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Đã bao giờ bạn tự hỏi...
Bệnh tật từ đâu mà có, đau khổ từ đâu mà ra? Làm sao để hết bệnh, hết 
khổ? 

Con người sống trên đời là vì điều gì? Cuộc đời con người phải chăng đã 
được định trước? Liệu có cách nào cải biến vận mệnh?

Hàng triệu người trên thế giới đã tìm được lời giải đáp về những ẩn đố 
của sinh mệnh, đạt được thân thể khỏe mạnh và nội tâm an hòa nhờ 
một môn khí công tu luyện giữa đời thường mà bất cứ ai cũng có thể 
thực hành:

PHÁP LUÂN CÔNG, HAY PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Với các bài giảng về nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn và 5 bài công pháp 
nhẹ nhàng, trong đó có một bài thiền định, Pháp Luân Đại Pháp được 
đón nhận tại trên 80 quốc gia với hơn 100 triệu người theo học. 

Lời ngỏ

Các học viên Pháp Luân Công từ nhiều quốc gia ngồi thiền tại Quảng trường Thời đại, 
thành phố New York, Hoa Kỳ ngày 15/5/2014 nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới (ảnh: 
Minh Huệ).
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• Tu tâm tính: 
Các học viên cần sống theo Chân - Thiện - 
Nhẫn, làm người tốt trong mọi hoàn cảnh, 
dù ở gia đình, nơi công sở hay ngoài xã hội. 
Học viên cần từ bỏ các suy nghĩ và hành vi 
tiêu cực như sát sinh, tranh đấu, tham lam, 
trộm cắp, lừa dối, ghen tị, khoe khoang, lo 
sợ, nóng giận, v.v. 

• Luyện thân thể: 
Luyện 5 bài công pháp (trong đó có một 
bài tĩnh công thiền định) có tác dụng đả 
thông kinh mạch, lưu thông khí huyết, giảm 
ức chế và căng thẳng, an lạc nội tâm, gia 
trì công năng... bổ trợ rất tốt trong quá 
trình tu luyện. Năm bài công pháp của 
Pháp Luân Đại Pháp nhẹ nhàng, chậm rãi 
nhưng đầy uy lực.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công tu 
luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn.
Thông qua việc tu sửa tâm tính và rèn luyện thân thể trong Pháp Luân Đại 
Pháp, những người chân chính tu luyện có thể đạt được trạng thái khỏe 
mạnh, hết bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần.

“Pháp Luân Đại Pháp là một môn thiền định mà bạn có thể tập 

luyện hàng ngày. Môn này bao gồm các bài tập đơn giản và thiền 

định, cùng với triết lý sống giản dị giúp con người hướng thiện… 

Đây mới đúng là môn rèn luyện cả tâm lẫn thân, hiện đang rất 

được yêu chuộng ở phương Tây”.

- Bác sỹ Damon Noto, Học viên Pháp Luân Công Hoa Kỳ -

‘‘

GIỚI THIỆU VỀ 
PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Phần I: 

  Video: https://youtu.be/fYMgv2ecGXs?t=27 

Ảnh: Minh Huệ



“Thế giới cần Pháp Luân Đại Pháp 
Thế giới cần Chân - Thiện - Nhẫn”
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Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hoàn 
toàn tự nguyện, không có đăng ký hội viên, 
không có người quản lý, ai muốn tập thì tập, 
có thể tự tập ở nhà hoặc tập cùng nhau. 

Pháp Luân Đại Pháp không phải tôn giáo, 
không có nghi lễ nhập môn, không có nghi 
lễ thờ phượng hàng ngày, không có giáo 
đường.  

“Hàng triệu người 
trên thế giới đã 
được hưởng lợi 
ích từ các bài 

giảng của Pháp 
Luân Đại Pháp. Bằng 

việc thúc đẩy các nguyên lý Chân – 
Thiện – Nhẫn, môn tập này đã được 
công chúng tiếp nhận tại Canada. Tôi 
khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp tại 
Canada vì chia sẻ nguyên lý này với 
người dân Canada”.

Ông Stephen Harper, Thủ tướng Canada 
(2004-2015), viết thư chào mừng ngày 
Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2014.

Luật sư nhân quyền
Kerry Gore, New Zealand.²

Các học viên Pháp Luân Công từ 
Montreal, Ottawa và Toronto luyện 
công bên cạnh tòa nhà Quốc hội 

Canada ở thủ đô Ottawa ngày 
7/5/2014 nhân kỷ niệm ngày Pháp 
Luân Đại Pháp thế giới 13/5 (ảnh: 

Donna He/Epoch Times).

Khác với các môn khí công thông thường, 
Pháp Luân Đại Pháp nhấn mạnh vào việc tu 
sửa tâm tính là then chốt để đề cao công lực 
và cải biến thân thể. Nếu chỉ tập động tác 
mà không tu tâm tính thì không có tác dụng. 

2
3

Video: https://www.dkn.tv/?p=841745  từ phút 3:13.
https://www.ntdtv.com/gb/2014/05/09/a1108729.html

3
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Toàn bộ các tài liệu hướng dẫn tu 
luyện Pháp Luân Đại Pháp, bao 
gồm cuốn sách chủ đạo “Chuyển 
Pháp Luân”, các kinh sách khác, 
video các bài giảng, video hướng 
dẫn luyện công, nhạc tập, v.v. có 
thể xem và tải miễn phí trên trang 
www.falundafa.org (có tiếng Việt 
và hơn 40 ngôn ngữ khác). 

Thực hành Pháp Luân Đại Pháp 
gồm có hai phần cơ bản sau:

Tu tâm tính theo Chân - Thiện - Nhẫn:
Người học cần đề cao tâm tính của mình 
trong mọi mâu thuẫn, va chạm, dần 
dần buông bỏ các thói hư tật xấu (giả 
dối, nóng giận, thiếu kiên nhẫn, ghen tị, 
khoe khoang...), cần sống tốt với cộng 
đồng... luôn hướng mình trở thành một 
con người tốt hơn và tốt hơn nữa theo 
nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn. Những 
nguyên lý này được giảng giải một cách 
có hệ thống trong cuốn “Chuyển Pháp 
Luân”.

Luyện các bài công pháp:
Song song với việc tu tâm tính theo 
Chân - Thiện - Nhẫn, học viên nên duy 
trì việc luyện 5 bài công pháp một cách 
đều đặn. Có thể sắp xếp thời gian hợp 
lý tùy theo điều kiện công tác, sinh hoạt 
của mỗi người.

Người mới học có thể tự luyện tập theo 
video hướng dẫn, hoặc ra các điểm 
luyện công chung ở các công viên... để 
nhờ học viên đã có kinh nghiệm hướng 
dẫn miễn phí. (Nên đọc cuốn “Đại Viên 
Mãn Pháp” để biết chi tiết về các động 
tác).

***

HƯỚNG DẪN HỌC

PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Phần II:
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Phật Triển Thiên Thủ Pháp
Phần cốt lõi bài công pháp này là 
“căng” và “chùng”, đả thông các 
mạch bị nghẽn của thân thể, tạo 
nên một trường năng lượng mạnh 
mẽ.

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”.

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

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

Thần Thông Gia Trì Pháp
Đây là bài tĩnh công kết hợp với các thủ ấn 
đặc biệt và tư thế tay để thanh lọc tâm và 
thân, nhập định toạ thiền, giúp gia trì năng 
lượng và công năng.

(Ảnh chỉ để tham khảo, xem video hướng dẫn chi tiết tại: phapluan.org)

NĂM BÀI CÔNG PHÁP

Điều quan trọng?

1 2

3 4

5

Năm bài công pháp là một phần không thể tách rời trong quá trình tu luyện và là một yếu 
tố phụ trợ quan trọng để chuyển hoá bản thể... nhưng chỉ luyện động tác mà không đọc 
sách “Chuyển Pháp Luân” để thực tu tâm tính thì vẫn không được coi là một học viên 
Pháp Luân Đại Pháp.
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“Vợ tôi trước đây cũng mang đủ thứ bệnh, 
thấp khớp, dạ dày, tiền đình, huyết áp… 
không tháng nào là không phải đi viện, 
thường xuyên phải bỏ dạy để ở nhà truyền 
thuốc. Khi ấy, mỗi lần về thăm nhà là mỗi 
lần tôi nhìn thấy vợ mình nằm trên giường 
bệnh, cảm thấy vừa thương vợ mà cũng 
thương cả mình. Nhưng sau khi vợ tôi 
bước vào tu luyện Đại Pháp thì thật kỳ diệu, 
tất cả các bệnh tật của cô ấy đều biến mất.
Cô ấy khuyên tôi đọc sách và tu luyện 
Pháp Luân Công nhiều lần, nhưng tôi chỉ 
coi như gió thoảng qua. Tuy nhiên, chứng 
kiến vẻ an nhiên của vợ và nghĩ mình cũng 
không còn con đường nào khác, tôi tập thử 
5 bài công pháp của môn tập, với suy nghĩ 
nếu không hết bệnh thì cũng sẽ biết thêm 
điều mới mẻ bổ sung nghiệp vụ cho mình. 
Thật không ngờ rằng, chỉ sau vài ngày tập 
thử, tôi đã cảm thấy ngực trái mình giảm 
hẳn những cơn đau tức, không còn khó thở 
như trước và mọi thứ trong cơ thể tôi như 
đang dần được hồi sinh trở lại.

Thượng Tá
Nguyễn Quỳnh Xuyên

Điều kỳ diệu này thôi thúc tôi cẩn thận tìm 
hiểu về cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Và 
lần đầu tiên trong đời, tôi được đọc một 
cuốn sách mà từ đầu đến cuối là dạy con 
người ta làm điều tốt chiểu theo nguyên lý 
Chân – Thiện – Nhẫn. Cứ như vậy, tôi kiên 
trì đọc sách, luyện công hàng ngày, cơ thể 
tôi cũng hoàn toàn thay đổi, tôi đã bước 
ra khỏi bóng tối của bệnh tật và sống lạc 
quan vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi nhận ra, một 
cơ thể khỏe khoắn chỉ thực sự đạt được 
khi tâm trong sáng và tấm lòng bao dung.” 
(Chi tiết: https://www.dkn.tv/?p=676137 )

Cựu Giảng viên võ thuật Học viên Phòng Không Không Quân

PHẦN III: CHIA SẺ CỦA CÁC HỌC VIÊN 
VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
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“Tôi nhận ra, tất cả những mệt mỏi, đau 
khổ, thất vọng của tôi đều xuất phát từ 
những truy cầu không chính đáng, do tôi 
đã xa rời các đặc tính Chân, Thiện, Nhẫn 
của vũ trụ. Hoàn toàn không phải vì người 
khác đối xử với tôi không tốt, mà là vì tôi đã 
không biết phải làm một người tốt như thế 
nào. Thế là, tôi quyết tâm tìm lại bản tính 
chân thật, lương thiện vốn có của mình. 
Tháng 7 năm 2015, tôi bắt đầu tu luyện 
Pháp Luân Đại Pháp. 

Cứ thế, những nỗi phiền muộn trong tâm 
tôi tan biến, lòng tôi nhẹ tênh!

Trong quan hệ gia đình, tôi dần có thể coi 
nhẹ lợi ích của bản thân, nghĩ cho người 
xung quanh nhiều hơn trước… Càng dịu 
dàng, tôi càng thấy nội tâm mình mạnh mẽ. 
Một bậc tiền bối nói với tôi rằng: “Bác nhìn 
con rất Thiện, từ bi”.

Trong nghiên cứu và công tác, tôi nỗ lực 
làm thật tốt với nguyện vọng đem lại điều 
có ích cho mọi người, cho xã hội, chứ 
không đặt nặng vấn đề danh hiệu thứ bậc 
như ngày trước. Khi lòng tôi thanh thản nhẹ 
nhàng, những điều tốt đẹp cũng tự nhiên 
tìm đến. Tôi bảo vệ thành công luận án 
Tiến sỹ và được đề cử Luận án xuất sắc chỉ 
3 ngày trước khi sinh bé trai đầu lòng. Sau 
đó, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam 
toàn cầu (AVSE-G) tin tưởng giao cho tôi 
quản lý một dự án quan trọng.”
(Chi tiết: https://www.dkn.tv/?p=718694 )

Tiến sỹ 
Lê Thị Thuỳ Linh
Giảng viên đại học, Cộng hoà Pháp
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“Trước đây tuy là bác sỹ nhưng cô mắc 
rất nhiều bệnh: tim mạch, tiểu đường, 
huyết áp… Cô đã đi chữa khắp các nơi, 
thậm chí được cả GS. Phạm Gia Khải, 
người dẫn đầu về ngành tim mạch của 
Việt Nam chữa trị cho nhưng cũng 
chẳng ăn thua. Cơ duyên lại được đắc 
Pháp này… Tu luyện là điều vượt trên 
đời thường, nhưng là hiện thực, là khoa 
học chân chính. Khi tâm tính đề cao 
lên, thì vật chất cũng biến đổi, cơ thể 
cũng biến đổi. Đó là điều mà khoa học 
hiện đại không phải là không giải thích 
được.”
(Chi tiết: https://www.dkn.tv/?p=1256116 )

“Phật gia cho rằng, điều tâm niệm lớn 
nhất của đời người chính là “phản bổn 
quy chân” – tu luyện để quay trở về với 
bản tính thuần tịnh, nguyên sơ của sinh 
mệnh. Và rằng, Chân – Thiện – Nhẫn 
là cội nguồn của những điều tốt đẹp. 
Có Nhẫn để tha thứ cho lỗi lầm của 
người khác, có Thiện để đem điều tốt 
lành trao cho người khác, có Chân để 
nói và làm điều gì đều xuất phát từ đáy 
lòng mình.

Trải qua hơn nửa đời người, đã đi nhiều 
nơi trên thế giới, tôi từng chứng kiến 
nhiều sự bất công đằng sau vẻ hào 
nhoáng của đô thị phồn hoa, thấy được 
thân phận những con người nghèo khổ, 
lầm than… Cảm giác bất lực, bế tắc 
thường lưu lại mãi trong tâm khảm. Chỉ 
đến khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, 
những nút thắt kia mới được giải khai. 
Tôi tự nhủ, mọi bất hạnh và khổ đau 
của nhân gian đều có thể được hóa 
giải bởi phương pháp tu luyện này.”
(Chi tiết: https://www.dkn.tv/?p=1259340 )

‘‘ ‘‘Bác sỹ, thầy thuốc Ưu tú 
Nguyễn Thu Vệ

Cơ trưởng
Nguyễn Tuấn Dũng

***

***
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“Trong sách Chuyển Pháp Luân dạy 
rằng Tu luyện. Chữ Tu này không giống 
như phải lên chùa tu, bởi vì Pháp dạy 
chúng ta tu giữa đời thường. Tu luyện 
là tu tâm tính và luyện 5 bài công pháp. 
Pháp Luân Công dạy nhiều điều để 
mình sống tốt hơn. Ba chữ Chân – 
Thiện – Nhẫn nghe thì dễ nhưng thực 
hành lại không dễ chút nào khi mình 
sống giữa đời thường, mọi cư xử hành 
vi trong cuộc sống xảy ra rất khó kiểm 
soát được...

Theo Vi nghĩ thì đấy mới là tu luyện, 
không phải cứ lên chùa là mới tu, mà 
đây là tu tâm tính, đối đãi với những 
người xung quanh, với bạn bè, với 
những người xa lạ, chỉ bằng nụ cười, 
ánh mắt cùng với tâm an lành, thì cũng 
đem lại niềm vui cho mọi người. Vi 
nghĩ, tu trong đời thường thì mình tu từ 
cái nhỏ nhất như vậy.” 
(Chi tiết: https://www.dkn.tv/?p=754163 )

“Khi tôi đang đau đớn vì chấn thương, 
đứng lên tập các bài công pháp thì 
thấy cơ thể thay đổi ngay, giơ tay lên 
không hề đau nữa. Các bộ phận trong 
cơ thể như được chỉnh lại, càng ngày 
càng khoẻ hơn. Những căn bệnh từ 
lạnh bàn chân, thiên đầu thống, hắt hơi 
sổ mũi và cơ thể yếu nhược sinh ra từ 
những suy nghĩ tiêu cực cũng dần biến 
mất. Chỉ cần mở cuốn sách ra đọc thôi 
là tôi cảm giác đã khác ngay rồi, thấy 
mình tĩnh lặng như nước.”
(Chi tiết: https://www.dkn.tv/?p=1036625 )

‘‘ ‘‘Nghệ sĩ múa
Lê Vi

Cầu thủ
Ngọc Anh

*** ***
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‘‘ ‘‘Ca sỹ, nhạc sỹ Phần Lan
Anna Kokkonen

“Khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, 
chỉ sau lần đầu tiên tập thử, tôi đã 
cảm thấy rất nhiều năng lượng đang 
lưu chuyển và thật sự khai thông phần 
lưng của tôi, nó kêu răng rắc, và thực 
sự thay đổi. Tôi đổ mồ hôi như khi 
được huấn luyện cường độ cao. Tôi 
biết có điều gì đó to lớn đã xảy ra. Tôi 
không biết đó là gì, nhưng tôi cảm thấy 
rất tốt.

Trong khoảng một tháng rưỡi, tất cả 
những đau đớn của tôi ở lưng, và trên 
thân thể đã hoàn toàn biến mất.” 
(Chi tiết: https://www.dkn.tv/?p=286726)

“Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại 
Pháp từ năm 2006... Đó là điều tuyệt 
vời nhất từng đến với tôi. Tôi trở nên 
rất khỏe mạnh, cả về thể chất lẫn tinh 
thần. Là một ca sỹ kiêm nhạc sỹ, tôi 
cũng được khơi nguồn cảm hứng từ 
Pháp Luân Đại Pháp.”
 (Video: https://youtu.be/DlSddwbeMOw?t=1143 )

Vận động viên Martins Rubenis tập Pháp Luân 
Công tại Olympic mùa đông Sochi 2014 (ảnh: 
La.lv).

Ca sỹ Anna Kokkonen biểu diễn tại sự kiện 
chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 
2015, được tổ chức ở Quảng trường Foley, gần 
Tòa thị chính thành phố New York, Mỹ vào 
ngày 13/5/2015 (ảnh: Minh Huệ).

Cựu vận động viên Olympic, Cộng hòa 
Latvia 
Martins Rubenis
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‘‘ ‘‘Doanh nhân Thụy Điển 
Vasilios Zoupounidis

Nghệ sỹ đánh trống Hoa Kỳ 
Sterling Campbell

Ông Vasilios Zoupounidis nhận giải thưởng 
“Doanh nhân tiên phong” năm 2011 do đích 
thân Quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gus-
taf trao tặng tại Cung điện Hoàng gia ngày 
17/10/2011 (ảnh: Epoch Times).

“Vào mùa xuân năm 1998, tôi tình cờ 
ghé thăm trang web của Pháp Luân 
Công trên mạng internet. Tôi đã tải 
xuống tất cả kinh sách, vợ chồng tôi đã 
dành trọn cuối tuần để đọc chúng. Sau 
đó, chúng tôi đến một điểm luyện công 
gần nhà và bắt đầu tu luyện. Thông qua 
tu luyện, tôi đã tìm thấy sự an hòa nội 
tâm. Sức khỏe của tôi cải thiện đáng 
kể. Chứng đau lưng, dị ứng phấn hoa 
và bụi, cùng các vấn đề dạ dày do căng 
thẳng, tất cả đã biến mất. Quan trọng 
nhất là, tôi đã tìm thấy ý nghĩa chân 
chính của cuộc đời.”
(Chi tiết: www.dkn.tv/?p=240056 )

Campbell từng là nghệ sỹ đánh trống 
cho ngôi sao nhạc rock David Bowie 
trong suốt 14 năm. Anh từng nghiện 
rượu, thuốc lá và ma túy trước khi biết 
đến Pháp Luân Công vào năm 1996.
Campbell chia sẻ với NTD vào năm 
2017: “Tôi đã cố gắng cai bỏ những 
thứ này mà không được. Nhưng chỉ 2 
tuần sau khi bắt đầu tập Pháp Luân 
Công, tôi thấy rằng tôi không còn muốn 
hút thuốc, uống rượu hay sử dụng ma 
túy nữa...

Rất nhiều người ủng hộ tôi. Nhiều 
người biết rằng tôi tập Pháp Luân 
Công, tôi còn tham gia các hoạt động 
có liên quan [đến Pháp Luân Công]... 
Nếu bạn gõ tên tôi vào Google, bạn có 
thể tìm thấy thông tin về tôi và việc tôi 
tập Pháp Luân Công.”

Nghệ sỹ Sterling Campbell đánh trống trong 
một buổi biểu diễn của ca sỹ David Bowie (ảnh: 
Youtube).
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“Các bài tập của Pháp Luân Công, thực ra, ban đầu còn được chính quyền Trung Quốc 
khuyến khích vì đem lại lợi ích sức khỏe và giúp giảm chi phí y tế cho chính phủ”, luật 
sư nhân quyền Canada David Matas cho biết trong cuộc phỏng vấn với Tiến sỹ Robert 
Donmoyer, Đại học San Diego, Mỹ.
Tuy nhiên, vào ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công 
trên toàn quốc. Lý do dẫn đến quyết định này bao gồm các khía cạnh sau:

PHẦN IV: CUỘC ĐÀN ÁP 

PHÁP LUÂN CÔNG Ở TRUNG QUỐC

Vì sao chính quyền Trung Quốc bức hại 
Pháp Luân Công?

Một cảnh tập Pháp Luân Công thường thấy ở Trung Quốc trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999 
(ảnh: faluninfo.net).

Video: https://youtu.be/Hil1MecDeCg?t=212 

4

4
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Chỉ vài năm sau khi được giới thiệu ra 
công chúng, Pháp Luân Công đã thu hút 
70-100 triệu người tập ở Trung Quốc, vượt 
quá số lượng đảng viên đương thời (khi đó 
khoảng 60 triệu người). Sự đón nhận nồng 
nhiệt của người dân Trung Quốc đối với 
Pháp Luân Công đã khiến Giang Trạch Dân 
nảy sinh lòng đố kỵ và lo sợ quyền lực cá 
nhân bị lu mờ.

“Với việc khăng khăng đòi đàn áp quyết 
liệt, Giang có thể hoàn thành hai mục 
đích: một là thể hiện khả năng khống 
chế Đảng theo ý muốn của ông ta và 
hai là loại bỏ điều mà ông ta coi là mối 
đe dọa tiềm tàng đối với sự cai trị và 
chế độ của ông ta”. (Spiegel, 2002, 
tr. 88)

Đố kỵ và quyền lực

Nguyên Quốc vụ khanh Canada David Kil-
gour cho biết tại diễn đàn TEDxMünchen 
2015: “Cứ khoảng 10 năm, ĐCSTQ lại bắt 
đầu đàn áp một nhóm người thiểu số, tôi 
nghĩ mục đích chính là để gieo rắc nỗi sợ 
hãi cho phần đông dân chúng”.

Ông Kilgour liệt kê 3 chiến dịch đàn áp của 
ĐCSTQ kể từ năm 1950, gồm Đại Nhảy Vọt 
(1958-1962) làm khoảng 40 triệu người 
chết đói, Đại Cách mạng Văn hóa (1966-
1976) khiến 2 triệu người bị giết hại, Thảm 
sát Thiên An Môn năm 1989 đã cướp đi 
sinh mạng của hàng trăm, thậm chí hàng 
ngàn sinh viên kêu gọi dân chủ.

Đúng 10 năm sau Thảm sát Thiên An Môn, 
ĐCSTQ dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch 
Dân đã phát động chiến dịch đàn áp Pháp 
Luân Công. Như vậy, Pháp Luân Công là 
nạn nhân tiếp theo của chiến dịch đàn áp 
theo định kỳ của ĐCSTQ. 

Đàn áp theo định kỳ

“

Hàng trăm ngàn sinh viên Trung Quốc tập trung 
tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để kêu 
gọi chính phủ mở rộng dân chủ và giải quyết tham 
nhũng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đáp trả họ 
bằng một cuộc đàn áp đẫm máu bằng súng ống 
và xe tăng vào ngày 4/6/1989 (ảnh: ABC News).

Cảnh sát Trung Quốc đánh đập một học viên 
Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn 
(ảnh: Vision Times).

 Spiegel, M. (2002). Dangerous meditation: China’s campaign against Falungong. New York, Washington, London, 
Brussels: Human Rights Watch.
Video: https://youtu.be/Lv5HF5x14Qo?t=272 

6

5

6

5
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Được mệnh danh là xứ sở Thần Châu 
(miền đất của Thần), Trung Quốc có 
lịch sử  hàng ngàn năm tín ngưỡng vào 
Phật, Đạo, Thần, thiện ác hữu báo... 
Tuy nhiên, kể từ khi lên cầm quyền, 
ĐCSTQ liên tục bức hại các đức tin 
truyền thống, thay thế tín ngưỡng Thần 
Phật bằng thuyết vô thần. Những cảnh 
tượng đập phá chùa chiền, lăng mạ 
Thần Phật, bức hại những người có đức 
tin,... đã trở nên bình thường trong thời 
Đại Cách mạng Văn hóa. Tất cả các tôn 
giáo lớn ở Trung Quốc như Phật giáo, 
Đạo giáo, Nho giáo, Thiên Chúa giáo 
đều không thoát khỏi bị đàn áp.

Dù không phải tôn giáo, sự phổ biến 
của Pháp Luân Công vào những năm 
90 đã khơi dậy những đức tin truyền 
thống và tín ngưỡng Thần, Phật của 
người Trung Hoa. Vì vậy, ĐCSTQ muốn 
kiểm soát Pháp Luân Công nhưng lại 
không thể kiểm soát môn này như các 
tôn giáo hiện nay ở Trung Quốc.

Kiểm soát tín ngưỡng

Luật sư nhân quyền David Ma-
tas cho biết tại Hội nghị Bàn tròn 
2017: 

“Nếu tìm hiểu điều gì đang diễn ra với 
các nhà thờ Công giáo ở Trung Quốc, 
bạn sẽ thấy ĐCSTQ bổ nhiệm giám 
mục; với Phật giáo [Tây Tạng], đảng 
chọn ra Ban Thiền Lạt Ma; với Hồi giáo, 
đảng cử cả lãnh tụ Hồi giáo. Họ không 
thể làm thế với Pháp Luân Công, và 
vì họ không thể kiểm soát bằng cách 
bổ nhiệm người đứng đầu Pháp Luân 
Công nên họ chỉ còn cách đàn áp. 

Điều này phần nào lý giải vì sao có cuộc 
bức hại, nhưng nó cũng cho thấy sức 
mạnh của pháp môn này, vì Pháp Luân 
Công không thể bị hủy hoại bằng cách 
bổ nhiệm người đứng đầu do đảng chỉ 
định, bởi vì Pháp Luân Công không có 
người đứng đầu.” 

Cảnh đập phá và lăng mạ tượng Phật trong 
thời Đại Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc 
(ảnh: Vision Times).

Video: https://youtu.be/6oztKTe3kLk?t=6567

7
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Bức Hại Pháp Luân Công

Trong những năm giữ quyền 
lực tối cao tại Trung Quốc, 
Giang Trạch Dân đã thiết lập 
một bộ máy đàn áp Pháp Luân 
Công mà vận hành tới tận 
ngày nay.

Chỉ lệnh của Giang Trạch Dân 
trong cuộc bức hại Pháp Luân 
Công là “bôi nhọ thanh danh, 
hủy hoại thân thể, vắt kiệt tài 
chính” của các học viên.

“Bôi nhọ thanh danh” - Tuyên 
truyền phỉ báng

Chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Pháp 
Luân Công được thực hiện trên toàn Trung 
Quốc và đồng thời ở nước ngoài, thông 
qua truyền hình, báo, đài, internet, chụp 
mũ Pháp Luân Công bằng những cáo buộc 
như “mê tín”, “tà đạo”, “làm chính trị”...

Các nhà quan sát nhận định những lời 
tuyên truyền này thực chất là công cụ của 
chính quyền Trung Quốc nhằm bức hại 
Pháp Luân Công và biện minh cho chính 
tội ác này. 

Tuy nhiên, một số hãng truyền thông nước 
ngoài đã vô tình hoặc hữu ý tiếp tay cho 
Bắc Kinh khi họ đề cập đến Pháp Luân 
Công theo những lời tuyên truyền của giới 
truyền thông Trung Quốc. 

CÁCH CHÍNH QUYỀN TRUNG QUỐC 
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“Hủy hoại thân thể” - Tra tấn, 
mổ cướp nội tạng

Đã có nhiều báo cáo về tình trạng chính 
quyền Trung Quốc tra tấn có hệ thống, bỏ 
tù bất hợp pháp, cưỡng bức lao động, sử 
dụng các thuốc độc hại nhằm hủy hoại 
tinh thần và thân thể của các học viên 
Pháp Luân Công. Một số người thậm chí 
đã bị giết hại vì không chấp nhận “chuyển 
hóa”, tức là cam kết từ bỏ tập Pháp Luân 
Công.

Các nhà điều tra quốc tế cũng phát hiện 
hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức 
do chính quyền Trung Quốc bảo trợ mà 
nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp 
Luân Công. 

Vài năm kể từ khi bắt đầu đàn áp Pháp 
Luân Công, ngành cấy ghép nội tạng của 
Trung Quốc phát triển siêu tốc từ mức độ 
gần như bằng 0 trở thành quốc gia ghép 
tạng lớn thứ 2 thế giới. Cùng với đó, các 
bác sỹ phẫu thuật Trung Quốc cũng trở 
thành những kẻ giết người.

Mở rộng đàn áp ra nước ngoài

ĐCSTQ tìm cách mở rộng cuộc đàn áp 
Pháp Luân Công ra bên ngoài Trung Quốc 
thông qua biện pháp tuyên truyền và gây 
áp lực đối với các chính phủ và giới truyền 
thông nước ngoài.

Báo cáo ngày 7/2/2002 của Tổ chức Theo 
dõi Nhân quyền   cho biết, Trung Quốc đã 
tìm cách kiềm chế sự phát triển của Pháp 
Luân Công trên trường quốc tế bằng cách 
cảnh báo các nước rằng việc chấp nhận 
môn tập này có thể đe dọa đến mối quan 
hệ song phương.

Ngay cả giới chức Mỹ cũng bị yêu cầu 
phải hủy bỏ những tuyên bố ủng hộ Pháp 
Luân Công. Ngày 21/2/2002, tờ Wall 
Street Journal đưa tin: “Chính phủ Trung 
Quốc không chỉ bức hại Pháp Luân Công 
tại Trung Quốc, mà còn kêu gọi các quan 
chức Mỹ địa phương tránh xa hoặc thậm 
chí bức hại họ ngay trên đất Mỹ. Lời kêu 
gọi thường kết hợp đưa tin sai lệch cùng 
những chiêu trò đe dọa, và trong một số 
trường hợp, gây áp lực ngoại giao và hợp 
tác thương mại một cách ranh mãnh”.

“Vắt kiệt tài chính” - Đuổi việc, 
phạt tiền, cắt bỏ phúc lợi xã hội

Trong suốt cuộc đàn áp, chính quyền 
Trung Quốc gây sức ép cho các chủ lao 
động phải sa thải các nhân viên tập Pháp 
Luân Công. Các học viên không chỉ bị bắt 
giam mà còn phải nộp những khoản tiền 
phạt vô lý, có nhiều trường hợp còn bị cắt 
bỏ các phúc lợi xã hội như lương hưu. 

Một học viên Pháp Luân Công bị chính quyền 
Trung Quốc bắt bớ tại Quảng trường Thiên An Môn 
năm 2001 (ảnh: Minh Huệ).

8

9 

10

Bác sỹ Trung Quốc trở thành những kẻ giết người như thế nào?: https://www.dkn.tv/?p=328631 

https://www.hrw.org/news/2002/02/07/china-repression-against-falungong-unabated

Will Chinese Repression Play in Peoria. The Wall Street Journal, Thursday, February 21, 2002 

8
9
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CÁC ĐỘNG THÁI CHÍNH THỨC 

Hạ viện Mỹ đã đưa ra nhiều nghị quyết 
lên án và yêu cầu chính quyền Trung 
Quốc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp 
Luân Công. 
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* Báo cáo Kilgour-Matas năm 2007 của cựu Quốc 
vụ khanh Canada David Kilgour và luật sư nhân 
quyền David Matas (bản tiếng Anh     và tiếng Việt)

* Báo cáo The Slaughter (tạm dịch: Đại Thảm sát) 
của nhà báo điều tra Ethan Gutmann

* Báo cáo An Update:     Báo cáo chung của các nhà 
điều tra Kilgour, Matas, Gutmann, được công bố 
vào tháng 6/2016

* Báo cáo của Tổ chức thế giới điều tra về cuộc đàn 
áp Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố kết quả 10 
năm điều tra vào tháng 8/2016

http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-eng.pdf
http://vn.minghui.org/news/52547-gioi-thieu-sach-thu-hoach-dam-mau-ban-tieng-viet.html
https://ethan-gutmann.com/the-slaughter/
https://endtransplantabuse.org/an-update/
http://www.upholdjustice.org/node/370 
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. Liên minh châu Âu đã ra nghị quyết yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt 
thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm 
khác: Nghị quyết 0048/2016 (tháng 7 năm 2016).
. Tòa án Xét xử Trung Quốc (China Tribunal) ra phán quyết vào tháng 6/2019 
thẳng thắn tuyên bố chính quyền Trung Quốc là một “chính quyền tội phạm” khi 
bảo trợ cho hoạt động thu hoạch nội tạng từ những người vô tội. 
(Chi tiết: https://chinatribunal.com/final-judgment-report/)

. Nghị quyết 343 (ngày 13/6/2016)

. Nghị quyết 605 (ngày 16/3/2010)

. Nghị quyết 304 (ngày 16/10/2003)

. Nghị quyết 188 (ngày 24/7/2002)

. Nghị quyết 218 (ngày 18/11/1999)

THẾ GIỚI LÊN ÁN CUỘC ĐÀN ÁP 
Pháp Luân Công

CÁC BÁO CÁO ĐIỀU TRA VỀ NẠN THU HOẠCH TẠNG CƯỠNG 
BỨC CỦA CHÍNH QUYỀN TRUNG QUỐC
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Ông Dan Fefferman, Giám đốc điều hành, 
Liên hiệp Tự do Tôn giáo Quốc tế 

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một 
trong những vi phạm nhân quyền tồi tệ 
nhất trên thế giới! Nó hoàn toàn sai trái! 
Nó phải chấm dứt ngay lập tức! Nghị viện 
Hoa Kỳ phải làm nhiều hơn để lên tiếng 
phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công. 
Tổng thống Hoa Kỳ phải lên tiếng phản 
đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.”
(Video:https://youtu.be/1WzhJsyPWhA?t=83)

Nghị sỹ Elizabeth May, Lãnh đạo Đảng 
Xanh Canada 

“Hỡi chính phủ và giới lãnh đạo của nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi 
xin nhắc các vị rằng, giờ đã là thế kỷ thứ 
21, đã đến lúc hòa nhập với cộng đồng 
thế giới, hãy tôn trọng pháp quyền, hãy 
hiểu những yêu cầu cơ bản về tôn trọng 
nhân quyền, và chấm dứt cuộc đàn áp 
đối với Pháp Luân Đại Pháp hay Pháp 
Luân Công”. 
(Video: https://youtu.be/ppiEuVaC5d8?t=110)

Tiến sỹ T. Kumar, Tổ chức Ân xá Quốc tế

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không 
bao giờ làm hại bất cứ ai. Họ chỉ thực 
hành môn tập thiền định của mình. Đó là 
điều mà chúng tôi muốn hỏi: Chính quyền 
Trung Quốc, tại sao các ông muốn làm 
hại những người không bao giờ làm hại 
các ông hay bất kỳ ai khác?” 
(Video: https://youtu.be/0HP0TEkuVIM?t=74) 

Ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh 
Canada phụ trách khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương

“Người Trung Quốc đi tới đâu cũng nên 
phải đối diện với chất vấn này: Chính 
phủ các vị đang giết hại công dân mình, 
những người tập các bài tập nhẹ nhàng, 
họ không bạo lực, không làm chính trị, họ 
tin vào Chân - Thiện - Nhẫn, đó là các học 
viên Pháp Luân Công. Chính phủ các vị 
giết hại những người này để lấy nội tạng 
của họ sao? Quả là hành vi đáng phẫn 
nộ. Đó có phải là một chính phủ văn minh 
không?”
(Video: https://youtu.be/8ErIeAhubAU?t=482 )
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Việt Nam đang đi chung dòng với 
những quốc gia văn minh khác trên 
thế giới khi người dân có thể tập luyện 
Pháp Luân Công ở những khuôn viên 
công cộng. Tuy nhiên, do vị trí gần 
Trung Quốc cũng như ảnh hưởng từ 
chính sách tuyên truyền và hăm dọa 
từ Bắc Kinh, nên khó tránh khỏi những 
thông tin sai lệch về Pháp Luân Công 
được truyền tới Việt Nam.

Dù vậy, nhiều nhân sỹ trên thế giới đã 
lên tiếng bác bỏ những lời tuyên truyền 
của Bắc Kinh, giúp công chúng có hiểu 
biết đúng đắn về Pháp Luân Công.

PHẦN V: 
TUYÊN TRUYỀN CỦA BẮC KINH 

Bị làm sáng tỏ

Giáo sư Wendy Rogers, Phó Giám đốc, 
Trung tâm Nghiên cứu Giá trị và Đạo đức 
Đại học Macquarie, Australia 

“Không có bằng chứng nào cho thấy 
Pháp Luân Công là tà đạo. Không có 
bằng chứng nào cho thấy họ có động 
thái chính trị nhằm lật đổ chính quyền 
Trung Quốc. Không có bằng chứng nào 
cho thấy điều gì, ngoài việc họ có mong 
muốn sâu sắc là được làm theo đức tin 
của mình trong hòa bình mà không bị 
giam giữ và giết hại.”
(Video: https://youtu.be/MH8vF76Lv5E?t=214 )

Ông Edward McMillan-Scott, Phó Chủ 
tịch Nghị viện châu Âu (nhiệm kỳ 2004-
2014) tại Hội nghị toàn thể cấy ghép 
châu Âu năm 2010 

“Tôi đã gặp hàng trăm học viên Pháp 
Luân Công. Họ không phải giáo phái, 
không phải tà giáo, không thu tiền, 
không tẩy não… không có bất cứ đặc 
điểm nào của tà giáo.”
(Video: https://youtu.be/5C29jK36HZ4?t=145 )

Nghị sĩ Australia Craig Kelly

“Tôi thấy mình có trách nhiệm phải lên 
tiếng rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và 
Chân – Thiện – Nhẫn là những giá trị mà 
chúng ta tôn trọng trên khắp thế giới.”
(Video: https://youtu.be/MnAW4EWLVLk?t=69)
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Bà Ann-Sofie Alm, Đại biểu Quốc hội 
Thụy Điển
“Các học viên Pháp Luân Công rất ôn 
hòa. Họ ủng hộ Chân - Thiện - Nhẫn, đó 
chính là điều mà thế giới cần có vào lúc 
này.”
(Video: https://youtu.be/IztUSAMkj9M?t=123 )

Doanh nhân Phan Hồng Hải, Quản lý vùng 
Toyota Việt Nam

“Tôi đã đi rất nhiều nước và ở đâu Pháp 
Luân Công cũng được ủng hộ. Một số nơi 
ở Việt Nam xảy ra tình trạng sách nhiễu 
học viên, đó là do hiểu sai hoặc thông tin 
không đầy đủ. Tôi tin là tất cả mọi người 
rồi sẽ nhận ra vẻ đẹp và sự chân chính 
của môn tu luyện Phật gia này.”
(Chi tiết: https://www.dkn.tv/?p=646894 )

Bà Eléonore Tassa, Phụ trách viên về 
truyền thông của Công ty Lotus Sacré, 
Cộng hòa Pháp

“Ở Pháp, càng ngày càng có nhiều người 
biết đến sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, 
hiểu rõ về cuộc bức hại và những tuyên 
truyền giả dối từ ĐCSTQ. Mong các bạn 
Việt Nam hiểu rõ sự thật về Pháp Luân 
Công, đừng bị đánh lừa bởi những tuyên 
truyền giả dối từ Trung Quốc.”
(Chi tiết: https://www.dkn.tv/?p=881321 )

Luật sư nhân quyền David Matas tại Hội 
nghị Bàn tròn 2017

“Pháp Luân Công thậm chí còn không 
phải là một tổ chức, vì đó chỉ là một bộ 
các bài tập với nền tảng về tinh thần. 
Mọi thứ đều có trên mạng internet, bạn 
không phải trả chút tiền nào, bạn không 
phải đăng ký gì cả. Bạn có thể bắt đầu 
tập bất cứ khi nào bạn muốn, bỏ tập bất 
cứ khi nào bạn muốn. Bạn không phải 
nói với ai là bạn đang tập. Các nguyên 
tắc của họ rất đơn giản và đạo đức, tất 
cả những điều đó là sự thực.”
(Video: https://youtu.be/6oztKTe3kLk?t=335 )

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các 
bài công pháp gần Tháp Eiffel, thủ đô Paris 
của nước Pháp nhân ngày Pháp Luân Đại 
Pháp thế giới 2015 (ảnh: The Epoch Times).
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Bác sỹ, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thu Vệ

“Thực ra Pháp Luân Công là một môn 
tu luyện Phật Gia. Cô không thấy có vấn 
đề chính trị nào ở trong này cả. Điều 
chính yếu nhất của pháp môn là tu tâm 
tính, đưa con người thành người tốt, tốt 
hơn lên, không có một chút gì là chính 
trị. Vì Pháp Luân Công không có người 
đứng đầu, không có văn phòng làm 
việc, không có danh sách, ai đến tập thì 
tập, ai không đến tập thì thôi, không ai 
gò ép ai cả, trong toàn bộ quyển sách 
Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính 
của Pháp Luân Công) không có một 
chỗ nào nói về chính trị, chỉ là tu tâm, 
dần dần đạt trí huệ vượt xuất cảnh giới 
người thường…” 
(Chi tiết: https://www.dkn.tv/?p=1256116 )

Thiếu tướng Nguyễn Quang Thống, 
nguyên Tổng biên tập báo Quân đội

“Tôi thấy Pháp Luân Công không liên 
quan gì tới chính trị. Tôi thấy đây là 
Pháp môn tu luyện tâm tính con người, 
rèn luyện sức khỏe con người theo tiêu 
chuẩn Chân - Thiện - Nhẫn, làm cho 
con người sống tốt đẹp hơn, xã hội yên 
bình hơn.

Tôi thấy Chính phủ mà phổ biến Pháp 
Luân Công cho toàn dân thì chỉ có lợi. 
Tôi thấy là quá nhiều lợi ích, một là có 
sức khỏe, hai là tâm tính được thư thái. 
Như cá nhân tôi thì tính nóng bớt đi, 
những thứ nghiện ngập làm hại sức 
khỏe như trước đây tôi cũng chẳng còn 
bị khổ sở nữa. Cho nên đúng gọi là tâm 
thế thư thái, sức khỏe bảo đảm.”
(Chi tiết: https://www.dkn.tv/?p=1216555 )
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Cuộc đàn áp Pháp Luân Công tới 

nay đã kéo dài hơn 20 năm. Có 

người có thể nghĩ: “Đó là việc 

của Trung Quốc, đó là chuyện 

của các học viên Pháp Luân 

Công, đâu liên quan gì đến tôi?”. 

Thực tế là cái ác ở nơi này có thể gây 
ra những hậu quả khôn lường cho cái 
thiện ở bất kỳ đâu.

Chính quyền Trung Quốc đang áp 
dụng cách thức bức hại Pháp Luân 
Công, trong đó có việc mổ cướp nội 
tạng, đối với các nhóm dân khác, như 
người Tây Tạng, dân tộc Duy Ngô Nhĩ 
và những người theo đạo Cơ Đốc tại 
gia ở Trung Quốc. 

Cái ác không có biên giới. Khi các bác 
sỹ đã quen với việc giết người để lấy 
nội tạng, thì có ai có thể tự tin nói rằng 
bản thân và con cháu mình không bao 
giờ trở thành nạn nhân?

PHẦN VI:

NHỮNG CHUYỆN NÀY 
LIÊN QUAN ĐẾN BẠN 

NHƯ THẾ NÀO?

Napoleon từng nói: “Thế giới 
phải chìm đắm trong đau khổ 
không phải vì tội ác của những 
kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của 
những người tốt”. 

“

“

“
Các học viên Pháp Luân Công từ các nước diễu hành 
tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, vào ngày 20/7/2017, 
trong khi cầm di ảnh của những học viên bị bức hại 
đến chết ở Trung Quốc (ảnh: Minh Huệ).
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PHẦN VI:

NHỮNG CHUYỆN NÀY 
LIÊN QUAN ĐẾN BẠN 

NHƯ THẾ NÀO?
“Những gì đang diễn ra ở Trung 
Quốc, đặc biệt nạn mổ cướp nội 
tạng, là một mối đe dọa đối với toàn 
thể nền văn minh của chúng ta... 
Khi người ta coi người còn sống 
như một món hàng và mổ cướp nội 
tạng, chúng ta cần phải suy nghĩ 
xem cuộc đời con cháu chúng ta sẽ 
ra sao, mọi người cần phải đứng lên 
phản đối điều đó.”
Giáo sư Lucia Dunn, Đại học Ohio State, Hoa 
Kỳ (Chi tiết: https://www.dkn.tv/?p=314487) 

“

Biết bao sinh mệnh đã mất đi vì những 
cuộc hành ác trong suốt hơn 70 năm cầm 
quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ), từ các phong trào Tam phản, 
Ngũ phản, Cách mạng Văn hóa, xâm lược 
Việt Nam năm 1979, thảm sát sinh viên tại 
Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, 
bức hại các học viên Pháp Luân Công từ 
năm 1999 đến nay, đàn áp dân tộc thiểu 
số Duy Ngô Nhĩ, các hành vi hung hăng 
trên Biển Đông... bưng bít thông tin và 
trừng phạt những người cảnh báo công 
chúng về dịch viêm phổi COVID-19, khiến 
virus corona lây lan khắp thế giới.

Những tội ác suốt hàng chục năm qua, 
cùng với những tổn thất trên toàn thế 
giới vì COVID-19, tựa như những “hóa 
đơn đang đến ngày tất toán” của ĐCSTQ. 
Những ai thân cận với ĐCSTQ đều đang 
gặp nguy hiểm, theo nhận định của nghị sỹ 
Australia Bernie Finn.
(Video: https://www.dkn.tv/?p=1417640 )

Tòa án Xét xử Trung Quốc (China Tribu-
nal) có trụ sở ở Luân Đôn cũng đã cảnh 
báo điều đó trong Phán quyết Cuối cùng 
liên quan đến tội mổ cướp nội tạng của 
chính quyền Trung Quốc. Phán quyết được 
công bố vào tháng 6/2019 có ghi: “Bất kỳ 
ai tương tác một cách sâu rộng với Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm các 
bác sỹ và tổ chức y tế, các ngành công 
nghiệp và doanh nghiệp, đặc biệt là các 
hãng hàng không, công ty du lịch, công 
ty dịch vụ tài chính, công ty tư vấn luật, 
các hãng dược phẩm, bảo hiểm, cùng các 
du khách đơn lẻ, các tổ chức giáo dục và 
nghệ thuật, giờ cần phải nhận ra một thực 
tế rằng, trong phạm vi được đề cập đến 
trong Phán quyết này họ đang tương tác 
với một chính quyền tội phạm”.

Nếu nói “ĐCSTQ chính hay tà thì liên quan gì 
tới tôi”, có lẽ đã đến lúc chúng ta hiểu rằng 
an nguy của mình lại phụ thuộc vào việc 
chúng ta có nhận ra bản chất của ĐCSTQ 
và đưa nó ra trước ánh sáng hay không?



Được sống trong một thế giới bình yên và hạnh phúc có lẽ là điều mong nguyện 
của bất kỳ ai. Những người gửi tặng bạn cuốn sách này thành tâm kính chúc 
bạn và những người thân yêu của bạn có được sự bình an và tương lai tốt đẹp!

Để góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, bạn có thể lên tiếng như nhiều 
nhân sỹ trên thế giới, giúp lan tỏa các giá trị tốt đẹp và xua tan những ảnh 
hưởng độc hại từ hoạt động tuyên truyền của ĐCSTQ.

Ông Stratos Tzortzoglou, diễn viên Hy Lạp

“Chân, Thiện, Nhẫn - Tôi nghĩ đó là ý nghĩa của đời người.
Đây là điều mà thế giới cần!”
( https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/13/170069p.html)
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Bà Janet Rice, Thượng nghị sỹ Australia 

“Chúng ta phải hành động, chúng ta phải làm mọi cách 
để chấm dứt hành vi tàn bạo này của chính quyền Trung 
Quốc, vì nếu không làm thế, chúng ta cũng đang đồng lõa 
với họ.”
(Video: https://youtu.be/eSKvV5YsD-M?t=92 )

Ông Niclas Malmberg, Đại biểu Quốc hội Thụy Điển 

“Vậy chúng ta cần làm gì? Chúng ta phải công bố sự thật 
về những điều đang xảy ra ở Trung Quốc để có nhiều 
người hơn nữa biết đến tình trạng này.”
(Video: https://youtu.be/sr-a1NkQjoA?t=48 )

Giáo sư Paul Macneill thuộc Trung tâm Đạo đức Y tế của Đại 
học Sydney, Australia 

“Tôi tin là các bạn cũng như tôi, muốn người khác biết rằng 
điều này đang diễn ra, vì điều quan trọng là chúng ta cần tạo 
áp lực với Trung Quốc để chấm dứt hoạt động tàn bạo này.”
(Video: https://youtu.be/hpUXrH6M5UE?t=491 ) 

Lời chúc bình an



Sài Gòn + Miền Nam  

Chân Tâm:      0989 605 772 
Anh Thương:  0357 113 424 
Anh Tài:          0789 222 200

Miền Tây   

Cần Thơ           Chị Thùy:      0824 583 909
An Giang         Anh Thành:  0939 682852 
Kiên Giang     Anh Xem:      0949 877725 

Miền Đông + Cao nguyên

Vũng Tàu        Anh Toàn;     0909 740 808
Bình Dương   Cô Thanh:     0938 011 548
Đồng Nai        Chị Chiến:     0846 474 414

Miền Trung  

Nghệ An         Anh Xuyên:   0966 400 181
Thanh Hóa      Anh Tuấn:     0976 668 882

Hà Nội + Miền Bắc

Thắng:         0983 379 070 
Chị Hạnh:        0987 58 41 58 
Anh Trung:     0904 197 958

TÌNH NGUYỆN VIÊN HƯỚNG DẪN MIỄN PHÍ
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“Người dại cầu hưởng quả
Người khôn chọn nhân gieo
Ai trồng ‘Chân Thiện Nhẫn’
Phúc lành vạn kiếp theo!”



Hãy chia sẻ thông tin này tới mọi người xung quanh bạn, 
để những người có duyên sẽ được thụ ích từ các giá trị 

CHÂN - THIỆN - NHẪN.


