
[MINH HUỆ] Một ngày tháng 12 năm 1992, Hội Sức khỏe 
Đông Phương đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Một phụ nữ 
trung niên mà bụng đã phình to hơn bụng của phụ nữ mang bầu 
tháng thứ 9 dựa vào cánh tay của người chồng đi đến tiền sảnh 
của triển lãm. Một người biết cô ấy nói rằng cô ấy không mang 
thai, mà có một khối u trong bụng. Bệnh viện không thể chữa 
lành cho cô, nên cô và chồng đã đến triển lãm và cuối cùng tìm 
một thầy khí công.

Vị thầy khí công ngay lập tức điều chỉnh cơ thể của cô. 
Khoảng 20 phút trôi qua, bàn tay của vị thầy khí công đã thực 
hiện một động tác như thể đưa tay vào đâu và lấy ra cái gì đó. 
Bụng của bệnh nhân xẹp xuống ngay lập tức, trở lại kích thước 
bình thường của nó. Cặp vợ chồng này đã quá vui mừng và cảm 
kích, họ ngay lập tức quỳ xuống và khấu đầu tạ ơn vị thầy khí 
công. Những người chứng kiến điều này vào thời điểm đó đã 
lặng người trong kinh ngạc. Khi họ chợt nhận thức được những 
gì họ đã thấy, những tràng pháo tay vang lên như sấm.

Vị thầy khí công này là ai? Ông là Lý Hồng Chí, người sáng 
lập Pháp Luân Công.

Hai mươi năm trước, ông Lý Hồng Chí và một số đệ tử tham 
gia Hội Sức khỏe Đông Phương tại Bắc Kinh năm 1992. Tại 
Triển Lãm, tác dụng chữa bệnh mạnh mẽ của Pháp Luân Công 
đã thu hút sự chú ý của người dân. Ông Lý đã trở thành vị thầy 
khí công nhận được nhiều giải thưởng nhất tại triển lãm.

Ông Lý một lần nữa dẫn một số đệ tử của mình đến tham gia 
Hội Sức Khỏe Đông Phương năm 1993 ở Bắc Kinh. Ông Lý đã 
tham dự Hội lần này với tư cách là một trong các thành viên Ban 
Tổ chức. Ông Lý đã được trao giải thưởng cao nhất của triển 
lãm, giải thưởng “Thúc đẩy tiến bộ Khoa học,” ông cũng nhận 
được “Giải Vàng đặc biệt” và danh hiệu “Thầy khí công được 
hoan nghênh nhất.”

Trong hai lần Hội Sức Khỏe Đông Phương liên tiếp, ông Lý 
Hồng Chí điều chỉnh cơ thể cho nhiều bệnh nhân bị bệnh nan y. 
Trong Triển lãm, nhiều người đã chứng kiến một số bệnh nhân nằm 
trên cáng đến, một số cần người khác đẩy xe lăn đến, một số là 
người khác cõng đến, và một số được hộ tống đến. Sau khi ông Lý 
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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.

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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Giải thưởng ông 
Lý Hồng Chí đã 
nhận được tại hai 
Hội Sức Khỏe 
Đông Phương vào 
năm 1992 và 1993 

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.

Pháp Luân Công được chào đón
tại các Triển Lãm Y tế và Sức khỏe trên toàn thế giới 
Bài viết của Nghi Gia Ngôn

thực hiện một vài động tác tay trong không khí và dậm mạnh một vài 
lần trên mặt đất, bệnh tật của họ biến mất một cách kỳ diệu. Không 
còn cần đến cáng và xe lăn, một số bệnh nhân đã có thể đứng dậy 
khỏi ghế ngay lập tức, và một số đã có thể đi bộ ngay sau đó…

Giáo sư Khương Học Quý, Trưởng Ban cố vấn của Triển lãm, cho 
biết, “Cá nhân tôi đã nhìn thấy nhiều phép lạ ở Triển lãm được tạo 
ra bởi Sư Phụ Lý Hồng Chí, và Pháp Luân Công thật xứng đáng với 
danh hiệu ‘Minh Tinh Công Phái’. Là Trưởng Ban cố vấn của Triển 
lãm, tôi muốn khuyên tất cả mọi người tập Pháp Luân Công.”

Tại “Triển Lãm Thế giới và châu Mỹ” được tổ chức ở Madrid mùa 
xuân năm 1997, Pháp Luân Công lần đầu tiên xuất hiện ở Tây Ban 
Nha. Từ năm 2001 đến năm 2003, Pháp Luân Công đã trở nên rất 
phổ biến tại các Triển lãm Y tế Quốc gia Tây Ban Nha, được nhiều 
phương tiện truyền thông đưa tin với những báo cáo tích cực. Nhà tổ 
chức Triển lãm cho biết,“Pháp Luân Công của các bạn đã gần như 
trở thành một triển lãm đặc quyền — đó là triển lãm duy nhất được 
phép trưng bày ngoài trời.”

Năm 2001, một Triển lãm Y tế ba ngày được tổ chức tại Mannheim, 
Đức, các gian hàng của Pháp Luân Công đã trở thành một trong 
những gian hàng phổ biến nhất. Các buổi Hội thảo của Pháp Luân 
Công lần nào ghế ngồi cũng hết và nhiều người đã phải đứng nghe.

Năm 2008, Triển lãm Y tế Đức lần thứ ba được tổ chức tại Leipzig. 
Hiệu quả tuyệt vời của Pháp Luân Công trong việc cải thiện sức khỏe 
đã thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan. Trong hai ngày diễn 
ra Triển lãm, nhà tổ chức đã sắp xếp cho Pháp Luân Công ba cuộc 
hội thảo và lần nào hội thảo cũng đều chật kín chỗ ngồi.



Bà Bảo Học Trân được thả vào tháng 10 năm 2004, nhưng bà 
vẫn bị cảnh báo và đe dọa không được tiếp tục tập luyện Pháp Luân 
Công. Sau nhiều khó khăn, bà cuối cùng đã lấy được hộ chiếu và 
đến Đan Mạch.
Kênh tin tức của đài truyền hình Đan Mạch DR phỏng vấn 
học viên bị bức hại

Kênh tin tức của đài truyền hình Đan Mạch DR đã thực hiện một 
chuyến đi đặc biệt đến nơi ở của bà Bảo Học Trân để phỏng vấn bà 
vào ngày 14 tháng 06. Bà đã mô tả việc điều trị vô nhân đạo và lạm 
dụng thân thể mà bà đã trải qua trong nhà tù của ĐCSTQ. Bà nói 
trong nước mắt: “Bây giờ tôi đã được tự do, tôi rất hạnh phúc. Tôi có 
thể tự do tập công ở Đan Mạch, và có thể nói chuyện với các bạn như 
thế này, nhưng tôi không thể làm điều đó ở Trung Quốc. “ 

Bà Bảo Học Trân hy vọng rằng các phương tiện truyền thông và 
Chính phủ Đan Mạch sẽ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công trong chuyến thăm Đan Mạch của ông Hồ Cẩm Đào.
Đài phát thanh Đan Mạch “Radio24syv” phỏng vấn 
người phát ngôn của Pháp Luân Công

Một đài phát thanh mới được thành lập tại Đan Mạch, Radio24syv, 
phỏng vấn người phát ngôn của  Pháp Luân Công, ông Benny Brix 
trên chương trình Thời sự lúc 8 giờ. Chương trình bắt đầu với nhạc  
“Phổ Độ” của Pháp Luân Công, và đã có phần giới thiệu đặc biệt về 
Pháp Luân Công cho thính giả.  Ông Brix nói với thính giả rằng các 
nguyên tắc tu luyện của Pháp Luân Công là Chân -Thiện - Nhẫn, 
rằng Pháp Luân Công đã được phổ biến và tập luyện bởi người dân 
tại hơn 100 quốc gia. Hàng triệu học viên đã nâng cao tiêu chuẩn đạo 
đức của họ và đạt được các lợi ích sức khỏe.

Khi người giới thiệu chương trình hỏi lý do tại sao ĐCSTQ lại 
đàn áp một nhóm tu luyện hòa bình như vậy, ông Brix cho biết rằng, 
đó là bởi vì Giang Trạch 
Dân sợ việc Pháp Luân 
Công được đón nhận 
một cách nhanh chóng 
trên toàn Trung Quốc. 
Ông ta không thể chịu 
đựng được khi nhìn thấy 
người dân nâng cao các 
tiêu chuẩn đạo đức của 
họ và trở thành người 
tốt hơn, và do đó khăng 
khăng phát động chiến 
dịch đàn áp.
Thỉnh nguyện 
ôn hòa của các 
học viên Pháp 
Luân Công gây 
ấn tượng với giới 
truyền thông 
Đan Mạch

Các học viên 
Pháp Luân Công 
từ Đan Mạch và 
các nước láng 
giềng đã tụ họp 
tại Copenha-
gen vào ngày 15 
tháng 06. Từ sáng 
đến tối, họ đứng trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Quảng trường 
Tòa thị chính ở trung tâm thành phố, và trên [Quảng trường] Højbro 
Plads gần Tòa nhà Quốc hội Đan Mạch, nơi các quan chức Đan 
Mạch tổ chức tiệc chiêu đãi ông Hồ Cẩm Đào. Các học viên nói với 
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Các học viên tập công tại [quảng trường] Høj-
bro Plads gần Tòa nhà Quốc hội Đan Mạch 
kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Tiếp theo trang 1

Pháp Luân Công được chào đón tại các
Triển Lãm Y tế và Sức khỏe trên toàn thế giới

Năm 2003, Barcelona đã tổ chức Triển lãm Y tế quốc gia ở Tây Ban 
Nha. Nhiều khách tham quan đã biết đến Pháp Luân Công.

Tại các Triển lãm Sức Khỏe trẻ em Mátxơcơva, Pháp Luân Công 
đã được trao bằng khen tại bốn lần triển lãm. Số lượng khách đến 
triển lãm mỗi năm là từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn người, và 
đông nhất đạt 50.000 người. Nhiều người đã học Pháp Luân Công 
ngay tại chỗ.

Pháp Luân Công còn tham gia và được chào đón liệt nhiệt tại 
Triển lãm Y tế ở nhiều quốc gia khác như Ý, Thái Lan, Thụy Điển, 
Đan Mạch, Ba Lan, Canada…

Có thể nói rằng thái độ chào đón của các nhà tổ chức Triển lãm Y 
tế ở các nước khác nhau là do Pháp Luân Công không có động cơ 
lợi nhuận. Thực tế là, các nhà tổ chức thường đưa ra các ưu đãi về lệ 
phí tham dự cho Pháp Luân Công. Thái độ của các nhà tổ chức, trên 
thực tế, là tiếng nói đại diện của người dân ở các quốc gia khác nhau.

[MINH HUỆ] Trong chuyến thăm Đan Mạch của ông Hồ Cẩm Đào 
từ ngày 14 đến 16 tháng 06 năm 2012, các học viên Pháp Luân 
Công đã kêu gọi ông nắm bắt cơ hội lịch sử để chấm dứt cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công và truy tố Giang Trạch Dân và bè phái của ông 
ta về vai trò của họ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Các đài truyền thông lớn ở Đan Mạch đã đưa tin về các hoạt động 
Pháp Luân Công, phỏng vấn và đưa tin về các học viên hiện đang 
sống ở Đan Mạch đã trải qua cuộc đàn áp khi họ còn ở Trung Quốc.
Tờ báo Đan Mạch Politiken phỏng vấn một học viên Pháp  
Luân Công bị bức hại   tại Trung Quốc

Tờ báo Đan Mạch Politiken đã xuất bản một báo cáo dài vào ngày 
15 tháng 06, kể về chuyện một học viên Pháp Luân Công 62 tuổi, 
bà Bảo Học Trân, hiện đang sống ở Copenhagen. Cuộc phỏng vấn, 
có tiêu đề “Bà Bảo Học Trân nhớ lại những người đã mất và bị giam 
giữ”, kể rằng bà Bảo bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1995. 
Căn bệnh dai dẳng đã hành hạ bà trong nhiều năm biến mất một 
cách kỳ diệu chỉ sau một thời gian ngắn. Nhưng khi Giang Trạch 
Dân [cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc] cấm Pháp Luân 
Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, cuộc sống bình thường của 
bà trở nên bế tắc. Vì chính bản thân bà đã trải nghiệm những lợi ích 
thể chất và tinh thần của việc tập Pháp Luân Công, bà đã cự tuyệt 
từ bỏ tu luyện.

Bà bị bắt bất hợp pháp vào năm 2001, bị kết án ba năm rưỡi tù 
giam và bị giam giữ tại nhà tù nữ ở Thượng Hải. Bà nói với nhà báo 
từ tờ Politiken: “Nhà tù Trung Quốc không phải là nơi để ở. 18 người 
chen chúc trong một phòng tù 10 mét vuông, và chúng tôi phải dành 
một chỗ làm nơi đi vệ sinh. Chúng tôi ngủ dưới đất vào ban đêm, và 
chúng tôi thậm chí không thể duỗi thẳng chân. Chúng tôi bị bắt ngồi 
xổm vào ban ngày nếu chúng tôi không làm lao động nặng.”

Đan Mạch:
Truyền thông chủ lưu 

tập trung vào Pháp 
Luân Công trong 

chuyến thăm của ông 
Hồ Cẩm Đào 

Bài viết của Thư Huệ ở Đan Mạch



Gần chín năm trôi qua, giá trị tài sản của chồng tôi đã tăng từ 
vài chục nghìn nhân dân tệ lên đến hơn vài trăm triệu nhân dân tệ. 
Sự thay đổi là không thể tưởng tượng được. Chỉ có một vị Thần 
mới có thể làm một phép màu như vậy xảy ra.

Sư Phụ từ bi đã từng nói rằng một người thường sẽ được ban 
phúc lành chỉ đơn thuần bằng cách nói to “Pháp Luân Đại Pháp 
Hảo!” Những người thường bảo vệ các đệ tử Đại Pháp và ủng hộ 
Pháp Luân Đại Pháp sẽ được ban phúc. Thông qua trải nghiệm 
của chồng tôi, cá nhân tôi đã trải nghiệm lòng từ bi của Sư Phụ 
và Đại Pháp.

Chồng tôi cũng biết rằng chính Đại Pháp đã giúp anh ấy trong 
công việc kinh doanh của mình. Bởi vì chồng tôi hỗ trợ vợ của 
anh ấy, một học viên Đại Pháp cũng như ủng hộ Đại Pháp, nên 
anh ấy được các sinh mệnh cao tầng hơn bảo vệ và ban phúc.

[MINH HUỆ] 
Gần đây, các 
phương tiện 
truyền thông đã 
công bố rộng rãi 
về những mâu 
thuẫn giữa các 
quan chức cấp 
cao Đảng Cộng 
Sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ). Bạc 
Hy Lai và những 
người khác với 
bàn tay dính máu 
của các học viên 
Pháp Luân Công đang bắt đầu phải chịu quả báo. Một trong 
những thủ phạm chính trong cuộc bức hại là Chu Vĩnh Khang, 
người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Luật pháp Trung Quốc. 
Những tấm biểu ngữ có ghi “Mang Chu Vĩnh Khang ra trước 
công lý” gần đây đã xuất hiện trên cây và các bức tường tại 

người dân Đan Mạch và Chính phủ sự thật về Pháp Luân Công và 
kêu gọi ông Hồ Cẩm Đào chấm dứt cuộc đàn áp và đưa Giang Trạch 
Dân cùng bè phái của ông ta ra công lý vì vai trò của họ trong cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công. Vào buổi tối, các học viên thắp nến tưởng 
niệm các học viên đã chết vì cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Đài truyền hình Đan Mạch TV2 đã đến tận nơi để đưa tin về cuộc 
thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên. Phát ngôn viên Pháp Luân 
Công người Đan Mạch, ông Benny Brix nói rằng học viên Pháp 
Luân Công ở Đan Mạch đã hành động để chấm dứt cuộc đàn áp một 
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Được ban phúc: Câu chuyện về một người chồng ủng hộ Đại Pháp

Những tấm biểu ngữ ghi “Mang Chu Vĩnh Khang 
ra trước công lý” đã xuất hiện ở vùng Đông 
Bắc Trung Quốc vào ngày 24 và 25 tháng 04

NGƯỜI DÂN Ở TRUNG QUỐC 
ĐANG THỨC TỈNH VÀ HÁO HỨC 

BIẾT CHÂN TƯỚNG 

Bài viết của Li Yan, một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

Bài viết của Vương Thanh Hán

Tiếp theo trang 2

[MINH HUỆ] Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 
1998. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu 
cuộc đàn áp Pháp Luân Công nhưng tôi vẫn kiên định việc tu 
luyện Đại Pháp.

Tháng 06 năm 2001, tôi đã bị bắt giam trái phép trong một 
tuần vì tôi đi Bắc Kinh thỉnh nguyện công lý cho Đại Pháp. Sau 
khi tôi được thả, chồng tôi bắt đầu chống lại môn tu luyện của 
tôi vì sợ hãi.

Trong vài đêm liên tục chúng tôi đã nói chuyện cho tới tận 
khuya. Tôi đã nói về mẹ tôi, người từng bị huyết áp cao và bệnh 
tim. Bà ốm đến mức không thể ra khỏi giường bất cứ khi nào bà 
buồn phiền về một điều gì đó. Tuy nhiên, ngay khi bà bắt đầu tập 
luyện Đại Pháp, bà nhanh chóng lấy lại sức khỏe. Tôi cũng nói 
với anh ấy rằng các học viên Đại Pháp sống theo các nguyên lý 
Chân-Thiện-Nhẫn và ĐCSTQ đã bịa đặt thông tin sai lệch như 
thế nào để bức hại Pháp Luân Công. Tôi bảo anh xem các đĩa 
DVD về việc dàn dựng vụ tự thiêu và vạch trần nhiều lời dối trá 
khác của ĐCSTQ.

Cuối cùng, anh đã hoàn toàn hiểu sự thật về cuộc đàn áp này 
và thay đổi thái độ của mình. Anh đồng ý với sự tu luyện của 
tôi và cho tôi chuyển các thiết bị mà tôi sử dụng để làm tài liệu 
giảng rõ sự thật Đại Pháp về nhà, bởi vì tôi đã từng phải thuê 
một nơi để làm các tài liệu. Trong vài năm sau, anh ấy luôn luôn 
giúp chúng tôi trong việc in ấn các tài liệu Đại Pháp.

Chồng tôi không được học hành nhiều và anh ấy cũng không 
quá phức tạp. Tuy nhiên, anh ấy tốt bụng và rất biết đồng cảm. 
Anh sẵn sàng cho bạn bè và gia đình vay khi họ cần tiền cho các 
trường hợp khẩn cấp.

Những năm đầu sau năm 1999 là giai đoạn mà ĐCSTQ bức 
hại Pháp Luân Công tàn bạo nhất. Để bảo vệ tôi được an toàn, 
chồng tôi đã nhận công việc đi vào thị trấn để lấy đĩa CD. Anh 
mang về nhà một cách an toàn một lượng lớn các đĩa CD mỗi 
khi anh đi vào thị trấn.

Chồng tôi có một công việc liên quan đến kinh doanh. Năm 
2004, anh ấy muốn mở một nhà máy của riêng mình. Vào thời 
điểm đó, chúng tôi thiếu 10.000 nhân dân tệ, vì vậy tôi đã hỏi 
các bạn đồng tu của tôi. Ngay lập tức họ cho chồng tôi vay tiền. 
Chồng tôi đã rất xúc động. Anh ấy biết rằng dưới sự đàn áp của 
ĐCSTQ, không ai trong số các bạn đồng tu của tôi có điều kiện 
tốt về mặt kinh tế, tuy nhiên, họ đã cho anh ấy vay tiền khi anh 
cần sự giúp đỡ. Trên đường về, chồng tôi vừa lái xe máy vừa 
hô to lên trên các đường phố: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Pháp 
Luân Đại Pháp Hảo!”

Đan Mạch: Truyền thông chủ lưu tập trung vào Pháp Luân Công
trong chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào 

cách ôn hòa trong 13 năm. Họ hy vọng rằng Chính phủ Đan Mạch và 
các kênh truyền thông sẽ lắng nghe mối quan tâm của họ và nhận ra 
rằng các học viên Pháp Luân Công là ôn hòa và có lý trí. Ông Brix 
chỉ các học viên đang thiền định và nói, “Vẻ ôn hòa như vậy xuất phát 
từ trái tim sâu thẳm của các học viên, cho dù có gặp vấn đề hay rắc 
rối nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ tìm được một giải pháp tốt. Chúng 
tôi không hướng ra bên ngoài để đổ lỗi cho người khác.” Phóng viên 
truyền hình cảm động và chân thành nói,“Các bạn là niềm hy vọng 
cho tương lai của nhân loại.”



Các luật sư cũng đưa ra ba lá thư của người 
dân tại Nông trường quốc doanh Số 10 và Số 
11 với 562 chữ ký và dấu vân tay kêu gọi thả 
tự do cho ông Trịnh Tường Tinh.

Một người đàn ông không rõ danh tính đã 
ngồi ở hành lang trong suốt phiên tòa. Ông ta 
đã dùng [ám hiệu] tay để chỉ đạo thẩm phán 
trong suốt phiên tòa. Đôi mắt của thẩm phán 
thường xuyên nhìn về phía người đàn ông này. 
Trong suốt phiên tranh tụng của các luật sư, 
người đàn ông này đã can thiệp bằng cách 
đá vào tấm bảng hoặc gây ra các tiếng động 
khác. Điều này cho thấy rằng người này đến 
từ Phòng 610 Đường Sơn. Khi ông Trịnh được 
đưa ra khỏi phòng xử án sau phiên xét xử, 
nhiều học viên Pháp Luân Công đứng chờ bên 
ngoài đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
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562 chữ ký yêu cầu trả tự do cho ông Trịnh Tường Tinh
– Một doanh nhân lương thiện 

nhiều địa điểm công cộng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. 
Những tấm biểu ngữ này đã vạch trần những tội ác của các viên 
chức ĐCSTQ chịu trách nhiệm về việc đàn áp Pháp Luân Công.

Trong nhiều năm, 
các học viên Pháp 
Luân Công Đài Loan 
đã đi tới nhiều nơi nghỉ 
mát cùng nhiều điểm 
du lịch ở Đài Loan để giảng chân tướng cho 
các du khách đến từ Trung Quốc. Gần đây, 
các học viên tại vùng núi Ali đã báo cáo rằng 
các du khách từ Trung Quốc đổ xô tới để 
nhận các tài liệu giảng chân tướng của các 
học viên và rất háo hức được nghe sự thật.

Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công vào tháng 07 năm 1999, các học viên 
đã tích cực truyền rộng sự thật bằng cách 
phân phát các tài liệu giảng chân tướng trên 
các con phố. Họ cũng dùng cả máy tính, 
internet, fax, gọi điện thoại và viết thư cho 
người dân ở đại lục để giúp họ biết sự thật 
về Pháp Luân Công và sự tàn bạo của cuộc 
bức hại.

Nhiều người dân ở Trung Quốc trông chờ những tin tức mà họ 
không thể có được ở đại lục. Họ háo hức muốn có được phần mềm 
proxy để giúp họ hiểu được chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ 
và các tổ chức liên đới của nó.

[MINH HUỆ 01-06-2012] Tòa án quận Đường Hải tỉnh Hà Bắc đã mở một 
phiên tòa xét xử ông Trịnh Tường Tinh, một học viên Pháp Luân Công vào lúc 
2 giờ 40 phút chiều ngày 29/05/2012. Các luật sư bào chữa đã trình lên một bức 
thư có chữ ký và dấu vân tay của 562 người dân, kêu gọi trả tự do cho ông Trịnh. 
Hàng trăm người đã đến dự phiên tòa kéo dài hai tiếng rưỡi đồng hồ này, trong 
đó có những người không phải học viên.

Ông Trịnh Tường Tinh là chủ một cửa hàng điện tử tại quận Đường Hải. Ông 
và vợ nổi tiếng là những người chủ đáng tin cậy. Họ chưa bao giờ bán hàng giả 
hoặc hàng kém chất lượng. Họ thường giúp đỡ khách hàng cài đặt và điều chỉnh 
TV cho đến khi khách hàng hoàn toàn hài lòng. Mọi người đều biết cửa hàng của 
ông Trịnh là nơi tốt nhất để mua những chiếc xe đạp điện, tủ lạnh cũng như các 
đồ điện tử gia dụng khác, bởi vì ông và vợ đều sống theo nguyên lý Chân, Thiện 
và Nhẫn. Mọi người có thể yên tâm khi đến mua đồ tại cửa hàng của họ.

Cảnh sát địa phương đã thiết lập một hàng rào bảo vệ nhằm ngăn chặn những 
người muốn đến dự phiên tòa. Họ dựng một hàng rào an ninh và đe dọa người 
dân không được vào bên trong phiên tòa. Chính quyền ở các nông trường quốc 
doanh gần đó cũng theo dõi công nhân và gia đình các công nhân của họ. Cảnh 
sát của Nông trường quốc doanh Số 8 đã được huy động để giải tán các học viên 
Pháp Luân Công khỏi tòa án, nhưng các học viên từ chối rời đi.

Cảnh sát tại phiên tòa đã cản trở, đe dọa và cố ý gây khó khăn cho hai luật sư 
bào chữa của ông Trịnh trong hơn 10 phút.

Các luật sư của ông Trịnh đã nêu lên những sự thật, trích dẫn các điều luật và 
tranh tụng một cách thuyết phục rằng Pháp Luân Công dạy người ta làm người 
tốt và rằng ông Trịnh không hề vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tập luyện Pháp 
Luân Công cũng như phân phát các tài liệu Pháp Luân Công.

Các luật sư cũng đưa ra các chứng cứ từ những người bạn của ông Trịnh. Họ 
đã xác nhận việc tập luyện Pháp Luân Công đã làm thay đổi ông Trịnh Tường 
Tinh từ một kẻ côn đồ thành một người tốt biết nghĩ đến người khác như thế nào. 

Tiếp theo trang 3

NGƯỜI DÂN Ở TRUNG QUỐC ĐANG THỨC TỈNH 
VÀ HÁO HỨC BIẾT CHÂN TƯỚNG 

Một người nói, “Tôi đã đọc hai chương trong Cửu Bìnhvà cảm 
thấy nó rất hay. Tôi mong rằng họ sẽ gửi cho tôi một phiên bản 
bằng điện tử.” Một người khác nói, “Tôi thực sự khâm phục sự hiểu 

biết của những tác giả 
mà đã viết Cửu Bình.” 
Người khác nói, “Tôi 
ủng hộ phong trào thoái 
ĐCSTQ, một phong trào 

thức tỉnh lương tâm. Tôi rất mong có được 
một phiên bản sách điện tử của Cửu Bình.”

Ngày càng có thêm nhiều người dân 
Trung Quốc cảm ơn các học viên vì đã 
không ngừng gửi cho họ các tài liệu giảng 
chân tướng. Như một người đã nói, “Cảm 
ơn! Chúng tôi cảm thấy rằng các trang mạng 
và truyền thông ở Trung Quốc chỉ là các 
công cụ của Chính phủ. Chúng ta đã bị tẩy 
não. Thật không dễ khi các bạn làm công 
việc như vậy – giúp chúng tôi biết được 
truyền thông nước ngoài đang nói gì về 
Trung Quốc.”

Các học viên Pháp Luân Công đã không 
ngừng giảng chân tướng trong suốt 13 năm 

đàn áp. Những hoạt động không biết mệt mỏi của họ chính là công 
cụ giúp thức tỉnh người dân và khiến họ hiểu được rằng việc biết 
được chân tướng là hy vọng duy nhất để họ được cứu.

Những tấm biểu ngữ ghi “Mang Chu Vĩnh Khang 
ra trước công lý” đã xuất hiện ở vùng Đông 
Bắc Trung Quốc vào ngày 24 và 25 tháng 04

Người dân cùng nhau ký lên một bức thư 
kêu gọi trả tự do cho ông Trịnh Tường Tinh


