
Thế giới lên án tội ác mổ cướp tạng
Cốt lõi nhất của việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp 
nằm ở việc tu dưỡng tâm tính – chiểu theo các nguyên lý 
Chân Thiện Nhẫn. Nếu một người chỉ luyện các bài công 
pháp mà không tu dưỡng tâm tính, thì vẫn không được 
coi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Các nguyên lý uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp đã 
thuyết phục hơn 100 triệu người thực hành tại 114 quốc 
gia, họ thuộc đủ các thành phần trong xã hội: từ các quan 
chức chính phủ, các nhà khoa học, giáo sư, bác sỹ cho 
đến học sinh, người giúp việc… 

Trong đời sống hàng ngày, bằng kết hợp giữa việc tu tâm 
và luyện thân, các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn có 
được thân thể khỏe mạnh và tâm hồn an lạc. Cuộc sống 
của họ ngày càng trở nên cân bằng, nhờ từ bỏ đi tính ích 
kỷ, đề cao tính trung thực, sống vị tha, từ bi, từ thiện.

Phổ biến tại 114 quốc gia với hơn 100 triệu 

người đang học

Đem lại lợi ích to lớn về sức khỏe và tinh thần 

cho mọi lứa tuổi

Pháp Luân Công không có tổ chức hành chính, 

không có hình thức tôn giáo, không thu phí, 

không có hình thức đăng ký thành viên

Chân - Thiện - Nhẫn

www.phapluan.org   ׀   vn.minghui.org

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp 
Luân Công) là một môn khí công tu luyện 
cổ truyền của Trung Quốc, được ông Lý 
Hồng Chí truyền rộng ra công chúng từ 
năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. 
Pháp môn lấy nguyên lý Chân Thiện Nhẫn - 
đặc tính tối cao của vũ trụ, làm nguyên tắc 
chỉ đạo.

Pháp Luân Đại Pháp bao gồm năm bài 
công pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài 
tĩnh công thiền định. 

P

Các điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp đều do các 
học viên tình nguyện lập ra và hướng dẫn miễn phí cho 
mọi người. Các sách, băng tiếng, băng hình hướng dẫn 
luyện công cùng tất cả các tài liệu khác của Pháp Luân 
Đại Pháp đều có thể tải về miễn phí từ website 
www.falundafa.org  hoặc  www.phapluan.org.

Mọi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp xin vui lòng truy cập:  
www.phapluan.org    I    vn.minghui.org 

PHÁP LUÂN ĐAI PHÁPPHÁP LUÂN ĐAI PHÁP
Giói thiêuGiói thiêu

Đề cao tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn

“Mổ cướp tạng là một tội ác chống lại 
loài người. Nó làm trái tim tôi đau đớn 
...Tôi nghĩ rằng tất cả các bác sĩ và công 
chúng phải biết điều này. Đó là một tội 
ác kinh khủng và các phương tiện 
thông tin đại chúng phải đưa tin về 

điều này.”
— Maria Fiatarone Sing, Giáo sư của Đại học Sydney
 (Phát biểu với các nhà báo sau Đại hội Ghép tạng thế giới 
World Transplantation Congress (WTC)).

Đạo đức y học lên tiếng

“…Khi đối diện với những bất công và 
tội ác này, Canada sẽ không thể im 
lặng.”
— Stephen Harper
Thủ tướng Canada

“Em không thể hiểu được nỗi dằn vặt mà anh đã phải chịu 
đựng. Những học viên Pháp Luân Công đó vẫn còn sống trên 
bàn mổ. Có lẽ anh sẽ phần nào thanh thản hơn nếu họ đã 
chết, nhưng đằng này họ là người sống.”
— Lời thú nhận của một bác sỹ quân đội nói với vợ cũ của mình

Nhiều người dân từ khắp nơi trên thế giới đã ký tên thỉnh nguyện để 
ủng hộ cho Pháp Luân Công

Ký tên thỉnh nguyện cho các học viên Pháp Luân Công 
tại: http://tindaiphap.net/thinhnguyen/
Ký tên thỉnh nguyện gửi tới Cao uỷ Nhân quyền Liên 
Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt việc mổ cướp tạng từ các 
học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc: 
http://www.dafoh.org/petition-to-the-united-nations/

Mỗi chữ ký của bạn có thể cứu một mạng người.
Xin chân thành cảm ơn !

Bạn có thể giúp đỡ bằng cách nào?

MỸ PHÁP BA LAN

ĐỨCCANADAMALAYSIA

Trước những lời buộc tội mổ cướp tạng, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đáp lại bằng việc điều chỉnh thị 
trường ghép tạng, và xóa bỏ các thông tin về sự tăng trưởng 
mạnh mẽ của thị trường ghép tạng ở Trung Quốc từ năm 
2003 đến 2006, nhằm tiếp tục đánh lừa thế giới bên ngoài. 
ĐCSTQ cũng cố gắng ngăn cản và loại bỏ trắng trợn những 
cuộc điều tra độc lập bên ngoài tiến hành tại Trung Quốc.
Các học viên Pháp Luân Công đã sử dụng các phương thức ôn 
hòa như tổ chức các buổi thỉnh nguyện, diễu hành, xin chữ 
ký ủng hộ, phát tài liệu để nói rõ sự thật nhằm phơi bày và 
ngăn chặn cuộc bức hại.
Họ đang nỗ lực đem sự thật đến cho mọi người, với một niềm 
tin: biết rõ sự thật chính là sức mạnh để ngăn chặn tội ác.

Sự thật là sức mạnh để ngăn chặn

tội ác

THỤY ĐIỂN ÚCĐÀI LOAN

“Sự tha hoá đạo đức đến mức mổ cưỡng 
bức lấy tạng nạn nhân để bán là một 
hiện trạng chưa từng có. Chúng ta, 
những người lập pháp, những viên chức 
nhà nước, và những công dân Hoa Kỳ, 
nhất định không thể thoả hiệp với tội ác 
kia bằng cách im lặng. Lịch sử sẽ không 

đánh giá chúng ta qua việc ký thêm một hợp đồng kinh 
tế, hoặc bán thêm một chiếc phi cơ Boeing 747, nhưng 
lịch sử chắc chắn sẽ đánh giá chúng ta nếu hôm nay 
chúng ta ngoảnh mặt đi trước một tội ác kinh khủng đang 
diễn ra trên quy mô lớn như thế này.”
— Dana Rohrabacher
Nghị sĩ Quốc hội Mỹ, Chủ tịch của Tiểu ban Giám sát và 
Điều tra, thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ.
(Trích “Thư gửi các đồng nghiệp là dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ”)



Thân xác của các học viên Pháp 
Luân Công được dùng làm 
“nguyên liệu”  để bán trên thị 
trường du lịch ghép tạng ở 
Trung Quốc

Ngày 20/03/2007, ông Manfred Nowak, 
báo cáo viên của Liên Hợp Quốc chuyên 
trách về vấn đề tra tấn đã báo cáo chứng 
minh tội ác mổ cướp tạng tại Trung 
Quốc. Báo cáo có đoạn: “Những bộ 
phận thiết yếu của cơ thể gồm cả tim, 
thận, gan và giác mạc đã bị mổ cướp 
một cách có hệ thống từ các nạn nhân là 
học viên Pháp Luân Công tại bệnh viện 

Tô Gia Đồn tỉnh Liêu Ninh từ năm 2001. Các học viên bị tiêm 
thuốc khiến trụy tim và họ bị giết ngay sau khi hoạt động mổ 
cướp tạng hoàn tất.”
Chi tiết xem  tại: http://falunhr.org/reports/UN2007-org/ Torture-
UN-07.pdf
Tháng 07/2006, 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 tiến hành

một cuộc điều tra độc lập 
đối với các cáo buộc này. 
Hai nhà điều tra đã đi đến 
kết luận rằng: “Cáo buộc về 
hoạt động mổ cướp tạng ở 
Trung Quốc là đúng sự thật. 
Chúng tôi tin rằng tội ác đó 
vẫn đang tiếp tục và việc 
mổ cướp tạng các học viên 
Pháp Luân Công được tiến 
hành trên quy mô lớn.”
(Xem toàn văn bản báo cáo 
tiếng Anh tại địa chỉ: http://investigation.go.saveinter.net/ ; bản 
dịch tiếng Việt tại: http://download.9binh.com/pub/report.pdf). 

Đến 2009, hai nhà điều tra này đã thu thập 
được 52 loại bằng chứng vào trong quyển sách 
“Thu hoạch đẫm máu: Giết hại các học viên 
Pháp Luân Công để lấy tạng” càng cho thấy rõ 
hơn về tội ác này tại Trung Quốc. Xem sách 
tại: http://organharvestinvestigation.net/
 Tải miễn phí bản tiếng Việt tại:  

http://vn.minghui.org/books/bloody-harvest-vn.pdf.zip
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).

Toàn thế giới ngăn chặn tội ác mổ cướp tạng

Những báo cáo từ các nhân chứng và các bác sỹ Trung Quốc đã 
tiết lộ rằng, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị mổ 
cướp tạng trong khi vẫn còn sống. 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 lấy 
tạng của các học viên bán và phục vụ cho việc cấy ghép siêu lợi 
nhuận.

Năm 2008, Chính phủ Israel đã thông qua một luật về cấy ghép 
tạng nhằm hạn chế người dân Israel du lịch sang các nước 
khác để phẫu thuật cấy ghép tạng bất hợp pháp. Malaysia cũng 
đã thông qua một luật mới tương tự.
Năm 2013, Thượng viện Úc đã thông qua Dự thảo kiến nghị 
Chống lại mổ cướp tạng sống ở Trung Quốc.
Nghị quyết 281, đã thông qua bởi Uỷ ban Đối ngoại Hạ nghị 
viện Hoa Kỳ ngày 30/07/2014: "Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt 
thu hoạch tạng từ các tù nhân, đặc biệt là học viên Pháp Luân 
Công cũng như các nhóm tù nhân lương tâm khác."
Quốc hội nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada… đã tổ chức các 
phiên điều trần về tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp 
Luân Công của ĐCSTQ nhằm ngăn chặn tội ác diệt chủng này.
Liên Hợp Quốc và Hội đồng châu Âu cũng đang có kế hoạch 
giới thiệu một hiệp ước quốc tế mới nhằm ngăn chặn nạn 
buôn bán nội tạng, mô và tế bào, và đã ban hành các nghị định 
thư có những điều khoản thích hợp nhằm chống lại nạn buôn 
người để lấy nội tạng. (Xem thêm tại: vn.minghui.org).

Các cuộc điều tra khẳng định ĐCSTQ

đang tiến hành mổ cướp tạng

Ông David Kilgour và luật sư 
David Matas

Ông Manfred Nowak

Sau khi bị tra tấn đến chết, tất cả các bộ phận nội 
tạng của anh Ren Pengwu, từ cuống họng cho đến 
bụng dưới đều bị mổ lấy đi. Thân xác 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.

Các quan chức ĐCSTQ đang tiến hành mổ 
cướp tạng của các học viên Pháp Luân 
Công bị giam cầm. Đó là sự thật đằng sau 
thị trường du lịch ghép tạng siêu lợi 
nhuận ở Trung Quốc hôm nay.

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 toàn thế giới.

PHỔI
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GIÁC MẠC
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THẬN
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TIM
$130,000
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THẬN VÀ TỤY
$150,000

Hãy giúp đỡ chúng tôi
chặn đứng nạn mổ cướp tạng 

tại Trung Quốc!

SOSVề cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Đến cuối những năm 1990, ở Trung Quốc, ước tính có 
khoảng 70-100 triệu người theo học Pháp Luân Công.
Ngày 20/7/1999: Với nỗi lo sợ hoang tưởng cùng sự đố kỵ to 
lớn, Giang Trạch Dân - lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ đã phát 
động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Ngày 23/01/2001, ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu giả mạo tại 
quảng trường Thiên An Môn, rồi đổ tội cho Pháp Luân 
Công. Đến tháng 08/2001, Liên Hợp Quốc đã khẳng định 
vụ tự thiêu này là giả mạo. (Xem video vụ tự thiêu tại: 
http://vn.minghui.org/news/27307-video-la-tu-thieu-hay-
la-vo-kich-cua-dcstq.html).
Hơn 8 tỉ nhân dân tệ đã được chi vào năm 2001 để thiết lập 
các cơ sở hạ tầng, trại lao động cưỡng bức, các trung tâm 
tẩy não nhằm giam giữ trái phép các học viên Pháp Luân 
Công.
Hơn 100 tỉ nhân dân tệ mỗi năm được dùng để trả lương 
cho hàng triệu người được thuê để bức hại các học viên.
Đỉnh điểm của cuộc đàn áp Pháp Luân Công là việc ĐCSTQ 
mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để 
thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.
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, việc các học viên không cung cấp thông tin cá 
nhân để tránh liên lụy tới gia đình bạn bè cũng vô tình 
khiến họ trở thành số lượng lớn nạn nhân bị mổ cướp tạng.

Tội ác bị truy tố

Ngày 18/11/2009 Toà án Quốc gia Tây 
Ban Nha đã truy tố 5 quan chức cấp 
cao của ĐCSTQ vì vai trò của họ trong 
tội ác tra tấn và diệt chủng chống lại 
các học viên Pháp Luân Công.
Tháng 12/2009, tòa án Argentina cũng 
đã đưa ra bản án đối với hai quan chức 
của ĐCSTQ trong tội ác chống lại loài người và vai trò của họ 
trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.
Cho tới nay, hơn 50 quan chức cấp cao của  ĐCSTQ đã bị khởi tố 
tại 30 quốc gia trên thế giới vì tội ác đã gây ra với Pháp Luân 
Công.

Luật sư Carlos Iglesias
Tòa án Tây Ban Nha


