
 

 
 

An Việt Nam Phật Quốc Tự Lumbini, 27-04-2015 
 

Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 

Nam Mô Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát 

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát 

Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Kính gởi : Chư Vị Tôn Đức 

                Anh chị em học trò đệ tử và chư thân hữu. 

Trích yếu V/v Động đất tại Nepal  

 

Như quý vị đã biết ngày 25-04-2015 vừa qua, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Nepal, 

nhiều ngàn người chết, mất tích và bị thương! nhiều triệu người lâm vào cảnh khó khăn! thật là 

vô thường, vô thường! có đó rồi mất đó! 

 

Động đất chỉ mấy phút thôi, mà nhiều ngàn người bị chết! nếu hận thù và chiến tranh xảy ra thì 

sự tàn phá còn kinh khủng hơn! xin chư liệt quý vị thành tâm tu tập cầu nguyện và chia Phước 

báu cho chúng sanh vơi khổ. Thành kính tri ân chư liệt vị. 

 

Động đất rung chuyển mạnh hai nơi thánh địa! nhưng chỉ An Việt Nam Phật Quốc Tự, Lumbini, 

chỉ bị nứt nhẹ, không quan trọng lắm. Rất cảm động, và tri ân lời thăm hỏi chư liệt quý vị. 

Sau khi động đất xảy ra, An Việt Nam Phật Quốc Tự có yêu cầu chú Minh Từ và Thầy Hoằng 

Nhơn Foundation giúp lo việc liên lạc cứu giúp. Quý vị có thể liên lạc với chú Minh Từ qua địa 

chỉ đính kèm : Thầy Hoằng Nhơn Foundation  email:  

thayhoangnhonfoundation@gmail.com 



asiapacific3@gmail.com 

minhtao9@gmail.com 

 

Thành kính tri ân chư liệt quý vị. Mong sớm gặp và đón tiếp cùng dừng chân trú ngụ nơi An Việt 

Nam Phật Quốc Tự. 

 

                                                                                          Kính, 

 

 

                                                                                                Huyền Diệu 
 

                                                                Người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng điều hành. 

 

P.s. Trong vụ động đất vừa qua, Tôi và mấy đệ tử đã thoát chết trong sự kỳ diệu, mong có dịp sẽ 

kể chi tiết. Cuộc đời nầy quá nhiều điều mầu nhiệm không sao nghĩ bàn, tính toán, dự đoán, kế 

hoạch... cho hết được. Đúng là : Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. 

 

Mong có được thời giờ nhập thất tu tập và viết được sách nói về sự vô thường, sự động đất vừa 

qua. 


