GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh
Evry 21.10.2016

THÔNG TƯ
V/v Kêu Gọi Ủng Hộ Cứu Trợ Nạn Lũ Lụt Ở Miền Trung Việt Nam
Kính gởi chư Tôn Đức Tăng Ni Trụ trì quý Tự Viện, cùng quý Bà Con Phật tử trực
thuộc GHPGVNTN Âu Châu.
Nam Mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
Trải qua trận lũ kinh hoàng
Miền Trung khúc ruột chịu toàn thương đau
Dân tình bi thảm chung nhau
Xứ nghèo thêm lại thiên tai ách trời.
Kính Bạch chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa toàn thể quý bà con Phật tử gần xa,
Tuần lễ vừa qua, tuần lễ bi thương, tang tóc khổ đau, miền Trung các Tỉnh, của quê
hương Mẹ. Nước lũ dâng cao, dân không tránh kịp, nước ngập mái nhà, hoa màu tan tác,
gia súc thương vong, mạng người đói rét. Ai đã từng sanh ra và lớn lên của các Tỉnh miền
Trung, đều đã trải qua những cơ cực lầm than vì cuộc sống. Thiên nhiên không ưu đãi,
đất đai nứt nẻ bởi mùa hè nóng bứt, ngập nước bởi những tháng lũ mưa dầm giá rét. Hằng
năm phải hứng chịu cảnh lũ lụt ngập nước. Nhưng năm nay, nước lũ dâng cao quá đặc
biệt, gọi là vượt kỷ lục trong lịch sử lũ lụt miền Trung. Vừa qua lại phải chịu đựng chống
chọi với sự ô nhiểm của biển từ hãng thép Formosa, giờ đây lại gánh chịu nạn lũ lụt bi
thương.
Qua tin tức, nơi nặng nhất là tại Hà Tỉnh và Quảng Bình, theo sự thống kê đến ngày
18.10. 2106, đã có ít nhất 32 nhân mạng chết mất tích và bị thương, khoảng 51.158
ngôi nhà chìm sâu trong biển nước và theo đó tài sản cũng thiệt hại toàn bộ. Còn về nông
nghiệp 723 ha lúa mùa, hoa màu thì 1.416 ha đều bị ngập chìm trong nước. 400 ha cây
quả bị ảnh hưởng; 300 gốc đào bị úng hỏng; hơn 12 tấn lương thực bị ướt. Về gia cầm thì
có 99.032 bị chết và cuốn trôi; 869 con trâu bò, 399 con heo bị chết và cuốn trôi; 337 ha
hồ nuôi thủy sản bị ngập.

Nay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, gởi Thông Tư này đến
quý Tự Viện Tăng Ni và Phật tử, với sự tha thiết kêu gọi tình thương yêu quê hương đồng
bào của chúng ta đang chịu cảnh nhà tan cửa nát đói rét trong mùa đông bất hạnh này.
Ông bà tổ tiên có câu: Lá Lành Đùm Lá Rách hoặc giả Một Miếng Khi Đói Bằng Gói
Khi No. Mong rằng quý Tự Viện Tăng Ni và bà con Phật tử gần xa hoan hỷ tích góp
nhiều tay vổ nên kêu, tích thiểu thành đa; gọi là chút quà mọn gởi về cho Dân mình các
Tỉnh miền Trung đang bị nạn ngập lụt khắc phục cơn đói rét tạm thời, trong thời gian chờ
đợi phục hồi lại nhà cửa và tài sản.
Kính mong quý Tự Viện Tăng Ni và Phật tử tùy hỷ công đức, đây cũng là nhân
duyên thể hiện tấm lòng phụng sự chúng sanh tức cúng dường chư Phật của người con
Phật.
Kính chúc quý chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử một mùa Lễ Vía Đức Quán Thế Âm
Bồ Tát vô lượng an lành.
Mọi chi tiết về phương cách chuyển tịnh tài, xin quý vị liên lạc về văn phòng Tổng
Vụ Từ Thiện Xã Hội của Giáo Hội, do Thượng Tọa Thích Quảng Đạo hiện là Tổng
Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội sẽ chịu trách nhiệm.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma ha tát.
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