
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 Hoàng Vũ Sinh, Tô 
Dung, Trịnh Ngữ Yên, phóng 
viên báo Minh Huệ tại Đài Bắc

Theo thông lệ, Pháp hội 
Đài Loan năm nay được cử 
hành long trọng tại trường 
Đại học Đài Loan vào ngày 
09 tháng 11 năm 2014. Trước 
đó có khoảng 6.000 học viên 
Pháp Luân Công tổ chức hoạt 
động xếp chữ, luyện công 
tập thể tại Quảng trường 
Tự do vào ngày 08 tháng 11 
năm 2014. Quá trình xếp 
chữ, luyện công diễn ra trật 
tự chỉnh tề, yên lặng hòa ái 
đã khiến du khách Đại lục 
và nhân dân Đài Loan chấn 
động sâu sắc, những bức ảnh 
giảng chân tướng xung quanh 
đó cũng giúp nhiều du khách 
có duyên hiểu được sự tốt đẹp 
của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Ngô Thanh Tường, 
người phụ trách thiết kế hình 
vẽ xếp hình chia sẻ về ý nghĩa 
cấu trúc bức tranh: “Bức tra-
nh xếp chữ chính là vị Phật 
nữ tay nâng cuốn “Chuyển 
Pháp Luân”, với tư thế tiên 
nữ trải hoa, biểu đạt ý nghĩa 
rằng Pháp Luân Công đang 
được hồng truyền trên toàn 
thế giới. Hiện nay Pháp Luân 
Công đã hồng truyền khắp 
năm châu, được hơn 100 
quốc gia chào đón, nhưng 

Phật quang phổ chiếu Quảng trường Tự do 

Ngày 08 tháng 11 năm 2014, gần 6.000 học viên Pháp Luân Công xếp 
hình phi thiên với tám chữ lớn “Phật quang phổ chiếu, Lễ nghĩa viên 
minh” tại Quảng trường Tự do.

Học viên Pháp Luân Công (áo màu 
vàng) đang giảng chân tướng cho 
người dân bằng thiện tâm của 
mình.

Du khách Đại Lục xem tấm bảng 
chân tướng Pháp Luân Công trên 
quảng trường Tự do.

Gần 6.000 học 
viên Pháp Luân 
Công luyện công 
tập thể tại Quảng 
trường Tự do

đáng tiếc lại bị bức hại tại Trung Quốc.“
Ông Ngô Thanh Tường nói rằng, học viên Pháp Luân 

Công luôn yêu cầu bản thân làm một người tốt dựa theo 
nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ông cho rằng nếu càng 
nhiều người hơn tới học Đại Pháp, ai ai cũng biết nghĩ tới 
người khác, biết lo nghĩ cho người khác, đặt người khác lên 
trên bản thân mình, tiên tha hậu ngã, xã hội tự nhiên sẽ trở 
nên hài hòa, sẽ thể hiện được tác dụng “Phật quang phổ 
chiếu, Lễ nghĩa viên minh”. Ông hy vọng nhân hoạt động xếp 
chữ lần này hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, biểu đạt được 

đạo đức đang thăng hoa, thân 
thể khỏe mạnh và mang lại 
ý nghĩa tốt đẹp cho xã hội, 
hy vọng những người hữu 
duyên có thể vì vậy mà tìm 
hiểu và nhận thức Pháp Luân 
Đại Pháp.

Rất nhiều người dân Đài 
Loan và khách du lịch đã hết 
sức chấn động khi chứng 
kiến màn xếp hình hoành 
tráng này. Cũng nhân dịp 
này, nhiều du khách đến từ 
Trung Quốc Đại lục đã có 
cơ hội hiểu chân tướng cuộc 
bức hại Pháp Luân Công và 
thoái xuất khỏi các tổ chức của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc.
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Bài viết của phóng viên Minh Huệ Hạ 
Quân

Bà Thái bị chẩn đoán mắc bệnh 
lupus vào năm 2008, khi đó bà 57 
tuổi, độ tuổi không thường mắc 
bệnh này. Khi lần đầu tiên biết kết 
quả chẩn đoán, bà rất lạc quan rằng 
mình có thể chinh phục bệnh tật 
nên bắt đầu tiến hành điều trị.

Bác sĩ của bà cho biết bệnh lu-
pus gây nhiều ảnh hưởng tới nội 
tạng và sử dụng xteoit là cách điều 
trị chủ yếu cho bà. Sức khỏe của bà 
tiếp tục suy giảm khi thận của bà 
bắt đầu mất chức năng và cơ thể bắt 
đầu chướng lên. Bác sĩ cho biết bà 
cần phải lọc máu. Khi căn bệnh tiến 
triển, bà đã suy sụp cùng nhiều loại 
bệnh khác nhau, vì vậy mà bà đã 
tiêm một lượng lớn thuốc.

Bà Thái sớm phải ngồi xe lăn. 
Các bác sĩ nói rằng bà sẽ không thể 
đi lại được nữa, bà đã nghĩ: “Đời 
mình giờ thành đen tối rồi.” Căn 
bệnh đã gây ảnh hưởng tới tâm lý bà 
đến mức bà đã tính đến cả chuyện 
tự kết thúc cuộc đời mình.

Trong tuyệt vọng, bà Thái muốn 
được thầy bói tư vấn nên đã nhờ bà 
Lại giới thiệu.

Nhưng khi bà Lại hỏi chồng 
mình xem ông có biết vị thầy bói 
nào không, ông đã trả lời: “Gặp 
thầy bói để làm gì? Bà ấy sao không 
thử đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn 
sách chân chính chỉ đạo tu luyện 
của Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Lại và chồng của bà, ông 
Lâm, là các học viên Pháp Luân 
Đại Pháp. Khi lần đầu tiên ông 
Lâm nghe nói về tình huống của 
bà Thái, ông đã đến thăm bà một 
vài lần và khuyên bà tu luyện Pháp 
Luân Công, nhưng bà không quan 
tâm. Nhưng khi ông giới thiệu lại, 
bà đã quyết định thử tập luyện.

Vào ngày 01 tháng 09 năm 2013, 
bà đã tham dự buổi đầu tiên trong 
khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín 
ngày. Ngày thứ tư, bà Lại nhận thấy 
bà Thái đã có thể cử động cơ mặt 
của mình trở lại.

Sau khi hoàn thành khóa học 
chín ngày, bà lập tức bắt đầu tới 
các điểm luyện công để luyện các 
bài công pháp. Bà nói rằng tập từ 
bài công pháp thứ nhất tới bài công 
pháp thứ tư luôn cảm thấy “rất 

thoải mái, do đó mà tôi rất thích 
luyện công.”

Cải biến đầu tiên mà bà nhận 
thấy sau khi luyện các bài công 
pháp được năm ngày là chức năng 
của dạ dày và bàng quang của bà đã 
trở lại bình thường.

Bà dần ngừng dùng thuốc và đi 
chẩn đoán vì bà nhận ra rằng mình 
không cần làm như vậy nữa.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại 
Pháp khoảng bảy tháng, bà Thái 
không cần sử dụng xe lăn hay các 
thiết bị hỗ trợ di chuyển nữa. Bà 
có thể tự đi lại và lên nhiều bậc cầu 
thang.

Hàng xóm, gia đình của bà và 
những người khác thấy những cải 
biến của bà và khỏi xem chuyện gì 
đã xảy ra. Bà nói: “Đó là nhờ tôi tu 
luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Người lái xe của bà nói với bà 
Lại rằng: “Bà Thái hẳn phải rất biết 
ơn bà vì đã tận tâm chăm sóc cho bà 
ấy.” Bà Lại đáp: “Bà ấy không phải 
cảm ơn tôi, mà nên cảm ơn Sư phụ 
của chúng tôi.” Bà giải thích rằng bà 
Thái phục hồi được là nhờ tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy mà tài 
xế đã rất thích thú với việc tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Thái biết rằng Pháp Luân Đại 
Pháp đã thay đổi cuộc đời ảm đạm 
của bà, cấp thêm cho cuộc sống của 
bà hy vọng và màu sắc.

Bà nói: “Tôi rất biết ơn Sư phụ 
Lý Hồng Chí vì đã đưa tôi từ Địa 
ngục trở về và ban cho tôi một sinh 
mệnh thứ hai.”

Bà Thái Minh (bên trái) và người chăm sóc 
cũ của bà, bà Lại.

Hai Bộ 
trưởng Bộ 
Nội vụ (bên 
trái) đọc 
các tài liệu 
về Pháp 
Luân Công.

Bài viết của một học viên tại Indonesia

Các học viên Pháp Luân Công tại Indo-
nesia được mời tới tham dự Lễ Diễu hành 
Văn hóa Dân gian do Bộ Du lịch Indonesia 
và Chính quyền thành phố Jakarta tài trợ vào 
ngày 02 tháng 11 năm 2014. Nhiều quan chức 
chính phủ, lãnh đạo địa phương các cấp và 
các nghệ sỹ đã tham gia cuộc diễu hành tôn 
vinh vị lãnh đạo mới đắc cử của Indonesia.

Ban tổ chức cuộc diễu hành, vì ấn tượng 
với màn biểu diễn của Thiên Quốc Nhạc 
Đoàn và Đội Trống lưng do các học viên Pháp 
Luân Công sáng tác và biểu diễn tại Lễ ra mắt 
Tổng thống Indonesia ngày 20 tháng 10, đã 
mời các học viên Pháp Luân Công tham gia 
vào lễ hội văn hóa này. 25 nhóm từ các tỉnh 
thành khác cũng đã tham gia sự kiện.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp lần 
này gồm có Thiên Quốc Nhạc Đoàn và các 
học viên mặc trang phục màu vàng biểu diễn 
các bài công pháp Pháp Luân Công. Khi họ 
diễu hành qua Đài tưởng niệm Quốc gia, họ 
đã được hàng nghìn khán giả ở đó chào đón 
nhiệt liệt.

Một số hãng thông tấn đã đưa tin về cuộc 
diễu hành. Một phóng viên Đài RTV đã 
phỏng vấn người chỉ huy Thiên Quốc Nhạc 
Đoàn và đọc một bài viết của các học viên về 
những lợi ích của Pháp Luân Công trong suốt 
buổi tường thuật trực tiếp.

Sức khỏe và niềm hy vọng trở lại 
với một cuộc đời đen tối 

Indonesia: Pháp Luân 
Công tỏa sáng Lễ Diễu 
hành Văn hóa Dân gian 
tại Jakarta 

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ Diễu hành 
Văn hóa Dân gian tại Jakarta.
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Bài viết của Hoa Thanh, phóng 
viên báo Minh Huệ

Lễ mít tinh cử hành ngày 04 
tháng 10 tại khu trung tâm Syd-
ney nhằm ủng hộ 179 triệu người 
Trung Quốc thoái xuất khỏi 
các tổ chức của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thu 
hút sự ủng hộ to lớn của các quan 
chức đắc cử, các tổ chức và công 
chúng. Ông Andrew Wilson, Ủy 
viên Hội đồng Thành phố Parra-
matta, một diễn giả tham gia lễ 
mít tinh đã phơi bày những email 
phỉ báng Pháp Luân Công mà ông 
nhận được.

Ông Nigan Gotsang, Chủ tịch 
Hiệp hội Cộng đồng Tây Tạng 
của Úc, và ông Trần Dụng Lâm, 
nhà cựu ngoại giao Trung Quốc 
cũng tham dự và bày tỏ sự ủng hộ 
những người Trung Quốc dũng 
cảm đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Ông Wilson đã in ra ba email 
mà ông nhận được và mang tới lễ 
mít tinh. Các ủy viên Hội đồng 
Thành phố và nghị sỹ Quốc hội 
bang New South Wales, Úc cũng 
nhận được những email tương tự.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp 
tại Úc đã gửi thư cho các quan 

chức đắc cử của Úc để cảnh báo 
họ về chiến dịch email vu khống 
này và đề nghị họ hỗ trợ xác định 
và vạch trần thủ phạm.

Ông Wilson phát biểu tại cuộc 
biểu tình: “Khi các bạn nhìn vào 
những gì mà bằng hữu của chúng 
ta tại Hồng Kông, thuộc địa cũ 
của Anh, đang phải làm hiện nay, 
hẳn nó khiến các bạn nghĩ điều 
nhỏ nhất chúng ta có thể làm khi 
cư trú ở một nước lớn như Úc, 

chính là dừng lại, lắng nghe một 
lát và ủng hộ những người bạn 
Trung Quốc của chúng ta. Việc 
ai ở phía chính diện và phản diện 
trong trang lịch sử này đã trở nên 
rõ ràng. Có thể thấy rõ những kẻ 
đàn áp người khác sẽ phải chịu 
sự phán quyết. Chúng ta đều tin 
rằng có sự tồn tại của Thượng đế 
và các sinh mệnh vĩnh hằng, và 
tôi nghĩ các vị ấy sẽ có rất nhiều 
điều phải hồi đáp.”

Cũng nhân sự kiện này, rất 
nhiều người dân cũng ký tên 
thỉnh nguyện nhằm góp phần kêu 
gọi chấm dứt nạn mổ cướp tạng 
do chính phủ Trung Quốc hậu 
thuẫn.

Sydney, Úc: Hội đồng Thành phố trưng bày những bức 
thư phỉ báng Pháp Luân Công trong Lễ mít tinh 

Cô Rebecca, một chuyên gia pháp lý, đã 
bị sốc khi biết ĐCSTQ đã giết các học 
viên Pháp Luân Công và các tù nhân 
lương tâm khác để lấy nội tạng của họ.

Người dân tìm 
hiểu về cuộc 
bức hại Pháp 
Luân Công và 
ký tên thỉnh 
nguyện ủng hộ 
các học viên tại 
Trung Quốc.

Ông Andrew 
Wilson, Ủy 
viên Hội đồng 
Thành phố 
Parramatta, 
một diễn giả 
tại lễ mít tinh 
đã phơi bày 
những email 
bôi nhọ Pháp 
Luân Công 
mà ông nhận 
được.
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Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng 
viên báo Minh Huệ

Hội nghị Ghép tạng Trung Quốc 
2014 được tổ chức tại Hàng Châu từ 
ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 vừa 
qua. Hội nghị diễn ra bất chấp tội 
ác mổ cướp nội tạng các học viên 
Pháp Luân Công còn sống tại Trung 
Quốc đang bị cộng đồng quốc tế 
phơi bày và lên án.

Tuy nhiên, hội nghị này không 
được công bố rộng rãi như những 
năm trước. Trang web sự kiện 
không đăng tải nội dung tiếng Anh 
và các chuyên gia cấy ghép tạng 
nước ngoài từng tham dự hội nghị 
này cũng không được mời. Các 
phương tiện truyền thông chính 
thức của Trung Quốc không đưa tin 
về hội nghị ngoài một bản tin vắn 
của truyền thông Hàng Châu. Bản 
thân địa điểm Hàng Châu đã khiến 
người ta hồi tưởng lại lý do [của sự 
thầm lặng này].

Tại Hội nghị Ghép tạng Trung 
Quốc hồi tháng 11 năm ngoái ở 
Hàng Châu, trước sự chứng kiến 
của giới chức của các tổ chức quốc 
tế, các quan chức Trung Quốc đã ký 
kết Nghị quyết Hàng Châu, trong đó 
cam kết sẽ không sử dụng tử tù làm 
nguồn cho các ca ghép tạng nữa. Các 
lãnh đạo của ít nhất 40 bệnh viện đã 
đồng ý tuân thủ nghị quyết này.

Trên thực tế, trong mấy tháng 
qua, một số bệnh viện vẫn tiến hành 
các ca cấy ghép, trong đó thời gian 
chờ nhận nội tạng chỉ trong vòng 
một đến hai tuần, thậm chí có khi 
chỉ là một ngày. Điều này cho thấy 
việc lấy tạng của người sống vẫn tồn 
tại và tiếp diễn. Các bệnh viện này 
đã vi phạm nghị quyết nói trên khi 
tiến hành các ca ghép tạng trái phép. 
Họ thậm chí còn thông đồng với 
chính phủ để hợp thức hóa nguồn 
nội tạng. Điều đó khiến các tổ chức 
cấy ghép tạng quốc tế hết sức thất 
vọng.

Tổ chức đăng cai Hội nghị Ghép 
tạng Quốc tế diễn ra tại San Francis-
co hồi tháng 07 năm 2014 đã khước 
từ sự tham dự của 35 bác sỹ Trung 

Quốc vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
DAFOH (Hiệp hội các Bác sỹ 

chống Mổ cướp Nội tạng) đã ra 
tuyên bố kêu gọi các chuyên gia 
ghép tạng quốc tế không tham gia 
hay hỗ trợ hội nghị ghép tạng của 
Trung Quốc cũng như các hoạt 
động liên quan. Họ cũng kêu gọi 
chế độ Cộng sản Trung Quốc chấm 
dứt tội ác mổ cướp tạng từ các học 
viên Pháp Luân Công và các tù nhân 
lương tâm khác.

Hội Y khoa Bang Virginia, gồm 
hơn 9.000 bác sỹ, y tá và các nhà 
chuyên môn y khoa, đã thông qua 
một nghị quyết lên án tội ác mổ 
cướp tạng có hệ thống và phủ khắp 
Trung Quốc, đồng thời thể hiện sự 
ủng hộ đối với Nghị quyết 281 của 
Hạ viện Mỹ, hiện đang chờ Quốc 
hội Mỹ phê chuẩn.

Nghị quyết Hạ viện 281 do bà 
Ileana Ros-Lehtinen, nghị sỹ bang 
Florida và ông Robert Andrews, 
nghị sỹ bang New Jersey đề xuất vào 
mùa hè năm 2013 nhằm lên án tội 
ác mổ cướp tạng có hệ thống được 
chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. 
Nghị quyết 281 được Ủy ban Đối 
ngoại Mỹ tiếp nhận ngày 30 tháng 
07 năm 2014, hiện đang chờ Hạ viện 
bỏ phiếu thông qua. Nghị quyết 
“kêu gọi Chính phủ nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa và Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức 
chấm dứt hoạt động mổ cướp nội 
tạng của tất cả các tù nhân; yêu cầu 
lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công của Chính phủ Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa và ĐC-
STQ suốt 15 năm qua, lập tức phóng 
thích các học viên Pháp Luân Công 
và các tù nhân lương tâm khác.”

Ngày 09 tháng 07 năm 2014, Hội 
đồng Châu Âu đã thông qua Công 
ước chống Buôn bán Nội tạng của 
Con người, Hội đồng Châu Âu kêu 
gọi tất cả các nước ký kết công ước 
này và “tiến hành những biện pháp 
cần thiết về mặt pháp lý cũng như 
các phương diện khác để đưa tội cố 
ý lấy nội tạng của người còn sống 
hoặc đã tử vong thành tội hình sự 
trong bộ luật của từng nước.”

Hội nghị Ghép tạng diễn ra thầm 
lặng khi thế giới lên án nạn thu 
hoạch nội tạng của Trung Quốc

Bài viết của Phóng viên Minh Huệ ở Áo

Ngày 25 tháng 10 năm 2014, các 
học viên Pháp Luân Công đã tổ chức 
sự kiện thu thập chữ ký tại Graz, nước 
Áo nhằm nâng cao nhận thức về nạn 
mổ cướp nội tạng sống từ các học viên 
Pháp Luân Công của chính quyền 
Trung Quốc.

Khi đọc những áp phích với thông 
điệp “Chữ ký của bạn có thể cứu một 
sinh mệnh” và thông tin về tội ác mổ 
cướp nội tạng của chính quyền Trung 
Quốc, nhiều người đã dừng lại để 
tìm hiểu thêm. Sau khi biết đến cuộc 
đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công đang 
diễn ra ở Trung Quốc trong suốt 15 
năm qua, nhiều người đã ký tên thỉnh 
nguyện bày tỏ sự ủng hộ chấm dứt tội 
ác này.

Được xem là thủ phủ của Styria, 
một liên bang của nước Áo, Graz được 
UNESCO công nhận là Di sản Văn 
hóa Thế giới nhờ sự bảo tồn trung tâm 
thành phố của nó. Các học viên Pháp 
Luân Công thường xuyên tổ chức các 
hoạt động giới thiệu Pháp Luân Công 
tới cộng đồng nơi đây và phơi bày cuộc 
bức hại quy mô lớn ở Trung Quốc.

Graz, Áo: Vận động 
xin chữ ký thỉnh 
nguyện nhằm chấm 
dứt nạn mổ cướp 
tạng ở Trung Quốc

Thu thập chữ ký 
tại Graz, thành phố 
lớn thứ hai tại Áo, 
nhằm nâng cao 
nhận thức về việc 
Đảng Cộng sản 
Trung Quốc mổ 
cướp nội tạng sống 
từ các học viên 
Pháp Luân Công và 
các tù nhân lương 
tâm khác.


