
                                         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 công pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài tĩnh công, 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.

[MINH HUỆ] Lễ hội Ẩm thực Hiện đại của Thái Lan đã được tổ chức từ ngày 
06 đến ngày 14 tháng 10 năm 2012 ở Mentone Thani, Thái Lan. Các học viên Pháp 
Luân Công địa phương đã tận dụng cơ hội này để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp 
với công chúng.

Các học viên đã dựng một gian hàng trưng bày, phát các tài liệu giảng chân tướng, 
và biểu diễn các bài công pháp vào các buổi chiều trong suốt những ngày diễn ra sự 
kiện. Họ cũng đã giải thích các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và giảng rõ sự 
thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Nhiều khách du lịch thể hiện 
sự thích thú với việc học các bài công pháp. Một số người đã mua các cuốn sách của 
Pháp Luân Công và hỏi thông tin liên hệ của những điểm luyện công ở địa phương. 
Một số cũng đã học các bài công pháp ngay tại lễ hội.

[MINH HUỆ] Nhằm giúp nhiều người hơn nữa biết về vấn nạn mổ cướp 
nội tạng bất hợp pháp tại Trung Quốc, gần đây các học viên Pháp Luân 
Công ở Thụy Sỹ đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng ở Geneva, Bern, 
Zurich, Basel, và năm thành phố khác.

Bà Quách Quân, Tổng Biên tập Thời báo Đại Kỷ Nguyên, đã phát biểu tại 
hội nghị nhân quyền của Liên Hợp Quốc vào ngày 18 tháng 09 năm 2012 để 
vạch trần những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc mổ cướp 
nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Sự thật này đã gây sốc cho 
cộng đồng quốc tế. Các học viên Pháp Luân Công Thụy Sỹ đã thu thập chữ 
ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Trong những ngày tổ chức các hoạt động này, các học viên đã thu thập 
được hơn 2.200 chữ ký.

[MINH HUỆ] Trong hai ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công Nhật Bản 
đã tham gia lễ hội Gifu Nobunag thường niên lần thứ 56 ở huyện Gifu. Thiên Quốc Nhạc Đoàn đã biểu 
diễn trong lễ diễu hành của lễ hội này.

Lễ hội Gifu Nobunaga là một hoạt động thường niên để tưởng nhớ Nobunaga, một nhân vật nổi tiếng 
trong lịch sử Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Công địa phương tham 
gia sự kiện này. Họ đã biểu diễn một điệu múa quạt truyền thống của 
Trung Quốc, và múa lân. Họ cũng đã biểu diễn các bài công pháp Pháp 
Luân Công. Một số khán giả đã thể hiện sự thích thú trong việc học 
các bài công pháp Pháp Luân Công và đã hỏi thông tin chi tiết về môn 
tu luyện này. Các học viên cũng đã phân phát các tài liệu giảng chân 
tướng cho những người tham gia lễ hội.
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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.

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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Thái Lan: Đưa vẻ đẹp của Pháp Luân Công đến Lễ hội Ẩm thực hiện đại

Thụy Sỹ: Cung cấp 
cho công chúng 
thông tin về vấn nạn 
mổ cướp nội tạng
bất hợp pháp tại
Trung Quốc

Nhật Bản: Các học 
viên Pháp Luân 
Công đạt giải “Nhóm 
biểu diễn mới xuất 
sắc nhất” tại lễ hội 
Gifu Nobunaga

Ảnh: Biểu diễn các bài công pháp

Ảnh: Các học viên biểu diễn
các bài công pháp

Ảnh: Người dân kí tên thỉnh 
nguyện lên án cuộc bức hại



Một phụ nữ từ Tallinn nói chuyện về 
kinh nghiệm trước đây của cô khi theo 
đuổi giáo lý Đạo gia. Cô đã đến Trung 
Quốc bốn lần và đã đến Trùng Khánh, 
Thượng Hải và Quảng Châu. Cô cũng 
đã đến thăm những núi Đạo như núi Võ 
Đang và núi Nga Mi để nghiên cứu khí 
công và võ thuật.

Cô đã tập khí công và võ thuật 
được 17 năm, nhưng sâu thẳm trong 
tâm, cô vẫn đang tìm kiếm một câu 
trả lời cho đến khi cô tình cờ thấy 
Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm 
sức khoẻ tinh thần ở Tallinn năm 
2011. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp 
Luân, cô đã hiểu và tìm thấy lời giải 
đáp cho những gì cô đã từng tìm kiếm 
trong 17 năm qua và ngay lập tức bắt 
đầu luyện Pháp Luân Công.

Người dâN EstoNia học 
PháP LuâN côNg tại triểN 
Lãm sức khoẻ tiNh thầN

Pháp Luân Công mang lại hy vọng cho người bị bệnh thận nan y

[MINH HUỆ] Triển lãm Sức khỏe lần 
thứ 36 đã được tổ chức từ ngày 05 đến 
ngày 07 tháng 10 năm 2012 tại Trung 
tâm Văn hóa thành phố Katowice, một 
thành phố ở miền Nam Ba Lan. Các 
học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan đã 
tham gia vào sự kiện này và hướng dẫn 
miễn phí các bài công pháp cho khách 
tham quan như họ vẫn thường làm. Họ 
cũng đặc biệt phơi bày tội ác cưỡng bức 
mổ cướp nội tạng sống từ các học viên 
Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều khách 
tham quan đã ký tên vào tờ đơn thỉnh 
nguyện do các học viên soạn để lên án 
hành động dã man này.

Công. Người học có thể hoàn thành 
bốn bài công pháp đầu tiên dưới sự 
hướng dẫn đơn giản từ các học viên. 
Họ cảm thấy một năng lượng rất lớn đã 
làm cho họ cảm thấy thoải mái cả về thể 
chất và tinh thần. 

Họ chưa từng có trải nghiệm như thế 
này trước đây. Pháp Luân Công thật 
tuyệt vời. Các học viên đã nói với họ 
rằng một môn tu luyện tuyệt vời như 
vậy đang bị bức hại ở Trung Quốc, và 
các học viên ở đó thậm chí còn bị mổ 
cướp nội tạng trong khi họ vẫn còn 
sống. Họ hy vọng người dân Ba Lan sẽ 
đứng lên vì công lý và lên án hành động 
tà ác này. Nhiều người đã nói: “Tôi đã 
ký tên ở tầng dưới“, “Tôi đã ký tên tại 
phòng triển lãm“, “Tôi đã ký tại gian 
hàng của các bạn“, “Tôi đã ký tên tại 
triển lãm sức khỏe mùa xuân“, và “Tôi 
đã ký tên vào năm ngoái“.

Các học viên đã phát gần 3.000 tờ rơi 
thông tin trong thời gian diễn ra triển 
lãm, và khoảng 800 người đã ký tên 
thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp 
Luân Công.

[MINH HUỆ] Vào hai ngày 13 và 
14 tháng 10 năm 2012, Triển lãm sức 
khoẻ tinh thần đã được tổ chức ở một 
trường học của Sikupilli ở Tallinn, Es-
tonia. Khoảng 40 nhóm lớn và nhỏ từ 
Estonia và các nước lân cận đã tham dự 
triển lãm. Phật học hội Pháp Luân Đại 
Pháp Phần Lan và Latvia đã được mời 
và cùng tham gia sự kiện. Người dân 
Estonia yêu thích môn tu luyện truyền 
thống của phương Đông đến nỗi tất cả 
các cuốn Chuyển Pháp Luân và DVD 
hướng dẫn luyện công đã được bán hết 
trong ngày đầu tiên.

Một người đàn ông về hưu đã nói 
chuyện với các học viên và cảm thấy 
rất thích Pháp Luân Công. Ông đã học 
các bài công pháp và cảm nhận được 
một trường năng lượng mạnh mẽ. Ông 
đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và 
DVD hướng dẫn luyện công. 

[MINH HUỆ] Tôi đã học Pháp Luân 
Đại Pháp vì tôi bị bệnh rất nặng, và tôi 
chân thành nói rằng Pháp Luân Đại Pháp 
đã cứu sống tôi. Tôi mắc căn bệnh có tên 
gọi là hội chứng thận hư. Đây là sự rối 
loạn thận, trong đó cầu thận bị tổn thương, 
khiến một lượng lớn chất đạm thoát từ 
máu vào nước tiểu. Tôi phải uống nhiều 
thuốc mỗi ngày. Mặc dù, thuốc có thể làm 
giảm các triệu chứng, nhưng căn bệnh 
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Ba LaN: KháCh Tham QuaN TriểN Lãm SứC Khỏe 
LêN áN Sự TàN bạo Của mổ CướP Nội TạNG SốNG 

Các học viên ở Ba Lan giới thiệu Pháp Luân Đại 
Pháp tại triển lãm và biểu diễn các bài công pháp 

Pháp Luân Công

Người dân Ba Lan xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện 
lên án những tội ác của ĐCSTQ trong việc mổ cướp 
nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công (Bài của một học viên ở Ba Lan)

Bài viết của Tạ Ân, một học viên Trung Quốc

(Còn nữa...)

Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp châu Âu

Người dân học các bài công pháp Pháp Luân 
Công tại Triển lãm sức khoẻ tinh thần tại Estonia

không thể chữa được. Hơn nữa, dùng 
một số thuốc đặc trị trong một thời gian 
dài sẽ gây hại, như phù nề, loãng xương 
và gây suy yếu hệ miễn dịch.

Tôi được xuất viện sau 06 tháng điều 
trị. Bác sĩ nói: “Loại bệnh này rất hiếm 
khi được chữa khỏi. Chị có lẽ phải dùng 
thuốc trong suốt quãng đời còn lại. Tôi 
khuyên chị không nên kết hôn và đừng 
làm những việc nặng nhọc.” Tôi gần như 

ngất đi khi nghe nói thế.
Bố mẹ tôi lo lắng rằng bệnh tình của 

tôi sẽ tệ hơn, vì vậy họ không để tôi làm 
bất cứ công việc nặng nhọc nào. Bố mẹ 
rất lo cho tôi và tôi cảm thấy thất vọng. 
Tôi chỉ mới hai mươi tuổi và nên có nghề 
nghiệp của mình. Tôi nên chăm sóc bố 
mẹ, nhưng thay vào đó, họ lại đang chăm 
sóc tôi. Đó là những ngày rất đau khổ và 
tôi không còn muốn sống nữa.



thứ gì tôi muốn và làm những việc nặng 
nhọc. Một năm sau đó tôi kết hôn và sinh 
một cô con gái khỏe mạnh, thông minh. 
Con gái tôi bây giờ đang học trung học 
và đạt kết quả xuất sắc trong học tập. Tôi 
đã không dùng một loại thuốc nào hơn 10 
năm qua, và tôi cảm thấy rất khỏe mạnh.

Đại Pháp đã tịnh hóa thân thể tôi và 
dạy tôi theo nguyên lý của vũ trụ, Chân – 
Thiện – Nhẫn, và trở thành một người tốt. 
Đây là Pháp chân chính đem lại lợi ích 
cho xã hội. Tôi khuyên những người có 
cơ duyên xin đừng nghe sự tuyên truyền 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hãy nắm 
bắt cơ hội chỉ có một lần trong đời này, 
và chọn cho bản thân mình một tương lai 
tốt đẹp.

PháP LuâN CôNG maNG Lại hy vọNG Cho NGười bị bệNh ThậN NaN y

[MINH HUỆ] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 
được 16 năm. Hiện giờ tôi 53 tuổi. Hầu hết phụ nữ ở độ 
tuổi như tôi đều có dấu hiệu tuổi tác với khuôn mặt bị 
đen xạm, da mất đi độ bóng, và kém năng lượng hơn so 
với thời trẻ. Trái lại, khuôn mặt tôi thì thanh nhã, màu da 
khỏe mạnh, và trông giống như một phụ nữ trẻ. Cả người 
quen và người lạ đều nghĩ rằng tôi trông rất trẻ. Đồng 
nghiệp và bạn học cũ gặp tôi sau nhiều năm nói rằng: 
“Tại sao chị không già đi nhỉ?” Tôi và chồng đều cùng 
tuổi, nhưng ông ấy không dám nhìn vào gương cùng với 
tôi. Ông nói rằng ông quá già so với tôi. Con trai khỏe 
mạnh của tôi, ở độ tuổi 20, không thể đi nhanh bằng tôi.

Không ai có thể tưởng tượng tôi bị bệnh nghiêm trọng 
ra sao vào nhiều năm trước đây. Tôi có hơn 20 vấn đề về 
sức khỏe, bao gồm bệnh tim, xơ cứng động mạch não, 
viêm khí quản, viêm khớp dạng thấp, suy tuần hoàn não 
và chứng loạn thần kinh. Tôi phải uống thuốc mỗi ngày. 
Da mặt tôi vàng bủng. Lúc nào tôi cũng cau mày và trông 
rất khổ sở. Tôi chạy chữa bác sĩ ở mọi nơi, dùng cả thuốc 
Đông y và thảo dược nhưng không có hiệu quả.

Năm 1993, tôi bị chẩn đoán ung thư dạ dày. Người ta 
nói tôi cần phải phẫu thuật, và chi phí rất tốn kém. Tôi 
cảm thấy nặng nề và mất niềm tin vào những phương 
pháp chữa trị cũng như chính bản thân mình.

Không còn cách nào nữa, tôi bắt đầu tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp. Tôi đã trải nghiệm một sự kỳ diệu khi trở 
nên khỏe mạnh và bệnh ung thư đã biến mất. Người ta 
không còn thấy tôi mang theo thuốc ở những nơi tôi đến, 
hay nghe tôi phàn nàn về những căn bệnh của mình nữa. 
Tôi đã thay đổi thành một người mới, cả thân lẫn tâm.
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mộT Phụ Nữ bị uNG Thư dạ dày Trải NGhiệm Sự Kỳ diệu 
Sau Khi Tu LuyệN PháP LuâN CôNG
Bài viết của Hiểu Húc, một học viên ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

(Tiếp theo trang 2)

Trải NGHiệM sự kỳ diệu kHác
Tháng 07 năm 2006, tôi ngã xuống tại nơi làm việc và 

xuất hiện triệu chứng của xuất huyết não. Có một khối u 
kích thước bằng quả trứng vịt sau đầu của tôi. Mọi người 
khuyên tôi nên chữa trị và phải được giám sát liên tục, 
nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị. Sau đó, ông chủ của tôi đề 
nghị trả tiền để tôi được kiểm tra, nhưng tôi cũng từ chối. 
Tôi nhớ lại trong quá khứ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân 
Đại Pháp như thế nào, tôi được chữa lành mọi bệnh tật 
và trở nên tràn đầy năng lượng ra sao. Tôi cảm thấy chắc 
chắn rằng, bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ 
lấy lại sức khỏe tốt và sẽ không tốn một xu chữa trị.

Ban đầu không ai hiểu quyết định của tôi. Người thân 
và bạn bè đều cố thuyết phục tôi chữa trị. Họ nói rằng 
tôi là kẻ ngốc. Tuy nhiên, trong một thời gian, sự nhầm 
lẫn của họ biến mất và thay thế bằng sự ngạc nhiên bởi 
những điều họ chứng kiến. Tôi không dùng thuốc hay 
bất kỳ phương thức chữa trị nào, khối u sau đầu tôi và cả 
các triệu chứng khác đã biến mất. Những người khác đã 
chứng kiến uy lực của Pháp Luân Đại Pháp sau khi thấy 
tôi hồi phục sức khỏe. Mọi người tại sở làm đã nói về sự 
hồi phục của tôi trong một thời gian dài.

Tôi cũng chia sẻ thêm rằng sau khi bị ngã và có triệu 
chứng xuất huyết não, ông chủ của tôi đã sẵn sàng trả 
cho tôi chi phí thương tật. Tôi đã từ chối, vì tôi biết rằng 
người giám sát của tôi sẽ bị phạt và lợi ích của người 
chủ sẽ bị ảnh hưởng. Mọi người đều nói: “Thật khó để 
gặp một người như vậy vào thời đại này. Chỉ có các học 
viên Pháp Luân Đại Pháp là luôn nghĩ đến người khác 
và không chấp trước vào lợi ích cá nhân. Họ không hề 
ích kỷ.”

Tôi rất may mắn đã tìm thấy Pháp 
Luân Đại Pháp tại thời điểm tuyệt vọng 
nhất. Một buổi chiều mùa thu tôi đi tản 
bộ và thấy nhiều người đang luyện các 
bài công pháp. Họ trông rất tốt và rất yên 
bình. Tôi bị thu hút bởi nhóm tập và hỏi 
họ về việc tập luyện. Họ bảo tôi họ đang 
luyện Pháp Luân Đại Pháp và họ có thể 
dạy tôi miễn phí.

Sáng hôm sau, tôi có mặt tại điểm luyện 
công. Những học viên lâu năm rất nhiệt 
tình và nhẫn nại. Tôi nhanh chóng học năm 
bài công pháp. Từ đó, tôi luyện những bài 
công pháp với nhóm luyện công mỗi ngày, 
và chúng tôi thường chia sẻ kinh nghiệm 
sau đó. Tôi cảm thấy rất tốt, tràn đầy năng 
lượng, và trong một tâm trạng tốt sau khi 
luyện những bài công pháp. Hai tuần sau, 

một học viên lâu năm thuê một phòng 
hội nghị và mở đĩa video các bài giảng 
Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Đại 
Liên. Đó là khóa học chín ngày. Tôi thấy 
Sư phụ lần đầu tiên trên video. Ngài rất 
từ bi và dễ gần. Ngài giải thích những 
Pháp lý uyên thâm bằng những lời lẽ 
giản dị. Tâm tôi rung động và tôi đã hiểu 
ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Trong 
suốt chín ngày giảng Pháp, thân thể tôi 
cảm thấy tốt hơn và tôi không còn bị đau 
nữa. Một vài ngày sau khi xem video, tôi 
bỏ uống thuốc, bao gồm cả prednisone. 
Sau đó, tôi đã tới bệnh viện để kiểm tra 
và kết quả là bình thường. Bệnh tật của 
tôi đã được chữa khỏi! Tôi đã khóc vì vui 
sướng. Lần đầu tiên bố mẹ tôi mỉm cười 
sau nhiều tháng. Tôi đã có thể ăn bất cứ 



ngày 07 tháng 06 năm 2012. Sau khi vụ việc được lan rộng trên 
các phương tiện truyền thông, những người dân trong làng đã bị 
quấy rối, đe dọa, bị bắt và bị giam giữ bởi các cơ quan chức năng 
của ĐCSTQ. Bà Cao Tố Trinh và chồng bà là ông Trương Thiên 
Kỳ đã có tên trong số những người bị bắt.

Phòng công an và Viện Kiểm sát huyện Chính Định đã phối 
hợp cùng phê duyệt lệnh bắt giữ hai vợ chồng và một học viên 
khác vào ngày 25 tháng 09.

Bối cảnh của “Đơn thỉnh nguyện 700 chữ ký”
Vào tháng 06 năm 2012, một thống đốc từ Hoa Kỳ đã đến 

thăm huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, theo lời mời của ông Tập 
Cận Bình, được cho là người kế cận của Hồ Cẩm Đào ở vị trí 
lãnh đạo cao nhất vào cuối năm nay. Các cơ quan chức năng đã 
bắt giữ ông Lý Lan Khuê – một học viên viên Pháp Luân Công 
ở thôn Đông An Phong trước chuyến thăm này. Hơn 700 người 
dân địa phương đã cùng ký vào một bản thỉnh nguyện yêu cầu 
thả tự do cho ông Lý. Họ đã viết một bức thư cho vị thống đốc 
Hoa Kỳ nhằm kêu gọi ông quan tâm đối với vấn đề này. Sau đó, 
chính quyền đã cử người đến thôn Đông An Phong sách nhiễu và 
đe dọa người dân địa phương, và các thành viên trong gia đình 
ông Lý Lan Khuê cùng các học viên Pháp Luân Công cũng đã 
bị bắt giữ trong nỗ lực tìm ra người đăng lá đơn thỉnh nguyện 
với 700 chữ kí trên mạng Internet. Cuộc bắt giữ với quy mô lớn 
này đã bắt đầu vào ngày 01 tháng 08. Mười sáu học viên, cùng 
với người nhà của họ, ở huyện Chính Định, huyện Cảo Thành và 
Thạch Gia Trang đã bị bắt giam.

Với sự thức tỉnh mạnh mẽ, những người này đã không bị nao 
núng. Một nhóm người dân thứ ba với tổng cộng 903 người, đã 
ký tên thỉnh nguyện, một lần nữa kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 
các học viên Pháp Luân Công vô tội.
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Ông Trương Thiên kỳ và vợ bị giam giữ
do ký vào “Đơn thỉnh nguyện 700 chữ ký” ở tỉnh Hà Bắc

Người phụ nữ nhìn lại được sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã bị bức hại thành tàn tật

[MINH HUỆ] Ông Trương Thiên Kỳ và vợ là bà Cao Tố Trinh, 
đã bị bắt giữ sau các cuộc truy lùng do các cơ quan chức năng 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành từ ngày 01 
tháng 08 năm 2012, với nỗ lực tìm ra được người đăng tài liệu 
chi tiết bản kiến nghị có 700 chữ ký của dân làng nhằm kêu gọi 
thả người hàng xóm tu luyện Pháp Luân Công của họ trên mạng 
Internet. Viện kiểm sát địa phương gần đây đã phê duyệt lệnh bắt 
giữ đối với đôi vợ chồng này cùng với một học viên Pháp Luân 
Công khác.

Hơn 700 người dân ở huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, đã cùng 
ký vào một bản kiến nghị yêu cầu thả các học viên Pháp Luân 
Công là ông Lý Lan Khuê, người bị bắt giữ bất hợp pháp vào 

[MINH HUỆ] Cô Triệu Phượng Hà, 31 tuổi ở Đồng Lương, 
thành phố Trùng Khánh đã nhìn lại được kể từ khi tu luyện Pháp 
Luân Công. Vì đã nói với những người khác sự thật về Pháp 
Luân Công, cô đã bị bức hại đến gần chết trong một trại lao động 
cưỡng bức. Hiện cô vẫn bị tàn tật và không thể đứng lên được.

Cô Triệu Phượng Hà tự nhiên bị mất thị lực. Cô đã phải điều 
trị tại Bệnh viện Tây nam Trùng Khánh, nhưng vẫn không thể 
nhìn thấy. Một bệnh nhân nằm cạnh cô nói với cô rằng hãy niệm 
“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” sẽ rất tốt 
cho cô. Người phụ nữ ấy đã từng bị ốm gần chết và đã phải nằm 
trên giường suốt hơn 10 năm. Sau đó, cô đã bắt đầu tu luyện Pháp 
Luân Đại Pháp và hồi phục một cách kỳ diệu, tóc cô cũng đã mọc 
trở lại. Mẹ của Phượng Hà đã vội vã đi tìm cuốn sách Chuyển 
Pháp Luân và đọc cho Phượng Hà nghe, và thị lực của cô đã hồi 
phục ngay sau đó.

Từ khi Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng cuộc sống cho 
cô, cô đã quyết định nói với mọi người câu chuyện cá nhân của 
mình, với hy vọng họ sẽ hiểu được rằng Pháp Luân Công giúp 
cứu độ con người. Tuy nhiên, khi cô đã giảng rõ sự thật về Pháp 
Luân Công cho một người bảo vệ, ông ta đã gọi cảnh sát địa 
phương đến và đưa cả hai mẹ con cô đi. Cô Triệu đã bị kết án một 

Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hà Bắc

Bài viết của viên báo Minh Huệ thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

Một nhóm người dân thứ ba với tổng số 903 người, đến từ tỉnh Hà 
Bắc, đã ký tên ủng hộ ông Lý Lan Khuê

Cô Triệu Phượng Hà ngồi xe lăn (ảnh 
gần đây)

năm tù lao động cưỡng 
bức và bị gửi đến Trại 
Lao động cưỡng bức nữ 
Thạch Mã Hà.

Tại trại lao động, cảnh 
sát và các cộng tác viên 
đã bức hại cô bằng nhiều 
cách. Cô đã bị đánh đập, 
lột hết quần áo, bị buộc 
phải ngồi xổm trong thời 
gian dài, và bị ép không 
cho ngủ. Có lúc, cô đã 
không thể nói được. Các 
nhân viên tại trại lao 
động đã cưỡng bức cô 
uống và tiêm những loại 
thuốc không rõ nguồn 
gốc. Kết quả là cô đã ở 
trên bờ vực của cái chết.


