
Palace, những 
chiếc xe du lịch 
chở du khách 
Trung Quốc đi 
ngang qua đó 
từng chiếc một. 
Những du khách 
Trung Quốc 
trong xe buýt đã 
rất ngạc nhiên 
khi thấy các học 
viên Pháp Luân 
Công trong lễ 
diễu hành, và một 
vài người nhanh chóng gọi các du khách khác đến để xem. Một đôi 
vợ chồng người Hàn Quốc đã đi đến chỗ một học viên để tìm hiểu 
thêm về Pháp Luân Công.

Vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và thái độ tự tin và tích cực của 
các học viên đã được người dân Thái khen ngợi rất nhiều. Nhiều 
người đã chụp ảnh các học viên trong lễ diễu hành, và nhiều người 
đã chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công.

Khi đoàn diễu hành đi ngang qua khu phố Tàu của Bangkok, một 
cặp vợ chồng tuổi trung niên đến từ Bắc Kinh đã trông thấy các học 
viên Pháp Luân Công trong lễ diễu hành, và người chồng đã nói với 
vợ: “Nhanh lên! Chụp một tấm ảnh nào! Thật tuyệt vời!” Người vợ 
đã chạy đến trước đoàn Pháp Luân Công để chụp một tấm ảnh.
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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.

[MINH HUỆ] Ngày 15 đến ngày 18 tháng 03 năm 2012, chính 
quyền thành phố Bangkok đã tổ chức một hoạt động “Đi bộ 84 km” 
để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 84 của đức vua Thái, và để gây quỹ 
xây dựng một bệnh viện cho người cao tuổi. Các học viên Pháp 
Luân Công địa phương đã tham gia lễ diễu hành vào ngày 16 tháng 
03. Đoàn Pháp Luân Công, với một đội cờ, một đội trống lưng, và 
các thiên nữ, thật tươi sáng, rực rỡ, và tràn đầy năng lượng. Họ đã 
được người dân Thái và các du khách dọc tuyến đường diễu hành 
hết lời khen ngợi.

Nhiều người đã ấn tượng trước đoàn Pháp Luân Công. Một người 
Thái Lan nói: “Tôi 
chưa bao giờ nhìn 
thấy trang phục 
đẹp như vậy- thật 
sự rất đẹp, rất thu 
hút.” Nhiều người 
vỗ tay, và một số 
đã hăng hái vẫy 
tay và chào đón 
các thiên nữ khi 
họ đi qua.

Khi đoàn diễu 
hành dừng lại 
bên ngoài Grand 

[MINH HUỆ] Lễ diễu hành ngày thánh Patrick lần thứ 161 được 
tổ chức hôm 17 tháng 03 ở San Francisco. 137 nhóm đã tham gia 
diễu hành và hơn 100 nghìn người đã theo dõi lễ diễu hành. Thiên 
Quốc Nhạc Đoàn miền Tây Mỹ quốc, gồm các học viên Pháp Luân 
Công địa phương, đã biểu diễn ở lễ diễu hành, cùng với các tiết mục 
về Pháp Luân Công khác, trong đó có nhóm biểu diễn công pháp 
và thuyền Pháp.

Thái Lan: Các học viên Pháp Luân Công được chào đón nồng nhiệt tại lễ diễu hành ở Bangkok

San Francisco: Học viên Pháp Luân Công
tham gia diễu hành nhân ngày lễ Thánh Patrick

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.

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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Bài của một học viên ở Thái Lan

Thị trưởng Bangkok chào đón các học viên
trước khi lễ diễu hành bắt đầu

Các học viên Pháp Luân Công tham gia
vào một lễ diễu hành ở Bangkok, Thái Lan

Thiên Quốc
Nhạc Đoàn



Nhiều người dân địa phương đã bày tỏ ủng hộ đối với Pháp Luân 
Công. Một quý ông tên Bill cùng vợ nói rằng họ đã nghe nói về cuộc 
bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và họ đã viết thư cho nghị 
sỹ của mình, nhờ giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại. Bà Pond nói: “Tôi 
rất vui khi nhìn thấy nhóm Pháp Luân Công ở lễ diễu hành hôm nay. 
Tôi đã nhìn thấy họ phản đối bức hại  ở trước Lãnh Sự quán Trung 
Quốc. Thật kinh khủng là cuộc bức hại vẫn tiếp diễn. Tôi hy vọng 
rằng thêm nhiều người sẽ tìm hiểu về nó, và tôi hy vọng trong tương 
lai người Trung Quốc sẽ được tự do tín ngưỡng. Tôi ủng hộ việc 
kháng nghị bức hại một cách hòa bình của họ.”
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[MINH HUỆ 19-03-2012] Ngày 17 tháng 03 năm 2012, Tòa thị 
chính thành phố Auburn đã tổ chức Lễ hội Văn hóa châu Phi ở công 
viên Auburn. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một gian hàng 
để giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện tinh thần và nó được đón nhận 
trên khắp thế giới như thế nào. Họ cũng đã phơi bày cuộc bức hại Pháp 
Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Thời tiết lúc nắng lúc mưa, nhưng không ngăn được người dân địa 
phương đến thưởng thức lễ hội. Khách tham quan chật cứng công 
viên, xem những gian hàng khác nhau về ẩm thực châu Phi, nghề thủ 
công, quần áo, và đồ lưu niệm.

Các học viên đã trưng bày sách, tờ rơi, và đĩa DVD bằng cả tiếng 
Anh và tiếng Trung Quốc. Họ dựng các tấm áp phích cho thấy các 
hình thức tra tấn tàn bạo được sử dụng trong cuộc bức hại các học 
viên Pháp Luân Công. Nhiều người đã nhận các tài liệu và đọc các 

[MINH HUỆ] Một phụ nữ 78 tuổi ở Thông 
Liêu bị chẩn đoán ung thư vú một năm về 
trước. Vì bà đã già và ung thư đã ở giai đoạn 
cuối, bác sĩ nói với người thân của bà rằng họ 
chỉ có thể điều trị để giữ cho bà sống thêm 
một thời gian. Bà không còn hy vọng vào việc 
chữa trị và bị đau liên tục. Bệnh của bà nhanh 

Bài của phóng viên báo Minh Huệ Uyển Vận ở Sydney, Úc

Tiếp theo trang 1

Úc: Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Auburn
và những người có duyên tìm hiểu về môn tập (Ảnh)

Nhóm biểu diễn các bài công pháp

Gian hàng Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Văn hóa châu Phi ở Auburn

San Francisco: Học viên Pháp Luân Công
tham gia diễu hành nhân ngày lễ Thánh Patrick

Bệnh ung thư vú giai đoạn cuối 
được chữa lành

tấm áp phích. Một số người đã hỏi làm thế nào họ có thể giúp chấm 
dứt cuộc bức hại.

Khá nhiều người Trung Quốc đã đến để nhận tài liệu, và một số 
người đã thoái xuất Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên 
đới của nó.

Một người phương Tây nói rằng ông và gia đình muốn học công 
nhưng không biết phải đến đâu. Bà Thái, một học viên nói cho ông 
hai điểm tập công ở Auburn và cho ông các số điện thoại.

Một thanh niên sống ở Bankstown nói rằng anh cảm thấy Pháp 
Luân Công đặc biệt và khác với những môn tập khác. Các biểu ngữ 
Pháp Luân Công đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo” dường như rất quen 
thuộc với anh. Anh đã quyết định nghỉ làm một tuần để tới Auburn 
học các bài công pháp.

Một người đàn ông tầm 30 tuổi đến từ dãy Himalaya nói rằng anh 
đã thực hành Phật Pháp và đã ở công viên sáng sớm hôm đó. Anh 
cảm thấy bồn chồn, giống như anh đang tìm kiếm một cái gì đó mà 
anh đã lạc mất. Anh đi vòng quanh nhìn vào những gian hàng khác 
nhưng không chắc là mình đang tìm kiếm cái gì. Anh căng thẳng 
cho đến khi nhìn thấy tấm biểu ngữ đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. 
Anh mở to mắt đầy phấn khích và nói với bà Thái: “Đây chính xác 
là những gì tôi đang tìm kiếm.” Bà Thái đã nói với anh về Pháp 
Luân Đại Pháp. Anh đã nhận các tài liệu và nói rằng sẽ đọc tất cả 
chúng đêm nay.

Bà Thái nói: “Tôi đã thấy nhiều người biểu đạt tâm trạng với Đại 
Pháp, nhưng không ai giống như anh này. Tôi nghĩ thực sự anh ấy 
biết anh ấy muốn gì. Khi tôi nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp, 
tôi có thể thấy niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện trên toàn bộ khuôn 
mặt anh ấy. Đã đến lúc để anh ấy học Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Thái nói rằng bà và một số học viên khác đã ra công viên lúc 
7 giờ 30 hàng sáng trong 12 năm qua. Họ luyện công và học Pháp 
cùng nhau. “Có nhiều học viên đã chuyển từ Auburn đến những nơi 
khác và đã mở những điểm tập công ở đó. Tôi hy vọng ngày  càng 
có nhiều người hơn nữa có thể biết về Pháp Luân Đại Pháp.”

chóng tiến đến giai đoạn cuối khiến bà chỉ có 
thể ăn cháo với một vài hạt gạo.

May mắn thay, một trong những người 
thân của bà tập Pháp Luân Công và đã nói 
với bà rằng phép lạ sẽ xảy ra nếu bà tin vào 
Đại Pháp và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại 
Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà đã thử 
niệm. Sau khi liên tục thành tâm niệm trong 
một tháng, bà đã lấy lại sức khỏe và bắt đầu 
ăn uống. Bà quyết định tập Pháp Luân Công. 

Người thân của bà đã đưa cho bà sách Chuyển 
Pháp Luân và hướng dẫn bà năm bài tập. Hiện 
tại, bà có thể ăn lại bình thường, và kỳ diệu 
hơn, tóc của bà bắt đầu chuyển từ xám sang 
màu đen trở lại. Sự thay đổi không ngờ này đã 
củng cố thêm niềm tin của bà rằng Pháp Luân 
Đại Pháp thật sự là chính Pháp. Đã một năm 
trôi qua kể từ khi bà bị chẩn đoán ung thư vú 
giai đoạn cuối. Hiện giờ bà khỏe mạnh và có 
một cuộc sống bình thường.



chiều như tôi là không thể tin được.
Việc thứ ba xảy ra sau tháng đầu tiên tôi 

sinh em bé. Hầu hết mọi người nghĩ rằng tôi 
sẽ không đủ sữa mẹ. Cha tôi cũng hối thúc 
tôi dùng tất cả các loại thảo mộc. Ông ấy nói 
rằng con dâu của nhà hàng xóm nuôi con 
rất thành công sau khi dùng thảo mộc. Tôi 
không muốn dùng thuốc vì sẽ ảnh hưởng đến 
sức khỏe của mình và đứa trẻ. Tôi thích ăn 
uống tự nhiên. Bây giờ đã gần hai tháng qua, 
và tôi có đủ sữa cho con tôi sau một bữa ăn 
sữa đều đặn. Tôi nghĩ rằng mình đang  được 
ban phúc nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp 
hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” mỗi ngày. 
Người con dâu mà cha tôi đề cập đến hiện 
giờ đang cho con của cô ấy dùng sữa bò như 
loại thức ăn chính.

Tôi sẽ liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp 
hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Tôi đã sinh nở dễ dàng nhờ thành tâm niệm
“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Số 2012-12   Ngày 02 tháng 4 năm 2012

3

Hầu hết mọi người trong làng đều tập Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ] Bà Thích năm nay 87 tuổi và sống tại một vùng 
nông thôn thuộc tỉnh Liêu Ninh. Sáu năm trước, bà bị bệnh tiểu 
đường và bị mù lòa. Hai năm sau, bà không di chuyển được và không 
thể ra khỏi giường. Bà không thể tự chăm sóc bản thân mình. Mặc 
dù đã dùng nhiều loại thuốc, nhưng tình trạng của bà không hề được 
cải thiện.

Một ngày kia, con dâu của bà đến thăm bà và nói: “Con vừa mới 
tập Pháp Luân Công, đây là một môn tập tốt.” Sau khi được con dâu 
giới thiệu chi tiết, bà Thích rất phấn khởi và nói: “Vì tôi đã tìm thấy 
một môn tập tốt như vậy trước khi chết, nên tôi không muốn lãng phí 
cuộc đời mình.”

Để giúp bà Thích học Pháp, người con dâu đã đưa bà về nhà của cô 
ấy và để bà nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Bà Thích đã 
nghe các bài giảng của Sư phụ Lý mỗi ngày. Khi con dâu trở về nhà 
sau giờ làm việc, cô ấy đã chỉ cho bà các bài tập công.

Ba tháng sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bà Thích có thể ra khỏi 
giường và vào nhà vệ sinh bằng cách dựa vào tường mà đi. Bà cũng 
có thể thấy được lờ mờ.

Ba tháng sau, bà Thích đến bệnh viện để xét nghiệm. Các chỉ số 
chẩn đoán đã gần như bình thường. Bà có thể vịn lan can cầu thang và 
lau nhà bằng chân. Bà Thích nói với con dâu: “Khi mẹ nhìn thấy con, 
con chẳng thay đổi gì từ khi con và con trai mẹ kết hôn với nhau.” Các 
triệu chứng khó chịu của bà Thích đã biến mất.

Bà Thích nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu. Chắc chắn tôi sẽ 
cho người thân ở quê hương tôi biết được điều này. Những gì đã xảy 
ra với tôi là bằng chứng sống.”

Bà Thích đã trở về quê nhà và nói với mọi người về Pháp Luân Đại 
Pháp. Hàng xóm của bà đều biết tình trạng sức khỏe trước đây của bà. 
Họ không thể tin vào mắt mình khi thấy khuôn mặt hồng hào, sáng sủa 
cùng với sức khỏe của bà.

Tất cả những người thân của bà Thích đều bắt đầu tập Pháp Luân 
Đại Pháp và hầu hết người trong làng cũng tập. Những người trong 
làng cùng học Pháp, tập công và giảng rõ sự thật, và khiến cho ngôi 
làng trở nên hài hòa.

[MINH HUỆ] (Từ Trung Quốc Đại lục) 
Tôi muốn kể lại một vào  việc đã xảy ra 
trong quá trình tôi mang thai, sinh nở và sau 
đó. Tôi đã được hưởng lợi nhờ chân thành 
niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-
Thiện-Nhẫn hảo!”

Trước ngày sinh, bác sĩ nói rằng con tôi 
không nằm đúng vị trí, nên tôi cần phải sinh 
mổ. Đến thời điểm này, vị trí của đứa bé trong 
bụng tôi luôn luôn đúng với mặt úp xuống. 
Sau khi nghe bác sĩ nói, gia đình tôi bắt đầu 
lo lắng. Mẹ tôi đã thành tâm niệm “Pháp 
Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” 
mỗi ngày. Trong vòng bảy ngày, con tôi đã 
tự điều chỉnh đến đúng vị trí, thật là kỳ diệu. 
Theo lời bác sĩ, vì ngày sinh của tôi chỉ còn 
có hai tuần và bào thai thì lớn, nên bào thai 
“không thể” đưa vào vị trí đúng được. Mẹ tôi 
nói nó là một phép lạ.

Theo Vũ Tân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh

Theo một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Học viên Pháp Luân Công trong các lễ diễu hành

Đội đánh trống Thuyền Pháp
Mô hình sách Chuyển Pháp Luân

Dù bào thai hiện giờ đã ở đúng vị trí, bác 
sĩ nói rằng tôi vẫn cần phải sinh mổ vì thai 
nhi rất lớn. Một thai phụ cũng được sinh mổ 
vào cùng ngày hôm đó đã trải qua hai tiếng 
phẫu thuật trước khi có thể rời khỏi phòng 
mổ. Nhưng bác sĩ đã đến phòng của tôi và 
trong vòng một tiếng đứa bé đã được đưa ra 
ngoài và tôi có thể rời khỏi phòng. Tôi đã 
làm theo lời khuyên của mẹ. Khi nằm trên 
bàn mổ tôi liên tục niệm thầm: “Pháp Luân 
Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi 
cũng nghĩ về những lời Sư phụ Lý Hồng Chí 
dạy trong cuốn sách của ngài. Rất nhanh 
chóng con tôi đã được đưa ra ngoài thành 
công. Tôi hồi phục rất nhanh sau cuộc phẫu 
thuật. Chỉ trong một ngày sức khỏe của tôi 
đã hồi phục và tôi có thể uống nước được. 
Trong hai ngày tôi có thể đi lại. Những điều 
như vậy xảy ra với một đứa trẻ được nuông 



Số 2012-12   Ngày 02 tháng 4 năm 2012

4

[MINH HUỆ] Khi một toà án trong chế độ Cộng sản Trung Quốc xét 
xử các học viên Pháp Luân Công, công tố viên dùng những thủ đoạn mờ 
ám và dối trá để áp đặt những tội trạng giả mà đã dẫn đến những bản án 
bất công và phi pháp. Cái gọi là bằng chứng được đưa ra không chứng 
minh được rằng các học viên Pháp Luân Công đã vi phạm đến bất cứ luật 
lệ nào. Nếu họ đã trơ tráo để xét xử các học viên Pháp Luân Công vì lý 
do tín ngưỡng của họ, luật pháp đòi hỏi rằng họ phải theo đúng những 
tiến trình theo đúng tiêu chuẩn luật pháp và cho phép quyền được đưa ra 
những bào chữa một cách đúng đắn. Tuy nhiên, chính quyền Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không dám cho phép điều này, vì những việc 
làm giả tạo của họ sẽ không thể đứng vững được.

Khi bị xét xử tại toà án, các học viên Pháp Luân Công cố gắng giải 
thích rằng họ đã không vi phạm bất cứ một tội trạng nào hay một luật lệ 
nào. Họ cũng nói lên chính sách tuyên truyền ngụy tạo chống lại Pháp 
Luân Công mà điều đó đã lan rộng khắp Trung Quốc.

Sau khi tự thiêu, ba “Vương Tiến Đông” khác nhau đã xuất hiện 
trên trang web Tân Hoa Xã:

1. Hình căn cước của Vương Tiến Đông, đăng vào ngày 23 tháng 01 năm 
2001, bốn tiếng đồng hồ sau khi tự thiêu.

2. Ảnh từ chương trình “Tiêu điểm phóng đàm” của CCTV vào ngày 30 
tháng 01 năm 2001.

3. Ảnh từ chương trình “Tiêu điểm phóng đàm” của CCTV vào ngày 10 
tháng 04 năm 2001.

Ví dụ như, một trong những công cụ hữu hiệu nhất của việc kích động 
lòng thù hận chống Pháp Luân Công là kết tội rằng các học viên Pháp 
Luân Công “đã theo đúng những lời giảng dạy của Pháp Luân Công” để 
tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn trong đêm giao thừa Tết Nguyên 
đán 2001. Tuy nhiên, bằng cách phân tích từng khung ảnh một trong đoạn 
phim của Đài Truyền hình Trung ương (CCTV) đã cho thấy rằng cô Lưu 
Xuân Linh, người mà theo sự tuyên truyền là đã cố tình tự thiêu với một 
đứa con, em Lưu Tư Ảnh. Đoạn phim tuyên truyền của CCTV về việc 
tự thiêu cho thấy rằng em Lưu Tư Ảnh đang nằm hát tại bệnh viện. Đáng 
ngạc nhiên là, điều này xảy ra ngay sau khi em vừa mới được giải phẫu 
mở cuống họng. Làm thế nào em có thể hát được? Một người đàn ông 
tên Vương Tiến Đông , trông giống như đã hoàn toàn bị cháy trong đoạn 
phim, đã đặt một chai nhựa được khai là có đựng xăng giữa hai chân của 
ông ta, tuy nhiên chai xăng vẫn còn nguyên bất chấp vụ cháy. Có rất nhiều 
kẽ hở trong những đoạn phim là những bằng chứng hùng hồn rằng vụ tự 
thiêu là được dàn dựng như là một công cụ tuyên truyền để tạo ra sự thù 
hận của công chúng nhằm chống lại Pháp Luân Công. Nếu các học viên 
Pháp Luân Công đã không phát hành những tài liệu liệt kê những kẽ hở 

Toà án phải theo đúng luật nếu xét xử các học viên Pháp Luân Công vì tín ngưỡng của 
họ, và phải cho phép đối chứng và biện luận 

Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

rành rành trong câu chuyện tự thiêu để tuyên truyền, thì đã có vô số người 
vẫn tin tưởng một cách sai lầm rằng các học viên Pháp Luân Công đã tự 
thiêu vào ngày đó.

Một quyển sách mang tựa đề Chín bài Bình luận 
về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) thường được đưa 
ra tại toà như là “bằng 
chứng” để xét xử các 
học viên Pháp Luân 
Công. Tuy nhiên, quyển 
sách chỉ viết ra những 
thực tế về lịch sử Đảng 
Cộng sản. Những thực 
tế này không thể bịa 
đặt được; chúng có thể 
được kiểm chứng thực 
tế. Ngoài ra, không có luật lệ nào cấm quyển sách này. Thì tại sao lại là vi 
phạm luật pháp khi phân phát hay đọc quyển sách này?

Tuy nhiên, Cửu Bình và những tài liệu khác chứa đựng những sự thật 
quan trọng về Pháp Luân Công thì thường được đưa ra như là “bằng 
chứng”. Tại sao khi phân phát những tài liệu này miễn phí, hay đọc 
chúng, lại là vi phạm luật pháp? Có phải điều này quá khôi hài khi dùng 
chúng như là bằng chứng ngay tại toà án luật pháp?

Hơn nữa, những công tố viên đã không bao giờ mô tả chính xác những 
tài liệu này là gì. Họ mô tả những bằng chứng là “tài liệu Pháp Luân 
Công” hay “đĩa phim Pháp Luân 
Công”. Sự mô tả trên cho thấy 
rằng họ đã trơ tráo để truy tố các 
học viên Pháp Luân Công, nhưng 
không có đủ can đảm để thảo luận 
bằng chứng. Có phải điều này là vì 
nếu cho thấy toàn bộ nội dung của 
“bằng chứng” sẽ bộc lộ hết vụ “tự 
thiêu” chỉ là một vụ ngụy tạo để tuyên truyền? Có phải là vì thảo luận đến 
nội dung của Cửu Bình cũng có thể làm xấu hổ và gây sợ hãi cho chính 
quyền ĐCSTQ và các nhân viên tại toà án?

Không có một lý lẽ hợp lý nào cho các công tố viên để kết tội Pháp 
Luân Công là một tổ chức phản động, nhưng họ đã không có đủ can đảm 
để cho phép mọi người biết được Pháp Luân Công thực sự là gì. Che 
giấu nội dung của bằng chứng chỉ giúp chứng tỏ thêm rằng Pháp Luân 
Công là vô tội. Nếu tội trạng đưa ra là đúng sự thật thì những công tố viên 
phải dùng cơ hội để trình bày những nội dung của bằng chứng. Thực tế 
cả công tố viên và các quan toà đều tránh né nhìn vào những nội dung 
hay trình bày những nội dung của “tài liệu Pháp Luân Công” đã chứng tỏ 
rằng việc những tội trạng mà họ đưa ra đều không có bằng chứng.

Chỉ khi hành động phi pháp mới là phạm tội. Các học viên Pháp Luân 
Công không phải là những tội phạm. Thật ra, các học viên Pháp Luân 
Công là những nạn nhân, không phải là những người vi phạm luật pháp. 
Và thay vì bị xét xử do giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, các học viên 
nên đề khởi hồ sơ để buộc tội lại các công tố viên.

Kiểu ngồi tréo chân của Vương Tiến Đông 
(bên trái), rất khác với kiểu ngồi kiết già được 

Pháp Luân Công yêu cầu (phải)


