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Kính thưa Thầy và các Thầy Cô! 

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây 

giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu ngày 08/04/2022. 

**************************** 

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 848 

“NGƯỜI HIỆN TẠI TU HÀNH KHÔNG BẰNG CÕI QUỶ” 

“Người hiện tại tu hành không bằng cõi quỷ”, có nghĩa là hiện tại chúng ta có thân người, ta dễ 

vui, chểnh mảng, xem thường. Những chúng sanh ở cõi quỷ họ không có thân nên đến lúc họ đã quay đầu 

thì họ rất chí thiết, tâm muốn viễn ly luân hồi sinh tử rất cao, họ rất cần cầu được học Phật, được nghe 

pháp và được dự pháp hội. 

 Hòa Thượng nói: “Tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia, đã đến tham dự rất nhiều đạo tràng. Thông 

qua những lần xem thấy chúng sinh cõi quỷ dựa thân người để nói, tôi biết rằng sự bức bách, sự 

mong cầu, cần cầu học Phật pháp, cần cầu để tu học ở cõi quỷ rất lớn”.  

Hòa Thượng nói: “Đối với những điều quỷ thần nói, chúng ta chỉ tham khảo chứ không hoàn 

toàn tin hay không tin”. Có một lần, tôi đang cùng mọi người tụng “Kinh Vô Lượng Thọ” thì có một 

người bị nhập rồi nói những điều mà chúng ta có thể tin và những điều mà chúng ta không thể tin. Họ dựa 

thân rồi nói: “Con nhỏ này bình thường không biết tu hành nên hôm nay tôi bắt nó đến đây để niệm 

Phật”. Mọi người hỏi nhiều việc nhưng tôi chỉ hỏi hai việc: Việc thứ nhất tôi hỏi: “Mỗi lần chúng tôi 

cúng chúng sanh thì chúng sanh tầng không gian khác có ăn được không?”. Họ nói “Được, ăn được!”. 

Việc thứ hai tôi hỏi: “Lúc mọi người niệm Phật thì chúng sanh ở tầng không gian khác tham dự có đông 

không?”. Họ giơ ngón tay lên để trả lời, ý nói ở đây có 1 người thì ở ngoài có 10 chúng sinh, nghĩa là rất 

đông chúng sanh ở tầng không gian khác tham gia niệm Phật. Tôi chỉ hỏi như vậy chứ không hỏi những 

điều hên xui, may rủi, việc tốt, việc xấu vì những việc đó chúng ta đều biết.  

Trong cuộc sống, chúng ta cứ y theo lời Phật dạy, chuẩn theo những nguyên tắc, quy phạm mà Bồ 

Tát Đạo đã hành trì. Chúng ta làm theo đúng 6 nguyên tắc mà Bồ Tát đã tu hành thì chắc chắn sẽ có kết 

quả tốt. Người xưa dạy: “Người phước nhất định ở đất phước, đất phước chỉ dành cho người phước”. 

Người không có phước mà đến ở đất có phước thì đất phước cũng tự mất phước. Người có phước đến ở 

đất không phước, đất khô cằn thì đất đó cũng sẽ tự sinh phước. Chúng ta đã biết đạo lý đó rồi thì chúng ta 

không cần cầu cúng van xin. Hòa Thượng dạy: “Ngay đến Phật chúng ta cũng không xin xỏ, đừng nói 

đến việc hướng đến quỷ thần để xin xỏ!”. Ta biết được đạo lý rất rõ ràng: Muốn làm người thì tu pháp 

làm người, muốn làm trời thì tu pháp làm trời, muốn làm Phật thì tu pháp làm Phật. Vậy thì ta xin 

xỏ có ích gì đâu! 
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 Hòa Thượng nói: “Người hiện tại tu hành không bằng cõi quỷ vì chúng ta có thân cho nên chấp 

vào thân, rồi tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Những 

thứ này làm chúng ta chểnh mảng, buông lung. Cõi quỷ không có thân cho nên khi giác ngộ rồi thì họ 

rất khẩn trương”.  

Trong khi giảng “Kinh Vô Lượng Thọ”, Hòa Thượng có nhắc đến việc mấy vị thiên thần của Nam 

Bắc Triều thấy một vị tu hành đức độ thì đến rước về, sau khi đến biên giới thì bị các thiên thần ở cõi 

nước đó chặn lại không cho đi. Các vị thiên thần ở biên giới hỏi: “Các người làm thiên thần cũng lâu rồi, 

tại sao lúc Phật còn tại thế không quy y Phật?”. Họ nói họ mới biết Phật được hai - ba ngày trước. Khi 

xưa họ chưa giác ngộ nên chưa muốn tu, bây giờ mới cảm nhận được “thế gian là vô thường, cõi nước là 

bất an”. Ngay trong cõi thiên thần cũng bất an nên bây giờ họ mong muốn quy y Phật, muốn tu tập. Một 

ngày của họ là cả ngàn năm.  

Hòa Thượng nói: “Đối với những tin tức mà các đồng tu ở các đạo tràng trên toàn thế giới bị 

các chúng sanh tầng không gian dựa vào thân để nói, chúng ta hoàn toàn tin theo là không đúng, 

chúng ta không tin cũng là không đúng. Những gì họ nói ra mà hợp tình hợp lý thì chúng ta lấy làm 

tham khảo. Nhưng đa phần họ nói không đúng tại vì họ cũng chưa phải là người chứng ngộ, chưa 

phải là người minh tâm kiến tánh. Họ vẫn là chúng sinh phàm phu, vẫn tham sân si mạn, vẫn tự tư tự 

lợi, danh vọng lợi dưỡng, thậm chí họ vẫn hưởng thụ năm dục sáu trần nên dĩ nhiên lời họ nói không 

chính xác. Chỉ có Phật Bồ Tát là đã giác ngộ, đã minh tâm kiến tánh rồi thì lời nói của Phật Bồ Tát 

không sai. Quỷ thần vẫn là chúng sanh nên họ nói vẫn sai. Ta nghe họ nói tin tức nào đó thì chỉ lấy 

tin tức đó làm tham khảo chứ không hoàn toàn tin theo”.  

Chúng ta biết một điều: Sự cần cầu tu học để giải thoát sinh tử của chúng sinh cõi quỷ rất chí 

thành, chí thiết tại vì họ không có thân, họ khổ lắm. Họ phải nương gá vào thân cây, nương gá vào thân 

chim, trải qua thời gian rất dài, rất khổ sở cho nên khi được gặp Phật pháp, họ có thể tin, cần cầu tu học. 

Đó cũng là phước lành với họ.  

Chúng ta có được thân người trọn vẹn, chúng ta gặp được Phật pháp nhưng chúng ta lại chểnh 

mảng. Hàng ngày tâm hân cầu Cực Lạc của chúng ta rất mờ nhạt, phai mờ nhưng tâm mong cầu danh 

vọng lợi dưỡng, tâm mong cầu hưởng thụ năm dục sáu trần ở thế gian lại quá nặng nề. 

Trong lời tựa của bài học hôm nay, Hòa Thượng nói: “Người hiện tại tu hành không bằng cõi 

quỷ”. Hòa Thượng giải thích: Chúng ta tu hành không bằng cõi quỷ bởi vì chúng ta có thân nên tự tư tự 

lợi, danh vọng lợi dưỡng. Chúng sanh ở các tầng không gian khác không có thân nên họ rất bức bách, khi 

giác ngộ được thì họ khao khát mong cầu được giải thoát. Khi chúng sanh tầng không gian khác nhập lên, 

họ đều khóc lóc khổ sở, đều nói là họ đói khát, muốn xin ăn, cứ có cơ hội là xin ăn, xin được cứu khổ. 

Chúng sanh tầng không gian khác rất khổ, họ không có thân nên không làm chủ được bản thân. Họ bị gió 
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nghiệp đưa đẩy nên cứ bồng bềnh trôi nổi trong cõi u hồn. Điều đó rất khổ! Họ cứ gá vào thân người này, 

gá vào thân người kia để được ăn. Họ rất cực khổ! Nhưng khi đã giác ngộ thì họ cần cầu tu học với tâm 

rất chí thành, chí thiết.  

 Hòa Thượng nói: “Chúng sanh tầng không gian khác không có thân nên khi gặp được Phật 

pháp họ rất cần cầu. Con người chúng ta có thân nên tâm tưởng con người chúng ta ngày ngày là 

tham sân si mạn, phải trái tốt xấu, tạo ra đều là nghiệp của ba đường ác. Thiện nhân nhất định gặp 

thiện quả, ác nhân nhất định gặp ác quả”.  

Chúng ta có thân, có hoàn cảnh sống tốt cho nên sinh ra chểnh mảng. Không những vậy, chúng ta 

còn túng tình theo tập khí phiền não, túng tình theo tham sân si mạn, theo những việc phải trái tốt xấu, 

những việc làm ra đều là tạo ác nghiệp ở ba đường ác chứ không tạo thiện nghiệp ở ba đường thiện. 

 Hòa Thượng nói: “Người sáng mắt một chút, người có một chút trí tuệ, có một chút định lực sẽ 

nhìn thấy rất rõ ràng: Người học Phật nhiều năm vẫn chấp trước danh vọng lợi dưỡng, vẫn chấp 

trước tự tư tự lợi. Cho nên nói một lời hơi khó nghe một chút, người hiện tại tu hành không bằng 

quỷ”. Chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng: Con người cho dù đã học Phật nhiều năm nhưng vẫn chấp trước 

danh vọng lợi dưỡng, vẫn chấp trước tự tự tự lợi, phải quấy tốt xấu, vẫn sợ được sợ mất, sợ lời sợ lỗ, sợ 

hơn sợ thua. 

 Hòa Thượng nói: “Tại sao chúng ta không phát nguyện cả đời này của mình là người chịu lỗ 

để đời sau làm Phật ở Thế giới Tây Phương Cực Lạc? Hãy xem cái nào lỗ! Thật ra trước mắt nếu lỗ lã 

thì cũng chỉ lỗ lã vài chục năm chứ mấy, có lỗ cũng không lỗ quá 100 năm, nhưng sau 100 năm là 

người của Thế giới Tây Phương Cực Lạc, là người của cõi Phật. Chúng ta có nên tính việc này cho rõ 

ràng không? Nếu bạn không muốn làm người thiệt thòi, không muốn làm người chịu lỗ cũng được, 

nhưng bạn làm người nhận phần hơn, bạn làm người không thiệt thòi cũng chỉ 100 năm chứ mấy, 

nhưng sau một trăm năm đó thì bạn tiếp nối dòng sinh tử vô cùng vô tận”.  

Ngày xưa khi nghe câu này tôi cũng hơi chấn động nhưng nghe qua vài lần, làm thử một thời gian 

thì thấy có đạo lý, từ đó tôi làm một cách mạnh mẽ. Chúng ta đã bao nhiêu lần luân hồi sinh tử, sinh ra rồi 

chết đi, sinh ra rồi chết đi không biết bao nhiêu lần rồi! Chỉ đánh đổi 100 năm để thoát khỏi dòng sinh tử 

luân hồi thì ta phải nên làm! 

 Những người tận lực hi sinh phụng hiến, chí công vô tư thì được biết bao nhiêu người nhớ đến, 

vĩnh viễn ghi danh. Những người tự tư tự lợi, chiếm tiện nghi cho mình thì đều phải trả giá. Hòa Thượng 

nói: “Chúng ta là người học Phật, chẳng phải chúng ta phát nguyện cả đời này hy sinh phụng hiến, 

chẳng phải chúng ta phát nguyện cả cuộc đời này chịu lỗ hay sao!”. Thật ra chúng ta tưởng là lỗ nhưng 

không lỗ, chúng ta tưởng là thiệt thòi nhưng không thiệt thòi. Chúng ta làm một cách tình nguyện, làm 

một cách vui vẻ, làm mà không cảm thấy thiệt thòi, không cảm thấy ức. 
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 Hòa Thượng nói: “Ngày xưa khi tôi giảng Kinh ở Cư sĩ Lâm, Singapore, có rất nhiều đồng tu 

niệm Phật nói với tôi rằng họ thấy rất nhiều quỷ thần, thấy Thiên Long Bát Bộ. Tôi nói: “Tôi biết, tôi 

rất rõ ràng, hơn nữa tôi khẳng định là họ tu tập còn tốt hơn chúng ta”. Đặc biệt là Ngài không lấy đó 

để huyễn lộng, không nói rằng đạo tràng này nhiều Thiên Long Bát Bộ, Hộ pháp, Long Thiên tu tập. 

Thậm chí khi có người chụp được hình của họ thì Hòa Thượng đều xé bỏ đi. Hòa Thượng nói: “Chúng ta 

tu tập để tu tâm thanh tịnh, nếu chúng ta nói truyền việc này đến mọi người thì sẽ khiến họ tối ngày 

mong cầu cảm ứng, vậy thì hư tâm thanh tịnh của người ta rồi!”. Có cõi người thì cũng có những 

chúng sanh ở tầng không gian khác nhưng chúng ta không được cho rằng đạo tràng này có công đức nên 

có nhiều chúng sinh tầng không gian khác đến tu tập.  

Nhà Phật cấm đệ tử dùng thần thông vì chỉ ma dùng thần thông chứ Phật không dùng thần thông. 

Nhà Phật phải lấy sự tu hành của chính bản thân mình để làm ra biểu pháp. Khi Phật còn tại thế, Phật đi 

hành hóa để độ chúng sinh. Ngài đầu đội trời, chân đạp đất, quanh năm suốt tháng đến nhiều nơi khác 

nhau để độ chúng sanh, không dùng bất cứ một chút huyễn hoặc nào mà đều dùng thân giáo và khẩu giáo, 

hoàn toàn không dùng thần thông, không dùng siêu thần. Không những vậy, Ngài còn nghiêm cấm các 

hàng đệ tử không được dùng thần thông. Cho nên chúng ta ở nơi nhà Phật khi thấy những việc huyễn 

hoặc, huyền bí thì phải xem lại. Phật không dạy chúng ta những điều huyền bí, những điều siêu thần.  

Trong đời sống tu hành, chúng tâ phải dùng Thập Thiện để đối trị thập ác.  

THẬP THIỆN 

THÂN: Không sát, đạo, dâm 

KHẨU: Không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt, nói lời hung ác 

Ý: Không tham, sân, si 

Phật dạy Bồ Tát tu hành sáu pháp Ba La Mật: Bố Thí, Trì Giới, Thiền Định, Nhẫn Nhục, 

Tinh Tấn, Trí Tuệ. Đây là sáu nguyên tắc cho đời sống. Chúng ta tu hành thì phải thực tiễn vào ngay 

trong đời sống, trong khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật. Điều đặc biệt là chúng ta làm mọi 

việc đều phải lợi ích tha nhân. Tất cả pháp, Phật đều dạy chúng ta tu hành đều là để lợi ích tha nhân chứ 

không phải tu hành là để lợi ích cho chính mình. Chỗ này chúng ta phải chú ý!  

Phật dạy chúng ta “cần tu Giới – Định – Tuệ”. Tâm chúng ta xa lìa những sai phạm, tâm định thì 

trí tuệ được khai mở nhưng những điều chúng ta làm đều là lợi ích cho người, lợi ích cho tha nhân thì đó 

mới là Phật pháp chân chính. Có những người cho rằng họ đem Phật pháp đến cho tha nhân nhưng chúng 

sinh không được lợi ích mà ngược lại còn bị thiệt thòi, lỗ lã, vậy thì chúng ta biết đó không phải là Phật 

pháp. Hòa Thượng nói: “Phật pháp chỉ để cho đi chứ không mong cầu được nhận”. Phật pháp là để cho 
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đi chứ không phải là để cầu được nhận. Nhiều người không đồng ý điều này nhưng chúng ta thử chiêm 

nghiệm thì thấy lời nói của Hòa Thượng có đạo lý.  

 Hòa Thượng nói: “Những quỷ thần đến nghe Kinh đều đang niệm Phật và cũng cần cầu được 

vãng sanh. Thực tế mà nói, người hiện tại tâm cần cầu vãng sanh không bằng quỷ. Tại vì sao quỷ lại 

thích đến nghe Kinh, niệm Phật? Tại vì cõi quỷ quá khổ rồi cho nên họ muốn giải thoát, tâm cần cầu 

đó rất mãnh liệt. Hiện tại đạo tràng này của chúng ta rất nhiều quỷ thần đến xin quy y, họ còn chăm 

chỉ nỗ lực hơn chúng ta nhiều. Tâm khẩn thiết của họ tương đối cao. Khi họ quy y rồi thì họ thật làm, 

thật lòng để làm. Có nhiều quỷ tinh tấn hơn chúng ta rất nhiều cho nên quỷ vãng sanh, quỷ sanh về 

cõi lành. Con người chúng ta chểnh mảng tu hành, chểnh mảng thay đổi tập khí, vậy thì chúng ta đọa 

vào ba ác đạo”.  

Những quỷ thần thì vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc hoặc về cõi lành vì họ thấy cõi quỷ 

quá khổ, tâm mong cầu viễn ly cõi khổ rất bức bách nên họ làm rất khẩn thiết. Còn chúng ta tâm khẩn 

thiết không có nên chểnh mảng, dễ vui, xem thường, thậm chí rất nhiều người còn có tâm thái “Chưa đến 

đâu! Còn xa lắm! Từ từ mà tu cũng được!”. Chính vì vậy, nếu chúng ta trải qua “thập tử nhất sinh” một 

vài lần thì tâm sinh tử mới bức thiết. Một lần thoát nạn, thoát chết, một lần trải qua bạo bệnh thì tự khắc 

chúng ta khác liền. Hòa Thượng nói: “Có nhiều người sống quá vui, quá tiện nghi nên họ không thấy 

khổ đâu! Hiện tại họ đang sống ở cõi “Cực Lạc”, quá đầy đủ cho nên không có tâm sinh tử”. Nhưng 

khi đối mặt với sinh tử thì họ rất bàng hoàng. 

 Hôm trước tôi xem đoạn video quay một vụ cháy nhà, gia đình có 5 người chết, chỉ còn một ông 

cụ sống sót. Chỉ qua một đêm thì vợ, con trai, con dâu, cháu trai đều mất. Ông cụ ngồi trước bàn thờ, 

khuôn mặt như không còn linh hồn nữa. Chỉ trước đó vài ngày, họ còn nói cười, sum vầy nhưng hiện tại 

chỉ còn một mình ông cụ. Nhiều người không học Phật thì đều chấp đó là thật.  

Nếu chúng ta đến đó nói với họ về Bát Khổ: “Sinh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, 

oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ” thì họ sẽ không tin. Họ nói: “Làm gì có cầu bất đắc khổ! Tôi 

muốn có siêu xe thì có siêu xe, muốn có siêu du thuyền thì có siêu du thuyền, muốn có siêu máy bay thì có 

siêu máy bay”. Nhà Phật có câu: “Phú quý học đạo nan, bần khổ học đạo nan”. Nghèo khổ quá học 

Phật cũng không được vì tối ngày họ phải lo cơm áo gạo tiền. Chúng ta khuyên bảo họ tu học, làm lành 

tránh dữ thì họ nói: “Trời ơi, cơm hàng ngày còn không có ăn, ở đó mà làm lành tránh dữ!”. Đối với 

những người giàu sang quá, sống trong nhung lụa, có đầy đủ tất cả mọi thứ, nếu chúng ta khuyên bảo họ 

tu thì họ nói: “Tôi có thiếu thứ gì đâu mà cần phải tu!”. 

 Hòa Thượng nói: “Con người không muốn vãng sanh do vì mê hoặc điên đảo. Cái gì là mê hoặc 

điên đảo? Chúng ta cho rằng năm dục sáu trần, danh vọng lợi dưỡng ở hiện tại là thật cho nên chúng 

ta dính mắc, đắm chấp với nó, không muốn rời xa. Chúng ta không biết được chân tướng sự thật cho 
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nên tham muốn danh vọng lợi dưỡng, tham muốn hưởng thụ năm dục sáu trần, kết quả là chắc chắn 

chìm đắm rồi đọa lạc”.  

Bài học hôm nay, Hòa Thượng muốn đem câu chuyện Hòa Thượng nghe được từ các đồng tu để 

nhắc nhở chúng ta phải tinh tấn, phấn phát hơn trong sự tu hành, trong sự thay đổi bản thân để chúng ta 

có sự chuyển hóa tốt hơn. Đây là lòng từ bi phương tiện. Ngài đem những chuyện, tin tức ở cõi quỷ để 

nhắc nhở chúng ta. Quỷ còn hết sức dụng tâm tu tập, vậy chúng ta là người, chúng ta lại không dụng tâm 

tu tập dẫn đến kết quả sau cùng là làm người lại đi đọa lạc. Những điều này không có gì là huyễn hoặc, 

trong cuộc sống chúng ta đều có những kinh nghiệm này. Các đạo tràng tổ chức khắp nơi, đạo tràng nào 

cũng có người bị ma nhập. Phần nhiều ma quỷ hiện lên đều khóc lóc khẩn thiết, đòi ăn đòi uống vì đói 

khổ. Không có ai vui mà khóc cả, họ khóc vì quá khổ, quá đói, quá khát. Nhiều người không tin có quỷ 

thần nhưng cũng có nhiều người đã gặp quỷ thần. Nếu những điều quỷ thần nói mà đúng với lời Phật dạy, 

hợp tình hợp lý thì chúng ta có thể lấy làm tham khảo.  

Phật pháp nói: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Ta đã có được thân người trọn vẹn, 

được gặp Phật pháp, vậy ta hãy tranh thủ cơ hội này để tận lực tu hành, đối với chúng sanh thì tận lực hy 

sinh phụng hiến. Hòa Thượng nói: “Rồi đây chúng sinh cõi quỷ thì được vãng sanh, được đi vào ba 

đường thiện, còn chúng ta thì đi vào ba đường ác”. Tạo nhân gì thì gặt quả đó, có thân người mà không 

nỗ lực, cứ chểnh mảng, dễ vui để rồi bị đọa lạc, lúc đó có hối cũng không kịp. Hòa Thượng nhắc: “Tại 

sao chúng ta không tranh thủ những lợi thế này để nắm bắt đời này tự tại vãng sanh hoặc nếu một lần 

chuyển đổi nữa thì sẽ chuyển đổi tốt hơn”.  

Tôi nói từng với mọi người, cũng là nhắc nhở chính tôi: “Lần này bạn bè gặp nhau tay bắt mặt 

mừng nhưng coi chừng lần chuyển đổi sau gặp nhau không bắt tay mà vẫy đuôi chào nhau, vẫy cánh 

cháo nhau”. Xác xuất này rất cao! Trong “Kinh Địa Tạng”, Phật nói: “Chúng sanh Diêm Phù Đề khởi 

tâm động niệm đều là ác”, vậy thì chắc chắn quả báo tương lai sẽ vào đường ác. Trong “Kinh Hoa 

Nghiêm”, Đức Phật nói: “Chúng sanh thời Mạt Pháp bất kính Tam Bảo, bất hiếu Cha Mẹ, không làm 

việc thiện, chuyên làm việc ác”. Đó là sự nhắc nhở của Phật Bồ Tát. Chúng ta mới nghe qua thì không 

cảm thấy hài lòng nhưng chúng ta dần dần chiêm nghiệm, suy nghĩ thì sẽ cảm nhận thấy những lời các 

Ngài nói rất có đạo lý. Dịch bệnh Covid cũng đang dần qua đi, nhưng chúng ta vẫn cần phát khởi thiện 

tâm, tích cực hi sinh phụng hiến. Nhiều người cũng nỗ lực, phát ra tín hiệu tích cực, làm tốt cho cộng 

đồng cho xã hội thì tự khắc những điều xấu sẽ dần bị tan nhạt. 

***************************** 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Chúng con xin tùy hỉ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô! 
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Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy còn lộn xộn, còn nhiều sai lầm và thiếu sót. Kính mong 

Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi 

người! 

Chúng con chân thành cảm ơn! 

 


