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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.

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.

MINH HUỆ NHẬN ĐƯỢC HÀNG NGÀN THIỆP 
MỪNG NĂM MỚI BÀY TỎ KÍNH TRỌNG ĐẾN 

SƯ PHỤ LÝ HỒNG CHÍ

     [MINH HUỆ] Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, website Minh Huệ Net (Minghui.org) đã 
nhận được hàng ngàn thiệp chúc mừng năm mới gửi đến người sáng lập Pháp Luân Công, Sư 
phụ Lý Hồng Chí.

     Những thiệp mừng được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng đặc biệt phần lớn được 
gửi từ Trung Quốc Đại Lục. Pháp Luân Công và người sáng lập – Sư phụ Lý Hồng Chí được 
kính trọng và vinh danh rộng rãi bởi hàng triệu học viên ở Trung Quốc, bất chấp cuộc đàn áp 
tàn bạo và vô nhân đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà Pháp Luân Công vẫn tiếp tục đối 
mặt. Dưới dây là hình ảnh một số thiệp chúc mừng website Minh Huệ Net nhận được.
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NỘI HÀM CỦA THẦN VẬN 
CHINH PHỤC KHÁN GIẢ 
TORONTO, CANADA

Thần Vận đã có 05 buổi biểu diễn bán hết sạch vé tại Trung tâm 
Nghệ thuật Biểu diễn Sony từ ngày 17 đến 20 tháng 01 năm 2013

Ông Costas Menegakis, Đại 
biểu Quốc hội đến từ thành 
phố Richmond Hill, cùng vợ 
tham dự buổi diễn ra mắt của 
Đoàn Nghệ thuật Thần Vận tại 
Trung tâm Sony vào thứ Năm, 
ngày 17 tháng 01  

    Trong số khán giả có Đại biểu Quốc hội của 
Đảng Bảo thủ, ông Costas Menegakis, người 
nhận xét rằng Thần Vận “đích thực là buổi biểu 
diễn tuyệt vời nhất” mà ông từng được xem.
   Vị Đại biểu Quốc hội đến từ Richmond Hill 
đã miêu tả Thần Vận là “hết sức ngoạn mục” và 
“vô cùng lôi cuốn”.
   Ông nhận xét: “Đây là một cách tuyệt vời để 
tôn vinh âm nhạc và các điệu múa cổ truyền 
Trung Hoa,” và nói thêm rằng ông cảm thấy rất 
“may mắn” vì có thể tham dự buổi biểu diễn.
   Ông cho biết trước khi đến với buổi biểu diễn, 
ông đã hy vọng sẽ được thưởng thức những 
điệu múa đẹp, nhưng những gì ông được chiêm 
ngưỡng thực sự “vượt xa” mong đợi và tưởng 
tượng của ông.

     [MINH HUỆ] Công ty Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận có 
trụ sở tại New York đã có 05 buổi biểu diễn ngoạn mục, bán 
hết sạch vé tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Sony ở 
Toronto, Ontario vào các ngày từ 17 đến 20 tháng 01 năm 
2013.  

   Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc với tư cách là thành viên trong phái 
đoàn tháp tùng Thủ tướng Stephen Harper, Đại biểu Menegakis cho biết ông đã 
có cơ hội gặp gỡ “những người Trung Quốc xinh đẹp”.
   “Nhưng buổi biểu diễn này mới có thể thực sự lột tả nền văn hóa Trung Hoa, 
mà nếu không xem buổi biểu diễn, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp 
đích thực của âm nhạc và các điệu múa cổ truyền Trung Hoa,” ông giải thích.
    Thông qua buổi biểu diễn, ông Menegakis có thể hiểu sâu sắc hơn về lịch sử 
phong phú của văn hóa Trung Hoa.
    “Một đất nước có thể có những chính phủ khác nhau qua mỗi thời kỳ, và mọi 
điều đều có thể xảy ra, nhưng một nền văn hóa chân chính thì không bao giờ có 
thể bị đánh cắp hay bị lãng quên”, ông nói.
Ông Menegakis miêu tả Thần Vận là một “buổi biểu diễn đỉnh cao” mà mọi 
người nhất định không nên bỏ lỡ.

    Ông Lý, đến từ Bắc Kinh, trong chuyến du lịch Canada cùng con gái, đã được 
một người bạn giới thiệu đến xem Thần Vận trước khi ông trở về Trung Quốc.
     Không chỉ bị lôi cuốn bởi văn hóa Trung Hoa truyền thống và các giá trị phổ 
quát được truyền tải trong các tiết mục của Thần Vận, ông còn đánh giá cao nỗ 
lực và tâm huyết của các nghệ sĩ, cũng như đóng góp của họ đối với nghệ thuật  
Trung Quốc. Ông nói rằng thông qua Thần Vận, ông nhìn thấy tương lai và hy 
vọng của Trung Quốc.

   Cả ông Lý và con gái ông đều nghĩ rằng 
những tiết mục của Thần Vận đều rất thuần 
chính, mang đậm văn hóa truyền thống và tuyệt đẹp.
    Ông nói rằng rất hiếm có dịp thưởng thức 
một buổi biểu diễn thú vị như Thần Vận, chứ 
chưa nói đến một buổi biểu diễn có nội hàm 
văn hóa sâu sắc đến vậy.
    Ông cảm thấy tự hào về di sản của dân tộc 
mình, và cho biết thật đáng quý khi được thấy 
một nhóm người tâm huyết với việc quảng bá 
văn hóa truyền thống Trung Hoa trong xã hội 
phương Tây.

    Ông Lý nói rằng cho tới tận triều đại nhà 
Thanh, Trung Quốc vẫn là nền văn minh hàng 
đầu thế giới, dẫn đầu trong các lĩnh vực công 
nghệ, nghệ thuật và văn hóa. Tuy nhiên, sau khi 
Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền vào 
năm 1949, ông giải thích, xã hội Trung Quốc 
bắt đầu hủ bại, đặc biệt là về mức độ đạo đức. 
Chủ nghĩa vô thần đã xóa đi tín ngưỡng tinh 
thần của người dân Trung Quốc và đẩy họ vào 
con đường tự hủy diệt. Tuy nhiên, ông Lý tin 
rằng đây chỉ là một trạng thái tạm thời.
    Ông nói rằng con đường “truy tìm chân lý và 
làm sống lại nền văn hóa truyền thống Trung 
Hoa” không hề dễ dàng.
    “Các nghệ sĩ Thần Vận đang gánh vác một 
trọng trách vĩ đại, vì vậy tôi muốn cảm ơn họ. 
Tôi đã nhìn thấy một tia hy vọng cho Trung Quốc 
trong biểu diễn Thần Vận”, ông Lý nói thêm.
    “Tôi cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là xu hướng 
tương lai và là con đường mà nhân loại nên lựa 
chọn. Lương tri con người và các giá trị phổ 
quát không thể bị hủy hoại bởi sự đàn áp hay 
quả đấm thép. Tôi tin tưởng vào điều đó, đặc 
biệt là sau khi thấy tâm huyết của các nghệ sĩ 
Thần Vận trong việc bảo tồn và quảng bá 
những giá trị này”, ông Lý kết luận.

Thần Vận “truyền tải một thông điệp tốt đẹp”

Đại biểu Quốc hội: Thần Vận là “buổi biểu diễn 
tuyệt vời nhất mà tôi từng được xem”

Thần Vận mang lại hy vọng cho 
Trung Quốc

Doanh nhân Bắc Kinh: Những gì Thần Vận truyền tải là tài sản 
tinh thần của dân tộc Trung Hoa
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CON CÁI NHẬN ĐƯỢC PHÚC LÀNH VÌ ỦNG 
HỘ MẸ GIÀ TU LUYỆN ĐẠI PHÁP

Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

    [MINH HUỆ] Tôi là một phụ nữ 73 
tuổi có những người con trưởng thành đã 
hoàn toàn ủng hộ niềm tin và việc tu 
luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi trong 
những năm qua.

Những người cai ngục cảm động 
bởi bức thư của người con trai
    Tôi bị bắt và bị đưa đến một trại lao 
động cưỡng bức vào năm 2001. Người 
con trai cả của tôi đã viết cho tôi một bức 
thư trong đó miêu tả tôi là một người mẹ 
vĩ đại, người không chỉ nuôi dạy tốt con 
cái, mà còn đối xử chân thành với hàng 
xóm, bè bạn và những người lạ. Cậu ấy 
nói rằng sự trưởng thành và những thành 
tựu của các con là kết quả trực tiếp từ sự 
ảnh hưởng của mẹ. Con trai tôi cũng viết 
rằng cậu ấy ủng hộ hoàn toàn niềm tin 
của tôi, và tin tưởng vào sự lựa chọn của 
tôi, vì cậu ấy đã chứng kiến những cải 
thiện về tâm tính của tôi nhờ vào việc tu 
luyện Pháp Luân Đại Pháp.
    Một người cai ngục nói với tôi: “Theo 
luật ở đây, chúng tôi sẽ không cho bà đọc 
bức thư của con trai. Nhưng bức thư này 
viết hay đến nỗi đã khiến chúng tôi cảm 
động. Làm thế nào mà bà đã nuôi dạy các 
con để khiến họ trở nên tốt và có hiểu biết 
như thế?” Tôi trả lời: “Tôi đã cố gắng là 
một người tốt trước khi biết về Pháp 
Luân Công và rất nghiêm khắc với các 
con. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp 
Luân Công, tôi đã chú ý nhiều hơn đến 
tính cách của chúng. Tôi thật sự không có 
bất kỳ bí quyết nào trong việc nuôi dạy 
con cái ngoại trừ theo các nguyên lý 
Chân – Thiện – Nhẫn.” Người lính canh 
không ngừng cười: “Vâng, lại là Nó. Tôi 
thấy rằng bà đã đồng hóa với Chân – 
Thiện – Nhẫn.”

Làm kinh sợ các cai ngục
    Con trai thứ hai của tôi là một người 
nóng tính, mặc dù cậu ấy rất biết lý lẽ. 
Cậu ấy đã đến thăm tôi ở trại lao động 
cưỡng bức. Các cai ngục muốn lôi kéo 
con tôi để giúp “chuyển hóa” tôi (ví dụ: 
thuyết phục tôi từ bỏ Pháp Luân Công), 
vì thế họ đã nói chuyện với cậu ấy trước 
tiên. Con tôi trả lời: “‘Chuyển hóa à?’  
Các anh muốn tôi chuyển hóa bà ấy thành 
gì? Có gì sai khi mẹ tôi tu luyện Pháp 
Luân Công? Khi bà bị bệnh mãn tính và 
liệt giường, tôi không thấy các anh giúp 
chuyển hóa bệnh tật của bà. Bây giờ bà 
đã phục hồi sức khỏe nhờ tu luyện, tôi sẽ 
không cho phép bất cứ ai cố ‘chuyển hóa’ 
mẹ tôi!” Các cai ngục trả lời: “Tốt thôi, 
chúng tôi không thể cho anh gặp bà ấy, 
nếu thái độ của anh như thế này.” Con tôi 
nói: “Luật nào cho phép các anh không 
thể để tôi gặp bà ấy? Việc không cho 
phép tôi gặp mẹ biểu lộ là các anh đã làm 
điều xấu với bà.” “Tôi không quan tâm 
nếu các anh có cho tôi gặp bà không, tôi 
sẽ gặp mẹ mình ngày hôm nay! Và tôi 
muốn biết các anh có ngược đãi bà 
không. Nếu các anh dùng bất kỳ phương 
thức tra tấn nào với mẹ tôi, tôi sẽ không 
rời đi hôm nay.” Con tôi tiếp tục dọa nạt 
họ, cho đến khi các cai ngục hoảng sợ: 
“Không. Không ai đụng đến mẹ anh cả.”    
Vì vậy con tôi nói: “Tại sao tôi không thể 
gặp bà ấy?” Các cai ngục không có sự lựa 
chọn nào ngoài việc cho mẹ con tôi gặp 
nhau. Khi con tôi ra về, các cai ngục đã 
đưa cho cậu ấy một tấm thẻ mời đặc biệt 
có thể đến thăm tôi bất cứ lúc nào.

Kết quả kiểm tra khó tin
    Người con trai út của tôi là một huấn 
luyện viên thể dục. Cậu ấy không những 

ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Công, mà 
còn tin vào những bài giảng Pháp. Vào 
thời điểm con tôi đang chuẩn bị cho một 
kỳ thi quốc gia cho những huấn luyện 
viên thể dục để thẩm định bằng cấp của 
họ, con tôi chỉ có bằng trung học, trong 
khi kỳ thi là dành cho những người tốt 
nghiệp đại học.
    Với sự ngạc nhiên của mọi người, gồm 
cả người huấn luyện viên của cậu ấy, con 
tôi là một trong ba người đứng đầu. Kết 
quả là cậu ấy đã được cấp bằng cao nhất. 
Khi con tôi báo tin cho tôi qua điện thoại, 
tôi trả lời: “Đây là phần thưởng của Đại 
Pháp.” Cậu ấy nói: “Con biết, thưa mẹ.   
Con thường xuyên thành tâm niệm ‘Chân 
– Thiện – Nhẫn’ và luôn làm việc chiểu 
theo ba nguyên lý này. Trong kỳ thi, con 
phát hiện rằng con biết câu trả lời cho 
mọi câu hỏi, và con cảm thấy rằng não 
mình đầy trí huệ.” Một lần khác con tôi 
gọi cho tôi và nói rằng cậu ấy bị bong mắt 
cá chân, và chân bị sưng lên đến nỗi 
không thể đi lại được. Tôi đã nói con 
mình chỉ cần niệm “Pháp Luân Đại Pháp 
hảo” thay vì nghĩ đến bất kỳ điều gì khác.  
Cậu ấy đã nghe theo tôi, và ngạc nhiên 
thay, mắt cá chân đã hồi phục trong vài 
giờ và con tôi đã đi làm vào buổi chiều.

Người con gái bị vô sinh của tôi có 
thai
    Con gái tôi đã kết hôn một thời gian 
nhưng không thể có thai, và cháu đã hơn 
30 tuổi. Một ngày trong khi đọc Chuyển 
Pháp Luân, con rể tôi nói: “Pháp Luân 
Đại Pháp hảo. Con cũng muốn tu luyện.” 
Vì thế tôi đã dạy cậu ấy. Ba tháng sau, 
con gái tôi nói rằng bụng mình rất nặng, 
vì thế tôi khuyên đến bệnh viện kiểm tra. 

Các biểu ngữ chân tướng ở 
Đông Bắc, Hà Bắc, Sơn Đông 
trong dịp năm mới

Xuất hiện biểu ngữ “Thoái Đảng 
bảo bình an” ở Hắc Long Giang

Quả bóng bay [mang dòng chữ] 
“Pháp Luân Đại Pháp Hảo”

    [MINH HUỆ] Trong dịp Tết Nguyên Đán, các biểu 
ngữ chân tướng đã xuất hiện nhiều nơi ở Trung Quốc 
như Hà Bắc, Hắc Long Giang, Sơn Đông… Trong 
ngày đầu năm mới tại một thành phố vùng Đông Bắc, 
nhiều người sau khi nhìn thấy quả bóng bay mang 
dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trong công viên 
thậm chí còn hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!”
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Con cái nhận được phúc lành vì 

ủng hộ mẹ già tu luyện Đại Pháp

PHẦN LAN:
THẮP NẾN THỈNH NGUYỆN ĐƯỢC TỔ 
CHỨC Ở HELSINKI ĐỂ TƯỞNG NHỚ 
CÁC NẠN NHÂN CỦA CUỘC BỨC HẠI

Các học viên Helsinki tổ chức một sự 
kiện kêu gọi vì hòa bình và chấm dứt 
cuộc bức hại

Trên quảng trường, mọi người đứng 
xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện phản 
đối cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bài viết của một học viên ở Phần Lan

Nhưng bác sĩ không thể xác định đó là gì: “Kết 
quả xét nghiệm cho thấy giống như là có thai, 
nhưng không thể thấy thai nhi ba tháng ở đâu 
cả. Nó cũng không giống như sẩy thai. Chúng ta 
tốt nhất nên đợi một thời gian để kiểm tra lại.”
    Mẹ con tôi đã thảo luận kết quả với nhau. Tôi 
nói: “Con chắc chắn là có thai. Tại sao không 
thể phát hiện được. Nguyên nhân là ở con. Mẹ 
đã nói con thoái xuất khỏi đoàn thanh niên cộng 
sản, nhưng con vẫn không thoái. Con đã không 
gặp vấn đề như vậy nếu con đã thoái.” Con tôi 
trả lời: “Làm sao mà mẹ lại liên kết mọi thứ với 
việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức của nó chứ? Con 
biết ĐCSTQ là xấu, nên con đã không gia nhập. 
Nhưng đoàn viên là cái gì đó đã hơn mười năm 
trước. Ai còn quan tâm đến nó nữa?” Tôi nói: 
“Con không quan tâm đến nó, nhưng lời tuyên 
thệ khi con trở thành thành viên rất quan trọng.” 
Con tôi nói rằng lời tuyên thệ là không thành tâm, 
sau đó rời về phòng mình.
    Con dâu tôi sau khi biết chuyện đã nói với chị 
chồng: “Chị biết rằng sức khỏe của mẹ rất tốt. 
Khi chúng ta leo lên đồi, mẹ là người đi trước, 
nhanh hơn mọi người. Nếu không tu luyện Pháp 
Luân Công, mẹ sẽ không thể có được sức khỏe 
tốt như vậy ở độ tuổi 70. Tại sao thoái bỏ đoàn 
viên đối với chị lại khó khăn như vậy?  Chị 
không nhớ là chúng ta đã bị lừa dối như thế nào 
khi tham gia vào các giải đấu ở trường trung 
học hay sao? Hãy từ bỏ nó, để chúng ta không 
còn bị ĐCSTQ lừa dối nữa. Mẹ sẽ mừng cho 
chị vì chị đã làm điều đúng.” Bị thuyết phục, và 
cũng do lòng hiếu thảo, con gái tôi cuối cùng 
cũng đồng ý thoái đoàn trên trang web Thời báo 
Đại Kỷ Nguyên.
    Vào đêm hôm đó tôi mơ thấy một người đàn 
ông vội vã đến nhà chúng tôi. Tôi hỏi: “Điều gì 
khiến anh lâu quá vậy?” Anh ấy trả lời: “Đừng 
để tâm, bây giờ tôi đã ở đây.” Thức dậy vào 
sáng hôm sau, tôi nói với con gái: “Con trai con 
bây giờ đang ở đây. Hãy đi đến bệnh viện kiểm 
tra, và con sẽ thấy mọi thứ bình thường.” Dù 
không hoàn toàn tin vào tôi nhưng biết những 
thay đổi kỳ diệu xảy ra sau khi tôi bắt đầu tu 
luyện Pháp Luân Công, con tôi đã đến bệnh 
viện. Kết quả kiểm tra khiến bác sĩ rất ngạc 
nhiên: “Không thể nào. Làm sao mà một bào 
thai lại hiện rõ như thấy này chỉ sau đợt kiểm tra 
lần trước có vài ngày. Người nhà của cô có tin 
Phật không, và Phật đã ban cho cô một đứa 
con?” Con tôi trả lời: “Mẹ tôi tu luyện theo Phật 
gia; bà ấy là một học viên Pháp Luân Công.”

    [MINH HUỆ] Ngày 27 tháng 01 năm 2013 là Ngày tưởng niệm Quốc tế về 
nạn diệt chủng. Nhân dịp hồi tưởng về thảm kịch trong quá khứ này, các học 
viên Pháp Luân Công ở Helsinki hy vọng sẽ nâng cao nhận thức về những tội 
ác đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay. Họ đã tập trung trên quảng trường cạnh 
nhà ga xe lửa và thắp nến để tưởng niệm những nạn nhân đã chết trong cuộc bức 
hại tàn bạo đã kéo dài 13 năm của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

    Tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo chống 
lại Pháp Luân Công, sử dụng tất cả các loại phương pháp tra tấn tàn bạo đối với 
các học viên Pháp Luân Công để buộc họ từ bỏ niềm tin của mình. Hàng trăm 
nghìn học viên đã bị giam giữ bất hợp pháp hoặc bị đưa đến các trung tâm tẩy 
não và bệnh viện tâm thần. Điều kinh khủng nhất là ĐCSTQ đang thu về một 
lợi nhuận khổng lồ từ việc bán các nội tạng quan trọng cướp mổ từ các học viên 
Pháp Luân Công còn sống. Trong cuộc bức hại chưa từng thấy này, hàng nghìn 
học viên đã bị tra tấn đến chết. Vì thế, trong hơn 13 năm qua, các học viên Pháp 
Luân Công trên toàn thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để phản đối 
cuộc bức hại.
    Trong buổi thắp nến cầu nguyện năm nay ở Helsinki, nhiều người đã dừng 
lại để đọc thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện đang diễn ra ở Trung 
Quốc. Nhiều người đã xếp hàng để chờ ký vào đơn thỉnh nguyện.
    Sau khi nghe câu chuyện về mổ cướp nội tạng sống, một khách qua đường 
người Việt Nam nói rằng ông thực sự hiểu về những áp lực dưới một chế độ độc 
tài và ông đã chỉ trích ĐCSTQ vì việc tước đoạt nhân quyền của người dân. Ông 
đã không do dự ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công.
    Trong số những học viên tham gia vào sự kiện này, có một đôi vợ chồng 
người Trung Quốc. Do cuộc bức hại, họ đã bị chia cắt trong suốt 11 năm, và 
cuối cùng đã đoàn tụ ở Phần Lan vào năm 2012. Khi cuộc bức hại bắt đầu vào 
năm 1999, vô số gia đình ở Trung Quốc đã tan vỡ. Gia đình ông Ngô là một 
trong số đó. Mẹ ông Ngô đã bị tra tấn đến chết trong một nhà tù của ĐCSTQ vì 
bà không chịu từ bỏ niềm tin của mình. Cùng vì lý do đó, bà Ngô đã bị kết án 
bất hợp pháp 10 năm tù. Trong 14 ngày liên tục, bà đã bị 40 cảnh sát lần lượt 
thẩm vấn. Nhiều lần, bà bị đeo cùm chân nặng hơn 10 kg. Bà đã bị sốc bằng dùi 
cui điện và bị tra tấn bằng tất cả các thủ đoạn khác. Ông Ngô cũng đã bị sở cảnh 
sát bắt giam nhiều lần.
    Bà Ngô nói: “Tết Nguyên Đán đang đến. Mặc dù tôi rất vui vì có thể dành 
thời gian này bên chồng mình sau một thời gian dài bị chia cắt nhưng tôi vô 
cùng đau buồn khi nghĩ đến hàng nghìn học viên ở Trung Quốc vẫn đang phải 
chịu sự tra tấn.” Bà hy vọng các học viên Trung Quốc đang bị bức hại sẽ sớm 
được đoàn tụ với gia đình và người dân Trung Quốc sẽ sớm được phép tự do 
thực hành tín ngưỡng của họ.


