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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] Vào những dịp đặc biệt 
hàng năm, thiệp chúc mừng do các học viên 
Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới gửi đến 
ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại 
Pháp, lại tràn ngập trang web Minh Huệ Net. 
Đối với những gia đình Trung Quốc, không có 
dịp nào trong năm đặc biệt hơn Tết Nguyên 
Đán, đây cũng là thời gian để nghỉ ngơi và 
nhìn lại những gì cuộc sống ban tặng, và gửi 
lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ.

“Tôn sư trọng đạo”, như đã viết trong Hậu 
Hán Thư (tác phẩm lịch sử được biên soạn 
1.500 năm trước), in sâu trong truyền thống 
Trung Quốc. Tết Nguyên Đán, ngày lễ truyền 
thống quan trọng nhất của Trung Quốc, được 
xem là dịp tốt nhất để nói lời “cảm ơn” và thể 
hiện sự trân trọng, đặc biệt đối với người thầy 
đã mang đến con đường tự đề cao cả về tâm 
lẫn thân cho hàng triệu con người.

Sư phụ Lý đã dẫn dắt các học viên bước đi 
trên con đường phi thường để tự đề cao, kháng 
nghị hòa bình trước cuộc đàn áp tàn bạo của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và khôi 
phục niềm tin của người dân Trung Quốc vào 
các giá trị tốt đẹp Chân – Thiện – Nhẫn.

Những lợi ích sức khỏe phi thường
Nhiều học viên khác đã kể lại trải nghiệm 

bản thân và giải thích các vấn đề sức khỏe của 
họ đã biến mất như thế nào sau khi tu luyện 
Pháp Luân Công. Những câu chuyện của họ  
đều phi thường và rất cảm động, và những câu 
chuyện như vậy nhanh chóng lan truyền trong 
cả nước. Kết quả là hàng triệu người đã nhanh 

chóng bước vào tập luyện, chủ 
yếu dựa vào lời giới thiệu của bạn 
bè hay hàng xóm.

Vào tháng 02 năm 1998, một 
cuộc nghiên cứu tình trạng sức 
khỏe được thực hiện trên 6.478 học 
viên Pháp Luân Công sống ở khu 
vực Đại Liên, Trung Quốc.

Trong số những người được nghiên cứu, 
6.192 người (96%) trước đó đã mắc các loại 
bệnh tật. Tất cả đều báo cáo sức khỏe đã cải 
thiện rõ rệt sau khi tu luyện Pháp Luân Công. 
Trong số những người có một bệnh hoặc 
nhiều hơn; 99,8% báo cáo là đã có cải thiện. 
Các triệu chứng bệnh đã giảm thiểu hoặc biến 
mất hoàn toàn.

100 triệu học viên đã được lợi ích từ môn 
tu luyện này mà không mất khoản tiền nào. Sư 
phụ Lý chia sẻ các bài giảng của ông, đã được 
dịch ra hơn 30 thứ tiếng, và các bài công pháp 

trên Internet cho tất cả mọi 
người trên toàn thế giới. Từ năm 
1995, Pháp Luân Công cũng đã 
được thực hành ở khắp châu Âu 
và Bắc Mỹ và trong các năm 
tiếp theo là Úc, Nam Mỹ, Ấn 
Độ, châu Phi, và các nơi khác; 
những lợi ích của môn tu luyện 
đã được truyền đến hơn 80 
nước.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, 
các học viên ở trong và ngoài 
nước Trung Quốc, bao gồm 
những học viên bị giam giữ ở 
Trung Quốc, muốn nói lời “cảm 
ơn” tới một người Thầy đặc 
biệt, người đã thay đổi cuộc 
sống của họ.

Kính chúc Sư phụ Lý Tết 
Nguyên Đán vui vẻ, và chúc 
mừng năm mới tới tất cả các độc 
giả trên toàn thế giới!Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp tại 

Nhà tù Nữ Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Công ở huyện 
Diên Khánh, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn 
từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Thiệp Chúc mừng Năm mới tôn vinh nhà sáng 
lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí



tạo ra trong môi trường của mình bằng 
cách thay đổi chính bản thân, cuối cùng 
cô cũng loại bỏ được những nỗi sợ hãi dai 
dẳng này. Bây giờ cô đã được tận hưởng 
sự thanh thản trong tu luyện.

Thalia Thedorou mới bắt đầu tu luyện 
Pháp Luân Công gần đây. Cô chia sẻ với 
mọi người một số trải nghiệm tuyệt vời 
đã xảy đến với cô và làm thế nào cô trở 

nên tin vào vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Pháp 
Luân Đại Pháp.

Nhóm luyện công và các hoạt động 
khác

Các học viên đã tổ chức nhóm luyện 
công và các hoạt động khác trong hai 
ngày trước Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm.

Các học viên đã luyện công cùng 
nhau trước lãnh sự quán Trung Quốc ở 
Istanbul vào ngày 17 tháng 01, sau đó bắt 
một chuyến xe buýt do Besiktas Munici-
pality tài trợ để đến biểu diễn các bài 
công pháp Pháp Luân Công và phát các 
tài liệu giảng chân tướng ở Ortakoy, một 
khu vực nổi tiếng đối với người dân và 
khách du lịch ở Istanbul. Trong cùng 
ngày hôm đó, một buổi biểu diễn các bài 
công pháp khác cũng đã được tổ chức ở 
quảng trường Besiktas.

Các học viên đã tập trung bên ngoài 
khu vực tàu điện ngầm Beyoglu, một ga 
tàu gần khu đi bộ mua sắm sầm uất vào 
ngày 18 tháng 01. Hàng nghìn tờ rơi chứa 
thông tin về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn 
cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ 
đối với các học viên Pháp Luân Công còn 
sống, đã được phát cho người dân địa 
phương và khách du lịch.

[MINH HUỆ] Pháp hội Chia sẻ Pháp 
Luân Đại Pháp Trung Đông lần thứ hai đã 
được tổ chức ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ 
ngày 17 đến 19 tháng 01 năm 2014. 
Những người tham dự bao gồm các học 
viên Pháp Luân Công đến từ nhiều quốc 
gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Israel, các tiểu 
vương quốc Ả Rập thống nhất, Hy Lạp, 
Bulgaria, Thụy Điển, và Nga.

14 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu 
luyện của mình trong các bài chia sẻ được 
chuẩn bị trước tại Pháp hội vào ngày 19 
tháng 01.

Chia sẻ kinh nghiệm
Derrin, một học viên Thổ Nhĩ Kỳ, 

chia sẻ về những thay đổi quan trọng mà 
cô đã trải qua sau khi tham gia tu luyện 
Pháp Luân Công. Trong một thời gian 
dài, cô đã không thể loại bỏ cảm giác lo 
sợ đối với cuộc sống và công việc do 
những đau khổ và áp lực trước đây. Sau 
khi trải qua niềm vui trong tu luyện và sự 
khác biệt mà một người tu luyện có thể 

như thế này được. Có rất nhiều người tu 
luyện Pháp Luân Công, họ tu luyện ở 
khắp nơi trên thế giới. Tại sao các ông 
không đi ra nước ngoài và bắt hết họ đi?” 

Những lời chính khí của ông đã khiến 
những nhân viên cảnh sát giật mình. 
Người đàn ông quay sang nói với tôi: 
“Ông bạn, chúng ta đi thôi. Để xem ai 
dám ra ngăn không cho chúng ta đi!” Tôi 
nói: “Xe đạp của tôi để ở ngoài kia.” Ông 
ấy nói: “Ông ra lấy và đi thôi!” Tôi ra lấy 
xe đạp và rời đi. Các nhân viên cảnh sát 
đã kinh ngạc trước sự cương trực của người 
đàn ông và không dám nói câu gì cả.

Được Đại Pháp cứu sống
Một hôm, tôi đến nhà người đàn ông 

đó. Vợ ông ấy nói với tôi: “Liệu các học 
viên Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa 
bệnh được không? Chồng tôi đã không ăn 
uống được gì vài ngày hôm nay rồi, lại 
còn nói những câu hồ đồ. Chúng tôi đã 
đến bệnh viện nhưng các bác sĩ nói bệnh 
của chồng tôi không chữa được và để 

chúng tôi về nhà.” Tôi nói: “Chúng tôi 
không chữa bệnh, nhưng nếu anh chị thực 
sự tin và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ 
và cầu xin Sư phụ tôi giúp đỡ thì mọi việc 
tốt lành sẽ đến với gia đình anh chị.” 
Người đàn ông đã nghe thấy tôi nói và 
ông ấy ngay lập tức đã nói: “Vậy là tôi 
được cứu rồi!”

Từ hôm đó, hàng ngày ông ấy đều 
chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp 
hảo”. Mỗi ngày tôi đều đến thăm ông. 
Ngày đầu tiên, không có chuyện gì xảy 
ra, ngày thứ hai ông ấy đã có thể ăn được 
một chút. Sang đến ngày thứ ba, ông ấy 
đã có thể ra khỏi giường. Da dẻ của ông 
ấy như được cải thiện hàng ngày. Lúc 
đầu, nửa người và mặt ông ấy đã bị liệt và 
không thể cử động được chân tay và chỉ 
có thể mở được một mắt. Những triệu 
chứng này nay đã hoàn toàn biến mất. 
Ông ấy không những đã có thể ra được 
khỏi giường và đi bộ lòng vòng mà thậm 
chí còn ăn khỏe hơn cả tôi!

Ông ấy rất vui và biết rằng chính Đại 
Pháp đã cứu ông ấy, Sư phụ đã cứu ông 
ấy. Tôi nói với ông: “Ông đã đắc phúc 
báo bởi đã giúp đỡ một đệ tử Đại Pháp lúc 
hoạn nạn.”

Khi chứng kiến sức mạnh thần kỳ của 
Đại Pháp, cả vợ và con người đàn ông 
này đã minh bạch và tin tưởng rằng Pháp 
Luân Đại Pháp là tốt.

[MINH HUỆ] Vài năm trước, tôi đến 
thăm một ngôi làng ở thành phố Lang 
Phường, tỉnh Hà Bắc. Khi đi ngang qua 
một nhóm người đang đứng tán gẫu ở một 
cửa hàng sửa chữa xe đạp bên cạnh đường, 
tôi bước tới và nói chuyện với họ về Đại 
Pháp và cuộc bức hại. Một người đàn ông 
lớn tuổi trông có vẻ tốt bụng, tử tế. Khi 
nghe tôi nói, ông ấy liên tục gật đầu đồng ý.

Một người bảo vệ của thôn đã theo 
dõi khi tôi nói chuyện và đã đi báo cho 
cảnh sát địa phương. Các nhân viên cảnh 
sát đã đến bắt và đưa tôi về trụ sở ủy ban 
thôn, tại đây họ đã nhốt tôi vào trong một 
nhà để xe và thẩm vấn tôi.

Người đàn ông tốt bụng đó đã đợi một 
lúc nhưng không thấy điều gì xảy ra. Ông 
ấy đã quyết định đi vào trong trụ sở ủy 
ban thôn để tìm hiểu và đã phát hiện ra là 
họ đang thẩm vấn tôi ở trong nhà để xe. 

Người đàn ông tốt bụng cắt ngang cuộc 
thẩm vấn giả tạo trong garage xe

Người đàn ông này đã vào nhà để xe 
và nói chuyện với các nhân viên cảnh sát: 
“Các ông đang làm cái gì thế này? Các 
ông định tiến hành một phiên tòa chiếu lệ 
đấy à? Các ông đang phạm tội! Những 
người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều 
là những người tốt! Ông ấy nói chuyện 
như thế có phiền gì đến ai không? Các 
ông không thể cứ mãi đi và bắt dân lành  
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Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Đông lần 
thứ hai được tổ chức ở Istanbul

Các học viên Pháp Luân Công luyện công nhóm 
trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul

Một người đàn ông 
chính nghĩa đắc phúc 
báo
Bài viết của một học viên tại tỉnh Sơn Đông, Trung 
Quốc
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Ruhr Nachrichten đưa tin về học viên Pháp Luân 
Đại Pháp Trung Quốc Quách Cứ Phong và gia đình 
ông. Trong bức ảnh, gia đình ông đang cầm tấm 
biểu ngữ có dòng chữ: “Cả thế giới biết Pháp Luân 
Đại Pháp là tốt” bằng tiếng Trung Quốc.

1.176 người yêu cầu thả ông Thân

Học viên Pháp Luân Công Lữ 
Khai Lợi hiện vẫn đang bị 
chính quyền Trung Quốc 
giam giữ bất hợp pháp.

1.176 chữ ký yêu cầu thả 
một người làng

[MINH HUỆ] Ông Thân Đình Siêu từ 
thôn Đông Nam Tô, trấn Lai Thủy, huyện 
Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc bị bắt phi pháp vì 
tặng một cụ bà đĩa Nghệ thuật Thần Vận 
vào ngày 14 tháng 06 năm 2013. Ông bị 
giam giữ trong tù và kết án ba năm tù một 
cách bất công. Nhiều người dân bày tỏ sự 
phẫn nộ ngay khi nghe về điều đó, và hơn 
1.176 người đã ký thỉnh nguyện trợ giúp 
ông Thân và yêu cầu thả ông.

Trước khi có sự kiện này, ba nhóm 
với tổng số người lên đến con số 2.838 ở 
tỉnh Hà Bắc đã ký và điểm chỉ lên tờ 
thỉnh nguyện yêu cầu thả ngay lập tức 
ông Thân ra khỏi Sở Cảnh sát khu Triều 
Dương, Bắc Kinh. Ủy ban thôn Đông 
Nam Tô, trấn Lai Thủy cũng ra một công 
văn chứng nhận rằng ông Thân là người 
tốt và yêu cầu thả ông ngay lập tức. Họ 
đóng dấu lên đơn thỉnh nguyện có các 
chữ ký và dấu vân tay của mọi người.

Theo lời của một số người dân trong 
thôn: “Ông Thân Đình Siêu là một người 
tốt, luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người 
khác và rất được kính trọng trong thôn 
chúng tôi.” Trong nhiều năm, ông Thân 
tình nguyện chăm sóc những người cao 
tuổi độc thân và những người tàn tật 
trong thôn, mang nước cho họ, giúp họ 
tắm và quét tuyết trên mái nhà của họ 
vào mùa đông.

Một lần ông tặng một người đĩa Nghệ 
thuật Thần Vận, là nghệ thuật biễu diễn 
nhằm hoằng dương văn hóa truyền thống 
Trung Quốc. Ông bị bắt bởi một nhân 
viên từ Đồn Cảnh sát thôn Á Vận vào 
ngày 14 tháng 06 năm 2013, và bị đưa ra 
xét xử tại tòa án Ôn Du Hà, khu Triều 
Dương, Bắc Kinh vào ngày 02 tháng 12. 
Trong quá trình xét xử, luật sư bào chữa 
của ông đưa ra lời bào chữa vô tội cho 
ông với tranh biện sắc bén. Tuy nhiên, 
tòa án đã phớt lờ Hiến pháp, phớt lờ đơn 
thỉnh nguyện của hơn 2.000 người và kết 
án ông Thân ba năm tù vào sáng 18 
tháng 12 năm 2013.

nguyện cho 
Pháp Luân 
Công vào năm 
2000. Ông đã 
bị bắt giam 
trong nhiều 
trại lao động 
cưỡng bức, nơi 
mà ông bị 
ngược đãi và 
tra tấn.

Năm 2006, 
ông bị kết án 
10 năm tù. Lúc 
đầu ông bị đưa đến nhà tù thành phố 
Doanh Khẩu ở tỉnh Liêu Ninh. Sau đó, 
ông bị chuyển đến nhà tù thành phố Bàn 
Cẩm, nơi hàng ngày ông bị sốc bằng dùi 
cui điện trong nhiều giờ đến nỗi hầu như 
da của ông không còn chỗ nào lành lặn.

Trong khi bị đánh đập, xương sống 
của ông đã bị gãy, khiến ông bị liệt từ thắt 
lưng trở xuống và mất kiểm soát. Năm 
2012, ông bị chuyển đến nhà tù thành phố 
Cẩm Châu. Ông đã bị liệt trong bốn năm 
qua, gia đình ông đã đến nhà tù 23 lần 
nhưng không được phép gặp ông.

[MINH HUỆ] Ruhr Nachrichten 
(Ruhr News), tờ báo địa phương lớn nhất 
ở Dortmund, Đức, đã đăng tải câu chuyện 
về một học viên Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc vào ngày 13 tháng 01 năm 2014.

Câu chuyện có tựa đề “Rất lo lắng cho 
người bạn của ông” mở đầu bằng cuộc 
sống mới của ông Quách Cứ Phong ở 
Đức, nơi mà không giống như ở Trung 
Quốc, ông có thể tận hưởng tự do. Nhưng 
ông rất lo lắng cho người bạn của mình ở 
Trung Quốc, người hiện đang chịu sự tra 
tấn và đàn áp vì chia sẻ tín ngưỡng của 
mình giống như ông trước đây.

Cuộc hành trình của ông Quách bắt 
đầu vào năm 1995 khi ông bắt đầu tu 
luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó, ông 
22 tuổi và đang là sinh viên đại học. Đảng 
Cộng sản Trung Quốc độc tài xem môn tu 
luyện như một mối đe dọa cho quyền lực 
của nó và đã ra lệnh cấm vào năm 1999. 
Những người không chịu từ bỏ niềm tin 
đó đã bị bức hại. Nhưng cuộc bức hại ở 
Trung Quốc chỉ càng khiến cho Pháp 
Luân Đại Pháp nổi tiếng khắp thế giới 
phương Tây. Ông Quách là một trong 
những người phản đối lệnh cấm này, vì 
môn tu luyện đã trở thành một phần cuộc 
sống của ông.

Câu chuyện kể lại với độc giả về 
những tra tấn mà ông Quách từng phải 
chịu đựng ở Trung Quốc. Người kỹ sư 
điện nói ông đã bị giam giữ ở các trại lao 
động cưỡng bức bốn lần. Đó là những 
khoảng thời gian thật khủng khiếp. Ông 
bị nhốt trong một xà lim nhỏ và bị sốc 
bằng dùi cui điện.

Năm 2008, Công ty của ông đã gửi 
ông đến Đức trong một chuyến công tác. 
“Đó là khi cuộc bức hại Pháp Luân Công 
lên đến đỉnh điểm trước Thế Vận Hội Bắc 
Kinh,” người đàn ông trẻ kể lại. Ông phải 
đấu tranh tư tưởng trong một thời gian dài 
và cuối cùng quyết định ở lại Đức. Sau 
khá nhiều nỗ lực, ông đã tìm được một 
công việc kỹ thuật và gia đình ông có 
thêm một cô con gái đáng yêu. Nhưng 
ông không thể quên người bạn của mình 
là ông Lữ Khai Lợi ở Trung Quốc. Ông 
Lữ đã bị bỏ tù trong nhiều năm. Ông 
Quách hiện đang tìm cách giải cứu cho 
bạn mình.

IGFM, một tổ chức nhân quyền ở 
Frankfurt Đức, xác nhận rằng ông Lữ 
Khai Lợi là một kỹ sư ở thành phố Đại 
Liên, Trung Quốc. Ông bắt đầu thỉnh 

Báo chí Đức đưa tin về một học viên địa phương và 
nỗ lực giải cứu người bạn ở Trung Quốc của ông
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Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, 
Trung Quốc



[MINH HUỆ] Bức tranh sơn dầu có 
nhan đề “Cái chết vô cớ” của hoạ sỹ trẻ 
Wim van Aalst đã đoạt giải thưởng “Bức 
tranh của năm” trong một cuộc thi ở Bỉ 
vào năm 2013. 

Hơn 300 bức tranh đã ghi danh tham 
dự cuộc thi, trong số đó có 13 bức lọt vào 
vòng chung kết. Ban giám khảo gồm 13 
thành viên đã chọn ra người thắng cuộc, và 
giải nhất như thường lệ là 2.013 Euros.

“Cái chết vô cớ” mô tả cảnh một người 
mẹ đau khổ đang ôm xác con gái mình [con 
gái của bà là một học viên Pháp Luân Công]. 
Cô gái đã bị giết như là kết quả của việc bị 
tra tấn trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. 
Bức tranh phơi bày thực tế tàn bạo của cuộc 
đàn áp với chủ đề về nỗi đau và mất mát của 
một người mẹ thân yêu.
Ban giám khảo:  Thực hiện nghĩa vụ với 
xã hội kết hợp với tình yêu dành cho 
nghệ thuật cổ điển

Ông Raoul Locht, người tổ chức cuộc 
thi, đã đọc những nhận xét của ban giám 
khảo về người thắng cuộc tại buổi lễ trao 
giải: “Chủ đề “Đức Mẹ sầu bi” đã được 
thể hiện một cách điêu luyện bởi Wim 
van Aalst qua một bi kịch thời hiện đại. 
Hình ảnh bà mẹ đau khổ đang ôm xác 
con gái của mình, kết hợp với bố cục đơn 
giản của bức tranh và sự tương phản giữa 
các mảng màu đen – trắng, đã nhấn mạnh 
câu chuyện thương tâm trong tác phẩm 
của ông.”

Ngoài những thành tựu nghệ thuật 
của bức tranh, ban giám khảo cũng đánh 
giá cao sự kết hợp giữa nghĩa vụ với 
cộng đồng và tình yêu dành cho nghệ 
thuật cổ điển của hoạ sỹ. “Wim van Aalst 
thành công trong việc kết hợp cam kết 
đối với xã hội và tình yêu dành cho nghệ 
thuật cổ đại của ông vào một tác phẩm 
nghệ thuật tuyệt đẹp và mạnh mẽ, cảm 
động và hài hoà, ngay cả những vết nứt 
trên bức tường đỏ cũng mang ý nghĩa rất 
sâu sắc. Một chiến thắng xứng đáng…”

Ông Raoul Locht đã nhận xét như 
sau: “Đó là một tác phẩm nghệ thuật rất 
đẹp, rất thực tế, mang giá trị thẩm mỹ 
đẹp và có một sự pha trộn tuyệt vời. Một 
chiến thắng toàn vẹn.”

[MINH HUỆ] Bốn luật sư nhân quyền 
cùng với người nhà của một số học viên 
Pháp Luân Công bị giam giữ đã thể hiện 
lòng can đảm đáng khen khi đến Trung 
tâm Tẩy não Thanh Long Sơn ở tỉnh Hắc 
Long Giang vào ngày 05 tháng 12 năm 
2013 để kêu gọi ngay lập tức thả tự do cho 
các học viên.

Trung tâm tẩy não đã không mặt gặp các 
luật sư và thay vào đó cố gắng bắt giữ họ.

Tên chính thức của Trung tâm tẩy não 
Thanh Long Sơn là “Trung tâm Giáo dục 
Pháp luật của Bộ Nông nghiệp tỉnh Hắc 
Long Giang”. Trung tâm được điều hành 
bởi Cục Quản lý Kiến Tam Giang và khét 
tiếng trong việc bức hại các học viên Pháp 
Luân Công.

Tra tấn tràn lan
Trung tâm tẩy não đã tra tấn các học viên 

Pháp Luân Công cả về tinh thần lẫn thể xác 
nhằm ép buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

Khi cô Trần Đông Mai, 44 tuổi, bị đưa 
đến đó vào ngày 03 tháng 12 năm 2012, 
một nhân viên nói với cô: “Cô có biết đang 
ở đâu không? Đây là địa ngục!”

Học viên Vu Tùng Giang đã bị tra tấn

đến mức suy sụp tinh thần sau khi bị đưa 
đến trung tâm vào tháng 04 năm 2010. 
Sau khi được thả và hồi phục, anh Vu đã 
thuê một luật sư để kiện trung tâm tẩy 
não. Tuy nhiên, anh lại bị bắt một lần nữa 
vào ngày 19 tháng 11 năm 2013 và bị đưa 
trở lại trung tâm này.

Các luật sư và gia đình đứng lên vì 
công lý

Vào ngày 05 tháng 12 năm 2013, bốn 
luật sư nhân quyền cùng với người nhà 
của các học viên Pháp Luân Công bị 
giam giữ, đã vượt qua những con đường 
tuyết ngập cao đến tận đầu gối để đến 
trung tâm tẩy não. Họ đã đứng ngoài 

cổng và hét lên với người giám sát của 
trung tâm là Phòng Dược Xuân nhiều 
lần: “Phòng Dược Xuân, ông đang phạm 
tội ác! Hãy thả các học viên Pháp Luân 
Công ngay lập tức!” 

Các thành viên gia đình cũng gọi lớn: 
“Vu Tùng Giang, hãy về nhà!”

Cổng trung tâm đã được khóa an 
toàn, và các nhân viên thậm chí không 
bật đèn sáng.

Các nhà chức trách không gặp các 
luật sư và thay vào đó cố gắng bắt giữ họ. 
Theo một người cung cấp thông tin nội 
bộ, cảnh sát bên trong trung tâm tẩy não 
đã lên kế hoạch bắt giữ các luật sư và người 
nhà của các học viên khi chỉ còn lại sáu 
hoặc bảy người trong số họ, họ không ngờ 
rằng cả nhóm đã cùng nhau rời đi.

Cảnh sát đã kiểm tra nhận dạng các 
hành khách trong tất cả các xe hơi đi qua.

Vào 06 giờ sáng ngày 07 tháng 12 
năm 2013, bốn học viên Pháp Luân Công 
từ thành phố Thất Tài Hà, bao gồm 
Vương Bình Trung, Vương Lập Thanh, 
Hồ Ngọc Trung và Vương Tiểu Vân, đã 
bị bắt bởi cảnh sát mặc thường phục khi 
đang mua vé ở trạm xe buýt Thanh Long 
Sơn để về quê. Cảnh sát khẳng định rằng 
họ để thoát mất hai người, vì họ đã lên kế 
hoạch bắt sáu người.

Bức tranh thu hút sự chú ý đến cuộc 
đàn áp

Peter van Etten, Giám đốc Điều hành 
của Tập đoàn Würth, nhà tài trợ chính của 
sự kiện này, đã thay mặt cho công ty đến 
tham dự lễ trao giải. Ông nghĩ rằng đây là 
“một chiến thắng thật sự”. “Về chất lượng 
của tác phẩm, nó là một bức tranh rất đẹp. 
Ngoài bố cục ra, màu sắc và chủ đề được 
chọn lọc khiến nó chắn xứng đáng giành 
được chiến thắng.”

Các tác phẩm lọt vào vòng chung kết 
của cuộc thi “Bức tranh của năm”, trong 
đó có “Cái chết vô cớ”, hiện đang được 
trưng bày ở một phòng trưng bày chuyên 
dụng tại Bảo tàng Würth Belux N.V, 
Turnhout, Bỉ.

04

Anh Wim van Aalst và bức tranh đoạt giải “Cái 
chết vô cớ”

Bỉ: “Bức tranh của năm” 
mô tả tấn thảm kịch thời 
hiện đại ở Trung Quốc

Các luật sư công khai kêu gọi trung tâm tẩy não thả học viên Pháp Luân Công

Số 2014-05  l Ngày 03 tháng 02 năm 2014

Các luật sư và gia đình tụ tập trước Trung tâm 
Tẩy não Thanh Long Sơn nhằm giải cứu các học 
viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh 
Hắc Long Giang, Trung Quốc

Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ ở Bỉ
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