
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-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 ng-
hiệm 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 Pháp Luân 
Công tại Đức

Ngày 23 tháng 08 năm 2014, các 
học viên Pháp Luân Công ở Bremen 
và Lower Saxony, Đức đã tổ chức 
các hoạt động nhằm nâng cao nhận 
thức về Pháp Luân Công ở Olden-
burg. Các học viên đã dựng một 
gian hàng thông tin và biểu diễn các 
bài công pháp.

Nhiều người dân địa phương ở 
Oldenburg đã dừng lại trước gian 
hàng thông tin, lắng nghe về Pháp 
Luân Công và cuộc bức hại ở Trung 
Quốc. Tấm biểu ngữ “ĐCSTQ 
ngang nhiên giết người ngay trước 
mắt người dân toàn thế giới” đã 
thu hút sự quan tâm của người qua 
đường và họ đã dừng lại để tìm hiểu 
thêm.

Sau khi đã hiểu về Pháp Luân 
Công và cuộc bức hại, nhiều người 
đã khảng khái thể hiện sự ủng hộ 
cho việc kháng nghị ôn hòa của các 
học viên, và ký tên vào đơn thỉnh 
nguyện phản đối vấn nạn thu hoạch 
nội tạng từ các học viên còn sống 
hòng kiếm lời của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một thanh niên đã đọc thông tin 
về Pháp Luân Công trên báo và đã 
biết đến tội ác của ĐCSTQ. Anh đã 
nói chuyện rất lâu với các học viên 
và khuyến khích các bạn mình ký 
vào đơn thỉnh nguyện. Trước khi 
rời đi, anh nói: “Thật tuyệt vời là các 
bạn đã tới để giới thiệu về Pháp Luân 

Công ở Oldenburg!” Vài phút sau, 
anh vội vã quay trở lại, nói: “Làm 
sao mà tôi lại có thể quên không ký 
đơn thỉnh nguyện được nhỉ?” Anh 
đã tìm nhiều loại đơn thỉnh nguyện 
khác nhau ở gian hàng thông tin và 
ký vào tất cả chúng.

Một người cha đi cùng với hai 
cậu con trai ngập ngừng tiến tới 
gian hàng thông tin. Người cha 
không biết nhiều về Pháp Luân 
Công và tội ác cưỡng bức thu hoạch 
nội tạng của ĐCSTQ. Các học viên 
đã giải thích thêm về tình hình cũng 
như những chi tiết về việc dàn dựng 
vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên 
An Môn của ĐCSTQ. Người đàn 
ông nói: “Cảm ơn các bạn nhiều! 
Tôi đã hiểu được rất nhiều điều! Tôi 
phải thừa nhận mình đã bị lừa dối 
bởi những lời tuyên truyền của ĐC-
STQ. Cuối cùng tôi đã hiểu chuyện 
gì đang xảy ra.” Ông đã ký vào đơn 
thỉnh nguyện.

Một cặp vợ chồng già chỉ nói 
được tiếng Do Thái, đã dừng lại để 
tìm hiểu thêm, người con trai của 
họ phải dịch lại cho họ hiểu. Khi 
các học viên cung cấp cho họ tài 
liệu thông tin viết bằng tiếng Do 
Thái, họ đã rất vui. Họ đã hỏi các 
học viên nhiều câu hỏi, bao gồm cả 
những câu như ai đã trả tiền cho 
các học viên để sản xuất ra những 
tài liệu này. Khi biết được rằng các 
học viên đã sử dụng tiền riêng của 
mình để sản xuất tài liệu, họ đã thể 
hiện sự ngưỡng mộ của mình với 

các học viên. Cả gia đình đã ký vào 
đơn thỉnh nguyện và chúc các học 
viên may mắn.

Hoạt động đã mang đến những 
nhận thức lớn hơn cho các cư dân 
địa phương ở Oldenburg, những 
người đang háo hức chờ đón được 
tiếp nhận thông tin.

Đức: Giới thiệu Pháp Luân Công ở Oldenburg

Các du khách đã ký tên nhằm kêu gọi chấm dứt vấn 
nạn cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc
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Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trịnh 
Ngữ Yên tại Đài Bắc, Đài Loan

Hơn 2.000 học viên Pháp Luân 
Công từ Bắc Đài Loan đã tụ họp tại 
Pháp hội kéo dài ba ngày từ ngày 25 
đến 27 tháng 07 năm 2014 tại Trung 
tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm 
ở Đài Bắc. Ngoài việc đọc các bài chia 
sẻ kinh nghiệm, các học viên còn học 
Pháp và tổ chức các buổi chia sẻ thân 
mật theo nhóm.

Cả học viên mới và lâu năm cùng 
chia sẻ về việc tu luyện Pháp Luân 
Công đã đem lại cho họ lợi ích từ việc 
tu luyện như thế nào và những nhận 
thức của họ nhờ học và hành theo 
Pháp.

Một gia đình ba thành viên thụ ích 
lớn từ việc tu luyện Pháp Luân Công.
Khi ông Chen xem tin tức vào tháng 08 
năm 2000, ông được biết rằng các học 
viên Pháp Luân Công đã bị bắt và bị 
giam ở Trung Quốc đại lục. Ông nghĩ: 
“Cái gì chính quyền Trung Quốc nói 
là không tốt, hẳn phải rất tốt.” Sau khi 
xem bản tin thời sự ông quyết định học 
Pháp Luân Công.

Ông Chen đã bị lupus ban đỏ [một 
loại bệnh tự miễn] từ khi 17 tuổi. Ông 
cũng đã phải phẫu thuật não và ngực vì 
căn bệnh này. Một bác sĩ chuyên khoa 
nói với cha mẹ ông rằng ông chỉ có thể 
sống thêm bảy năm nữa. Ông vẫn còn 
sống tới ngày hôm nay, và có sức khỏe 
tốt nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Xiaozhen đã ngạc nhiên rằng bệnh 
viêm mũi dị ứng của mình đã biến mất 
hai tuần sau khi bà bắt đầu tu luyện 
Pháp Luân Công.

Con trai của họ bắt đầu tu luyện 
lúc hai tuổi. Đại Pháp đã khai mở trí 
huệ cho cháu, các kỹ năng vẽ của cháu 
được cải thiện rất nhiều. Giờ đây là 
một thanh niên, cháu là học sinh năm 
nhất ở trường trung học, và giáo viên 
của cháu nói rằng bài vẽ của cháu đạt 
đến trình độ của một sinh viên đại học.

Sau khi nghe các đồng tu chia sẻ 
kinh nghiệm của họ, Xiaozhen phát 
hiện một trong những chấp trước của 
cô là an dật. Cô nói: “Lắng nghe các 
đồng tu giúp tôi tinh tấn hơn, giống 
như tu luyện thủa ban đầu.”

Vững tâm tu luyện, trí huệ được khai 
mở
Khi còn là một sinh viên đại học năm 
1999 hàng ngày đi tới đi lui đến lớp 
học, anh Hoàng thấy quảng cáo trên xe 
buýt. Anh ấy tò mò, “Pháp Luân Đại 
Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là 
gì?” Anh tìm kiếm trên internet và đọc 
Chuyển Pháp Luân mười lần trước khi 
gia nhóm học Pháp của các học viên 
khác.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, 
Chiahsiang nói: “Tu luyện và học Pháp  
khá hữu ích cho việc học tập và nghiên 
cứu của tôi, bởi vì sau khi hiểu được 
nguyên lý của Pháp, trí huệ của tôi 
được khai mở, và tôi không còn chỉ học 
để đạt được điểm số cao.”

Sau đó anh được một công ty viễn 
thông tuyển và phụ trách một đội ngũ 
tư vấn.

Thay đổi quan điểm của hiệu trưởng 
trường mẫu giáo

Hanchin đến từ quận Sanxia, thành 
phố mới của Đài Loan, trở thành một 
hiệu trưởng trường mẫu giáo từ năm 
2009. Để giảm bớt căng thẳng trong 
công việc, cô ghi danh vào một nhóm 
học Pháp Luân Công dành cho các giáo 
viên, và đã tu luyện kể từ đó.

“Một hiệu trưởng rất bận, và có 
nhiều việc phải lo lắng, nhiều hiệu 
trưởng thường có sức khỏe kém,” 
Hanchin nói. “Tôi may mắn đắc Pháp 
và bắt đầu tu luyện. Bây giờ tôi giải 
quyết những khó khăn theo một cách 
khác. Trong nhiều năm tôi đã bị kiệt 
sức. Bây giờ tôi tự nhủ rằng tôi là một 
người tu luyện, và tôi có thể giải quyết 
công việc trôi chảy.”

Hanchin trân quý cơ hội dành thời 
gian với rất nhiều học viên. Cô nói: 
“Tôi có thể chia sẻ thể ngộ của mình. 
Không ai sẽ cười hay coi thường tôi. 
Đồng thời, tôi được lắng nghe chia sẻ 
chân thành của người khác.”

“Tôi có một cảm giác mạnh mẽ 
rằng Đại Pháp thực sự là một miền 
tịnh độ!” cô nói.

Các học viên Bắc Đài Loan họp mặt tại Đài Bắc chia sẻ kinh 
nghiệm và học Pháp

Anh Huang Chiahsiang thấy Pháp hội khá hữu 
ích cho tu luyện của mình

Hiệu trưởng 
trường Mẫu 
giáo Hanchin 
nói rằng cô trân 
quý môi trường 
tu luyện của 
mình

Xiaozhen, phó 
giám đốc của 
một ngân hàng 
lớn, cùng với 
chồng là ông 
Trần Ích Dương 
và con trai của 
họ Dingye tham 
gia vào buổi 
gặp mặt.
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Còn nữa trang 4

Bài viết của một học viên ở Illinois, Mỹ

Đại học Illinois tại Urbana-Cham-
paign (UIUC) tổ chức Ngày Quad 
thường niên [ngày định hướng cho 
các sinh viên mới] ở Quad, một bãi cỏ 
ở trung tâm của khuôn viên trường. 
Hơn 600 tổ chức sinh viên, trong đó 
có Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, đã 
dựng lều và những chiếc bàn để giới 
thiệu [Pháp Luân Công] với các sinh 
viên mới. Sự kiện này được tổ chức vào 
ngày 24 tháng 08 năm 2014. Đó là một 
buổi sáng nắng ấm, từ phía xa đã có thể 
nhìn thấy các biểu ngữ “Pháp Luân Đại 
Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Nhiều sinh viên đã đến xem các 
học viên biểu diễn các bài công pháp 
ôn hòa. Rất nhiều người đã bước vào 
gian hàng để tìm hiểu thêm về pháp 
môn. Khi họ nghe nói về nạn mổ cướp 
nội tạng cưỡng bức từ các học viên 
Pháp Luân Đại Pháp được nhà nước 
hậu thuẫn, nhiều người đã ký tên thỉnh 
nguyện lên án sự tàn bạo này. 

Đại học Illinois: Các sinh viên mới tìm hiểu về Pháp Luân 
Đại Pháp tại sự kiện Định hướng cho Sinh viên mới

Gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện Ngày Quad – định hướng sinh viên mới của đại 
học UIUC

Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu 
Ninh, Trung Quốc

Tháng 06 năm ngoái, tôi gặp một 
cặp vợ chồng lớn tuổi trong khi đang 
đi dạo dọc bờ sông. Người đàn ông nói 
với tôi rằng sở dĩ họ bắt chuyện với tôi 
bởi vì trông tôi có vẻ là một người tử tế. 
Do đó, tôi đã nhân cơ hội đó để nói với 
họ rằng tôi là một học viên Pháp Luân 
Đại Pháp, và sau đó giảng chân tướng 
về Pháp Luân Công và cuộc bức hại 
cho ông và vợ ông. Tôi nói với họ về 
những tội ác của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ), và họ đã vui vẻ thoái 
ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một trận lụt lớn đã xảy ra ở Phủ 
Thuận, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 16 
tháng 08 năm 2013. Tôi đã gặp lại người 
đàn ông đó sau trận lũ, và sau đây là câu 
chuyện mà ông kể cho tôi nghe.

Ông nói rằng mình sống ở thị trấn 

Nam Khẩu Tiền, một khu vực bị ngập 
lụt nặng nề nhất. Vào ngày 16 tháng 
08, nước từ dòng sông đã cuốn phăng 
ông ra khỏi sân nhà mình. “Nó xảy ra 
quá nhanh và tôi không có thời gian 
để kịp phản ứng,” ông nói. Nước lũ đã 
cuốn ông trôi xuôi theo dòng khoảng 
300 mét và hòa vào một dòng nước lũ 
khác. Hai dòng nước lũ hòa vào nhau 
biến thành một dòng lũ lớn hơn.

“Ngay lúc đó, một dòng xoáy nước 
khổng lồ đã đẩy bật tôi ngược trở lại và 
văng ra xa khỏi dòng nước đang cuồn 
cuộn chảy xiết đó. Tôi đã rơi xuống 
trước một khách sạn cách dòng nước 
khoảng 70 mét. Ông chủ của khách sạn 
đó đã cứu tôi. Vợ tôi cũng bị cuốn đi 
và bị mắc kẹt giữa một đống cỏ và rác 
giữa hai tòa nhà. Bà ấy đã được cứu vào 
ngày hôm sau.”

Người đàn ông liên tục nói với tôi 
rằng toàn bộ những trải nghiệm đó 

là một phép lạ không thể tin được! 
Nhưng tôi thì biết rằng cả hai người 
đã được ban phước bởi họ đã lựa chọn 
thoái khỏi ĐCSTQ.

Tháng 07 vừa qua, tôi đã nói chuyện 
với dì Vương, một người bạn của mẹ 
chồng tôi, về Pháp Luân Đại Pháp và 
cuộc bức hại. Sau đó, dì đã thoái khỏi 
ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của 
nó. Tôi tặng dì một lá bùa và nói với 
dì rằng liên tục niệm “Pháp Luân Đại 
Pháp hảo” có thể giúp dì được bình 
an. Tháng 02 vừa qua, tôi gặp lại dì 
Vương khi tới thăm mẹ chồng tôi ở 
nhà bà ấy. Dì Vương cho tôi xem lá 
bùa Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã 
tặng dì ấy đang đeo trên cổ, và nói với 
tôi với giọng đầy phấn khích: “Lá bùa 
Pháp Luân Đại Pháp mà cháu tặng đã 
cứu mạng dì!” Dì ấy sống ở một thung 
lũng gần với thị trấn Nam Khẩu Tiền. 
Dì kể với tôi về hôm bị ngập lụt, một 
con sóng lớn đã đổ xô về phía dì, và dì 
đã hô lên vài lần “Pháp Luân Đại Pháp 
hảo.” Con sóng đã lui đi và nước đã rút 
xuống. Dì Vương đã được bình an, và 
biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu 
mạng dì.

Những người tin Pháp Luân Đại Pháp đã được 
bình an trong trận lụt lịch sử
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Một phụ nữ vô tội bị bắt cóc tại nhà ga khi đang trên đường 
đến dự đám cưới cháu trai

Bài viết của một phóng viên Minh 
Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Cảnh sát đã nói với bà Tiêu Minh 
Hà rằng: “Đừng đề cập tới luật pháp 
với chúng tôi – chúng tôi là kẻ cướp.” 
Khi bắt cóc bà tại nhà ga, họ đã tiếp 
tục khiêu khích: “ĐCSTQ có lợi thế 
hơn, và quyền lực là luật pháp. Bà có 
thể làm được gì chứ?”

Ngày hôm đó khi bà Tiêu, người 
làng Thổ Câu, thị trấn Thập Tự Lộ, 
huyện Cử Nam đang trên đường tới 
đám cưới cháu trai thì bị bắt. Đó là 
ngày 01 tháng 06 năm 2014, vụ bắt 
giữ đã được Ủy ban Chính trị và 
Pháp luật huyện Cử Nam, Phòng 
610 huyện và Đội An ninh Nội địa 
lên kế hoạch.

Bà Tiêu đã cảnh báo các quan 
chức rằng hành động của họ là bất 
hợp pháp và vi phạm quyền lợi của 
bà. Tuy nhiên, họ vẫn lấy đi điện 
thoại di động và tiền của bà. Sau đó, 
bà đã bị Trần Hâm và Quốc Cường 
thẩm vấn tại đồn cảnh sát Thành 
Nam.

Họ đã cố gắng ép buộc và xui kh-
iến: “Nếu bà nói cho chúng tôi biết 
về những ai đang tập luyện Pháp 
Luân Công trong làng của bà, chúng 
tôi sẽ cho bà về nhà ngay lập tức.” Bà 
Tiêu đã từ chối và hỏi lại họ: “Về nhà 
là quyền của tôi. Làm sao các ông có 
thể cố ý vi phạm luật pháp như vậy?”

Trần Hâm và những người khác 
đã tới nhà của bà Tiêu và định đột 
nhập vào bên trong nhưng không 
thành. Họ liền đưa bà Tiêu tới trại 
tạm giam huyện và cáo buộc bà là 
thành viên của một tổ chức tà giáo.

Trần Hâm cùng những người 
khác đã tới nhà bà Tiêu lần thứ hai 
vào tối hôm đó và Trần đã trèo qua 
hàng rào để đột nhập vào nhà bà. 
Họ đã lấy đi các đồ dùng cá nhân trị 
giá 4.000 nhân dân tệ. Họ cũng bắt 
chồng của bà Tiêu là ông Đỗ Tồn 
Dân và giam ông tại trại tạm giam 
huyện.

Bà Tiêu bị giam trong 10 ngày và 
đã bỏ lỡ đám cưới của cháu trai cũng 
như cơ hội đoàn tụ cùng gia đình. 
Chồng bà là ông Đỗ Tồn Dân vẫn bị 
giam giữ.

Bức hại liên tục
Bà Tiêu, 45 tuổi, bắt đầu tu luyện 
Pháp Luân Công vào tháng 05 năm 
1997. Khả năng chữa bệnh của Pháp 
Luân Công đã cải thiện sức khỏe 
tinh thần và thể chất của bà, gia đình 
bà cũng trở nên hòa thuận.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu vào 
tháng 07 năm 1999, bà đã chịu đựng 
sự bức hại không ngừng trong tay 
ĐCSTQ cùng những tên lưu manh 
của nó.

Bà đã bị bắt và giam không lâu 
sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, cũng 

như bị giữ nhiều ngày tại đồn cảnh 
sát địa phương. Bà cũng bị Phòng 
610 huyện giam tại Trung tâm tẩy 
não Bản Tuyền trong hai tuần vào 
mùa hè năm 2000.

Các quan chức này đã đưa bà 
tới trại tạm giam trong một tháng 
vào mùa xuân năm 2001 và sau đó 
đã chuyển bà đến trại cải tạo trong 
vài tuần. Chồng bà cũng bị bắt cùng 
lúc và bị giam giữ hai tuần. Vào mùa 
đông năm 2001, bà đã bị đưa đến 
trung tâm tẩy não một lần nữa và bị 
giam ở đây hai tuần.

Các quan chức lại bắt và đưa bà 
đến một cơ sở cưỡng bức tẩy não cao 
cấp trong hai tuần vào mùa xuân 
năm 2003. Chồng bà cũng bị giam 
một tháng khi yêu cầu thả bà.

Vào ngày 10 tháng 05 năm 2005, 
cảnh sát viên Trần Hâm và Mã Tông 
Đào đã đưa bà Tiêu đến trại tạm 
giam Nghi Thủy trong 20 ngày. Sau 
đó bà bị chuyển tới trại lao động 
cưỡng bức nữ Số 1 Tế Nam trong 
hai năm. Sau khi được thả vào ngày 
31 tháng 03 năm 2007, nhân viên 
Phòng 610 địa phương tiếp tục sách 
nhiễu bà.

Trong tám năm gần đây, bà Tiêu 
đã bị bắt, tra tấn, ngược đãi và đe 
dọa vô số lần. Gia đình cùng các con 
bà cũng chịu đựng đau thương liên 
tục nhưng sự sách nhiễu vẫn không 
dừng.

Một sinh viên đã nói: “Cảm ơn các 
bạn vì đã mang Pháp Luân Đại Pháp 
đến nước Mỹ! Chúng ta cần có Pháp 
Luân Đại Pháp!” Một sinh viên khác 
cho biết: “Chân – Thiện – Nhẫn chính 
xác là những gì chúng ta cần.”

Một sinh viên có một số kiến thức 
về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bày tỏ sự ủng 
hộ của mình đối với Pháp Luân Đại 
Pháp và cảm ơn các học viên vì những 
nỗ lực phản bức hại ôn hòa của họ, 
cũng như đề cao các nguyên lý Chân – 
Thiện – Nhẫn.

Nhiều sinh viên Trung Quốc cũng 
đã tham dự sự kiện UIUC, hầu hết 
trong số họ đã được nghe nói về Pháp 

Luân Đại Pháp. Một số thì đã được 
nghe sự thật về pháp môn, trong khi 
cũng có những người khác trước đó chỉ 
nghe tuyên truyền phỉ báng của ĐC-
STQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Một số tân sinh viên người Trung 
Quốc đã chụp ảnh tấm biểu ngữ có 
dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp từ xa, 
rất có thể vì họ sợ tiếp cận gần hơn. 
Một vài trong số họ đã tiến đến gần 
và hỏi [các học viên] bằng giọng trầm 
thấp: “Các bạn đến từ đâu vậy? Đài 
Loan hay Hồng Kông?” Các học viên ở 
gian hàng đã quen với những biểu hiện 
nhút nhát và sợ hãi của các sinh viên 
Trung Quốc. Họ đã mỉm cười và nói 
với các sinh viên rằng họ cũng đến từ 

Trung Quốc Đại lục, và có vô số các học 
viên ở Trung Quốc vẫn kiên định với 
đức tin của mình bất chấp cuộc đàn áp.

Một sinh viên Trung Quốc cho biết 
anh đã bị sốc và không thể tin được 
rằng ĐCSTQ lại có thể mổ cướp nội 
tạng sống từ các học viên Pháp Luân 
Công. Anh ấy đã lấy mỗi loại tài liệu 
một bản và nói với một học viên một 
cách nghiêm túc rằng: “Sau này tôi sẽ 
tham gia hiệp hội với các bạn.”

Một sinh viên mới Trung Quốc đã 
tiến đến gian hàng [của các học viên], 
trong mắt ngập tràn những giọt lệ hạnh 
phúc, cô nói: “Cuối cùng thì tôi cũng đã 
kết nối được với hiệp hội của các bạn!”

Đại học Illinois: Các sinh viên mới tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp... Tiếp theo từ trang 3


