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BA THẾ HỆ  

 CHUNG  MỘT NIỀM VUI: TẬP CK10 

 
Người gia trưởng của gia đình họ Lê, nay đã  93 tuổi , mặc dù đã trãi qua hai cuộc giải phẩu tim 

và não, anh vẫn khỏe mạnh,  đi đứng bình thường, rât minh mẫn có thể nói trước đám đông lưu 

loát thành thạo mà không cần cầm giấy  tờ. Anh hiện cư ngụ tại Dallas, mỗi tuần anh chị đi tập 

Càn Khôn Thập Linh(CK10) hai lần; chị thua anh 9 tuổi, nay đã 84; cả hai anh chị đều vui thích 

khi Hội Từ Bi Phụng Sự(CSS)  mở lớp dạy CK10 cho các bác cao niên.  Tuần vừa qua anh chị 

lên Washington DC thăm  gia đình và xem hoa đào nở, tiếc rằng hoa nở muộn, nên anh chị chỉ 

thấy các nụ hoa thay vì được nhìn ngắm cảnh hoa đào trong gió bay phất phới suôt dọc bờ sông 

Potomac rất thơ mộng… 

Anh là anh Cả của ông xã tôi, trước năm 1975 anh đã từng giữ chức vụ Phụ Tá Tổng Giám đốc  

bộ Tư Lệnh Cảnh Sát đặc trách về Hành Chánh và giãng dạy tại Hoc Viện 

Cảnh Sát Quốc Gia: Đại Tá Lê Sơn Thanh. 

Sau biến cố 30 tháng 4 , sang tỵ nạn Cộng Sản tại Kentucky, Hoa Kỳ, mặc dù đã quá ngũ tuần 

(50) anh cũng hăng hái ghi tên học đại học, khoa Computer Science, sau khi ra trường anh làm 

Programmer cho một bệnh viện , rất yêu  thích công việc nầy, cho đến lúc về hưu. 

 

       
Anh chị Lê Sơn Thanh đang đi tàu (cruise) để ngăm hoa đào mà hoa đành lỡ hẹn 4/05/2013 
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Khi nói chuyện về các anh chị Huấn Luyện viên dạy CK10 tại Dallas, chị Thanh đã tấm tắc 

khen: “ Mấy anh chị đó dễ thương, tận tụy ghê!” Tôi trả lời chị: ”Vì họ đã được Thầy Hằng 

Trường chỉ dẫn và truyền thừa cách thưc hiện  Đạo Bồ Tát rồi”. Anh chị Thanh cũng đồng ý với 

chúng tôi là :” Tuổi già mà được sinh hoạt với các anh chị CSS, luôn ân cần, thân thiện, vui vẽ, 

được  hướng dẫn  tập Ck10 và ngồi Thiền để bớt  nhức mõi, ăn ngon ngũ yên  thì đúng là quá có 

phước rồi!” 

Trươc khi có các lớp dạy CK10 tại Dallas, thì con dâu của anh chị Thanh là cháu Lê Trần Kim 

Bằng cũng đã chỉ dẫn cho anh chị về cách tập CK10.Hiện nay Kim Bằng và con trai Lê Quang 

Đôn đang dạy CK10 cho một nhóm đồng hương ở Tampa, Florida. Đôn là cháu đich tôn của anh 

Cả Lê Sơn Thanh, con trai trưởng của Kim Bằng và Lê Quang Luyện. 

 

 Riêng phần chúng tôi, đã hơn 5 năm, từ tháng Giêng năm 2008 đến nay, hai ông bà già, sau khi 

hưu trí  đã có duyên lành được theo  tập CK10 với các anh chị Hội Từ Bi Phụng Sự đã thấy kết 

quả khả quan rõ ràng: ông xã tôi hết chứng đau gót chân-mà trươc đây đi bác sĩ cho uông thuốc 

gì cũng chẳng bớt; còn tôi bị chứng đau lưng lan xuống chân trái, không đi đứng được, phải vào 

phòng cấp cứu, sau đó bác sĩ gia đình cho uống thuôc giảm đau thì bao tử lại cồn cào, nay nhờ 

tập CK10 mỗi tuần 2 hoặc 3 lần mà bớt đau lưng khoảng 90%. Nhờ CK10 mà 5 năm qua chúng 

tôi không bị cảm cúm về mùa Đông, mặc dù các con các cháu trẻ hơn, mạnh hơn năm nào cũng 

bị cảm ho it nhất là 2-3 lần. 

Cũng nhờ tập CK10 mà tuy tuổi đã cao, chúng tôi có giâc ngủ sâu và dài 7-8 tiếng mỗi đêm,từ 12 

giờ khuya đến 7:30 sáng, không phải tiểu đêm như nhiều bạn già khác. Thật là may mắn! 

 Thư Hai tuần nầy 8 tháng 4, nhân được trông coi cháu nội Sophie  suốt ngày, chúng tôi đem 

cháu đến lớp tập CK10 với thầy Hoàng Việt Dũng tại Greenwood Community Center để cháu 

nhìn ông bà Nội tập thể dục. Bé Sophie lúc 5 tháng tuổi đã được quy y với thầy Hằng Trường và 

đươc Thầy đặt cho Pháp danh là “ Thân Sophie”, lên 2 tuổi bé  Sophie đã biết lạy Phật theo 

cáchThầy Hằng Trường dạy cho ông bà Nội. Thật bất ngờ khi cháu yên lặng đứng bắt chước 

theo các bác và ông bà Nội tập CK10. Sophie cũng lạy Phật cho các bác coi. Đến giờ mọi người 

nằm ngũ- giả chết- thì Sophie cũng biet giữ yên lặng, không làm ồn, cháu tỏ ra vui thich được 

đến lớp CK10 cùng ông bà. 

Tuy rằng chỉ một lần thôi, nhưng khi nhìn thấy bé Sophie chưa đầy 3 tuổi(2 tuổi rưỡi) mà đã bộc 

lộ lòng ưa thích lạy Phật và tập CK10 tôi  vô cùng  mừng rỡ. 

Xin thay mặt cho ba thê hệ trong gia đình họ Lê- người già nhất 93 tuổi và người trẻ nhât 2 tuổi 

½ thành  kính gởi đên Thầy Hằng Trường và các anh chị Huấ n Luyện viên dạy CK10 khăp nơi 

có Hội Từ Bi Phụng Sự (CSS) Lòng Biết Ơn sâu xa và  lòng Cảm phục chân thành về công 

lao, thì giờ mà Thầy cùng các đệ tử của Thầy đã hy sinh trong nhiều năm qua để hướng dẫn, chỉ 

dạy cho chúng tôi cùng các bạn khác tập CK10, đem lại Sưc Khỏe và sự An Lạc cho Thân Tâm, 

với lòng nhân ái, vị tha và đưc khiêm cung cao quý của người truyền thừa ĐẠO BỒ TÁT. 

Nhân lành mà Thầy và các anh chị em CSS hoan hỹ gieo rắc khắp nơi đã và đang tạo nên “quả 

ngọt” hôm nay. 
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Bé Sophie đang tập Ck10 với các bác tại lớp Thầy Việt Dũng . 

 

 

 

4/11/2013 

Lê Mộng Hoàng (Tâm Minh Cần)  

    

 

 

 


