
PHÁP LUÂN 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-Th iện-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-Th iện-Nhẫn.

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.
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Bài viết của một học viên ở Indiana

[MINH HUỆ 08-07-2014] Các 
học viên ở Indiana đã tham gia lễ diễu 
hành mừng Ngày Quốc Khánh ở Car-
mel, Indiana vào ngày 04 tháng 07 năm 
2014. Đây là năm thứ 11 liên tiếp các 
học viên tham gia lễ diễu hành, một 
trong những sự kiện kỷ niệm quan 
trọng nhất của thành phố.

Có tổng cộng 120 nhóm đã tham 
gia lễ diễu hành ở Carmel. Nhóm Pháp 
Luân Công dẫn đầu với hai biểu ngữ 
in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và 
“Chân – Thiện – Nhẫn”. Theo sau đó 
là một xe diễu hành được trang trí kỳ 
công. Trên xe diễu hành là mô hình 

cuốn Chuyển Pháp Luân có bìa sách 
màu xanh da trời, đây là cuốn sách 
chính của Đại Pháp, được bao quanh 
bởi những bông sen với nhiều màu sắc 
khác nhau tượng trưng cho sự tôn kính 
và trang nghiêm. Trên xe diễu hành 
còn có một vài học viên đang biểu diễn 
các bài công Pháp. Nhiều khán giả đã 
trầm trồ trước vẻ đẹp của xe diễu hành.

Sau cuộc diễu hành, lễ kỷ niệm vẫn 
tiếp tục diễn ra tại Tòa Thị chính, nơi 
các học viên biểu diễn các bài công pháp 
của Pháp Luân Công trong gian hàng 
của họ. Họ đã giới thiệu Pháp Luân 
Công là gì, vạch trần cuộc đàn áp tàn 
bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ), và thu thập chữ ký cho đơn 

thỉnh nguyện để phản đối cuộc đàn áp.
Mọi người đã ký vào đơn thỉnh 

nguyện để phản đối cuộc đàn áp và 
nạn mổ cướp nội tạng sống sau khi biết 
được sự thật.

Ông Mike Boland, một ứng cử viên 
cho vị trí thư ký tài chính của bang In-
diana, đã dừng lại ở gian hàng hai lần 
và nói chuyện với các học viên ở đó. 
Ông bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ 
của mình với các học viên Pháp Luân 
Công bị đàn áp. Ông đã ký tên vào đơn 
thỉnh nguyện kêu gọi Hội đồng Nhân 
quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu ĐCSTQ 
ngay lập tức ngừng mổ cướp nội tạng 
sống từ các học viên Pháp Luân Công. 
Ông cũng lên án hành động tàn ác của 
ĐCSTQ.

Ông Boland là thành viên của đại 
hội đồng Illinois từ năm 1995 đến 
năm 2010. Đại hội đồng đã thông qua 
Nghị quyết 1113 mà ông và 23 thành 
viên khác đồng ký tên để mạnh mẽ 
lên án hành động mổ cướp nội tạng 
sống từ các học viên Pháp Luân Công 
của ĐCSTQ. Nghị quyết cũng kêu gọi 
Tổng thống Bush nêu vấn đề này trong 
chuyến viếng thăm của cựu Chủ tịch 
Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Một phụ nữ lớn tuổi, người đã 
cùng con gái của bà ký tên vào đơn 
thỉnh nguyện, nói với một học viên 
rằng: “Cuộc đàn áp chính tín của ĐC-
STQ và tội ác tàn bạo của nó trong việc 
mổ cướp nội tạng sống khiến tôi thấy 
bất bình. Tôi sẽ bảo các bạn của tôi ký 
tên thỉnh nguyện trên mạng. Hãy nói 
cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc 
đàn áp để vạch trần những tội ác của 
ĐCSTQ.”

Các học 
viên Pháp 
Luân Công 
tham gia 
lễ diễu 
hành mừng 
Ngày Quốc 
Khánh ở 
Carmel, 
Indiana.

Các học viên ở Indiana tham gia lễ diễu 
hành mừng Ngày Quốc Khánh, cựu 
thành viên của đại hội đồng Illinois ký 
tên thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp 
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Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh 

Liêu Ninh, Trung Quốc

Đối với một thẩm phán, trong xã hội 
xuống cấp về đạo đức hiện nay, thông lệ 
là đương sự thanh toán các chi phí phát 
sinh cho chuyến đi làm việc của thẩm 
phán nếu tòa không chi trả. Tôi luôn 
luôn để cho các bên trả tiền các bữa ăn 
giá rẻ. Tôi nghĩ rằng tôi là một trong 
số ít những người tốt làm việc trong hệ 
thống chính trị và pháp luật.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân 
Công vào tháng 08 năm 1996, và sau 
đó tôi nhận ra rằng nhìn từ góc độ các 
nguyên lý của Đại Pháp, tôi đã tự đánh 
giá bản thân theo các tiêu chuẩn đạo 
đức xuống dốc. Khi đối chiếu hành vi 
ứng xử của mình theo các nguyên lý 
của Pháp, tôi hoàn toàn không phải là 
người tốt bởi vì tôi đã để người khác 
trả tiền cho các bữa ăn của mình, cho 
dù lý do là gì đi nữa. Một người tốt 
thực sự phải giống như một đóa sen 
tinh khiết sống trong bùn mà không 
hôi tanh mùi bùn.

Tôi hiểu rằng những tiêu chuẩn 
nói đến ở trên chỉ có thể đạt được sau 
khi đạo đức của một người đã được cải 
thiện và tâm tính của họ được nâng cao.

Đối với một người thường sẽ rất 
khó để trở thành một người tốt thực sự 
trong xã hội đạo đức trượt dốc này. Chỉ 
có Pháp Luân Công là miền đất tịnh độ.

Trở thành một người có đạo đức tốt
Hiểu được các nguyên lý của Pháp kh-
iến tôi có thể hành xử phù hợp với các 

tiêu chuẩn của Pháp. Tôi muốn trong 
sạch như hoa sen tinh khiết khi xử lý 
các vụ việc.

Tôi ra ngoài để thẩm tra một vụ 
vào một ngày nọ và hoàn thành xong 
khoảng giữa trưa. Khi đương sự mời 
tôi ăn trưa, tôi nói với người này: “Tôi 
là một học viên Pháp Luân Công. Tôi 
không lợi dụng người khác. Tôi sẽ ăn 
trưa ở nhà.” Biết được rằng tất cả các 
học viên đều là người tốt và rằng tôi 
nói rất thực lòng, anh ấy ngưỡng mộ 
đức độ của tôi và đưa tôi về nhà.

Một dịp khác, một đương sự muốn 
biếu tôi 2000 Nhân dân Tệ. Sau khi 
tôi từ chối không nhận, anh ấy đã tới 
gặp con gái tôi. Con tôi nói với anh ấy: 
“Không có người nào thích trả tiền cho 
bữa ăn tối hay gửi quà để được việc cho 
mình. Mẹ cháu không nhận quà chẳng 
phải là tốt hay sao?” Người này đã cảm 
động không nói nên lời.

Có một người ở ngoài thành phố 
chúng tôi tới thăm tòa án của chúng tôi 
và nhờ giúp đỡ vào buổi chiều ngày lễ 
hội Rồng. Anh ấy và một đồng nghiệp 
tới để truy thu từ một doanh nghiệp. 
Họ đã không tìm thấy con nợ và đã sử 
dụng hết số tiền mà họ có. Họ cần 500 
Nhân dân Tệ để thanh toán hóa đơn 
khách sạn và vé xe buýt.

Như Sư phụ đã dạy chúng ta, tôi 
cảm thấy rằng tôi nên giúp người này 
khi họ cần. Do đó tôi đưa cho họ 500 
Nhân dân Tệ từ lương tháng của mình, 
mặc dù tôi chỉ kiếm được hơn 600 
Nhân dân Tệ một tháng. Người này 
muốn cảm ơn tôi. Tôi nói anh ấy hãy 

cảm ơn Sư phụ. Tôi nói: “Tôi là một 
học viên. Sư phụ Lý Hồng Chí (người 
sáng lập Pháp Luân Công) đã dạy 
chúng tôi phải cảm thông với người 
khác. Tôi chỉ theo lời dạy của Ngài.”

Tôi được điều động tới một bộ phận 
khác vào đầu năm 1998. Cuối năm đó, 
đơn vị làm việc trước đây của tôi gửi 
cho tôi một phần thu nhập năm. Tôi 
từ chối nhận khoản tiền này, nói rằng 
tôi là một học viên Pháp Luân Công và 
rằng tôi tuân theo các nguyên lý Chân 
– Thiện – Nhẫn. Các đồng nghiệp cũ 
của tôi nói: “Chỉ có các học viên Pháp 
Luân Công mới có thể thực sự tốt và có 
đạo đức như vậy.”

Đây là người duy nhất không nhận 
hối lộ
Tôi bị bức hại và bị giam giữ trong trại 
tạm giam địa phương sau khi Đảng 
cộng sản Trung Quốc phát động bức 
hại chống lại Pháp Luân Công vào 20 
tháng 07 năm 1999.

Lính canh nói với tôi: “Có người 
muốn thăm chị. Nhưng anh ấy bị giám 
đốc trại từ chối. Người này cho biết 
chị đã thụ lý vụ án của anh ấy cách 
đây 3 năm. Anh ấy nói: ‘Người học 
viên Pháp Luân Công này là người duy 
nhất trong số 100 nhân viên không thể 
bị mua chuộc.’ Trước khi anh ấy rời đi, 
anh ấy đã nói rằng trại giam không nên 
giam giữ một người tốt như vậy.”

Người dân đều biết ai thực sự là 
người tốt với đạo đức cao, và họ đã 
truyền miệng nhau điều đó!

Một thẩm phán ngay thẳng có đạo đức thực sự 

Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo 

Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 03-07-2014] Trong 
không khí toàn quốc mừng ngày Quốc 
Khánh Canada, nhiều cư dân người 
Hoa ở Toronto đã tham gia phong 
trào thoái xuất Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ).

Sau khi biểu diễn tại cuộc diễu 
hành nhân Ngày Quốc Khánh Canada 
ở thác Niagara vào buổi sáng, nhóm 
Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp 
Luân Công đã lái xe về lại Scarbor-
ough, Toronto, để diễu hành vào lúc 
04 giờ chiều. 

Toronto: Mừng Ngày Quốc Khánh Canada, 
thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc 

Nhóm Pháp Luân Công trong Cuộc diễu hành Ngày Quốc Khánh Canada ở Scarborough.
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Đội trống lưng của Pháp Luân 
Công cũng tham gia trong cuộc diễu 
hành buổi chiều.

Các học viên Pháp Luân Công 
không chỉ mang văn hóa Trung Quốc 
đến cuộc diễu hành với mục đích 
chứng minh tinh thần tự do và đa văn 
hóa của Canada, mà còn giúp cho các 
cư dân người Hoa ở địa phương chính 
thức tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Ông Trương, chủ một doanh ng-
hiệp kinh doanh áo thun, đã sống ở 
Toronto được 27 năm. Ông đã nhìn 
thấy đoàn nhạc của đoàn Pháp Luân 
Công biểu diễn nhiều lần. Ông Trương 
cho biết: “Nhóm của họ đang đông dần 
lên và biểu diễn ngày càng hay hơn sau 
mỗi năm.”

Ông Trương nói: “Nhìn lại, tôi rất 
vui vì đã quyết định đến Canada. Đây là 
một xã hội tự do, rất khác so với Trung 
Quốc.” “Ở đây các học viên Pháp Luân 
Công có tự do. Tôi nhìn thấy họ trong 
nhiều cuộc diễu hành mỗi năm. Họ có 

thể làm bất cứ việc gì họ muốn, những 
điều không thể làm được ở Trung 
Quốc. Đảng cộng sản đàn áp tất cả mọi 
thứ mà nó không thích. Đảng là tà ác, 
và đó là lý do tại sao nó sẽ sớm sụp đổ.”

Ông Trương nói chuyện với các 
học viên Pháp Luân Công một lúc lâu, 
và quyết định thoái xuất khỏi Đoàn 
Thanh niên Cộng sản bằng tên thật của 
mình. Ông cũng bày tỏ mong muốn 
được học Pháp Luân Công.

Bà Châu, 70 tuổi, một thành viên 
trong đội trống lưng, rất ngạc nhiên 
khi vô tình gặp lại những người hàng 

xóm cũ của bà tại cuộc diễu hành. Đó là 
một cặp vợ chồng già đến từ tỉnh Liêu 
Ninh, Trung Quốc, sống cạnh nhà bà 
Châu cách đây 10 năm khi họ mới đến 
Canada. Sau khi chuyển nhà vài lần, bà 
Châu đã mất liên lạc với họ.

Bà Châu nói: “Họ nhận ra tôi. 
Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại 
nhau.” “Chúng tôi nói chuyện với nhau 
một lúc lâu. Tôi nói cho họ biết sự thật 
về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, và động 
viên họ thoái xuất Đảng. Cả hai vợ 
chồng đã thoái Đảng bằng tên thật của 
họ.”

Bài viết của một học viên Pháp Luân Công 

ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2014] Phật 
học hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn 
Quốc đã kêu gọi Tập Cận Bình, người 
đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ), chấm dứt cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công và mang những thủ phạm 
chính ra trước công lý trong một cuộc 
họp báo được tổ chức vào ngày 03 
tháng 07, hai ngày trước chuyến viếng 
thăm của Tập đến Hàn Quốc.

Trong một thông cáo báo chí, ông 
Ngô Thế Liệt, đại diện Phật Học Hội 
cho biết: “Giang Trạch Dân và phe 
cánh của ông ta đã dùng ¼ GDP của 
Trung Quốc vào cuộc đàn áp các học 
viên Pháp Luân Công, sử dụng Đảng, 
chính trị, quân đội, cảnh sát, và các 
thiết bị gián điệp trong thời gian đỉnh 
cao của cuộc đàn áp. Họ đã tẩy não 
toàn dân với vở kịch tự thiêu tại Quảng 
trường Thiên An Môn. Giang Trạch 
Dân, La Cán, Lưu Kinh, Chu Vĩnh 

Khang chịu trách nhiệm trực tiếp cho 
những tội ác cưỡng bức mổ cướp nội 
tạng từ các học viên Pháp Luân Công 
còn sống do nhà nước phê chuẩn.”

Ông Ngô cho biết rằng mặc dù 
Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của 
ĐCSTQ, lợi dụng Đảng để đàn áp 
Pháp Luân Công, nhưng Tập đã không 
tham gia vào cuộc đàn áp. Vì thế, Phật 
học hội không phản đối chuyến viếng 
thăm của ông ấy đến Hàn Quốc. Tuy 
nhiên, là người đứng đầu ĐCSTQ hiện 

tại, Tập phải có trách nhiệm chấm 
dứt cuộc đàn áp và mang Giang cùng 
những thủ phạm khác ra công lý.

Ngoài ra, ông muốn lãnh sự quán 
Trung Quốc ở Seoul phải gỡ bỏ những 
vu khống về Pháp Luân Công trên 
trang web của họ xuống.

Nhiều du khách Trung Quốc đã 
biết về cuộc đàn áp trong cuộc họp 
báo. Hơn 20 người Trung Quốc đã 
quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và 
các tổ chức liên đới của nó.

Hàn Quốc: Kêu gọi mang những thủ phạm chính trong cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công ra công lý trước chuyến viếng thăm 
của Tập Cận Bình 

Vào ngày 01 tháng 07 
năm 2014, tại cuộc họp 
báo bên ngoài lãnh 
sự quán Trung Quốc ở 
Seoul, Hàn Quốc, Phật 
học hội Pháp Luân Đại 
Pháp Hàn Quốc đã kêu 
gọi người đứng đầu 
ĐCSTQ Tập Cận Bình 
chấm dứt đàn áp Pháp 
Luân Công và mang 
những thủ phạm ra 
công lý.

Thiên Quốc Nhạc Đoàn trong Cuộc diễu hành Ngày Quốc Khánh Canada ở thác Niagara.
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167 người dân ở Lang Phường ký thỉnh nguyện phản 
đối cuộc bức hại Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 15-06-2014] Gần 
đây 167 người dân tại Trung Quốc đã 
ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc 
bức hại Pháp Luân Công của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đơn thỉnh nguyện “Chấm dứt đàn 
áp Pháp Luân Công” được người dân 
ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà 
Bắc truyền tay nhau ký từ giữa tháng 
04 và tháng 05 năm 2014. Đơn thỉnh 
nguyện viết rằng: “Giang Trạch Dân 
tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công vào tháng 07 năm 1999, trực 
tiếp ảnh hưởng tới hàng chục nghìn 
người vô tội và khiến nhiều người 
hơn nữa sống trong sợ hãi. Phần còn 
lại của thế giới không thể tìm ra sự 
thật về cuộc bức hại này do sự kiểm 
duyệt thông tin chặt chẽ. Xin vui lòng 
ký đơn thỉnh nguyện này nhằm thể 
hiện sự hỗ trợ của các bạn vì lương 
tâm và công lý. Hãy giúp tạo ra tương 
lai tốt đẹp hơn cho Trung Quốc.”

Người dân đã bày tỏ mối lo ngại 
của họ về các hỗn loạn xã hội và 
những vụ tấn công khủng bố đang 
gia tăng, [chúng] được gây ra bởi sự 
cổ xúy bạo lực và áp bức của ĐCSTQ, 
sự đàn áp của nó đối với Phật giáo 
truyền thống và hành động tà ác của 
nó qua nhiều thập kỷ cai trị. Người 
dân cần và muốn một môi trường xã 
hội hòa bình, và họ đã tìm ra hướng 
đi khi lấy Chân – Thiện – Nhẫn của 
Pháp Luân Đại Pháp làm nguyên tắc 
chỉ đạo.

Thực tế chứng minh rằng Pháp 
Luân Công là khác với những gì ĐC-
STQ tuyên truyền. ĐCSTQ ngăn cản 
người dân trở thành người tốt, thậm 
chí đang bắt những học viên vô tội 
mà không cần lý do. Hiện có trên 
10 nghìn học viên đã bị giam giữ tại 
Trung tâm tẩy não Lang Phường.

Các ý kiến khuyến khích
Người dân nói: “Pháp Luân Công 
cho chúng tôi lý tưởng và hy vọng 
mới. ĐCSTQ đã lừa dối chúng tôi 
nhiều thế kỷ, nó là nguồn gốc của bất 
ổn xã hội.”

Hay là: “Chúng tôi cảm thấy thoải 
mái khi ở cùng các học viên Pháp 
Luân Công – họ là những tấm gương 
tốt. Chúng tôi sẵn lòng ký tên ủng hộ 
Pháp Luân Công.”

Một phụ nữ nói: “Một đồng ng-
hiệp của tôi vốn không thể chịu được 
dù chỉ một một chút thiệt thòi lợi 
ích cá nhân, nhưng anh ấy đã hoàn 
toàn thay đổi sau khi tu luyện Pháp 
Luân Công. Bây giờ anh ấy tạo nên 
một tấm gương: không tranh đấu vì 
lợi ích, mà nhường lợi ích cho người 
khác. Đây là Pháp Luân Công thay 
đổi một người đến mức như vậy, nó 
quả thực là siêu thường.”

Một cán bộ chính trị nói: “Tôi 
luôn cảm thấy khó khăn trong suốt 
nhiều thập kỷ công tác trong chính 
phủ. Tôi không cảm thấy bớt căng 
thẳng cho tới khi về hưu. Không một 
ai có cuộc sống hạnh phúc ở đất nước 
này, giàu và nghèo, ông chủ hay công 
nhân. Chỉ có Pháp Luân Công là tốt!”

Một cụ bà nói: “Người hàng xóm 
trước kia của tôi là một học viên Pháp 
Luân Công. Ông ấy là đốc công, rất 
khỏe mạnh và niềm nở. Tuy nhiên, 
ĐCSTQ đã bắt ông ấy vào Trung tâm 
tẩy não Lang Phường để ‘duy trì sự 
ổn định’. Ông ấy trở về nhà không lâu 
sau đó nhưng đã mất ý thức. ĐCSTQ 
này thật quá đồi bại, chúng sử dụng 
các loại thuốc độc hại trên người tốt. 
ĐCSTQ sẽ bị giải thể.”

Một người đàn ông nói: “Một 
người bạn của tôi từ Bắc Kinh là một 
học viên. Anh ấy bị chặn tại cửa kiểm 
tra bởi vì biển xe ô tô của anh ấy 
không được cấp tại Bắc Kinh (trong 
suốt đại hội Đảng). Họ bắt anh ấy vào 
Trung tâm tẩy não Lang Phường hơn 
một tháng, tới khi đại hội kết thúc. 
Người dân không được yên bình 
dưới sự cai trị của ĐCSTQ.”

Một em bé nói với chúng tôi: 
“Một ngày, mẹ cháu đang đọc sách 
Pháp Luân Công trong phòng, cháu 
đang vừa xem tivi vừa cắt móng tay 
trong phòng khách. Bất ngờ một cái 
móng tay bắn vào mắt cháu. Cháu 

hét lên và nghe thấy mẹ cháu hô to 
‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, sau đó cái 
móng rơi ra. Mẹ cháu chạy ra, nói 
là mẹ sẽ bảo cháu hô to ‘Pháp Luân 
Đại Pháp hảo’ nhưng lại tự mình hô 
bởi vì khẩn cấp. Cháu nói là cháu ổn 
rồi, điều này thật kỳ diệu. Sau sự cố 
này, cháu không còn phản đối mẹ 
cháu nữa. Khi mẹ đưa cho cháu xem 
đơn thỉnh nguyện, cháu ký ngay mà 
không do dự. Cháu ủng hộ mạnh mẽ 
chấm dứt cuộc bức hại.”

Một học viên đến nhà một người 
bạn để xin chữ ký, ở đó một người 
đàn ông lớn tuổi đã nghe được học 
viên giải thích về Pháp Luân Công 
cho vợ mình. Khi ông nghe thấy đó là 
sự kêu gọi để chấm dứt cuộc bức hại, 
ông chạy ra và hỏi: “Tôi có thể giúp 
đỡ như thế nào? Tôi muốn thỉnh 
nguyện.” Học viên trả lời: “Chữ ký 
của ông trên đơn thỉnh nguyện này 
là một lời kêu gọi.” Ông ấy vui vẻ ký 
tên vào.

Một phụ nữ lớn tuổi khác nói: 
“Hàng xóm của tôi ký ủng hộ Pháp 
Luân Công một thời gian trước và có 
phúc báo. Cháu trai của ông ấy tìm 
được một công việc tốt. Tôi không 
thể bỏ lỡ cơ hội tốt này để ký ủng hộ. 
Pháp Luân Công là tốt. Chỉ cần ĐC-
STQ bức hại họ, chúng tôi phải phản 
đối nó.”

Hiện nay ngày càng nhiều người 
tiếp tục ký tên ủng hộ các học viên 
Pháp Luân Công. Nhờ nỗ lực giảng 
chân tướng bền bỉ của các học viên 
và việc cuốn Cửu Bình xuất bản năm 
2004 phơi bày bản chất tà ác của ĐC-
STQ, ngày càng nhiều người Trung 
Quốc hiểu rõ chân tướng và không 
muốn liên đới với ĐCSTQ. Hơn nữa, 
ngày càng nhiều kẻ hành ác gặp phải 
báo ứng, nhiều người trong số đó đã 
thức tỉnh và hiện nay họ chống lại 
cuộc bức hại và bí mật giúp đỡ các 
học viên. Việc sử dụng lừa dối và 
mua chuộc của ĐCSTQ đang mất 
tác dụng, do hơn 160 triệu người đã 
thoái Đảng và các tổ chức liên đới của 
nó.


