
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 học viên Pháp Luân Công ở 

miền Tây nước Úc

“Các học viên Pháp Luân Công 
bị giết hại để lấy tạng ở Trung 
Quốc!” – Tấm biểu ngữ đập vào 
mắt những người đi bộ ở thành 
phố Perth, miền Tây nước Úc 
giống như một tiếng sấm tĩnh lặng.

Ở phía ngoài nhà ga xe lửa 
Esplanade, một trong hai nhà 
ga đông đúc nhất của thành phố 
Perth, các học viên đã phân phát 
tài liệu trong những giờ cao điểm 
từ ngày 14 đến ngày 18 để thông 
tin cho khối doanh nghiệp về tội 

ác mổ cướp tạng.
Đây là mở đầu của một chuỗi 

các sự kiện kỷ niệm 15 năm phản 
bức hại ôn hòa ở Perth.

Từ ngày 21 đến 25 tháng 07, các 
học viên đã trưng những biểu ngữ 
như trên phía ngoài lãnh sự quán 
Trung Quốc và một địa điểm sầm 
uất khác ở Perth. Những người lái 
xe đi ngang qua đã giơ ngón tay 
cái lên hoặc bấm còi để thể hiện sự 
ủng hộ của họ.

Các sự kiện tương tự cũng được 
tổ chức vào thứ Bảy ngày 26 tháng 
07 tại khu vực dành cho người đi 
bộ ở Murry Street Mall.

Perth, Úc: “Các học viên Pháp Luân Công bị giết hại để 
lấy tạng ở Trung Quốc”

Các học viên phân phát tài liệu tại nhà ga xe lửa Espla-
nade trong giờ cao điểm.

Biểu ngữ ‘“Các học viên Pháp Luân Công bị giết hại để 
lấy tạng ở Trung Quốc” phía trước lãnh sự quán Trung 
Quốc ở thành phố Perth.

Biểu ngữ “Các học viên Pháp Luân Công bị giết hại để lấy tạng ở Trung Quốc” tại lối 
vào của nhà ga xe lửa Esplanade, một trong hai nhà ga xe lửa đông đúc nhất của 
thành phố Perth.
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Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, 

Trung Quốc

Câu chuyện dưới đây là về một 
học viên 89 tuổi. Bà đã bắt đầu tu 
luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 
1996. Bà có một miếng thép đặt trong 
chân trong khi phẫu thuật sau một vụ 
tai nạn vào năm 2008. Sau đó bà có 
một giấc mơ rằng tấm thép đã được 
gỡ khỏi chân mình. Bà kể cho cả gia 
đình nghe về sự thần kỳ này nhưng 
họ đã không tin bà cho đến khi họ 
nhìn thấy phim chụp X-quang.

Lành bệnh sau khi tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp
Người phụ nữ cao tuổi này có nhiều 
bệnh khi còn trẻ và bà phụ thuộc vào 
thuốc men hàng ngày. Dù gia đình bà 
không đủ ăn nhưng họ vẫn cố hết sức 
để trang trải tiền thuốc men cho bà.

Trong 20 năm bệnh tật, có nhiều 
lần bà đã không thể ra khỏi giường.
Nhưng vào một ngày bà đã bắt đầu 
tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau 
khi xem video ghi hình Sư phụ giảng 
Pháp bà đã trải nghiệm một sự thay 
đổi về thể chất đáng nhớ. Bà trở nên 
tràn đầy năng lượng như một người 
trẻ tuổi.
Bà đã nói với tôi trong nước mắt: 
“Thật quá may mắn khi tôi được gặp 
Sư phụ đang truyền Pháp. Ngài đã 
tịnh hóa thân thể tôi.”
“Tôi sẽ truyền rộng tin tốt lành này 
tới tất cả người thân của mình để họ 
cũng có thể cảm thấy sự từ bi của Sư 
phụ và huyền năng của Đại Pháp.”

Vượt quan
Người phụ nữ này mù chữ và chỉ có 
thể nghe các đồng tu lần lượt đọc 
Pháp trong lúc học Pháp nhóm. Bà 
rất muốn có thể tự đọc Pháp, do vậy 
các đồng tu đã dạy bà đọc từng từ 
một.

Bà nói: “Tôi chắc chắn sẽ làm 
được. Sư phụ chắc chắn sẽ giúp tôi.”

Chồng bà cũng đã dạy chữ cho 
bà tại nhà. Cuối cùng mặc dù đọc 
rất chậm nhưng bà có thể đọc toàn 
bộ cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn 
sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. 

Trong thời gian đó, bà có thể nhận 
biết toàn bộ ký tự trong cuốn sách.

Bà có thể chịu đau khi ngồi đả tọa. 
Để ngồi được song bàn, quần của bà 
đã đẫm mồ hôi trong khi chịu đau.

Có vài chục học viên trong làng 
chúng tôi và bà là học viên duy nhất 
có thể ngồi song bàn hơn một tiếng 
trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, 
ngày mà chính quyền Cộng sản 
Trung Quốc cấm môn tu luyện.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp 
Luân Công, đa số học viên khu vực 
chúng tôi đã từ bỏ tu luyện Pháp 
Luân Công do sợ hãi. Tuy nhiên, 
người học viên cao tuổi này vẫn kiên 
định và tinh tấn tu luyện.

Sau một thời gian, các đồng tu 
đã liên lạc và chia sẻ kinh nghiệm tu 
luyện với bà. Đó là lúc bà bước ra để 
giảng rõ chân tướng về Pháp Luân 
Đại Pháp.

Sau khi cuốn sách “Chín bài bình 
luận về Đảng Cộng sản” được phát 
hành, bà đã thuyết phục hàng xóm 
của mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Niềm tin được phúc báo
Ở nhà bà yêu cầu bản thân tuân theo 
Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn và đã 
không mang lại rắc rối cho con cái.

Chồng bà bị bệnh nhũn não. 
Ngoài ra ông còn nóng tính. Bất cứ 
khi nào cảm thấy tồi tệ ông liền mất 
bình tĩnh. Nhưng bà không bao giờ 
phàn nàn và luôn chăm sóc ông chu 
đáo.

Vào tháng 05 năm 2008, trong khi 
bà đang giúp chồng tắm, ông đã ngã 
và cũng xô ngã bà. Con cái đã đưa 
bà tới bệnh viện và bà được chuẩn 
đoán là bị gẫy một chiếc xương sườn. 
Bà đã phẫu thuật và họ đặt vào bên 
trong một miếng thép. Các bác sĩ 
nói rằng bà đã quá già để có thể chịu 
đựng một ca phẫu thuật khác nhằm 
lấy miếng thép ra. Sau khi trở về nhà, 
bà tiếp tục học Pháp và nghe các bài 
giảng Pháp.

Tôi tới gặp bà vào năm 2011. Bà 
kể với tôi rằng bà đã thấy Pháp thân 
của Sư phụ lấy ra các đinh thép và 
miếng thép từ chân của mình. Bà nói 
rằng bản thân trông thấy điều này rõ 
ràng. Bà cũng kể với tôi rằng gia đình 
bà đã không tin bà, do vậy bà chỉ có 
thể nói với tôi về điều đó. Tôi nói: 
“Tôi tin bà. Miễn là chúng ta chân 
chính tu luyện, Sư phụ sẽ giúp.”

Bà đã ngã một lần nữa trong khi 
đang nấu ăn cho chồng vào dịp Tết 
Nguyên đán năm 2014. Chân của bà 
bị thương và nó khá đau đớn. Người 
chồng đã hỏi bà rằng bằng cách nào 
bà có thể đứng dậy. Bà nói: “Tôi hoàn 
toàn có thể làm điều này bởi vì tôi có 
Sư phụ và Đại Pháp.”

Bà đã nghĩ: “Ta đã làm điều gì sai 
chăng? Ta tu luyện chưa tốt ở điểm 
nào? Tuy nhiên, không ai được phép 
can nhiễu ta và không ai có thể cản 
ta.”

Bà đã nghiến răng và đứng dậy 
nhưng sau đó phải ngồi xuống 
giường. Con trai bà đưa bà tới bệnh 
viện. Bác sĩ nói rằng xương của bà 
vẫn bình thường và chỉ có các cơ bị 
thương nhẹ. Con bà đã yêu cầu họ 
chụp X-quang cho chắc chắn.

Kết quả cho thấy các đinh và 
miếng thép trong chân bà đã biến 
mất. Con cháu bà rất ngạc nhiên. 
Bà nói: “Giờ đây các con đã chứng 
kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, do 
vậy các con phải tin tưởng Đại Pháp 
và thiện đãi Đại Pháp. Các con phải 
ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! 
Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Trời sẽ ban 
thưởng cho những ai lựa chọn điều 
tốt sự hạnh phúc, an toàn và một 
tương lai tươi sáng.”

Phim X-quang xác nhận niềm tin của một học viên 
cao tuổi 
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Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở 

Ukraina

Phong trào toàn cầu phản đối cuộc 
bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc 
đã bước sang năm thứ 15 tính đến ngày 
20 tháng 07 năm 2014.

Vào ngày hôm đó, các học viên 
Ukraina đã tổ chức cuộc vận động xin 
chữ ký tại ba thành phố Kiev (thủ đô), 
Kharkov (thủ đô cũ) và Dnipropetro-
vsk (trung tâm công nghiệp và là thành 
phố lớn thứ tư của Ukraina). Nhiều 
người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng 
hộ nỗ lực của các học viên trong việc 
chấm dứt cuộc bức hại.

Moin, một chuyên gia công nghệ 
đến từ Iran đã nói: “Chúng tôi lên án 
chế độ độc tài và sự tàn ác. Chúng ta có 

quyền sống với những nguyên tắc đạo 
đức.” Moin và bạn của anh David đã ký 
tên thỉnh nguyện ở Dnipropetrovsk để 
giúp chấm dứt nạn mổ cướp tạng đang 
diễn ra tại Trung Quốc.

Bài viết của một học viên ở Nhật Bản

Các học viên Pháp Luân Công ở Nagoya, Aichi, Nhật Bản 
đã tổ chức nhiều sự kiện vào ngày 20 tháng 07 năm 2014 tại 
một khu vực sầm uất ở Sakae để nâng cao nhận thức về môn 
tu luyện. Họ thu thập chữ ký phản đối việc mổ cướp tạng các 
học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ), đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc các tấm bảng 
thông tin và ký tên thỉnh nguyện. Những sự kiện này được tổ 
chức nhằm đánh dấu 15 năm phản bức hại ôn hòa của các học 
viên Pháp Luân Công.

Ukraina: Kiên trì nỗ lực để chấm dứt 
cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc 

Nagoya, Nhật bản:
Các học viên thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 

Kiev, Ukraina: Triển lãm chống tra tấn, triển lãm ảnh, và phần biểu diễn các bài công pháp thể hiện tương phản rõ rệt giữa sự tàn bạo của cuộc 
đàn áp và sự hòa ái của môn tu luyện.

Các học viên Pháp 
Luân Công đã dựng 
quầy thông tin ở Sakae, 
một khu vực sầm uất 
ở Nagoya, Aichi. Họ 
trưng bày các biểu ngữ 
với dòng chữ: “Pháp 
Luân Công là tốt” và 
“Pháp Luân Đại Pháp 
đã truyền rộng trên 
hơn 100 quốc gia.”

Kiev, Ukraina: Người dân dừng lại để tìm 
hiểu về cuộc bức hại.

Dnipropetrovsk, Ukraina: Người dân dừng lại để 
tìm hiểu về cuộc bức hại.

Kiev, Ukraina: Người dân ủng hộ lời kêu gọi 
chấm dứt cuộc bức hại.
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Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở 

Cộng hòa Séc

Ngày 19 tháng 07, Quảng trường 
Old Town của Prague, nơi từng diễn 
ra những sự kiện mang tính quyết 
định trong lịch sử của Cộng hòa Séc, 
đã được chứng kiến các học viên Pháp 
Luân Công mít tinh, diễu hành và thu 
thập chữ ký.

Thông qua Triển lãm Tra tấn của 
các học viên, nhiều du khách, trong đó 
có cả những người đến từ Trung Quốc, 
đã có cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại.

Sự tàn bạo của cuộc bức hại, một 
thực tế quan trọng bị che đậy bởi 
những tuyên truyền ở Trung Quốc, 
đã khiến họ cảm thấy kinh hoàng và 

quyết định ủng hộ nỗ lực của các học 
viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại. 
Nhiều người đã lựa chọn thoái xuất 
các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc để tách bản thân họ ra khỏi Đảng 
và thoát khỏi sự kiểm soát của nó.

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện 
yêu cầu chấm dứt nạn mổ cướp tạng 
do chính quyền Trung Quốc bảo hộ.

Buổi thắp nến tưởng niệm, yên 
bình nhưng ảm đạm, đã thu hút sự 
chú ý của cả người dân địa phương lẫn 
khách du lịch.

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung 
Quốc đã hỏi đây là sự kiện gì. Khi họ 
biết rằng nó là để vinh danh các học 
viên đã chết vì bị tra tấn và mổ cướp 
tạng ở Trung Quốc, họ nói: “Không 
thể tin được. Thật quá độc ác!” Sau đó, 
họ đã quyết định làm tam thoái (Thoái 
Đảng, Đoàn, Đội).

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999 
cách đây 15 năm, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu 
chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công với 
hy vọng sẽ nhổ tận gốc môn tu luyện 
trong vòng ba tháng. Kể từ đó, mặc dù 
cuộc đàn áp lan rộng trên toàn quốc 
một cách có hệ thống, nhưng các học 
viên vẫn kiên định niềm tin và chứng 
thực Chân – Thiện – Nhẫn qua chính 
hành động của họ.

Thông qua những nỗ lực không 
ngừng của các học viên, ví dụ như sự 
kiện trên Quảng trường Old Town 
ở Prague, ngày càng có nhiều người 
nhận ra điều gì đang thực sự diễn ra ở 
Trung Quốc và những gì họ có thể làm 
để giúp chấm dứt cuộc đàn áp.

Bài viết của một học viên Pháp Luân Công 

ở Phần Lan

Các học viên Pháp Luân Công đã 
tổ chức một sự kiện kéo dài ba ngày 
ở Helsinki, Phần Lan để tưởng niệm 
15 năm kháng nghị ôn hòa phản đối 
cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ cũng 
tổ chức một chiến dịch ký tên thỉnh 
nguyện để người dân địa phương có 
cơ hội tham gia nỗ lực chấm dứt cuộc 
đàn áp, đặc biệt là nạn mổ cướp tạng 
do chính quyền Trung Quốc bảo hộ.

Nhiều người đã chia sẻ nỗi buồn 
về những nạn nhân thiệt mạng trong 
cuộc đàn áp với các học viên. Có lúc 
còn xuất hiện đám đông người ủng hộ 
[Pháp Luân Công] và mọi người phải 
xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện.

Các học viên đã kháng nghị trước 
Đại sứ quán Trung Quốc vào sáng 
ngày 18. Đến buổi chiều, họ tổ chức 
một buổi lễ thắp nến tưởng niệm tại 
nhà ga Helsinki. Ngoài ra, còn có một 
số hoạt động khác diễn ra vào ngày 19 
ở một công viên trên bãi biển.

Prague, Cộng hòa Séc: Triển lãm Tra tấn trên 
Quảng trường Old Town nâng cao nhận 
thức về nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc 

Diễu hành trên Quảng trường Old Town.

Các học viên tổ chức một buổi triển lãm về tra tấn trên Quảng trường Old Town ở Prague. 

Thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Old 
Town để tưởng nhớ và tôn vinh các học viên 
thiệt mạng trong cuộc bức hại

Người dân xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện 
ủng hộ Pháp Luân Công.

Thắp nến tưởng niệm tại nhà ga Helsinki.

Helsinki, Phần Lan: 
Người ủng hộ xếp hàng 
để ký tên thỉnh nguyện 
phản đối nạn mổ cướp 
nội tạng ở Trung Quốc 


