
[MINH HUỆ] Lễ hội Rượu Niagara 
lần thứ 62 đã được tổ chức vào ngày 28 
tháng 09 ở St. Catharines, Canada. Đây 
là sự kiện thường niên được xếp vào một 
trong 100 sự kiện hàng đầu ở Bắc Mỹ. 
Ban tổ chức sự kiện đã đề nghị nhóm 
Pháp Luân Đại Pháp Toronto với Thiên 
Quốc Nhạc Đoàn và đội trống lưng dẫn 
đầu đoàn diễu hành.

Lễ diễu hành đã thu hút được hơn 
100.000 người tham gia và được truyền 
hình đưa tin.

Một nhóm sinh viên Trung Quốc đã 
quay phim lễ diễu hành. Một thanh niên 
Trung Quốc thốt lên: “Pháp Luân Đại 
Pháp thật tuyệt!”, và những người còn 
lại thì trầm trồ khen ngợi. Các sinh viên 
nói họ sẽ tận dụng hoàn cảnh thuận lợi 
ở bên ngoài Trung Quốc và tìm hiểu sự 
thật đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân 
Công của chính quyền Trung Quốc.

Theo ông Mike, một thành viên của 

ban tổ chức lễ diễu hành, có 74 nhóm 
đã tham gia lễ diễu hành năm nay. Khi 
bình luận về tiết mục của Pháp Luân 
Công, ông nói: “Ban nhạc thật mạnh mẽ, 
và đội trống lưng rất sống động. Tôi hi 
vọng họ sẽ đến đây hàng năm.”

Sau cuộc diễu hành, Evan Lince, một 
nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ trong 
suốt sự kiện, đã tiếp xúc với các học 
viên. Ông ca ngợi nhóm, nói rằng màn 
trình diễn của họ thật xuất sắc. Ông cũng 
đề nghị các học viên trở lại vào năm sau.

Khi ông biết rằng Pháp Luân Công 
đã bị bức hại ở Trung Quốc trong suốt 
14 năm qua, ông ngạc nhiên nói: “Các 
bạn đang đùa à? Thật không thể tin 
được! Làm thế nào mà một nhóm ôn 
hòa như các bạn lại bị bức hại?” Ông 
đã nhận một tờ rơi Pháp Luân Công và 
nói rằng ông sẽ đọc thêm về cuộc bức 
hại và xem ông có thể làm gì để giúp 
chấm dứt nó.

                                         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.
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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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CANADA: NHÓM PHÁP LUÂN CÔNG DẪN ĐẦU 
ĐOÀN DIỄU HÀNH TẠI LỄ HỘI RƯỢU NIAGARA 

HÀN QUỐC: Người dân Trung Quốc hô “Pháp Luân 
Đại Pháp hảo” trong cuộc diễu hành của một lễ hội 
văn hóa lớn 

[MINH HUỆ] Lễ hội văn hóa Suwon 
Hwaseong lần thứ 50, một trong những 
lễ hội văn hóa và du lịch lớn nhất ở Hàn 
Quốc, đã diễn ra ở Suwon. Cuộc diễu 
hành được tổ chức vào ngày 28 tháng 
09 là một trong những điểm nổi bật của 
lễ hội năm nay. Thiên Quốc Nhạc Đoàn 
Pháp Luân Đại Pháp và nhóm biểu diễn 
công pháp Pháp Luân Công đã được mời 
tham gia vào cuộc diễu hành. Du khách 
trong và ngoài nước xếp hàng chật cứng 
hai bên đường đã ấn tượng bởi quy mô, 
kỷ luật cũng như âm nhạc hùng tráng 
của đoàn nhạc. Họ cũng ngạc nhiên 
trước các bài công pháp nhẹ nhàng và 
an hòa của các học viên. Bất cứ nơi nào 
Thiên Quốc Nhạc Đoàn đi qua đều có 
tiếng vỗ tay và chúc mừng. Trong đám 
đông khán giả, có người đã hô to “Pháp 

Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung. 
Sau khi nhóm biểu diễn công pháp của 
các học viên đi qua, một số khán giả đã 
đi theo sau, làm theo các động tác tay 
của họ. Nhiều khán giả đã nhận tờ rơi từ 
các học viên. Trong vòng ba tiếng đồng 
hồ, hơn 8.000 tờ rơi đã được phát hết. 
Nhiều khán giả đã nói chuyện với các 
học viên và tìm hiểu thêm về Pháp Luân 
Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Tranh của 
Họa sĩ Chương Thúy Anh

Bài viết của một học viên ở Hàn Quốc

Nhóm Pháp 
Luân Đại Pháp 
dẫn đầu đoàn 
diễu hành

Các học viên Pháp Luân 
Công được chào đón nồng 
nhiệt trong cuộc diễu hành



[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Syd-
ney, Melbourne, Queensland, Adelaide và Canberra đã tổ 
chức một lễ đại diễu hành tại Sydney vào ngày 28 tháng 09 
năm 2013 để thúc đẩy việc hướng dẫn thực hành Pháp Luân 
Đại Pháp, đồng thời giúp các du khách cũng như người dân 
biết được thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại 
Trung Quốc. Lễ đại diễu hành đã thu hút sự chú ý của rất 
nhiều người qua đường và được người dân nồng nhiệt đón 
nhận. Một cư dân Sydney có tên Les Shone đã từng nhận 
được các tờ rơi của các học viên khi ông đến thăm khu phố 
Tàu. Ông đã biết về nạn mổ cướp nội tạng bất hợp pháp. 
“Tôi muốn giúp các bạn ngăn chặn ĐCSTQ đàn áp Pháp 
Luân Công. Sẽ là không đủ nếu tôi chỉ ký tên thỉnh nguyện. 
Nhưng chắc chắn là tôi phản đối sự tàn bạo chống lại nhân 
loại này”, ông Les nói.

Euillaume Leguay từ Pháp đến Sydney hai tuần trước. Ông 
nói: “Việc giảng dạy Pháp Luân Đại Pháp quả là tốt. Nó dạy 
con người sự từ bi và làm thế nào để trở thành một người 
tốt. Đàn áp quá nhiều người tốt như vậy quả là tàn ác và ngu 
ngốc.”

Josie và Mary rất thích cuộc diễu hành. Josie nói: “Nó thật 
tuyệt vời và cảm động. Màn biểu diễn của họ quả là thú vị và 
khó quên. Tôi thực sự ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Ukraine: Website chính phủ thành phố Zaporizhia đưa tin 
về hoạt động phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc 

Kyoto, Nhật Bản: 
Lật tấm màn che 
đậy những tội ác 
chống lại 
nhân loại của 
chính quyền 
Trung Quốc 

[MINH HUỆ] Ngày 05 tháng 10, các 
học viên Pháp Luân Công ở Ukraine đã 
tham gia sự kiện Ngày Thành phố được tổ 
chức tại Zaporizhia, và phơi bày tội ác mổ 
cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc cho công chúng. Các học viên cũng 
thu thập chữ kí phản đối cuộc bức hại 
Pháp Luân Công ngay tại sự kiện này. 
Hoạt động này đã được Website chính 
phủ thành phố đưa tin.

Website chính phủ thành phố đã đăng 
video quay cảnh các học viên thu thập 
chữ kí, cũng như một bài viết giải thích 
lý do của hoạt động này. Bài viết điểm 

lại một số tình tiết về mổ cướp nội tạng 
ở Trung Quốc, và chỉ ra rằng nhiều nội 
tạng dành cho cấy ghép được lấy từ các 
tù nhân chính trị và các học viên Pháp 
Luân Công. Cuối bài viết, tác giả nhắc 
đến sự quyết tâm kháng nghị của các 
học viên địa phương bất chấp thời tiết 
lạnh giá.

Nhiều người đã xem biểu diễn các bài 
công pháp và kí tên thỉnh nguyện. Sự tàn 
bạo của cuộc bức hại và tội ác mổ cướp 
nội tạng đã khiến nhiều người bị sốc. Họ 
cũng bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn 
được giúp đỡ Pháp Luân Công.

[MINH HUỆ] Các học viên Pháp Luân 
Công đã tổ chức một cuộc diễu hành và 
mít tinh gần lối vào của một trung tâm mua 
sắm nhộn nhịp ở Kyoto, Nhật Bản, vào 
ngày 14 tháng 09 năm 2013, để nâng cao 
nhận thức về cuộc bức hại của chính quyền 
cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân 
Công ở Trung Quốc.

Các học viên cũng phát động một chiến 
dịch thu thập chữ ký để phơi bày tội ác 
cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các tù nhân 
lương tâm, mà phần lớn là các học viên 
Pháp Luân Công, của chính quyền. Gần 
400 chữ ký thỉnh nguyện đã được thu thập 
chỉ trong 4 giờ đồng hồ.

“Các bạn đang làm điều đúng đắn,” 
một phụ nữ Nhật Bản nói sau khi đọc 

một trong những tờ rơi của các học viên. 
“Tiếng các bạn nói trên loa quá bé. Các 
bạn nên kêu gọi mọi người để cho tất cả 
mọi người đều biết về cuộc bức hại này.” 
Sau khi ký tên thỉnh nguyện, cô nói: “Tôi 
ủng hộ các bạn!”

Vào 04 giờ chiều, Thiên Quốc Nhạc 
Đoàn của Nhật Bản, bao gồm các học viên 
Pháp Luân Công, đã dẫn đầu một đoàn diễu 
hành dài qua trung tâm thành phố Kyoto. 
Trong khi ban nhạc biểu diễn, các học viên 
khác đã dương cao biểu ngữ để phơi bày sự 
tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và 
giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Công cho 
khán giả.

Nhiều du khách cho biết họ đã nghe nói 
về Pháp Luân Công tại chính đất nước họ.
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Bài viết của một học viên 
Pháp Luân Công ở Nhật Bản

ÚC: ĐẠI DIỄU HÀNH THỨC TỈNH CÔNG LÝ 
VÀ LƯƠNG TRI CỦA NGƯỜI DÂN



[MINH HUỆ] Năm bác 
sỹ đến từ Đài Loan mới đây 
đã tổ chức diễn đàn phơi 
bày sự tàn bạo của việc mổ 
cướp nội tạng bất hợp pháp 
từ các học viên Pháp Luân 
Công còn sống ở Trung 
Quốc. Trong vòng tháng 08 
và tháng 09 vừa qua, họ đã 
tổ chức tổng cộng năm diễn 
đàn ở miền Nam Đài Loan.

Những người tham dự đã 
bị sốc khi biết sự thật đằng 
sau ngành công nghiệp du 
lịch ghép tạng của Trung 
Quốc. Nhiều bác sỹ và 
người dân địa phương đã kí 
tên thỉnh nguyện để lên án 
tội ác này.

Nhiều bác sĩ tại diễn đàn 
đã đồng ý sẽ khuyên người 
thân và bệnh nhân của họ 
không đi đến Trung Quốc để 
ghép tạng. Sau khi nghe về 
những lợi ích sức khỏe của 
Pháp Luân Đại Pháp, một số 
bác sĩ đã đề nghị được lập 
tức học các bài công pháp. 
Tất cả sách Chuyển Pháp 
Luân đã được bán hết ngay 
tại diễn đàn.

Ông Trần Phúc Triển, Chủ tịch Hiệp hội các Bác sĩ Y học Trung 
Quốc, đã kinh ngạc khi biết rằng mổ cướp nội tạng từ người còn 
sống là có tồn tại. Ông không thể tin rằng một chính phủ lại cho 
phép quân đội của mình duy trì một ngân hàng nội tạng sống quy 
mô lớn như vậy. Tiến sĩ Trần nói: “Thật vô đạo đức khi giết một 
người chỉ để duy trì mạng sống của một người khác.”

Hơn 30 quan chức địa phương ở Quang Huy Lý đã mời tiến sỹ 

Đinh Giai Đình từ Bệnh viện Tổng cựu 
chiến binh Cao Hùng, đến phát biểu tại 
một diễn đàn sức khỏe. Tiến sĩ Đinh đã 
kể về trường hợp của một bệnh nhân 
mắc bệnh gan và tới Trung Quốc để 
cấy ghép.

Tiến sĩ Đinh cũng trình bày một số 
ví dụ về cách mà chính quyền Trung 
Quốc giết người để lấy nội tạng và thu 
được lợi nhuận khổng lồ từ việc cấy 
ghép tạng. Hầu hết các quan chức tại 
diễn đàn đã kí tên thỉnh nguyện sau 
bài phát biểu lên án tội ác mổ cướp nội 
tạng ở Trung Quốc.

Tại một diễn đàn dành cho phụ 
huynh học sinh ở trường tiểu học Thụy 
Phong, Tiến sĩ Thái Chung Nghĩa, Chủ 
tịch Hiệp hội Kỹ thuật viên Y tế ở Cao 
Hùng, và Tiến sĩ Viên Luân Tường đến 
từ Bệnh viện Tổng cựu chiến binh đã 
chia sẻ về các vấn đề sức khỏe và đạo 
đức ghép tạng. Sau đó, Hiệu trưởng 
trường học, ông Hồng Bích Châu, và 
tất cả những người tham dự đã kí tên 
thỉnh nguyện để lên án nạn mổ cướp 
nội tạng ở Trung Quốc.

Tại một diễn đàn sức khỏe cộng 
đồng thuộc Trung tâm sinh hoạt người 
cao tuổi quận Tiền Trấn, các bác sỹ 
Đinh Giai Đình và Thái Trung Nghĩa 
đã nói về những rủi ro khi đến Trung 

Quốc ghép tạng. Những người tham dự đều hiểu rằng đằng sau 
việc nhanh chóng có được nội tạng là một tội ác, và nhiều ca 
ghép tạng ở Trung Quốc đã phạm tội ngộ sát. Ngoài ra nguy cơ 
về nhiễm trùng sau khi phẫu thuật cũng rất cao.

Ông Hoàng Đăng Khoa, Trưởng văn phòng Thụy Hưng Lý, 
nói: “Lấy đi nội tạng từ người còn sống quả thực là tàn ác. Chúng 
ta không nên tạo điều kiện cho những tội ác đó.”

[MINH HUỆ] Khi vẫn ở tuổi thiếu niên, 
tôi là trùm sỏ trong làng. Nhà của tôi ở 
rìa thành phố. Với tốc độ đô thị hóa ngày 
càng nhanh, nhiều tòa nhà cao tầng đã 
mọc lên. Để có được những hợp đồng xây 
dựng, tôi đã tụ tập khoảng một trăm đồng 
bọn, dùng bạo lực và đe dọa để chiếm độc 
quyền các dự án xây dựng trong vùng của 
chúng tôi.

Tôi tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp 
năm 1996, lúc đó tôi đang đi bộ đội và xin 
nghỉ phép về thăm gia đình. Cha tôi, vốn 
dĩ có sức khỏe yếu nhưng đã trở nên mạnh 
khỏe hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại 
Pháp. Sau đó tôi phát hiện ra rằng Pháp 
Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật 
Pháp với đức hạnh cao, giúp cải thiện sức 
khỏe con người và nâng cao đạo đức xã 
hội. Năm 1999 khi các học viên Đại Pháp 

bị đàn áp, tôi đã kể cho các bạn tôi sự thật 
về Đại Pháp.

Khi tôi khoảng 20 tuổi, tôi đã cầm đầu 
một nhóm côn đồ và trở thành trùm sỏ nhờ 
vào bạo lực. Sau đó tôi trở thành trùm sỏ 
của các dự án xây dựng. Tôi bắt đầu hút 
hít và có đàn bà đi theo.

Vào năm 2006, cha tôi đã nói với tôi 
một cách nghiêm túc: “Con nên nghe 
các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí.” 
Trước khi tôi kịp xem hết các bài giảng 
của Sư phụ ở Quảng Châu thì tôi đã bỏ 
hút thuốc. Tôi thực sự cảm thấy uy lực của 
Đại Pháp. Vợ tôi và mấy người bạn của tôi 
tưởng rằng tôi có vấn đề gì. Trong mắt họ, 
ăn nhậu và đánh nhau là trạng thái bình 
thường của tôi. Tôi không thể chịu được 
áp lực từ sự đe dọa của vợ và đồng nghiệp, 
do vậy tôi đã hút thuốc trở lại và sau một 

thời gian sau tôi ngừng tu luyện.
Tôi cảm thấy rất buồn. Cha tôi bảo: 

“Con trai, quay lại đi. Chỉ có Đại Pháp có 
thể cứu con.” Vào năm 2011 tôi bắt đầu tu 
luyện Đại Pháp. Tôi giải tán băng nhóm 
của mình và kết thúc hai thập kỉ dài sống 
với giết chóc và đánh đấm. Lần này tôi đã 
thực sự tu luyện.

Trong vòng một năm, Sư phụ đã cho 
tôi một cơ thể khỏe mạnh, và Đại Pháp đã 
tịnh hóa tâm hồn tôi và thay đổi cuộc sống 
đang ở bên bờ diệt vong của tôi. Người 
dân trong làng cũng thấy được sức mạnh 
và vẻ đẹp của Đại Pháp qua sự thay đổi 
của tôi, do vậy tôi thuyết phục họ làm tam 
thoái khá dễ dàng. Các đồng bọn trước đây 
của tôi đều đã biết sự thật về Đại Pháp và 
thoái đảng. Các cán bộ xã cũng biết sự thật 
về Đại Pháp, và tôi đã giúp họ thoái đảng.
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Bài viết của một học viên Đại Pháp đến từ Trung Quốc Đại lục

Bài của phóng viên báo Minh Huệ 
Tôn Bách và Tô Dung

CÂU CHUYỆN VỀ SỰ CẢI BIẾN CỦA TRÙM CÔN ĐỒ

CAO HÙNG, ĐÀI LOAN: CÁC BÁC SỸ HÀNH ĐỘNG 
ĐỂ CHẤM DỨT CUỘC BỨC HẠI PHÁP LUÂN CÔNG 

Cô 
Chiêm 
Tú Cầm 
(phía 
trước 
bên 
phải) 
cùng 
chồng 
và con

Tiến sĩ Viên Luân Tường nói về nạn cấy 
ghép nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc



[MINH HUỆ] Phiên họp thuờng kỳ lần thứ 24 của Hội đồng Nhân 
quyền đã được tổ chức ở Geneva, Thuỵ Sỹ từ ngày 19-27 tháng 09 năm 
2013.

Đại diện của mười nước ủng hộ luật sư nhân quyền khi 
phái Đoàn Trung Quốc thô bạo ngắt lời

Ông Remiguisz Henczel, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền, chủ trì buổi 
thảo luận chung của cuộc họp thứ 33 vào sáng ngày 26 tháng Chín. Luật 
sư nhân quyền người Tây Ban Nha, ông Carlos Iglésias, đến từ United 
Towns Agency for North-South Cooperation, một tổ chức phi chính phủ 
(NGO), là luật sư của Pháp Luân Công, nhóm người đang bị bức hại diệt 
chủng bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã được mời lên phát biểu.

Ông chỉ ra rằng kể từ khi Giang Trạch Dân ra lệnh thực thi ba chỉ thị hà 
khắc trước Bộ Chính trị vào tháng 04 năm 1999, là bôi nhọ thanh danh, 
vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể, hàng chục nghìn người vô tội đã 
bị bắt, giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức, bị tra tấn và bị giết 
hại. Bài phát biểu của ông đã hai lần bị cắt ngang bởi phái đoàn Trung 
Quốc. Đây là lần thứ hai đoàn Trung Quốc cố gắng ngăn chặn một cách 
thô bạo một diễn giả trình bày về Pháp Luân Công.

Đoàn Trung Quốc đã đập bàn bằng tấm biển có ghi tên nước và yêu 
cầu Chủ tịch dừng bài phát biểu của ông Iglésias. Hành xử khiếm nhã 
này đã làm mất lòng đại diện của 10 nước, gồm có Hoa Kỳ, Vương quốc 
Anh, Pháp, Ireland, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Đức, Na-uy, Estonia và 
Phần Lan. Họ đã dành sự ủng hộ cho ông Iglésias, và đề nghị Chủ tịch 
Remigiusz Henczel cho phép ông Iglesias trình bày hết bài diễn văn. Kết 
luận bài diễn văn, ông Iglésias nói: “Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế và 
Cao ủy Nhân quyền phơi bày sự thật về vấn đề này để họ có thể thực hiện 
các điều tra độc lập đối với hoạt động buôn lậu nội tạng, và thu hoạch 
tạng sống ở Trung Quốc. Tội ác kinh hoàng này phải được điều tra, thủ 
phạm phải được đưa ra xét xử, và tất cả những người tham gia bức hại 
Pháp Luân Công cũng phải bị điều tra.”

Lần đầu tiên đề cập đến Giang Trạch Dân tại một cuộc 
họp của Liên Hợp Quốc

Vào tháng 03 năm 2006, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã lần đầu tiên phơi 
bày những tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối 
với các học viên Pháp Luân Công. Đây là lần thứ tư đại diện của một tổ 
chức phi chính phủ đưa ra lời buộc tội công khai về tội ác mổ cướp tạng 
của ĐCSTQ tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Diễn văn của 
ông Iglésias rất đáng chú ý bởi vì đó là lần đầu tiên cựu  Tổng Bí thư 
ĐCSTQ Giang Trạch Dân được nhắc đến như là thủ phạm chính trong 
thảm kịch này của nhân loại.

Bối cảnh: Giang Trạch Dân đã bị kiện vì tội ác chống lại loài người, 
diệt chủng và tra tấn ở 17 nước và khu vực bao gồm Mỹ, Canada, Austra-
lia, Thụy Điển, Bỉ, Tây Ban Nha, Đức, Hy Lạp, Hồng Kông và Đài Loan.

Số 2013-42   Ngày 14 tháng 10 năm 2013

4

Phơi bày tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức tại 
cuộc họp Nhân quyền của Liên Hợp Quốc – 
Đoàn Trung Quốc cố gắng gây can nhiễu

Bài viết của phóng viên Minh Huệ Hạ Quân ở Đài Loan

Phiên họp thường kỳ lần thứ 24 của Hội đồng Nhân quyền tổ chức ở 
Gevena, Thụy Sỹ từ ngày 19-27 tháng 09 năm 2013.

[MINH HUỆ] Trước khi tu luyện, cô Chiêm, 51 tuổi, là 
người cầu toàn. Cô dễ mất bình tĩnh khi mọi việc không 
diễn ra theo ý muốn. Vì vậy ba người con từ nhỏ đã sợ 
cô. Khi cô lớn tiếng, các con cô tự động đứng dậy úp mặt 
vào tường để chịu phạt. Vào mùa hè năm 2008, con trai 
cô Chiêm giới thiệu Pháp Luân Công cho mẹ. Lúc đó, cô 
đang mắc bệnh gai xương ở đốt sống thứ 4 và 5. Cô yếu 
ớt đến nỗi không thể xách một nửa xô nước và cuối cùng 
không thế đi làm được nữa. Sau khi cô Chiêm bắt đầu tu 
luyện Pháp Luân Công, cô hoàn toàn thoát khỏi những cơn 
đau đớn mà không qua phẫu thuật hay uống thuốc. Các loại 
bệnh khác, bao gồm bệnh viêm mũi dị ứng nặng, bệnh phụ 
khoa và huyết áp thấp cũng đã được chữa khỏi. Cô cảm 
giác được sự nhẹ nhàng của việc thoát khỏi bệnh tật. Hơn 
nữa, mối quan hệ căng thẳng giữa cô và mẹ chồng cũng 
biến mất khi cô cố gắng đề cao mình theo các nguyên lý 
Chân Thiện Nhẫn. Cô cảm thấy mình thật sự rất may mắn 
khi trở thành đệ tử Pháp Luân Công. Cô Chiêm kể rằng 
trước khi tu luyện cô và mẹ chồng luôn căng thẳng với 
nhau. Bất kể là cô đã làm gì trong quá khứ, mẹ chồng 
cô cũng không thừa nhận cô. Sau khi cô Chiêm bắt đầu 
tu luyện Pháp Luân Công, cô đã có một cách nhìn mới. 
Pháp Luân Công yêu cầu các học viên phải thực hành 
Chân Thiện Nhẫn và biết nghĩ cho người khác trước. Cô 
nguyện rằng bất kể thái độ của mẹ chồng như thế nào 
cũng không sao, bản thân cô nhất định phải thay đổi. 
Trái tim cô trở nên dịu dàng thông qua tu luyện và cô 
không còn cảm thấy tủi thân hay oan ức nữa.

Năm 2010, mẹ chồng cô Chiêm không thể tự chăm sóc 
bản thân nữa vì tuổi 
già. Bà trở nên mất 
tự chủ và phải sống 
phụ thuộc vào sự 
chăm sóc của gia 
đình. Thấy rằng các 
thành viên trong gia 
đình còn có việc phải 
làm, chồng cô Chiêm 
đề nghị gửi bà vào 
viện dưỡng lão. Mặc 
dù tiền lương của 
cô vẫn phải dùng để 
chi tiêu cho gia đình 
nhưng nhớ lời Sư 
phụ dạy, cô Chiêm vẫn quyết định nghỉ việc để ở nhà 
chăm sóc cho mẹ chồng. Lúc đầu, mẹ chồng không chấp 
nhận ý tốt của cô. Bà vẫn thường lạnh nhạt và không muốn 
hợp tác. Vì cô Chiêm quyết tâm sẽ chăm sóc tốt cho mẹ 
chồng nên cô quyết định cho dù có thách thức cô đều sẽ 
xử lý tốt. Thái độ của mẹ chồng cô đã từ từ thay đổi. Từ sự 
lạnh nhạt ban đầu, bà đã dần trở nên gần gũi hơn với con 
dâu của mình. Cô chiếu băng ghi hình các bài giảng của Sư 
phụ Lý mỗi ngày cho mẹ (bằng tiếng bản địa Đài Loan) và 
thần tích đã bắt đầu xuất hiện. Mẹ chồng của cô ngừng sử 
dụng thuốc trị bệnh cao huyết áp và tiểu đường. Hơn nữa, 
mái tóc 88 tuổi bắt đầu chuyển sang màu đen và da dẻ của 
bà trở nên mịn, trắng trẻo. Sắc mặt được cải thiện và trông 
bà trẻ trung hơn. Khi cô Chiêm dạy mẹ chồng nhẩm: “Pháp 
Luân Đại Pháp hảo”, cô chứng kiến cách mẹ mình đọc theo 
từng chữ một cách chân thành, nước mắt cô lăn dài trên 
mặt. Cô biết rằng mẹ chồng đã đón nhận cô bằng trái tim. 
Nước mắt cô tuôn rơi vì niềm vui mà Sư phụ Lý và Pháp 
Luân Đại Pháp đã ban cho cô.

Cô Chiêm Tú Cầm (phía trước bên 
phải) cùng chồng và con

THUỐC CHỮA CHO SỰ BẤT HOÀ 
GIỮA MẸ CHỒNG NÀNG DÂU 


