
Một hành trình nhiều trải nghiệm 

Từ ngày 8/11 khi nhận được tin và hình từ Ni sư Tịnh Hoa chùa Tịnh Nghiêm tỉnh Thừa 

Thiên Huế báo là ni sư vừa đi từ thiện vùng Quảng Điển còn nhiều nước và ít được giúp, 

mì gói vẫn là món ăn chính, trải qua 46 ngày mà vẫn còn ngập nước, cúp điện. 

Được sự cứu xét giúp đỡ của Hội Từ Thiện Từ Bi chùa Việt Nam, con đã quay lại Huế và đến 

Quảng Điền vào ngày 20 và 21/11 với 1190 phần quà.  

 

Ngày 20/11.2020 đoàn đến tặng quà tại các làng Lai Trung, Cao Xá, Phe Ba, Phước Lập, Phước 

Lâm, Phước Lý gồm 440 phần quà buổi sáng và chiều 350 phần quà buổi chiều.  Được người 

dân quanh đây cho biết nước mới rút được 2-3 hôm nay, mọi người vẫn đang lo dọn bùn, đường 

chính vẫn còn những nơi ngập, có nơi không xe honda không dám chạy nên con không thể vào 

sâu hơn. Có những đoạn đường nước vừa rút nên vẫn còn đầy bùn lầy chưa thể đi được, cột 

điện vẫn còn ngỗn ngang đó.  

 

 

 

 

 

 

4 ngày sau bão 13, nước vẫn còn ngập đường tại một số xã tại Quảng Điền. 



Vừa bị lũ ngâm lâu ngày, vừa bị bão nên nhiều nhà bị hư hỏng nặng, cây trái hoa màu chăn nuôi 

cũng không còn gì. Hiện chính quyền vận động phát cây giống và con giống cho bà con địa 

phương. Vẫn là một sự cảm nhận nước và nước như truyền thông đã đưa tin từ gần 2 tháng qua. 

Nhưng, theo lời kể của một tài xế taxi ở thành phố Huế, trong lúc chờ khách khoảng 40 phút, 

khi quay lại con đường đó thì nước đã lên quá gối, xe không thể qua được đành để khách lội bộ 

về nhà. Rồi người trong thôn báo nước lên lúc 1 giờ đêm đến sáng là đã quá cao không thể dọn 

đồ kịp, hư hết mấy tạ lúa, tài sản sinh sống của gia đình. Rồi, trong 2 hôm qua nước lại rút 

nhanh nhờ vào trời nắng ráo, không bão không mưa. Trong lòng người viết chuẩn bị lần này sẽ 

lội nước, nhưng..phải chăng nước như một bóng ma, đến và đi không ai biết được! Thật khổ cho 

người dân miền Trung. https://tubifoundation.shutterfly.com/2000-2021 

 

Không phân biệt tôn giáo, giàu nghèo… 

Tất cả các gia đình sống tại các xã đã 

được chọn, phải sống với bão lụt liên 

tục, trải qua 46 ngày mà vẫn còn ngập 

nước, cúp điện đều được nhận quà. 

Phần quà tuy khiêm tốn nhưng đã sưởi 

ấm được tình người. Giúp người dân 

vùng lũ có thêm sức sống và niềm hy 

vọng.  

https://tubifoundation.shutterfly.com/2000-2021


Ngày 21/11 đến làng An Xuân Bắc, An Xuân Đông, nơi này địa hình cao ráo hơn nên nước rút 

tuần trước. Buổi sáng ở đây người viết lại cảm nhận một điều hoàn toàn ngược lại, cái nắng đến 

kinh người, cháy da bổ xuống đầu. Điểm tập trung không có mái che nên xe chở hàng là nơi 

duy nhất để tránh nắng, người phát và người nhận đều phơi nắng. Nhưng trong lòng hai sự cảm 

nhận, người viết thì là dân miền Tây nên cái nắng khó chịu với cái nắng kinh người này, còn 

người dân nơi đây tuy cũng phải phơi mình trong nắng nhưng họ rất vui vì đã nhiều ngày ngâm 

nước rồi mới nắng được 2-3 hôm nay, tranh thủ đem đồ ra phơi, dần ổn định lại cuộc sống. Biết 

được điều đó người viết mới thấy mình thật may mắn thật hạnh phúc vì dưới chân mình bước 

không phải là nước, và cũng chưa phải chịu cái lạnh cắt da, cái nắng đốt đầu thế này. 

 

 

Thiệt hại về người, tài sản, hoa màu, chăn nuôi, ao cá vẫn còn đó. Vừa tổn thất từ dịch bệnh rồi 

đến thiên tai tưởng chừng như con người như không còn sức để chống chọi nữa. Nhưng không, 

khi nước kéo đi, nắng lên là họ lại nhanh chóng dọn dẹp, gầy dựng lại mái nhà, cây trồng và vật 

nuôi, và hình như..họ đã quen với sự chịu đựng này.  

Sự chung tay từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, đã tiếp cho họ sức mạnh kiên cường 

hơn nữa chóng chọi với phong ba khắc nghiệt, chỉ mong thiên tại dịch bệnh sớm qua để người 

dân miền Trung bớt khổ. 
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