
[MINH HUỆ] “Tôi có thể học Pháp Luân Công ở đâu’?” “Tại sao chính phủ Trung Quốc đàn áp 
Pháp Luân Công?” Ngày 12 tháng 05 năm 2012, nhiều người đã đặt những câu hỏi này tại quảng 
trường Thời Đại (Times Square).

Hơn 7.000 học viên Pháp Luân Công tham gia các sự kiện của lễ kỷ niệm ngày 13 tháng 05 tại 
New York. Trong số hàng loạt các sự kiện, nhóm tập công và các màn biểu diễn kỷ niệm tại quảng 
trường Thời đại vào ngày 12 tháng 05 đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Chín chiếc xe buýt 2 
tầng được trang trí với các biểu ngữ lớn có dòng chữ “Kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng 
truyền” và “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh đã chạy xung quanh quảng 
trường Thời đại.

Học viên Ngụy San San là một họa sĩ. Cô là em gái của nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Ngụy 
Kinh Sinh. Cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 2008. Đây là lần đầu tiên cô tham gia 
một sự kiện Pháp Luân Công ở Mỹ. Cô cho biết cô rất vinh dự khi được tham gia một sự kiện Pháp 
Luân Công quy mô lớn đến vậy.

San San bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công sau khi xem Thần Vận vào năm 2008. Cô bị viêm 
khớp, nhưng đã cảm thấy bớt đau nhức khi xem Thần Vận. Cô nói: “Đây chắc chắn là món quà của 
các đấng thần thánh. Tôi cảm nhận được sự cải thiện rõ rệt trong sức khỏe của mình sau khi xem 
buổi biểu diễn.” Sau đó, cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Cô giải thích: “Sau đó tôi đọc sách 
Đại Pháp cùng những người khác và cảm thấy quan điểm của tôi về thế giới đã thay đổi. Tâm tính 
của tôi cũng đã thay đổi. Bây giờ tôi không còn tức giận với các mâu thuẫn nhỏ. Vì vậy, tôi đã đề 
cao tâm tính của mình rất nhiều.”

Ông Lưu đến từ New York là một nhà báo. Ông nói: “Khi thấy một số người tập luyện Pháp Luân 
Công, tôi đã tham dự hội thảo khóa học Pháp Luân Công chín ngày. Tôi lớn lên ở Trung Quốc và 
không tin vào Thần Thánh. Nhưng tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công có thể giúp mọi người cải thiện 
sức khỏe. Từng bước một, tôi dần dần tham gia và bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Tôi cảm 
thấy tốt hơn và tốt hơn nữa”. Ông hy vọng người dân Trung Quốc sẽ hiểu sự thật đằng sau cuộc đàn 
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Giới thiệu

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.

New York : Sự hiện diện ôn hòa mà mạnh mẽ của Pháp Luân Công
             tại quảng trường Thời Đại

Để biết thêm thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên thế 
giới, vui lòng truy cập: http://vn.minghui.org/news/
Tìm hiểu thêm về thực hành Pháp Luân Công,
vui lòng truy cập: www.falundafa.org
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Nhóm tập công ở Quảng trường Thời Đại

Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Đức Tường

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.

áp. Ông nói: “Pháp Luân Công bị nói xấu 
ở Trung Quốc. Pháp Luân Công không 
giống những gì tổ chức tuyên truyền vẽ ra. 
Tôi hy vọng mọi người có thể vượt qua sự 
phong tỏa thông tin để biết được sự thật.”

Ông Suhail Desai, một người London 
làm việc tại Mỹ trong hơn mười năm, cho 
biết ông đã xem một triển lãm mô phỏng 
các phương tiện tra tấn của ĐCSTQ ở 
Manhattan cách đây bốn năm và rất cảm 
động. Ông không thể hiểu tại sao một môn 
tập luyện ôn hòa đến như vậy lại bị bức 
hại tại Trung Quốc. Hôm nay, ông nhìn 
thấy rất nhiều học viên tại quảng trường 
Thời Đại và ông đã biết nhiều hơn về môn 
tu luyện và cuộc bức hại. Ông nói ông ủng 
hộ Pháp Luân Công.

Nhiếp ảnh gia Jack Grady đã lên kế 
hoạch xuất bản một cuốn sách về quảng 
trường Thời Đại. Ông đã chụp rất nhiều 
ảnh biểu diễn tập công của các học viên 
Pháp Luân Công. Ông nói rằng ông cảm 
thấy năng lượng hòa bình trong các bài tập 
Pháp Luân Công.

Giáo sư Tiến sĩ đã về hưu Guppelberg 
nói rằng các học viên Pháp Luân Công 
“Trông thì ôn nhu, mà biểu lộ sức mạnh. 
Điều này có nghĩa là, một nội tâm mạnh 
mẽ, mà bề ngoài hòa nhã. Nó cũng giống 
như các tín đồ Cơ Đốc giáo trong những 
năm đầu thể hiện sức mạnh của sự kiên 
trì.” Ông nói rằng Pháp Luân Công có thể 
được nhìn thấy trên khắp thế giới và họ 
không bao giờ dùng đến bạo lực, mà chỉ 
sử dụng phương tiện hòa bình và hợp tình 
hợp lý để phản đối cuộc đàn áp. “Các học 
viên Pháp Luân Công biểu hiện sức mạnh 
nội tâm mạnh mẽ.”



[MINH HUỆ] Ngày 13 tháng 05 năm 2012 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 
20 ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế 
Giới lần thứ 13, và ngày sinh nhật của Sư Phụ Lý Hồng Chí tôn kính. Các 
học viên ở Hồng Kông đã tổ chức một cuộc mít tinh và đại diễu hành vào 
ngày 06 tháng 05 năm 2012 để hân hoan kỷ niệm dịp đặc biệt này. Đồng 
thời họ cũng thông báo cho công chúng về sự tốt lành của Pháp Luân Đại 
Pháp, phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công bởi Đảng Cộng Sản Trung 
Quốc  (ĐCSTQ), kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và đưa thủ phạm chính 
ra công lý.

Học viên từ Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao và Đông Nam Á, mặc 
trang phục tập công màu vàng, tập trung tại sân chơi Trường Sa Loan 
ở Cửu Long vào buổi sáng sớm để tập các bài công pháp cùng với âm 
nhạc thanh bình.

Vào 2 giờ chiều, cuộc diễu hành khởi hành, dẫn đầu bởi đoàn nhạc 
Thiên Quốc. Cuộc diễu hành đi dọc theo trung tâm thành phố nhộn nhịp 
ở Cửu Long. Nhiều du khách Trung Quốc lần đầu tiên thấy cuộc diễu 
hành của các học viên Pháp Luân Công, và họ cảm thấy ngạc nhiên. 
Một người đàn ông trung niên nói, “Lần đầu tiên tôi được thấy cảnh 
tượng huy hoàng như vậy, thật sự tuyệt vời.” Một phụ nữ trẻ đã rất ấn 
tượng bởi cuộc diễu hành với các sĩ quan cảnh sát dẫn đường. Cô nói, 
“Rất khác với ở đại lục. Thật ngoạn mục!”

Một phụ nữ trẻ từ Thâm Quyến cẩn thận đọc các thông điệp trên 
biểu ngữ, và nói: “Nếu tất cả là thật, cuộc đàn áp phải dừng lại, và chân 
tướng cần phải được phơi bày ra.”

Một số khách du lịch từ Thượng Hải xem cuộc diễu hành với sự tò 
mò. Một người đàn ông trung niên cho biết, “Tôi cảm thấy quyền lợi 
của họ nên được tôn trọng và ủng hộ, chứ không phải là bị đàn áp.” Ông 
tin tưởng rằng đến một ngày công lý sẽ chiến thắng.

Một người đàn ông nói,“Tôi ngưỡng mộ họ, chúng tôi không thể thấy 
những điều này tại những nơi công cộng ở đại lục. Tôi hi vọng sẽ có các 
hoạt động tương tự ở Trung Quốc.”
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Hồng Kông kỷ niệm ngày
Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền 

Bài của một học viên ở Hồng Kông

Các viên chức bảo vệ học viên Pháp Luân Công 

Dẫn đầu bởi
Đoàn Nhạc Thiên Quốc, 
cuộc diễu hành thu hút
được sự chú ý
của rất nhiều người
qua đường

Vào ngày 06 tháng 05, hàng trăm học viên ở Hồng Kông
và từ các quốc gia khác tổ chức kỷ niệm lần thứ 20

ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật Sư Tôn

[MINH HUỆ] Trong vài tháng qua, chính quyền Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) ở tỉnh Sơn Đông đã dùng cớ là “duy trì an 
ninh của “Hai Hội nghị” và “Đại hội đảng lần thứ 18” sắp tới” để 
giám sát các học viên Pháp Luân Công. Họ cử hai người để giám 
sát từng học viên tại mỗi làng. Họ cũng ra lệnh dán thông báo trên 
mọi đường phố lớn và các lối đi nhỏ, yêu cầu người dân “tố giác 
các học viên với chính quyền để nhận phần thưởng.” 
Họ hy vọng rằng người dân thường không hiểu sự 
thật về Pháp Luân Công sẽ hợp tác. Họ không 
quan tâm điều này là bất hợp pháp và là một 
tội ác chống lại Đại Pháp. Nỗ lực này của 
họ đã bị nhiều viên chức thôn chống lại.

Một viên chức thôn cấp huyện đã 
không dán tờ thông báo, mà giữ chúng 
trong một nhà kho sau khi cấp trên của 
anh ấy kết thúc cuộc họp và giao cho anh 
trách nhiệm dán các thông báo. Anh cũng 
nói với một học viên trong thôn: “Một lần 
nữa, cấp trên của tôi đã tổ chức một cuộc 
họp và bảo chúng tôi tố giác các học viên. 
Trong những tháng tới anh/chị nên chú ý 
nhiều hơn đến an toàn của mình.”

Có hai học viên trong thôn đó. Họ đã phân phát 

các tờ rơi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trong những năm 
qua tại tất cả các thôn và trấn gần đó. Công an địa phương biết 
điều này nhưng không làm bất cứ điều gì chống lại các học viên.

Một viên chức cấp thôn khác đã đến thăm một học viên sau 
khi tham gia vào cuộc họp cấp trấn của ĐCSTQ, nơi mà chính 

quyền ra lệnh tăng cường việc bắt giữ các học viên. Ông 
ấy bảo người học viên chú ý đến an toàn nhiều 

hơn: “Thôn của chúng tôi không dán các thông 
báo như được chỉ thị. Nếu Cục công an địa 

phương gửi một đội thanh tra đến, chúng 
tôi sẽ làm việc với họ. Các viên chức thị 
trấn nói rằng có tám hay chín học viên 
trong thôn này. Xin hãy khuyên mọi 
người cực kỳ thận trọng.”

Sau khi nghe các yêu cầu tại một 
hội nghị, một viên chức thôn nói với 
cấp dưới rằng: “Có một học viên trong 
thôn của anh. Anh cần bảo cô ấy thận 

trọng hơn trong những tuần sắp tới.”
Người viên chức thôn hỏi: “Chúng ta 

sẽ làm gì với đống thông báo này?” Viên 
chức thị trấn nói: “Giữ chúng lại, đừng có 

dán. Sau khi tình hình ổn rồi thì đốt chúng đi.”



[MINH HUỆ] Từ lâu, nền văn hóa Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân 
Công, bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người Việt Nam đã bắt đầu tập Pháp 
Luân Công.

Năm 2000, Lê Tiến là một trong số ít 
những người Việt Nam đã bắt đầu tập Pháp 
Luân Đại Pháp sau khi xem trên inter-
net. Những Pháp lý uyên thâm trong cuốn 
Chuyển Pháp Luân đã làm anh, một người 
tin theo đạo Phật, ấn tượng sâu sắc.

Năm 2002, video bài giảng Pháp Luân 
Đại Pháp tiếng Việt đã xuất hiện trên in-
ternet. Trong những năm tiếp theo, cuốn 
Chuyển Pháp Luân tiếng Việt đã được xuất 
bản. Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng 
khắp đất nước. Ngày càng có nhiều người 
Việt Nam từ mọi tầng lớp theo tập.

Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền 
miệng rộng rãi. Ngày càng có nhiều người 
hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Ước tính, năm 
2011, ở Việt Nam có hơn 1.500 người đã tập 
Pháp Luân Đại Pháp. Hiện nay, có khoảng 
35 điểm tập công trên khắp cả nước.

Những câu chuyện cảm động
Gia Đắc là một phụ nữ lớn tuổi trong 

một gia đình có chín anh chị em. Bà đã 
tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp trên internet 
vào năm 2010 và đã bắt đầu tập luyện. Chỉ 
trong một tuần, bà đã chứng kiến những 
thay đổi của bản thân. Vì thế người nhà của 
bà từng người một đã vui vẻ tham gia tập 
luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tập luyện khiến 
cho mọi người có một thân thể khỏe mạnh. 
Những lời giảng của Sư Phụ yêu cầu mọi 
người hướng nội, mang lại sự hòa hợp và 
hạnh phúc cho gia đình.

Đỗ Ngọc Bình, một quan chức nhà 
nước, thường đi xem bói. Sau khi tập Pháp 
Luân Đại Pháp, ông không còn sợ phải đối 
mặt với một cuộc sống rủi ro hay bất ổn 
nữa, và ngừng đi xem bói. Ông nghĩ cho 
những người xung quanh nhiều hơn. Các 
đồng nghiệp đã nhận thấy sự thay đổi này 
và đã biết sự tốt lành của Pháp Luân Đại 
Pháp. Thông qua ông, nhiều đồng nghiệp 
và người nhà của ông đã bắt đầu tập Pháp 
Luân Đại Pháp.

Hoàng Văn Lâm đã trở nên từ bi hơn với 
anh trai của mình sau khi tập Pháp Luân 
Đại Pháp. Trước khi tập, anh đã tức giận và 
ghét anh trai mình vì đã lấy tài sản thừa kế 
của anh. Anh không thể tha thứ cho anh ấy. 
Nhưng sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, anh 
đã hiểu rằng đức quan trọng hơn của cải. Vì 
thế anh đã gần gũi với anh trai mình, đặc 
biệt khi anh trai anh lại phải trải qua thời 
gian khó khăn trong cuộc sống. Hai anh em 
đã chia sẻ sự an hòa nội tâm mà Pháp Luân 
Đại Pháp đã mang lại.

Ngày càng nhiều người hơn biết 
về Pháp Luân Đại Pháp

Ở Việt Nam, nhiều người từ khắp nơi 

đã tham gia tập luyện. Họ có thể nghe về 
Pháp Luân Đại Pháp trên xe buýt, trong 
chợ, ở nhà hàng, hay trên đường phố. Mọi 
người đã bị thu hút bởi những bài công 
pháp tuyệt vời. Họ cũng đã biết về cuộc 
bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp 
ở Trung Quốc.

Tại một điểm thu hút khách du lịch nổi 
tiếng ở Hà Nội, Nguyễn Hoài Linh và các 
học viên Pháp Luân Công địa phương 
thường xuyên tới đó và gặp gỡ với nhiều 
du khách, đặc biệt là du khách Trung Quốc. 
Một số đi cùng bạn bè, một số đi riêng 
bằng xe buýt. Những người này thường có 
thể thấy các học viên từ xa. Họ luôn sẵn 
sàng chấp nhận tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp, 
thẻ đánh dấu trang sách, hoa sen giấy, hay 
các đĩa VCD.
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Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới: Việt Nam 

Một điểm tập công

Nhóm học Pháp

Ngồi thiền

Ở Trung Quốc, hàng trăm nghìn học 
viên Pháp Luân Công đi theo nguyên lý 
Chân-Thiện-Nhẫn đã bị bắt giam và đánh 
đập. Thậm chí tệ hơn, một số bị lấy cắp 
nội tạng bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì 
lợi nhuận béo bở. Thông qua những nỗ lực 
không mệt mỏi giảng chân tướng về Pháp 
Luân Đại Pháp của các học viên, ngày càng 
nhiều viên chức Việt Nam đã biết sự thật và 
lựa chọn một tương lai tốt hơn cho mình.

Phạm Hoàng Thảo liên tục nói với gia 
đình cô sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân 
Đại Pháp ở Trung Quốc, và phát những 
cuốn tài liệu nhỏ cho người dân địa phương. 
Một lần cô bị một viên chức Việt Nam mà 
sau này đã bắt giữ cô tra hỏi. Cha cô, một 
người tốt bụng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, 
đã đi đến đồn cảnh sát. Khi phải đối mặt với 
thách thức này, ông đã không sợ hãi. Ông 
đã nói với cảnh sát những gì ông biết từ con 
gái mình, và nói với cảnh sát rằng con gái 
ông không làm gì sai. Ông nói thêm rằng 
cảnh sát phải làm điều gì đó tốt đẹp. Ngay 
sau đó, Hoàng Thảo đã được thả và về nhà 
với cha mình.

Trần Sách là một học viên mới, từ năm 
2010. Trong một thời gian rất ngắn, cô cảm 
thấy cuộc đời cô đã thay đổi rất nhiều. Cô 
không còn lo lắng về những mâu thuẫn 
gia đình, bệnh tật, hay xung đột tâm lý 
nữa. Một ngày, cô và các bạn đồng tu đã 
tham dự một đám cưới ở ngoại thành. Trên 
đường đi, họ đã phát nhiều tài liệu và đĩa 
CD. Một viên công an đã đi theo họ và đưa 
họ về đồn. Các học viên nhân cơ hội này để 
giảng chân tướng cho cảnh sát, nói với họ 
về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. 
Thái độ bình tĩnh và ôn hòa của họ đã thay 
đổi cuộc tra hỏi thành một cuộc trao đổi về 
văn hóa truyền thống và giá trị đạo đức. 
Tối hôm đó, người công an đã thẳng thắn 
xin lỗi họ. Một viên công an đã xin họ cuốn 
sách Chuyển Pháp Luân và các sách Pháp 
Luân Đại Pháp khác.



Lần đầu tiên, bà Loan chỉ mất hai ngày 
để đọc qua sách Chuyển Pháp Luân. Nhiều 
ẩn đố trong cuộc sống của bà đã được giải 
đáp, và sau khi tập luyện Pháp Luân Đại 
Pháp, sức khỏe của bà được cải thiện. Bà 
cũng nhận ra rằng trong cuộc sống và công 
việc, luôn có những xung đột hay đối đầu. 
Bà có thể thấy lý do đằng sau mỗi vấn đề 
và có thể dễ dàng từ bỏ chấp trước và bảo 
trì một tâm thái dễ chịu. Bà Loan đã từng 
đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp 
Luân Công và sau đó đã bị đưa vào một 

trại lao động cưỡng bức.
“Tôi đã trải qua cuộc đàn áp, cuộc sống của tôi thay đổi, nhưng tôi 

vẫn là một người phụ nữ hạnh phúc. Mỗi học viên đều trải nghiệm 
được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và cuộc bức hại không thể 
nào tiêu diệt Đại Pháp được. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thất 
bại.” bà Loan cho biết.

“Chân-Thiện-Nhẫn” là giá trị 
phổ quát trên toàn thế giới

Ông Lô và vợ của ông đến New York 
từ Nhật Bản để kỷ niệm 20 năm ngày 
Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Cặp 
vợ chồng này đã đến thành phố New 
York mỗi năm kể từ khi ĐCS Trung 
Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công. “Vào thời điểm đó, chúng tôi đã 
yêu cầu Liên Hiệp Quốc và Mỹ đứng về 
phía công lý và hỗ trợ Pháp Luân Công. 
Bây giờ ở Mỹ, ngày càng nhiều người 
Mỹ ủng hộ Pháp Luân Công. Điều này 
rất khác với mười năm trước đây. Bây giờ người ta ủng hộ Pháp 
Luân Công. Ở Nhật Bản cũng tương tự.”, ông Lô cho biết.

Chuyên ngành của ông là lịch sử. Ông bắt đầu đọc sách Chuyển 
Pháp Luân sau khi được một người bạn giới thiệu vào năm 1996. 
Ngay lập tức ông nhận ra rằng nó là một quyển sách rất đặc biệt. 
“Chân-Thiện-Nhẫn, những nguyên lý rất tốt. Quyển sách đã chạm 
vào trái tim tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn được đọc và học Pháp 
Luân Đại Pháp.”
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[MINH HUỆ] Hai ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn trước 
tòa nhà Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York vào ngày 11 tháng 05 năm 
2012, với màn biểu diễn công pháp và các màn trình diễn khác, để chào 
mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp và kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại 
Pháp hồng truyền.

Những người tham gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng tất cả họ 
đều được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp, và đều muốn cảm ơn Sư Phụ.

Cô Sophie đến từ Thụy Điển đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp trong 
mười năm. Cô rất hạnh phúc và vui mừng được tham gia lễ kỷ niệm tại 
thành phố New York.“Tôi đã luôn tìm kiếm một đức tin. Sau khi tôi học 
Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy nó rất, rất tốt. Đây là điều mà tôi đã luôn 
tìm kiếm. Cho đến bây giờ tôi đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp được mười 
năm. Không gì trên thế giới con người có thể sánh được với Đại Pháp”, cô 
nói với một nụ cười trên khuôn mặt.

Cô Sophie học Pháp Luân Đại 
Pháp bên ngoài Trung Quốc. Qua 
một số tài liệu giảng rõ sự thật, cô đã 
biết được rằng các học viên Đại Pháp 
vẫn kiên định với đức tin của họ ngay 
cả khi đối mặt với cuộc đàn áp. Trái 
tim của cô đã lay động. Cô nhận ra đó 
là đức tin mà người ta sẽ bảo vệ bằng 
cả mạng sống của mình.

Cô Sophie có trình độ học vấn cao 
và luôn thích tự mình tìm câu trả lời. 
“Lúc đầu, gia đình của tôi hỏi tôi tại 
sao tôi tập luyện Pháp Luân Công. 

Nó có giống với những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mô tả 
không? Trên thực tế, ở nước ngoài, nhiều học viên có bằng cấp cao, 
và là học giả, tiến sĩ, và rất nhiều người phương Tây. Tôi nghĩ rằng 
điều này đủ để cho thấy Pháp Luân Công là như thế nào.“

Bà Loan Sảng, một học viên đến từ Úc, nói một cách cởi mở và 
nhiệt tình,“Tôi rất phấn khởi. Hôm nay là một ngày đặc biệt.” Bà 
Loan cho biết, “Tôi có tâm trạng lẫn lộn. Đảng Cộng sản Trung 
Quốc tuyên bố sẽ nhổ tận gốc Pháp Luân Công trong vòng ba tháng, 
nhưng kết quả lại là trái ngược. Pháp Luân Công đã lan rộng đến 
hơn 100 quốc gia. Nhưng nó vẫn còn bị bức hại tại Trung Quốc. Tôi 
là một trong những người bị bức hại tại Trung Quốc. Vì vậy, nếu có 
cơ hội, tôi sẽ tham gia sự kiện này hàng năm, cho đến khi cuộc bức 
hại chấm dứt.”

[MINH HUỆ] Chí Kiên là trưởng Đội An ninh Kinh tế. Dù cũng 
là trưởng Phòng 610 địa phương, ông ấy biết Pháp Luân Đại Pháp 
là tốt và tin rằng “thiện ác hữu báo.” Ông đồng cảm với Pháp Luân 
Đại Pháp và tích cực bảo vệ các học viên. Ông thoái khỏi ĐCSTQ 
vào đầu năm 2005.

Ông dùng địa vị của mình để bảo vệ các học viên. Phòng 610 cấp 
trên đã nhiều lần nêu tên các học viên và cố đưa những học viên ở nơi 
ông làm việc đến một trại tẩy não. Ông đã làm hết sức mình để bảo vệ 
các học viên, và kết quả là không ai bị đưa đến trại tẩy não cả.

Năm 2010, một học viên tại đơn vị làm việc của ông bị nhân viên 
Đội An ninh Nội địa bắt giữ. Sau khi biết điều này, ông gọi cho cấp 
dưới của mình để can thiệp và cuối cùng ngăn được việc người học 
viên bị bức hại thêm.

Một lần khác, một học viên nằm ngoài quyền quản lý của ông bị 
bắt giữ và nhà anh ấy bị lục soát. Phòng 610 đã lấy đi vài tài sản cá 
nhân của anh để làm bằng chứng cho việc chống lại anh. Khi biết 
điều này, ông ấy ngay lặp tức đến gặp người lãnh đạo phụ trách và 

Liên Hiệp Quốc chứng kiến lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới

Một trưởng Phòng 610 hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

yêu cầu thả người học viên. Sau đó ông liên hệ trưởng Phòng 610 
của đơn vị người học viên và thảo luận cách cứu anh ấy. Người học 
viên rốt cuộc đã được thả, và hầu hết tài sản của anh ấy được hoàn 
trả lại.

Chí Kiên cho tôi thấy những đồ vật của người học viên mà bị đơn 
vị của anh tịch thu. Ông đã lặng lẽ giữ lại một vài biểu ngữ và những 
cuốn sách đẹp. Ông ấy cũng nhờ các học viên gỡ bỏ tất cả mọi tuyên 
truyền của ĐCSTQ khỏi phòng của ông.

Ông ấy nói với nhân viên trong cục rằng khi thấy có người phân 
phát hay dán các tài liệu Pháp Luân Công, hãy bảo họ rời đi nhanh 
chóng. Đó là tất cả – không đánh đập, không bắt giữ, không gì cả, 
và kết quả là rất ít rắc rối cho mọi người.

Vì Chí Kiên không tích cực trong cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công, ông đã bị mất đi nhiều ngàn nhân dân tệ tiền thưởng từ 
Phòng 610 cấp trên. Khi chúng tôi đề cập điều này, ông nói: “Tôi 
sẽ không nhận chúng nếu họ đưa tôi, vì đó không phải là đồng 
tiền lương thiện.”

Cô Sophie đến từ Thụy Điển

Bà Loan Sảng,
một học viên đến từ Úc

Ông Lô đến từ Nhật Bản


