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VỀ QUẢNG NGÃI 

Chúng tôi đến ga Quảng Ngãi 8 giờ 
sáng ngày 20/12/2011. Cuộc hành trình 
dài 17 tiếng đồng hồ trên xe lửa từ 
Saigon ra đến đây không căng thẳng 
bằng việc chuyển hành lý từ trên tàu 
hỏa xuống sân ga, vì tàu chỉ dừng ở ga 
nhỏ này có 3 phút và đoàn chúng tôi chỉ 
vỏn vẹn có 4 phụ nữ. 400 thùng mì ăn 
liền, 400 cái mền và hơn 300 bộ quần 
áo đã được chuyển bằng xe tải ra đây 
từ mấy hôm trước, chúng tôi chỉ mang 
thêm gần 100 bộ quần áo cùng 10 kg 
kẹo với vài thứ linh tinh và 4 cái ba lô 
quần áo của 4 người mà sao giờ đây 
những thứ này trở nên lỉnh kỉnh quá ! 

Tôi được cử xuống trước, 2 tay sách 2 
cái ba lô, để giữ đồ đạc cho cô Tuệ Đạo 
và em Nhung thay nhau chuyển đồ 
xuống sân ga, bác Tâm bị hy sinh đứng 
lại trên tàu để trông đồ, khi tất cả đồ 
đạc được chuyển xong bác mới được 
nhảy ra khỏi tàu, mặc cho tuổi đã gần 
65 ! Người và đồ đạc đã được an toàn, 
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sư cô hướng dẫn cũng đã ra đón, chúng 
tôi chạy ùa vào nhà ga để tránh mưa và 
cũng để lên xe về chùa dùng vội bữa 
sáng rồi đến điểm phát 200 phần quà 
đầu tiên là xã Hành Tín Tây, huyện 
Nghĩa Hành. 

 

Các cụ già co ro trong chiếc áo tơi đến 
nhận quà làm ruột tôi thắt lại. Các cụ 
xếp hàng chen chúc nhau mãi mới đưa 
được nhận phiếu nhận quà cho cô kiểm 
soát để rồi khi trông thấy thùng mì, cái 



5 
 

mền và gói quần áo, các cụ mừng 
quýnh đến nỗi không nhớ nhận phong 
bì 150.000 đồng ! Mưa phùn giá rét mà 
các cụ chỉ khoác lên người chiếc áo mưa 
mỏng, hoặc áo tơi, là miếng ni lông 
được phủ lên vai rồi cột túm 2 đầu lại. 
Lẽ nào 2 cơn lũ tuần tự đến sau 2 trận 
mưa lớn kéo dài hơn nửa tháng trước 
làm hư hết mùa màng đã cuốn theo 
chiếc áo ấm của các cụ ? Sự thiếu thốn  
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e rằng sẽ kéo đến tháng 3 sang năm, vì 
người dân đã mấy lần gieo giống rồi lại 
bị các cơn lũ tuần tự xuất hiện rồi quét 
hết, bây giờ trời vẫn cứ mưa khiến 
không ai dám trồng trọt gì, canh tác mà 
trễ thì gặt hái cũng chậm theo. 

Điểm phát 200 phần quà thứ hai là xã 
Hành Thiện. Tuy cùng huyện mà 2 xã 
cách nhau đến hơn nửa tiếng giờ xe 
chạy. Trời vẫn mưa nên việc chuyển 
hàng vào thềm Ủy ban rất vất vả. Dân 
ở xã này nghèo khổ hơn dân ở Hành Tín 
Tây, mặt các cụ xếp đầy những nếp 
nhăn. Hầu như không có người trung 
niên đến nhận quà, mà chỉ có các cụ với 
vài trẻ nhỏ, nên số kẹo chúng tôi đem 
theo bị “ế”, chứng tỏ vùng này nghèo 
quá nên những người trong tuổi lao 
động phải rời xứ tìm việc.  

4 giờ rưỡi trưa cùng ngày chúng tôi lò 
dò đến bờ biển của xã Bình Hải huyện 
Bình Sơn, sau 2 tiếng đồng hồ ngồi xe 
và hơn nửa tiếng chờ người đưa xe gắn 
máy đến nơi, vì trời mưa lạnh, đường 
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trơn trợt, ai cũng ngại đi xe honda. Lúc 
chưa có người chịu chở thì chúng tôi 
khó chịu nhăn nhó, khi ngồi trên xe 
chúng tôi mới biết mình phải mang ơn 
người đưa đường lắm lắm, vì đường đã 
gồ ghề lại còn sũng nước với sình, người 
lái honda mà không vững tay thì chúng 
tôi bị “đo đất” như chơi. 

38 hộ dân làng chài đã chờ sẵn ngoài 
Ủy ban xã Bình Hải, ngơ ngác thất vọng 
khi không thấy đoàn đem theo một chút 
quà nào. Nét kinh hoàng còn in trên 
mặt họ, vì hai hôm trước một cơn sóng 
to đã cuốn hết đồ vật của 1 ngôi nhà 
trong số họ. May mà chủ nhà ấy gồm 
bà mẹ, hai vợ chồng và 3 đứa con nhỏ 
đều sang làng bên dự đám tang của 
người bà con nên họ không bị sóng 
cuốn đi, nhưng khi trở về nhìn căn nhà 
còn trơ vách thì họ như bị trời giáng, và 
những người chủ các căn nhà còn lại 
cũng nơm nớp lo đến phiên mình, nhất 
là nhà của họ được dựng lên rất sơ sài : 
vách mỏng, mái tôn. 
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Tôi tặng cho 37 gia đình “sắp sập” 37 
phần quà là 300.000 đồng rồi theo chủ 
ngôi nhà bị sóng cuốn vào thăm qua 
làng chài. Chúng tôi đi xuyên qua làng, 
ra thẳng bờ biển để rồi thấy rợn người 
với những con sóng bạc đầu lăm le trên 
bãi cát “không chân”, vì cát như lún 
theo từng bước chân của chúng tôi. Qua 
sự cố vừa rồi, nhà nước đã cho đắp các 
bao cát sát chân nhà dân, nơi đã bị lở, 
để bảo vệ phần nào những phần đất lở 
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nhưng liệu có hiệu quả chăng khi trời cứ 
u ám, sóng cứ to và đất cứ mềm ?  

 

Các chú ngoài xã kể, dân ở đây do 
nghèo quá, không có tiền mua đất nên 
dựng tạm nhà ở bờ biển. Chỉ giăng lưới 
bắt cá gần bờ thì không đủ sống, họ rủ 
nhau kẻ canh chừng nhà nước người mò 
xuống biển hái san hô đem bán cho 
những người làm non bộ mà không ý 
thức được rằng họ đang tạo điều kiện 
cho đất cát do không có gì chặn lại trôi 
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theo từng cơn sóng ra biển, đưa đến 
ngày biển tiến sát nhà. Nhà nước cũng 
đã cấp cho dân làng chài 1 khu đất gần 
đấy để họ yên ổn làm ăn nhưng chưa 
kịp cấp tiền cho họ xây nhà nên họ vẫn 
còn đang phập phồng lưu lại.  

 

Chúng tôi vào căn lều của nạn nhân của 
ngôi nhà bị sóng cuốn được che tạm bởi 
mấy tấm bạt, nơi chỉ có mỗi một cái 
giường rộng 1 mét, 1 cái bàn nhỏ. Bếp 
được kê trong góc với lỏng chỏng những 
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nồi niêu chén bát. Người mẹ được nhà 
hàng xóm cho ngủ nhờ, còn lại 2 vợ 

 

chồng với 3 đứa con chen chúc nhau 
trên chiếc giường nhỏ ấy. Họ là hộ ưu 
tiên được nhà nước cấp tiền xây nhà 
nên tôi chỉ tặng 3 triệu để xoay sở trong 
khi chờ được về nơi ở mới. Tôi muốn nói 
với cả nhà câu cổ nhân đã dạy: “Tri túc 
tiện túc, đãi túc hà thời túc ? Tri nhàn 
tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn ? (Biết 
đủ thì vui với cái mình đang có, chờ 
được đủ thì lúc nào mới thấy đủ ? Biết 
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hưởng nhàn thì tự thấy nhàn, chờ được 
nhàn thì bao giờ mới được nhàn ?)”, 
nhưng liệu họ có tán đồng khi tấm bạt 
do hàng xóm cho mượn có bền vững 
trước những trận gió lớn ? Lạy Phật, 
biết rằng đấy là mưu sinh nhưng xin 
Ngài tạo điều kiện cho dân làng chài tìm 
được nghề hay để không còn phải giăng 
lưới mà tạo nghiệp sát sanh, cuộc sống 
may ra mới bớt khổ.  

Chúng tôi về đến ga Saigon 4 giờ sáng 
ngày 22/12/11. Trời còn tối lắm nhưng 
đang hứa hẹn một ngày ngập nắng cho 
cây cối phát triển, như năm mới sắp 
đến đem theo bao hy vọng tốt lành.  
Chân thành cầu chúc toàn thể quý ân 
nhân đã và đang tạo điều kiện cho 
chúng tôi thực hiện các công tác từ 
thiện luôn được mạnh khỏe, an vui.  

Tuệ Dung ghi 


