
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.
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Bài viết của Đức Tường – phóng viên 
Minh Huệ

Cô Müller đến từ Đức nói: “Tôi đã 
rất xúc động trong suốt cuộc diễu hành. 
Thỉnh thoảng mắt tôi ngấn lệ. Tôi tự 
hào là một học viên Pháp Luân Công.”

Cô nói thêm: “Pháp Luân Công 
không chỉ là một môn tu luyện dành 
cho Trung Quốc. Nó thích hợp cho 
toàn thế giới. Tất cả chúng ta đang 
tìm kiếm những câu trả lời trong cuộc 
sống. Nếu chúng ta thực sự tuân theo 
Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới sẽ tốt hơn 
rất nhiều.”

Cô Müller là một trong những học 
viên đã tham gia cuộc mít tinh và diễu 
hành của Pháp Luân Công tại Madrid 
vào ngày 04 tháng 10 năm 2014 – một 
phần của sự kiện Pháp Luân Công quốc 
tế được tổ chức tại Châu Âu hàng năm. 
Cô đã biết đến môn tu luyện trong khi 
đang ghé thăm một người bạn tại Châu 
Phi. Nhìn thấy những lợi ích mà bạn 
mình đạt được, cô cũng đã bắt đầu tu 
luyện từ năm 2005.

Cô cũng lo ngại rằng nếu cuộc bức 
hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc 
tiếp diễn, ảnh hưởng tiêu cực sẽ lan 
rộng đến thế giới.

Anh Zaccaro, một người Ý sống 
tạo Frankfurt, Đức nói: “Tôi hy vọng 
rằng cuộc diễu hành giúp nhiều người 
hơn nữa khám phá vẻ đẹp của môn tu 
luyện và biết tới cuộc đàn áp tàn bạo tại 
Trung Quốc.” Anh là một thành viên 

Môn tu luyện Trung Quốc truyền thống gây tiếng vang 
với người dân Châu Âu 

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành tại Madrid vào ngày 04 tháng 10 năm 2014.

Cô Müller đến từ Đức 
nghĩ rằng Pháp Luân 
Công không chỉ dành 
cho Trung Quốc.

Anh Zaccaro là một 
người Ý sống tại 
Frankfurt, Đức.

Bà Strecker sau 
cuộc diễu hành.

Anh Schlegel đến 
từ Thụy Sỹ.
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Bài viết của Đức Phúc, một học viên Pháp 
Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Năm nay tôi 37 tuổi. Tôi lớn lên ở 
vùng nông thôn. Tôi bắt đầu tu luyện 
Pháp Luân Công vào năm 1997. Nhìn 
lại quãng đường tu luyện của mình, tôi 
không thể kìm được xúc động.

1. Quản lý công việc kinh doanh chiểu 
theo những yêu cầu của Đại Pháp và 
phát đạt
Tôi từng học việc trong một nhà hàng 
để trở thành đầu bếp. Vì ông chủ của tôi 
luôn trả lương trễ, tôi quyết định bỏ việc 
và tự mở nhà hàng riêng. Tôi cưới một 
cô gái do bạn của tôi giới thiệu, và chúng 
tôi cuối cùng cũng tự mở được một nhà 
hàng nhỏ của riêng mình.

Chúng tôi chăm chỉ làm việc và công 
việc kinh doanh phát triển thuận lợi. 
Tuy nhiên, điều đó khiến tôi không có 
đủ thời gian học Pháp. Tôi thầm nói với 
Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, nếu 
con có thể mở một nhà hàng lớn hơn, 
con có thể thuê người giúp việc để con 
có thời gian học Pháp.”

Không lâu sau, có người cho tôi xem 
một địa điểm lớn hơn và chúng tôi đã 
mở một nhà hàng lớn. Tôi bận rộn đến 
nỗi không có thời gian học Pháp. Mỗi 
tối sau khi làm xong công việc, tôi cầm 
cuốn sách của Pháp Luân Công lên để 
đọc, nhưng tôi nhanh chóng bị ngủ 
quên. Tôi tự nhủ: “Mục đích của cuộc 
đời mình là tu luyện Pháp Luân Công. 
Làm sao mình có thể tiếp tục như thế 
này được! Nếu mình có thể mở rộng 
việc kinh doanh hơn nữa, mình sẽ có 
thể thuê người khác trông nom nhà 
hàng. Khi đó, mình sẽ có thời gian để 

học Pháp.”
Sau đó, tôi nhanh chóng thuê được 

một cửa hàng bán lẻ 180 mét vuông 
và mở một nhà hàng còn lớn hơn nữa. 
Ngày đầu tiên khai trương, hai nhóm 
khách đến và nói: “Nhà hàng kiểu gì 
vậy? Bên trong thật là trống trải và ho-
ang vắng.” Rồi họ bỏ đi. Vì việc kinh 
doanh không được thuận lợi, tôi quyết 
định học Pháp với tâm thanh tịnh trong 
khi phát chính niệm. Tôi nhận ra rằng 
chúng ta không nên tập trung vào việc 
kiếm được nhiều tiền. Chúng ta nên vui 
vẻ miễn là có thể đủ sống và có một môi 
trường để tu luyện Pháp Luân Công.

Sau hai ngày tăng cường học Pháp, 
tâm trí tôi trở nên thanh tịnh, và tôi 
cảm thấy môi trường trong nhà hàng 
của chúng tôi cũng được thanh lọc. Vào 
ngày thứ tư, một vài khách hàng tới và 
nói: “Nhà hàng này thật sạch sẽ. Chúng 
ta hãy ngồi xuống và ăn ở đây.” Tôi biết 
rằng sau khi tôi từ bỏ chấp trước của 
mình thì Sư phụ đã giúp đỡ tôi.

Trong những năm sau, nhà hàng 
của chúng tôi ngày càng phát đạt và nổi 
tiếng. Sức khỏe của vợ tôi đi xuống vì 
lượng công việc lớn. Nhưng thật may 
mắn là không lâu sau đó, cô ấy cũng bắt 
đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư 
phụ giảng rất nhiều về việc giữ tâm tính 
cho chính trong bất kỳ lĩnh vực nào 
trong cuộc sống, kể cả trong kinh do-
anh, giao dịch với người khác.

Tôi nghĩ: “Vì quản lý nhà hàng là 
công việc của mình, mình nên kết hợp 
các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vào 
công việc hàng ngày, để khách hàng thấy 
được Pháp Luân Công là như thế nào. 
Mình muốn họ cảm thấy thoải mái khi 

ăn trong nhà hàng của mình.” Vợ chồng 
tôi đã quản lý nhà hàng theo nguyên tắc 
đặt khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi 
dùng những nguyên liệu có chất lượng 
tốt nhất để nấu nướng.

Một ngày nọ, một khách hàng đặt 15 
bàn cho một bữa tiệc, nhưng lượng khách 
tới thêm nhiều đến nỗi chúng tôi bị thiếu 
10 bàn. Khách hàng đó không biết phải 
làm gì. Tôi tạm trấn an ông, rồi gọi điện 
cho bốn siêu thị lớn trong thị trấn và mua 
một vài món đặc sản của họ để phục vụ 
tất cả các khách hàng bổ sung.

Cuối cùng, vị khách đó rất vui và 
không ngừng cảm ơn chúng tôi bởi vì 
đẳng cấp và chất lượng của bữa tiệc vượt 
xa số tiền mà ông đã trả. Mặc dù chúng 
tôi có ít lợi nhuận hơn vì chi phí cao hơn 
dự kiến, nhưng khách hàng này đã giới 
thiệu với mọi người về nhà hàng của 
chúng tôi.

Mặc dù nằm ở vị trí xa xôi, nhưng 
nhà hàng của chúng tôi ngày càng có 
nhiều khách hàng trung thành bởi vì 
chúng tôi hành xử và quản lý việc kinh 
doanh chiểu theo những lời dạy của Sư 
phụ. Khi số lượng khách hàng ngày càng 
tăng, chúng tôi vẫn giữ đúng nguyên tắc 
của mình và giữ chất lượng phục vụ cao. 
Chẳng hạn, khi có thịt thừa từ những 
bữa tiệc quy mô lớn, chúng tôi sẽ không 
bao giờ sử dụng lại số thịt đó như các 
nhà hàng khác làm. Thay vào đó, chúng 
tôi đưa thức ăn thừa cho những nhân 
viên để họ đem về nhà.

Dịch vụ phục vụ tiệc của chúng tôi 
được ưa thích đến mức chúng tôi luôn 
kín lịch đặt trước quanh năm. Năm 
ngoái, chúng tôi đã mở rộng nhà hàng 
với tổng diện tích 1.300 mét vuông. Đôi 
khi không thể đáp ứng hết những đơn 
đặt tiệc, chúng tôi phải giới thiệu khách 
tới các nhà hàng khác trong thị trấn.

2. Làm tốt ba việc là trách nhiệm của 
mỗi học viên

của Thiên Quốc Nhạc Đoàn Châu Âu 
trong hai năm và chơi kèn trumpet.

Zaccaro nói: “Không phải ngẫu 
nhiên mà có nhiều người tu luyện Pháp 
Luân Công tại Châu Âu. Khoảng 100 
triệu người Trung Quốc tu luyện Pháp 
Luân Công trước khi cuộc đàn áp bắt 
đầu. Điều này cho thấy môn tu luyện 
rất tốt và Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) e sợ những người sống theo 
các giá trị truyền thống Chân-Thiện-
Nhẫn.”

Anh Schlegel tới từ Thụy Sỹ đã tham 
gia diễu hành cùng vợ và hai con. Anh 

đã tu luyện Pháp Luân Công được 14 
năm và tham gia vào sự kiện hàng năm 
này tại Châu Âu.

Anh đã trông thấy một tờ rơi Pháp 
Luân Công trong hòm thư của mình. 
Anh nói rằng mình đã lập tức nhận ra: 
“Đây là điều tôi đang tìm kiếm. Nó sẽ cải 
thiện cuộc sống của tôi.”

Pháp Luân Công đã trở thành một 
gắn kết đặc biệt của anh với Trung Quốc 
và người dân Trung Quốc. Anh nói: 
“Chúng ta là con người, bất kể chủng 
tộc hay màu da. Những người vô tội bị 
bức hại và thậm chí bị tra tấn đến chết – 

đây là điều không thể chấp nhận tại bất 
cứ nơi nào trên thế giới.“

Bà Strecker đến từ Đức đã chơi trống 
trong cuộc diễu hành này. Dù 70 tuổi, 
bà luôn tràn đầy năng lượng trong suốt 
sự kiện.

“Trung Quốc là một nước lớn và có 
nhiều mối quan hệ với các nước khác. 
Quả địa cầu [chỉ] là một ngôi làng nhỏ,” 
Bà Strecker nói rằng bà dõi theo những 
gì đang diễn ra tại Trung Quốc và buộc 
lòng phải lên tiếng về cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công.

Từ một thợ học việc trở thành một 
triệu phú
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Trong nhiều bữa tiệc ở nhà hàng chúng 
tôi, chúng tôi luôn mở nhạc do các học 
viên Pháp Luân Công sáng tác. Một 
ngày nọ, một khách hàng hỏi người 
phục vụ bàn tên của những bài hát đó. 
Khi ông biết được người sáng tác những 
bài hát, ông yêu cầu những bài hát đó 
được bật trong buổi tiệc cưới mà ông dự 
định tổ chức ở nhà hàng chúng tôi.

Những hàng xóm từ quê nhà của 
chúng tôi đã thấy được sự thành công 
của chúng tôi, và nhận ra Pháp Luân 
Đại Pháp là tốt, nên tự nhiên đồng ý 
thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của 
nó. Một số người cũng bắt đầu tu luyện 
Pháp Luân Công. Năm nhân viên trong 
nhà hàng chúng tôi đã bắt đầu tu luyện 
Pháp Luân Công.

Khi tôi nói chuyện với các quan chức 
chính phủ về Pháp Luân Công, họ dễ 
dàng hiểu được và đồng ý với điều tôi 
nói. Một người nói: “Hãy nhìn nhà hàng 
của ông ấy. Nó thật sạch sẽ, lại còn được 
quản lý tốt nên chất lượng tốt mà giá cả 
lại hợp lý. Tôi cảm thấy thoải mái như ở 

nhà khi ăn ở nhà hàng của ông ấy.” Mỗi 
khi ông bước vào nhà hàng chúng tôi, 
ông luôn hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp 
hảo!”

Nhìn lại, tôi biết rằng tất cả là nhờ sự 
giúp đỡ từ bi của Sư phụ vĩ đại mà việc 
kinh doanh của chúng tôi mới thành 
công. Mỗi khi chúng tôi gặp phải khó 
khăn, Sư phụ luôn giúp đỡ chúng tôi 
vượt qua. Một lần nọ, chúng tôi có hai 
đơn tiệc vô tình được đặt trong cùng 
một ngày. Chúng tôi rất lo lắng khi ngày 
hẹn sắp đến gần. Chúng tôi tĩnh tâm lại 
và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Sau 
đó, một trong hai vị khách đã gọi điện 
hủy đơn đặt hàng, mặc dù điều đó đồng 
nghĩa với việc ông ấy bị mất tiền đặt cọc. 
Chúng tôi biết rằng Sư phụ đã giúp đỡ 
chúng tôi. Vị khách đó đã rất biết ơn khi 
chúng tôi trả lại tiền đặt cọc cho ông ấy.

Một lần khác, một người họ hàng 
của tôi bị bắt và bị đưa đến đồn cảnh 
sát địa phương do đánh nhau với một 
người hàng xóm vì vườn rau của ông. 
Ông gọi cho tôi từ đồn cảnh sát và xin 

tôi đến giúp ông. Lúc đó tôi đang đọc 
sách và còn nhiều trang phải đọc, vì 
vậy tôi không đi ngay lập tức. Một lát 
sau, ông ấy gọi cho tôi một lần nữa và 
nói rằng ông ấy đang bị chuyển đến 
trung tâm giam giữ. Tôi vẫn không đi. 
Cú điện thoại thứ ba và thứ tư nói rằng 
ông ấy đang bị đưa đến sở cảnh sát. Tôi 
vẫn không đi cho đến khi hoàn thành 
xong phần mà tôi dự định đọc. Sau khi 
tôi đọc xong, chính quyền địa phương 
dùng xe cảnh sát chở người họ hàng đến 
nhà hàng của tôi. Tôi biết rằng Sư phụ 
lại giúp đỡ mình.

Đứa con bốn tuổi của tôi giờ đã 
có thể đọc thuộc lòng toàn bộ Hồng 
Ngâm. Mỗi khi vợ tôi và tôi nói điều gì 
không phù hợp với Pháp, cháu lại nhắc 
nhở chúng tôi: “Cha mẹ không nên nói 
chuyện như một người thường.”

Đại Pháp đã giúp tôi thành công 
trong sự nghiệp. Tôi phải luôn hành xử 
chiểu theo những yêu cầu của Đại Pháp, 
tinh tấn đề cao, tiến tới viên mãn và trở 
về nhà với Sư phụ.

Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên 
báo Minh Huệ

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ 
chức một cuộc kháng nghị và diễu hành, 
một hình thức kháng nghị phi bạo lực 
mang dấu ấn riêng, giữa lúc đang diễn 
ra cuộc biểu tình vì dân chủ trên đảo 
Hồng Kông.

Ngày 01 tháng 10, kỷ niệm 65 năm 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) 
lên nắm quyền ở Trung Quốc, các học 
viên đã phản đối cuộc bức hại tàn bạo 
của chế độ cộng sản đối với Pháp Luân 
Công.

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn 
viên của Pháp Luân Công tại Hồng 
Kông chỉ ra rằng Trưởng đặc khu Lương 

Chấn Anh là đại diện của chế độ cộng 
sản trong cuộc bức hại Pháp Luân Công 
ở Hồng Kông. Ông nhấn mạnh rằng 
cách duy nhất để người Hồng Kông 
có một tương lai tốt đẹp hơn là duy hộ 
công lý, giải thể ĐCSTQ và chấm dứt 
cuộc bức hại.

Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với 
nỗ lực hòa bình của nhân dân để bảo vệ 
những giá trị cơ bản của Hồng Kông. 
Ông cảm ơn người dân Hồng Kông vì 
sự ủng hộ lâu dài của họ dành cho Pháp 
Luân Công và nói rằng các học viên sẽ 
tiếp tục ủng hộ người dân Hồng Kông 
nói “không” với ĐCSTQ. Diễn văn của 
ông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt 
của người dân địa phương.

Buổi kháng nghị được tổ chức tại 

khu vui chơi trên đường King, North 
Pointh trên đảo Hồng Kông. Đoàn diễu 
hành khởi hành từ điểm đó và kết thúc 
tại Văn phòng Liên lạc của chế độ Trung 
Quốc ở Sai Wan.

Nhiều người dân địa phương đã xem 
cuộc diễu hành, và một số du khách Đại 
lục bày tỏ sự ủng hộ của mình. Khi các 
học viên đi qua một số nơi tập trung 
người biểu tình đòi dân chủ ở vịnh 
Causeway, khu vực Hải quân và Trung 
tâm, các sinh viên đã hô lớn “Pháp Luân 
Đại Pháp hảo” với các thành viên của 
đoàn diễu hành.

Một số nhân vật của công chúng 
đã phát biểu tại buổi kháng nghị và ca 
ngợi cuộc kháng cự ôn hòa kéo dài 15 
năm trước bức hại của các học viên 

Cuộc diễu hành và kháng nghị của Pháp Luân Công nhận 
được sự ủng hộ giữa lúc diễn ra biểu tình tại Hồng Kông 

Đoàn diễu 
hành đi qua 
một số khu 
vực tấp nập 
trên đảo 
Hông Kông, 
bao gồm 
vịnh Cause-
way, khu Hải 
quân, và khu 
Trung tâm.
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ĐCSTQ nói đều là dối trá. Các học viên 
Pháp Luân Công đã nói về điều này 
suốt 15 năm nay. Mọi người đã thay đổi 
từ không muốn chấp nhận chân tướng 
sang muốn lên án công khai, và bây giờ 
kêu gọi công chúng từ bỏ ĐCSTQ.” 
“Họ đang thấy những gì các học viên đã 
thấy.”

     Manh mối điều tra:
Thời gian chờ ghép nội tạng ở Trung 
Quốc vẫn rất ngắn 

Pháp Luân Công. Các diễn giả gồm ông 
Richard Tsoi – Phó Chủ tịch Đảng Dân 
chủ, bà Theresa Chu – phát ngôn viên 
tổ chức Luật sư Nhân quyền Pháp Luân 
Công Đài Loan, ông Fung Chi-wood 
nguyên ủy viên lập pháp và ông Lam 
Tsz-kin, nhà hoạt động dân chủ.

Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ 
cho Đại lục Hồ Giai, Chu Hân Hân, Bảo 
Đồng cũng có bài phát biểu qua bản ghi 
âm và khích lệ những người tham gia 
kháng nghị từ bỏ tư cách thành viên 
trong các tổ chức liên quan đến ĐCSTQ.

Bà Chu nói rằng bà đã đến thăm 
khu vực Hải quân, nơi có nhiều sinh 
viên biểu tình, với tư cách cá nhân. Bà 
nói: “Đừng tin ĐCSTQ. Tất cả những gì 

Ông Richard, 
phó Chủ tịch 
đảng Dân chủ, 
phát biểu tại 
cuộc kháng 
nghị ngày 01 
tháng 10 năm 
2014.

Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở 
Trung Quốc

Ghi chú của Ban Biên tập: Các học 
viên Pháp Luân Công hiện đang thu 
thập chứng cứ hỗ trợ các cuộc điều tra 
quốc tế nhằm phơi bày sự tàn bạo của 
nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. 
Một yếu tố then chốt khẳng định sự tồn 
tại của nạn mổ cướp nội tạng trái phép 
chính là khoảng thời gian chờ tìm nội 
tạng phù hợp rất ngắn. Điều này hướng 
đến sự tồn tại của ngân hàng nội tạng 
sống và việc giết hại các tù nhân lương 
tâm theo yêu cầu.

Manh mối thứ nhất: Tìm được gan 
phù hợp trong một ngày
Một bệnh nhân ở Trịnh Châu tỉnh Hà 
Nam có thể nhận được gan phù hợp để 
cấy ghép chỉ trong một ngày.

Ông được chuyển đến Bệnh viện Số 
01 thuộc Đại học y khoa Hà Nam vào 
ngày 01 tháng 09 năm 2014 và bị chẩn 
đoán gan bị hoại tử vào ngày 05 tháng 09.

Bệnh viện đã tìm được gan phù hợp 
với bệnh nhân này chỉ trong một ngày. 
Gia đình bệnh nhân đã đặt cọc trước 
600.000 nhân dân tệ để cấy ghép gan 
cho bệnh nhân này. Ca phẫu thuật được 
tiến hành vào ngày 06 tháng 09.

Manh mối thứ hai: Tìm được tim phù 
hợp trong 20 ngày làm việc
Ngày 23 tháng 09, một tờ báo ở tỉnh 

Liêu Ninh có tên là Laoshi Evening, đã 
đăng tải một câu chuyện về một giáo 
viên dạy tiếng Anh tên là Hoa Ninh có 
thể tìm được tim phù hợp chỉ trong 20 
ngày làm việc.

Bà Hoa Ninh, một giáo viên tiếng 
Anh ở Trường Trung học số 02 thành 
phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh được đưa 
đến một bệnh viện ở Bắc Kinh vào ngày 
24 tháng 08 năm 2014 do có vấn đề về 
tim mạch. Bà bị chẩn đoán mắc một 
chứng bệnh tim hiếm gặp. Phẫu thuật 
tim là giải pháp cấp bách cho bà Hoa 
Ninh.

Bác sỹ đã phẫu thuật tim cho bà Hoa 
Ninh vào ngày 16 tháng 09, sau khi một 
quả tim thích hợp được tìm thấy. Bà 
được chuyển từ phòng điều dưỡng đặc 
biệt đến một phòng bệnh bình thường 
vào ngày 22 tháng 09.

Bài viết của một học viên ở Washing-
ton, Hoa Kỳ

Khán giả của lễ hội Salmon Days 
đã được thưởng thức màn biểu diễn 
đầy khí thế của đội trống lưng, nhóm 
múa lân, đội thiên nữ và học viên 
Pháp Luân Công biểu diễn các bài 
công pháp của Pháp Luân Công trên 
một chiếc thuyền hoa trang hoàng 
lộng lẫy. Vẻ đẹp và sự đa dạng của 
đoàn diễu hành Pháp Luân Công đã 
nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại 
Lễ diễu hành Salmon Days vào ngày 
04 tháng 10 năm 2014.

Lễ hội Salmon Days được tổ chức 
ở Issaquah, Washington vào dịp 
cuối tuần của tuần lễ đầu tiên trong 
tháng 10 kể từ năm 1970 đến nay. Lễ 
hội đã trở thành một lễ kỷ niệm của 
cộng đồng hàng năm trong hơn 44 
năm qua và thường thu hút khoảng 
150.000 người. Năm nay đã có trên 90 
đoàn tham gia lễ diễu hành này. 

Người phụ trách tổ chức buổi diễu 
hành đã chào đón các học viên Pháp 
Luân Công trở lại với lễ diễu hành 
năm nay và nhận xét rằng nhóm của 
họ thậm chí còn lớn hơn năm trước.

“Đây là một phương pháp tu 
luyện Trung Quốc cổ xưa, dạy người 
ta tu luyện bản thân mình,” người 
dẫn chương trình của Lễ diễu hành 
Salmon Days đã nói khi đoàn diễu 
hành của Pháp Luân Công ngang qua 
sân khấu chính.

Nhiều người đã bị cuốn hút bởi 
vẻ đẹp của “các thiên nữ” ngồi trên 
các bông hoa sen và các học viên 
đang biểu diễn các bài công pháp trên 
thuyền hoa.

“Pháp Luân Công thật tuyệt vời,” 
anh Johnny – một khán giả đến xem 
diễu hành đã nhận xét. “Chân – 
Thiện – Nhẫn là tốt, động tác của các 
bài công pháp rất đẹp mắt, tôi thực sự 
rất thích.”

Những người tham dự lễ hội rất 
vui vẻ khi nhận tài liệu giới thiệu về 
Pháp Luân Công và họ rất muốn tìm 
hiểu thêm về môn tu luyện này.

Một bản copy của câu chuyện được đăng trên 
báo Laoshi Evening vào ngày 23 tháng 09 năm 
2014, ở trang A07. Các chi tiết về thời gian được 
gạch dưới bằng màu đỏ.

Pháp Luân Công 
mang đến vẻ đẹp và sự 
đa dạng cho Lễ diễu 
hành Salmon Days 


