Tường thuật Bữa Cơm Từ Thiện « Thương Về Đồng Bào Lũ Lụt
Miền Trung » tại Chùa Khánh Anh Evry, ngày 21/01/2018
Bác Nguyên Hạnh dù đang ngồi ăn trong giảng đường ấm cúng của chùa vẫn còn chạnh
lòng khi nghĩ tới những hình ảnh trình bày ở phòng tiếp tân. Cũng như nhiều Phật tử khác, bác
đã vượt qua chướng duyên trời dông gió lạnh để đến chùa ủng hộ chương trình từ thiện theo lời
kêu gọi của Thượng Tọa Trụ Trì chùa Khánh Anh Evry, đến để đóng góp cùng chia xẻ những
nỗi đau thương do lũ lụt gây ra đang dày xéo đồng bào ta tại quê nhà.
Phòng tiếp tân hôm nay được chỉnh trang lại thành phòng triễn lãm hình ảnh những đỗ vỡ
tang thương do trận bão số 12 Damrey gây ra. Ông thị trưởng Stéphane Beaudet của
Courcouronnes, Ông Dirat Karl thị trưởng của Villabé, Bà Agnès OMER, Ông Pascal
CHATAGNON, Ông Jacques LONGUET Phó Thị Trưởng thành phố Evry, đây là 3 đại diện
cho Ông Francis CHOUAT chủ tich liên tỉnh Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart kiêm
Thị trưởng thành phố Evry và các dân cử của thành phố Bondoufle và Lisses, cùng những
viên chức khác đã tận mắt xem những hình ảnh đó và đã không dấu được nỗi bàng hoàng. Anh
Minh Đức đã hướng dẫn họ duyệt qua từng bức hình ghi lại thảm cảnh gây ra bởi những trận bão
lụt liên tiếp ập đến toàn cõi nước ta trong những ngày cuối năm 2017, mà hứng chịu nặng nhất là
miền Trung. Thành phố Hội An được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa của
nhân loại, đang bị nhận chìm trong biển nước. Người dân phải di chuyển bằng thuyền vì mực
nước dâng lên tận mái nhà. Những bức hình khác ghi lại cảnh hàng ngàn ngôi nhà bị tan hoang
trong đó có rất nhiều trường học, chùa chiền bị đổ sập..v..v.. Tài sản chắt chiu cả đời bổng chốc
tiêu tan theo gió, theo nước. Tương lai mờ mịt chực đợi họ ở phía trước. Trong tình cảnh đó TT
Thích Thông Trí được GHPGVNTN Âu Châu công cử, đã hướng dẫn phái đoàn cứu trợ đến tận
những vùng bị tàn phá phát quà và tịnh tài cho đồng bào bị nạn, góp phần xoa dịu phần nào những
nỗi đau mất mát to lớn của họ. Các quan chức người Pháp nêu trên đến để chia xẻ trong tinh thần
"Lá rách đùm lá tả tơi" bỡi xứ Pháp cũng đang chịu cảnh ngập lụt, 23 tỉnh thành đang nằm
trong tình trạng báo động ngập lụt chưa từng có trong vòng 10 năm nay.
Trước những nỗi bất hạnh ấy, ngày 21.1.2018 GHPGVNTN Âu Châu đã tổ chức tại chùa
Khánh Anh Evry một bữa cơm xã hội gây quỹ cứu giúp nạn nhân lũ lụt tại miền Trung
Việt Nam. Hiện diện chứng minh có Hòa Thượng T. Như Điển, Hòa Thượng Chandaratana
cùng 3 vị khách Tăng Chùa Tích Lan ở Le Bourget, TT T. Quảng Đạo, ĐĐ T. Viên Giác, ĐĐ
T. Vạn Tấn, ĐĐ T. Nhuận Hương, ĐĐ T. Như Tâm, ĐĐ T. Hạnh Thức, ĐĐ T. Chúc Hiếu,
ĐĐ T. Minh Hoàng, ĐĐ T. Trung Mật, ĐĐ T. Nhuận Nghĩa, ĐĐ T. Nguyên Phú, ĐĐ T.
Đức Xuân, SC TN Thông Nguyệt, SC TN Thông Nghĩa, SC TN Hạnh Tiến, SC TN Vạn
Nghiêm, SC TN Phước Bình, Sa Di TN Khánh Đức. Nhị vị thị trưởng cùng các quan chức tùy
tùng cũng được Thượng Tọa trụ trì mời dùng cơm cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ
với chủ đề « Thương Về Đồng Bào Lũ Lụt Miền Trung » với ca sĩ Ái Xuân và những nhạc sĩ
tại Paris thân quen của chùa như Mỹ Ly, Mỹ Long, Ngọc Xuân, Kim Hoa, Phương Hạnh,
Giáng Thu, Xuân Vân. Trong dịp này HT T. Như Điển đã đại diện GHPGVNTN Âu Châu cám
ơn sự hiện diện đông đảo của bà con cô bác để giúp cho việc tổ chức được thành công viên mãn.
Từ sáng sớm các quầy thực phẩm chay của chùa đã được bày ra. Tính đếm có gần 20 mặt
hàng. Bàn ghế từ chiều hôm trước đã được anh chị em xếp ngay ngắn thẳng băng, trang trọng,
nói lên được tinh thần hiếu khách của nhà chùa. Chị Diệu Vân nhận xét « Hôm nay khách Tây
rất đông. Từ 11h00 đến giữa trưa cứ khoảng 10 người đến mua hàng thì có đến 5 người là
khách Tây ». Khách Tây đông bất ngờ có thể do bài báo viết về sự sinh hoạt và tu tập ở chùa
Khánh Anh Evry do ký giả Florian Garcia viết đăng trên báo Le Parisien ấn bản vùng 91
Essonne ngày 18.01.2018. Qua đó người dân địa phương biết được ở chùa có tổ chức một bữa
cơm từ thiện gây quỹ giúp nạn nhân lũ lụt tại Việt Nam. Riêng bà con người Việt mình thì chuyện
mua thức ăn chay ở chùa quá quen thuộc, quen đến độ khi thiếu vắng một món nào là hỏi thăm

ngay. Nhiều người đến chùa có thói quen ghé qua quầy thực phẩm mua trước rồi cất đâu đó lên
chánh điện tụng kinh xong rồi xuống ăn hay đem về nhà. Họ sợ trễ, chậm tay là hết.
Mọi người ai cũng hiểu là mua ủng hộ một phần ăn ngày hôm nay cũng có nghĩa là tham
gia đóng góp phần mình vào quỹ cứu giúp người bị thiên tai lũ lụt tại miền Trung Việt Nam.
Gia đình phật tử Quảng Đức đóng góp một màn vũ dân tộc do các em thiếu nữ trình diễn.
Chương trình văn nghệ cúng dường kéo dài đến 16h30. Những bài hát được chọn lọc qua chủ đề
Quê Hương, Dân Tộc và Đạo Pháp vì vậy tiếng hát của các ca sĩ nghe rất ngọt ngào, đạo vị.
Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội rất vui
mừng khi thấy bà con Phật tử đáp lời kêu gọi đã tham gia đông đảo. Cho thấy dù cách xa nhau
nữa vòng trái đất nhưng tình thương yêu đồng bào, đùm bọc lẫn nhau, vẫn đầy ắp trong tim của
mỗi người dân Việt. Thượng Tọa Thích Quảng Đạo đã cám ơn sự đóng góp nhiệt tình của bà con
Phật tử và hoan hỷ công bố kết quả : 15.106€, gồm :
- 7.729€ quày hàng ẩm thực.
- 1.000€ Ass Bouddhique Internationale Tích Lan.
- 6.377€ tiền thu được từ các thùng ủng hộ từ thiện và Ban Tiếp Tân nhận tại chùa cùng ngày.
Quảng Thuận ghi thuật
Nhị vị Hòa Thượng Đệ Nhất Chủ Tịch và Đệ Nhị Chủ Tịch GHPGVNTN Âu Châu đại diện
Ban Từ Thiện Xã Hội xin cảm niệm công đức và tri ân tất cả bà con Phật tử xa gần đã góp
phần công đức cho bữa Cơm Từ Thiện ngày 21/01/2018.
Tổng kết hiện nay đã vận động thu được :
Các nơi gởi về chùa Khánh Anh Evry

Eur
Chèque

Eur Eps

Kêu gọi ủng hộ đợt 1 ngày 09/11/2017

310 €

3 062 €

Kêu gọi ủng hộ đợt 2 ngày 19/11/2017

1 290 €

1 729 €

Kêu gọi ủng hộ đợt 3 ngày 23/11/2017

1100 €

2 370 €

Kêu gọi ủng hộ đợt 4 ngày 28/11/2017

1 330 €

2 309 €

Kêu gọi ủng hộ đợt 5 ngày 01/12/2017

2 540 €

Kêu gọi ủng hộ đợt 6 ngày 16/12/2017

Eur CBN

U.S.A

500 $

745 €

11 261 €

200 $

2 430 €

1 321 €

50 €

Kêu gọi ủng hộ đợt 7 ngày 02/01/2018

780 €

5 123 €

Văn nghệ ủng hộ đợt 8 ngày 21/1/2018

5005 €

9 941 €

160 €

50 $

13 785 €

27 600 €

26 111 €

850$
(680€)

100 $

Đã chi tiền đi cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Việt Nam :
Đi Ủy lạo nạn nhân Bão lụt Việt Nam
TT Thích Thông Trí đợt 1

30 000 €

TT Thích Thông Trí đợt 2

20 500 €

Vài Chùa tại Việt Nam

53 000,00 €

2 500 €

53 000 €

0€

Tổng kết ủng hộ bão lụt thiên tai hiện còn được :

30.706,00 €

Danemark

Norvege

100 000 kr

14 640 €

83 706,00 €

Angleter

0€

100 £

20 000 kr

20 £

4 000 kr

120£ 100 000 kr
(130€) (13.000€)

24 000 kr
(2.400€)

