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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] Gần đây, một số học viên Pháp Luân Công đã được 
mời đến giới thiệu Pháp Luân Công cho các tù nhân và quản giáo tại 
một nhà tù ở Jakarta. Trước tiên họ chiếu một đoạn video ngắn giới 
thiệu Pháp Luân Công và sự hồng truyền trên khắp thế giới. Sau đó 
họ dạy  tù nhân và quản giáo các bài công pháp Pháp Luân Công. 
Họ cũng giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân và giải thích tầm quan 
trọng của việc đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp để hiểu và làm theo 
những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 13 tháng 05 năm 1992, Lý Sư phụ đã giới thiệu Pháp Luân 
Đại Pháp ra công chúng lần đầu tiên. Trong khi truyền dạy môn tập, 
Lý Sư phụ không bao giờ đối xử phân biệt với bất kỳ ai vì xuất thân, 
giáo dục, nghề nghiệp, chủng tộc, giới tính, tôn giáo hay tuổi tác. 
Mọi người theo học đều được chào đón.

Hiện nay Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở hơn 114 quốc 
gia trên khắp thế giới, và các học viên tiếp tục tình nguyện chia sẻ 
môn tập với những người khác. Trong khi giới thiệu Pháp Luân Đại 
Pháp, các học viên cũng vui vẻ hướng dẫn cho bất kỳ ai muốn học, 
bao gồm cả các tù nhân.

Khi tập bài công pháp số hai, nhiều tù nhân đã có dấu hiệu thanh 
lọc cơ thể tương tự như được đề cập đến trong cuốn Chuyển Pháp 
Luân. Nhiều người thấy khó khăn để hoàn thành bài công pháp số 
hai trong đó yêu cầu phải giữ cánh tay trong nhiều tư thế khác nhau 
trong vài phút. Trong thời gian thảo luận sau lớp học, một tù nhân 

[MINH HUỆ] Toronto, Canada đã kỷ niệm ngày lễ Phục sinh hàng 
năm bằng một cuộc diễu hành gần Hồ Ontario vào ngày 08 tháng 04 
năm 2012. Những con thuyền rực rỡ và âm nhạc vui vẻ đã thu hút 
hàng chục nghìn khán giả. Đoàn Pháp Luân Đại Pháp gồm Thiên 
Quốc Nhạc Đoàn, một đội trống lưng và một con thuyền Pháp, đã 
thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Trời mưa phùn và se lạnh nhưng những người tham gia lễ diễu 
hành và khán giả rất nhiệt tình và thích thú. Mọi người vỗ tay và reo 

Indonesia: Các học viên được mời đến giới thiệu Pháp Luân Công cho các tù nhân

Canada: Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp
               được đánh giá cao ở cuộc Diễu hành Lễ Phục sinh ở Toronto 

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 Indonesia

Bài của một phóng viên báo Minh Huệ ở Canada

Theo lời mời, các học viên 
dạy tù nhân và quản giáo 
các bài công pháp Pháp 

Luân Công tại một nhà tù ở 
Jakarta.

nói ông có nhiều nước miếng chảy trong miệng lên đến mũi và phải 
vào nhà vệ sinh. Một học viên nói với ông đó là một dấu hiệu tốt, cho 
thấy  cơ thể được thanh lọc. Một vài tù nhân trước đây thường dùng 
thuốc và các chất cấm khác.

Một tù nhân 60 tuổi nói trong nước mắt: “Khi tôi thấy dòng chữ 
Chân- Thiện- Nhẫn, tôi đã khóc, vì tôi nhận ra đây là những gì tôi 
đã chờ đợi.” Ông đã kể về việc ông phải vào tù như thế nào. Sau khi 
thảo luận, ông đã cất tờ giới thiệu như một vật báu và thì thầm: “Vài 
tháng nữa tôi sẽ được tự do. Tôi sẽ tìm những điểm tập công ở gần 
để tham gia tập.”

Bầu không khí của sự kiện thật ôn hòa. Một viên chức nhà tù đã 
cảm ơn các học viên vì sự ân cần dạy các tù nhân của họ.

hò “Chúc mừng lễ Phục sinh” tới người khác và thị trưởng Rob 
Ford đã đến để phát kẹo và chúc mừng ngày lễ.

Thiên Quốc Nhạc Đoàn gồm 80 học viên Pháp Luân Công. 
Trang phục rực rỡ và giai điệu hoành tráng của họ đã trở thành 
một cảnh tượng bắt mắt trong cuộc diễu hành. Đây là lần thứ 
năm liên tiếp mà Thiên Quốc Nhạc Đoàn được mời tham gia 
lễ diễu hành.

Những người tham gia lễ diễu hành phần lớn là người 



Ông cũng thích trang phục tươi sáng 
của các thành viên Thiên Quốc Nhạc 
Đoàn và âm nhạc của họ.

Vợ ông, bà Lin, đã ngạc nhiên khi 
thấy một nhóm người Trung Quốc. Bà 
thực sự thích thú tiết mục của đội trống 
lưng. “Thật tuyệt, tôi cũng muốn có thể 
làm được như vậy.”

Sydney sống ở trung tâm thành phố 
Toronto. Anh cũng khen ngợi đội trống 
lưng: “Nó thật tuyệt diệu và rất thú vị. 
Tôi chưa bao giờ thấy một đội trống 

lưng trước đó, rất phương Đông.”
“Tôi thích màu vàng của trang phục của họ. Tất cả các thành viên, 

cả thanh niên và người lớn tuổi, đều xuất sắc. Thiên Quốc Nhạc 
Đoàn cũng tuyệt vời.” Sydney cũng đang thích thú tìm hiểu về Pháp 
Luân Công.

Steve và Elizabeth Roberts đã lái xe từ bắc Toronto để xem lễ diễu 
hành. Elizabeth thích thú tiết mục của Thiên Quốc Nhạc Đoàn.“Tôi 
thực sự thích nó. Trang phục và màu sắc thật tuyệt vời và chúng tôi 
rất vui vì họ đã đến đây biểu diễn.” Robert thường chơi trong một 
ban nhạc diễu hành. Anh rất vui được thấy một ban nhạc diễu hành 
lớn trong lễ diễu hành: “Các động tác của họ là đồng bộ và màn biểu 
diễn thật chuẩn xác.”

Ông Dong và bà Lin đến từ Etobicoke lần đầu tiên đưa con họ 
đến xem diễu hành Lễ Phục sinh. Bà Lin cũng ấn tượng với Thiên 
Quốc Nhạc Đoàn và con thuyền Pháp Pháp Luân Đại Pháp. Bà nghĩ 
con thuyền rất đẹp.

Nhờ đọc cuốn Chuyển Pháp 
Luân, bà Julia đã trở nên khỏe 
mạnh hơn và đã ném đi tất cả 
những lọ thuốc mà bà đã cần 
giữ bên mình mỗi ngày. Vào 
ngày thứ hai khi đang xem 
video giảng Pháp của Sư Phụ, 
bà đột nhiên cảm thấy đau 
nhức và tê ở tai. Sau đó, cuối 
cùng bà đã có thể nghe lại 
được. Bà Julia đọc các cuốn 
sách Đại Pháp hơn năm tiếng 
mỗi ngày và bà có thể thấy 
các chữ rõ ràng mà không 
cần đeo kính. Bà nhận ra rằng 
những thay đổi lớn đó là nhờ 
ân huệ của Lý Sư Phụ. Để bày 
tỏ lòng biết ơn của mình, bà 
nhìn vào bức ảnh của Sư Phụ             

phương Tây, nhưng một nhóm người Trung Quốc mặc trang phục 
truyền thống Trung Quốc màu vàng đã tạo nên một sự tương phản 
rực rỡ. Đây là các thành viên của một đội trống lưng và đây là lần 
đầu tiên họ đến với cuộc diễu hành Lễ Phục sinh. Đoàn trống của 
họ đánh trống với những nụ cười tươi sáng và năng lượng mạnh mẽ 
trong sự cổ vũ của đám đông.

Đội trưởng của đội trống lưng, bà Gao nói: “Đội trống lưng là một 
nghệ thuật dân gian truyền thống Trung Quốc và được dùng trong 
các lễ hội. Lễ Phục sinh tượng trưng cho sự phục sinh của Thiên 
Chúa và chúng tôi rất vui được tham dự và thể hiện những truyền 
thống Trung Quốc và sự thanh nhã cho xã hội phương Tây.”

Ross Saturnel ở Toronto đã đến xem lễ diễu hành cùng với vợ ông. 
Ông Saturnel thích đội trống lưng và nói:“Nó rất hấp dẫn và bạn 
không nên bỏ lỡ nó. Màn biểu diễn này là  về tín ngưỡng tinh thần 
và rất ấn tượng.”
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[MINH HUỆ] Ở thành phố cổ Cuzco, Peru, một thành phố bị bỏ rơi 
đứng trên một ngọn núi ở độ cao 3.800 mét (12,467 feet). Có một ngôi 
làng nhỏ, cảnh quan đẹp nằm ở chân núi. Dân làng siêng năng trồng 
ngô và chăn thả gia súc và cừu, ngày này qua ngày khác, năm này qua 
năm khác. Do khí hậu khô, lạnh và đất nghèo dinh dưỡng, ngô của 
dân làng không bao giờ phát triển tốt mà thưa thớt rải rác khắp vùng. 
Dân làng sống một cuộc sống rất khó khăn. Nhiều thanh niên đã phải 
đi nơi khác kiếm sống.

Trong số những thanh niên đó có bốn người con trai của một phụ 
nữ tên là JuLIa.

Một mình đứng trước cửa nhà, hàng ngày bà Julia nhìn chăm chăm 
vào khu rừng xanh và những ngọn đồi với hy vọng các con trai bà 
quay trở về. Với bàn tay thô ráp, bà liên tục lau những giọt nước mắt 
làm mờ đôi mắt. 81 năm khó nhọc đã trôi qua để lại dấu ấn tuổi tác 
hằn sâu trên khuôn mặt của bà Julia, và tình trạng sức khỏe của bà 
cũng xấu đi. Phải chịu nhiều căn bệnh, bà đã chuẩn bị để chết. Cộng 
thêm vào sự bi đát của bà, một lần ngủ dậy, Julia đã hoàn toàn bị mất 
thính giác.

Khi một trong những người con trai của bà Julia cuối cùng cũng 
trở về nhà, bà đã ngạc nhiên khi thấy anh trông thật khỏe mạnh. Bà 
đã hỏi anh làm thế nào mà bệnh cột sống nặng của anh được chữa 
khỏi. Anh đã khóc khi nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo của mẹ. Anh 
đã giúp mẹ ra ngoài bãi cỏ và biểu diễn năm bộ công pháp Pháp 
Luân Đại Pháp. Anh cũng trang trọng đặt cuốn sách Chuyển Pháp 
Luân vào tay mẹ. Khi bà Julia mở nó ra và nhìn thấy bức ảnh của 
Lý Sư Phụ trên trang đầu tiên, bà bật khóc và ôm chặt cuốn sách vào 
ngực và nhìn lên trời.

Chân Phúc: Ân phúc Đại Pháp nối liền biên giới các quốc gia 

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp

Canada: Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp
được đánh giá cao ở cuộc Diễu hành Lễ Phục sinh ở Toronto 

Bài viết của Nghi Gia Ngôn

Tiếp trang 1

Bà Julia
đang tập các bài công pháp
Pháp Luân Công

mỗi ngày, nhẹ nhàng nói: “Tạ ơn, Sư Phụ!”
Một lần, trong một buổi họp mặt chia sẻ kinh nghiệm, bà Julia đã 

xúc động nói về kinh nghiệm tu luyện của mình. Bà cũng nói với 
con trai: “Sự tu luyện của chúng ta cũng giống như trồng ngô. Bây 
giờ nó có thể thực sự phát triển, trổ hoa, và kết trái trên mảnh đất 
màu mỡ.”

Đây là hoa trái của niềm hạnh phúc thực sự!



Có một người là phó thủ tướng của một quốc gia nào đó. Ông 
thuộc gia đình hoàng gia của đất nước và sở hữu những công năng 
siêu nhiên. Ông đã trải qua nhiều điều kỳ diệu, mà đã làm ông rất bối 
rối. Khi ông ở Bắc Kinh, ông đã biết một người bạn tập Pháp Luân 
Đại Pháp. Người bạn đã mang cho ông cuốn Chuyển Pháp Luân và 
đĩa DVD các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. Vị phó thủ tướng đã 
nói:“Cuốn sách này sở hữu nhiều năng lượng hơn bất kỳ kinh Phật 
nào, rất mạnh mẽ mà tôi có thể cảm nhận được năng lượng tuần hoàn 
trên khắp cơ thể.” Ông đã mở cuốn sách một cách chậm rãi và cẩn 
thận, và ông đã bắt đầu đọc nó. Ngay lập tức ông cảm nhận được 
năng lượng tuần hoàn qua tay và sau đó là khắp cơ thể ông. Ông đã 
dành cả đêm để xem video giảng Pháp của Lý Sư Phụ ở thành phố 
Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Ông đã xem năm bài giảng và chỉ ngủ 2,3 
tiếng đêm hôm đó, nhưng ông không mệt chút nào và tràn đầy năng 
lượng và hạnh phúc. Cuối cùng ông đã mang các đĩa DVD về cho 
gia đình.

MorTaIry, sinh ra ở bang Washington, Mỹ, vốn ốm yếu từ 
khi còn nhỏ. Một lần, bị nằm liệt giường, cô đã cầm một bức tượng 
Bồ Tát Quán Âm trong tay. Cô, khi đó mới năm tuổi, đã có thể cảm 
nhận sự bình an và thanh tịnh của bức tượng khi cô cầm nó trong tay 
và nhìn nó. Nhiều năm sau, khi cô có được cuốn sách Chuyển Pháp 
Luân, một cảm giác tương tự đã quay trở lại với cô. Khi cô đọc hết 
trang đầu tiên cuốn Chuyển Pháp Luân, cô đã nhấc đầu lên. Nhìn lên 
trần nhà, cô nói: “Tạ ơn, Sư Phụ!” Người bạn Trung Quốc của cô đã 
gọi cho cô và hỏi: “Bạn có thích cuốn sách không? “ Cô nói: “Bạn 
có biết cuốn sách là gì không?” Bạn cô giữ im lặng. Cô nói: “Cuối 
cùng, Ngài đã đến!”

Cuối cùng Ngài đã đến! Mortairy đã nhận ra điều đó trong tâm. 
Điều này cũng đã được nhận ra trong tâm của tất cả các học viên 
Pháp Luân Đại Pháp khác.

Cuối cùng, Ngài đã ở đây! Đối với người dân trên khắp thế giới, 
Pháp Luân Đại Pháp đã đến đúng lúc, uy nghiêm, hoàn thiện, và đầy 
trân quý.
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Sự kiện “25 tháng 04” và phố Trường an:
Một sự kiện quan trọng

trên một con phố quan trọng 
[MINH HUỆ] Ngày 25 tháng 04 năm 1999, có 10.000 học viên 

Pháp Luân Công đã đến Phòng kháng cáo ở Phố Phủ Hữu và thỉnh 
nguyện ôn hòa cho Pháp Luân Công, yêu cầu trả tự do cho các học 
viên bị bắt, yêu cầu quyền được phát hành các sách về Pháp Luân 
Công, và quyền cho các học viên Pháp Luân Công được tập công mà 
không bị can nhiễu. Sự kiện “25 tháng 04” là một sự kiện quan trọng 
trong lịch sử Trung Quốc.

Các học viên ở phố Trường an
Tháng 02 năm 1999, ba ngày sau Tết Âm Lịch, tôi đã đến quận Hải 

Điến thông qua phố Trường An. Con phố này dài 05 km, và từ đầu đến 
cuối, tôi có thể nhìn thấy một nhóm người đứng thành nhiều hàng để 
tập các bài công pháp và cầm các biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp. 
Tôi vẫn nhớ về ngày đó như thể đó là ngày hôm qua, không phải vì 
có rất nhiều người, mà bởi vì một không gian mang tính trang nhiêm. 
Tôi phải vật lộn để kiếm sống và phải dậy sớm, nhưng các học viên 
Pháp Luân Công đến và đi tự do, họ sẵn lòng dậy sớm để tập các bài 
tập công vào buổi sáng. Không có quy định bắt buộc hoặc truy cầu lợi 
ích. Sự khác biệt về cảnh giới thật rõ ràng.

Chân Phúc: Ân phúc Đại Pháp nối liền biên giới các quốc gia Tiếp trang 2

Sau khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi 
ông Lý Hồng Chí vào năm 1992, người dân Trung Quốc là những 
người đầu tiên được gặt hái những cây trái của niềm hạnh phúc. Sau 
đó, khi Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra những quốc gia khác, 
người dân ở các quốc gia và các chủng tộc khác nhau cũng đã trải 
qua niềm hạnh phúc mà chỉ đến từ tu luyện.

MoLLy DaNIeLS, sinh ra ở Ấn Độ năm 1932,  chỉ có thể đi lại 
một cách khó khăn. Bà đã đến Hoa Kỳ khi là người chiến thắng giải 
thưởng Fulbright và điều hành một trường dạy viết để đào tạo cho 
những nhà văn chuyên nghiệp. Ngày 16 tháng 03 năm 2002, khi bà 
dựa vào một chiếc bàn để tập các bài công pháp Pháp Luân Công, 
một phép màu đã xảy ra: Bà đột nhiên có thể tự mình đứng dậy.

CuCCI, một lập trình viên máy tính đến từ Romania, bị bệnh 
tăng nhãn áp với áp lực nội nhãn cao (áp lực chất lỏng bên trong 
mắt). Kết quả là, anh đã có thể sớm bị mất thị giác. Biết được điều 
này, anh đã đi tìm bác sỹ ở khắp mọi nơi. Trong khi anh ở trong tình 
trạng khủng khiếp về việc sắp bị mù, một trong những người bạn 
của anh đã giới thiệu trang web Pháp Luân Đại Pháp cho anh. Kể từ 
đó, cuộc sống của anh đã trải qua những thay đổi lớn.

DaNIeL, một thanh niên Tây Ban Nha với vẻ trang nghiêm, 
đã bị cuốn hút bởi thần thoại phương Đông cổ xưa từ khi còn nhỏ. 
Một ngày tại một hội chợ triển lãm, anh đã nhận được một cuốn 
sách nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm sau, anh đã lái xe 
200 km (124 miles) cùng một người bạn đến để học các bài công 
pháp. Daniel nhớ lại: “Khi tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp, mặc 
dù nó hoàn toàn mới đối với tôi, tôi có thể cảm nhận rằng tôi đã có 
một chút hiểu biết về nó trước đó, như thể tôi đã nhận thức được 
nó trước đó. Những nguyên lý Pháp Luân Đại Pháp, Chân- Thiện- 
Nhẫn, chính xác là những giá trị mà con người mong mỏi… Ở đây 
tôi đã tìm thấy viên ngọc quý của văn hóa loài người – Pháp Luân 
Đại Pháp.”

yoNaS TaDDeSSe BIru, sinh ra ở Ethiopia, nói rằng dưới 
sự chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã biết làm một người vị 
tha mà luôn quan tâm đến người khác trước bản thân mình.

Cho đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được tập luyện ở hơn 100 
quốc gia với hơn 100 triệu người thuộc các nhóm dân tộc khác 
nhau. Ở Đài Loan, sau khi chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại 
Pháp Luân Đại Pháp, số lượng học viên đã tăng gấp mười lần. Có 
hàng chục nghìn học viên ở Mỹ và Canada. Ở Úc và New Zealand, 
các điểm tập công Pháp Luân Đại Pháp có thể được tìm thấy ở tất 
cả các thành phố lớn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có mặt ở 
hầu hết các quốc gia châu Âu, từ Iceland đến Hy Lạp, và từ Pháp 
đến Ukraine. Pháp Luân Đại Pháp cũng đã được thấy ở Nam Mỹ 
và châu Phi.

Mặc dù họ khác nhau về văn hóa, ngôn ngữ, và tôn giáo, các học 
viên Pháp Luân Đại Pháp ở khắp mọi nơi đều được hưởng lợi ích 
từ việc tập luyện. Đối với nhiều học viên, sự gặp gỡ đầu tiên với 
Pháp Luân Đại Pháp như thể là tìm thấy một người bạn trăm năm 
chưa gặp.

DeJa MaCwICk SGaIL, một nhà văn Serbian, nhớ lại: “Năm 
1999, khi tôi ở Cộng hòa Séc, tôi thấy một số học viên Pháp Luân 
Đại Pháp đang ngồi thiền. Tôi bị cuốn hút bởi sự an hòa thật sự mà 
họ biểu đạt, và nó cũng khiến tôi cảm thấy tĩnh lặng trong tâm. Khi 
tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi biết rằng tất cả các 
chữ trong cuốn sách là vàng kim. Cuối cùng tôi đã tìm thấy một 
cuốn sách hướng dẫn tôi khám phá ra vũ trụ vô biên xung quanh tôi. 
Cuốn sách này vượt qua tất cả những môn học được biết đến như 
vật lý, toán học, tâm lý học, triết học, và tôn giáo. Một cuốn sách 
như vậy chưa từng tồn tại trước đó.”



Các học viên đã biểu diễn năm bộ công pháp dưới sự hưởng 
ứng nhiệt liệt. Nhiều người đã học các bài công pháp ngay tại 
đó. Những người khác rất vui được biết về môn tập và đã lên án 
chính quyền Trung Quốc vì  bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều 
người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 
Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Một số cá nhân đã mời các học viên tới công ty của họ để 
giới thiệu môn tập. Người quản lý trung tâm mua sắm đã rất 
vui với toàn bộ chương trình và ông đã mời các học viên quay 
lại.

Một đôi vợ chồng đến thăm gian hàng đã nói chuyện với một 
học viên về môn tập, những lợi ích sức khỏe của nó và cuộc 
bức hại ở Trung Quốc trong hơn 15 phút. Sau đó, khi các học 
viên thu dọn trong ngày, người phụ nữ đã quay lại gian hàng 
và liên tục chúc mừng các học viên vì sự kiện. Bà đã rất vui vì 
được biết về Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng bà sẽ bắt đầu tập 
vào ngày hôm sau.

Trung Nam Hải là nơi đặt Hội đồng nhà nước. Một sự kiện 
liên quan đến 100 triệu học viên là một sự kiện của quốc gia, 
vì vậy điều này hoàn toàn hợp lý để Hội đồng nhà nước giải 
quyết vấn đề. Các học viên Pháp Luân Công đã yêu cầu một 
cách ôn hòa các quyền của họ mà không có bạo lực hay la hét, 
chỉ dùng lòng từ bi của người tu luyện để giải quyết vấn đề. 
Không phải là họ làm điều đó cho sự hòa bình và yên ổn của 
quốc gia hay sao?

Bức hại khiến lòng người bất an
Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 là một cơ hội cho 

ĐCSTQ chọn lựa giữa đối thoại hòa bình và đàn áp chính trị. 
ĐCSTQ đã chọn đàn áp, khiến cho không chỉ hủy hoại hoàn 
toàn đạo đức của quốc gia mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội, 
ảnh hưởng đến toàn bộ người dân Trung Quốc. ĐCSTQ đã cố 
hết sức mình để tuyên bố rằng đó chỉ là việc cố thiết lập một 
“xã hội hài hòa”, lừa dối người dân tin vào chính sách cứng rắn 
sẽ giúp xã hội ổn định và tăng trưởng kinh tế, nhưng sự thực 
thì ngược lại.

Gần đây, một nghiên cứu xã hội của Đại học Thanh Hoa đã 
chỉ ra rằng ngay cả khi ngân sách an ninh đã đạt 75 tỷ đô la, 
tương đương với chi phí quân sự, mâu thuẫn vẫn nảy sinh liên 
tục, và xã hội đã bị chìm vào vòng luẩn quẩn của “càng muốn 
duy trì ổn định, thì ổn định càng ít.” Nguyên nhân cơ bản là 
chính phủ hiện tại chính trị hóa các mâu thuẫn xung đột lên 
người dân, do liên quan đến những lợi ích và quyền cơ bản, và 
đã ngăn chặn tàn bạo và đàn áp người dân.

Báo cáo viết “dữ liệu nghiên cứu đã chỉ rõ rằng nguyên nhân 
của nhiều xung đột là sự thiếu liên kết và biểu đạt của người 
nắm lợi ích. Nếu chúng ta không giải quyết những vấn đề cơ 
bản của việc mất cân bằng lợi ích và công bằng trong xã hội, và 
chỉ đàn áp và ngăn chặn những người có lợi ích hợp pháp dưới 
cái tên ổn định, thì chỉ làm tăng thêm nhiều vấn đề, gia tăng 
xung đột, và là nguyên nhân gây mất ổn định trong xã hội.”
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[MINH HUỆ]Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bangalore đã 
dựng một gian hàng trong hai ngày để giới thiệu Đại Pháp cho người 
dân ở một trong những trung tâm mua sắm Gopalan vào ngày 31 tháng 
03 và ngày 01 tháng 04 năm 2012. Các học viên ở Hyderabad cũng đã 
tham gia hoạt động.

Bangalore, Ấn Độ: Nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và 
thu thập chữ ký để chấm dứt cuộc bức hại 

Sự kiện “25 tháng 04” và phố Trường an:
Một sự kiện quan trọng trên một con phố quan trọng 

Tiếp trang 3

Phố Trường An là một trong những con phố quan trọng ở Trung 
Quốc. Nhiều người Trung Quốc tin rằng đó là “con phố đứng đầu 
trong vùng đất của Thần.” Phố Trường An được xây dựng trong thời 
nhà Minh, và nó có tên là Trường An từ thời nhà Thanh, nghĩa là “một 
nơi an toàn và yên bình vĩnh cửu.”

Văn hóa tu luyện của người Trung Quốc đã tồn tại trong thời gian 
dài và có nội hàm thâm sâu. Các học viên Pháp Luân Công tuân theo 
tiêu chuẩn của “Chân – Thiện – Nhẫn” và hướng đến việc trở về bản 
tính nguyên thủy của họ, vì vậy điều này thích hợp cho họ khi tập các 
bài công pháp tại phố Trường An để quảng bá văn hóa truyền thống 
Trung Hoa.

Sự kiện “25 tháng 04” và Trung Nam Hải
Bức tường phía Đông Trung Nam Hải nối với Tử Cấm Thành. 

Bên ngoài bức tường phía Tây của nó là phố Phủ Hữu, cắt với phố 
Văn Tân ở phía Bắc Trung Nam Hải. Ở khu phía Tây là hai phố Phủ 
Hữu và Trường An giao nhau. Phòng kháng cáo quốc gia nằm ở phố 
Phủ Hữu nhưng lại không có địa chỉ cụ thể. Lối vào chính của Trung 
Nam Hải, Tân Hoa Môn, nằm trên phố Tây Trường An, nơi có dòng 
chữ “Vì nhân dân phục vụ” được khắc ở trên tường.

Từ báo cáo của kênh CCTV và nhiều bức ảnh khác, mọi người có 
thể thấy bức tường đằng sau các học viên không phải là Trung Nam 
Hải – nó cắt ngang qua con phố từ chỗ họ. Ngày 25 tháng 04 năm 
1999, không có một người nào gần Tân Hoa Môn, lối vào Trung 
Nam Hải.

“Bao vây Trung Nam Hải” hoàn toàn là điều lừa dối, để đánh lừa 
những ai không có mặt ở đó. Để bao vây một nơi có nghĩa là phải 
bao vây nó từ mọi phía, nhưng lối vào chính lại được mở rộng, và 
không có ai tấn công hay bao vây. Thủ tướng Chu Dung Cơ đã gặp 
những người đại diện vào ngày hôm đó, và công an thì tán ngẫu gần 
đó. Với sự tin tưởng lẫn nhau như thế, thì cuộc tấn công ở đâu?


