
                                         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.

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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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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TORONTO, CANADA: GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
CÙNG NHAU ĐỀ CAO TẠI TRẠI HÈ CLEARVIEW

[MINH HUỆ] Trại hè sáu tuần của trường Clearview đã kết thúc vào ngày 12 
tháng 08 năm 2013 ở Toronto, Canada. Sự kiện hàng năm này đã để lại một dấu 
ấn sâu sắc cho cả học sinh và giáo viên ở đây. “Clearview” dịch sang tiếng Việt có 
nghĩa là “Minh Huệ”.

“Chỉ trong môi trường của trường Clearview, em mới có thể dễ dàng tu sửa từng 
suy nghĩ của mình”, một học sinh giải thích. “Đó là bởi vì ngay cả bài tập về nhà 
của chúng em cũng xoay quanh việc tu luyện tâm tính!”

Tu sửa từng suy nghĩ
Trong vài năm qua, bà ngoại của Sunny đã chở em và anh trai của em từ Missis-

sauga đến Toronto để tham gia Trại hè Clearview.
“Anh trai và em mong đợi được 

tham gia Trại hè Clearview”, bé Sun-
ny 11 tuổi cho biết. “Bài tập về nhà 
mà giáo viên giao cho chúng em liên 
quan đến việc tu sửa từng suy nghĩ 
của chúng em. Trong một ngày, một 
người có đến bao nhiêu suy nghĩ? Em 
nghĩ rằng có lẽ là hàng nghìn. Em 
muốn nói về ba suy nghĩ mà em có 
trong ngày hôm nay.

“Suy nghĩ đầu tiên mà em muốn 
nói đến là khi em đi vào nhà vệ sinh và thấy nó không được gọn gàng như mọi 
hôm. ‘Tại sao nhân viên nhà trường không chú ý đến việc này?’ Em phàn nàn. ‘Họ 
có trách nhiệm phải quan tâm đến những việc này.’

“Sau đó, em nghĩ: ‘Mình chắc chắn rằng họ quá bận rộn để trông coi nhà vệ sinh 
này.’ Vì vậy, em đã dành vài phút để dọn dẹp lại mọi thứ và hát một bài hát sau khi 
xong việc. “Suy nghĩ thứ hai em muốn nói đến là khi đang ngồi thiền. Chân em đau 
đến nỗi em đã rơi nước mắt. Ngay khi chuẩn bị buông chân ra, em nghĩ: “Mình là 
một học viên Đại Pháp và nghiệp của mình cần phải được tiêu. Nếu mình bỏ chân 
xuống, các cơ chế năng lượng sẽ không vận động một cách trôi chảy. Mình phải 
nhẫn!” “Ngay khi em có suy nghĩ này, tất cả những đau đớn ở đôi chân đều biến 
mất. Em biết rằng nghiệp đã được tiêu.

“Suy nghĩ thứ ba xảy ra sau giờ học khi giáo viên nói chuyện riêng với em về 
cách cải thiện các kỹ năng âm nhạc của em. Sau đó em đi đến quán cà phê và nhìn 
thấy một hàng dài các học sinh đứng trước hai lò vi sóng. Em nhớ đã phàn nàn với 
bản thân: ‘Nếu giáo viên không nói chuyện với mình, thì mình đã có thể ở phía 
trước hàng thay vì ở đằng sau!’

“Em nhận ra rằng suy nghĩ của mình là bất chính và em không nên đổ lỗi cho giáo 
viên vì đã cố gắng giúp đỡ em. ‘Ai đến quán cà phê trước thì nên đứng ở phía trước 
hàng,’ em nghĩ. “Nếu mình ở phía trước hàng, những người khác sẽ phải đứng đằng 
sau mình. Các học viên nên nghĩ cho người khác trước.’

“Sau đó, em đã đứng ở cuối hàng với một nụ cười lớn trên môi. Đó là bữa ăn trưa 
ngon nhất mà em nhớ!

“Em tin rằng em sẽ làm tốt hơn từ bây giờ, trong từng suy nghĩ mà em có.”
Các giáo viên ở trường Clearview cũng thu được lợi ích
“Tôi dạy các em trong độ tuổi từ 8-12″, Nhan Tử nói. “Ban đầu, rất khó để đưa 

chúng vào kỉ luật vì chúng không lắng nghe tôi và đôi khi còn nghịch ngợm. Tôi đã 
cố gắng sử dụng các biện pháp thông thường để thay đổi thái độ của các em, nhưng 
không bao giờ có tác dụng.

“Khi tôi hiểu chúng hơn, tôi đã thay đổi quan điểm của tôi về chúng cũng như 
các phương pháp tôi sử dụng để giao tiếp với các em. Tất cả chúng tôi đều liên tục 
nhận được lợi ích từ nhau.” “Sau khi dành thời gian để hiểu chúng, tôi đã ngừng 
phàn nàn và bắt đầu khích lệ chúng.

“Thỉnh thoảng, khi các em không tập trung trong khi học Pháp, tôi nhắc nhở 
chúng về việc các tinh thể nước dễ bị ảnh hưởng bởi chính niệm như thế nào.

“Khi những lời tử tế và từ bi được nói với các tinh thể băng, hình thức và cấu trúc 
của chúng nhận được ảnh hưởng tích cực. Tương tự như vậy, khi chúng ta đọc tài 
liệu Đại Pháp, chúng ta cần phải ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất mà chúng ta có 
thể.’ Kết quả là, các em ngày càng trở nên quan tâm đến việc đọc sách Đại Pháp.”

Tranh của 
Họa sĩ Chương Thúy Anh

Luyện công nhóm

Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ



Thêm nhiều người dân Trùng Khánh biết sự thật về 
cuộc đàn áp Pháp Luân Công 

[MINH HUỆ] Kể từ năm 2013, 
nhiều người dân ở tỉnh Trùng Khánh 
đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân 
Công nhờ những nỗ lực của chúng tôi 
trong việc nói chuyện và cung cấp cho 
họ những thông tin thực tế. Ngày càng 
có nhiều người đã nhận thức được 
cuộc bức hại nhằm vào Pháp Luân 
Công của chính quyền Trung Cộng là 
sai trái và nhiều người trong số họ đã 
chủ động tìm kiếm thông tin để tìm 
hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Người lái xe taxi háo hức tìm hiểu 
thông tin

Trong khi đi taxi, một nữ học viên 
đã giảng chân tướng cho người lái xe 
và anh đã vui vẻ đồng ý thoái Đảng 
Cộng sản Trung Quốc và hỏi xin các 
tài liệu thông tin về Đại Pháp, nhưng 
người học viên đã hết tài liệu. Anh ấy 
nói: “Ở nhà chị còn tài liệu không? 
Nếu chị còn, tôi để chị xuống gần nhà 
và chị về lấy cho tôi một ít.” Cô ấy 
đã rất vui vẻ làm theo lời anh lái xe. 
Khoảng mười, hai mươi phút sau khi 
lấy được tài liệu cô ấy đã chạy quay 
lại chỗ người lái xe và thấy anh ấy vẫn 
đang đợi. Ai cũng biết rằng người lái 
xe taxi rất coi trọng thời gian. Anh ấy 
có thể đón được một hành khách mới 
trong khoảng thời gian 20 phút đó, 
nhưng anh đã chọn cách đợi người học 
viên để lấy tờ rơi thông tin về Pháp 
Luân Công. Phần biết của anh ấy đã 
nhận thức được rằng, những thông tin 
này còn quý hơn tiền bạc.

Để báo đáp, một người đàn ông đã 

trả tiền ăn sáng cho người học viên
Một học viên lâu năm thường nói 

chuyện với mọi người về cuộc bức hại 
tại quán ăn vào giờ ăn sáng. Thông 
thường cô giúp được khoảng năm 
người thoái đảng trong thời gian uống 
hết một cốc sữa đậu nành, sau đó cô đi 
sang bàn bên cạnh với một tô cháo và 
tiếp tục thuyết phục được thêm khoảng 
năm người nữa thoái đảng trong thời 
gian đó. Một hôm khi ra quầy trả tiền, 
người quản lý nói có một khách mà cô 
đã thuyết phục thoái đảng đã trả tiền 
cho cô. Vị khách đó đã nhắn lại rằng 
ông rất cảm kích vì cô đã giúp ông 
thoái đảng và rất vui được trả tiền ăn 
sáng cho cô.

Sự thật được truyền xa và rộng
Một học viên giảng chân tướng Pháp 

Luân Công ở gần một công trường xây 
dựng và đã giúp được cho khoảng ba 
trăm công nhân thoái đảng. Ngay lập 
tức, thông tin đã được truyền từ người 
này sang người khác. Nhiều công nhân 
đang làm việc ở bên trong công trường 
đã nhờ những người đang làm việc ở 
bên ngoài nói với người học viên giúp 
họ thoái đảng cộng sản.

Trong những ngày đầu của cuộc bức 
hại, rất khó để cho người dân nhìn thấu 
được những lời dối trá, tuyên truyền 
của chính quyền Trung Cộng. Tuy 
nhiên, đến nay, ngày càng nhiều người 
đã biết được sự thật như hiệu ứng tuyết 
lở và nhiều người hơn nữa đã dũng 
cảm lên tiếng và cung cấp thông tin 
cho những người khác được biết.

[MINH HUỆ] Được tổ chức tại thành phố Sal-
zburg trong năm tuần bắt đầu vào cuối tháng 07, 
Salzburger Festspiele là lễ hội âm nhạc cổ điển và 
đương đại thường niên nổi tiếng nhất ở Áo. Các 
ngôi sao nhạc kịch và nhà hát, cũng như các dàn 
nhạc hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ 
về Salzburg để cống hiến những màn trình diễn 
tuyệt vời nhất của họ. Vào ngày 24 tháng 08, một 
vài học viên ở Áo đã đi đến lễ hội để phơi bày cuộc 
bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc, bao gồm cả tội mổ 
cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân 
Công. Họ cũng thu thập chữ kí thỉnh nguyện nhằm 
kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại.Màn 
biểu diễn luyện công ôn hòa của các học viên thu 
hút được rất nhiều sự chú ý, và một số người đã hỏi 
xin tài liệu về môn tu luyện. Những người khác bày 
tỏ mong muốn học Pháp Luân Công và xin thông 
tin liên lạc của các điểm luyện công địa phương.

Người qua đường kí tên thỉnh nguyện kêu 
gọi ĐCSTQ chấm dứt mổ cướp nội tạng

Hầu hết mọi người đã bị sốc khi biết rằng toàn 
bộ bộ máy chính quyền Trung Quốc trực tiếp tham 
gia mổ cướp nội tạng để thu lợi nhuận. Họ đã 
không do dự kí tên thỉnh nguyện lên án các hành 
động vô đạo đức và bất hợp pháp của Đảng. Có 
nhiều người còn thay mặt cho cả gia đình để kí 
tên thỉnh nguyện.Bà Jirkal, chủ tịch của một câu 
lạc bộ phụ nữ ở Thành phố Salzach nói với một 
học viên rằng bà đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp 
Luân Công tàn bạo của ĐCSTQ ở Trung Quốc. 
Bà cho biết bà đã đến lễ hội chỉ để kí tên thỉnh 
nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp 
Luân Công của chế độ Trung Quốc. Bà hứa sẽ nói 
với 500 đồng nghiệp của bà ở Áo về cuộc thỉnh 
nguyện này và đề nghị họ kí tên trực tuyến.

[MINH HUỆ] Câu lạc bộ Pháp Luân Công của trường đại học Il-
linois ở Urbana-Champaign đã chào đón các tân sinh viên đến trường 
nhập học vào ngày 25 tháng 08 vừa qua nhân Ngày Quad thường niên 
của trường. Gian hàng Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút được sự chú ý 
của nhiều các sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhiều sinh viên và giảng viên 
của trường đã kí tên vào bản kiến nghị ủng hộ Nghị quyết 281, kêu gọi 
chính quyền Trung Cộng phải ngừng ngay lập tức mọi hoạt động thu 
hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Phần lớn các sinh viên Mỹ mới đến đều không biết Pháp Luân Công 
là gì, nhưng họ đều đồng ý rằng Chân – Thiện -  Nhẫn là những nguyên 
lý tốt để mọi người thực hành.

“Điều này thật khủng khiếp”, một sinh viên nói sau khi biết về tội ác 
thu hoạch nội tạng sống phi nhân tính của chính quyền Trung Cộng. 
“Việc thu hoạch nội tạng sống cần phải dừng lại! Tôi hi vọng chữ kí 
của mình có thể góp phần thay đổi tình hình.”

Nhiều sinh viên Trung Quốc đã đến gian hàng Pháp Luân Công và 
xin các tài liệu thông tin về cuộc đàn áp ở Trung Quốc.
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Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh, Trung Quốc
Bài viết của Trịnh Tình

SINH VIÊN TRUNG QUỐC TÌM HIỂU SỰ THẬT VỀ PHÁP LUÂN CÔNG TRONG SỰ KIỆN 
CHÀO MỪNG HÀNG NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ILLINOIS 

Các học viên ở trường đại học Illinois giảng chân tướng về 
Pháp Luân Công cho các sinh viên người Trung Quốc

Phơi bày các tội ác chống lại nhân loại 
của ĐCSTQ tại Lễ hội Âm nhạc Nổi 

tiếng Nhất ở Áo



[MINH HUỆ] Mỹ Mãn từng có một 
cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau khi 
lập gia đình, cô đã không còn tụ tập với 
bạn bè vì bị trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, 
làm con dâu đè nặng lên vai. Một lần, khi 
gặp lại một người bạn, cô đã bật khóc. 
“Tôi muốn tự do! Tôi đã trở thành tù nhân 
trong cuộc hôn nhân này. Tôi sẽ li hôn 
ngay khi lũ trẻ lớn lên. Tôi sẽ không phụ 
thuộc vào ai về mặt kinh tế và lấy lại cuộc 
sống của mình!”

Một cuộc hôn nhân ràng buộc 
bởi trách nhiệm và không có tình 
thương

Sinh ra trong một gia đình khá giả tại 
Vân Lâm, Đài Loan, Mỹ Mãn sống sung 
túc và nhận được nhiều tình thương từ cha 
mẹ và các anh chị em khác.

Sau khi lập gia đình, cô nhận 
thấy cuộc sống hôn nhân đã 
không giống như cô tưởng tượng. 
Cô chưa từng phải lo lắng chuyện 
tiền bạc khi ở với cha mẹ, nhưng 
sau khi kết hôn cô rất chi li về chi 
tiêu vì cả gia đình dựa vào thu 
nhập duy nhất của chồng cô.

Mỹ Mãn bị nhiễm trùng da ở 
tay khá nặng, nhưng cô vẫn phải 
làm mọi việc trong nhà. Cô cảm 
thấy buồn vì cách đối xử xa cách 
và thiếu tôn trọng của gia đình nhà 
chồng. Theo Mỹ Mãn, điều làm cô 
đau khổ nhất là việc cô không thể 
nói chuyện và tâm sự với chồng. 

Quan niệm về cuộc sống của hai người rất 
khác biệt.

Khi Mỹ Mãn cảm thấy ngày càng cô 
đơn trong hôn nhân, sức khỏe cô cũng dần 
xấu đi. Cô bị mắc chứng viêm mũi dị ứng, 
viêm dạ dày, viêm da bàn tay và mất ngủ 
trầm trọng. Chứng mất ngủ làm cô mệt 
mỏi nhất, nó làm cô không còn hứng thú 
gì trong ngày nữa.

Sau đó,  bố mẹ ruột của Mỹ Mãn đã giúp 
đỡ để hai vợ chồng cô mua một căn nhà 
mới và chuyển ra ngoài. Cô tưởng rằng 
mình sẽ hạnh phúc khi có không gian 
riêng, nhưng tính khí cô lại bắt đầu dễ nổi 
cáu khiến không khí trong nhà rất căng 
thẳng.

Pháp Luân Công đã cứu cuộc 
hôn nhân của tôi

Chồng của Mỹ Mãn đã thấy tờ rơi Pháp 
Luân Công ở một cửa hàng và mang nó 
về nhà vào tháng 07 năm 2002. Mỹ Mãn 
đọc tờ rơi và tìm trang web Pháp Luân 
Công trên mạng. Cô rất thích điều mình 
đọc được về Pháp Luân Công, nên sáng 
hôm sau cô đã đến một điểm luyện công 
và xem các học viên luyện các bài công 
pháp. Chỉ nhìn họ thôi cô cũng cảm thấy 
yên bình. Cùng ngày, cô đã đến một tiệm 

sách và mua cuốn Chuyển Pháp Luân, 
cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Cô 
rất ấn tượng sau khi đọc chỉ một vài trang.

“Cuốn sách đó thật sự rất phong phú,” 
Mỹ Mãn nói. “Nó còn thâm sâu hơn tất 
cả những cuốn sách về tôn giáo và phát 
triển cá nhân mà tôi đã đọc trong hơn 20 
năm qua. Tôi bị thuyết phục hoàn toàn. 
Ngay khi về Đài Bắc, tôi bắt đầu tu luyện 
và học những bài giảng khác của Pháp 
Luân Công.”

Không đầy một tuần, chứng viêm da 
của Mỹ Mãn đã biến mất và chứng mất 
ngủ không còn. Cô ngủ ngon vào ban đêm 
và cảm thấy tràn đầy năng lượng suốt cả 
ngày. Thần sắc, dạ dày và bệnh viêm mũi 
dị ứng của cô cũng được cải thiện.

“Tôi rất kinh ngạc! Đúng là một phép 
màu!” Mỹ Mãn nói.

Quan trọng hơn, tính khí của Mỹ Mãn 
cũng được cải thiện đáng kể khi cô học 
các bài giảng của Pháp Luân Công 
nhiều hơn.

Chồng của Mỹ Mãn bị chẩn đoán mắc 
bệnh ung thư ruột kết hai năm trước. Cô 
nói: “Thật may tôi là người tu luyện. Tôi 
rất bình tĩnh và có thể chu cấp cho gia đình 
vượt qua khó khăn.”

Chồng cô không tu luyện Pháp 
Luân Công nhưng anh đã vượt qua 
ba cuộc đại phẫu nhờ sự ủng hộ và 
chăm sóc của Mỹ Mãn.

Mỹ Mãn kiên định như một tảng 
đá khi chồng cô chữa trị. Cô nói 
chồng thường xuyên niệm: “Pháp 
Luân Đại Pháp hảo,” và “Chân – 
Thiện – Nhẫn hảo” như một cách 
để giữ bình tĩnh và thư giãn khi 
đối mặt với thử thách. Ngày xưa 
anh không hứng thú với Pháp Luân 
Công, nhưng anh đã bắt đầu tập 
luyện vào năm 2012 sau khi chứng 
kiến cách Mỹ Mãn đã hành xử trong 
thời gian anh phải chữa trị. Họ hạnh 
phúc hơn và gần gũi nhau hơn nhờ 
vào Pháp Luân Công.
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(Còn nữa... tr 4)

Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

Một môn tu luyện cổ xưa còn truyền đến ngày nay: 
Pháp Luân Công đã cứu cuộc hôn nhân của tôi như thế nào?

Hiện nay, Mỹ Mãn rất hạnh 
phúc và hài lòng. Điều gì đã 
thay đổi? Cô đã không li dị, 
cô đã trở thành một học viên 
Pháp Luân Công.

Mỹ Mãn và chồng sau khi cô luyện tập Pháp Luân Công

ĐÀI BẮC, 
ĐÀI LOAN: 
Người dân 
thuộc mọi 
tầng lớp lên án 
hành động mổ 
cướp nội tạng

[MINH HUỆ] Vào ngày 24 và 25 tháng 08, các 
học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tổ chức 
các sự kiện kêu gọi cộng đồng giúp ngăn chặn hành 
động mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Để làm rõ 
tính nghiêm trọng của vấn đề này, các học viên 
đã tái hiện lại hình ảnh mổ cướp nội tạng sống từ 
các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung 
Quốc và thu thập chữ kí từ những người khách qua 
đường.

Ông Cai Shouren, học viên điều phối sự kiện này 
cho biết khi ông nộp đơn xin phép tổ chức hoạt 
động này, các quan chức chính quyền thành phố đã 

rất ủng hộ, và cầu chúc cho các học viên gặp nhiều 
may mắn.

Nhiều du khách đến từ Trung Quốc đã rất ngạc 
nhiên khi nhìn thấy một nhóm các học viên Pháp 
Luân Công tổ chức một sự kiện như thế này một 
cách công khai. Nhiều người trong số họ đã dừng 
lại để nói chuyện với các học viên và đọc các tài 
liệu thông tin.

Trong 10 năm qua, rất nhiều người Đài Loan đã 
đi du lịch đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Họ 
ngạc nhiên bởi “hiệu suất cao” ở Trung Quốc. Một 
số bác sĩ người Trung Quốc đã tiến hành hơn 200 



ca phẫu thuật trong vòng một năm, và một số bệnh nhân có thể được cấy ghép hơn một quả 
thận trong một thời gian rất ngắn. Nhiều bác sỹ Đài Loan đã nghi ngờ về sự tồn tại của một 
ngân hàng nội tạng sống khổng lồ cung cấp cho thị trường.

Một người dân địa phương 50 tuổi nói với các học viên rằng một trong những người họ 
hàng của mình đã được ghép gan ở Trung Quốc. Lúc đầu, bệnh viên nói với ông ấy rằng 
không có sẵn gan để cấy ghép. Tuy nhiên, sau khi ông ấy trả hai triệu nhân dân tệ thì bệnh 
viên đã thông báo lại rằng có một lá gan phù hợp với nhóm máu của ông ấy.

Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với các hành động mổ cướp nội tạng và khuyến 
khích các học viên tổ chức nhiều sự kiện như thế này một cách công khai. Một số người cho 
rằng chính phủ Đài Loan nên thông qua luật ngăn chặn cấy ghép nội tạng bất hợp pháp, và 
giới truyền thông Đài Loan nên báo cáo chi tiết về vấn đề này.

[MINH HUỆ] Vào ngày 25 tháng 08, các học viên Pháp Luân 
Công địa phương đã tham gia diễu hành tại buổi lễ khai mạc của 
lễ hội văn hoá thường niên ở Warsaw, Ba Lan. Đây là lần thứ 07 
các học viên tham gia sự kiện này.

Xe diễu hành và những tiết mục của các học viên đã được đón 
nhận nồng nhiệt. Rất nhiều người đã chụp ảnh với các học viên 
và chiếc xe tại cuối buổi lễ diễu hành, và rất nhiều người đã học 
cách luyện các bài công pháp. Một số còn hỏi xin thông tin liên 
lạc chi tiết của các điểm luyện công ở địa phương, và một số 
người đã mua sách Chuyển Pháp Luân.

Nhiều người đã dừng lại trước các bảng tin giảng chân tướng 
và kí tên vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Hơn 
900 chữ ký được thu thập trong sự kiện này.

Một thanh niên trẻ tuổi đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và 
mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh đã nói chuyện với các 
học viên cả tiếng đồng hồ. “Một chính phủ nên cố gắng biến 
kẻ xấu thành người tốt. Có phải họ đang cố gắng biến người tốt 
thành kẻ xấu bằng cách đàn áp Chân – Thiện – Nhẫn không? Tôi 
đoán rằng các cán bộ tư pháp và cảnh sát ở Trung Quốc thật sự 
là những tên côn đồ lưu manh. Nếu không, làm sao một cuộc đàn 
áp tàn bạo thế này lại có thể kéo dài đến vậy? Tôi quan tâm đến 

việc học Pháp Luân Công. Tôi sẽ đọc cuốn sách này.”
Một quý ông người Ba Lan khác cũng ký tên vào đơn thỉnh 

nguyện và nói rằng: “Đảng cộng sản làm sao vậy? Sao họ có thể 
không phân biệt tốt xấu, nó quá hiển nhiên mà. Tôi luôn nghĩ 
rằng cuộc đàn áp ở Tây Tạng đã là tàn bạo nhất rồi. Nhưng bây 
giờ tôi nghĩ rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công còn tệ hơn thế. Mổ 
cướp nội tạng là vô cùng tàn ác. Họ sẽ phải đi xuống địa ngục. 
Tôi đã từng đến Trung Quốc, và tôi biết người dân ở đó không 
thể nói lên sự thật.”
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Warsaw: Người dân lên án nạn mổ cướp nội tạng 
bất hợp pháp ở Trung Quốc 

Ký tên thỉnh nguyện

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN: Người dân thuộc mọi tầng 
lớp lên án hành động mổ cướp nội tạng

(Tiếp theo.. tr 3)

Tái hiện lại hành động mổ cướp nội tạng 
phía trước công viên Da’an Forest


