Số: 1024 22 tháng 2 năm 2015
Duõng Haønh
Duõng haønh töï thöùc quí nhôn sinh,
Giaûi toûa phieàn öu söûa chính mình,
Tình Trôøi lôùn roäng ban qui hoäi,
Khai thoâng trí tueä höôûng thanh bình.
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 2/6/2005 ñến 8/06/2005
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh
và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát
triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền ñường:
1) Tại sao phải tham lam?
2) Có ăn có mặc tu ñể làm gì ?
3) Sống an ñể làm gì?
4) Tại sao làm người cảm thấy cô ñơn?
5) Ðoạn ngắn hữu ích hay ñoạn dài hữu ích?
6) Mưu lợi cho chính mình có hữu ích gì không?
7) Việc gì cần thiết?
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1) Toronto, 02-06-2005 12: 45AM
Hỏi: Tại sao phải tham lam?

2) Toronto, 03-06-2005 12: 50 AM
Hỏi : Có ăn có mặc tu ñể làm gì ?

Ðáp: Thưa vì tập quán không tốt
Kệ:
Sửa mình tiến hóa Trời ban phước
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên
Ðời ñạo song tu duyên Trời ñộ
Thực hành chơn pháp tự mình qua

Ðáp : Thưa có ăn có mặc phước Trời ban
Kệ :
Tu hành hướng thượng sống mới an
Khai triển chơn tâm ñạo khai màn
Duyên lành Trời ñộ càng thêm tốt
Thực hành công phu phần hồn tiến

3) Toronto, 04-06-2005 1 : 00AM
Hỏi : Sống an ñể làm gì?

4) Toronto, 05-06-2005 12: 03AM
Hỏi: Tại sao làm người cảm thấy cô ñơn?

Ðáp: Thưa sống an ñể phục vụ nhơn sanh
Kệ:
Phục vụ thì mới biết mình khỏe
Sống yên thân không còn bệnh hoạn
Khai triển chính mình phục vụ tha
Bình tâm học hỏi tạo chữ hòa

Ðáp: Thưa tại thiếu tu không biết giá trị của Trời và
Ðất ñã tận ñộ
Kệ:
Thiếu tu không biết giá trị Trời Ðất
Khó giả khó minh trong sự thật
Học hỏi không thành minh ñược ñất
Thực hành chơn pháp nguyện góp phần

5) Toronto, 06-06-2005 1: 25 AM
Hỏi: Ðoạn ngắn hữu ích hay ñoạn dài hữu ích?

6) Toronto, 07-06-2005 1: 50AM
Hỏi: Mưu lợi cho chính mình có hữu ích gì không?

Ðáp: Thưa ngắn dài ñều hữu ích tùy chuyện
Kệ:
Ðường ñi ngắn dài ñều phải tiến
Thành tâm tu luyện tự tâm hiền
Qui nguyên giềng mối sống an yên
Chuyển hóa thâm sâu quí tâm hiền

Ðáp: Thưa mưu lợi cho chính mình có hữu ích
nhưng lâu ngày sanh ra tập quán tham lam
Kệ:
Mưu lợi cá nhân lâu sanh tham
Tự tầm tự tiến tránh tham lam
Buồn bực hại mình sanh tật xấu
Khó tầm chơn thức giải tâm sầu

7) Toronto, 08-06-2005 2: 40 PM
Hỏi: Việc gì cần thiết?
Ðáp: Thưa việc cứu người là cần thiết
Kệ:
Xây dựng phần hồn là cần thiết
Tiến hóa vô cùng tự vượt xuyên
Giải quyết chính mình trăm việc tốt
Bình tâm tiến hóa tự sanh tồn
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Người Tu
Tu thời ñộc lập yên vui
Tâm minh ñời ñạo rèn trui thực hành
Hướng tâm về cõi thượng thanh
Sống trong ñạo pháp tiến nhanh vui cười
Thâm tâm chẳng có biếng lười
Giải mê phá chấp người người ñạt an
ðạo tâm khai triển nhiều màn
Khai thông ñời ñạo ñàng hoàng hơn xưa
Qui hồi chơn thức mới vừa
Trí tâm thanh nhẹ lại ưa luật Trời
Tự mình minh cảm hợp thời
Trời cao vẫn ñộ những lời chơn ngôn
Cứu tâm dẫn tiến phần hồn
Về nơi thanh tịnh ác ôn tiêu trừ
Chung vui hợp mặt vui cười
Giác tâm khai trí người người an vui
Người tu tự thức ñạo mùi
Thơm tho dịu ngọt rèn trui hoài hoài
Luật sanh sanh hóa an bài
Ngày ngày phát triển ngày ngày an vui
Montreal 27-06-1993 lúc 3:00 giờ khuya
Lương Sĩ Hằng
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHÂN KINH 22
Lo phiền vì bởi chẳng giao duyên
ðời ñạo chưa minh lại tạo phiền
Sống chết do mình tâm chuyển loạn
Nhân lành trái tốt cảnh an yên
“Lo phiền vì bởi chẳng giao duyên”:
Lo ñiều này, việc của ai cũng lo, lo phiền ñủ chuyện, vì bởi chẳng giao duyên là chưa thông cảm ñược.
“ðời ñạo chưa minh lại tạo phiền”:
ðời cũng không hiểu mà ñạo cũng không minh càng phiền hơn nữa.
“Sống chết do mình tâm chuyển loạn”:
Sống chết cũng do mình chuyển loạn, làm cho chúng ta rối trí và không thấy ñường ñi.
“Nhân lành trái tốt cảnh an yên”:
Làm người phải có hạnh hi sinh mới tạo ñược hạnh ñức cho chính mình. ðó là cái nhân lành, kết quả cái trái
sẽ tốt an yên. Kết quả sẽ tốt.
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Cho nên người tu Vô Vi ñâu có sách vở gì, lo thực hành rồi một thời gian tâm thức nó khai mở nó hiểu,
nó thức giác, nó thấy rõ giá trị của Trời ðất rõ ràng. Chính nó sai chẳng có ai sai thì cái gia ñình mới an yên
mới tốt, nhịn nhục mới gia tăng. ðức nhịn nhục gia tăng thì thanh nhẹ và cố công tu, tương lai chuyện Tiên
Phật không phải khó với chúng ta.
Phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, tiến tới thanh nhẹ, và sống trong cõi thanh nhẹ và thực thi trên
ñường lối thanh nhẹ vô cùng, tận hưởng ánh sáng của Thượng ðế ân ban từ giờ phút khắc, không thiếu một
vật gì mà phải lo. Thì mới thấy quá khứ của chúng ta ñã làm sai, chính ta hại ta, chẳng có ai hại ta! Ăn cũng
ăn sai, nói cũng nói sai, uống cũng không ñúng nhịp chấn ñộng trong cơ tạng, tự hủy hoại lấy chính mình,
cho nên giờ phút lâm chung muốn ăn năn cũng không kịp, phần hồn tùy nhân quả mà tiến thân.
Nhiều người sống ở ñời tưởng ta có tiền có thế lực là mạnh, muốn giết ai giết. Một lời nói là tự giam
hãm mình khi chết, ríu ríu vào ngục thọ tội và xin thề không tái phạm mới ñược luân hồi. Chắc gì luân hồi
làm người? Làm thú vật, ñại ña số là làm thú vật, côn trùng nhiều lắm! Tại sao cho nó làm thú vật? Làm thú
vật nó mới thấy hi sinh là giá trị. Hi sinh cả thân xác, xương, da, lông hi sinh hết thì lúc ñó nó mới thấy giá
trị. Mà nhiều kiếp như vậy, có ñứa phải mười kiếp, có ñứa mười mấy kiếp, bảy kiếp là nhanh ñó. ðể thấy
tinh thần phục vụ của quần sanh ñã cho nó hưởng mà nó quên quần sanh, nó tưởng nó làm quan lớn nó
muốn giết ai thì giết, nó làm tổng thống nó muốn hạ lệnh hại ai thì hại, nhưng mà rốt cuộc hại chính nó mà
nó không hay! Cảnh luân hồi ñau khổ vô cùng. Khi mà luồng ñiển giáng thấp xuống thành con thú thì chừng
nào mới phát triển thành con người? Khó quân bình lắm! Chỉ thực thi tham dục của chính nó, rồi tiến hóa
trong chu trình tiến hóa cũng tham dục, không khác gì con trâu bị xỏ mũi trong gốc cây như vậy, cuộc hành
hạ vô cùng bi ñát.
Chúng ta là người tu Vô Vi hiểu ñược cái phần hồn của chính mình nên dốc lòng tu sửa, dày công tu
tiến thì kết quả sẽ có tốt, không có xấu. Nhiều người mượn Vô Vi, lý thuyết Vô Vi, nói này nói nọ cũng bị
ñọa ñịa ngục như thường vì nó dẫn sai nó và không tự sửa. Thượng ðế không có ban ơn cho những người
láo khoét, không biết xây dựng lấy chính mình, sửa tiến tâm thức của chính mình và thực hành theo nguyên
lý tận ñộ của Thượng ðế thì mới giải mở ñược một phần rối ren trong tâm thức mà thôi. Nhiều người tu, tu
mãi, nói tôi tu mãi tôi không có thấy Tiên Phật gì. Không có phát triển vì bên trong chúng ta trật tự không
hành ñúng, rồi việc làm hằng ngày nó không ăn khớp, nó không quân bình. Ngồi thiền khó nhập ñịnh là mất
quân bình. Quân bình là nhắm mắt tức là nhập ñịnh xuất ra nơi chỗ khác.
Người tu Vô Vi cần khai triển trực giác của chính mình, qua hành pháp tinh tấn mới khai triển ñược
trực giác. Nếu mà chúng ta không khai triển trực giác thì luôn luôn ước mơ, ước mơ; vọng ñộng, vọng ñộng
– làm sao thấy ñược cái gì? Khai triển trực giác mới thấy việc làm của chúng ta ở thế gian cũng an bài tốt
ñẹp. Làm việc trong trực giác chỉ phục vụ và tận ñộ mà thôi.
Kiếp này chúng ta không tu thì kiếp sau chúng ta khổ, tại sao biết ñược? Kiếp này tôi lộn xộn sân si là
kiếp trước tôi ñã sai lầm quá nhiều. Ngày hôm nay tâm thức của tôi là cái quả của tiền kiếp. Tiền kiếp tôi
tốt, tôi có nhân lành, thì kiếp này tôi ñâu có khổ như vậy? Cũng làm người biết khổ là khổ, một phần về
thanh giới chưa hiểu thôi, chớ còn tiền tài danh vọng ở thế gian ñầy ñủ, nhưng mà tâm linh thiếu sót. Thức
giác, hiểu ñược cái phước là Trời cho ngày nay mới có tiền, dũng mãnh lo tu ñi, giữ phước Trời mà tiến. Tu
tức là giữ phước Trời, lập hạnh ñức tức là giữ phước Trời ñể tiến thân. Hạnh ñức càng ngày càng dồi dào,
kỳ tới mà tu chưa thành cũng khỏi khổ, vẫn ở trong gia ñình ñạo ñức, tiếp tục tu tiến. Xem kiếp này thấy
kiếp trước. Tánh tham lam ác ôn ñó là tánh của thú vật mới luân hồi kỳ này ñể học làm người nhưng mà
tánh nào tật nấy, nó vẫn giữ cái tánh tham lam ác ôn thì nó sẽ ñi xuống một ngày nào và khổ hơn kỳ trước
nhiên hậu nó mới hiểu Phật pháp là vô biên hằng cứu giúp mà nó không biết. Chê Phật pháp tức là chê sự
thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ, làm sao hòa hợp với sự chơn giác mà tiến thân?
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Tu, sửa nó mới thanh tịnh. Khi thanh tịnh rồi thông suốt mọi việc. Từ nhỏ ñến lớn chưa học nhưng mà
hiểu. Nó hiểu là nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh là sự sáng suốt, giải mở và dẫn tiến. Tại sao
chúng ta phải tu thiền cho nhiều vậy? Tu thiền ñể giải mở tới thanh tịnh tự cứu. Kinh Thánh tràn ñầy Jésus
Christ ñã nhắc nhở nhân sanh, nhân sanh cảm thức ñây là một bậc từ ái ñể dìu tiến tâm linh, mà lỗi của con
người không chịu thực hành ñúng mà thôi. Niệm Ngài vô ích, hành như Ngài mới phát triển. Chúng ta hành,
“khứ trược lưu thanh” thì từ trường càng ngày càng tốt thì chúng ta mới tiến tới chỗ từ ái tận ñộ ñược. ðọc
Kinh Thánh càng ngày càng thấm thía, sau khi thực hành rồi mới thấy rõ Kinh Thánh.
Có nhiều người nói tôi là Công Giáo, tu biết bao nhiêu năm nhưng mà không hiểu Kinh Thánh nói cái
gì, dịch sai, làm sai rất nhiều thành ra tâm thức không yên ổn, gia ñình không tốt. Mà thực thi Pháp Lý Vô
Vi và ñi ñúng Kinh Thánh, phát triển tâm linh và tiến tới vô cùng, thì không còn mê chấp nữa, không còn
chê ñạo này ñạo nọ mà hại tâm thân. Tự mình thức giác, khai triển trực giác thì không còn bến mơ nữa,
không có mơ ước một ñiều gì nữa. Chỉ càng ngày càng phát sáng, tận ñộ quần sanh.
Như chúng ta thấy ánh quang của mặt trời hằng ngày có phận sự chiếu ban cho tất cả muôn loài vạn vật
trên mặt ñất không một lời than thở. Chỉ người thế gian trách móc ánh sáng của mặt trời mà thôi. Nhưng vẫn
ban chiếu, vẫn thanh tịnh, vẫn tận ñộ. Chúng ta nhìn thẳng tia sáng của mặt trời chúng ta rất hổ thẹn. Chúng
ta ñã hành ñược việc gì? Sự bảo trợ của mặt trời ñã giúp ñỡ chúng ta từ giờ phút khắc, nhưng mà chúng ta
không phát triển tiến tới thanh nhẹ và sáng suốt. Như vậy là chúng ta hổ thẹn với Trời ðất, chúng ta hổ thẹn
với tự nhiên, hổ thẹn với tình thương thanh nhẹ của Chư Vị Quang Phật ñã ban chiếu cho chúng ta hằng
ngày.
Phật là gì? Phật là thanh nhẹ và sáng suốt, chứ Phật không phải ñặt tên của ông Phật và ñể ngự trên
bàn, hù hiếp chúng sanh, cái ñó là sai rồi! Phật là do tâmhiểu, thực hành tới thanh nhẹ tức là Phật. Người ở
thế gian cung phụng thờ Phật, nhưng mà tâm chưa thật, làm gì biết ñược Phật là ai? Biết ñược mình là Phật
mê ngủ thôi, mê ñủ chuyện mà không sửa tiến. Cũng là nói tu ñạo Phật, là Phật mê ngủ, chớ ñâu Phật tiến
tới tốt ñâu!
THÔNG BÁO VỀ KHÓA SỐNG CHUNG/TRẠI HÈ NHẪN HÒA 2015
Hội Ái Hữu Vô Vi trân trọng thông báo:
Năm nay HAHVV Tây Bắc Hoa Kỳ/ Thiền Viện Nhẫn Hòa sẽ tổ chức Khóa Sống Chung và Trại Hè
thường niên từ Ngày 2 ñến Ngày 8 tháng 7, 2015. Chương trình tu học và các sinh hoạt, giải trí, du lịch
v.v… sẽ ñược thông báo sau. Thời gian lưu trú tại Thiền Viện có thể kéo dài trước và sau Khóa Sống
Chung và Trại Hè.
Xin quý bạo ñạo vui lòng liên lạc với chúng tôi ñể ghi danh tại số ðiện Thoại: Thiền Viện: (360) 357-5675
hoặc: (360) 459-2405, (360) 819-9002, và nhắn tin nếu cần. Xin cho biết tên và số ñiện thoại. Hoặc gởi
ñiện thư về: nguyenvg@comcast.net.
Nếu quý bạn ñạo ñi máy bay xin ñến Phi trường SEATAC và ñi chung với nhau thì sẽ dễ cho việc ñưa ñón.
Xin cảm ơn quý vị. Kính chúc Quý vị và bửu quyến thân tâm thường lạc và một năm Ất Mùi nhiều may
mắn, và tu tiến trong Thanh tịnh!
TV Nhẫn Hòa
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý ñạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho cho bạn ñạo :
Hà Thị Cậy (vợ của ñạo hữu Alain Sonnier) từ trần ngày 12/02/2015 tại Villejuif, Pháp Quốc, hưởng thọ 84
tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Cảm ơn quý bạn
Hội Ái Hữu Ái Vô Vi Pháp Quốc

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA
Lễ Tưởng Niệm 30 Năm Thành Lập Thiền-Viện Hai-Không
Và
KHÓA SỐNG CHUNG "TÌNH THƯƠNG"
TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC)
NGÀY 20.06.2015 ðẾN NGÀY 22.06.2015
Kính gởi quý ñạo hữu,
Thấm thoát từ ngày ðức Thầy khánh thành Thiền Viện Hai-Không vào tháng 11 năm 1985,
nay ñã 30 năm, Thiền Viện Hai-Không ñánh dấu bao kỷ niệm trong ký ức chúng ta, từ Khoá Sống
Chung Bi Trí Dũng năm 1986, ðại Hội Long Vân năm 1989, Lễ Khánh Thành Cốc Thầy và Khoá
Sống Chung Tái Hồi Tịnh ðộ vào tháng 11 năm 1997, Lễ Kỷ Niệm 10 năm, 20 năm, 25 năm, và biết
bao lần ðức Thầy ñã viếng thăm Thiền Viện không sao kể hết....
Nay dù ðức Thầy ñã ra ñi, nhưng bước chân Ngài vẫn lưu lại nơi nơi trên Thiền Viện, với
những bài thơ “Một bước chân ñi một niệm hành”…, “Tôi có tình yêu rất mặn nồng, Sống trong một
cốc núi Hai Không” .....và cả những hòn ñá hùng vĩ nơi ñây cũng tràn ñầy ý ñạo, “…Ẩn núp sơn
trung chỉ một mình, Tô ñiểm rong rêu thành trí ñạo…”.
Nếu quý bạn tản bộ ñến trà ñình nghỉ mệt, thì sẽ nghe “Nhạc Trời thanh thoát suối thanh
oai”… Trà ñình tại suối cũng là nơi ðức Thầy ñã kể chuyện về bài Hát Ô Hê và hát cho bạn ñạo
nghe lần ñầu….
ðời người ñã mấy lần 30 năm, kính mời quý ñạo hữu hãy cùng chúng tôi viếng thăm Hai
Không, ôn lại những kỷ niệm xa xưa, cùng nhau tu học trong dịp Khoá Sống Chung “Tình Thương”,
với ñề tài “Tình Thương” theo 4 câu thơ của ðức Thầy sau ñây:
Tình Thương
Tình thương ban rãi khắp nơi nơi
Xây dựng chung hành qui một mối
Diễn tả tâm tu duyên ñạt pháp
Bình tâm học hỏi tự về ngôi
Vĩ Kiên
Thiền Viện Hai Không chỉ có phương tiện giới hạn, xin quý bạn ñạo lưu ý nhớ ghi danh sớm ñể BTC có
thời giờ sắp xếp chu ñáo cho quý bạn.
Chân thành kính mời,
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
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Phiếu Ghi Danh
Khóa Sống Chung “Tình Thương”
Tại Thiền-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA
20.06.2015 – 22.06.2015
(Xin ñiền mỗi người một phiếu)

Họ và Tên:
ðịa chỉ :
Thành Phố/ Tiểu Bang:
Zip code:
ðiện Thoại Nhà:
ðiện thọai di ñộng:
Nam [ ]
Nữ[ ]
Tuổi: _____________
Thuộc Thiền ðường/ HAHVV :

Quốc Gia:
E-mail:

Ghi danh ở Thiền-Viện Hai-Không
Lệ phí ăn ở tại Thiền Viện: tùy hỷ và khả năng ñóng góp của bạn ñạo.
Xin quý bạn nhớ ñem theo bị ngủ và vật dụng cá nhân. Nếu có ñem lều cắm trại, xin thông báo cho BTC
biết trước. Hoặc xin thông báo cho BTC biết nếu quý bạn cần bị ngủ, ñể BTC sửa soạn trước cho bạn
ñạo.
Lưu ý: Trường hợp quý bạn muốn ở Khách Sạn tại Oroville, xin liên lạc khách sạn trực tiếp.
Hiện nay Khách Sạn Gold Country Casino không còn phòng (sold out) cho các ñêm 19.09. 2015 và
20.09.2015 và chỉ có phòng cho ñêm 21.09.2015 và 22.09.2015(ñ.t. liên lạc: 1-530-538-4560). Khách
Sạn Holiday Inn Express là khách sạn mới xây hiện nay còn phòng cho các ñêm 19,20,21 và 22.09.2015.
Quý bạn có thể booking tự túc tại Holiday Inn Express, số ñ.t. 1-800-315-2621, ñịa chỉ: 550 Oro Dam
Blvd, Oroville, CA 95965. Khách sạn cách Thiền Viện khoảng 30 phút lái xe.
Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : ngày 19 tháng 5 năm 2015 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ.
Liên lạc Ban Ghi Danh :
ðiện thư : ksctv00@gmail.com;
ðiện thoại : (408) 937-1664 (Thu) hoặc (408) 775-9020 (Tiên)
ðịa chỉ gởi phiếu ghi danh (hoặc gởi bằng ñiện thư cho ban ghi danh về email ksctv00@gmail.com) :
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304 - San Jose, CA 95158
Phương tiện di chuyển
Quý bạn ñạo ñi phi cơ xin ñến phi trường SACRAMENTO International Airport (viết tắt SMF). Từ phi trường SMF
ñến Thiền-Viện lái xe khoảng 2 tiếng. Vì nhân sự ban chuyển vận có giới hạn, xin quý bạn sắp xếp ñi chung nhóm và
chọn phi trường Sacramento (SMF), vì BTC không thể ñưa ñón ở các phi trường khác. Xin quý bạn nhớ ñến phi
trường Sacramento (SMF) trễ nhất là ngày 19 tháng 6 năm 2015, ñể có thể tham gia buỗi lễ khai mạc KSC vào ngày
20 tháng 6 năm 2015.

Xin quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có ñổi chuyến bay ñể tiện cho
Ban Chuyển Vận:
Khởi hành từ phi trường

Ngày

Giờ

Hãng hàng không

Số chuyến bay

ðến
ði
Di chuyển xe hơi tự túc
Quý bạn sẽ nhận bảng hướng dẫn với chi tiết lên T/V Hai-Không khởi hành từ thành phố Oroville.
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Chương Trình KSC : Ngày 19.06.2015 : ðón bạn ñạo lên Thiền Viện Hai-Không.
Ngày 20.06.2015 : Lễ Kỷ Niệm 30 năm thành lập T/V Hai Không. Khai Mạc Khoá Sống Chung. Tu học ngày 1.
Ngày 21.06.2015 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 2.
Ngày 22.06.2015 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 3. Lễ bế mạc.
Ngày 23.06.2015 : Bạn ñạo ra về.
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