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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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                                         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] Công ty Nghệ thuật 
Thần Vận Quốc tế có trụ sở tại thành phố 
New York đã tổ chức ba buổi biểu diễn 
“cháy vé” tại nhà hát Capitol thành phố 
Sydney, Úc vào các ngày 11 và 12 tháng 
02, năm 2013.

Thần Vận “khẳng định là hay nhất” – 
một quan chức phát biểu

Một trong những nhân vật VIP đã đến 
xem buổi biểu diễn Thần Vận là ngài 
David Clarke, MLC. Ông đã xem và 
thưởng thức Thần Vận nhiều lần trước đây 
và cũng rất yêu thích buổi biểu diễn năm nay.

“Tôi thấy nó thật tuyệt hảo,” ông nói, 
“Thần Vận khẳng định là hay nhất.”

Ông nói thêm: “Thật là ngoạn mục, 
rực rỡ, thật hoành tráng, rất chuyên 
nghiệp, màn trình diễn rất đẹp mắt.”

Ông nói thêm: “Thật là ngoạn mục, 
rực rỡ, thật hoành tráng, rất chuyên 
nghiệp, màn trình diễn rất đẹp mắt.”

Một Ủy viên tìm lại được cảm giác về Tết 
Nguyên Đán Trung Quốc ở Thần Vận
Đây là lần thứ hai Ủy viên John Hugh, 

một người gốc Trung Quốc, xem Thần Vận.
“Mỗi lần xem Thần Vận đều để lại cho tôi 

một ấn tượng khác biệt”, Ủy viên Hugh nói.
“Tôi cảm thấy rằng Thần Vận là một 

chương trình biểu diễn văn hóa Trung 
Quốc phong phú.” 

[MINH HUỆ] Ngày 22 tháng 02 năm 2013, đài 
phát thanh “Sova” ở Croatia đã phát sóng một 
chương trình dài 13 phút về Pháp Luân Đại Pháp. 
Trong 13 phút đó, một học viên đã giới thiệu về 
môn tu luyện, những lợi ích của nó, và cuộc bức 
hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Người dẫn chương trình phát thanh tò mò muốn 
biết tại sao môn tu luyện lại bị bức hại ở Trung 
Quốc và tại sao không có nhiều phương tiện truyền 
thông trên thế giới đưa tin về những gì đang diễn ra 
ở Trung Quốc.

Người học viên đã nói về những tuyên truyền 
phỉ báng môn tu luyện của chế độ cộng sản, cũng 
như những trường hợp bị tra tấn khủng khiếp, bị 
giết hại, và mổ cướp nội tạng. Học viên này cũng kể về 
các trại lao động cưỡng bức và việc các tù nhân đã bị bóc 
lột để làm hàng hóa giá rẻ cho xuất khẩu như thế nào.

Sau đó, chương trình tập trung vào môn tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp. Người dẫn chương trình nhận 
xét rằng tên của các bài công pháp nghe rất hay và 
huyền bí, và băn khoăn không biết các bài công 
pháp có dễ học hay không. Học viên này giải thích 
rằng các bài công pháp rất dễ học, nhưng việc tu 
tâm tính theo Chân-Thiện-Nhẫn là yếu tố quan 
trọng hàng đầu trong môn tu luyện.

Các thính giả đã được cung cấp thông tin về các 
trang web Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng các 
tình nguyện viên sẵn sàng hướng dẫn môn tập miễn 
phí. Đài phát thanh cũng đưa toàn bộ chương trình 
lên trang web của mình để những ai đã bỏ lỡ 
chương trình trực tiếp có thể truy cập vào nghe.

Tính nghệ thuật và làm chủ sân khấu 
của Thần Vận gây ấn tượng với các 
khán giả tại Sydney, Úc

GIỚI THIỆU PHÁP LUÂN 
ĐẠI PHÁP TRÊN MỘT ĐÀI 
PHÁT THANH Ở CROATIA

(Tiếp theo trang 02)

Bài viết của một học viên ở Croatia

Ủy viên Thành phố Parramatta, 
ông John Hugh đã xem chương 
trình Nghệ thuật Biểu diễn Thần 
vận lần thứ 2 ở nhà hát Capitol 
vào ngày 12 tháng 02. (Ảnh đăng 
trên báo Đại Kỷ Nguyên/The 
Epoch Times)

Ông Rahme, một đối tác chính 
của công ty Mark Rahme & 
Associates tại buổi biểu diễn 
Nghệ Thuật Thần Vận, ngày 12 
tháng 02 (Ảnh đăng trên Báo Đại 
Kỷ Nguyên/The Epoch Times)
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Ông Hugh nói: “Đây thực sự là 
hương vị của Tết Nguyên Đán”. Sau 20 
năm rời khỏi Trung Quốc, dần dần tôi 
đã mất đi cảm giác hào hứng khi đón 
Tết. Vì vậy, đây là một lời nhắc nhở 
tuyệt vời cho tôi.”

“Sau khi xem Thần Vận, tôi thực sự 
cảm thấy rằng tôi đang được trải nghiệm 
hương vị của Tết Nguyên Đán, rằng tôi 
là một người dân Trung Quốc thực sự 
được thưởng thức hương vị của Tết cổ 
truyền.”
Chất Thần Thánh của Thần Vận 
chiếu sáng tâm hồn luật Sư Sydney

Mark Rahme, một đối tác chính và là 
một luật sư hành luật phổ thông của 
công ty Mark Rahme & Associates đã 
đến xem buổi biểu diễn cùng với trợ lý 
riêng của mình là Cathy Xie, người Trung 
Quốc đã đến Úc cách đây bốn năm.

Thần Vận là một sự trải nghiệm đầy 
cảm xúc đối với ông Rahme, người đã 
có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực pháp lý, một trải nghiệm xen lẫn với 
sự ngưỡng mộ sâu sắc về con đường của 
nhân loại hướng tới điều tốt đẹp.

“Đó là một trải nghiệm đối với tôi. 
Tôi chưa từng xem bất cứ thứ gì như 
vậy trước đây cả,” ông nói.
Điệu múa dựa trên câu chuyện về 

một giáo viên bị bức hại một cách phi lý 
vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Đại 
Pháp có một ý nghĩa riêng đối với ông 
Rahme.

Ông giải thích: “Thực sự rất xúc động. 
Tôi có một người bạn theo học Pháp Luân 
Công. Cô đã bị bức hại ở Trung Quốc, 
khoảng 10 năm trước đây. Điều đó đã 
mang lại rất nhiều ký ức đặc biệt.”

Ông Rahme tin rằng Thần Vận đã 
động chạm được đến các vấn đề giúp 
khán giả hiểu rõ về giá trị của tự do ở 
các nước phương Tây.

[ M I N H 
HUỆ] Bất chấp 
trời mưa, một 
dòng người đều 
đặn đã tập trung 
quanh các bảng 
trưng bày do 
các học viên 
Pháp Luân 
Công dựng lên 
trước Tòa thị 
chính Sydney 
vào ngày 01 
tháng 03 năm 
2013. Nhiều 
người đã bày tỏ 
sự ủng hộ bằng 
cách ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Hội đồng Lập pháp Chính phủ giúp ngăn chặn 
nạn mổ cướp nội tạng sống đang diễn ra, đã giết hại một lượng lớn các học viên 
Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Tính nghệ thuật và 
làm chủ sân khấu của 
Thần Vận gây ấn 
tượng với các khán giả 
tại Sydney, Úc

Các học viên thu thập chữ ký trước Tòa thị chính Sydney trong mưa

(Tiếp của trang 01)
Bài viết của Uẩn Vận, phóng viên báo Minh Huệ

AUSTRALIA: Người dân địa phương ký tên 
thỉnh nguyện kêu gọi hội đồng lập pháp 
chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống bất 
chấp trời mưa

Chủ đề về mổ cướp nội tạng bất hợp 
pháp do Đảng cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) hậu thuẫn đã được đưa ra 
trong Nghị viện New South Wales vào 
chiều ngày 28 tháng 02. Nhiều vấn đề 
và biện pháp đã được thảo luận, bao 
gồm cả việc từ chối đào tạo cho các bác 
sỹ Trung Quốc trong lĩnh vực cấy ghép 
nội tạng, và ban hành lệnh cấm người dân 
Australia đến Trung Quốc để ghép tạng.

Ông Jamie Parker, một thành viên 
của Nghị viện New South Wales, đã 
kêu gọi hội đồng lập pháp giải quyết 
những vấn đề này.

Trước khi diễn ra phiên họp, hơn 
10.000 chữ ký kêu gọi chấm dứt mổ 
cướp nội tạng sống từ các học viên 
Pháp Luân Công của ĐCSTQ và ủng 
hộ pháp luật ở New South Wales đã 
được bàn giao cho Nghị viện.

Học viên Ou nói: “Mặc dù trời mưa, 
tôi vẫn đến để tham gia sự kiện vì mạng 
sống của con người là rất quan trọng. 
Nếu bạn không đứng lên để ngăn chặn 
tội ác này, bạn không bao giờ biết, một 
ngày nào đó nó có thể xảy ra với bạn. 
Mọi người nên tham gia. Mặc dù trời 
mưa, nhiều người đã đến để ký tên 

thỉnh nguyện.”
Học viên Hàn thu thập chữ ký trên 

các chuyến tàu hàng ngày. Bà nói: “Tôi  
đi tàu từ Nam ra Bắc, và sau đó quay 
lại, để phân phát các tài liệu thông tin 
phơi bày việc mổ cướp nội tạng sống từ 
các học viên Pháp Luân Công của 
ĐCSTQ. Nhiều người đã ký tên thỉnh 
nguyện để ủng hộ luật pháp New South 
Wales chống lại mổ cướp nội tạng sau 
khi đọc thông tin.”

Một người đàn ông từ Nepal đã đến 
cùng với gia đình và muốn quyên góp 
tiền cho các học viên Pháp Luân Công. 
Một học viên giải thích: “Chúng tôi 
không nhận quyên góp. Đó không phải 
là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi ở 
đây để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 
và ngăn chặn sự tàn bạo của ĐCSTQ 
trong việc mổ cướp nội tạng sống từ 
các học viên Pháp Luân Công.” Cả gia 
đình ông đã ký tên thỉnh nguyện.

Một cô gái người Trung Quốc 
khoảng 20 tuổi đã thoái ĐCSTQ và các 
tổ chức liên đới của nó với sự giúp đỡ 
của một học viên tại đó. Cô đã ôm 
người học viên vì cảm kích sự giúp đỡ 
của bà.
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Hai vị hiệu trưởng, hai kết cục khác nhau

“Nọc độc” của ĐCSTQ nguy hiểm hơn cả ma túy

(Tiếp theo trang 04)

Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại
Trung Quốc

[MINH HUỆ] Cổ nhân Trung Quốc 
có câu “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác 
báo.” Một số người tại Trung Quốc 
không thể phân biệt tốt xấu bởi vì họ bị 
bộ phận tuyên truyền của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc lừa dối và tẩy não hơn 
60 năm qua.

Do không biết sự thật, họ tham gia 
theo cách bị động hoặc chủ động vào 
cuộc đàn áp phi pháp các học viên Pháp 
Luân Công và cuối cùng nhận nghiệp 
báo. Một bộ phận những người khác thì 
lắng nghe học viên Pháp Luân Công 
giảng chân tướng. Họ đối xử tốt với các 
học viên Pháp Luân Công và kết quả là 
họ mang đến thiện duyên cho chính bản 
thân mình. Dưới đây là các ví dụ của hai 
vị hiệu trưởng từ miền Nam, những 
người có hai kết cục trái ngược nhau.

Vị hiệu trưởng thứ nhất
Tạ Gia Thành là Hiệu trưởng Trường 

dạy nghề quận Hữu Giang (trước đây 
gọi là Trường cấp 3 thành phố Bách 
Sắc), thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng 
Tây.

Vào tối ngày 02 tháng 08 năm 2004, 
ông Tạ đưa các sĩ quan cảnh sát Hoàng 
Chí Phong, Hoàng Nghị, Hoàng Triệu 
Cường, Hoàng Hán Quyền, Dương 
Nghị, Lô Mẫn Trì và Đàm Bân từ Đồn 
cảnh sát quận Hữu Giang thuộc Sở cảnh 
sát Bách Sắc đến nhà ông Hà Trí, một 
giáo viên ở Trường cấp 3 thành phố 
Bách Sắc và là học viên Pháp Luân 
Công. Ông Tạ gõ cửa và ông Hà ra mở 
cửa. Sau đó cảnh sát xông vào và lục 
soát nhà của ông Hà. Họ bắt ông ấy một 
cách trái phép và tòa án quận Hữu 
Giang kết án ông 08 năm tù. Ông Hà Trí 

sau đó bị tra tấn đến chết trong nhà tù 
Lê Đường tỉnh Quảng Tây vào ngày 08 
tháng 04 năm 2009.

Ngay sau khi ông Hà Trí bị kết án, 
Hiệu trưởng Tạ mắc bệnh ung thư phổi. 
Một số người nói với ông ta rằng hiện 
ông ta đang chịu quả báo vì những gì đã 
làm. Họ nói với ông ấy sự thật về Pháp 
Luân Công và ông ấy vô cùng hối hận. 
Mặc dù sức khỏe yếu, ông ấy đã đi một 
đoạn đường dài bằng xe buýt và đến 
thăm ông Hà trong tù.

Vài tháng sau, sức khỏe của ông Tạ 
ngày càng xấu đi và ông ấy không thể 
ngồi dậy. Những người bạn của ông là 
học viên Pháp Luân Công bảo ông hãy 
niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân  
-Thiện – Nhẫn hảo” nhằm giảm bớt đau 
đớn. Ông ấy nói rằng ông cảm thấy rất 
hối tiếc và có tội, và rằng ông không 
xứng đáng với những câu này. Ông ấy 
tiếp tục nói với chính mình “Tại sao lão 
Giang (ám chỉ Giang Trạch Dân) lại 
phát động cuộc đàn áp Pháp Luân 
Công?”

Một số người kể cho ông những trải 
nghiệm cá nhân của mình về việc họ hồi 
phục các bệnh hiểm nghèo sau khi tu 
luyện Pháp Luân Công. Nhưng ông ấy 
rất sợ ĐCSTQ và cũng cảm thấy rất có 
lỗi về trường hợp ông Hà. Ông không 
chọn Pháp Luân Công mặc dù biết 
trong tâm mình rằng Pháp Luân Công là 
tốt. Ông qua đời không lâu sau đó.

Vị hiệu trưởng thứ hai
Lý Minh (biệt danh nhằm bảo đảm 

an toàn của ông) cũng là một hiệu 
trưởng ở phía Nam Trung Quốc. Trong 
trường của ông có một vài học viên 

Pháp Luân Công. Ông biết họ tốt và 
cảm động vì lòng tốt và các tiêu chuẩn 
đạo đức cao của họ.  

Khi những nhân viên từ Phòng 610 
và Sở An ninh công cộng đến trường, 
ông đã báo  cho các học viên biết và che 
giấu họ an toàn. Khi các học viên bị bắt, 
ông giúp  các thành viên gia đình họ 
giải cứu những học viên này. Khi các 
học viên bị đối xử bất công về tài chính, 
ông đến gặp cấp trên của mình và cố 
gắng giúp đỡ họ.
Trưởng Phòng 610 địa phương và Bí 
thư Đảng của Ủy ban chính trị và pháp 
luật triệu tập ông Lý và nói: “Có quá 
nhiều học viên Pháp Luân Công ở 
trường của ông. Tại sao ông không báo 
cáo họ? Ông vẫn muốn làm hiệu trưởng 
chứ?” Ông cố giải thích, nói: “Các học 
viên Pháp Luân Công trong trường 
chúng tôi rất tốt và hoàn thành tốt công 
việc. Mỗi một người trong số họ là một 
giáo viên chuẩn mực. Sự hoạt động của 
trường phụ thuộc vào họ. Các ông bảo 
tôi phải làm gì?”
Trên đường về nhà, ông Lý luôn nghĩ: 
“Nếu họ không để mình làm hiệu 
trưởng, thì mình sẽ ra đi. Mình sẽ không 
bao giờ bức hại những học viên đó. 
Mình sẽ không làm bất cứ việc gì trái 
với lương tâm.” Không bao lâu sau ông 
Lý bị cách chức hiệu trưởng ở trường, 
song ông được đề bạt vào trưởng bộ 
phận và cũng rất thành công trong hoạt 
động kinh doanh.
Ông ấy cảm thấy rằng phải có lý do cho 
vận mệnh tốt của mình và hỏi một học 
viên về điều đó. Người học viên nói: 
“Ông có biết câu ‘Thiện hữu thiện báo’ 
không? Ông đối xử tốt với các học viên 
Pháp Luân Công và bảo vệ họ. Đó là 
hành động tốt và ông được thiện báo.”

[MINH HUỆ] Tôi nghe nói rằng nếu 
một người dùng ma túy một lần, người 
đó sẽ trở thành người nghiện trong phần 
đời còn lại. Đây là một ví dụ về việc dùng 
ma túy có thể nguy hiểm như thế nào.

Khi tôi bị giam giữ, một tù nhân bị 
tống giam về tội lừa đảo đã khuyên 
chúng tôi: “Đừng bao giờ lấy bất cứ  

thứ gì từ một người nghiện ma túy, nếu 
không người đó sẽ cướp của bạn những 
gì bạn có.” Những người đang lắng 
nghe tỏ ra lúng túng. Cô ấy tiếp tục nói: 
“Tôi biết một gã không thể tìm thấy một 
chốn nương thân khi anh ta được thả ra 
khỏi trung tâm cai nghiện; thậm chí bố  
mẹ anh ta đã không đón anh ta.” Một 
người nghe kinh ngạc hỏi to lên: “Làm  
sao lại có bố mẹ như vậy?” Người kể  
tiếp tục: “Đây có thể là một sự thật 

khủng khiếp, nhưng anh ta đã bí mật 
bán đi ngôi nhà của bố mẹ mình để mua 
ma túy. Hiện giờ bố mẹ anh ta cũng 
không có nơi ở.” Không một ai thích 
người nghiện ma túy bởi vì họ mất hết 
nhân tính.

Ma túy hủy hoại con người, song còn 
có một điều tồi tệ hơn ma túy – đó là sự 
thù hận. Một người tràn đầy lòng thù 
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Ông David Shoebridge, MLC, thành viên 
Đảng Xanh của Hội đồng Lập pháp New 
South Wales, Australia, và Người phát ngôn 
Tư pháp NSW

AUSTRALIA: Nhà lập pháp New South Wales đề xuất dự luật cấm 
buôn bán nội tạng

“Nọc độc” của ĐCSTQ 
nguy hiểm hơn cả ma túy
(Tiếp của trang 03)

Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo 
Minh Huệ

[MINH HUỆ] Ông David Shoebridge, 
MLC, một thành viên Đảng Xanh của Hội 
đồng Lập pháp New South Wales (NSW), 
Australia, và Người phát ngôn Tư pháp 
NSW, đã đề xuất bổ sung Luật sửa đổi về 
Mô người (Buôn bán nội tạng người) 
trong dự luật năm 2013. Dự luật đề xuất 
xoay quanh việc sửa đổi một dự luật hiện 
có ở NSW, Luật về Mô người 1983. Khi 
dự luật này được thông qua, hoạt động 
mua bán các nội tạng cần cho sự sống sẽ 
được tính tương đương với tội ngộ sát. 
Những người vi phạm luật có thể đối mặt 
với 25 năm tù giam.

Dự luật được đề xuất tìm cách để tăng 
hình phạt đối với các hoạt động kinh 
doanh thương mại mô hay nội tạng, ngăn 
chặn các hành vi sử dụng nội tạng và mô 
người bị mổ cướp, quy định các hành vi 
mổ cướp, mua bán các nội tạng cần cho 
sự sống tương đương với tội ngộ sát (tối 
đa 25 năm tù giam), và mở rộng phạm vi 

bị ĐCSTQ khuấy đảo, và nếu như  họ 
không có lương tri, họ sẽ làm tất cả những 
gì mà ĐCSTQ muốn họ thực hiện.

Hàng triệu người dân Trung Quốc đã 
chết trong nhiều cuộc vận động của 
ĐCSTQ. Bất kể những người dân này 
chết như thế nào, thì nguồn gốc của cái 
chết của họ có thể được quy cho sự thù hận 
mà ĐCSTQ đã nhồi nhét vào người dân.
ĐCSTQ tẩy não người dân bằng sự 

thù hận thông qua những lời dối trá do 
truyền thông phát đi. Thái độ của công 
chúng với Pháp Luân Công là một ví dụ 
điển hình.

Pháp Luân Công là Đại Pháp tu 
luyện của Phật gia. Những người tu 
luyện trở thành người tốt và nâng cao 
những tiêu chuẩn đạo đức của họ. Bởi 
vì những nguyên lý của Pháp Luân 
Công trái ngược với ĐCSTQ nên 
ĐCSTQ không chịu được điều đó. 
Những người tốt sẽ không chà đạp 
những giá trị truyền thống. 

Sự thật là, đa số những viên chức bức 
hại Pháp Luân Công đều biết rằng Pháp 
Luân Công là tốt. Nếu không, họ đã 
không gửi vợ con và của cải đến các 
nước dân chủ có các giá trị truyền thống 
mà chào đón Pháp Luân Công. Lý do    

áp dụng luật đến các vi phạm xảy ra bên 
ngoài NSW và Australia đối với các công 
dân thường trú của NSW.

Ông David Shoebridge đã viết trong 
một bản tuyên bố: “Khi những tiến bộ y 
học nâng cao thành công trong việc cấy 
ghép nội tạng, việc khai thác và buôn bán 
nội tạng bất hợp pháp cũng gia tăng. Điều 
này đã dẫn đến một thị trường phát triển 
trên bình diện quốc tế, cho phép những 
người có tiền có thể đi sang các quốc gia 

nơi việc mổ cướp nội tạng xảy ra, để tiến  
hành ghép tạng. Sản phẩm này là có thực 
và sự lạm dụng nhân quyền đang diễn ra. 

Tồi tệ nhất, nạn mổ cướp nội tạng đã 
phát triển thành nạn giết người theo yêu 
cầu khi mà mạng sống của một người bị 
cố ý cướp đi để cứu một người khác.

“Trong khi hầu hết các quốc gia đều có 
luật cấm buôn bán và cưỡng bức mổ cướp 
nội tạng người, ở một số quốc gia, bao 
gồm một số quốc gia trong khu vực của 
chúng ta như Trung Quốc, vấn nạn này 
vẫn đang diễn ra tràn lan.

“Một giải pháp để chấm dứt ngành 
buôn bán tàn bạo này là các quốc gia như 
Australia, cần áp đặt lệnh cấm nhận nội 
tạng buôn bán bất hợp pháp ở bất cứ nơi 
nào xảy ra cấy ghép đối với các công dân 
của họ. Nghĩa là, việc một người dân 
Australia nhận nội tạng có nguồn gốc bất 
hợp pháp và phi đạo đức sẽ được xem như 
là một tội ác. Một lệnh cấm như vậy cũng 
sẽ hướng sự chú ý về sự cần thiết của việc 
cải thiện tỉ lệ nội tạng hiến tặng ở Australia 
và NSW.”

mà cuộc bức hại còn tồn tại là bởi vì các 
nhân viên của ĐCSTQ là các thành viên 
của một nền văn hóa dựa trên lòng thù 
hận. Họ bị ngập chìm trong xã hội này 
và không thể tự kéo mình ra khỏi đó.
Lòng thù hận mà ĐCSTQ cưỡng chế 
lên chúng ta là một thứ văn hóa ma túy 
đúng nghĩa. Nó không chỉ nuốt chửng 
tinh thần của người dân mà nó còn tàn 
phá thân thể của họ. Những người dân 
tận tâm với chế độ  đã mất hết lý trí khi 
giết hại những học viên Pháp Luân 
Công. Lòng thù hận bùng cháy bên 
trong họ, và thiên lý cho thấy rằng họ sẽ 
bị trừng phạt.
Pháp Luân Công mang đến cho con 
người sự hứa hẹn về một tương lai tươi 
sáng và tốt đẹp. Những người vùng vẫy 
trong nền văn hóa giống như ma túy của 
ĐCSTQ khao khát về lòng tốt. “Một khi 
dùng ma túy, sẽ là một con nghiện cả 
đời” không còn là câu nói đúng bởi vì 
còn có Pháp Luân Công. Để có một 
tương lai tốt đẹp, một người cần hiểu rõ 
sự thật về Pháp Luân Công càng sớm 
càng tốt. Đó là hy vọng cho tương lai và 
phép giải đối với loại chất độc giống 
như ma túy của ĐCSTQ.

hận chỉ như kẻ điên và có cái nhìn giống 
như một người nghiện ma túy. Người 
này không quan tâm tới gia đình và bạn 
bè. Sự ớn lạnh vẫn nổi lên dọc xương 
sống khi nhắc lại những cảnh tượng từ 
“Cách mạng Văn hóa”. Mọi người đều 
biết rằng Bạc Hy Lai đã dẫm mạnh bố 
mình, ông Bạc Nhất Ba, và làm gãy ba 
xương sườn của ông.Lòng thù ghét là 
một dạng ma túy do Đảng Cộng Sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng. Không 
có sự thù hận thì ĐCSTQ sẽ không thể 
phá hủy các truyền thống cũ và thành lập 
nhánh Chủ nghĩa Cộng sản của Marx tại 
Trung Quốc, một xã hội vô nhân tính.

Người dân ở Trung Quốc Đại lục bị 
làm cho thấm nhuần lòng thù hận từ 
nhỏ. Căm ghét đối với mọi người. Họ 
được dạy căm ghét Mỹ, Nga và Nhật 

Bản, những địa chủ, nhà tư bản, Lưu 
Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, Đặng Tiểu Bình, 
Tứ Nhân bang, v.v.. Khi những mầm 
mống thù hận đã bén rễ và phát triển  
trong trái tim họ, thì người dân dễ dàng  


