Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính gởi Đức Thầy Giáo Chủ Pháp Thiền VVQN.
Trò là Thích Nữ Thông Lực, Giới Đức Tỳ Kheo Ni, thế danh Ngô Thị Hóa, 78 tuổi (Nhâm Thân).
Trụ trì Viên Thông Thiền Xá trong phạm vi núi Thích Ca Phật Đài, Vũng Tàu. Tu tại gia 1968, xuất
gia 1976 tại chùa Viên Thông thuộc Quận 11.
Vì hạn nguyện xây dựng Ngôi Tam Bảo và Nhà Từ Đường tại nơi đây trên 50 năm, nay mới
thành tựu (2003). Sau khi thành tựu, nguyện làm Phật Sự trong khả năng và trả nghiệp để đền
đáp ơn Chư Phật cho đến ngày tạ thế.
Từ mấy mươi năm trước đó cho đến bây giờ, bị bệnh triền miên. Giải phẩu quá nhiều trong cơ
thể, nặng nhất là năm 2003 đến bây giờ, không ngồi – đứng – đi được nữa, nằm một chỗ, hết
2009 là 6 năm. Nhưng trí năng trò vẫn sáng suốt, nghị lực chịu đựng sự hành phạt đớn đau của
thể xác. Không nhục chí, thối tâm, sợ chết. Chỉ hơi lo là giờ cận tử nghiệp, tiền kiếp còn thiếu nợ
ai đến kiếp nầy đến lôi kéo đòi trả, nếu tâm linh không vững sẽ bị đọa lạc U Đồ khó thoát qua,
v.v....
Thật là Phước Duyên may mắn, trò được gặp Thầy từ Mỹ Quốc về Việt Nam để hành Như Lai
Sự và Từ Thiện Xã Hội, khắp nơi đều biết tiếng, quý kính đón mừng Thầy khi quang lâm đến trụ
xứ của họ ở.
Trước kia trò đã đến Đức Giáo Chủ Pháp Thiền VVQN để chữa bệnh khi Ngài còn tại thế.
Giờ trò được gặp Thầy là vị chủng tử, Người thừa kế Ngài Pháp Chủ năm xưa. Thầy đến tiếp
Thanh Điển Tiên Thiên Khí và điểm huyệt cho trò bớt hành đau nhức thể xác và ban cho trò Bảo
Pháp “Thập Bát La Hán” để hộ độ Thân Tâm.
Trước khi dứt lời trình bày, trò nguyện cầu 10 Phương Chư Phật – Bồ Tát – Hộ Pháp Long
Thiên gia hộ cho Thầy, Pháp Thể luôn được khương an để hành Phật Sự cứu độ chúng sinh.
Kính nhờ Thầy hoan hỉ chuyển lời trò về quý Pháp Hữu: Đạo – Đời với niềm tin vững chắc,
không bị ngoại cảnh cuốn lôi, thối chuyển Tâm Bồ Đề.
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