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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

Ngày 11 tháng 6 năm 2012

Giới thiệu

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 tập nhẹ nhàng, trong đó có một bài tọa thiền, 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.

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.

Người dân học
Pháp Luân Công
tại sự kiện thành phố Fair U
ở thành phố University

Missouri, Hoa Kỳ :

Bài của một học viên ở St. Louis

[MINH HUỆ] Vào ngày 26 đến ngày 28 tháng 05, năm 2012, các
học viên Pháp Luân Công từ St Louis đã tham gia vào sự kiện thành
phố Fair U tại thành phố University, Missouri.
Các biểu ngữ vàng với các từ “Pháp Luân Đại Pháp, Chân-ThiệnNhẫn” tại gian hàng của các học viên Pháp Luân Công đã thu hút
người dân, và nhiều người dừng lại để hỏi về Pháp Luân Công. Khi
được biết về tác dụng kỳ diệu trong việc cải thiện sức khỏe của Pháp
Luân Công, nhiều người bày tỏ mong muốn học 5 bài công pháp.
Một cô bé 5 tuổi tên là Christine và chú của cô bé đã tham dự sự
kiện này. Cô bé rất thích thẻ đánh dấu sách có thông tin về Pháp
Luân Công và một bức ảnh một cô gái tập công.

[MINH HUỆ] Mùa xuân và mùa
hè là những mùa sôi động nhất đối
với các hoạt động cộng đồng ở Nhật
Bản. Ngày 27 tháng 05 năm 2012,
các học viên Pháp Luân Đại Pháp
ở Nhật Bản đã được mời tham gia một
hoạt động cộng đồng ở Utsunomiya, quận
Tochigi. Các học viên đã nhiều lần tham
gia các hoạt động cộng đồng ở Utsunomiya để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Lần
này, nơi diễn ra hoạt động là công viên
Castle Ruins nổi tiếng ở trung tâm thành
phố. Các học viên giới thiệu các bài công
pháp và các tiểu đệ tử từ trường Minh Huệ
Nhật Bản biểu diễn múa quạt, múa dải lụa
và múa lân.
Nhiều người đã đến xem các màn diễn
và dành tặng cho các học viên những tràng
pháo tay vang dội.

Cô bé nói cô ấy rất
giống với cô gái trên
bức ảnh. Vì vậy, cô bé
đã tham gia với mọi
người học năm bài
công pháp. Sau khi
ngồi với hai chân bắt
chéo trong khoảng
năm phút, cô bé nói
rằng cô có một cảm
giác huyền diệu lơ
lửng trên mọi người.
Du khách học Pháp Luân Công
Rita và anh trai của
bà đến từ Florida cho biết họ đã nghe nói về Pháp Luân Công. Họ chỉ
ra rằng Đảng cộng sản Trung Quốc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công,
có nghĩa là nó phạm tội ác chống lại nhân loại. Họ bày tỏ mong muốn
rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Rita cho biết bà sẽ sớm học các
bài công pháp ở địa điểm tập công gần nhà.

Nhật Bản:

Các học viên phân phát nhiều tài
liệu giới thiệu Pháp Luân Công và
tặng mọi người những bông sen giấy
làm bằng tay tuyệt đẹp.
Bốn sinh viên Trung Quốc học tại
một trường đại học ở địa phương đã nghe
một học viên giải thích chân tướng Pháp
Luân Công và cuộc bức hại, và sau đó họ
tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức
liên đới của nó. Họ vui mừng nhận hoa
sen giấy và hỏi các học viên cách tập Pháp
Luân Công. Họ nói rằng họ đã vượt được
phong tỏa để xem các thông tin bên ngoài
Trung Quốc từ năm 2005. Họ đã biết chân
tướng và rất ủng hộ Pháp Luân Công.
Qua việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp
ở vài hoạt động cộng đồng, ngày càng
nhiều người dân địa phương đến tìm hiểu
Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên tham gia hoạt động
cộng đồng để truyền chân tướng

Các học viên tập công trước cổng công viên
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[MINH HUỆ] Ông Trương Bồi Tân, một học viên Pháp Luân đến từ Toronto,
đã được trao tặng Huy chương Đại lễ Kim cương kỷ niệm 60 năm lên ngôi của Nữ
hoàng Elizabeth đệ Nhị vào ngày 23 tháng 05 vì đã bảo vệ nhân quyền, làm rõ sự
thật về Pháp Luân Công, và giúp đỡ người nhập cư Trung Quốc mới sang Canada.
Trang web của Thống đốc mô tả giải thưởng như sau: Huy chương kỷ niệm 60
năm lên ngôi của Nữ hoàng Elizabeth II, một huy chương kỷ niệm mới, được đặt
ra vào năm 2012 để đánh dấu 60 năm Nữ hoàng Elzabeth II lên ngôi Nữ hoàng
Canada. Huy chương này là một cách thức hữu hình để Canada vinh danh Nữ hoàng
vì cống hiến của bà cho đất nước này. Đồng thời, cũng để tôn vinh những đóng góp
và thành tựu quan trọng của người dân Canada.

Joe Oliver, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Canada, trao Huy
chương kỷ niệm 60 năm lên ngôi của Nữ hoàng Elizabeth
II cho ông Trương Bồi Tân

Ông Joe Oliver, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Canada, đã
trao huy chương kỷ niệm 60 năm lên ngôi của Nữ hoàng
Elizabeth II cho những người được trao tặng. Ông Trương
Bồi Tân đã được công nhận vì những nỗ lực bảo vệ quyền
lợi của các học viên Pháp Luân Công, và đóng góp của
ông cho cộng đồng. Ông Oliver nói rằng Pháp Luân Công
là một hoạt động hòa bình, và các học viên của nhóm này
là những người hòa bình. Thật không may, ông nói, các
học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc. Ông
Trương đã can đảm chống lại cuộc đàn áp một cách hòa
bình. Ông Oliver tin rằng việc kháng cự hòa bình chống
lại cuộc đàn áp sẽ chiến thắng.
Ông Trương bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm
1997 khi ông là một sinh viên tốt nghiệp tại Đại học
Phục Đán. Thông qua việc tập Pháp Luân Công, bệnh
tật của ông đã được chữa lành. Năm 2001, ông Trương
đã đến Toronto. Kể từ đó, ông đã tích cực giới thiệu
Pháp Luân Công cho công chúng, bởi vì ông đã trực tiếp
được hưởng lợi từ môn tập.

Canada:
Học viên Pháp Luân Công
được trao tặng huy chương
Đại lễ Kim cương kỷ niệm 60 năm
lên ngôi của Nữ hoàng Elizabeth II
vì những đóng góp cho cộng đồng

Ông Trương đã tổ chức nhiều chiến dịch xin chữ ký, để công chúng biết về cuộc
đàn áp, và thúc giục Chính phủ Canada hành động để giải cứu các học viên Pháp
Luân Công ở Trung Quốc.
“Mọi người đều có trách nhiệm và quyền lợi trong xã hội. Mọi người nên quan
tâm và hỗ trợ lẫn nhau, và đứng lên chống lại bất công. Tuy nhiên, nhiều người
Trung Quốc, do sợ Đảng cộng sản, không dám bảo vệ công lý, ngay cả khi lợi ích
riêng của họ bị xâm phạm. Trong một đất nước tự do, tôi có trách nhiệm giúp đỡ họ
và đóng góp cho xã hội. Tôi có trách nhiệm làm cho xã hội chúng ta trở nên lành
mạnh và bảo vệ tự do. Tôi có trách nhiệm bảo vệ xã hội chúng ta khỏi những bất
công ở ngay địa phương hoặc từ đảng cộng sản Trung Quốc”, ông Trương nói.
“Đối với các nhóm dân tộc khác, chẳng hạn như các nhóm người Do Thái, Hàn
Quốc và Ukraina, việc hành động khi họ gặp phải bất công là một điều tự nhiên. Họ
quan tâm đến cộng đồng của họ và toàn xã hội. Họ cũng đã hỗ trợ trong các nỗ lực
ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công.”
“Tôi cũng hy vọng rằng một ngày nào đó các học viên Pháp Luân Công ở Trung
Quốc cũng sẽ có được tự do đích thực,” ông Trương nói.

Cái bướu cứng ở chân biến mất
sau khi tu luyện Đại Pháp

Ảnh chụp tháng 4 năm 2011:
Cái bướu cứng trên chân to
như quả óc chó

[MINH HUỆ] Một sinh viên ở
Tây Nam Trung Quốc bị chứng
u-rê huyết và phải bỏ học giữa
chừng khi đang điều trị. Cậu đã
được cho thuốc tiêm tĩnh mạch
trong thời gian dài và còn trải qua
hóa trị.
Trong khi tiêm tĩnh mạch, do
thuốc nước bất ngờ bị rỉ ra ngoài
mạch máu và tạo thành cái bướu
hình quả óc chó, nhô cao hai centimét ở chân cậu Thậm chí vài
tháng sau, cái bướu này vẫn không
bị xẹp xuống và nó trở nên cứng
và chuyển sang màu tím đen. Cả
việc chườm nóng hay mát xa đều
không làm nó suy giảm. Bác sĩ
nói cách duy nhất là phẫu thuật để
cắt bỏ cái bướu đó đi, và cậu sinh
viên đã dự tính thực hiện.
Do cậu thanh niên cần đến

khám tại bệnh viện
trước ca phẫu thuật,
nên mẹ cậu thu xếp
cho cậu ấy ở nhà một
người họ hàng gần
bệnh viện. Người họ
hàng này tu luyện
Pháp Luân Đại Pháp
và các học viên Đại
Pháp thường đến
đây để học Pháp. Họ
Ảnh chụp tháng 7 năm 2011:
thường nói với cậu
Cái bướu đã biến mất chỉ để lại một vết nhỏ ấy về Pháp Luân Đại
Pháp và những điều
kỳ diệu mà mọi người trải qua sau khi bắt đầu tu luyện.
Khi các học viên học Pháp tại nhà người họ hàng, thì cậu nghe
ở cạnh đó. Sau đó, cậu ấy chủ động tham gia nhóm học Pháp.
Cậu ấy cũng học Pháp và tự mình tập các bài công pháp của Pháp
Luân Công. Dần dần, cậu quên đi cái bướu ở chân mình. Vài
tháng sau, cậu ta phát hiện rằng cái bướu đã biến mất một cách kỳ
diệu. Ngoài ra, tóc của cậu vốn ngừng mọc do hóa trị bắt đầu mọc
trở lại. Thậm chí cậu ấy còn ra ngoài để cắt tóc, một việc mà cậu
đã không làm từ lâu.
Trải qua điều kỳ diệu này, cậu thanh niên và gia đình cùng bạn
bè đã hiểu và đánh giá đúng về vẻ đẹp của Đại Pháp.
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[MINH HUỆ] Ngày 13 tháng 5 năm 2012
đánh dấu kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp
được truyền ra công chúng và kỷ niệm lần thứ
13 ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Các học
viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ khu vực Dallas-Fort Worth, Texas tổ chức kỷ niệm dịp đặc
biệt này tại công viên Russell Creek vào ngày
06 tháng 05 năm 2012. Kenny Marchant Nghị
sĩ Mỹ bang Texas đã đọc biên bản họp Quốc hội
sau, vinh danh ngày 13 tháng 5 năm 2012, là
ngày Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực bầu cử
số 24 của Texas.

Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ
đến từ bang Texas, Kenny Marchant,
vinh danh ngày 13 tháng 5 năm 2012, là
Ngày Pháp Luân Đại Pháp
Hạ Viện
Biên bản Quốc hội
Biên bản thảo luận của Khóa họp thứ 12, Phiên đầu tiên
Ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp ở miền Bắc Texas
Ngài Hon. Kenny Marchant của Texas tại Hạ Viện
Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2012
Thưa Chủ tịch, tôi rất vinh dự được tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp
Luân Công, vốn là một môn tập an hòa để tự tu dưỡng nâng cao bản thân, bắt nguồn từ
văn hóa cổ truyền Trung Quốc, dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của vũ trụ.
Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng triệu
người trên khắp thế giới, thông qua việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp mà nâng cao sức
khỏe và tiêu chuẩn đạo đức, cũng như giúp họ có được hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc
sống, con người và vũ trụ,
Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền đến hơn 100 triệu người trên hơn 80 quốc gia.
Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu cho công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 tại
Trung Quốc và được giới thiệu đến Dallas-Fort Worth vào năm 1996. Từ đó đến nay,
nhiều lớp học miễn phí đã được tổ chức ở các địa điểm công cộng như là thư viện thành
phố, các công viên, và các học viên đã tham gia trong nhiều sự kiện của cộng đồng.
Thưa Chủ tịch, thay mặt cho khu vực bầu cử số 24 của Texas, tôi xin đề nghị tất cả
các đồng nghiệp đáng kính của mình cùng vinh danh ngày 13 tháng 05 năm 2012 là
“Ngày Pháp Luân Đại Pháp” trong khu vực bầu cử số 24 của Texas.
Ngài Kenny Marchant
Nghị sĩ Quốc hội

FDIC: 300 dân làng
ký đơn khiếu nại
kêu gọi trả tự do cho
học viên Pháp Luân Công
NEW YORK – 300 dân làng đã ký tên thật và in dấu tay của họ
vào một đơn khiếu nại kêu gọi ngay lập tức trả tự do cho một giáo
viên rất được tôn trọng ở làng của họ, người đã bị chính quyền bắt
vì tập Pháp Luân Công.
Một nguồn tin đáng tin cậy đã nói với báo The Epoch Times rằng
các quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản, trong đó có cả ông
Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường (dự kiến sẽ lên thay thế ông
Hồ Cẩm Đào và ông Ôn Gia Bảo vào cuối năm nay) đang tranh luận
về đơn khiếu nại. Các quan chức ở cấp cao nhất của Đảng đang “nói
về sự kiện này và hầu hết đang thúc đẩy một giải pháp hòa bình,”
nguồn tin cho biết.
Tuy nhiên, các phe phái trong Đảng vốn trung thành với cựu Chủ
tịch Giang Trạch Dân, người đã đích thân phát động cuộc đàn áp
Pháp Luân Công vào năm 1999, đang quyết liệt cố gắng đàn áp
những người khiếu nại. Theo trang Minghui.org (một trang web
của Pháp Luân Công ở nước ngoài với một mạng lưới các nguồn
tin rộng khắp Trung Quốc), phe của Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho
các quan chức ở thành phố Botou ép buộc dân làng rút đơn khiếu
nại, và hơn nữa, ký một tuyên bố chấp nhận đường lối của Đảng về
Pháp Luân Công.

[MINH HUỆ] Trang đầu tiên của
đơn khiếu nại có chữ ký và dấu
tay từ 300 gia đình, kêu gọi trả
tự do cho người cùng làng và
cũng là một học viên Pháp Luân
Công ông Vương Hiểu Đông.

“Đây là trường hợp gần nhất trong chuỗi các vụ việc mà người dân
thị trấn và dân làng bước ra sau 13 năm bức hại Pháp Luân Công,
và nói rằng họ sẽ không phục tùng nữa… các học viên Pháp Luân
Công nên được tự do,” Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin
Pháp Luân Đại Pháp ông Levi Browde nói.“Nhưng đây là lần đầu
tiên chúng ta đã thấy số người này đưa tên thật của họ vào đơn khiếu
nại, và họ cần được chúng ta giúp đỡ.”
“Ưu điểm tuyệt vời của tự do báo chí mà chúng ta có ở phương
Tây,” ông Browde tiếp tục, “là nó có thể nói lên sự thật trước quyền
lực. Đối với tất cả các kênh truyền thông phương Tây đặt tại Trung
Quốc vốn đã thấy rằng sự hiện diện của họ có thể có một tác động
tích cực đến người dân Trung Quốc và thế giới như thế nào, thì đây
chính là lúc dành cho quý vị. Hãy đưa tin về câu chuyện này. Đừng
bỏ mặc 300 dân làng dũng cảm này trước nguy hiểm”
Bối cảnh
Theo trang Minghui.org, ông Vương Hiểu Đông (王晓东) là một
giáo viên trường học nổi tiếng và rất được tôn trọng. Vào sáng ngày 25
tháng 02 năm 2012, khoảng 40 cán bộ được Cục Cảnh sát Botou cử tới
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lục soát nhà của ông Vương và bắt giữ ông. Một số thứ có giá trị, bao
gồm máy tính và các thiết bị điện tử, cũng như hơn 20.000 nhân dân tệ
bằng tiền mặt, đã bị tịch thu bởi cảnh sát từ nhà của ông Vương.
Ông Vương sau đó bị buộc tội sản xuất và phân phát đĩa compact
có chứa thông tin phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công, và giải
thích về các tín ngưỡng thực sự của môn tập luyện Pháp Luân Công.
Việc các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ phân
phát tài liệu như vậy để vạch trần những điều dối trá từ một chiến
dịch tuyên truyền tràn lan do Đảng thực hiện để phỉ báng Pháp Luân
Công là một việc phổ biến ở khắp Trung Quốc.
“Hoàn toàn không có gì bất hợp pháp đối với việc phân phát tờ rơi
và đĩa DVD,” Browde cho biết thêm. “Đó chỉ là một cái cớ để bắt
cóc và giam cầm bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công”.
Đầu tháng 05, tức giận trước việc ông Vương bị chính quyền xử

lý, 300 dân làng từ làng Zhouguantun, thành phố Botou, tỉnh Hà
Bắc đã ký một đơn khiếu nại với tên đầy đủ và điểm chỉ dấu tay của
họ, đòi thả ông Vương. Đơn khiếu nại của làng Zhouguantun là tiếp
nối một số đơn khiếu nại tương tự của cộng đồng vào năm ngoái
kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt. Ngày
12 tháng 08 năm 2011, hơn 1.500 người từ Tần Hoàng Đảo ở tỉnh
Hà Bắc đã ký một đơn khiếu nại kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền
thả ông Chu Hướng Dương, một học viên Pháp Luân Công bị giam
giữ tại nhà tù Binhai ở Thiên Tân (trước đây là nhà tù Gangbei).
Ngày 17 tháng 06 năm 2011, hàng chục dân làng từ làng Fengman
thành phố Cát Lâm đã ký một đơn khiếu nại gửi đến chính quyền
thành phố thúc giục việc trả tự do cho gười cùng làng, 59 tuổi, ông
Lưu Chí Thần, người đã bị giam giữ vì tập luyện Pháp Luân Luân
Công. (tin tức)

Bị quả báo sau khi phá hủy tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công
Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ Trung Quốc
[MINH HUỆ] Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tinh thần
chân chính dạy cho mọi người tự hoàn thiện mình và quay trở về
bản nguyên thật sự của họ, phản bổn quy chân, thông qua việc tuân
theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trong suốt mười năm của cuộc
đàn áp, các học viên Pháp Luân Công đã bị tước đoạt quyền tự do
tín ngưỡng và ngôn luận. Chiến dịch truyên truyền của Đảng Cộng
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm tấn công và vu khống Pháp Luân
Công đã được phát sóng rộng khắp Trung Quốc. Để vạch trần những
lời dối trá và cuộc bức hại của ĐCSTQ, các học viên đã sản xuất
các phương tiện truyền thông giảng rõ sự thật khác nhau bằng chính
những đồng tiền của họ, mang đến cho người dân của Trung Quốc
cơ hội tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.
Tuy nhiên, nhiều người – đặc biệt là những ai chịu ảnh hưởng
sâu sắc bởi văn hóa ĐCSTQ, đã bị đầu độc bởi chiến dịch tuyên
truyền dài hạn này. Một số người đã phá hủy các tài liệu giảng rõ
sự thật, ngăn chặn những người khác biết được sự thật. Thiện hữu
thiện báo, ác hữu ác báo. Họ đã phải chịu những hình thức khác nhau
của nghiệp báo, bao gồm gãy xương, rối loạn thần kinh và những
chấn thương khác. Những sự việc này là lời nhắc nhở thiện lành cho
những ai đang làm việc sai trái biết dừng lại, và chỉ bằng cách đảo
ngược lại hành vi sai trái của mình mới có thể thoát khỏi nghiệp lực
luân báo.

Chịu quả báo: Gẫy tay sau khi phá hủy các tài liệu giảng
rõ sự thật của Đại Pháp
Tôi là một học viên ở huyện Tân Tân, Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh.
Tôi có một người hàng xóm sống ở phía đông ngôi làng chúng tôi,
người mà tôi gọi là “Chị Hai”. Cửa phía trước nhà của bà ấy nằm trên
mặt đường chính và gần với bưu điện. Các học viên thường xuyên
dán các tài liệu giảng rõ sự thật trên đó, để mọi người có thể nhìn
thấy chúng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, các tài liệu tôi dán đã bị
gỡ bỏ ngay sau khi tôi mới dán chúng lên. Tôi nghĩ: “Ai đã làm điều
này nhỉ? Liệu có thể là bà ấy chăng? Tôi đã thường xuyên giải thích
rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp với bà ấy, và bà có vẻ rất đồng tình
(nhưng thực tế, bà không hề nghĩ vậy thực lòng). Tôi cần phải tìm
ra người nào đã làm điều này, để tôi có thể giảng rõ chân tướng cho
anh ta hoặc cô ta. Nếu không, người đó sẽ gây hại cho chính mình và
cho những người khác.” Sau đó tôi phát chính niệm – người phá hủy
các tài liệu giảng rõ sự thật sẽ bị quả báo ngay lập tức, để nhận ra sự
thật và sẽ dừng bất kỳ hành vi sai trái trong tương lai.
Khoảng năm, sáu ngày sau, tôi đến nhà một người hàng xóm khác.
“Chị Hai” cũng có mặt ở đó. Cánh tay phải của bà bị bó bột và phải

treo vào một dây băng đeo làm từ băng gạc vải. Ngay sau khi nhìn
thấy tôi, bà nói: “Chị đã đi đến nhà em và được biết rằng em ở đây
– chị đang đi tìm em.” Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy? Điều gì đã xảy
ra với cánh tay của chị?” Bà ấy nói: ”Chị sẽ không bao giờ làm điều
đó một lần nào nữa. Chị sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa.”
Bà ấy cứ lặp đi lặp lại câu này nhiều lần.
Tôi hỏi:“Chị đã làm gì?” Bà ấy kể với tôi câu chuyện. Cô con dâu
của bà mới sinh con gần đây, và bà bảo cậu con trai của mình đi mua
một ít bọt biển thấm nước cho em bé. Vì một số lí do, cậu ta đã mua
ba cuộn băng gạc thay vào đó. Ngay sau đó, bà ấy bị gẫy tay và rốt
cuộc phải dùng băng gạc làm dây băng đeo. Bà nhận ra rằng điều
này là không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên và nó hàm ý nhắc nhở bà
không được phá hủy các tài liệu giảng rõ sự thật nữa.

Chịu quả báo: Mắc phải dịch bệnh bất thường sau khi
phá hủy tài liệu Đại Pháp; lành bệnh sau khi niệm “Pháp
Luân Đại Pháp hảo”
Cao Kiến Dân là Chủ tịch Ủy ban xã Cát Cách Trang, thị xã
Dương Sở, Tê Hà, tỉnh Sơn Đông. Bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền
của ĐCSTQ, ông tích cực tuân theo mệnh lệnh của họ. Các quan
chức chính quyền thành phố và trụ sở công an thường xúi giục ông
tiêu hủy bất kỳ biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “ChânThiện-Nhẫn Hảo” tại đó. Ông ta tuân theo mệnh lệnh và còn đưa vợ
đi cùng để xé bỏ các tài liệu Đại Pháp.
Năm 2011, vợ của ông ta mắc một căn bệnh bất thường – bàn tay
bà run liên tục. Sau khi thử tất cả các phương pháp điều trị y tế, tình
trạng của bà không hề cải thiện. Trong thời gian Lễ hội mùa Xuân
năm 2012, công an yêu cầu họ xé bỏ các tài liệu giảng rõ sự thật
một lần nữa. Vợ của ông đã được cảnh báo đến vấn đề này và nói:
“Hãy yêu cầu bí thư ủy ban làm điều đó. Các người không thể chỉ
yêu cầu chúng tôi!”
Các học viên địa phương biết về tình cảnh của bà ấy. Họ đã giảng
rõ sự thật cho bà và nói với bà: “Bà cần phải thành khẩn tạ lỗi với
Sư Phụ Lý Hồng Chí. Từ giờ, nếu bà đối xử tốt với Pháp Luân Công
và thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân-Thiện-Nhẫn
hảo’, bà sẽ khỏe thôi.”
Bà đã nghe theo lời khuyên của các học viên và thành tâm niệm:
“Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bà cũng thành khẩn thỉnh cầu Sư Phụ:
“Xin hãy tha thứ cho con. Con sẽ không bao giờ làm điều đó một lần
nữa”. Sau đó, một cách kỳ diệu, bàn tay của bà đã không run nữa.
Căn bệnh mà bà phải chịu đựng hơn nửa năm đã được chữa khỏi.

4

