
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 phóng viên Minh 
Huệ Mục Văn Thanh và Trần 
Tâm Ninh

Các học viên Pháp Luân 
Đại Pháp đã tổ chức buổi lễ 
diễu hành ôn hòa tại Brisbane 
nhằm nâng cao nhận thức 
về cuộc bức hại đang diễn 
ra tại Trung Quốc đúng thời 
điểm Hội nghị thượng đỉnh 
các nhà lãnh đạo khối G20 tổ 
chức tại đây.

Phía sau hàng loạt các biểu 
ngữ phản bức hại, những 
người xem được chứng kiến 
các bài công pháp nhẹ nhàng, 
tường hòa do các học viên 
Pháp Luân Đại Pháp biểu 
diễn.

Trước khi diễn ra buổi diễu 
hành, các học viên Pháp Luân 
Đại Pháp đã thu hút sự chú ý 
của nhiều người qua đường 
khi họ trình diễn các bài công 
pháp nhẹ nhàng. So với bầu 
không khí ồn ào xung quanh, 
âm điệu du dương của các bài 
công pháp vang lên thật là dễ 
chịu.

Cô Diane Wilsonm, một cư 
dân địa phương nói: “Tôi đã 
đọc tài liệu của các bạn, tôi đã 
ký tên thỉnh nguyện…. Tôi 
rất vui được gặp các bạn ngày 
hôm nay. Tôi tôn trọng và 

Hội nghị thượng đỉnh G20: Người dân Australia thể 
hiện sự ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp 

yêu quý các bạn.” Cô chụp một bức ảnh khi đang giương cao 
biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Cô Sara cùng chồng và con nhỏ xem các học viên Pháp Luân 
Đại Pháp luyện công. Cô nói: “Tôi nghĩ rằng cuộc bức hại này 
thật ngu ngốc, bởi Pháp Luân Công rất ôn hòa và không làm 
điều gì sai, chỉ giúp con người trở nên tốt hơn. Họ [lãnh đạo 
ĐCSTQ] luôn cố kiểm soát người ta, và điều đó không đúng.”

Ông Max Forkai, một kỹ sư hàng không đã nghỉ hưu nói 
rằng các nhà lãnh đạo khối G20 nên thực sự nhìn vào con 
người chứ không được lúc nào cũng để chính sách của họ bị 
đồng tiền dẫn động.

Một người bạn 
của ông Forkai, 
ông Nicola Grey 
nói: “Cuộc bức hại 
không được phép 
tồn tại trên thế giới 
ngày nay. Các nhà 
lãnh đạo thế giới, 
đặc biệt là các nhà 

lãnh đạo tham gia Hội nghị 
thượng đỉnh G20 nên nhìn 
vào ý nghĩa nhân đạo để giải 
quyết vấn đề, không đặt lợi 
nhuận lên trên con người.

“Tôi biết rõ những gì đang 
diễn ra ở Trung Quốc, về 
cuộc bức hại các học viên 
Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết 
môn tu luyện này rất ôn hòa, 
không làm hại ai cả. Tôi nghĩ 
đây thực sự là tội ác chống lại 
nhân loại, những điều xảy ra 
với những người tu luyện này 
là một trong những điều tồi tệ 
nhất.

Ông John Duncan biết đến 
cuộc bức hại thông qua cô 
con gái Amy, cô cũng tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp. Ông kể: 
“Khi con gái tôi nói với tôi 
về những gì đang diễn ra ở 
Trung Quốc, về vấn nạn mổ 
cướp tạng sống, tôi thấy điều 
đó quá khủng khiếp. Và tôi ở 
đây hôm nay để góp phần lên 
tiếng ủng hộ các học viên và 
nói rằng tôi không đồng tình 
với những điều mà họ [chính 
quyền Trung Quốc] đang làm 
ở đó.”

Về vấn đề thu hoạch nội 
tạng, ông Duncan nói: “Nó 
hoàn toàn sai trái, điều này 
không được phép xảy ra, lý 
do duy nhất họ làm vậy chỉ vì 

Ông 
John 

Duncan 
cùng 

con gái 
Amy.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giương cao các biểu ngữ phản 
bức hại tại lễ mít tinh.
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mục đích lợi nhuận và nó hoàn toàn sai. 
Họ lấy đi mạng sống con người và nói 
bạn không đáng sống nên cần trao mạng 
sống cho người khác. Điều đó không 
đúng, mọi người đều có quyền sống như 
nhau.“

Tại điểm diễn ra buổi diễu hành, anh 
Jai Clancy đã nhận được tờ giảng chân 
tướng về tội ác mổ cướp nội tạng và đã 
đọc chúng. Anh ngồi và quan sát các 
học viên Pháp Luân Công một lúc lâu. 
Trước khi rời đi, anh nói: “Tôi đã ký tên 
thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp 

nội tạng. Nó khủng khiếp và tồi tệ quá. 
Tôi có tài khoản trên mạng xã hội. Tôi sẽ 
chia sẻ tin này trên trang Facebook của 
tôi.”

Đài truyền hình ABC đã đưa tin trực 
tiếp về buổi diễu hành phản bức hại của 
các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Rất 
nhiều phóng viên đã đi theo đoàn diễu 
hành Pháp Luân Đại Pháp một đoạn dài. 
Các nhóm luyện công tập thể của các 
học viên cũng thu hút các hãng truyền 
thông địa phương và quốc tế như The 
Brisbane Times và Channel 7.

Bài viết của người nhà một học viên 
Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, 
Trung Quốc

Vợ tôi đã tu luyện Pháp Luân Công 
trong nhiều năm. Ban đầu, tôi dường 
như không để ý tới. Sau đó cô ấy đã khỏi 
bệnh và có thể trở lại làm việc, điều này 
đã khiến tôi rất tò mò.

Trước khi bắt đầu tu luyện, cô ấy gặp 
nhiều vấn đề về cánh tay của mình và 
không thể nhấc bất cứ vật nặng nào. 
Thậm chí cô ấy còn không thể giặt quần 
áo. Cô ấy đã làm mọi thứ để cố gắng 
khắc phục tình trạng này, nhưng không 
cách nào hiệu quả. Những người sống ở 
nông thôn như chúng tôi phải làm việc 
nặng nhọc để kiếm sống. Cô ấy chỉ mới 
30 tuổi. Làm thế nào cô ấy có thể tồn tại 
được đây?

Tôi đã ngạc nhiên khi cô ấy không còn 
phải tốn kém nữa, nhưng đã khỏe mạnh 
hơn. Mỗi ngày cô ấy chỉ đọc vài cuốn 
sách và luyện một vài động tác với đôi 
mắt nhắm khẽ. Điều gì đã xảy ra vậy? 
Tôi bắt đầu quan sát cô ấy.

Khi cô ấy bật băng ghi âm lên, tôi đã 
lắng nghe. Tôi cũng đọc các tài liệu mà 
cô ấy mang về nhà. Sau một thời gian, tôi 
hiểu rằng Pháp Luân Công là thực sự tốt 
và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt. Những 
gì họ nói về Pháp Luân Công tất cả đều 
là sự thật và rất có lý. Sau khi chứng kiến 
vợ tôi được hồi phục, làm sao mà tôi có 
thể không tin rằng Pháp Luân Công thật 
tuyệt vời đây?

Tin tức này lan đi nhanh chóng trong 
ngôi làng nhỏ của chúng tôi. Mọi người 
sớm biết rằng vợ tôi tu luyện Pháp Luân 
Công và họ bắt đầu nói về điều đó. Tôi 

nói: “Ai nói rằng Pháp Luân Công là 
không tốt chứ? Vợ tôi đã cải thiện đáng 
kể. Cô ấy không còn một tính xấu nào 
nữa. Cô ấy không hề đấu tranh cho 
lợi ích của riêng mình. Cô ấy thậm chí 
không còn chơi bài hay đánh bạc nữa. Cô 
ấy luôn luôn làm việc tốt. Tại sao bạn có 
thể nói rằng Pháp Luân Công là không 
tốt kia chứ?” Sau khi tôi đọc các tài liệu 
sự thật, tôi truyền lại cho những người 
khác và nói với họ: “Tất cả mọi thứ viết 
ở đây đều là sự thật đấy! Hãy đọc chúng 
một cách cẩn thận! Đừng để bị lừa!”

Khi một người tu luyện Pháp Luân 
Công, toàn bộ gia đình được hưởng lợi 
ích. Thực tế, tôi là người được hưởng 
nhiều lợi ích nhất. Trong nhiều năm 
qua, tôi đã cố gắng để kiếm nhiều tiền 
hơn. Tôi đã mua một chiếc xe tải và bắt 
đầu việc kinh doanh vận tải, và vợ tôi đã 
giúp tôi. Tôi đã gặp phải một sự cố nguy 
hiểm, nhưng tất cả mọi thứ đều ổn. Tôi 
biết rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã 
bảo hộ tôi!

Một ngày nọ chúng tôi cần vận chuyển 
ống thép. Khi chúng tôi đang chất hàng 
lên xe tải, tôi đang đứng trong xe để chỉ 
đạo cần cẩu thả các ống lên thùng xe tải 
và sau đó chồng chúng lên gọn gàng. 
Cần cẩu đã nhấc một loạt đường ống và 
xoay về phía xe tải.

Vì một số lý do, tôi phải leo lên đỉnh 
của buồng lái. Khi các ống quay đến 
thùng xe tải, những sợi dây thừng đột 
nhiên bị đứt ra và tất cả các ống rơi 
xuống xe và sau đó tung ra. Nếu tôi vẫn 
còn ở trên xe, tôi đã bị nghiền nát rồi. 
Nhưng tôi đã rời khỏi đó, chính điều này 
đã cứu tôi. Tôi biết rằng Sư phụ Lý Hồng 
Chí đã bảo vệ tôi

Sau đó, tôi nghe nói rằng một người 
lái xe khác đang vận chuyển ống và việc 
tương tự xảy ra với anh ấy, nhưng anh đã 
không may mắn như vậy và đã chết. Bây 
giờ, tôi luôn luôn mang theo một tấm 
bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp trong 
túi của mình. Bất cứ khi nào nhìn thấy 
một người lái xe, tôi gỡ xuống những gì 
họ đang treo trong xe và đưa cho họ một 
tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp. Tôi nói với 
họ: “Không có gì hiệu quả như cái này! 
Chỉ có Đại Pháp mới có thể bảo vệ bạn. 
Hãy nhớ điều này.” Tôi cũng kể với mọi 
người về tất cả những điều kỳ diệu mà 
tôi đã trải qua. Bởi vì tôi được biết đến là 
một người tốt bụng và trung thực, mọi 
người sẵn sàng lắng nghe và tin những 
gì tôi nói.

Vợ tôi có một máy nghe nhạc nhỏ và 
tôi nghe nó mỗi khi trở về nhà. Theo thời 
gian, tôi đã lắng nghe tất cả những gì Sư 
phụ Lý Hồng Chí đã giảng dạy. Năm 
ngoái, tôi đặt một máy nghe trong xe tải 
của mình và lắng nghe các bài giảng của 
Sư phụ khi đang chạy trên đường. Trợ 
lý lái xe của tôi cùng nghe với tôi. Cậu 
ấy nói: “Chúng ta sẽ còn gì để nghe nữa 
không!” Bây giờ, cậu ấy cũng hiểu Pháp 
Luân Đại Pháp tuyệt vời và uyên thâm 
như thế nào, và rằng Đại Pháp là tốt.

Một lần, chiếc xe tải không thể leo lên 
đồi và dừng lại ở lưng đèo. Chúng tôi đã 
tìm kiếm sự giúp đỡ trong làng, nhưng 
không ai sẵn sàng giúp cả. Chiếc xe tải đã 
bị mắc kẹt ở đó suốt đêm. Ngay cả nếu 
chúng tôi có đợi ở đó trong vài ngày nữa, 
chúng tôi vẫn sẽ không thể di chuyển. 
Chúng tôi nên làm gì đây?

Tôi nghĩ đến việc cầu xin Sư phụ và 
Đại Pháp để được giúp đỡ. Vào buổi 
sáng, sau khi tỉnh dậy, tôi hô to: “Pháp 
Luân Đại Pháp hảo!” rồi ấn vào bàn đạp 
ga và chiếc xe tải đột nhiên di chuyển rồi 
chạy lên đồi! Khi người trợ lý lái xe tỉnh 
dậy, cậu ta không thể tìm thấy chiếc xe 
tải đâu. Sau đó, cậu nhìn lên đỉnh đồi, và 
nhìn thấy chiếc xe tải! Cậu ấy hỏi tôi đã 

Tôi được lợi ích rất nhiều nhờ vợ mình 
tu luyện Pháp Luân Công 

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức 
diễu hành trong thời gian diễn ra Hội nghị 
thượng đỉnh G20 tại Brisbane.
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làm được điều đó như thế nào. Tôi nói: 
“Tôi đã làm điều mà đáng ra đầu tiên 
tôi nên làm. Tôi chỉ hô to: “Pháp Luân 
Đại Pháp hảo!” Chỉ một tiếng hô đó, và 
chiếc xe tải đã bắt đầu di chuyển. Trợ lý 
của tôi nói: “Thật kỳ diệu! Làm sao anh 
có thể không tin điều đó?”

Chiếc xe tải là tôi mua lại và không còn 
ở trong tình trạng tốt, vì vậy ngay khi 
tôi đi trên đường đến thành phố để giao 
hàng, nó đã bị hỏng. Tôi đã phải chi hơn 
2.000 nhân dân tệ để sửa chữa. Dường 
như tất cả thời gian và tiền bạc của tôi 

phải dành vào việc sửa chữa. Tôi muốn 
mua một chiếc xe mới, nhưng tôi không 
có nhiều tiền. Mỗi lần tôi phải đối mặt 
với một vấn đề, tôi luôn luôn nhớ xin Sư 
phụ giúp đỡ, và Sư phụ luôn luôn chăm 
sóc cho tôi. Tôi đã có thể mua một chiếc 
xe tải mới vào mùa thu năm ngoái. Tôi 
đã vận chuyển và bán lúa thóc sau khi 
thu hoạch. Mỗi ngày, tôi đã có thể làm 
ra hàng ngàn nhân dân tệ. Điều đó rất 
thành công. Tôi biết rằng tất cả những 
điều này là do Sư phụ đã ban cho tôi.

Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, vì 

vậy tôi cũng giúp làm việc Đại Pháp. Bởi 
vì tôi chạy xe trên đường thường xuyên, 
tôi đã giúp vợ tôi bằng cách phân phát 
các tài liệu sự thật. Khi Sư phụ xuất bản 
một bài giảng mới, tôi nhận được nó 
ngay. Bất cứ khi nào tôi nhận được các 
tờ tiền có những thông điệp Pháp Luân 
Đại Pháp trên đó, tôi liền trao đổi chúng 
để những người khác có thể nhìn thấy 
được. Tôi rất hạnh phúc khi làm những 
việc để chứng thực Pháp.

Tôi đã thật sự nhận được lợi ích nhờ vợ 
mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Có 
thể nhìn thấy thông tin của họ ở bất cứ 
nơi đâu”, một du khách Trung Quốc 
đã thốt lên trong khi đang đọc các tấm 
áp phích ở gần Seoul Sajikdan, Hàn 
Quốc.

Seoul Sajikdan là một điểm đến chính 
mà các du khách Trung Quốc thường 
ghé thăm khi đến Hàn Quốc. Tại đây 
có rất nhiều các cửa hàng và nhà hàng 
mà các du khách Trung Quốc hay lui 
tới. Các học viên Pháp Luân Công đã 
tận dụng cơ hội này trưng bày các tấm 
áp phích, băng rôn, và phân phát các 
tài liệu thông tin nhằm giới thiệu về 
Pháp Luân Công và nâng cao nhận 
thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một học viên địa phương giải thích: 
“Khi chúng tôi lần đầu tiên bắt đầu 
đến đây để giảng chân tướng, rất 
nhiều người đã bị đánh lừa bởi sự dối 
trá của ĐCSTQ và họ đã cố gây trở 
ngại cho sự nỗ lực của chúng tôi. Một 
số quản lý của nhà hàng còn gọi cảnh 
sát để ngăn chúng tôi lại. Cảnh sát 
không cho phép chúng tôi nói chuyện 
với các du khách. Các học viên chúng 
tôi chỉ đơn giản là phân phát các tờ 
báo để nói rõ sự thật. Một số du khách 
Trung Quốc đã nổi giận với chúng tôi 

và một trong số họ còn ném tờ báo vào 
một học viên nữ. Tuy nhiên chúng tôi 
không đánh trả lại và chúng tôi luôn 
nhẫn nhịn.

“Tình hình đã dần dần có sự thay 
đổi. Đến nay, du khách Trung Quốc 
đã cảm động trước hành động của 
chúng tôi và họ bắt đầu đọc các tờ báo. 
Cảnh sát rất xúc động sau khi họ biết 
được sự thật về Pháp Luân Công. Chủ 
của các nhà hàng không còn gây trở 
ngại cho chúng tôi và những người 
bán hàng khác cũng đã hiểu được 
chúng tôi. Khi tất cả du khách rời đi 
vào buổi tối, các học viên chúng tôi sử 
dụng thời gian tối của mình để dọn 
dẹp đường phố. Mọi người đều biết 
điều đó và nói: ‘Các bạn vất vả quá!’”

Một phụ nữ đến từ Đan Đông, tỉnh 
Liêu Ninh, Trung Quốc xúc động nói: 
“Tôi đã nhận một chiếc bùa từ một 

học viên Pháp Luân Công và tôi đọc 
các dòng chữ trên đó thường xuyên. 
Kết quả là chứng suy nhược thần kinh 
biến mất và tôi đã trở nên khỏe mạnh. 
Cả gia đình tôi đều chứng kiến điều 
này.”

Một người phụ nữ đến từ phía nam 
Trung Quốc nghẹn ngào nói: “Khi tôi 
còn rất nhỏ, tôi đã từng thấy họ còng 
tay cha mẹ tôi về phía sau lưng. ĐC-
STQ đã đánh đập họ cho đến chết.” 
Cô ấy vui mừng khi nghe thấy rằng 
đảng sẽ sớm sụp đổ và cô ấy đã thoái 
xuất khỏi Đội Thiếu niên tiền phong, 
một tổ chức của ĐCSTQ dành cho trẻ 
nhỏ.

Nhờ có sự nỗ lực không ngừng của 
các học viên Pháp Luân Công ngày 
này qua ngày khác, ngày càng có nhiều 
người hơn nữa biết đến và ủng hộ 
Pháp Luân Công.

Người dân háo hức tìm hiểu thông tin về Pháp Luân 
Công tại Seoul, Hàn Quốc 

Các tài liệu 
thông tin về 
Pháp Luân 
Công được 
trưng bày 
tại Seoul, 
Hàn Quốc 
ở khu vực 
gần Seoul 
Sajikdan
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“Chúng tôi có biết đến nạn mổ cướp 
tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung 
Quốc,” một chuyên gia về miễn dịch 
chia sẻ với một học viên Pháp Luân 
Công trong chiến dịch thỉnh nguyện 
chữ ký tại Hannover, Đức ngày 18 
tháng 10 năm 2014 vừa qua.

Các học viên Pháp Luân Công thu 
thập chữ ký trên đơn thỉnh nguyện do 
“Hiệp hội các Bác sỹ chống Mổ cướp 
tạng” (DAFOH) kêu gọi và nhận được 
sự ủng hộ của các chuyên gia y tế tại 
Hannover, quê hương của Mediz-
inische Hochschule Hannover, một 
trong những trường y xuất sắc nhất 
của Đức và đóng vai trò quan trọng 
trong lĩnh vực ghép tạng.

Chuyên gia miễn dịch này cho biết: 
“Gần đây tôi có tham dự một hội nghị 
ghép tạng tại Mannheim. Một bác sỹ 
y khoa tại hội nghị, cũng là học viên 
Pháp Luân Công, đã có bài phát biểu 
xuất sắc về vấn nạn mổ cướp tạng tại 
Trung Quốc.”

“Bài phát biểu đưa ra những bằng 
chứng cụ thể chứng minh nguồn gốc 
nội tạng và việc chính phủ Trung Quốc 
phạm tội diệt chủng để lấy tạng của các 
học viên Pháp Luân Công và các tính 
đồ Cơ đốc giáo ra sao. Thậm chí tội ác 
này còn được quân đội hậu thuẫn.”

Một bác sỹ phẫu thuật địa phương 
từng trao đổi với các học viên Pháp 
Luân Công một thời gian lâu trước 
đây, và ông chưa hề nghe nói đến Pháp 
Luân Công hay cuộc bức hại tại Trung 
Quốc. Tuy nhiên, ông lại biết về nạn 
mổ cướp tạng này. Ông liên tưởng đến 

một ký ức rợn người trước đây. Cách 
đây vài năm, ông có một đồng nghiệp 
là bác sỹ ghép tạng đến từ Trung Quốc. 
Một hôm, tại nơi làm việc, vị bác sỹ 
người Trung Quốc kia hỏi ông có biết 
nơi hành hình ở đâu không. Câu hỏi 
đó và ẩn ý đằng sau nó khiến vị bác sỹ 
người Đức bị sốc.

Các học viên Pháp Luân Công trên 
khắp thế giới đã nỗ lực nâng cao nhận 
thức của cộng đồng quốc tế về tội ác 
này, đồng thời cũng kêu gọi sự hợp tác 
của các chuyên gia y tế.

Nhiều chuyên gia y tế trong cộng 
đồng quốc tế, kể cả các chuyên gia 
tại Hannover, đã có hành động nhằm 
chấm dứt tội ác này tại Trung Quốc.

Tại Hội nghị Quốc tế Ghép tạng 
2014 tại London hồi tháng 06, Tiến sỹ 
Nicolus Richter, một bác sỹ phẫu thuật 
từ Hannover chuyên ghép gan và thận 
đã chia sẻ với các học viên Pháp Luân 
Công về những hành động mà chính 
ông và các đồng nghiệp của mình đã 
làm trước vấn nạn này từ mấy năm 
trước. Khoa của Tiến sỹ Richter đã 
gửi thư lại cho các bác sỹ người Trung 
Quốc để từ chối đào tạo ghép gan cho 
họ và đề cập đến nạn mổ cướp tạng 
đang diễn ra tại Trung Quốc. “Thật là 
thảm khốc và phi nhân tính!”

Tiến sỹ Richter nói: “Tôi cho rằng, là 
người dân Đức, chúng tôi đã có lịch sử 
sâu sắc về những thảm kịch đó rồi. Giờ 
đây, chúng tôi cần có trách nhiệm lớn 
và tinh thần đạo đức, khi có nơi nào 
trên thế giới xảy ra điều tương tự thì 
chúng tôi cần phải lên tiếng…”

Ngày 25 tháng 10 năm 2014, các học 
viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã tổ 
chức một buổi diễu hành ở đền Sensoji, 
điểm du lịch nổi tiếng tại Nhật Bản. Khí 
thế hùng tráng của Thiên Quốc Nhạc 
Đoàn và đội trống lưng đã truyền cảm 
hứng cho buổi diễu hành thông qua âm 
nhạc, đồng thời nâng cao nhận thức 
về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở 
Trung Quốc.

Buổi lễ diễu hành đã nhận được nhiều 
lời khen ngợi của các du khách từ khắp 
nơi trên thế giới, phần lớn đến từ Trung 
Quốc và các nước Châu Á.

Rất nhiều du khách đã cùng tham gia 
diễu hành trong ngày đẹp trời này. Họ 
chụp ảnh, ghi hình đoàn diễu hành, và 
rất vui khi được nhận tài liệu giới thiệu 
[Pháp Luân Công] của các học viên dọc 
theo lộ trình diễu hành. Người xem vỗ 
tay và hô lớn ủng hộ: “Pháp Luân Công, 
cố lên!”

Hannover, Đức: Các chuyên gia y 
tế ủng hộ việc cấm mổ cướp tạng 
tại Trung Quốc 

Đoàn Pháp Luân Công 
tổ chức diễu hành tại 
Tokyo 

Người 
dân địa 
phương ký 
đơn thỉnh 
nguyện.

Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn đầu đoàn diễu hành.

Rất nhiều du khách Trung Quốc dõi theo đoàn 
diễu hành của Pháp Luân Công ở Tokyo.

Người xem chụp ảnh và ghi hình cuộc diễu 
hành của Pháp Luân Công.


