
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-Th iện-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-Th iện-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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Bài viết của một học viên Pháp Luân 

Công ở Ukraine

“Tôi rất thích những bức tranh này. 
Những họa sỹ này quả là những nghệ 
sỹ kiệt xuất. Tôi đã đến Trung Quốc, 
và tôi thấy Trung Quốc rất phát triển. 
Nhưng tôi không hề biết gì về cuộc 
đàn áp Pháp Luân Công hay là nạn mổ 
cướp tạng đã diễn ra ở đó,” một người 
đàn ông đến từ Ai Cập đã nói sau khi 
xem Triển lãm Nghệ thuật Chân – 
Thiện – Nhẫn Quốc tế được tổ chức ở 
Kiev, Ukraine, từ ngày 01 đến ngày 20 

tháng 08 năm 2014.
Người đàn ông này và vợ của ông đã 

lắng nghe người hướng dẫn giới thiệu 
về bức tranh miêu tả nạn mổ cướp tạng 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐC-
STQ) và họ đã rất sốc. Vợ của ông, bà 
Diana nói: “Triển lãm này cho chúng 
ta thấy một Trung Quốc chân thực. 
Chế độ cộng sản tàn bạo đàn áp người 
dân, và nhiều người đã phải chết bởi 
đức tin của mình. Khi hiểu những vấn 
đề đang diễn ra ở Trung Quốc, chúng 
ta nên tiếp tục chú ý xem chúng sẽ diễn 
biến như thế nào. Chúng tôi hy vọng 

rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công có 
thể được chấm dứt càng sớm càng tốt 
và mong rằng Trung Quốc có thể trở 
thành một quốc gia tự do.”

Cựu hiệu trưởng một trường đại 
học nghệ thuật đã nói: “Tôi đã từng tổ 
chức nhiều triển lãm ở Kiev, Moscow, 
Berlin, và các thành phố khác. Nhưng 
những kỹ năng của các nghệ sỹ trong 
buổi triển lãm này quả thực xuất sắc 
phi thường.”

Lana Slavin, một cư dân Kiev đã ca 
ngợi buổi triển lãm bằng bài thơ: “Ước 
nguyện một thế giới hòa bình và tràn 
đầy sự tốt lành. Từ những bức tranh 
này, chúng ta học được chân lý, kiên 
nhẫn, trí huệ và vẻ đẹp hoàn mỹ. Từ 
những bức tranh này, chúng ta cảm 
thấy được tình yêu và hòa bình.”

Theo các nhân viên triển lãm, các 
khán giả là những cư dân địa phương 
và những du khách đến từ Azerbai-
jan, Bulgaria, Ai Cập, Nga, và Africa. 
Nhiều khán giả đã ký tên vào cuốn sổ 
lưu niệm của khách tham dự để ủng hộ 
Pháp Luân Công và lên án tội ác mổ 
cướp tạng sống của ĐCSTQ.

Một cặp 
vợ chồng 
đến từ Ai 
Cập đang 
xem các 
bức tranh

Kiev: Triển lãm nghệ thuật quốc tế 
Chân, Thiện, Nhẫn truyền chân tướng 
và truyền cảm hứng cho khán giả 

Kuznetsova (thứ hai từ trái sang), một nhà tâm 
lý học, đã được truyền cảm hứng từ những 
bức tranh
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Ông Liệu Vỹ Thần, hiệu trưởng 
Trường Trung học Hoa Liên Tứ Duy ở 
Đài Loan, hiện được nhiều người xem 
như là mẫu hình một người cha, người 
thầy, người đồng nghiệp lý tưởng. Tuy 
nhiên, cách đây 11 năm, ông ấy chính 
là nỗi sợ hãi của học sinh cũng như 
giáo viên trong trường. Điều gì đã kh-
iến ông thay đổi như vậy? 

Ông Liệu khỏi rất nhiều bệnh tật
11 năm trước, ông Liệu đã phải chịu 
đựng rất nhiều căn bệnh, bao gồm 
bệnh tim, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ, và 
cảm lạnh thường xuyên. Mặc dù ông 
đã đến gặp các bác sỹ y học đối chứng 
và cũng đã thử điều trị bằng y học cổ 
truyền Trung Quốc, khí công, và thiền 
định, nhưng sức khỏe của ông vẫn 
không hề có chút cải biến nào cả. Khi 
ông đến Phòng khám Y khoa Trung 
Quốc Đồng Đức Đường ở Đài Bắc, bác 
sỹ Hồ đã khuyên ông nên luyện Pháp 
Luân Công.

Do bị đầu độc bởi những lời dối trá 
của Trung Cộng về Pháp Luân Công, 
nên ông đã không mấy quan tâm tới lời 
khuyên của vị bác sỹ đó. Tuy nhiên, vì 
ông không còn lựa chọn nào khác, nên 
ông đã quyết định tìm hiểu để luyện 
[Pháp Luân Công] bằng việc tải sách 
Chuyển Pháp Luân về đọc, và tập theo 
các video [hướng dẫn] các bộ công 
pháp trên mạng.

Trong vòng 45 ngày, hầu hết các 
triệu chứng [bệnh tật] của ông đã 
biến mất. Kể từ đó ông không phải 
tiến hành bất cứ điều trị y tế nào nữa. 
Những thay đổi to lớn mà ông đã trải 
qua đã khiến vợ ông cảm động sâu sắc. 
Bà ấy đã hết lòng ủng hộ ông tu luyện 
và công khai ca ngợi Pháp Luân Công. 

Tính cách của ông Liệu cũng cải biến 
rõ rệt. Trong cuộc sống hàng ngày, ông 
tuyệt đối tuân theo các nguyên lý Chân 
– Thiện – Nhẫn.

Tâm tính cải biến, các mối quan hệ 
được cải thiện
Ông Liệu từng là một người cha ng-
hiêm khắc với tính tình nóng nảy. 
Thậm chí ngay cả chính con của ông ấy 
cũng sợ cha mình, đặc biệt là khi anh 
ấy phạm lỗi. Ở nhà, con trai của ông 
Liệu luôn cố gắng tránh xa ông ấy đến 
mức có thể.

Trước đây, mọi người ở trường 
trung học của ông Liệu đều cố hết sức 
để tránh phải gặp ông ấy. Nhưng giờ 
đây, tất cả họ đều thích bầu bạn với ông 
một cách vui vẻ thoải mái. Khi các học 
sinh đã tốt nghiệp về thăm trường và 
gặp các thầy cô giáo cũ, hết thảy họ đều 
rất ngạc nhiên khi họ gặp ông Liệu. Họ 
đã thốt lên: “Thầy thay đổi quá nhiều!” 
hay “Thầy hoàn toàn khác xưa. Giờ đây 
thầy thật dễ gần!”

Ông Liệu luôn đặt ra yêu cầu cao 
bản thân mình và luôn luôn nghĩ cho 
người khác trước khi nghĩ cho bản 
thân. Khi người khác không đồng ý với 
quan điểm của ông, ông sẵn lòng lắng 
nghe và thảo luận với họ một các công 
bằng. Khi thực hiện một chủ trương 
mới của trường học, ông luôn luôn cho 
mọi người có đủ thời gian để thích nghi 
với những quy định hay quy tắc mới.

“Khi đối mặt với mâu thuẫn, thay 
vì chú trọng vào những điều mà người 
khác đang làm, thì tôi luôn luôn hướng 
nội,” ông ấy giải thích. “Càng xem nhẹ 
các lợi ích cá nhân, danh vọng, tiền 
bạc, thì các sinh viên và giáo viên sẽ 
càng tôn trọng tôi hơn.”

Thành lập Câu lạc bộ Pháp Luân 
Công cho học sinh
Ông Liệu đã từng là giám đốc Phòng 
Công tác sinh viên bảy lần liên tiếp. 
Ông đã thành lập Câu lạc bộ Pháp 
Luân Công cho học sinh.

Nhiều giáo viên đã nhiệt liệt ủng 
hộ Pháp Luân Công sau khi họ tận mắt 
chứng kiến những thay đổi theo hướng 
tích cực của những học sinh tu luyện 
pháp môn này. Một số thành viên 
trong câu lạc bộ đã viết bài về kinh ng-
hiệm tu luyện của họ, chúng đã được 
đăng trên tạp chí của trường. Hết thảy 
họ đều nhận thấy rằng mối quan hệ 
của họ với những người khác đều đã 
được cải thiện rất nhiều kể từ sau khi 
gia nhập câu lạc bộ này.

Chứng kiến những thay đổi to lớn 
mà ông Liệu đã trải qua, nhiều giáo 
viên trong trường cũng đã tham gia 
luyện công. Khoảng năm năm trước 
đây, một giáo viên về hưu đã hỏi ông 
Liệu về Pháp Luân Công và cuối cùng 
đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân 
ngay tại đó. Người giáo viên này đã 
từng phải tiêu 350 Đô la Mỹ tiền thuốc 
mỗi tháng. Nhưng sau một thời gian 
ngắn đọc cuốn sách này và tập các bài 
công pháp ở trường, hiện nay ông ấy 
đã khỏe mạnh và không còn phải đi 
khám bác sỹ nữa.

Ngày 13 tháng 05 năm 2013, Ngày 
Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ông Liệu 
đã được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của 
Trường Trung học Hoa Liên Tứ Duy. 
Ông nói rằng đây là ngày vô cùng ý ng-
hĩa đối với ông.

Ông nói ông tin chắc rằng sẽ có 
nhiều giáo viên và học sinh hơn nữa 
biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại 
Pháp.

Hiệu trưởng Trường Trung học có những thay đổi to lớn sau 
khi tu luyện Pháp Luân Công 

Hiệu trưởng 
Liệu Vĩ Thần của 
Trường Trung 
học Hoa Liên Tử 
Duy ở Đài Loan

Ông Liệu (hàng thứ nhất bên trái) và các học 
sinh biểu diễn các bộ công pháp của Pháp 
Luân Công trên sân khấu trong một sự kiện 
của trường
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Các học viên Pháp Luân Đại Pháp 
đã biểu diễn tại Lễ diễu hành đường 
phố đa văn hóa của Lễ hội Caribbean 
ở Bắc Vancouver British Columbia 
vào ngày 27 tháng 07 năm 2014. Họ đã 
được người dân địa phương chào đón 
nồng nhiệt và giành giải thưởng Đoàn 
nhạc xuất sắc nhất.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công 

gồm có Thiên Quốc Nhạc Đoàn, con 
thuyền Chân- Thiện- Nhẫn, và nhóm 
biểu diễn công pháp. Đoàn đã chơi 
nhiều bản nhạc uy nghi gồm “Pháp 
Luân Đại Pháp hảo”, “Tống bảo” và 
“Maple Leaf Forever.”

Khán giả trên tuyến đường cổ vũ 
cho các học viên. Một số người bắt 
đầu nhảy múa khi âm nhạc bắt đầu, và 

Gần đây những cuộc truy bắt của 
cảnh sát nhắm vào Pháp Luân Công đã 
dẫn đến việc nhiều học viên bị bắt giữ 
ở thành phố Song Thành và Cáp Nhĩ 
Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Các nhân 
viên của phòng cảnh sát ở hai thành 
phố đó và các đồn cảnh sát địa phương 
đã tiến hành cuộc bắt bớ và lục soát bất 
hợp phát từ ngày 08 đến ngày 17 tháng 
05 năm 2014.

Cảnh sát đã tịch thu hơn 20 thiết 
bị bắt sóng vệ tinh, nhiều ảnh của nhà 
sáng lập Pháp Luân Công, hàng trăm 
sách Pháp Luân Công và nhiều vật 
dụng cá nhân khác có liên quan, đặc 
biệt là các thiết bị điện tử hỗ trợ bắt 
sóng truyền hình không bị kiểm duyệt 
hay bắt sóng radio từ ngoài Trung 
Quốc.

Ba mươi cảnh sát từ ba phòng cảnh 
sát khác nhau đã lục tung nhà ông Lý 
Nguyệt Bình ở làng Phú Chí vào lúc 7 

giờ sáng ngày 05 tháng 08 năm 2014. 
Họ đã bắt vợ ông, một học viên Pháp 
Luân Công. Hơn nữa, họ còn tịch thu 
thiết bị thu sóng vệ tinh, hai ảnh của 
nhà sáng lập Pháp Luân Công, và hai 
thùng sách Pháp Luân Công. Sau đó họ 
đến nhà ba học viên khác để tịch thu 
thêm vài thiết bị thu phát sóng vệ tinh. 

Các học viên bị cảnh sát ở thành 
phố Song Thành và Cáp Nhĩ Tân bắt 
vào khoảng 7 giờ sáng ngày 08 tháng 
05 năm 2014 là: cô Phan Minh Nguyệt, 
cô Trần Thục Lệ, cô Trương Ngọc 
Chi, đến từ làng Tân Dân, thị trấn Tân 
Hưng. Bà Tào Anh đã trốn thoát nên 
thay vào đó cảnh sát đã bắt con trai 
và con dâu của bà. Thiết bị thu sóng 
vệ tinh cũng bị tịch thu. Máy tính của 
cô Phan Minh Nguyệt cùng những vật 
dụng cá nhân khác cũng bị tịch thu.

Ông Từ Ngạn đến từ thị trấn Hàn 
Điện đã bị cảnh sát thị trấn Hàn Điện 

bắt ngay tại nhà vào khoảng 8 giờ sáng 
ngày 10 tháng 05 năm 2014. Cảnh sát 
đã tịch thu máy tính và các vật dụng 
khác của ông. Trưởng đồn cảnh sát 
cùng các nhân viên khác đã đến nhà 
ông Từ Ngạn một lần nữa vào ngày 13 
tháng 05 năm 2014 để tịch thu thêm 
nhiều vật dụng cá nhân khác. Cảnh sát 
thành phố Cáp Nhĩ Tân đã tra hỏi phi 
pháp ông Từ vào ngày 14 tháng 05 năm 
2014. Hiện ông đang ở trại tạm giam 
Song Thành.

Hai viên cảnh sát tên Bạch và Hàn 
đến từ đồn cảnh sát Thành Giao đã tới 
thị trấn này để quấy rối những học viên 
vừa được trả tự do. Họ tịch thu ảnh của 
nhà sáng lập Pháp Luân Công, băng-
rôn, tranh vẽ và áp phích có nội dung 
vể Pháp Luân Công, thiết bị thu sóng 
vệ tinh, máy thu sóng tần số cao và 
nhiều vật dụng khác. 

Tỉnh Hắc Long Giang: Các học viên bị truy bắt, thiết bị thu sóng vệ 
tinh bị tịch thu

Vancouver, Canada: Thiên Quốc Nhạc 
Đoàn của Pháp Luân Đại Pháp đạt giải 
nhất tại Lễ hội Caribbean

nhiều người bày tỏ sự ủng hộ của họ. 
Nhiều khán giả đã chụp ảnh và quay 
phim màn biểu diễn của các học viên.

Lynne là một nghệ sỹ. Cô đã reo 
hò và vỗ tay khi đoàn diễu hành Pháp 
Luân Công đến gần. Cô rất vui mừng 
và thích thú màn trình diễn. Lynne 
nói: “Tôi rất vui vì họ ở đây.” Lynne đã 
biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một 
phần của văn hóa truyền thống Trung 
Quốc. Cô rất thích con thuyền với hoa 
sen, tượng trưng cho sự tinh khiết. Cô 
nói rằng đoàn diễu hành Pháp Luân 
Đại Pháp là “tràn ngập niềm vui và sức 
sống, điều mà kết nối với khán giả và 
khiến họ cảm thấy như vậy.” Cô cũng 
diễn tả con thuyền diễu hành phát ra 
năng lượng “hòa bình, vẻ đẹp và sự 
thanh thản.”

Thiên Quốc Nhạc đoàn của Pháp Luân Đại Pháp Giành được Giải nhất giành 
cho Đoàn nhạc

Khán giả đọc tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp
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Bài viết của một học viên Pháp Luân 

Công ở Ukraine

Học viên Pháp Luân Công đã tổ 
chức các sự kiện tại nhiều thành phố 
ở Ukraine để chào mừng Ngày Quốc 
khánh của đất nước, ngày 24 tháng 08, 
thông qua biểu diễn các bài công pháp, 
chia sẻ các nguyên lý Chân – Thiện – 
Nhẫn, và nâng cao nhận thức về cuộc 
bức hại ở Trung Quốc.

Tuy vẫn còn đang phải xoay sở 
với những biến động của cuộc nội 
chiến, một số người dân vẫn nhận xét 
rằng thế giới này cần “Chân – Thiện 
– Nhẫn”. Một số người dân ở Slovi-
ansk đã mời các học viên đến khu dân 
cư của họ và nói: “Các hoạt động của 
Pháp Luân Công rất hữu ích trong việc 
mang đến sự thoải mái và hàn gắn vết 
thương tinh thần.”

Đã từng phải chịu sự cai trị của chế 
độ cộng sản, người dân Ukraina cũng 

đã hiểu rõ được bản chất của cộng sản. 
Nhiều người đã ký tên ủng hộ nỗ lực 
của học viên Pháp Luân Công trong 
việc chấm dứt cuộc bức hại.

Do cuộc nội chiến, nên tất cả các lễ 
kỷ niệm Ngày Quốc khánh đều bị hủy 
bỏ ở Kharkov, thủ đô cũ của Ukraine. 
Người dân chỉ có thể đến công viên 
Shevchenko để dự lễ kỷ niệm. Họ đã 
thấy các hoạt động của học viên ở đó 
và rất thích xem biểu diễn múa và 
trống lưng.

Nhiều người đã ký tên thỉnh 
nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt nạn 
mổ cướp tạng từ các học viên Pháp 
Luân Công.

Nhiều người tị nạn từ cuộc nội 
chiến ở miền đông nam Ukraine đã 
đến Kharkov. Khi được trải nghiệm 
trường năng lượng hòa ái của các học 
viên, họ đã bày tỏ mong muốn được 
tìm hiểu các bài công pháp và họ đã rất 
vui mừng khi được nhận hoa sen giấy.

Học viên Pháp Luân Công được xem là một liệu pháp tinh thần 
trước tình hình bất ổn ở Turbulent Ukraine 

Cảnh sát Bạch còn tham gia việc 
bức hại học viên ở nhiều ngôi làng khác 
kể từ tháng 11 năm 2011.

Trưởng phòng Hứa Hoành Đồ, 
Kim Quốc Trụ và một cảnh sát trẻ 
thuộc đồn cảnh sát thị trấn Đan Thành 
đã đến nhà ông Ngụy Khải Sơn lúc 
khoảng 3 giờ chiều ngày 11 tháng 05 
năm 2014. Họ đã tịch thu thiết bị thu 
sóng vệ tinh của họ. Ông Ngụy và vợ 
đang làm việc ngoài thị trấn lúc đó và 
chỉ có người mẹ lớn tuổi ở nhà. Tiếp 
đó, cảnh sát còn đi tới nhà các học viên 
khác để quấy rối họ và gia đình.

Cảnh sát Bạch và một nhân viên 

khác thuộc đồn cảnh sát Thành Giao 
đã tới nhà ông Lương Hỷ Phát và bà 
Triệu Diễm Cúc vào trưa ngày 11 tháng 
05 năm 2014 và tịch thu đầu video và 
máy thu sóng tấn số cao.

Nhân viên từ phòng cảnh sát Tân 
Hưng đã đi tới nhà của Đường gia, Mẫn 
gia, Đại Kiều và Tân Hồng vào ngày 13 
tháng 05 năm 2014 để tịch thu của học 
viên thiết bị thu sóng vệ tinh và các sách 
Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng tới nhà 
bà Vu Mẫn vào khoảng 6 giờ chiều ngày 
14 tháng 05 năm 2014 để bắt bà nhưng 
không thành vì bà đã trốn thoát.

Na Ngọc Dân và khoảng bảy nhân 

viên đến từ phòng cảnh sát Thành Giao 
đã đến nhà ông Lý Bằng vào lúc 9 giờ 
sáng ngày 16 tháng 05 năm 2014. Họ 
phá cửa nhà ông và tịch thu sách Pháp 
Luân Công, thiết bị thu sóng vệ tinh và 
các vật dụng khác. Sau đó họ đến nhà 
vài học viên khác để tịch thu tiếp 4 hay 
5 thiết bị thu sóng vệ tinh. Họ cũng hỏi 
số điện thoại các thành viên trong gia 
đình của học viên với lời đe doạ sẽ tiếp 
tục quấy rối và bức hại các học viên.

Nhân viên thuộc đồn cảnh sát thị 
trấn Nhạc Quần đã tới nhà ông Hoàng 
Ngạn Huy vào ngày 17 tháng 05 năm 2014 
và tịch thu thiết bị thu sóng vệ tinh.

Tiếp theo từ trang 3Tỉnh Hắc Long Giang: Các học viên bị truy bắt,... 

TRÁI: Các học 
viên biểu diễn 
các bài công 
pháp ở Odessa

PHẢI: Các học 
viên gốc Việt 
biểu diễn

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm 
dứt nạn mổ cướp tạng của các học viên Pháp 
Luân Công


