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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 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 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 10-05-2014] Tháng 05 
năm 2014 đánh dấu kỷ niệm Ngày Pháp 
Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần 
thứ 15 và 22 năm Pháp Luân Đại Pháp 
được ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập 
Pháp Luân Đại Pháp, giới thiệu ra công 
chúng.

Nhân dịp này, sáu thành phố ở Brit-
ish Columbia, Canada, đã tuyên bố tháng 
05 năm 2014 là “Tháng Pháp Luân Đại 
Pháp” tôn vinh Chân Thiện Nhẫn.

Sáu thành phố đó là: 
Prince George, Port Coquitlam, Sur-

rey, Kelowna, Penticton, và Fort St. 
John.

Tuyên bố công nhận Pháp Luân Đại 
Pháp là một môn tập cao cấp và thực 
hành thiền định cho cả tâm lẫn thân, 
mang lại sức khoẻ và lợi ích cho người 
dân trên khắp Canada. Tuyên bố cũng 
khen ngợi nỗ lực của các học viên trong 
việc kết hợp những giá trị Chân Thiện 
Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày của 
họ, phấn đấu để trở thành người tốt hơn 
trong mọi tình huống.

[MINH HUỆ 07 – 05 – 2014] Vào 
ngày 03 tháng 05, các học viên Pháp 
Luân Công đến từ Boston đã tổ chức 
một số hoạt động tại công viên Boston 
Common để kỷ niệm Ngày Pháp Luân 
Đại Pháp lần thứ 15.

Ông Thomas McGee, đại diện cho 
các Thượng nghị sĩ Bang và ông Brad-
ley Jones, đại diện cho các Đại biểu 
Bang, đã gửi thư chúc mừng đến Phật 
học hội Pháp Luân Công địa phương, 
kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tại sự kiện, các học viên đã trình 
diễn luyện công và nói chuyện với du 
khách về Pháp Luân Công. Rất nhiều 
du khách người Trung Quốc đã ghé 

qua. Một số đã thoái Đảng Cộng sản 
nhờ các học viên giúp đỡ.

Cô Lương, một học viên lâu năm, 
chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân 
Công của mình: “Cơ thể tôi được tịnh 
hóa khi tôi bắt đầu đọc sách Chuyển 
Pháp Luân. Tôi thường trải nghiệm 
được những điều mà Sư phụ Lý giảng 
trong sách. Đôi khi tôi cảm nhận được 
năng lượng mạnh mẽ di chuyển trong 
cơ thể mình khi đang ngồi thiền. Đôi 
khi tôi có thể thấy nhiều không gian 
trong vũ trụ.” Cô kể tiếp: “Khi tôi tĩnh 
tâm đọc sách, tôi có thể thấy cơ thể và 
tâm trí mình đang đề cao, và thể ngộ    

Còn nữa trang 03>> 

British Columbia, Canada:

Sáu thành phố tuyên 
bố tháng 05 năm 2014 
là “Tháng Pháp Luân 
Đại Pháp” tôn vinh 
Chân Thiện Nhẫn 

Các học viên ở Boston kỷ niệm ngày 
Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Luyện công nhóm.
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Một bệnh nhân đã từng bị ung thư:

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi từ căn bản 
Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ  08-4-2014]
Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp 

Luân Đại Pháp, tôi là một người rất chú 
trọng đến danh và lợi. Từ tiểu học cho đến 
đại học, tôi luôn là một học sinh xuất sắc. 
Nếu tôi muốn một thứ gì đó, tôi sẽ làm bất 
cứ điều gì để có được nó. Trong suốt thời 
gian học đại học, tôi luôn đạt điểm tốt. Để 
thăng tiến, tôi duy trì mối quan hệ rất tốt 
với các lãnh đạo khoa, nhưng tôi không 
có bất kỳ người bạn thân nào trong số các 
đồng môn của mình.

Rơi xuống vực thẳm
Với truy cầu mãnh liệt về lợi ích trong 

sự nghiệp, tôi không phải là một người 
tốt. Tôi đeo bám bất cứ ai mà tôi nghĩ là 
mình có thể lợi dụng. Trong khoa của tôi 
(khoa mỹ thuật), có nhiều nam giáo viên. 
Tôi trang điểm kỹ càng mỗi ngày và cố 
gắng đạt được những gì tôi cần với vẻ 
ngoài hấp dẫn của mình. Tôi tự đánh giá 
bản thân rất cao.

Để trông trẻ trung và hấp dẫn, tôi luôn 
luôn ăn kiêng và uống trà, uống thuốc. Tôi 
uống cả tấn thuốc giảm cân. Cơ thể tôi trở 
nên rất mảnh mai, nhưng sức khỏa của tôi 
đã bị tàn phá. Tôi rất yếu, dễ dàng mệt 
mỏi và tôi bị tắt kinh trong 02 năm. Cuối 
cùng tôi đã bị bệnh ure trong nước tiểu và 
đại tiện không kiểm soát, đi ngoài ra máu. 
Tôi bị chẩn đoán ung thư đại tràng. Mặc dù 
tôi vừa tốt nghiệp đại học và có tất cả mọi 
thứ tôi muốn, cuộc đời tôi thế là kết thúc. 
Vào lúc đó, tôi mới nhận ra điều gì là quan 
trọng trong cuộc sống. Tôi đã rất sợ hãi.

Cuộc đời thứ hai
Điều này đã xảy ra 17 năm trước đây, 

trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công 
xảy ra. Tôi biết mọi người đang luyện 
các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở 
trường học gần nhà tôi. Tôi đã tham gia để 
cải thiện sức khỏe của mình. Tôi thức dậy 
vào lúc 5 giờ sáng và luyện công trong 1 
tiếng vào buổi sáng trước khi đi làm.

Một học viên nói rằng tôi nên đọc 
sách vì môn tu luyện này không chỉ có 
các bài công pháp, do đó tôi đã có được 
một cuốn Chuyển Pháp Luân. Lúc đầu, tôi 
không cảm thấy rằng tôi có vấn đề gì lớn 

về tư cách đạo đức. Tuy nhiên, càng đọc 
tôi càng hiểu ra tiêu chuẩn làm người tốt 
thực sự là gì và tôi có thể tu luyện lên cao 
tầng bắt đầu từ việc làm một người tốt. 
Tôi hiểu rằng tôi bị bệnh tật hành hạ vì tôi 
có quá nhiều nghiệp lực từ tiền kiếp. Tôi 
quyết định sẽ tu luyện Đại Pháp và sẽ thay 
đổi. Trong vòng 02 tuần, việc đại tiện của 
tôi đã trở lại bình thường và tôi không còn 
phải uống thuốc nữa. Bệnh viêm da của 
tôi cũng biến mất. Trong vòng 06 tháng, 
tôi đã có kinh nguyệt trở lại. Sư phụ đã 
ban cho tôi cuộc đời thứ hai.

Loại bỏ tâm oán hận
Tôi bắt đầu yêu cầu mình theo các 

tiêu chuẩn cao hơn. Khi vừa tốt nghiệp, 
tôi đã có một vị trí trong phòng nhân sự 
ở trường đại học của mình, và nhiều đồng 
nghiệp ghen tị với tôi. Tôi cùng phòng 
với bí thư ở trường đại học. Hiệu trưởng 
trường tôi không thích bí thư, do đó ông 
ấy cũng không thích tôi. Ông ấy cố ý gây 
khó dễ cho tôi bất cứ khi nào tôi cần ông 
phê duyệt điều gì.

Tôi vừa mới bước vào tu luyện. Tôi biết 
rằng tôi nên làm một người tốt và tôi biết 
rằng hiệu trưởng đang cho tôi cơ hội đề cao 
tâm tính. Tuy nhiên, không ai đối xử với tôi 
như vậy trước đây. Nhiều lần tôi cảm thấy 
không thể chịu đựng được và đã khóc.

Tôi đã học Bài giảng thứ tư trong sách 
Chuyển Pháp Luân, sau đó lại đọc bài giảng 
của Sư phụ “Thế nào là Nhẫn?” Tôi tự nhủ: 
“Mình là một học viên Đại Pháp. Mình 
muốn theo Sư phụ trở về với gia viên thực 
sự của mình.” Tôi không còn thấy tức giận 
hay khó chịu với hiệu trưởng nữa.

Buông bỏ mất và được
Dù phải đối diện với vấn đề gì, tôi biết 

rằng tôi phải hướng nội. Tôi biết rằng cho 
dù tôi ở đâu, tôi cũng phải là người tốt. Vì 
tôi không tranh giành danh lợi tại sở làm, 
các giáo viên khác và lãnh đạo nhà trường 
đều biết rằng tôi là một người tốt, do đó 
họ đã có nhận thức tốt hơn về Đại Pháp 
và không tin vào những tuyên truyền xấu 
xa của Đảng.

Tôi thường tới cửa hàng của một họa 
sỹ khi trường tôi có việc cần. Chủ cửa 
hàng muốn giữ quan hệ tốt với chúng tôi. 
Trong những ngày lễ lớn, anh ấy mua quà 

tặng tôi. Đôi khi thật khó để từ chối anh 
ấy, vì thế tôi mua quà tặng lại cho anh ấy. 
Nếu anh ấy làm gì đó cho tôi, tôi sẽ trả 
tiền cho anh ấy bằng tiền túi của mình. 
Tôi đề nghị anh ấy ghi đúng số tiền thực 
trả lên hóa đơn (một số người yêu cầu ghi 
nhiều tiền hơn để bỏ túi phần chênh lệch). 
Anh ấy nói rằng anh ấy không gặp nhiều 
người như tôi. Anh ấy hỏi tôi có theo tín 
ngưỡng nào không. Tôi nói với anh ấy tôi 
tu luyện Pháp Luân Công. Anh ấy hỏi tôi 
nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công và biết 
rằng các tuyên truyền của chính phủ đều 
là giả dối. Anh ấy nói: “Pháp Luân Công 
thực sự tốt. Không có nhiều người tốt như 
các học viên Pháp Luân Công trong thế 
giới ngày nay.” Anh ấy yêu cầu các nhân 
viên của mình phải đối xử với tôi thật tốt.

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi
Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thay 

đổi con người tôi. Bất cứ khi nào tôi gặp 
các bạn học cũ, họ đều nói: “Cậu không 
còn trang điểm kỹ càng nữa. Cậu trông 
khá hơn nhiều. Làm thế nào mà cậu trông 
càng ngày càng trẻ hơn vậy?” Họ cũng hỏi 
tôi: “Tại sao cậu không cố gắng trở thành 
hiệu trưởng? Chúng tớ nghĩ cậu ít nhất 
cũng muốn vị trí hiệu trưởng chứ.” Tôi trả 
lời họ rằng tất cả những thay đổi tích cực 
ở tôi là do tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại 
Pháp. Nếu tôi không bắt đầu tu luyện, tôi 
có lẽ không còn sống tới ngày hôm nay. Tôi 
không còn là người chỉ tìm cách đánh bóng 
bản thân. Bây giờ tôi mong muốn trở thành 
một người tốt và nghĩ cho người khác trước.

Một số các bạn học cũ của tôi nói rằng 
họ cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái khi ở 
bên cạnh tôi bây giờ và họ học được nhiều 
điều từ tôi. Tôi nói với họ rằng tôi không 
theo đuổi những thứ như trước đây, mà 
có được những gì tôi đáng có một cách tự 
nhiên. Những giáo viên khác dành cả năm 
trời để chuẩn bị cho cuộc thi danh hiệu. 
Nhưng tôi chỉ mất một tháng chuẩn bị và 
tôi là người duy nhất đạt được danh hiệu 
trong số các giáo viên ở thành phố tôi năm 
đó. Tất cả họ đều nói rằng tôi thực sự may 
mắn. Tôi nói với họ rằng tôi là một học 
viên Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của tôi 
sẽ an bài những gì tốt nhất cho chúng tôi.

Tạ ơn Sư phụ! Bây giờ con đã biết 
được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
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Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh 

Huệ ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 04-05-2014] Các học 
viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện 
giảng chân tướng trên các con đường 
đông đúc gần phố George và khu phố 
Tàu vào ngày 03 tháng 05 năm 2014. Họ 
giăng biểu ngữ và xếp hàng trên vỉa hè 
để tạo thành “Vạn lý Trường thành Sự 
thật” nhằm giúp nâng cao nhận thức về 
cuộc đàn áp, đặc biệt là nạn cưỡng bức 
mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp 
Luân Công còn sống.

Rất nhiều người Trung Quốc đã thoái 
xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó 
tại sự kiện này.

Lauren Torres và bạn trai của cô đã 
ghé thăm Sydney từ Mexico. Họ bảo 
các học viên rằng họ đã nghe về nạn mổ 
cướp nội tạng từ các chương trình tin 
tức ở Mexico. Họ nói trong nước mắt: 
“Chúng tôi đã rất sốc và tức giận!” Họ 
bày tỏ hy vọng rằng các chính phủ có 
thể cùng nhau hợp tác để chấm dứt tội ác 
ghê tởm này. Họ đã ký một lá đơn thỉnh 

nguyện tượng tự và cầm lấy một vài tờ 
rơi để đưa cho các bạn của họ.

Một phụ nữ đến từ tỉnh Chiết Giang, 
Trung Quốc hỏi một học viên rằng: “Tại 
sao bạn tu luyện Pháp Luân Công? Nó 
mang lại lợi ích gì?” Người học viên kể 
cho bà nghe câu chuyện của anh, và lợi 
ích về cả tâm lẫn thân của môn tu luyện. 
Bà ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và lấy 
một vài tài liệu thông tin để tiếp tục tìm 
hiểu về Pháp Luân Công.

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung 
Quốc ban đầu không muốn lắng nghe 
sự thật. Tuy nhiên, sau khi các học 
viên làm sáng tỏ quan niệm sai lầm 
của họ về Pháp Luân Công, họ đã hiểu 
được lợi ích của việc thoái xuất khỏi 
ĐCSTQ và lý do tại sao giảng chân 
tướng không liên quan gì đến chính trị. 
Họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và dự 
định sẽ lên kế hoạch thuyết phục cha 
mẹ của họ (là các quan chức của ĐC-
STQ) cùng thoái.

Một thanh niên trẻ nói với các học 
viên rằng anh đã thoái xuất khỏi ĐC-
STQ tại Trung tâm mua sắm Quốc gia 
ở Washington DC.

Sydney, Úc:
Du khách Trung 
Quốc thoái Đảng 
cộng sản tại sự kiện 
“Vạn lý Trường 
thành Sự thật” 

Luật sư biện hộ:
“Một xã hội ổn định cần 
những công dân tốt như 
các học viên” 

Các học viên ở Boston kỷ niệm... (Tiếp theo trang 01)

của tôi về cuộc sống và vũ trụ được mở 
rộng. Nhiều bạn bè và thân nhân của tôi 
cũng tu luyện Pháp Luân Công, và nhiều 
người trong số họ cũng đã có những trải 
nghiệm thần kỳ.”

“Tôi cảm thấy tiếc cho những người 
dân Trung Quốc bị lừa dối bởi tuyên 
truyền của Đảng và ghét bỏ Pháp Luân 
Công. Đó là lý do tại sao tôi thường đi 
đến những địa điểm du lịch và gọi điện 
thoại về Trung Quốc để nói cho mọi 
người về vẻ đẹp của Pháp Luân Công.”

Một người đàn ông đến từ Albanie đã 
nói chuyện một hồi lâu với các học viên. 

Ông thường thấy các học viên tổ chức 
sự kiện ở công viên Boston Common, 
nhưng ông không hiểu họ đang làm gì.

Ông không tin rằng một hệ thống xã 
hội tốt hơn có thể làm cho cuộc sống của 
người dân tốt hơn. “Đảng cộng sản ở 
Albania đã sụp đổ nhiều năm trước đây, 
nhưng đất nước vẫn đang bị thống trị bởi 
một đám lừa đảo. Người dân vẫn đang 
phải chịu đựng,” ông nói.

Trong cuộc nói chuyện, ông biết 
được rằng Pháp Luân Công dạy Chân 
– Thiện – Nhẫn. Ông nhận ra rằng những 
nguyên lý này là một sức mạnh tích cực có 

thể thúc đẩy xã hội theo hướng tích cực.
“Cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh 

phúc nếu như có đủ người tốt,” ông nói. 
“Ở một số nước châu Âu, con người tử 
tế và trung thực, vì vậy họ khỏe mạnh và 
hạnh phúc.”

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công thật 
lố bịch. Mọi người đều có quyền làm 
người tốt, vì đó là điều đúng đắn phải 
làm và sẽ làm mọi người được hạnh 
phúc.”

Cuối sự kiện, tất cả các học viên đã 
kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một sinh 
nhật vui vẻ.

Bài viết của phóng viên báo Minh 

Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2014] Tòa án 
phải hoãn lại sau khi luật sư của bà 
Dương Mộc Hoa chỉ ra rằng bản thân 
vụ tố tụng đã là phi pháp bởi vì các công 
tố viên đã không thể đưa ra được bất kỳ 
bằng chứng pháp lý nào.

Tòa án thành phố An Ninh ở tỉnh 
Vân Nam xét xử học viên Pháp Luân 
Công bà Dương Mộc Hoa vào ngày 06 
tháng 03 năm 2014 vì phân phát đĩa 
DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận. 
Bà Dương tuyên bố mình vô tội, lý do 
là chương trình biểu diễn nghệ thuật 
Thần Vận quảng bá nền văn hóa truyền 
thống Trung Hoa. Luật sư bảo vệ của bà 
cũng chỉ ra rằng một xã hội ổn định cần 
những công dân tốt như các học viên.

Xét xử tại tòa án
Cảnh sát từ phòng An ninh nội địa 

thành phố An Ninh, gồm giám đốc Diệp 
Lâm đã bắt giữ bà Dương tại nhà riêng 
của bà vào ngày 26 tháng 05 năm 2013, 
vì phân phát đĩa DVD Thần Vận.

Tòa án thành phố An Ninh đã mở 
phiên tòa đầu tiên vào ngày 27 tháng 11 
năm 2013.               

 Tuy nhiên, công tố viên không 
phải là người có tên trong hồ sơ tòa án.  

Còn nữa trang 03>> 

Sự kiện “Vạn lý Trường thành Sự thật”



Số 2014 - 20  l   Ngày 19 tháng 05 năm 2014

4

Khi luật sư biện hộ cho bà Dương chỉ 
ra điểm này, phiên tòa đã bị hoãn lại.

Khi phiên tòa được mở lại vào ngày 
06 tháng 03 năm 2014, bà Dương đã xác 
thực về những lợi ích đã đạt được từ việc 
tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói bà đã 
có được sức khỏe tốt và bỏ được tính khí 
nóng nảy sau khi tu luyện Pháp Luân 
Công. Bà làm việc chăm chỉ hơn ở sở làm 
và đã được ban quản lý khen ngợi.

Bà cũng bào chữa rằng mình vô tội. Bà 
nói rằng mình phân phát đĩa DVD Thần 
Vận bởi nó tái hiện nền văn hóa truyền 
thống Trung Hoa.

Một xã hội ổn định cần những công dân 
tốt như các học viên

Lý Vĩnh Hoành, công tố viên, tuyên 
bố rằng Pháp Luân Công bị cấm ở Trung 
Quốc. Luật sư biện hộ đã chỉ ra điều này 
là không đúng sự thật và tuyên bố của ông 
ta không dựa trên luật pháp hiện hành của 
Trung Quốc.

Ông cũng chỉ ra rằng bản thân vụ tố 

tụng đã là phi pháp vì công tố viên không 
thể đưa ra được bất kỳ bằng chứng pháp 
lý nào. Ông cũng yêu cầu không khởi tố 
vụ tố tụng vào tháng 09 năm ngoái. Ông 
cũng nói một xã hội ổn định cần những 
công dân tốt như những học viên, những 
người sống theo nguyên lý Chân – Thiện 
– Nhẫn. Họ không đáp trả bằng bạo lực, 
ngay cả khi bị đối xử một cách bất công 
trong suốt một thập kỷ qua.

Bà Dương và luật sư biện hộ đã yêu 
cầu trả tự do cho bà. Các cán bộ tòa án 
không có lựa chọn nào khác nhưng đã 
hoãn phiên tòa.

Chị gái của bà Dương muốn nói 
chuyện với bà sau phiên tòa nhưng đã 
không được phép.

Tu luyện Pháp Luân Công mang lại lợi 
ích cho sự ổn định của gia đình và xã hội

Chồng bà Dương, ông Lý Trực Tân đã 
viết một lá thư cho Tòa án thành phố An 
Ninh vào ngày 22 tháng 01 năm 2014, yêu 
cầu cho bà được tại ngoại. Ông viết trong 

thư rằng bà Dương đã có được sức khỏe 
tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà 
không còn nóng tính như trước, và cuộc 
hôn nhân đang bên bờ vực ly hôn của họ 
đã được cứu vãn. Bà đã phụng dưỡng bố mẹ 
chồng chu đáo, chăm sóc con cái rất tốt. Cả 
gia đình rất hạnh phúc. Ông nói: “Trải ng-
hiệm của cá nhân tôi cho thấy rằng tu luyện 
Pháp Luân Công không những không làm 
hại cho gia đình và xã hội, mà thực tế nó 
mang lại lợi ích cho sự ổn định của gia đình 
và xã hội.”

Bối cảnh
Bà Dương, 44 tuổi, là cựu nhân viên 

của Mỏ Phốt Phát Đại Hoàng ở thành phố 
An Ninh, tỉnh Vân Nam. Bà đã bị bức hại 
kể từ khi Pháp Luân Công bị cấm vào 
tháng 07 năm 1999. Bà đã bị sa thải khỏi 
nơi làm việc vì tu luyện Pháp Luân Công. 
Bà đã bị kết án ba năm tù giam vào năm 
2006. Sau khi được thả, bà đã không thể 
tìm được việc làm do sự can thiệp của 
cảnh sát.

Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở 

Saipan

[MINH HUỆ 02-05-2014] Hiệp hội 
Pháp Luân Đại Pháp ở Saipan đã tham gia 
Lễ hội Nghệ thuật Flame Tree lần thứ 33 
từ ngày 25 tháng 04 đến 27 tháng 04 năm 
2014 theo thông lệ hàng năm. Nhiều du 
khách từ Trung Quốc đã nhân cơ hội này 
để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công. 
Có hơn 20 khách du lịch người Trung 
Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ 
chức liên đới của nó.

Hàng chục tấm ảnh từ Triển lãm Nghệ 
thuật Chân Thiện Nhẫn Quốc tế đã được 
các học viên Pháp Luân Công trưng bày 
tại lễ hội. Khách thăm quan đến triển lãm 
đã hết lời khen ngợi kỹ năng tuyệt vời của 
các nghệ sỹ. Họ cũng lên án cuộc đàn áp 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐC-
STQ), và bày tỏ sự ủng hộ của họ để chấm 
dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Nhiều du khách từ Trung Quốc đã 
nhân cơ hội này để tìm hiểu sự thật về 
Pháp Luân Công. Có hơn 20 khách du lịch 

Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ 
và các tổ chức liên đới của nó. Một khách 
du lịch Trung Quốc ngắm bức tranh “Hòa 
tan trong Pháp” một lúc lâu. Anh không 
ngừng nói rằng anh rất thích bức tranh 
này. Một học viên đã cung cấp cho anh 
thông tin chi tiết về cuộc đàn áp và màn kịch 
tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn. 
Sau khi biết được tầm quan trọng của việc 

thoái xuất khỏi ĐCSTQ, người đàn ông 
này đã thoái Đảng bằng một bí danh.

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung 
Quốc đã ngạc nhiên trước bức tranh sơn 
dầu “Sốc”, bức tranh đoạt huy chương 
vàng trong cuộc thi Tranh Tả Người 
Trung Hoa Toàn cầu năm 2009 do Đài 
truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) 
tổ chức. Nó được vẽ dựa trên câu chuyện 
có thật về một phụ nữ lớn tuổi bị tra tấn ở 
Trung Quốc vì bà không đồng ý từ bỏ tín 
ngưỡng của mình. Bất chấp việc bị cùm, 
bà vẫn ngồi đã tọa. Đột nhiên tất cả cùm 
đều tự rơi ra, và bà bay lên trong phòng 
giam. Quá sốc và sợ hãi, những người tra 
tấn bà đã quỳ xuống trước mặt bà và cầu 
xin bà tha thứ cho họ. Ngày hôm sau họ 
trả tự do cho bà, và bà đã về nhà.

Cặp vợ chồng trẻ nói với các học viên 
rằng họ rất thông cảm và ngưỡng mộ các 
học viên ở Trung Quốc vì đã phải chịu 
sự đàn áp vô nhân đạo của ĐCSTQ. Họ 
quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng 
bí danh.

Những người Mỹ gốc Hoa địa phương 
(Saipan là lãnh thổ của Mỹ) ngưỡng mộ 
sự kiên trì của các học viên trong suốt hơn 
15 năm qua trong việc giúp mọi người 
hiểu được sự thật về Pháp Luân Công. 
Nhiều người đã bày tỏ hy vọng rằng họ sẽ 
tiếp tục những nỗ lực tuyệt vời này.

Luật sư biện hộ: “Một xã hội ổn định cần những công dân tốt... (Tiếp theo trang 03)

Saipan: Triển lãm Nghệ thuật Pháp Luân 
Công tại Lễ hội Nghệ Thuật Flame Tree gây 
ấn tượng cho khách thăm quan

Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn Quốc tế 
tại Lễ hội Nghệ thuật Flame Tree lần thứ 33 ở 
Saipan


