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PHỔ TRUYỀN TẠI 114 QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ

 PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Môn tu luyện cổ xưa cho cuộc sống hiện đại

Tài Liệu Giới Thiệu
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Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công 
cổ truyền của Trung Quốc, được nhà sáng lập là ông Lý Hồng Chí giới thiệu 
ra công chúng vào năm 1992.

Pháp Luân Đại Pháp gồm 5 bộ công pháp nhẹ nhàng, đẹp mắt, trong đó có 
một bài tĩnh công tọa thiền.

Cốt lõi của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nằm ở việc đề cao tâm tính chiểu 
theo nguyên lý  Chân–Thiện–Nhẫn  trong đời sống hàng ngày. Đây cũng là 
điều cốt yếu giúp người học nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, có được nội tâm an 
lạc và cải thiện sức khỏe.

Hiện pháp môn đã được phổ truyền đến 114 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
toàn thế giới với số lượng người theo học lên tới hơn 100 triệu.

Giới thiệu

 PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP PH

Pháp Luân Đại Pháp

Đọc sách Chuyển Pháp Luân
Từ năm 1992 đến 1994, ông Lý Hồng 
Chí đã tiến hành 54 khóa giảng ở nhiều 
khu vực khác nhau tại Trung Quốc Đại 
lục. Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” do 
chính ông biên soạn cũng là cuốn sách 
chính của Pháp Luân Đại Pháp, là sự 
tổng hợp một cách có hệ thống tất cả các 
bài giảng của ông trong suốt quá trình 
truyền Pháp tại Trung Quốc.

Ngoài ra có thể kết hợp thêm việc nghe 
các bài giảng Pháp
Có 9 bài giảng Pháp, thời lượng mỗi bài 
từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Có thể nghe hoặc 
xem các bài giảng của ông Lý Hồng Chí 
trong lần giảng Pháp tại Quảng Châu, 
Trung Quốc năm 1994 được ghi âm lại.

Bạn có thể tải miễn phí cuốn sách này 
cùng các Video, Audio 9 bài giảng Pháp 
này tại website: vi.falundafa.org

Sách Chuyển Pháp Luân 
phiên bản tiếng Việt.

Scan để xem sách
trực tuyến: 
http://vi.falundafa.
org/book/zfl_html
/index.html

Pháp Luân Đại Pháp có nội 
hàm vô cùng sâu sắc. Nội dung 
chủ yếu của việc tu luyện là đọc 
sách Chuyển Pháp Luân để biết 
cách thực hành các nguyên lý 
Chân–Thiện–Nhẫn và luyện 5 bộ 
công pháp hàng ngày.

Học như thế nào?



1. Phật Triển Thiên Thủ pháp
Phần cốt lõi của bài công pháp 
này chính là ‘duỗi’ và ‘thả 
lỏng”, đả thông các kênh năng 
lượng của thân thể, tạo nên một 
trường năng lượng mạnh mẽ.1

2. Pháp Luân Trang pháp
Bài tĩnh công đứng gồm bốn động 
tác được giữ nguyên trong nhiều 
phút, bài công pháp thứ hai này 
giúp ‘sinh huệ tăng lực’.

2

Song song với việc thực hành các nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn, người học Pháp 
Luân Đại Pháp nên thu xếp thời gian hợp lý (tùy theo điều kiện công tác, sinh hoạt) 
để hàng ngày luyện đủ  5 bộ công pháp của pháp môn. 

Người mới học có thể tự luyện tập theo Video hướng dẫn 5 bộ công pháp (tải 
miễn phí từ website vi.falundafa.org). Hoặc cũng có thể đến các điểm luyện công 
chung của các học viên Pháp Luân Công (thường ở các công viên) để được hướng 
dẫn miễn phí bởi các học viên đã có kinh nghiệm.

Năm bộ công pháp của Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng đả thông kinh mạch, 
lưu thông khí huyết giúp người học luôn cảm thấy thân thể khỏe mạnh, nhẹ nhàng 
và thư thái.
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Năm bộ công pháp



3. Quán Thông Lưỡng Cực pháp
Bài công pháp này chủ yếu gồm các 
động tác tay lên xuống nhẹ nhàng, tịnh 
hóa thân thể nhờ sử dụng năng lượng từ 
vũ trụ.

4. Pháp Luân Chu Thiên pháp
Gồm các động tác tay nhẹ nhàng, lên 
xuống ở ngoài cơ thể, ở đằng trước và sau 
lưng, sửa lại những trạng thái bất thường 
của cơ thể và tuần hoàn năng lượng.

4

5. Thần Thông Gia Trì pháp
Đây là bài luyện tĩnh công kết hợp với 
các thủ ấn đặc biệt và tư thế tay để thanh 
lọc tâm và thân, nó gia trì năng lượng và 
các công năng.

Để được tư vấn thêm, bạn đọc có thể liên hệ với các tình nguyện viên của Pháp Luân Đại 
Pháp tại Việt Nam. Thông tin liên hệ có ở phần cuối cuốn tài liệu này. Mọi hoạt động của 
các học viên Pháp Luân Công đều là tình nguyện giúp đỡ cộng đồng và miễn phí.

vi.falundafa.org4
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5
Scan để xem video hướng dẫn 
5 bộ công pháp:
http://goo.gl/vYb1rR

Năm bộ công pháp



Năm 1992 và 1993, tại hai Hội Sức Khỏe Đông Phương 
ở Bắc Kinh, ông Lý Hồng Chí đã được trao tặng nhiều 
giải thưởng như “Giải Vàng đặc biệt”, danh hiệu “Khí 
công sư được hoan nghênh nhất” và giải thưởng cao 
nhất của triển lãm - giải thưởng “Thúc đẩy tiến bộ 
Khoa học”.

Pháp môn đã nhận được hàng ngàn giải thưởng, bằng 
khen từ khắp nơi trên thế giới.

“Tôi rất vui mừng được gửi 
những lời chúc nồng nhiệt nhất 
đến các bạn nhân kỷ niệm lần 
thứ 23 ngày Pháp Luân Đại 
Pháp hồng truyền.

Nhờ việc thúc đẩy nguyên lý 
Chân – Thiện – Nhẫn, môn tu 
luyện đã được người dân 
Canada đón nhận. Tôi biểu 
dương Hiệp hội Pháp Luân Đại 
Pháp Canada vì đã chia sẻ 
những nguyên lý này với người 
dân Canada.”

Thư chúc mừng của thủ tướng Canada, 
ông Stephen Harper nhân dịp kỷ niệm 
lần thứ 23 ngày Pháp Luân Đại Pháp 
hồng truyền 13/05/1992 – 13/05/2015.

(Chi tiết tại: http://goo.gl/kK1FdN)

Nhờ những đóng góp tích cực 
cho cộng đồng, kể từ năm 1992 
đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã 
nhận được hàng nghìn giải thưởng 
và thư công nhận từ các chính phủ, 
tổ chức khắp nơi trên thế giới. 
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Giải thưởng và thư công nhận
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Phổ truyền tại 114 quốc gia
Hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức của Pháp Luân Đại 

Pháp đã nhận được thiện cảm của hàng trăm triệu người từ khắp nơi trên thế giới. 
Hiện pháp môn đã được hồng truyền tới 114 Quốc gia và vùng lãnh thổ, với số 
lượng học viên lên đến hơn 100 triệu người.

HỒNG KÔNG HOA KỲ

TRUNG QUỐC (Trước 1999) ĐÀI LOAN

THỤY ĐIỂN CANADA

 PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP PH



ÚCVIỆT NAM

ETHIOPIA PHÁP

SCOTLAND VENEZUELA
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Phổ truyền tại 114 quốc gia



Biểu diễn của đội Trống lưng trong một sự 
kiện ở Flushing, New York.

Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội 2014  tại 
New York. Hơn 8.000 học viên đã tham dự.

Đoàn nhạc Thiên Quốc trong một buổi diễu 
hành qua khu phố Tàu tại New York.

Các học viên diễu hành với trang phục truyền 
thống kỷ niệm ngày 25/4 tại New York. 

Hơn 6.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp xếp hình 
trên Quảng trường Tự Do ở Đài Bắc, Đài Loan.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong một buổi 
diễu hành tại Tokyo, Nhật Bản.

Các học viên Pháp Luân Công tại các quốc gia thường tổ chức những sự kiện 
mang tính cộng đồng như Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, biểu diễn các bài 
công pháp tập thể, diễu hành, biểu diễn các loại hình nghệ thuật ca múa nhạc, v.v. để 
giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp đến với người dân toàn thế giới. Thông qua những 
hoạt động này, các học viên muốn kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng Quốc tế cùng 
hành động để sớm chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo tại Trung Quốc.

Hoạt động và sự kiện

vn.minghui.org8
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Các hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện để 
chấm dứt cuộc bức hại và nạn mổ cướp tạng.

Thắp nến tưởng niệm các học viên thiệt mạng 
trong cuộc bức hại tại Trung Quốc Đại lục.

Mô phỏng nạn mổ cướp tạng sống từ các học viên 
Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc.

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế “Chân-Thiện-Nhẫn”  
phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc bằng tranh vẽ.

Triển lãm chống tra tấn nâng cao nhận thức của 
người dân đối với cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, hoạt động của các học viên 
cũng bao gồm việc nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp do Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) khởi xướng đã kéo dài suốt 16 năm tại Trung Quốc Đại lục. Có thể kể đến 
như các hoạt động xin chữ ký thỉnh nguyện; triển lãm nghệ thuật quốc tế 
Chân–Thiện–Nhẫn; tái hiện các phương thức tra tấn trong các trại giam, nhà tù và vấn 
nạn mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục...

Mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc để ủng hộ 
việc khởi kiện Giang Trạch Dân, chấm dứt bức hại.

 CHÂN-THIỆN-NHẪNẪN

Hoạt động và sự kiện



Cảnh sát 
đàn áp các 
học viên 
Pháp Luân 
Công trên 
quảng 
trường 
Thiên An 
Môn.
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Với nỗi lo sợ hoang tưởng và tâm 
đố kỵ to lớn, người đứng đầu ĐCSTQ 
lúc bấy giờ là ông Giang Trạch Dân đã 
phát động một chiến dịch đàn áp tàn 
bạo lên pháp môn này, ngay lập tức 
bắt giữ hàng nghìn người đang theo 
học, châm ngòi cho cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công tàn bạo kéo dài cho đến 
tận ngày hôm nay tại Trung Quốc.

Pháp Luân Công được luyện tập tự do tại Quảng Châu vào giữa những năm 1990.

Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Trước ngày 20/07/1999, Pháp Luân Công có thể được xem  là nhóm người độc lập 
lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Những lợi ích trong việc cải thiện sức khỏe, nâng cao đạo đức của Pháp Luân 
Công đã chiếm được cảm tình của đông đảo quần chúng nhân dân. Mọi giai tầng 
trong xã hội gồm cả các quan chức từ cấp tỉnh, cấp bộ ngành, cho tới cấp nhà nước 
của ĐCSTQ cũng đều theo học. 

Thông qua khẩu truyền và tâm truyền, số lượng học viên tại Trung Quốc đã tăng 
lên nhanh chóng. Tính đến năm 1998, theo một cuộc điều tra của chính phủ Trung 
Quốc, ước tính có khoảng 70-100 triệu người theo tập Pháp Luân Công.

Trước ngày 20/07/1999 

Ngày 20/07/1999



Không ít người đã đặt câu hỏi về lý do đằng sau dẫn đến sự “đảo chiều” đột 
ngột trong cách nhìn nhận của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Dưới đây là 
những nguyên nhân chính được các nhà phân tích nêu ra:

Đâu là nguyên nhân?

 CHÂN-THIỆN-NHẪNẪN
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Pháp Luân Công càng trở nên phổ biến, nó càng gặp phải 
nhiều cản trở và can nhiễu từ ĐCSTQ, vốn luôn lo sợ bất kỳ 
nhóm lớn độc lập nào sẽ che khuất quyền lực của mình. Đến 
năm 1998, Pháp Luân Công là nhóm lớn nhất với 70~100 
triệu người theo tập (khoảng 1/10 dân số Trung Quốc). 

ĐCSTQ sợ bất kỳ nhóm lớn độc lập nào

Ngay từ năm 1993, Giang Trạch Dân đã nhận thấy sự 
ngưỡng mộ của người dân đối với ông Lý Hồng Chí và sự ủng 
hộ tích cực của họ đối với Pháp Luân Công đang tăng lên 
nhanh chóng, bao gồm hầu hết các tầng lớp trong xã hội, kể cả 
các quan chức từ địa phương tới trung ương của ĐCSTQ. Vốn 
là người nổi tiếng đố kỵ và khoa trương, ông Giang đã vô 
cùng ghen tị và liên tục ám ảnh với việc tiêu diệt Pháp Luân 
Công. Bằng cách tạo ra một chiến dịch quốc gia, ông Giang 
đã thực hiện cả hai mục đích là thâu tóm quyền lực và tiêu diệt 
Pháp Luân Công.

Sự đố kỵ của cá nhân Giang Trạch Dân

Nguyên lý Chân Thiện Nhẫn; niềm tin vào Phật, Đạo, 
Thần và “thiện ác hữu báo” của Pháp Luân Công vốn dĩ rất 
phù hợp với các giá trị đạo đức trong văn hóa truyền thống  
của dân tộc Trung Hoa. Tuy nhiên, tất cả những điều này lại 
không phù hợp với học thuyết “đấu tranh” và “vô thần luận” 
của ĐCSTQ. Đại Cách mạng Văn hóa những năm 70 của thế 
kỷ trước là một minh chứng cho điều đó.

Khác biệt về ý thức hệ

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công là cuộc đàn áp mới nhất tiếp 
nối cho hàng loạt các cuộc đàn áp đẫm máu của ĐCSTQ 
nhằm duy trì quyền lực của nó. Thực tế, từ những năm 1950, 
không thập kỷ nào trôi qua mà không có một vài chiến dịch 
bạo lực do ĐCSTQ lãnh đạo nhắm vào những số đông người 
nào đó, như: Cải cách ruộng đất, Cách mạng Văn hóa, đàn áp 
sinh viên năm 1989,... 

Bản chất của hệ thống ĐCSTQ

(Thông tin chi tiết tại: http://goo.gl/JrSThK)



Những báo cáo từ các nhân 
chứng và các bác sỹ Trung Quốc 
đã tiết lộ rằng ĐCSTQ đang tiến 
hành việc mổ cướp nội tạng sống 
của các tù nhân lương tâm, trong 
đó số lượng các nạn nhân là học 
viên Pháp Luân Công chiếm con 
số chủ yếu.

Thủ phạm chính là các viên 
chức của ĐCSTQ, họ thông 
đồng với các bác sỹ phẫu thuật, 
những người quản lý trại giam, 
và các quan chức quân đội để mổ 
cướp tạng của các học viên,  sau 
đó bán cho thị trường cấy ghép 
siêu lợi nhuận tại Trung Quốc. 

Sau khi bị tra tấn đến chết, tất cả các 
bộ phận nội tạng của anh Nhậm 
Bằng Vũ, từ cuống họng cho đến 
bụng dưới đều bị mổ lấy đi. Thi thể 
của anh đã bị cảnh sát hỏa thiêu 
ngay sau đó mà không được sự 
đồng ý của gia đình anh.

Anh Vương Bân là một kỹ sư phần 
mềm tin học. Anh bị  tra tấn đến chết 
vì không cam kết từ bỏ Pháp Luân 
Công. Tim, não và các bộ phận cơ 
thể khác của anh đã bị mổ cướp đi.

Mổ cướp tạng sống tại Trung Quốc
Các học viên Pháp Luân Công là những nạn nhân chính

Đỉnh điểm của cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc là việc 
ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học 
viên Pháp Luân Công.

 PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP PH
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Tại sao học viên Pháp 
Luân Công lại là nạn 
nhân chính?

Các khoản tiền thưởng, và 
việc thăng quan tiến chức được 
đưa ra để khích lệ các cấp cán 
bộ khi họ tích cực tham gia vào 
cuộc đàn áp (phát hiện, bắt giữ, 
chuyển hóa… được nhiều học 
viên Pháp Luân Công).

Các học viên Pháp Luân 
Công hầu hết đều có thân thể 
khỏe mạnh, một thời gian dài 
không phải dùng thuốc, các chỉ 
số xét nghiệm đều ổn định…Vì 
thế nội tạng của họ sẽ là nguồn 
lý tưởng dành cho cấy ghép. 

Trước khi cuộc bức hại bắt 
đầu, ước tính số lượng học viên 
tại Trung Quốc chiếm đến 1/10 
dân số, sau này, dưới chính sách 
của ĐCSTQ, nhóm người này 
lại trở thành nhóm tù nhân 
lương tâm lớn nhất (lên đến 
hàng triệu người).

Số lượng các vụ bắt giữ ồ ạt 
theo từng chiến dịch định kỳ đã 
khiến các nhà tù, trại tạm giam, 
trại lao động cưỡng bức (dưới 
cái tên “Trại Lao động Cải tạo”) 
tăng lên nhanh chóng và quá 
tải. Hiện tượng bắt giữ các học 
viên vẫn còn tồn tại cho đến tận 
ngày nay tại Trung Quốc.

PHỔI
$150.000
$170.000

GIÁC MẠC
$30.000

THẬN
$62.000

GAN
$98,000

$130.000

TIM
$130.000
$160.000

THẬN VÀ TỤY
$150.000

Giá tiền (tính bằng đô la Mỹ) các bộ phận cơ thể được ghi 
ở hình trên là lấy từ một trang rao bán tạng của một bệnh 
viện lớn tại Trung Quốc năm 2006 (http://en.zoukiish 
oku.com/list/cost.html). Thông tin này đã bị xoá đi sau khi 
sự thật về mổ cướp tạng được công bố trên toàn thế giới.

 2. ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc
      đàn áp Pháp Luân Công

3. Nguồn tạng mạnh khỏe

ĐCSTQ đã tìm mọi cách để bưng bít thông 
tin, chặn internet, không cho người nhà tiếp xúc 
với các học viên và bịa đặt những lý do hoang 
đường cho những cái chết "kỳ lạ" của họ. 

Thêm vào đó, “gọng kìm” bức hại của 
ĐCSTQ còn bao trùm cả hoàn cảnh sinh hoạt 
của các học viên, từ gia đình, công sở cho đến 
nơi ở; thậm chí đe dọa tinh thần của thân nhân, 
đồng nghiệp của họ v.v. Chính vì các học viên 
không cung cấp thông tin cá nhân để tránh liên 
lụy tới gia đình bạn bè đã vô tình khiến họ trở 
thành nhóm nạn nhân mục tiêu bị mổ cướp tạng. 

4. Kiểm soát thông tin

1. Số lượng đông đảo

 CHÂN-THIỆN-NHẪNẪN
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Ngày 24/05/2006, ông David Kilgour, cựu 
Quốc vụ khanh của Canada phụ trách khu vực 
châu Á – Thái Bình Dương và luật sư nhân 
quyền nổi tiếng thế giới, ông David Matas đã 
nhận được một bức thư yêu cầu điều tra về 
một cáo buộc cho rằng ĐCSTQ đang mổ cướp 
nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang 
còn sống.

Tháng 07/2006, sau khi tiến hành một 
cuộc điều tra độc lập đối với cáo buộc này, hai 
nhà điều tra đã đi đến một kết luận rằng: “Cáo 
buộc về hoạt động mổ cướp tạng ở Trung 
Quốc là đúng sự thật. Chúng tôi tin rằng tội 
ác vẫn đang tiếp tục và việc mổ cướp tạng các 
học viên Pháp Luân Công được tiến hành trên 
quy mô lớn.”

Đến 2009, hai nhà điều tra này đã cho xuất 
bản cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu: Giết hại 
các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng”, là 
một bộ tập hợp các loại bằng chứng thu thập 
được, càng cho thấy rõ hơn về tội ác này tại 
Trung Quốc. 
(Có thể xem sách bản tiếng Anh tại: 
http://goo.gl/Nf5Qdl)

Ông David 
Kilgour (trái) 
và luật sư 
nhân quyền 
nổi tiếng 
David Matas.

Scan để xem sách bản 
tiếng Việt trực tuyến: 
http://goo.gl/yDDBQg

Các luật sư nhân quyền điều tra tội ác mổ cướp tạng

 PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP PH

Theo ông David Kilgour, từ 
năm 2000 đến năm 2008, chính 
phủ Trung Quốc đã mổ cướp tạng 
của khoảng 65.000 học viên Pháp 
Luân Công. Nạn mổ cướp tạng 
sống hiện vẫn đang còn diễn ra tại 
Trung Quốc. (theo: vn.minghui.org)

Theo một điều tra được công 
bố mới đây, số lượng học viên 
Pháp Luân Công bị mổ cướp tạng 
có thể lên đến hàng triệu người.
(Thông tin chi tiết tại: 
https://goo.gl/LIwtk6)
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Với ước nguyện chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, các học 
viên khắp nơi trên thế giới đều không ngừng nghỉ những nỗ lực của mình để kêu gọi 
chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc. Kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, 
các hoạt động thỉnh nguyện của họ trong suốt 16 năm qua đã trở nên quen thuộc và 
phổ biến trên toàn cầu.

Thỉnh nguyện lương tri

Hơn 8.000 người diễu hành tại Manhattan 
(2015) kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp tạng.

Các học viên Pháp Luân Công với thông điệp: 
“Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”. 

Tĩnh tọa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở nước 
ngoài, kêu gọi chấm dứt bức hại.

Thắp nến tưởng niệm các học viên thiệt mạng 
trong cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Diễu hành để nâng cao nhận thức của cộng đồng 
về tình hình vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Thỉnh nguyện chữ ký trên toàn cầu để yêu cầu 
chính quyền Trung Quốc dừng mổ cướp tạng.

 CHÂN-THIỆN-NHẪNẪN
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Những nỗ lực của các học viên đã dần thức tỉnh được lương tri của người dân trên 
khắp thế giới. Giới nhân sỹ ở các quốc gia khác nhau cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của 
họ và cùng góp chung tiếng nói phản đối cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân 
Công tại Trung Quốc.

Ông Dana Rohrabacher
Nghị sĩ Quốc hội Mỹ
“Đây là một tội ác chống lại loài người. Chúng ta phải 
nỗ lực hết sức để tìm ra những cá nhân đang tham gia 
vào việc này và đưa họ vào danh sách những kẻ đáng 
bị đưa ra trước công lý.”
(Chi tiết tại: http://goo.gl/wjvYKJ)

Ông John Madigan
Thượng nghị sỹ độc lập, Úc
“Tôi hoan nghênh các học viên Pháp Luân Công. 
Trên khắp thế giới, các bạn đang tiếp tục chiến dịch 
chống lại cuộc bức hại tôn giáo và nạn cưỡng bức thu 
hoạch nội tạng ở Trung Quốc.”
(Chi tiết tại: http://goo.gl/787uok)

Ông Edward McMillan-Scott
Phó chủ tịch Nghị viện Châu Âu
“Điều tồi tệ nhất mà họ làm là chọn ra một nhóm 
người hoàn toàn vô tội - các học viên Pháp Luân 
Công - và tra tấn họ cho đến chết, và việc này phải 
chấm dứt.”
(Chi tiết tại: http://goo.gl/LUjX3M)

Ông Ed Perlmutter 
Nghị sĩ Quốc hội Mỹ
“Tôi xin sát cánh cùng với tất cả các bạn kêu gọi 
ĐCSTQ chấm dứt sự tàn bạo này và cho phép người 
dân thực hành môn tu luyện đơn giản và ôn hòa này.”
(Chi tiết tại: http://goo.gl/5rKlwR)

Tiếng nói ủng hộ từ các nhân sỹ

 PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP PH
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Thông qua những nỗ lực quên mình của các học viên Pháp Luân Công trên toàn 
thế giới nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc, người dân 
thế giới đã lựa chọn đứng về chính nghĩa, lên tiếng ủng hộ cho Pháp Luân Công. 
Hàng triệu người đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp và tội ác mổ cướp tạng 
sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Sự ủng hộ của thế giới

PHÁP THỤY ĐIỂN

HOA KỲ ĐÀI LOAN

CANADA MALAYSIA

ĐỨC ÚC

 CHÂN-THIỆN-NHẪNẪN
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Biểu đồ thể hiện số lượng người kiện cựu độc tài 
Giang Trạch Dân tăng vọt từ tháng 6 đến tháng 9 
năm 2015 lên tới hơn 180.000 người. Con số này 
vẫn không ngừng tăng lên hàng tuần.

Giang Trạch Dân, thủ phạm chính 
của cuộc bức hại, đã bị các học viên 
Pháp Luân Công khởi kiện từ đầu những 
năm 2000. Năm 2009, ông ta đã bị toà án 
quốc gia Tây Ban Nha và Argentina truy 
tố hình sự về tội ác diệt chủng đối với 
các học viên Pháp Luân Công.

Làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân 
vì tội lạm dụng quyền lực phát động 
cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung 
Quốc đang lên cao trào, không chỉ ở 
quốc tế mà ngay tại Trung Quốc Đại lục. 
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 
180.000 đơn kiện hình sự được gửi lên 
Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm 
sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc yêu 
cầu đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

Các đơn kiện hình sự đối với Giang 
Trạch Dân được gửi đi từ 34 khu vực 
hành chính cấp tỉnh ở Trung Quốc, bao 
gồm 23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố, 
Hồng Kông và Macao, cùng 27 quốc gia 
khác, gồm có: Mỹ, Úc, Canada, Hàn 
Quốc, New Zealand, Thái Lan, Nhật 
Bản, Vương quốc Anh, Malaysia, Đức, 
Hà Lan, Thụy Điển, Singapore, Pháp, 
Tây Ban Nha, Ai-Len, Đan Mạch, Phần 
Lan, Na-Uy, Ý, Indonesia, Đài Loan, 
Thụy Sỹ, Ba Lan, Romania, Pê-ru, và 
Hungary. (Thông tin chi tiết xem tại:
http://goo.gl/cz5DFm)

Truy tố Giang Trạch Dân

Luật sư Carlos 
Iglesias và 
quyết định 
khởi tố Giang 
Trạch Dân của 
Tòa án Tây Ban 
Nha.

Mười chính trị gia Thụy Sỹ viết thư gửi đến chủ 
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hối thúc ông giúp 
đưa Giang Trạch Dân ra công lý.
(Chi tiết tại: http://goo.gl/Fsg6J7)

Hàng ngàn chữ ký thỉnh 
nguyện và dấu điểm chỉ 
của những người dân 
ủng hộ cho Pháp Luân 
Công tại Trung Quốc 
kêu gọi điều tra về nạn 
mổ cướp tạng từ các 
học viên Pháp Luân 
Công bị giam hay bỏ tù 
vì niềm tin của họ.

 PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP PH
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SOS

Bạn cũng có thể ủng hộ nỗ lực chấm dứt tội ác mổ 
cướp nội tạng sống và cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân 
Công tại Trung Quốc bằng cách ký tên thỉnh nguyện 
tại địa chỉ sau:
http://www.dafoh.org/petition-to-the-united-nations/

hoặc ký tên tại địa chỉ trang web tiếng Việt:
http://dafoh.net/ky-ten-thinh-nguyen

BẠN CÓ THỂ GIÚP ĐỠ

Chúng tôi tin rằng nạn nhân của nạn mổ cướp tạng tại Trung Quốc không 
chỉ là các học viên Pháp Luân Công, mà còn có cả các nhóm nạn nhân vô tội 
khác. Vì thế nếu có thể, hãy giúp chúng tôi truyền đi thông điệp này!

Xin chân thành cảm ơn!

Scan để ký tên trực tuyến: 
http://dafoh.net/ky-ten-thinh-nguyen

Hãy giúp đỡ chúng tôi chấm dứt
cuộc bức hại vô nhân đạo này!

 CHÂN-THIỆN-NHẪNẪN
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Để biết thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập các website:

vi.falundafa.org    |    vn.minghui.org

Có thể liên hệ trực tiếp với các tình nguyện viên tại Việt Nam để biết 
thêm thông tin và được hướng dẫn học miễn phí.

- Miền Bắc:

- Miền Trung:
- Miền Nam:

Anh Trung: 0904 197 958 • Anh Thắng: 0983 379 070
Anh Trí: 0903 434 956 - Email: triplc@gmail.com
Anh Nguyên: 0916 550 674 • Anh Vũ: 01667 023 419
Anh Nghĩa: 0908 294 132 • Anh Tú: 0918 728 049

Thông tin liên hệ


