
Số 2012-05     Ngày 13 tháng 2 năm 2012

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

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.

Bài của một học viên ở Hồng Kông

[MINH HUỆ] Hội chợ Tết Nguyên Đán 
ngoài trời lớn nhất ở Công viên Victoria 
ở Hồng Kông mở cửa đón công chúng từ 
ngày 17 đến ngày 23 tháng 01 năm 2012. 
Từ năm 2000, các học viên Pháp Luân Công 
ở Hồng Kông đã dựng một gian hàng giảng 
chân tướng tại hội chợ hàng năm. Họ phân 
phát các tài liệu thông tin, đĩa VCD, và hoa 
sen giấy tự làm; nói với người dân và các 
du khách về Pháp Luân Công; và triển hiện 
những điều tuyệt vời nhất của Pháp Luân 
Đại Pháp. Vào đêm giao thừa Tết Nguyên 
Đán năm nay, gần 400.000 người đã đến 
tham quan hội chợ ở Công viên Victoria. 
Nhiều người trong số họ đã nhận các cuốn 
sách mỏng Pháp Luân Công và hoa sen giấy 
của các học viên.

Gian hàng của các học viên nổi bật đến 
mức nhiều người muốn gặp bạn bè và người 
thân của mình ở gần đó. Năm nay, một bông 
sen lớn và một hộp đèn dài mang dòng chữ 

Hồng Kông: Các học viên truyền sự thật về Pháp Luân Công tại Hội chợ Tết Nguyên Đán,
                      người dân và du khách được ban phúc

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.

Một học viên phát các tài liệu giảng chân 
tướng phía trước gian hàng Pháp Luân Công 

tại Hội chợ Tết Nguyên Đán

Gian hàng Pháp Luân Công hấp dẫn

Để biết thêm thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên thế 
giới, vui lòng truy cập: www.minhhue.net
Tìm hiểu thêm về thực hành Pháp Luân Công,
vui lòng truy cập: www.falundafa.org
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“Pháp Luân Đại Pháp tốt” được đặt trên 
đầu gian hàng. Bên trong gian hàng là 
một tấm áp phích “Chân lý là hy vọng”. 
Các học viên đã chuẩn bị một số lượng 
lớn các cuốn sách thông tin mỏng và đĩa 
VCD, sách... Họ cũng đã làm hơn 10 
nghìn bông sen giấy. Trong khi phát tặng 
hoa, các học viên bảo mọi người hãy nhớ 
“Pháp Luân Đại Pháp tốt”, biết sự thật để 
được an toàn, và hãy đối đãi Đại Pháp tốt 
để được hòa bình thực sự.
Số lượng người tham quan hội trợ Tết 

Nguyên Đán năm nay tăng hơn năm trước. 
Công viên chật cứng, đặc biệt vào đêm giao 
thừa Tết Nguyên Đán, và đám đông đứng 
trước gian hàng Pháp Luân Công. Nhiều 
người muốn những bông sen nhỏ nhắn xinh 
xắn mà các học viên làm. Nhiều người đặt 
hoa sen vào trong túi của họ giống như một 
vật quý hay đọc lên những từ “Pháp Luân 
Đại Pháp tốt” trên tấm thẻ đánh dấu trang 
sách gắn trên hoa sen. Nhiều người muốn 
nhiều hoa sen hơn để cho người thân và 
bạn bè mình. Những người khác đã đến 
gian hàng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân 
Công và cách học. Một số người đã mua 
cuốn Chuyển Pháp Luân và các sách Pháp 
Luân Công khác. Những người khác đã 
kêu lên “Pháp Luân Đại Pháp tốt” khi họ 
đi ngang qua.

Cũng có nhiều du khách Trung Quốc. 
Một phụ nữ đã nhận hoa sen từ một học 
viên và nói rằng bà đã đọc Cửu Bình và 
muốn ủng hộ Pháp Luân Công. Một du 
khách đã mua khoảng bảy cuốn sách Pháp 

Luân Công và nói rằng ông sẽ mang chúng 
về Trung Quốc.

Những người trẻ tuổi bày tỏ sự thích thú 
ở gian hàng Pháp Luân Công. Một nhóm 
trong số họ đã nhận những bông sen giấy 
và vui mừng kêu lên:“Pháp Luân Đại Pháp 
tốt!” Một cô gái đã cầm một bông sen, ngay 
lập tức đưa nó cho bạn cô gần đó, và nài nỉ 
cho mỗi người bạn cô một bông. Họ vui vẻ 
rời đi với những bông sen.

Các học viên cảm thấy rằng càng nhiều 
người hơn nữa biết sự thật là hy vọng cho 
họ được đắc cứu, và vì thế [họ] đã nắm lấy 
cơ hội để có được phước lành của sự thật 
trong năm mới.



Ông Triệu, một người dân nhập cư 
Trung Quốc đến từ Yên Đài, Trung 
Quốc, nói với phóng viên rằng ông và 
gia đình đến xem lễ diễu hành hàng 
năm. Ông nói rằng tất cả họ đều ngưỡng 
mộ Pháp Luân Công, bởi vì nhóm này 
là rất yên bình. Ông Triệu thường nhìn 
thấy các học viên Pháp Luân Công ở 
khu phố Tàu, phát các tài liệu giảng 
chân tướng. Ông nói thêm rằng ông hy 
vọng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.

Một đầu bếp ở Bắc Kinh làm việc ở Nagoya, Nhật Bản không phải là học viên, nhưng biết Đại Pháp là tốt. Một thời gian trước đó ông đã 
nói với một học viên quen biết: “Khi Tết Nguyên Đán năm nay đến, đừng quên gửi lời chúc mừng Năm mới của tôi đến Lý Sư Phụ”.

[MINH HUỆ] KHI NăM MớI ĐếN GầN, CáC HọC VIêN PHáP LUâN ĐạI PHáP TrêN KHắP THế GIớI, Từ CHâU á, CHâU âU, TớI 
NaM Mỹ, BắC Mỹ… Đã GửI HàNG NGHìN LờI CHúC TếT ĐếN weBSITe MINH HUỆ. KèM THeo NHữNG LờI CHúC MừNG Là NHữNG 
TấM THIỆP Tự LàM, NHữNG BàI THơ Và NHữNG BứC ảNH ĐượC GửI ĐếN Để KíNH CHúC Sư PHụ Lý HồNG CHí – NGườI SáNG 
LậP Của PHáP LUâN ĐạI PHáP MộT TếT NGUYêN ĐáN VUI Vẻ. NHIềU NGườI KHÔNG PHảI Là HọC VIêN, NHưNG BIếT ĐạI PHáP 
Là TốT CũNG Đã GửI LờI CHúC TếT ĐếN Lý Sư PHụ.
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Các học viên khắp nơi trên thế giới gửi lời chúc Tết đến người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Sydney, Australia: Các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành Tết Nguyên Đán 

Thiệp chúc Tết của các học viên
ở Melbourne, Úc

Thiệp chúc Tết của các học viên ở quận Liêu 
Trung, thành phố Trầm Dương, tỉnh Liêu Ninh, 

Trung Quốc

Thiệp chúc Tết của các học viên ở Thái Lan

Thiệp chúc Tết của các học viên ở Chicago

Thiệp chúc Tết của các học viên ở Queensland, 
Úc

Xe diễu hành của các học viên Thiên Quốc Nhạc Đoàn

Thiệp chúc Tết của các học viên ở Selangor, 
miền Trung Malaysia

[MINH HUỆ] Vào NGàY 29 
THáNG 01, CáC HọC VIêN 
PHáP LUâN CÔNG ĐếN Từ 
SYDNeY Đã THaM GIa Vào Lễ 
DIễU HàNH TếT NGUYêN ĐáN 
ĐượC Tổ CHứC BởI CHíNH 
QUYềN THàNH PHố SYDNeY, 
Lễ Kỷ NIỆM TếT NGUYêN ĐáN 
LớN NHấT ở NGoàI CHâU á.

Hơn 100 nhóm đã trình diễn trong lễ 
diễu hành. Lễ diễu hành bắt đầu từ Toà 
thị chính thành phố lúc 8h tối, đi qua 
khu phố Tàu, và kết thúc tại Cảng Dar-
ling lúc 10 giờ tối. Hơn 100.000 khán 
giả đã theo dõi lễ diễu hành này.

Các học viên được khán giả chào đón 
nồng nhiệt. Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn 
đầu nhóm Pháp Luân Công. Một xe 
rước lớn được trang hoàng bởi những 
bông sen vàng và đèn lồng theo sau 
đoàn nhạc. Các học viên trong trang 

phục Trung Quốc truyền thống đã vẫy 
tay chào khán giả từ xe rước.

Kelly, một thành viên của Thiên 
Quốc Nhạc Đoàn nói: “Tôi rất vinh 
dự khi chơi trong đoàn nhạc. Tôi cảm 
thấy một năng lượng mạnh mẽ trong 
cuộc diễu hành, và không bao giờ mỏi 
mệt. Sau khi chơi xong, tôi cảm thấy 
rằng cơ thể của mình đã được thanh lọc 
và đôi mắt, đôi chân của tôi đều thoải 
mái. Tràng vỗ tay của khán giả là phần 
thưởng tốt đẹp nhất dành cho tôi.”



Sinh viên đại học: 
Một cách nhìn tích cực và tràn đầy hy vọng vào cuộc sống 
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Một sự thay đổi lớn: 
Làm thế nào mà một người vô dụng trở thành người tốt 
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở 
tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Bài viết của Xia Yun, phóng viên Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ] Ông Lưu Tường sống ở 
huyện Tự Phổ, tỉnh Hồ Nam. Nhiều năm về 
trước ông là một kẻ phá rối không ra gì. Lúc 
đó ông thường xuyên ngập chìm trong rượu 
chè, cờ bạc, dối trá và lừa gạt tiền. Chẳng 
gì lạ là ông đã ở trong trại giam rất lâu. Vợ 
ông là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 
và rất siêng năng thực hành Chân-Thiện-
Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Bà không 
phàn nàn về việc ông Lưu Tường đối xử 
tệ với mình ra sao. Thay vào đó, bà luôn 
chăm sóc ông tốt nhất có thể. Bà làm mọi 
việc trong gia đình. Ngoài ra, bà cũng nói 
với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. 

Lưu Tường đã hiểu được sự trong sạch, 
thiện lành, và vĩ đại của Đại Pháp từ tất cả 
những việc mà vợ của ông làm, khiến cho 
ông thầm khâm phục bà.
Sau đó, ông Lưu bị một căn bệnh khó chữa 
gọi là mụn mủ vàng, khiến ông trông đỏ và 
sưng phồng. Nó rất ngứa, đau đớn, và cực 
kỳ khó chịu. Ông đã gặp nhiều bác sĩ và 
được chữa trị bởi các phương thuốc Tây và 
Trung y khác nhau. Ông đã tốn rất nhiều 
tiền nhưng đều không có kết quả. Vợ ông 
khuyên ông niệm“Pháp Luân Đại Pháp tốt. 
Chân-Thiện-Nhẫn tốt.” Ông Lưu đã niệm 
và cũng đọc một vài sách của Pháp Luân 
Công. Nhờ vậy, ông đã biết được cách làm 
một người tốt như thế nào.
Một vài tháng sau, ông Lưu cảm thấy tốt 

[MINH HUỆ] Những người trẻ tuổi 
dường như hiếm khi có gì đó để làm với tu 
luyện. Hầu hết những người tập khí công là 
vì lý do sức khỏe; nhưng những người trẻ 
tuổi đại diện cho một số lượng lớn những 
học viên Pháp Luân Công. Thật ra, có nhiều 
sinh viên đại học tập Pháp Luân Công ở 
Đài Loan. Đây là trải nghiệm của một trong 
những sinh viên như vậy.

Lâm Lợi Na, một nghiên cứu sinh năm 
hai tại Viện Khoa học Bệnh thực vật. Cô đã 
tập Pháp Luân Công trong một năm rưỡi, và 
cô đã thay đổi quan điểm về cuộc sống.

Lâm Lợi Na biết đến Pháp Luân Công 
vào mùa hè của năm thứ tư đại học. Cha của 
người bạn học của cô đã cho cô mượn một 
bản sao cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Cô Lâm đã bị nhầm lẫn về cuộc sống 
trước khi tập luyện Pháp Luân Công. Con 
người theo đuổi nhiều thứ trong toàn bộ 
cuộc sống của họ. Tại sao? Mọi người đều 
có sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng con người 
không thể điều khiển được cuộc sống của 
mình. ý nghĩa của cuộc sống là gì? Khi cô 
đọc trong Chuyển Pháp Luân rằng một đời 
người có thể được thay đổi thông qua tu 

hơn, và các mụn của ông biến mất. Ông nói 
với mọi người: “Pháp Luân Công quả thật 
kỳ diệu.”
Không lâu trước đây, ông Lưu nhặt được 
một cái túi. Sau khi trở về nhà ông mở túi ra 
và phát hiện có hơn 10.000 nhân dân tệ tiền 
mặt, một vòng cổ bằng vàng, và một vài vật 
dụng khác trong đó. Vợ ông nói: “Các học 
viên Pháp Luân Công không nên lấy tiền và 
vật của người khác. Ông sẽ làm gì với cái 
túi này?” Ông Lưu Tường trả lời: “Trước 
đây, tám hay mười ngàn nhân dân tệ thì 
không quá nhiều cũng không quá ít đối với 
tôi. Tuy nhiên, hôm nay tôi sẽ không lấy một 
xu trong cái túi này.”
Ngày hôm sau ông Lưu đi ra ngoài để tìm 
người chủ sở hữu của chiếc túi và trả lại nó. 
Người chủ đã khăng khăng đền đáp cho ông 
Lưu, nhưng ông kiên quyết từ chối và nói: 
“Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn Pháp Luân 
Đại Pháp và các học viên.”

luyện, cô cảm thấy đầy hy vọng và hạnh 
phúc. Cô nghĩ rằng mình có thể tìm thấy 
ý nghĩa của cuộc sống và điều khiển được 
cuộc sống riêng của mình. Cô đã quyết tâm 
bước đi trên con đường tu luyện Pháp Luân 
Đại Pháp.

Trước khi tập Pháp Luân Công, cô Lâm 
dễ dàng bị ảnh hưởng và muốn theo đuổi 
những thứ mà người khác có. Kết quả là 
cô thường xuyên làm mọi việc nửa vời và 
không có một niềm tin vững chắc về những 
giá trị riêng của bản thân. Cô hay so sánh 
bản thân mình với người khác và tranh đấu 
với họ. Bất cứ khi nào có xung đột hay rắc 
rồi thì cô đều không thừa nhận lỗi lầm của 
mình, thay vào đó là cô luôn phàn nàn về 
người khác. Cô càng phàn nàn nhiều thì 
càng trở nên khó chịu. Tâm trạng của cô 
thay đổi thất thường vì điều này. Khi bị 
căng thẳng, cô sẽ cố nói chuyện với người 
khác, đi mua sắm, hay đi ra ngoài để giải 
tỏa sự căng thẳng. Tuy nhiên, nó chỉ làm 
cho cô trở nên căng thẳng hơn và không 
giải quyết được rắc rối căn bản.

Sau khi cô Lâm bắt đầu tập Pháp Luân 
Công, mỗi khi đối mặt với một rắc rối, cô sẽ 
khám phá ra mình bị thiếu sót chỗ nào nhờ 
đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Sau 
đó cô biết cách để điều chỉnh lại bản thân, 
và nó đã giúp cô giải quyết được xung đột.

Có một việc gây ấn tượng nhất đối với cô 
Lâm. Giáo viên của cô một lần đã chỉ trích 
các công việc nghiên cứu của cô một cách 
nghiêm khắc. Mọi người nghĩ rằng cô sẽ 
cãi lại và tranh luận với giáo viên. Nhưng 
dù cho có bị tổn thương, cô đã không nói 

một lời nào. Thay vào đó, cô tiếp tục làm 
tốt công việc của mình. Một sinh viên thấy 
điều này và đã ca ngợi sự nhẫn nại của cô. 
Cô Lâm biết rằng đó là một khảo nghiệm về 
tâm tính và biết làm sao để xử lý vấn đề.

Thông qua tu luyện, cô Lâm biết rằng 
mục đích của làm việc tốt không phải để 
nhận lời khen và sự ca ngợi, cũng không 
phải là để tranh đấu với người khác, mà 
là để làm tròn bổn phận của mình. Thông 
qua quá trình nhìn vào bên trong bản than 
mình, cô đã nhận ra rằng mình có tâm trạng 
muốn kết thúc công việc một cách hời hợt 
và không quan tâm đến chất lượng. Cô cũng 
muốn hiển thị khi làm việc trong một dự án. 
Đây là những điều khiến cô mệt mỏi nhất. 
Cô nhận ra rằng thái độ đúng đắn là làm 
những việc được giao một cách tận tâm. 
Vậy nên, từ bây giờ, cô đã bỏ đi những suy 
nghĩ nhỏ nhặt và khuynh hướng tranh luận, 
đồng thời cũng quan tâm đến người khác. 
Các mâu thuẫn đã được giải quyết một cách 
tự nhiên.

Cô không bao giờ đạt được hiểu biết này 
trước khi tu luyện. Cô Lâm nhận ra rằng 
chìa khóa chính là thực hiện tốt công việc. 
Cô không còn lo lắng về việc người khác 
nghĩ gì về mình nữa. Cô chăm chỉ hơn vào 
việc nghiên cứu của mình, và giáo viên trở 
nên tin tưởng hơn về khả năng của cô. Giờ 
đây, cô Lâm hòa đồng với những người 
khác một cách dễ dàng. Cô cảm thấy rằng 
tu luyện đã giúp cô hiểu về bản thân và thay 
đổi quan niệm lẫn thái độ của mình. Cô biết 
rằng mình muốn gì và nên làm gì. Cô đã có 
lại sự tích cực và hy vọng.
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[MINH HUỆ] “Tôi đã bị cấm ngủ trong 24 
giờ. Vào mùa đông lạnh giá, các cai tù bắt tôi 
cởi hết quần áo và dội nước lạnh vào đầu tôi 
ở ngoài trời. Họ đánh tôi bằng gậy tre được 
gắn nhiều gai. Họ mở những đoạn ghi âm 
phỉ báng Pháp Luân Công từ một loa phóng 
thanh ở bên cạnh tôi. Tôi phản đối bằng tuyệt 
thực. Họ ép tôi ăn một cách tàn bạo…” học 
viên Pháp Luân Công Lâm Minh Lập, người 
đã bị bắt bốn lần vì tập Pháp Luân Công ở 
Trung Quốc, đã nói trước tòa nhà Quốc Hội 
Canada. Ông bị giam tại nhà tù Đề Lam Kiều 
ở Thượng Hải sáu năm. Ông Lâm được giải 
cứu và đến Canada hồi năm ngoái. 

Trên quảng trường trước tòa nhà Quốc 
Hội, các học viên Pháp Luân Công từ To-
ronto, Montreal, waterloo, và ottawa đã 
tổ chức một cuộc thỉnh nguyện trong mưa 
tuyết để nhắc nhở người dân Canada quan 
tâm đến cuộc bức hại 12 năm đang tiếp diễn 
đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ 
kêu gọi Thủ tướng Canada Harper, người sẽ 
đến thăm Trung Quốc, đưa ra vấn đề bức 
hại và yêu cầu đảng Cộng Sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) thả toàn bộ các học viên Pháp 
Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. 

Những Nghị sĩ tham dự cuộc 
biểu tình thể hiện sự ủng hộ

Các Nghị sĩ Garry Breitkreuz, rob an-
ders, Stephen woodworth và elizabeth May, 
và cựu Nghị sĩ cấp cao và cựu Ngoại trưởng 
(châu á – Thái Bình Dương) của Canada, 
David Kilgour, đã đến cuộc họp báo và có 
bài phát biểu. Họ bắt tay và nói chuyện với 
các học viên bị bức hại ở Trung Quốc. Dọc 
theo con đường đi đến tòa nhà Quốc Hội, 
các học viên Pháp Luân Công đã đặt hơn 50 
hộp kính, mỗi hộp trưng bày các bằng chứng 
và những câu chuyện về trải nghiệm bị bức 
hại của các học viên Pháp Luân Công.

Ông Hà Lập Chí, một cư dân Toronto, bị 
bức hại ở Trung Quốc và được giải cứu tới 
Canada với sự giúp đỡ của chính phủ Canada. 
Nhưng em trai của ông là Hà Lập Trung vẫn 
đang bị giam với kỳ hạn ba năm vì niềm tin 
của mình. Bà Trương Thiên Khiếu, một cư 
dân Toronto, đã bị mất ba người thân trong 
cuộc bức hại – em gái Trương Vân Hạc, em 
rể Trâu Tùng Đào và mẹ là bà Tất Vụ Thái.

Giống như hàng trăm nghìn học viên 
Pháp Luân Công, bất chấp sáu năm bị tra 
tấn và tẩy não, ông Lâm Minh Lập đã không 
từ bỏ niềm tin của mình. Ông nói trong cuộc 
phỏng vấn, “Chân-Thiện-Nhẫn không sai. 
Vì sao nó đang bị bức hại? Ngay cả khi 
tôi bị đánh tới chết, tôi sẽ không từ bỏ việc 

tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành 
một người tốt, vì chúng tôi là người chân 
chính.

Nghị sĩ Rob Anders đã cảm 
động rớt nước mắt

Nghị sĩ rob anders tham dự cuộc họp 
báo và ôm chặt các học viên Pháp Luân 
Công bị bức hại ở Trung Quốc. Sau khi 
nghe các học viên kể lại những thống khổ 
ở Trung Quốc, ông đã cảm động rớt nước 
mắt. 

Nghị sĩ anders nói, “Đối với từng người 
được thả ra khỏi nhà tù mà tôi đã gặp, 
chúng ta phải ghi nhớ rằng họ đại diện 
cho một nghìn hay một triệu người đang 
ở trong tù”.

Ông nói: “Đối với những ai đang tiếp 
tục cuộc bức hại ở trong nước Trung Quốc 
cộng sản, tôi nói với họ rằng, điều đó sẽ 
chấm dứt, và họ sẽ phải chịu trách nhiệm 
cho những hành động của mình [...] Họ sẽ 
bị xét xử bởi những hành động của mình”.

Nghị sĩ Stephen Woodworth: 
Thật sáng suốt khi quay trở về 
với Chân-Thiện-Nhẫn

Nghị sĩ Stephen woodworth phát biểu, 
“Tôi muốn thật sự chúc mừng các bạn vì 
những nỗ lực của các bạn trong buổi chiều 
hôm nay để có mặt với chúng tôi tại Quốc 
hội vào một ngày bão tuyết lạnh thế này. 
Sự dũng cảm của các bạn cùng sức mạnh 
của các bạn xứng đáng được ca ngợi.”

Nghị sĩ Stephen woodworth nói với các 
học viên Pháp Luân Công, “Năm nay là 
năm rồng. Loài rồng được biết đến với sức 
mạnh và lòng kiên trì mãnh mẽ khi đối mặt 
với nghịch cảnh. Theo đó, loài rồng là một 
hình mẫu phù hợp với các học viên Pháp 
Luân Công. Mong rằng các bạn sẽ có sức 
mạnh và lòng kiên trì của loài rồng. Mong 
rằng năm rồng sẽ là năm của các bạn”.

Ông nói tiếp: “Khi [các học viên] Pháp 
Luân Công bị bức hại, chính là vì luật pháp 
và có những người đối xử với họ không 
bằng con người. Có một nguyên tắc là, 
không có điều luật nào vốn đối xử với cá 
nhân bất kỳ không bằng con người lại có 
thể là hợp pháp cả”.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp 
kêu gọi Thủ tướng công khai lên 
án cuộc bức hại

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, 
Lý Tấn trích dẫn bản báo cáo năm 2010 của 
tổ chức ân Xá Quốc Tế trong bài phát biểu 
khai mạc của mình: “Cuộc bức hại tàn bạo 
có hệ thống kéo dài mười năm đối với các 
học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp 
diễn. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đang leo 
thang, với những cuộc bắt bớ trên diện rộng 
và những phiên xét xử bất công dẫn tới việc 
cầm tù, tra tấn và chết chóc. Tính ác nghiệt 
và tàn bạo của những thủ đoạn tra tấn thật 
không thể diễn tả nổi”.

“Chúng tôi ở đây để khuyến nghị rằng, 
khi đối thoại với chính quyền Trung Quốc 
về vấn đề nhân quyền, chúng ta phải lên 
án rõ ràng và công khai cuộc bức hại Pháp 
Luân Công của ĐCSTQ và yêu cầu thả toàn 
bộ các học viên Pháp Luân Công, trong đó 
có mười một người có thân nhân ở Cana-
da”.

Trong một bức thư gửi tới ngài Thủ 
tướng đồng ký bởi ông David Matas và Da-
vid Kilgour, những người ủng hộ đã phơi 
bày chân tướng rằng ĐCSTQ sử dụng hệ 
thống lao động cưỡng bức của Trung Quốc 
để bức hại và nô dịch các học viên Pháp 
Luân Công. Họ kêu gọi Thủ tướng Harper 
thúc giục Trung Quốc ngừng việc xuất khẩu 
những sản phẩm được làm bởi những người 
bị cầm tù bất hợp pháp và chấm dứt nạn lao 
động nô lệ đáng ghê tởm ở Trung Quốc.

Canada: Các học viên vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ trước tòa nhà Quốc Hội,
                 giành được sự ủng hộ của các Nghị sĩ 

Bài của phóng viên Minh Huệ Anh Tử

Vài trăm học viên Pháp Luân Công kêu gọi Thủ 
tướng Canada lên tiếng giúp đỡ chấm dứt cuộc 

bức hại Pháp Luân Công trong chuyến thăm 
Trung Quốc sắp tới của ông.

Nghị sĩ Rob Anders cảm động trước tinh thần 
kiên định của các học viên Pháp Luân Công


