, bác sỹ bảo chị ấy về 
nhà với gia đình, vì có lẽ chị không còn sống bao 
lâu nữa.

Sau năm mới, tôi có nói với chị về Pháp Luân Đại 
Pháp, về những câu chuyện mà Đại Pháp phục hồi 
sức khỏe cho con người như thế nào. Sau đó chị đã 
quyết định tu luyện. Vì không đi học, nên chị không 
thể đọc, và chỉ nghe các bài giảng của Sư phụ trên 
băng đĩa. Chị thành tâm niệm cầu xin Sư phụ: “Sư 
phụ, xin hãy chấp nhận con làm đệ tử của Ngài! Con 
muốn trở thành đệ tử của Ngài!” Chị nghe các bài 
giảng của Sư phụ mỗi ngày. Bệnh ung thư của chị đã 
được chữa lành trong nửa năm.

Chị tôi có hai người con trai. Người con trai út 
từng có thái độ tiêu cực đối với Pháp Luân Đại Pháp 
vì cậu ấy đã nghe theo những tuyên truyền phỉ báng 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi 
chứng kiến sự vĩ đại của Đại Pháp thông qua trải 
nghiệm của mẹ mình, cậu ấy đã thay đổi thái độ và 
không còn tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ nữa. 
Nhiều người thân và bè bạn cũng nhận ra rằng Pháp 
Luân Đại Pháp là tốt nhờ sự việc này, và có bốn 
người đã quyết định thực hành tu luyện Đại Pháp.

                                         còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tập luyện có lợi 
ích cho sức khoẻ và tinh thần. Được khai sáng bởi ông Lý Hồng Chí, môn tập này 
gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài tĩnh công, cùng với việc 
các học viên nỗ lực thuận theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ ngay trong 

cuộc sống hàng ngày. Pháp Luân Công không chỉ đem lại lợi ích về sức khoẻ và 
đời sống cho người tập, mà những người khác cũng được hưởng lợi.

 Xuất phát từ Trung Quốc năm 1992, đến nay Pháp Luân Công đã có mặt 
trên khắp thế giới với học viên từ đủ mọi quốc gia, sắc tộc, cũng như các 

thành phần xã hội. Đối mặt với cuộc đàn áp tà ác của Đảng cộng sản 
Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công càng thể hiện sức mạnh tinh 
thần hơn nữa qua việc phản bức hại bằng con đường nêu cao đạo lý 

Chân-Thiện-Nhẫn.
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Giới thiệu

Minh Huệ Net là nguồn thông tin nguyên bản nhất về thực hành Pháp Luân Công và cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc, cũng như cung cấp thông tin kịp thời về tin tức các hoạt động và sự kiện liên quan đến Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc cũng như ở hơn 100 quốc gia trên thế giới nơi Pháp Luân Công đang được tập luyện. Minh Huệ Net đăng tải bài chia 
sẻ về trải nghiệm và nhận thức của chính các học viên, vốn là những người đóng góp phần lớn bài cho trang web.

Để biết thêm thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên thế 
giới, vui lòng truy cập: http://vn.minghui.org/news/
Tìm hiểu thêm về thực hành Pháp Luân Công,
vui lòng truy cập: www.falundafa.org
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Israel:
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp
làm tình nguyện viên tại một khu hầm trú ẩn
trong suốt các cuộc tấn công tên lửa 

Bệnh ung thư giai đoạn cuối được 
chữa lành sau khi tu luyện Pháp 

Luân Đại Pháp 

[MINH HUỆ] Nhiều khu vực 
lớn tại Israel gần đây đã bị tên 
lửa tấn công do nhóm Hamas 
phóng ở dải Gaza. Các trường 
mầm non và trường học đã phải 
đóng cửa, và người dân phải ở 
trong hầm trú bất cứ khi nào 
nghe thấy báo động. Nỗi sợ hãi 
và căng thẳng lan rộng trong 
cộng đồng dân cư trong suốt 
thời gian này.

Các học viên Pháp Luân 
Công địa phương đã dành thời 
gian đến với người dân ở Kiry-
at Gat – khu vực nằm   giữa Tel 
Aviv và Beer Sheba. Người dân 
đã phải  trú ẩn ở một khu vực 
cộng đồng.

Ngày 21 tháng 11 năm 2012, 
trước khi lệnh ngừng bắn được 
ban bố, các học viên đã giúp 
các em nhỏ cùng bố mẹ các 
em luyện công tại nơi trú ẩn. 
Sau đó, họ đã cùng với người 
dân làm những bông hoa sen 
từ những mảnh giấy đầy màu 
sắc. Ban đầu, người lớn đã giúp 
những em nhỏ, nhưng sau đó 
chính bản thân họ cũng thấy rất 
thú vị. Một số người ở đó đã hào 
hứng  tham gia luyện công tại 
các điểm luyện công hàng tuần 
của Pháp Luân Đại Pháp vốn 
cùng nằm trên một khuôn viên.

Tất cả các hoạt động của 

Bài viết của một học viên ở thành phố Thiên Tân, 
Trung Quốc

Hướng dẫn các bài công pháp Pháp 
Luân Công đầy uy lực

Các bông sen giấy

Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới 
đều là miễn phí, kể cả các điểm luyện 
công. Các cuốn sách của Pháp Luân Đại 
Pháp cũng luôn có sẵn và có thể tải miễn 
phí trên Internet. Tất cả mọi người đều 
có thể học các bài công pháp tuyệt vời và 
tu luyện  tâm tính theo nguyên lý Chân – 
Thiện – Nhẫn.



nhân viên văn 
phòng, những 
người làm trong 
ngành tư pháp, 
các nhân viên 
tòa án, và các 
bác sĩ.

Nguồn cảm 
hứng để truyền 
những câu 
chuyện này 
một cách rộng 
rãi xuất phát từ 
một thanh niên 
trẻ tuổi, người 
sao chép đĩa 
DVD cho học viên này ở cửa hàng Internet của anh. Nội dung 
trong đĩa DVD này đã truyền cảm hứng cho anh và anh đã xin 
phép được chia sẻ chúng với bạn bè của mình, vì anh cảm thấy 
rằng đĩa DVD này sẽ rất hữu ích cho tất cả mọi người, từ trẻ 
đến già. Một số người khác cũng muốn dịch những đĩa DVD 
này sang tiếng địa phương. Một luật sư từng được các đồng 
nghiệp của cô cho biết về những vi phạm nhân quyền đang diễn 
ra ở Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công kể rằng 
hai đứa trẻ nhà cô rất lo lắng về cuộc bức hại. Cô cũng được 
truyền cảm hứng bởi nội dung của “Những câu chuyện về trí 
tuệ” và cô hứa sẽ lưu tất cả những câu chuyện đó vào máy tính 
của các luật sư ở tòa án.

Một cuộc phỏng vấn bất ngờ khác trên truyền hình
Một số cuộc phỏng vấn về Pháp Luân Đại Pháp đã được 

kênh truyền hình địa phương Ladakhi thực hiện vào các năm 
2008, 2010, và 2011. Vì vậy, học viên này không nghĩ rằng sẽ 
có một cuộc phỏng vấn khác vào năm nay. Nhưng khi bà gặp 
lại người quay phim của ba cuộc phỏng vấn trước, anh ấy đã 
rất vui mừng khi gặp bà đến mức phấn khởi nói: “Chúng tôi 
có giám đốc mới và tôi sẽ giới thiệu bà với ông ấy. Chúng ta 
hãy thực hiện một cuộc phỏng vấn khác”. Chương trình truyền 
hình này đã chiếu những tấm ảnh các em học sinh ở mọi lứa 
tuổi đang luyện các bài công pháp. Tiêu điểm của chương trình 
là Chân – Thiện – Nhẫn, vì các giá trị truyền thống này đang 
thay đổi nhanh chóng ở Ladakh. Chương trình cũng nhắc đến 
“Những câu chuyện cổ về trí tuệ”, những câu chuyện đã gây ấn 
tượng với người phỏng vấn cũng như những người thực hiện 
cuộc phỏng vấn này.
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Ấn Độ:
Trải nghiệm những an bài kỳ diệu của Sư phụ Tại Ladakh

Vào các ngày Chủ nhật, các tấm áp phích giảng chân tướng 
Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục được treo lên trên con phố Main 
Street, còn gọi là Main Bazaar, ở Leh (thành phố chính và duy 
nhất ở Ladakh). Rất nhiều học sinh, giáo viên từ Leh và khắp 
các bản làng xa gần, cũng như nhiều người dân địa phương và 
du khách đã đi qua con phố này. Các tấm áp phích Pháp Luân 
Đại Pháp đã được treo ở một điểm cố định vào nhiều ngày Chủ 
Nhật. Các em học sinh hết sức vui thích khi xem đi xem lại 
những tấm áp phích này. Những người từng được giới thiệu 
về Pháp Luân Đại Pháp ở các trường học thỉnh thoảng đã hát 
“Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Một số em học sinh đã mời học 
viên này trở lại thăm trường của chúng một lần nữa.

Ánh sáng Đại Pháp chiếu rọi khắp nơi
Năm nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu tại 13 

trường học ở Leh và các vùng lân cận. Trường nhỏ nhất chỉ có 
17 học sinh, còn trường lớn nhất có tới hàng ngàn học sinh. Tại 
tất cả các ngôi trường này, các em học sinh và nhiều giáo viên 
đều đã luyện năm bài công pháp. Các vi phạm nhân quyền mà 
các học viên Pháp Luân Công đang phải đối mặt ở Trung Quốc 
cũng đã được đưa ra thảo luận cụ thể tại từng trường học, với 
các bảng trưng bày tranh vẽ của các học viên để miêu tả cuộc 
bức hại và niềm tin vững chắc của các học viên khi đối mặt với 
cuộc bức hại.

Các bức tranh đã phản ánh một thông điệp rõ ràng rằng bất 
chấp sự tàn bạo và vô cảm của cuộc bức hại, các học viên vẫn 
mang theo ánh sáng và sức mạnh của hy vọng, và không tồn tại 
hận thù hay giận dữ. Qua các bức tranh và những giải thích của 
học viên này, nhiều giáo viên và các em học sinh với trái tim và 
tâm hồn thơ ngây đã rất cảm động

Khi nghe nói rằng năm nay Pháp Luân Đại Pháp đã được giới 
thiệu ở thêm nhiều trường học, nhiều người đã đề nghị rằng các 
trường học khác cũng nên được giới thiệu về Pháp Luân Đại 
Pháp. Một số hiệu trưởng cũng đang lên sẵn kế hoạch về việc 
giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các học sinh của mình vào 
năm học tới.

Một thanh niên trẻ hào hứng truyền bá “Những câu 
chuyện cổ về trí tuệ”

Hầu hết các hiệu trưởng và giáo viên đều thích đĩa DVD“Những 
câu truyện cổ về trí tuệ” và nói rằng họ nhất định sẽ kể những 
câu chuyện này cho học sinh của mình và những giáo viên khác. 
Đĩa DVD “Những câu chuyện cổ về trí tuệ” đã được tặng cho 
nhiều người, trong đó có cả những nhân vật quan trọng, các 

[MINH HUỆ] MộT HọC VIêN ẤN Độ THườNG ĐI KHắP CáC NơI Để GIớI THIỆU PHáP LUâN ĐạI PHáP Và GIảNG 
CHâN TướNG MớI Đây Đã DừNG CHâN HAI THáNG ở LADAKH, MộT VùNG NúI TạI MIềN Tây BắC JAMMU Và 
KASHMIR ở BắC ẤN.

Các áp phích giảng chân tướng trên một khu 
phố đông đúc ở Leh

Học sinh tại một số trường học ở Ladakh học các bài công pháp của Pháp Luân Công
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“không có lý do gì để chúng ta
im lặng trước những gì đang diễn ra
ở Trung Quốc” 

Câu chuyện tu luyện
của một người thợ rèn và vợ 

Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ.

Được kể lại từ Trung Quốc
và được một đồng tu ghi lại

[MINH HUỆ] Luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng ông David Matas đã tham 
dự cuộc họp báo và buổi lễ ký tên cho quyển sách mới với nhan đề Tạng nhà 
nước : Lạm dụng cấy ghép tại Trung Quốc tại Tòa nhà Quốc hội New South 
Wales (NSW) ở Úc vào ngày 13 tháng 11 năm 2012. Quyển sách do ông David 
Matas và ông Torsten Trey biên soạn, trong đó phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ 
trong việc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Thành viên đảng Xanh của Quốc hội, 
ông Jamie Parker chủ trì hội nghị. Ông 
nói rằng hội nghị này không chỉ quan 
trọng đối với New South Wales mà còn 
quan trọng đối với khắp nơi trên thế giới. 
Ông giới thiệu cuốn sách Tạng nhà nước 
và nói rằng khi một số lượng nhất định 
người dân ở New South Wales ký tên ủng 
hộ một cuộc thảo luận công khai về vấn 
đề này, một diễn đàn về chủ đề mổ cướp 
nội tạng sẽ được tổ chức.

Ông Matas đã nghiên cứu toàn diện về 
vụ “Tàn sát hàng loạt người Do Thái” ông 
nói rằng việc mổ cướp nội tạng sống của 
ĐCSTQ là tội ác diệt chủng. Ông Matas 
và ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ 
khanh khu vực Châu á Thái Bình Dương 
người Canada, là người đã cùng ông biên 
soạn cuốn sách Thu hoạch đẫm máu, đã 
tiến hành điều tra toàn diện về các cáo buộc 
đối với việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ 
các học viên Pháp Luân Công còn sống. 
Họ đã thu thập được 62 chứng cớ minh 
chứng cho các cáo buộc rằng ĐCSTQ đã 
tham gia vào việc mổ cướp nội tạng từ các 
học viên Pháp Luân Công bị cầm tù và 
những tù nhân lương tâm khác. Kể từ khi 
thực hiện cuộc điều tra, ông Matas và ông 
Kilgour đã đến hơn 80 thành phố tại hơn 
50 quốc gia để nâng cao nhận thức về tội 
ác tàn bạo này.

Ông Matas và ông Kilgour đã có 
cuộc phỏng vấn với cả hai đối tượng 
là những học viên Pháp Luân Công và 
những người không phải là học viên bị 
cầm tù ở Trung Quốc. Cuộc phỏng vấn 
tiết lộ rằng các học viên Pháp Luân Công 
đã được kiểm tra sức khỏe một cách kỹ 
lưỡng và có hệ thống, rõ ràng là không 
phải vì lý do chăm sóc sức khoẻ bởi vì 
họ đã bị tra tấn một cách dã man trong 
các nhà tù của Trung Quốc. Ông Matas 
tuyên bố:“Trung Quốc có số lượng ca 
cấy ghép nội tạng cao nhất trên thế giới, 
sau Mỹ, tuy nhiên họ không có hệ thống 
hiến tặng. Vậy thì các nội tạng này đến từ 
đâu? Ban đầu ĐCSTQ nói rằng các nội 
tạng này là được hiến tặng. Sau đó họ 
lại nói rằng các nội tạng này đến từ các 

[MINH HUỆ] Tôi sinh năm 1933. Tôi 
mở một xưởng rèn tại nhà sau khi về hưu 
vì con trai tôi bị mất việc. Tôi bắt đầu 
tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 
1996. Tôi đã nghe một bản ghi âm các 
bài giảng của Sư phụ tại một điểm luyện 
công. Tôi biết rằng những điều Sư phụ 
nói là đúng. Tôi lắng nghe các bài giảng 
của Sư phụ mới chỉ vài ngày thì tôi gặp 
tai nạn. Khi đó tôi đang quỳ một gối trên 
sàn nhà đánh bóng đồ vật, thì một bánh 
xe mài rơi ra. Bánh xe mài to như một 
cái nắp bình và quay với tốc độ 2.500 
vòng một phút. Những tai nạn kiểu này 
rất hay xảy ra khi tôi làm việc trong nhà 
máy và thường thì nó sẽ làm cho mọi 
người bị thương. Lần này bánh xe mài 
rơi vào đầu gối tôi và văng ra ngoài 
khiến tôi có một vết thương lớn và bị vỡ 
xương. Gia đình tôi vô cùng hoảng sợ. 
Họ nhanh chóng vây quanh tôi và muốn 
đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói:“Đừng lo, 
Sư phụ đang chăm sóc tôi”. Tôi không 
biết chắc phải làm gì. Tôi duỗi chân ra 
vì đầu gối bị thương. Thịt quanh vết 
thương bị trộn lẫn vào nhau. Nhưng chỉ 
trong vòng vài ngày vết thương đã hoàn 
toàn liền lại.

Vợ tôi là người nóng tính. Khi bà ấy 
làm việc trong nhà máy, giám đốc xưởng 
đã nói một số điều không nên nói. Bà 
ấy đã túm lấy cổ áo ông ta và bắt ông ta 
nuốt đờm của mình. Tính cách nóng nảy 
của bà ấy đã biến mất sau khi tu luyện 
Pháp Luân Công.

Tôi nhớ một lần mẹ của ông Nhị Đản 
đã đổ nước thải sau khi rửa chảo vào 
cống thoát nước trước nhà tôi. Lúc đó 
là mùa hè. Có rất nhiều ruồi và cống 
thoát nước đã bốc mùi hôi thối. Vợ tôi 
đã lịch sự nói, “Lần sau bác đừng làm 
thế nữa nhé”. Mẹ ông Nhị Đản đã chửi 
vào mặt vợ tôi và nói rằng vợ tôi đang 
gây chuyện với bà ấy. Vợ tôi chỉ cười và 
đi vào trong nhà. Mẹ ông Nhị Đản chạy 
theo bà ấy, chỉ tay và tiếp tục chửi. Vợ 
tôi kéo ghế cho mẹ ông Nhị Đản và kính 
trọng nói “Xin bác hãy bình tĩnh. Những 
gì cháu nói là sai. Nếu bác vẫn cảm thấy 
bực bội, hãy ngồi xuống và bác có thể 
mắng chửi cháu”. Mẹ ông Nhị Đản đã 
thực sự ngồi xuống và mắng bà ấy một 
lúc lâu. Cuối cùng bà ấy thấy chán nản 
và bỏ đi. Trước đây, với tính cách ghê 
gớm, có ai dám xúc phạm bà ấy?

Vài năm trước khi nhà cửa bị dỡ bỏ và 
mọi người được sắp xếp lại nơi ở, chúng 
tôi đi khắp nơi tìm chỗ thuê nhà. Một 
người bạn chỉ cho chúng tôi một nhà 

Ông David Matas ký tên cho cuốn sách 
Tạng nhà nước: Lạm dụng cấy ghép tại 

Trung Quốc

Ông Gareth McCray dẫn chương trình điểm 
tâm sáng của Đài Phát Thanh Macquarie

tù nhân đã bị kết án tử hình. Nhưng số 
lượng ca cấy ghép nội tạng lại đến mức 
khiến cho khẳng định đó là vô lý.”

“Tạng nhà nước” là một tuyển tập cái 
bài viết của các cơ quan và bác sĩ nổi 
tiếng quốc tế trong lĩnh vực cấy ghép 
nội tạng.

Trong phần đặt câu hỏi và trả lời câu 
hỏi, Ông Gareth Mccray của Đài Phát 
Thanh Macquarie, phát biểu rằng cần 
có một giải pháp trên bình diện quốc tế. 
Ông nói rằng  ngồi đây và không làm gì 
cả  sẽ tương đương với việc làm gia tăng 
tội ác. Ông kêu gọi mọi người bước ra và 
bày tỏ quan ngại của mình, và nói thêm 
rằng việc thu thập chữ ký để hỗ trợ một 
cuộc tranh luận tại New South Wales sẽ 
là bước đầu tiên.



[MINH HUỆ] Sau khi có 
700 người dân ký tên kiến   nghị 
để giải cứu một học viên Pháp 
Luân Công là ông Lý Lan 
Khuê ở huyện Chính Định, 
tỉnh Hà Bắc, các quan chức 
cấp cao từ Ủy ban các vấn đề 
Chính trị và Pháp luật Hà Bắc 
đã chuyển đến khu vực này. 
Họ đe dọa, sách nhiễu người 
dân địa phương. Hiện tại, có 
ba học viên Pháp Luân Công 
đã bị gửi đến các trại lao động 
cưỡng bức, và việc bắt giữ bốn 
người khác đã được phê duyệt. 
Tuy nhiên, trong những tháng 
gần đây, người dân địa phương, 
những người phản đối cuộc đàn 
áp vẫn tiếp tục kiến nghị thả các 
học viên Pháp Luân Công. Đã có một bản kiến   nghị với 306 chữ 
ký và một bản kiến   nghị 903 chữ ký, tiếp theo là đơn kiến nghị 
gần đây nhất với 1.108 chữ ký cùng các dấu vân tay.

Kể từ khi Quốc hội Hoa Kỳ được thông báo về đơn kiến nghị 
700 chữ ký, các quan chức cấp cao đã phải đến cư trú ở khu vực 
huyện Chính Định. Họ bắt đầu cuộc điều tra bằng cách khủng bố 
khu vực. Họ đã chia thành hai đội và đi đến từng hộ gia đình một, 
đe dọa người dân bằng cách nói rằng, Cao Quốc – phó phòng 
công an Chính Định và trợ lý quận ủy phụ trách Phòng 610 địa 
phương đã bắt đầu tiến hành các vụ bắt giữ quy mô lớn. Ít nhất 
sáu vụ bắt giữ đã được báo cáo. Trong một lần bắt giữ, một học 
viên Pháp Luân Công là bà Dương Ngân Kiều đã bị ngã từ tòa 
nhà mình đang ở và chết ngay tại chỗ. Tổng cộng có 16 học viên 
và gia đình của họ bị bắt giữ. Họ bị trùm đầu bằng những chiếc 
mũ trùm màu đen trong khi họ được chuyển đến một địa điểm bí 
mật để thẩm vấn. Họ bị tra tấn tàn bạo và bị ép buộc phải thú tội. 
Họ đã bị còng tay vào một cái ghế sắt, không được ngủ, bị đánh 
đập, và bị sốc bằng dùi cui điện điện áp cao. Bà Bạch Thục Cầm 
từ làng Đông An Phong, Chính Định, bà Vương Nguyệt Hà và bà 
Dương Vĩnh Hà từ Cảo Thành đã bị kết án lao động cưỡng bức. 
Các vụ bắt giữ bà Cao Tố Trinh, chồng là ông Trương Thiên Kỳ; 
ông Ngưu Mẫn Kiệt; và ông Cổ Chí Giang gần đây đã được phê 
duyệt. Ông Ngưu đã được thả ra sau khi huyết áp của ông lên đến 
296 mmHg. Những người đã bị bắt còn lại đã được thả ra.

Những tiếng nói ủng hộ
Hiện tại, có 1.108 người dân khác đã ký tên kiến   nghị ủng hộ 

cho Pháp Luân Công. Có 622 chữ kí gồm cả điểm chỉ. Khi nghe 
về đơn kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công, một phụ nữ 60 tuổi đã 
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Thêm 1.100 chữ ký kiến nghị thả một học viên Pháp Luân Công 

Lần kiến nghị thứ tư có 1108 chữ ký để ủng hộ cho “Đơn kiến nghị 
700 Chữ ký” và phản đối việc đàn áp đối với việc thỉnh nguyện và 

ký tên

Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

nói: “Tôi sẽ ký, bởi vì nó là một 
việc làm tốt. Cứu những người 
khác chính là tự cứu lấy chính 
mình, làm tổn hại đến người 
khác tức là chống lại ý trời, tôi sẽ 
ký!” Cuối cùng bà còn nói thêm: 
“Tôi biết Đại Pháp là tốt, và tôi 
ủng hộ các bạn”.

Năm hay nhiều người đàn ông 
đang làm việc tại một công trường 
xây dựng đã biết được sự thật về 
Pháp Luân Công và đã thoái xuất 
khỏi các tổ chức của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ 
nhận ra một học viên Pháp Luân 
Công và đã gọi cho anh: “Không 
phải là anh tu luyện Pháp Luân 
Công sao? Nhanh lên, hãy cho 
chúng tôi biết những gì mới đi”. 

Người học viên nói với họ về các kiến nghị để giải cứu ông Lý 
Lan Khuê. Một người đàn ông đã nói ngay lập tức:“Chúng tôi 
biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, tôi sẽ ký”. Những người khác 
cũng đã đồng ý ký.

Một buổi chiều, một nông dân 50 tuổi đã cho biết: “Đây là để 
cứu người và đó là một việc làm tốt, vì vậy tôi sẽ ủng hộ và ký 
tên”. Một người đàn ông bán dưa hấu cho biết: “Tôi sẽ ủng hộ 
và ký tên, vì đây là một việc làm tốt.”

Một người nông dân gặp một học viên trên đường phố đang 
thu thập chữ ký đã nói: “Tất cả các học viên Pháp Luân Công 
trong làng của chúng tôi là những người tốt và chúng tôi đã 
được hưởng lợi ích từ họ. Làng của chúng tôi luôn luôn có may 
mắn tránh được thiên tai. Tôi sẽ ký để giải cứu các học viên 
Pháp Luân Công, và mọi người trong làng chúng tôi cùng nên 
kí vào“.

Sau khi một quan chức chính phủ Bắc Kinh đã nghỉ hưu lắng 
nghe một học viên giải thích những sự thật về Pháp Luân Công, 
ông đã nói, “Trung Cộng tham nhũng sẽ phải kết thúc sớm thôi 
– Tôi biết nhiều hơn cả bạn đấy. Thật là rất tốt khi các học viên 
Pháp Luân Công sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. 
Hầu hết các quan chức chính phủ đồng ý với điều đó.”

Một quan chức thành phố đã cho biết: “Mọi người đều biết 
rằng các học viên Pháp Luân Công tin vào Chân – Thiện – 
Nhẫn và họ là những người tốt, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì 
có hại cho Pháp Luân Công. Những nhân viên Phòng 610 và 
cảnh sát đã không làm điều gì đúng cả. Tôi sẽ ký tên để giải 
cứu các học viên Pháp Luân Công”. Ông cũng đã điểm chỉ vào 
bản kiến   nghị.

Câu chuyện tu luyện của một người thợ rèn và vợ 
Được kể lại từ Trung Quốc và được một đồng tu ghi lại

máy đã bị bán đi và giờ đây được sử dụng làm nơi ở. Khoảng 
hơn mười gia đình sống trong nhà máy. Tất cả họ đều bị mất 
việc. Phòng tắm ở đó rất dơ dáy bẩn thỉu. Suốt nhiều năm liền 
không có ai cọ rửa nó. Phân và nước tiểu thì ở khắp nơi. Không 
thể có một chỗ nào sạch sẽ để đứng. Cỏ dại thì mọc đầy sân. Vợ 
tôi và tôi đã làm sạch nhà tắm. Việc đó mất vài ngày. Mọi người 
đều quan sát chúng tôi. Họ nhận ra rằng chúng tôi là những 

người có thể dựa vào. Chúng tôi trồng rau trên những khu đất 
bỏ hoang. Chúng tôi ăn một phần và chia cho những người 
khác phần còn lại. Chúng tôi trở nên gần gũi với những người 
hàng xóm. Họ dừng lại với chúng tôi bất kể khi nào họ rỗi rãi. 
Chúng tôi giảng chân tướng và không ai là không tin chúng tôi. 
Tất cả họ đều nói chúng tôi là những người tốt. Từ những việc 
làm của chúng tôi họ có thể nói rằng Pháp Luân Công là tốt.


