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rong những ngày cuối năm khi mọi người đang 
hân hoan chuẩn bị cho nhiều cuộc vui, lễ lạc đón 
mừng năm mới. Tin động đất và sóng thần tại 

vùng Nam Á vào ngày 26 tháng 12 đã làm khựng lại 
những niềm vui, mọi phương tiện truyền thông đều 
chuyển sang việc báo cáo, đưa tin cập nhật về sự tổn 
thất, mọi phương cách cứu giúp nạn nhận của thiên tai. 
 
Bao nhiêu những ân oán hận thù do dị biệt cá nhân, phe 
nhóm, đảng phái, tôn giáo, quốc gia, chủng tộc trên 
khắp thế giới. Đã lắng xuống và bỏ qua những tranh 
chấp hơn thua, thù hận bởi muôn vàn lý do vì khác biệt 
tư tưởng, quyền lợi, lãnh thổ thậm chí cả tôn giáo nữa.  
Để gần lại với nhau, cùng bắt tay nhau đi hàn gắn những 
nỗi thương đau cho cả vùng Nam Á sau trận sóng thần 
gây nên.  
 
Thật vậy, chỉ có tình thương là trên hết.  Một khi tình 
thương đã nhen nhúm và bộc phát trong tâm thức của 
mỗi con người thì mọi sự tham lam thù hạn và si mê đều 
được đẩy lui và xóa tan đi. Tựa hồ như trậm mừa rào 
làm tắt ngúm những ngọn lửa sân si đang có cơ phát 
triển và lan rộng khắp địa cầu của chúng ta. 
 
Đạo Phật dạy: ``Cái này sanh, thì cái kia sanh. Cái này 
diệt, thì cái kia diệt` .̀ Cho nên số nạn nhân càng cao bao 
nhiêu, thì tình yêu thương càng lớn bấy nhiêu.  Tức là 
nhờ những nạn nhân đã chết, biến thành chất liệu nhiệm 
màu để tưới tẩm cho vườn hoa tình thương nẩy mầm và 
đua nở. 
 
Vườn hoa tình thương có sức mạnh vô song, nó đã làm 

cho hàng triệu con tim khắp vũ trụ không muốn khóc 
nhưng nước mắt cứ trào dâng và thổn thức! khi nghe 
những con số thống kê thiệt hại cả nhân mạng lẫn tài 
sản… 
* Về phương diện quốc gia, Hoa Tình Thương đã kéo 
nước Úc và Nam Dương gần lại với nhau mà vốn vẫn 
lạnh nhạt, hờn dỗi từ bao nhiêu năm qua.    
* Về phương diện tranh chấp nội bộ trong nước, Hoa 
Tình Thương đã làm im tiếng súng tại đảo A-chier với 
chính phủ Nam Dương. 
* Về phương diện tôn giáo, Hoa Tình Thương đã dập tắt 
bạo động của người Hồi giáo với Phật Giáo ở Nam Thái 
Lan trong những tháng cuối năm 2004. 
* Về phương diện đùm bọc, Hoa Tình Thương đã làm 
cho bao nhiêu tấm lòng rộng mở: 
- Chỉ mấy ngày đầu sau cơn thịnh nộ của biển, đã có 
hàng tỷ đô la viện trợ của khắp thế giới đổ vào vùng bị 
thiên tai, để kịp thời cứu giúp nạn nhân còn sống sót. 
- Các cơ quan đoàn thể, tôn giáo, báo đài đồng loại tổ 
chức quyên góp trong dân chúng đã đạt những thành 
quả khủng khiếp:  Không phải con số nó bò hay leo từ 
trăm, lên ngàn, lên vạn.  Mà con số nó nhẩy vọt lên 
nhiều trăm ngàn và nhiều triệu nữa… Thậm chí, có 
những cá nhân đã bỏ ra mấy trăm ngàn, còn có người bỏ 
ra cả mấy triệu mà ẩn danh.  Viết tới đây, tôi đã chắp hai 
tay và cúi đầu vì xúc động. Xúc độnh bởi: Những vị vô 
danh đó, chẳng những họ đã giầu có về vật chất, mà họ 
còn giầu có cả tấm lòng thương yêu đồng loại. Nhất là 
họ giấu tên, là biểu hiện họ chẳng phải là kẻ ham danh 
như những người bình thường khác. 
- Chưa hết, còn hàng vạn những thiện nguyện viên đã 
tình nguyện dấn thân đến tận nơi xảy ra thiên tai để thực 
hiện những công việc cứu giúp. Hoa Tình Thương đã 
nẩy nở ở tấm lòng của những người này vô cùng rực rỡ. 
Vì họ phải chịu hy sinh rất nhiều thử thách:  Chẳn hạn 
họ phải sống xa gia đình, phải sống khổ cực và thiếu 
thốn mọi nhu cầu, y như những nạn nhân còn sống sót, 
họ phải làm những công việc mà cuộc đời họ không 
từng làm bao giờ, như đi vớt xác chết; nhất là những xác 
đã thối rữa. Họ phải tiếp xúc với môi trường vô cùng ô 
nhiễm, trong đó có những vi trùng, vi khuẩn lây nhiễm 
đường ruột và đường hô hấp; làm nguy hiểm đến tính 
mạng chính họ…  
- Còn nữa, có lắm gia đình đã hủy bỏ chuyến đi holiday 
để dành tiền cứu trợ. Có lắm quốc gia hủy bỏ cuộc vui 
bắn pháo bông trong dịp tết và biến thành buổu cầu 
nguyện cho nạn nhân.  Đặc biệt nước Pháp còn cắm cờ 
đen để tỏ lòng thương tiếc… Ôi! những tấm lòng vô 
lượng đã giúp cho rừng Hoa Tình Thương nở khắc toàn 
cầu. 
Người xưa thường dạy trong rủi có may, chính những 
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sự biến cố, mất mác đau thương đã 
giúp con người gần lại nhau hơn. Đó 
là tiếng chuông nhắc nhở chúng ta về 
cuộc sống mong manh như hơi thở, 
và khơi dậy tỉnh thức của lòng từ bi 
lắng đọng trong nhân tâm của mọi 
người, nhất là những người con Phật.  
    
VĂN TẾ 
    (Điếu Văn) 
Những linh hồn đã chết  
bởi cơn hồng thủy vừa qua: 
 
Hỡi toàn thể những linh hồn quá cố 
Do trận sóng thần vùng biển Nam Á 
vừa qua 
 
Hỡi vong linh trẻ già lớn bé 
Khi còn sống dù khác màu da 
Khác giống nòi, khác quốc gia dân 
tộc 
Khác thành phần, khác địa vị, khác 
nhà 
 
Nay đã thác trên sóng nước bao la 
Trên ngọn cây, trên mái nhà, trên bãi 

cát phù sa 
Và tất cả xác thân đang dần dần tan 
biến 
Còn vong hồn hãy buông bỏ cõi ta 
bà 
 
Đừng vấn vương, đừng luyến tiếc 
thế gian này 
Vì tất cả chỉ là phù vân tạm bợ 
Hỡi các vong linh hãy nắm chặt 
bàn tay 
Để cùng nhau trở thành: “Đồng 
nhất thể” 
 
Tảo Giang 

Bản đồ khu vực bị sóng thần tàn phá: mạn Tây và Tây Nam của đảo 
Sumatra (Nam dương), Tây Mã-lai (nhẹ), Tây Thái lan, Tây Nam Miến 
Ðiện, Ðông Nam Ấn Ðộ và Sri Lanka. Khu vực biển kín ở Singapore 
và Vịnh Thái Lan không bị ảnh hưởng. 


