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Ba Ngày Quán Niệm 

Từ ngày 27 đến 29.12. 05. 

Cuối năm nay, năm mươi vị Phật tử đã thu xếp việc gia 
duyên trở về chùa tu quán niệm được tổ chức tại chùa 
Hoa Nghiêm. 

Được sự hướng dẫn của quý Thầy, chương trình tu học 
có phần thọ giới, ngồi thiền, tụng kinh, bái sám, chỉ tịnh, 
pháp thoại, kinh hành v.v… 

Trong ba ngày, các tu sinh đều hoan hỷ học hỏi và hành 
trì tám giới được thọ, ngoài năm giới không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không 
dùng chất có độc tố, kích thích như rượu… còn thêm ba 
giới không dùng trang sức, không hưởng thụ vật chất 
cao sang và không ăn ngoài bửa ăn của đại chúng.  

Có thời pháp nhắc lại đôi dòng lịch sử: Từ khi Đức Phật 
thành lập Tăng đoàn, giáo lý thánh thiện, giải thoát được 
Ngài chỉ dạy cho hàng đệ tử xuất gia. Đến khi trưởng 
giả Cấp Cô Đôc - Một Phật tử thuần thành, người đã 
cúng dường cấp Cô Độc Viên cho Tăng đoàn - lâm bịnh 
nặng. Ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan đến thăm. Trong 
cuộc viếng thăm, Ngài Xá Lợi Phất một vị đại đệ tử của 
Phật trí tuệ bậc nhất, đã dạy Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
quán niệm về Phật, về Pháp, về Tăng, để tiêu diệt tội 
chướng và phiền não. Quán niệm các pháp đều do nhân 
duyên sinh khởi và do nhân duyên mà hoại diệt. Thực ra 
tự tính của các pháp là không sanh cũng không diệt. Đó 
là pháp quán Không. Thực tập xong  Trưởng giả vô 
cùng xúc động được nghe một giáo pháp vi diệu, mầu 
nhiệm và quý báu. Ông có lời thỉnh cầu Thế Tôn cho 
giới cư sĩ cũng có dịp được nghe những giáo pháp vi 
diệu như giáo pháp nầy. Sau khi thực tập với hai Thầy, 
Trưởng giả bổng thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng, phát 
được tâm vô thượng. Và khi mệnh chung ông được 
sanh lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Ngày nay được  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

học tập giáo pháp Phật Đà, hàng cư sĩ tri ân sâu dầy 
Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Những thời tụng kinh và sám hối thật thanh tịnh nghiêm 
trang, có diệu dụng thanh lọc được phiền não. Sám pháp 
Địa Xúc đã soi sáng và làm khơi dậy tấm lòng khao 
khát quay trở về nguồn cội, lòng biết ơn, những nhân 
tính bổn thiện của con người, những điều cơ bản của 
một đời sống hạnh phúc.  

Rồi trong những lúc Pháp đàm hào hứng, Quý Thầy cho 
những đề tài vừa vui vừa để “quay”. Đây là dịp nhắc lại 
những chuyện lịch sử về Đức Phật, Chư Tổ, những câu 
thoại đầu…Quý thầy, tu sinh đóng góp những lời bình 

vô tư, không để khen hay chê, nhưng là những bài học 
được rút tỉa, đó là những kinh nghiệm tu tập cần học hỏi.  

Bửa cơm quả đường - bửa ăn trưa - giản dị nhưng bổ 
dưỡng và được nhiều tu sinh khen rất ngon miệng - đây 
là một biện minh cho việc giữ gìn chánh niệm trong lúc 
ăn - tâm trong sạch quán sát từng cái gắp, miếng cơm, 
không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không luyến tiếc quá 
khứ, không thêu dệt tương lai thì bửa cơm trở nên thật 
đầy đạo vị.  

 Phật Sự 
 

 

 

 

 

 

 

Ban Tin Tức  

Chùa HOA NGHIÊM 



 

  

HÖÔNG ÑAÏO 14 

12  trang 
2006 

Chánh niệm là một phẩm chất cần có được đề cao trong 
những ngày tu. Thời gian qua mau, mồ xanh không chỉ 
đợi người tóc bạc, nào chê kẻ tóc xanh. Quý thầy luôn 
nhắc nhở giữ gìn chánh niệm trong tất cả thời gian, tất cả 
chỗ, những lúc đi đứng nằm ngồi. Có đủ phước duyên 
được làm người, biết được Phật Pháp, có thầy, bạn, có 
môi trường tốt cho việc tu tập, thì trong ba ngày nên 
ráng giữ gìn chánh niệm cho việc tu trì có kết quả. Thực 
hành tu tập trong khung cảnh trang nghiêm, hùng tráng 
của ngôi bảo điện, hòa nhập vào năng lượng của tăng 
thân, đó là lúc sự phát huy nội tâm dồi dào trong sạch 
nhất. Nắm giữ được chánh niệm trong việc tu tập là điều 
kiện ắt có để phát triển định và tuệ, những giá trị tâm 
linh vô lậu của con người. Và quan trọng nhất là sự 
“cùng nhau” có Thầy có bạn cùng tu cùng học, cùng 
nâng đỡ nhau trên đường thực tập đạo giải thoát. 

Ba ngày tu học kết thúc trong niềm vui tịnh lạc. 

Tết Bính Tuất. 

Đêm 28 và ngày 29.01.2006 

Những hàng cây, chậu kiển trước sân chùa đã nổi bậc 
lên khi được tô điểm bằng những cành mai lấm tấm nụ 
hoa vàng. Mùa xuân ở chùa, một cái gì sâu ẩn chan chứa 
tình yêu quê hương đất nước, những nét đặc thù sáng 
đẹp của nền văn hóa truyền thống thắm đượm màu sắc 
tôn giáo vị tha vô ngã. 

Vào đêm giao thừa, người ta thấy như có sự chuyển 
mình của vạn vật từ năm cũ bước sang năm mới. Người 
người không thể lặng lẽ ngồi yên, phải làm một cái gì 
ghi dấu ấn đẹp đẻ cho sự kiện nầy, nên Tết là ngày nghỉ, 
là hội vui chơi, quần áo mới, bánh, mứt, cơ hội gặp gỡ 
của thanh niên thiếu nữ, nhất là của sum họp gia đình và 
thăm viếng chùa chiền... Người Việt Nam ở hải ngoại 
dù không tạo được một khung cảnh Tết đầy mọi hương 
vị như ở quê nhà, nhưng người Phật tử cũng tìm thấy nét 
đặc thù của văn hóa dân tộc Việt Nam vào đêm giao 
thừa và ngày mồng một: nhà nhà đi chùa đón giao thừa, 

lễ Phật cầu an, ăn chay, đón mừng năm mới với tâm hồn 
an ổn và những niềm hy vọng hạnh phúc. 

Những quần áo đầy màu sắc, nhất là những tà áo dài tí 
hon tung tăng như cánh bướm, tiếng nói cười ồn náo 
trong đêm giao thừa. Chánh điện mới, thoáng rộng chưa 
đầy ba tuổi đón mời khá đông người vào lễ Phật. Ban trị 
sự và tất cả các ban nhóm khác như ban hương đăng, 
trai soạn, trang trí, vệ sinh, văn nghệ… đã nhóm họp 
chuẩn bị Tết từ 5 tuần lễ trước.  Những băng roll, cờ xí 
phất phới trước sân chùa báo hiệu một ngày vui lớn. 
Những món ăn chay bổ dưỡng, hợp khẩu vị được bận 
rộn chuẩn bị từ trước. Đội ngũ Nhà Bếp Hoa Nghiêm là 
sự tình nguyện kết hợp gắn bó giữa những bàn tay già 
có trẻ có, kinh nghiệm, thì giờ, công sức cũng có, mỗi 
ngày các vị Phật tử thiện nguyện có thể làm việc thường 
xuyên từ 8, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, có khi ở lại đến 
tối để có thể  hoàn tất được các món ăn ngon miệng, tiếp 
đón Phật tử  đến mừng Xuân.  

Rộn vui nhất vào giữa đêm giao thừa, những son chảo 
lớn nhất được trưng dụng, những thùng nước lèo đầy 
ăm ắp, một hàng rổ rau, rổ bún được đậy kỹ, hợp vệ sinh 
mà, những tô bún riêu nóng bốc hơi mùi vị vô cùng hấp 
dẫn. Lò than hồng rực ấm áp gợi nhiều sự chú ý, món gì 
đây mà quạt than từng chập, à thì ra bắp nướng nóng hổi 
vừa thổi vừa ăn, thư viện ngoài việc ấn tống băng dĩa, 
cũng học đòi gây quỹ nữa! 

Các chị khác cũng rất bận rộn đèn, hương, hoa, quả, 
ngoài ra còn sưu tầm những hình tượng trang nghiêm, 
các loại ngọc quý, làm xâu chuỗi nhiều loại cho những 
Phật tử cần làm quà đầu năm… Đó là những nét chấm 
phá góp thêm màu sắc, chào đón một mùa xuân mới của 
chùa Hoa Nghiêm.  

Khoảng 11 giờ 45 đêm giao thừa, hòa nhịp trong tiếng 
trống bập bùng, bốn “Ông Lân” hùng dũng vũ điệu 
mừng xuân rộn vang ngôi chánh điện mở đầu cho nghi 
lễ đón mừng năm mới. Người người ra vào lễ Phật, khói 
trầm hương tỏa ra nghi ngút làm mờ đi cảnh vật, mờ cả 
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ống kính của người chụp hình lưu niệm. Kinh cầu quốc 
thới dân an âm vang lời nguyện cho mọi người, mọi loài 
một năm an lành và hạnh phúc, hòa bình khắp mọi miền 
đất nước, sau thời kinh, Thầy trụ trì với nụ cười hòa ái lì 
xì bao đỏ với lời chúc Tết được nhiều điều hạnh phúc. 
Đông đảo Phật tử hiện diện khắp mọi nơi trong sân 
chùa, lại thêm sự góp mặt của nhóm Ca Cổ và ca sĩ 
Hoài Thanh trong chương trình văn nghệ. 

Sau ngày mồng một Tết Chùa vẫn còn nhộn nhịp cho 
đến Rằm tháng Giêng, và những ngày hành hương thập 
tự. 

Hành hương thập tự 
Trong niềm vui đầu năm, người Phật tử muốn dành 
những thì giờ ưu tiên để tạo phúc lành, để nhớ tưởng 
đến cửu huyền thất tổ, đến những Bậc nuôi lý tưởng 
giác ngộ. Với lòng kính ngưỡng, hâm mộ đối với những 
bậc tôn túc, những anh chị em bạn cùng tu, dù là ở chùa 
nào, phương nào,  dù Nam hay Bắc Tông, Thiền, Mật 
hay Tịnh… ví như những con sông, ngọn suối từ bốn 
phương đổ vào biển cả của nguồn cội Phật Đà. Với tinh 
thần đó, chùa Hoa Nghiêm đi hành hương mười chùa 
vào ngày thứ Bảy, rồi lại chào đón các Phật tử từ các 
chùa bạn như chùa Quang Minh, Phật Quang, chùa 
Quảng Đức đến viếng thăm. 

Hành hương cũng là dịp thăm viếng những cảnh chùa, 
những bảo tàng ghi lại nhiều nét lịch sử về Phật, Pháp và 
Tăng, chiêm ngưỡng những đường nét nghệ thuật điêu 
khắc ca tụng cuộc đời đẹp vô song của Thế Tôn. Với 
những lối kiến trúc khác nhau, có những điện đại hùng, 
có nơi Đức Phật đản sinh, tĩnh tâm, giác ngộ, Niết  Bàn, 
có kho tàng kinh điển, có hòn non bộ, lại thêm những 
món ăn chay lạ miệng, thật là những chuyến tham quan 
ý nghĩa vô cùng. Một Bà cụ nói: “Năm nào tôi cũng đi 
Hành Hương Thập Tự” một câu nói quen thuộc, họ đã 
đi, đang đi, và sẽ đi hành hương nữa! Niềm tin mộc mạc 
của nhân gian sao quá dễ thương, các Bác tin rằng đi 
hành hương là một điều lành. Mà thật vậy, đầu năm, họ 
đến chùa kính cẩn nghiêng mình lễ lạy trước đấng Từ 
Phụ, lâm râm niệm Phật, lắng nghe lời dặn dò tu tập của 
quý Thầy.  
Quý thầy đã nhắc nhở đến ngày Tết truyền thống là sự 
giao thoa giữa gia đình huyết thống và gia đình tâm linh. 
Đạo Phật đi vào cuộc đời hòa hợp, làm cho cuộc sống 
người Phật tử thêm ý nghĩa và hạnh phúc. Cây có cội, 
nước có nguồn, người Phật tử là người cha, người mẹ, 
người con trong gia đình. Phật dạy làm cha mẹ phải làm 
tròn trách nhiệm, làm con hiếu hạnh…Người con Phật 
nên biết áp dụng trí tuệ, thường xuyên suy xét quán 
chiếu để có thể áp dụng những lời Phật dạy vào đời 
sống. Dùng tình thương để trải tấm lòng từ bi và hỷ xả 
để có thể tháo gỡ những khó khăn, mâu thuẩn trong 
cuộc sống gia đình, cho gia đình thêm hạnh phúc, xã hội 
thêm tốt đẹp. Tinh thần kinh Lăng Nghiêm đã được 
nhắc nhở đến, đệ tử Phật đừng chạy theo bên ngoài, 
đừng đua đòi quá đáng, mà bỏ quên vun bồi cội phúc, 
lúc nào cũng phải ráng quay về với bổn tâm tự tánh của 
mình. Nền tảng của cuộc sống hạnh phúc là tình thương, 
trí tuệ, cuộc sống giản dị, vị tha, cho nhiều hơn là 
nhận… Hành hương thập tự quả là một hạt nhân tròn 
đẹp được gieo trồng trong dịp đầu năm.  
Lễ chúc Tết Hòa Thượng 
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Ngày 5 tháng Hai, một buổi lễ chúc Tết Hòa Thượng 
trang nghiêm đã được tổ chức tại chùa. 

tại buổi lễ, Hòa Thượng đã chủ lễ dâng hương lễ bái 
cúng dường, trì tụng kinh chú. Trong dịp nầy Thầy trụ 
trì thành kính dâng lên Hòa Thượng những lời tri ân sâu 
xa của người đệ tử đối với bậc thầy khả kính. Nhất là đối 
với một vị chân tu đã dầy công khai sáng nền Đạo Pháp 
trong những ngày đầu tiên tha phương nơi đất khách, 
Người đã nối tiếp truyền trao mạch mạng Phật Pháp ở 
Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, đặc biệt nhất là ở nơi đây, 
vùng Đông Nam Melbourne. Đại diện toàn thể Phật tử 
chùa Hoa Nghiêm cũng kính cẩn dâng lên Hòa Thượng 
những lời chúc sức khỏe niên trường, ghi nhớ ân cao 
dầy của vị đại Đạo sư, đã khai thị pháp môn tu Tịnh Độ 
thù thắng, hợp với thời cơ, gồm nhiếp ba căn, viên thông 
cả Thiền, Giáo, Luật và Mật. Với tấm lòng biết ơn sâu 
xa đó, toàn thể Phật tử đã nguyện gắng công tu tập để 
không phụ tấm lòng Hòa Thượng. Mặc dù tuổi đã cao, 
Ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi, luôn luôn 
thương yêu chăm sóc viếng thăm, để dìu dắt đàn con 
trên đường tu đạo. 
Tham dự lễ hội Sumnation  
Lễ hội Sumnation năm nay là cơ hội gặp gỡ giữa những 
người từ nhiều quốc tịch để tôn vinh những truyền thống 
văn hóa, tuy có khác biệt, nhưng đã cùng nhau hiến 
dâng năng lực để xây dựng một vùng Greater 
Dandenong  sống chung hài hòa, phát triển ngày càng 
vững mạnh hơn. 
Với chủ đề “Together We Are Better” -Tốt Đẹp Hơn 
Bên Nhau- Lễ Hội tạo điều kiện để cư dân cùng nhau 
chia xẻ những thành đạt trong 10 năm qua, để mạnh 
bước tiến lên trong một bầu không khí  vui nhộn và cảm 
thông. Các cộng đồng đã có cơ hội cùng nhau thưởng 
thức những nét đặc thù của các nền văn hóa qua các 
nghệ thuật: âm nhạc, nấu ăn...và không thiếu các trò 
chơi dành cho thiếu nhi. 

Nhất là sự hội ngộ giữa Lễ Hội và Commonwealth 
Games: lễ bế mạc Commonwealth Games được trực 
tiếp truyền hình trên màn lớn, nhiều màn ảnh TV khắp 
đó đây trong hội chợ, đã nhấn mạnh và tuyên dương 
diễn biến trọng đại của nước Úc: các lực sĩ nhà đã đạt 
được nhiều thành tích đáng hãnh diện. 

Cộng Đồng Việt Nam cũng góp mặt đáng kể vào sự 
thành công của ngày lễ: Chùa Hoa Nghiêm tham gia 
tích cực vào cửa hàng của Hội Liên Tôn – Interfaith 
Network- giới thiệu sinh hoạt của Hội và các tôn giáo 
trong vùng, thầy Minh Hiếu, với tư cách đại diện cộng 
đồng Phật tử Chùa Hoa Nghiêm đã hiện diện cùng với 
các đại diện tôn giáo khác để nêu cao sự đoàn kết tôn 
giáo, cùng với hội đồng thành phố xây dựng một môi 
trường chung sống hài hòa mà hội Liên Tôn chủ trương; 
thêm vào đó còn có chương trình văn nghệ ca vũ nhạc, 
cửa hàng thức ăn do “Vietnamese Performing Art 
Centre” phụ trách và những khuôn mặt thiện nguyện 
hiện diện đó đây… 

Nghị viên của Hội Đồng Thành phố Dandenong 
thăm viếng. 

Trong chương trình tạo điều kiện để giao tiếp, tìm hiểu, 
trau đổi văn hóa và tôn giáo trong vùng, chiều ngày 
22.03.06, bà chủ tịch Hội Liên Tôn - Helen Heath đã 
hướng dẩn sáu Nghị viên thuộc Hôi Đồng Thành Phố 
Dandenong đến viếng Chùa.  

Trong một bầu không khí thân mật, chùa Hoa Nghiêm 
lại được dịp trau đổi văn hóa Phật giáo Việt Nam vào 
nền văn hóa Tây phương. Buổi nói chuyện rất hữu ích, 
những bước xây dựng chùa Hoa Nghiêm được đánh giá 
rất cao. Những món ăn chay của Chùa đã được chọn 
làm bửa ăn tối nhẹ vì đơn giản nhưng ngon miệng và bổ 
dưỡng. Các Nghị viên cũng tỏ ra quan tâm về vấn đề bải 
đậu xe của chùa, hy vọng có tiến triển lạc quan! 
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Thông Báo 

**Thư Viện Chùa Hoa Nghiêm 

Số sách vở, băng dĩa càng ngày càng dồi dào, số thư liệu 
được mượn càng ngày càng tăng lên.  

Việc cải tiến hệ thống lưu giữ thư liệu để theo kịp với 
nhu cầu của quần chúng gần hoàn chỉnh. Hy vọng trong 
tương lai không xa, nhân viên thư viện sẽ có dịp dùng 
kỹ thuật scan để cho mượn và nhận lại thư liệu.  

Thư liệu:  Kinh, Sách Phật học (Việt Anh Hoa): 3500 đề 
mục. Cassette, CD, VCD, DVD, MP3 khoảng 4000 đề 
mục.  Số hội viên lên đến 530 người. 

Giờ mở cửa:    Thứ Tư từ  5.00 đến 8.00 giờ chiều. 

             Thứ Bảy từ  11.00 đến 3 giờ chiều. 

             Chủ Nhật từ  11.00 đến 3 giờ chiều. 

 
**Trung Tâm Giáo Dục Hoa Nghiêm 

Những lớp Bốn, lớp Năm và lớp Sáu dạy Toán, Việt 
Ngữ, Phật Học đã được bắt đầu vào tháng Bảy năm 
2005.  

Đầu năm nay 2006, số học sinh tăng gia gấp bội, Chùa 
đang mở thêm lớp để đáp ứng đúng trình độ học của các 
em. Tuy nhiên trong tình trạng phòng ốc không đủ, 
Chùa trưng dụng ngay cả Thư Viện và Văn phòng cho 
lớp học. Hy vọng khi trả bớt phần nào số nợ tồn trong 
việc xây cất chánh điện, chùa sẽ xây thêm phòng học 
cho các em. 

Đảm nhiệm lớp học là các giáo viên trẻ, có căn bản 
vững chắc về giáo dục nên giáo trình của các lớp  theo 
đúng hệ thống của Bộ Giáo Dục Victoria. Chùa hy vọng 
được góp phần đào luyện những mầm non không những 
về kiến thức mà cả về mặt đạo đức, các em sẽ là những 
công dân tốt, góp phần xứng đáng xây đắp cho xã hội 
mai sau. 

Khóa 2 năm học 2006 đã bắt đầu từ ngày 1.04.06 

Giờ học: Thứ bảy từ 1:30 giờ đến 5:30 giờ chiều. 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Chùa Hoa 
Nghiêm hoặc điện thoại số 9548 2215. 

 
**Kiểm Tra Dân Số năm 2006 

Nha Thống Kê Úc sẽ thực hiện kiểm tra dân số vào 
ngày 03 tháng 8 năm 2006. 

Thống kê dân số là việc rất cần thiết cho quốc gia, nhất 
là trong xã hội đa văn hóa như nước Úc từng có quan hệ 

đến 280 nước, 240 ngôn ngữ và 120 tổ chức tôn giáo, 
được thực hiện sau mỗi 5 năm.  

Thống kê dân số kỳ nầy có mục đích kiểm tra về dân số 
và nhà cửa của người Úc. Những  những câu trả lời sẽ 
cung cấp những con số, những tin tức quan trọng về xã 
hội, kinh tế, đặc tính đời sống của mỗi sắc dân. Những 
dữ kiện đáng tin cậy nầy rất cần thiết cho mỗi tiểu bang, 
cho chính quyền địa phương, cho việc bầu cử và phân 
bổ nguồn tài trợ của chính phủ. Nó giúp cho việc quản 
lý và thực hiện kế hoạch, chính sách của chính phủ hợp 
với nhu cầu của người dân. Nó cũng giúp ích các bộ 
môn nghiên cứu, thương mại và dịch vụ cộng đồng… 

 

*Chi tiết của mẫu đơn gần giống như mẫu đơn kiểm tra 
dân số lần trước.  

*Tất cả những người ở Úc vào đêm kiểm tra dân số 
08.8.06, bất kỳ ở đâu, đều được kê khai vào, kể cả du 
khách. 

*Nhân viên phát đơn sẽ phát mẫu đơn trong vòng 2 tuần 
lễ trước đêm kiểm tra, và sẽ thu hồi mẫu đơn lại trong 
vòng 2 tuần sau đêm kiểm tra. Bạn cũng có thể chọn 
điền mẫu đơn qua mạng internet. 

*Chỉ có thể điền vào mẫu đơn bằng tiếng Anh, vì máy 
vi tính dùng trong việc kiểm tra dân số không đọc được 
các ngôn ngữ khác. 

*Nếu muốn biết thêm chi tiết bạn có thể điện thoại 
đường giây đa ngôn ngữ, số điện thoại  số 1300 363 363 
rồi nhấn số 4 từ 8.30 giờ  sáng đến 8.00 giờ tối, sẽ có 
người nói tiếng Việt hướng dẫn. 

*Trang web: www.abs.gov.au/sensus. có bản dịch ra 
tiếng Việt 

Bảo mật: Những chi tiết cá nhân được kê khai được bảo 
mật theo luật định, những tờ khai nầy sẽ bị hủy bỏ sau 
khi công cuộc kiểm tra được hoàn thành - Tất cả nhân 
viên trách nhiệm  phải cam kết không được tiết lộ những 
chi tiết cá nhân, ngay cả cho các cơ quan công quyền 
như cảnh sát, sở thuế cũng không được cung cấp các dữ 
kiện nầy. 

Tuyển dụng nhân viên: Nha Thống Kê cần tuyển 7000 
nhân viên gồm có 800 giám thị và 6200 người phân 
phát mẫu đơn. Muốn biết chi tiết xin liên lạc: 

www.abs.gov.au/recruitment 

Điện thoại số 1300 236 787 

 

Ban Tin Tức 


