
THƯ TRÌNH 

Về tình trạng sức khoẻ của Sư Ông Làng Mai 

Làng Mai, ngày 14 tháng 11 năm 2014 

Nam mô đức Bổn sư Bụt Shakyamuni. 

Kính bạch Chư tôn Trưởng lão Hoà thượng,   

chư vị Hoà thượng, chư vị Thượng toạ,  

quý Ni trưởng, quý Ni sư cùng Chư tôn Thiền đức. 

 Chúng con ý thức rằng chư liệt vị đều đang rất quan tâm và đang hết lòng cầu 

nguyện cho sức khỏe của Sư Ông chúng con được mau chóng phục hồi. Hiện 

tại Sư Ông chúng con đang được các bác sĩ chuyên ngành về não bộ theo dõi 

và điều trị. Sư Ông chúng con cũng đang được các y tá và các vị thị giả chăm 

sóc đặc biệt. 

Kính thưa chư tôn đức. Sự chữa trị có hiệu quả thường được kết hợp giữa 

thuốc men và sự chăm sóc, thương yêu của người thân trong đó sự hỏi han, 

quan tâm của người thương đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên trong giai 

đoạn này các bác sĩ đã yêu cầu chúng con tuân thủ nguyên tắc không thăm 

viếng. Do đó, ngoài đội ngũ bác sĩ, y tá và các vị thị giả đang có trách nhiệm, 

bệnh viện không cho phép bất cứ sự thăm viếng nào khác. 

Chúng con kính trình lên chư vị tôn đức tình trạng của Sư Ông chúng con để 

chư vị tôn đức liễu tri. Chúng con cầu mong chư tôn đức tiếp tục gửi năng 

lượng an bình và vững chãi của quý ngài để yểm trợ cho chúng con, để chúng 

con có thể nương vào đạo lực và tình thương của quý ngài mà chăm sóc cho Sư 

Ông chúng con một cách tốt nhất. 

Chúng con sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe của Sư Ông 

chúng con đến quý ngài qua trang nhà Làng Mai (langmai.org) 

Chúng con thành kính tri ân và đảnh lễ. 

 Thay mặt Hội đồng giáo thọ Đạo Tràng Mai Thôn. 

Kính thư. 

Tỳ kheo Thích Chân Pháp Đăng 

Tỳ kheo Ni Thích Nữ Chân Không Nghiêm 

 


