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Xin chúc mừng năm mới mọi người ạ. Năm nay chúng ta cũng hãy cùng với nhau một 
lòng một dạ bước đi trên con đường phật giáo một cách vui vẻ trong lòng.

Tôi nghĩ rằng các bạn lúc này đều đang mang lời thề nguyện của mỗi người trong lòng 
để mà quyết tâm tinh tấn nhiều hơn nữa với cảm xúc rạng ngời.

Cho dù như thế, có thể là có người có sự tình gì đó nên tâm hồn không trở nên thoái mái 
mà “Tôi không thể chuyển sang cảm xúc tích cực hướng về phía trước”.

Đây là câu chuyện mà một người nọ, người bị mắc bệnh vào lúc trẻ và được thông báo 
là sẽ phải sống chung với căn bệnh đó cả đời, đã kể cho tôi nghe. Nghe nói, khi đang bi quan 
về tương lai rồi chán ghét và hủy hoại bản thân, câu mà người đó được đàn anh trong tín 
ngưỡng nói đi nói lại là câu nói rằng “Trong con người em đã có sẵn thiện căn”.

Rồi thì, trong quá trình được động viên như thế, cảm xúc phủ định giá trị tồn tại của bản 
thân hay cách nhìn mang tính bi quan đối với cuộc đời biến mất và tấm lòng gọi là “Bản 
thân mình cũng muốn làm gì đó cho người khác, không phải là có thể làm được hay sao” 
đã sôi sục lên.

Trong vô lượng nghĩa kinh trong ba bộ kinh Pháp Hoa mà chúng ta tụng, có một câu là 
“Làm ướt đẫm thiện căn mà tất thảy chúng sinh đều có” (phẩm đức hành). Tôi nhìn nhận 
rằng thiện căn có nghĩa là chỉ cái gốc trở thành nền móng mang lại quả báo tốt lành và có 
cùng ý nghĩa rộng hơn với “phật tính” chỉ ra việc “Trong bất kỳ ai cũng có sẵn tính chất 
giống như phật và tất cả đều là hiện thân của phật”. Vì thế, có thể nói được là ai cũng mang 
thiện căn. Chỉ có điều, để cái gốc đó lớn lên một cách khỏe khoắn, mọc cao lên thì không 
thể thiếu sự ẩm ướt mang tới sức sống cho gốc rễ đã khô héo.

Đối với người trẻ tuổi chỉ toàn tuyệt vọng về cuộc đời và tự phủ định bản thân, chắc 
chắn là việc đã có thể được người khác khẳng định cốt lõi của bản thân rằng “Trong con 
người bạn có thiện căn không có gì có thể thay thế được đấy ạ” chính là tương đồng với sự 
ẩm ướt dư dả được tưới cho gốc rễ đang khô không khốc mà không hề tiếc nuối.

Người đó bây giờ đang tưới ướt thiện căn của những người phiền muộn khổ sở giống 
như bản thân đã từng trước đây và đảm nhận công việc truyền bá rộng rãi công đức của phật 
ra khắp mọi nơi.

Đem tới sự ẩm ướt cho gốc rễ đã khô héo

Tất cả đều có cái gốc thiện lànhTTấtất cảất cả 

Bài thuyết giảng của chủ tịch

Nichiko Niwano
Chủ tịch Hội Rissho Kosei-kai
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Một câu trong vô lượng nghĩa kinh sau “Làm ướt đẫm thiện căn mà tất thảy chúng sinh 
đều có” thì tiếp tục là “Rải hạt mầm thiện lành tới khắp mảnh ruộng công đức”. “Chúng ta 
hãy gieo thật nhiều hạt mầm thiện lành, thứ trở thành cái gốc của những hành vi hết lòng vì 
đời vì người ── tóm lại, đây là đang thuyết giảng ”truyền đạo phổ biến tôn giáo” rằng 
“Chúng ta hãy truyền tải những lời dạy của phật để cả bản thân lẫn người khác đều cùng 
nhau được hạnh phúc”.

Hành động gọi là “gieo hạt mầm thiện lành” thì tôi nghĩ giống với việc đem tới sự ẩm 
ướt cho thiện căn đã khô héo của nhiều người và vậy thì, nếu nói tới vì sao tại đây việc 
“truyền đạo phổ biến tôn giáo” được thuyết giảng thì lý do chỉ có một điều.

Đó là vì giống như người trẻ tuổi nói trên, sau khi lắng nghe những lời dạy của phật để 
gốc rễ của tâm hồn được tưới ướt và thoát ra khỏi vực thẳm của sự lạc lối thì tâm hồn từ bi 
gọi là “Tôi muốn người khác cũng thoát ra khỏi khổ não giống như bản thân và nhận ra 
hạnh phúc ngay trước mắt” sẽ dâng trào không ngớt.

Vậy thì, nếu nói tới cách thức tồn tại của việc “truyền đạo phổ biến tôn giáo” thì có lẽ 
cũng đâu phải là người trẻ tuổi lúc trước, người đã bị phiền muộn khổ sở, tiếp nhận những 
lời dạy của phật một cách chân thật từ ban đầu. Theo ý nghĩa đó, thứ quan trọng đối với 
chúng ta là việc trước tiên mong ước “Mình hãy trở thành duyên tốt lành của những người 
thân cận” để sống trên đời. Bởi vì ngôn từ hay thái độ tử tế đồng cảm với người khác sẽ 
mang tới sự ẩm ướt cho gốc rễ của tâm hồn đã khô héo của những người khổ sở.

Thêm nữa, chúng ta cầm tay dẫn đường những người không có duyên với phật giáo 
trong lúc vừa thực hành những hành động tín ngưỡng căn bản hàng ngày chẳng hạn như đọc 
kinh cúng dường hay học tập những lời dạy của Đức Phật. Điều đó sẽ góp phần vào lối sống 
tuyệt vời nhất gọi là “Làm tất thảy khắp chốn để phát đi dấu hiệu của sự tỉnh thức” (làm cho 
tất thảy mọi người đánh thức tâm hồn hướng tới sự giác ngộ của phật), thứ trở thành mối 
kết nối với câu kinh lúc trước.

Những người chung chí hướng, những người làm như thế để tất cả đều quyết tâm “muốn 
trở nên giống như Đức Phật” ―― một người thầy cũ ở đại học của tôi đã nói rằng “Không 
có phổ biến tôn giáo thì không có tôn giáo” với tiền đề là việc sẽ trở thành “chính định tụ” 
theo ý nghĩa thật sự. Tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ là “chính định tụ” lúc nào cũng làm 
thanh thản tâm hồn đối với tất thảy mọi người tìm kiếm sự cứu rỗi.

Trích từ “Kosei” số tháng 1, 2019.
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Trở thành “chính định tụ” thật sự

Bài thuyết giảng của chủ tịch



Tôi xin chân thành cám ơn mọi người đã cho tôi 
được thuyết pháp trải nghiệm ngày hôm nay.

Tôi cho tới lúc này đã không thể viết những trải 
nghiệm tín ngưỡng của mình suốt 10 năm qua. Tôi 
hiểu tại hội Rissho Koseikai thì thuyết pháp trải 
nghiệm là điều quan trọng nhưng đó là vì tôi nghĩ 
rằng ngay cả là gia đình thì việc chia sẻ cảm xúc cũng 
không dễ dàng.

Tôi được sinh ra trong một gia đình không quân 
Hoa Kỳ 3 năm sau khi kết thúc chiến tranh thế giới 
thứ hai. Cha tôi, người là phi công, cứ vài năm lại 
thay đổi nơi làm việc và gia đình tôi cũng sống cuộc 
sống chuyển chỗ ở liên tục. Không chỉ trong nước 
Mỹ, vào nửa đầu những năm 1960 thì cha tôi chuyển 
tới căn cứ Misawa ở Aomori hay căn cứ Fuchu ở 
Tokyo, và vào năm 1970 thì cha tôi làm việc tại đại sứ 
quán Hoa Kỳ tại Đài Loan. Trong thời gian cứ vài 
năm lại chuyển trường, chia tay bạn bè khi đó, chuyển 
nhà, chuyển chỗ ở tới một đất nước xa lạ luôn có một 
bầu không khí là “Tất thảy mọi thứ chỉ là tạm thời” 
phảng phất trong nhà tôi. Trong cuộc sống như thế, 
người đóng vai trò tập hợp gia đình lại là mẹ tôi. Mỗi 
khi tôi từ trường học về nhà thì mẹ luôn đợi tôi ở nhà. 

Sau đó, tôi cũng tự nhiên chọn con đường giống với 
cha tôi và tham gia khóa đào tạo sỹ quan không quân. 
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi tôi nhập học, chiếc 
máy bay mà cha tôi lên trong nhiệm vụ bị rơi và cha 
tôi mất. Cảm giác mất mát do cái chết của cha tôi là 
không thể đong đếm được và tôi cảm giác bị đánh gục 
nhưng tôi đã không hề lung lay ý định hướng tới mục 
tiêu trở thành phi công.

Chẳng bao lâu sau khi tôi kết thúc khóa đào tạo phi 
công thì tôi kết hôn nhưng cuộc sống hôn nhân không 
kéo dài lâu. Cuộc sống ở riêng kéo dài tới một năm do 
nhiệm vụ và tâm hồn mỗi người rời xa nhau là nguyên 
nhân lớn nhất. Lúc đó tôi cảm thấy rất khổ sở. Tuy 
nhiên, đối với tôi, người đã nhiều lần chuyển nơi ở từ 
khi còn nhỏ thì việc buông tay là thứ gì đó tới một 
cách tự nhiên. Nhưng khi nhìn lại thì nếu không có 
trải nghiệm mất mát lúc đó thì sẽ không thể có tiến 
triển mới sau đó.

Trải qua nhiệm vụ trong không quân vài năm, tôi 
đã gặp gỡ với Jan, người sẽ trở thành vợ tôi về sau. 
Jan đã cùng tôi trải qua 35 năm như là một người bạn 
đời, một người bạn thân, và một người đồng hành về 
tín ngưỡng tốt đẹp. Chúng tôi kết hôn vào năm 1982 
và tiếp tục cuộc sống chuyển nơi làm việc liên tục từ 
căn cứ này tới căn cứ khác trong lúc cả hai đều vẫn 
coi trọng việc học tập hay công việc.

Nhờ có ảnh hưởng của vợ mà tôi bắt đầu có quan 
tâm tới đời sống tinh thần. Đó là bởi vì tôi luôn luôn 
mong muốn cùng với vợ mình chinh phục những thử 
thách mới chứ không hẳn là lòng mong muốn tìm tòi 
về mặt tinh thần. Mặt khác, vợ tôi lúc đó đang tiếp tục 
tìm kiếm về ý nghĩa của sự sống và tìm tòi nhiều con 
đường khác nhau. Vốn từ đầu việc chúng tôi “tìm 
kiếm con đường” có ý nghĩa chỉ lời dạy của thiên 
chúa giáo. Tuy nhiên, cả vợ lẫn tôi đều lớn lên trong 
gia đình thiên chúa giáo nhưng tôi đã không thể hiểu Господин Роуз, выступающий с проповедью в Великом Священном Зале.

4

David Rose
Hội Rissho Kosei-kai ở Oklahoma

Hiện diện đầy đủ với thực tế của cuộc sống

Thuyết pháp trải nghiệm này là bài được phát biểu tại nghi lễ ngày giỗ ngày bố tát được tổ chức tại đại thánh đường vào 
ngày 1 tháng 11 năm 2018.
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được thiên chúa giáo. Sau đó tôi cũng tìm hiểu thêm 
về thiên chúa giáo nhưng quả thật là tôi không cảm 
nhận được sự kết nối với bản thân.

Tôi bắt đầu có quan tâm đối với phật giáo là vào 
khoảng lúc xuất ngũ khỏi không quân vào năm 1992 
và xin được việc làm phi công tư nhân. Việc đọc được 
một cuốn sách về thiền có nội dung rõ ràng mạnh lạc 
và gây ấn tượng mạnh là cơ duyên để tôi đến với phật 
giáo. Tôi cũng đã đọc vài cuốn sách phật giáo khác. 
Sau đó, tôi trở thành cái gọi là "tín đồ đạo phật đèn 
sách". Và cứ mỗi khi tìm thấy sách phật giáo có vẻ thú 
vị là tôi lại đặt chúng ở cạnh giường trong phòng ngủ 
và mỗi tối tôi đều xem lướt những trang mà mình 
quan tâm rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong thời gian 12 ~ 13 năm kể từ đó, tôi đã đọc 
không biết bao nhiêu cuốn sách liên quan tới phật 
giáo và thỉnh thoảng thực hành thiền định. Mùa xuân 
năm 2005, vợ tôi, người đã tiếp tục tìm tòi về mặt tinh 
thần suốt cho tới lúc đó, đã cùng những người bạn 
láng giềng tới thăm giáo hội Oklahoma hội Rissho 
Kosei-kai. Không lâu sau tôi cũng ghé thăm giáo hội 
và vợ chồng chúng tôi ngay lập tức trở thành hội viên 
hội Kosei-kai.

2 năm sau khi chúng tôi gia nhập hội Kosei-kai, 
tháng 6 năm 2007, vợ tôi bị phát hiện ung thư thực 
quản. Khi tôi tra trên Internet tên bệnh không quen 
thuộc thì tôi biết được đây là bệnh khó hồi phục. 
Chúng tôi dù cho chấp nhận tình hình đột ngột này 
từng chút một nhưng sống với cảm giác sốc dài lê thê. 
Buổi sáng thứ hai, dù là thế tôi vẫn quyết tâm cùng 
nhau đối mặt để sống tiếp dù chuyện gì sẽ xảy ra với 
cảm xúc của vợ tôi được đặt lên hàng đầu.

Mùa hè năm đó, vợ tôi bắt đầu trị liệu phóng xạ. 
Giữa quá trình trị liệu, ngay cả việc uống nước cũng 
trở nên cực kỳ đau đớn nên vợ tôi buộc phải nhập viện 
để tiếp tục trị liệu. Thêm vào đó, vợ tôi cũng khổ sở 
vì sự bào mòn thể lực và cảm giác buồn nôn do việc 
hóa trị. Tôi đã ráng sức tu hành hơn cả trước đấy vì cả 
mục đích trở thành sự nâng đỡ cho vợ.

Bước sang tháng 9, chúng tôi đi Houston để thực 
hiện phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày và thực quản. 
Vào đêm trước của cuộc phẫu thuật, khi mà tôi suy 
nghĩ hay lo lắng cho tương lai cho tới lúc đó trong lúc 

vừa nắm lấy tay vợ thì tôi nhận ra bản thân mình đang 
bị ảo giác giống hệt như là vợ đã biến mất ngay trước 
mặt tôi. Tôi đã nhận ra là để trân trọng lúc này, 
khoảnh khắc này khi đang sống cùng vợ thì phải sống 
vững vàng từng khoảnh khắc một. Đây có vẻ là một 
việc giản đơn nhưng đối với tôi lúc đó thì đó là một 
trải nghiệm cực kỳ lớn lao.

Vào ngày phẫu thuật, cả vợ tôi lẫn tôi đều thư giãn 
và cảm nhận thực được việc “đang sống lúc này” một 
cách tĩnh lặng. Việc chúng tôi có thể thay đổi được 
thành như thế này cũng là nhờ ơn trời đã gặp được hội 
Kosei-kai.

Cuộc phẫu thuật kéo dài tới 12 tiếng đồng hồ 
nhưng vợ chồng chúng tôi đã được cho cảm nhận 
thực được rất nhiều công đức nhờ việc tu hành cho tới 
lúc này trong lúc đang phẫu thuật và cả trong nhiều 
thay đổi khác nhau trong 2 tuần sau phẫu thuật. Khổ 
nạn không phải là đã biến mất nhưng tôi xin được 
phép biết ơn việc được nhận sức mạnh để chấp nhận 
mỗi ngày như nó vốn có mà không bị chấp trước vào 
quá khứ hay mang trong lòng nỗi bất an.

Trong thời gian vài năm sau phẫu thuật, kết quả 
kiểm tra tốt đẹp và chúng tôi đã nỗ lực cố gắng hết 
sức mình trong việc tu hành tại giáo hội.

Nhờ sự khuyến khích của trưởng giáo hội Rever-
end Ladusau, vợ tôi đã được cho tham gia buổi nói 
chuyện phật pháp ban đêm. Ngoài ra, cả hai vợ chồng 
chúng tôi cũng được cho bắt đầu “Cuộc họp mặt thiền 
định” kết hợp cả việc tọa thiền và tụng kinh điển dành 
cho người Mỹ mới học phật giáo.

Dave và Jan Rose sau chuyến bay cuối cùng của mình tại Southwest Airlines.
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Năm 2009, việc nghỉ hưu sớm ở công ty hàng 
không mà tôi làm và việc tăng thời gian có thể sống 
cùng vợ ở nhà là một việc rất đáng biết ơn. Mặc dù 
ung thư không tái phát nhưng do ảnh hưởng của phẫu 
thuật mà tình hình sức khỏe của vợ tôi lúc đó không 
như mong muốn. Nhờ việc nghỉ hưu, tôi đã có thể tiếp 
quản việc giảng bài về phật giáo căn bản tại giáo hội 
từ trưởng giáo hội Reverend Ladusau. Việc phụ trách 
giảng bài là một kinh nghiệm tuyệt vời nhất đối với 
tôi. Tôi kinh ngạc nhận ra ý nghĩa sâu sắc của phật 
giáo và để giải thích những lời dạy cho người khác thì 
trước hết bản thân cần phải hiểu được phật giáo một 
cách sâu sắc. 

Vài năm kể từ đó, cái chết trở thành vấn đề hiện 
thực và luôn bủa vây lấy tâm hồn tôi. Sang năm 2013, 
tình hình sức khỏe vợ tôi xấu đi và phải sống trong 
bệnh viện 3 tuần để phẫu thuật lần thứ 2. Thứ mà tôi 
nhớ lại trong đầu vào lúc đó là câu cách ngôn của phật 
giáo rằng “Tất thảy nỗi khổ đều sinh ra từ sự tìm kiếm 
khoái lạc của bản thân mình, tất thảy hạnh phúc đều 
đạt được từ sự mong muốn niềm vui của người khác”. 
Đúng như câu cách ngôn đó, khi tôi quên đi lợi ích 
của bản thân và cố gắng để giúp đỡ vợ thì tôi nhận ra 
lúc đó tôi đang cảm nhận được sự thanh thản trong 
tâm hồn.

Năm 2015, bệnh ung thư của vợ tôi tái phát và tôi 
được thông báo rằng không thể trông chờ việc chữa 
khỏi nữa. Tuy nhiên, từ trước khi khám bệnh thì vợ 
tôi đã nhận ra sự tái phát. Khoảng thời gian đó vợ tôi 
đã phải chịu đựng những nỗi đau đớn dữ dội và tôi 
cũng lo lắng rằng không biết vợ tôi có sống được tới 
lúc bắt đầu hóa trị không. Tôi đã được cho biết là việc 
học những lời dạy trong sách thì đơn giản nhưng việc 
thực hành chúng trong cuộc sống thường ngày mới 
khó nhường nào. Kể từ đó thì chúng tôi quyết định 
trong lòng với nhau rằng sẽ sẻ chia với nhau cả niềm 
vui lẫn nỗi buồn và ý thức vững vàng để sống qua mỗi 
ngày một cách trân trọng.

Ngay trước khi vợ tôi mất, hai tuần cuối cùng mà 
chúng tôi sống cùng gia đình ở nhà mình là thời gian 
hạnh phúc tột đỉnh được trời ban cho đối với chúng 
tôi. Một năm cuối cùng trong cuộc đời của vợ tôi, và 
những năm sau khi cô ấy mất cho tới lúc này, việc tôi 

có thể sống như thế này tới giờ là không thể nghĩ tới 
được nếu không có sự thực hành phật giáo, thứ trở 
thành sự nâng đỡ con người và nuôi dưỡng sự bình 
thản trong tâm hồn. Tôi nghĩ rằng chính vì có sự thực 
hành những lời dạy nên tôi và vợ đã có thể đạt được 
sự thanh thản trong việc sống tiếp trong lúc vừa hỗ trợ 
lẫn nhau trong những nỗi khổ sở hàng ngày. Nhưng 
chúng tôi cũng cảm nhận được trong sâu thẳm tâm 
hồn rằng những ngày như lúc thường ngày sẽ tới lúc 
nào đó là hết.

Vài tháng kể từ khi vợ tôi mất thì cả những sự kiện 
nhỏ bé trong quá khứ cũng lởn vởn trong lòng và đối 
với tôi thì đây là thời kỳ khổ ải nhất. Nơi mà ban đêm 
tôi luôn gọi điện về cho vợ rằng “Anh bắt đầu về nhà 
đấy” từ trong xe khi về nhà từ giáo hội. Ngôi nhà tối 
om và không có người chờ đợi. Siêu thị mà tôi ghé 
vào rồi gọi hỏi vợ xem có gì cần mua không. Đã 
không còn người sẻ chia những sướng khổ trong cuộc 
đời như thế nữa.

Tôi cảm nhận thấm thía rằng ý nghĩa của cái chết, 
hay là ý nghĩa của việc mất đi người quan trọng là thứ 
chỉ có thể hiểu được một khi đã trải qua. Trong sách 
‘Canh tác mảnh ruộng tâm hồn’, thầy chủ tịch đã nói 
rằng “Việc vượt qua nỗi khổ lớn nhất của đời người là 
‘cái chết’ không phải là thứ gì khác ngoài việc nhận 
thức về phật pháp của sự vô thường. Chúng ta hãy 
nhìn kỹ vào cái chết và biết ơn việc lúc này đang có 
sinh mệnh”.

Trước đây thì tôi đã không hiểu được đầy đủ ý 
nghĩa của câu nói đó. Nhưng do đã trải qua cái chết 
của vợ, tôi đã có thể từ từ hiểu được là thứ gọi là nỗi 
khổ không phải là tình cảnh bất thường cần phải né 
tránh trong cuộc đời. Đúng ra là, nỗi khổ là bản chất 
của đời người và là những biến cố thường ngày, bằng 
cách chấp nhận nỗi khổ, chúng ta sẽ thay đổi, nhận ra 
những niềm vui ở xung quanh mình, và có thể luôn tự 
nhận thức được thời gian được ban cho quý giá và 
hữu hạn biết nhường nào.

Đức Khai Tổ đã nói rằng “Sự giác ngộ nghĩa là 
thứ được sinh ra từ gặp gỡ”. Tôi giờ đang lấy lời nói 
này làm tấm gương để noi theo. Dù là ở giáo hội hay 
ở siêu thị cũng có những cơ hội nhận được sự gặp gỡ 
với phật pháp mới mẻ.
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Cuối cùng rồi tôi cũng đã có thể chấp nhận rằng 
việc gặp gỡ với nhiều nỗi khổ khác nhau như sinh lão 
bệnh tử là những biến cố hiển nhiên của cuộc đời, 
không phải là thứ cần phải lảng tránh hay chấp trước. 
Thông qua nỗi khổ mà cuộc đời tôi đã thay đổi. Việc 
gặp gỡ với nỗi khổ là những cơ hội để biết ơn cuộc 
đời.

Tôi xin chân thành biết ơn cha mẹ đã sinh ra tôi 
trong cuộc đời này. Tôi xin cảm ơn gia đình hay bạn 
bè cùng rất nhiều vị đã chỉ dạy dẫn dắt tôi.

Đặc biệt là tôi xin cảm ơn trưởng giáo hội Rever-
ends Kris Ladusau và trưởng giáo hội trước đây 
Yasuko Hildebrand vì đã hỗ trợ và khích lệ tôi trong 
suốt nhiều năm. Nếu không có sự hỗ trợ của hai người 
họ thì tôi đã không thể đứng tại nơi này ngày hôm 
nay.

Lại một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn đối với việc 
đã được nhận vai trò trưởng bộ phận giáo vụ. Nhiều 
năm cho tới lúc này, tôi đã được cho tham gia vào 
việc giảng bài hay tạo tài liệu dạy học, và đào tạo hay 
hướng dẫn lãnh đạo gánh vác thời đại tiếp theo và tôi 
đã được cho báo đáp rất nhiều ân huệ khác nhau trong 
một thời gian dài. Nhờ có vai trò này mà tôi đã có thể 
luôn mang theo một câu như sau trong “Phẩm như lai 
thọ lượng thứ mười sáu”. Cuối thuyết pháp ngày hôm 
nay tôi xin được lấy câu này làm lời thề nguyện của 
bản thân tôi.

“Luôn tự niệm lấy thế này, Rằng làm sao dẫn được 
chúng sinh, Bước vào con đường vô thượng của phật, 
Để có thể nhanh chóng thành tựu được phật thân?”

Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.

Các thành viên của trung tâm Dharma Oklahoma và San Antonio sau buổi tập huấn cuối tuần được tổ chức tại Trung tâm Dharma của Oklahoma vào năm 2016.
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