
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CH

Lợi dưỡng, không lợi dư

chỉ trích, an lạc và khổ đau, t

thay đổi khôn cùng, như ngư

buồn mà không biết rằng 

cuối cùng đi vào lãng quên. T

về nhà, đất hoang vu khép l

đã từng đến cuộc đời này

bè còn đó anh biết không anh?. Ngư

tháng năm, những dấu chân ngư

lãng quên. Duy, tình thương và chân th

và không gian. Tình thương và chân th

tại trong đời sống hiện t

ngược chiều gió đến tận b

gian vô cùng tận.  

Tình thương và chân thậ

hoan hỷ, chia sẻ tình thương b

hữu tình, nhất là những con ngư

làm vơi đi nỗi bi sầu và mang l

TÂM TH

N ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG MIỄN PHÍ

i dưỡng, danh vọng, không danh vọng, tán thán và 

đau, tất cả đều như trăng đáy nước: có đó,

cùng, như người nông dân: trúng mùa thì vui, m

ng hết thảy rồi sẽ là quá khứ, không còn 

ãng quên. Tất cả rồi trở về cát bụi, “đứa con xưa đ

t hoang vu khép lại hẹn họ.” Có ai còn nhớ đến mình khi mình 

i này? “Người tình còn đó, anh nhớ không anh, b

t không anh?. Người tình rồi quên, bạn bè r

u chân người cũng bụi mờ”i. Mọi thứ 

ương và chân thật vẫn còn sống mãi theo th

ương và chân thật mang lại cho ta hạ

n tại đầy phong ba, bão tố mà hơn th

n bốn phương trời, lấp đầy không gian và c

ật luôn được biểu hiện qua sự cho đi m

ương bằng những việc làm thiết thự

ng con người khốn khó với mong mu

u và mang lại niềm vui an lạc cho họ.  
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ng, tán thán và 

c: có đó, mất đó, 

rúng mùa thì vui, mất mùa lại 

, không còn gì nữa và 

a con xưa đã tìm 

n mình khi mình 

không anh, bạn 

n bè rồi xa, ôi 

 rồi sẽ đi vào 

i theo thời gian 

ạnh phúc nội 

mà hơn thế nữa bay 

y không gian và cả thời 

cho đi một cách 

ực với tất cả 

i mong muốn cao khiết 
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Tình thương và chân thật này ai cũng có, ai cũng thể hiện cho nhau, vì 

nhau được. Ngay cả những kẻ xấu xa nhất trong xã hội chỉ cần chuyển 

tâm với lòng đầy hỷ lạc với ý niệm chân khiết này là họ đã cải tà quy 

chánh, và giây phút đó là giây phút biến phàm thành thánh. Trong kinh 

Nikaya, có tên sát nhân khét tiếng là Vô Não (trên thế gian này, có thể 

không ai sánh bằng), hắn đã giết chết 999 người bằng dao, và người cuối 

cùng mà hắn định sát hại là Đức Phật. Nhưng khi gặp Phật, được Thế Tôn 

thuyết pháp, hắn  ngộ ra lẽ phải, liền bỏ tâm ác,  chuyển thành tâm thiện, 

và ngây giây phút đó, tên sát nhân đã nhập vào dòng thánh đầu tiên: 

Thánh dự lưu trong bốn thánh quả của Sa-môn.  Vì thế tình thương và 

chân thật ai cũng có thể làm được và nếu luôn sống trong ý niệm này thì 

lòng đầy hỷ lạc, an tịnh, hạnh phúc khôn cùng.  Tình thương và chân thật 

biểu hiện qua sự thông cảm, đồng cảm những nỗi đau của những con 

người đầy phiền muộn, đau khổ ,và sẵn sàng chia sẻ tất cả cốt để chúng 

hữu tình bớt đau thương và sống trong niềm hạnh phúc, phước lạc như 

mình. 

Cảnh khổ bàng bạc khắp đó đây, nhất là ở Việt Nam. Hơn 70% iidân số 

sống bằng nghề nông, nhưng những năm gần đây, thiên tai và nhân tai 

khiến cho đời sống của họ vốn đã khó khăn trở nên điêu đứng. Rất nhiều 

nông dân, thanh thiếu niên, và cả trẻ em buộc phải rời bỏ quê lên thành 

phố, đặc biệt là Sài Gòn chỉ mong kiếm được cái ăn, cái mặc là hạnh phúc 

rồi. Tuy nhiên, không đơn giản như thế vì họ phải đối diện với những khó 

khăn như nhà ở, phí sinh hoạt và ngay cả việc làm đơn giản như bán vé số 

cũng phải cạnh tranh dữ dội mới có được. Cái ăn, cái mặc và chỗ ở lo 
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chưa xong huống gì khi bệnh tật xảy ra thì làm sao có tiền để chữa trị? Ví 

dụ anh Tiếniii quê ở Phú Yên, quản lý gần 30 cụ già đồng hương bán vé số 

trong một ngôi nhà chật chội 30 m2 tại Sài Thành. Trong đó có cụ mù cả 

hai mắt, có cụ cụt chân, có cụ đau thấp khớp không có tiền chạy chữa.  

Trong khi đó, anh Tiến có một mắt mù và mắt còn lại đang mờ dần mà 

không có tiền  mổ.  Khi nghe anh Tiến tâm sự với Vnexpress như vậy, TỪ 

HÒA cho người đến tận nơi đây  gặp anh Tiến tìm hiểu thực hư để tài trợ 

tiền mổ con mắt còn lại cho anh Tiến. Tuy nhiên, Bác sỹ Đạo, với 20 năm 

kinh nghiệm trong nghề, đã khám  mắt cẩn thận cho anh Tiến và buồn 

báo tin cho mình hay mắt trái của anh Tiến không thể mổ được vì đã teo 

thị thần kinh 90% rồi, và chỉ còn nhỏ thuốc để duy trì sự thấy lâu chừng 

nào hay chừng ấy của con mắt còn lại. Vì không có tiền chữa trị kịp thời, 

nên anh Tiến đang đứng trước nguy cơ bị mù cả hai mắt. Số phận 30 cụ 

già bán vé số sẽ đi về đâu khi anh Tiến bị mù cả hai mắt, thì chúng ta có 

thể hình dung được phần nào. 

Có thể nói, hàng  hàng triệu người ở Sài Gòn cũng đang gặp khó khăn như 

anh Tiến khi bệnh tật xảy ra. Chỉ tính người nghèo khó không có bảo 

hiểm y tế (BHYT), con số lên đến 3-4 triệu rồi. Trong khi người nghèo có 

BHYT cũng gặp không ít khó khăn trong việc khám và chữa bệnh. Chỉ tính 

riêng Công Ty Giầy dép Pou Yuen ở khu công nghiệp Tân Tạo có gần 90 

ngàn công nhân (trẻ) với mức lương trung bình 3,482,000 đồngiv. Mức 

lương này chỉ đủ để thuê nhà, ăn uống và những phí sinh hoạt cơ bản 

khác, thì làm sao có tiền để khám và trị bệnh? Cho nên, hoàn cảnh của 

hàng trăm ngàn công nhân này cũng chẳng khác gì hoàn cảnh của anh 



4 
 

Tiến (ngoài Pou Yuen ra, còn có 158 công ty, xí nghiệp, tập đoàn trong 

khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Sài Gòn).  

Ai và giải pháp nào có thể giúp khám và chữa trị cho vô số những con 

người thu nhập thấp và không có thu nhập?  Tình thương, chân thật là 

giải pháp, là câu trả lời. Tình thương và chân thật chúng ta có thể nhận 

thấy được qua sự nhiệt tâm tham gia dự án bệnh viện miễn phí của các y, 

bác sỹ uy tín chân tình, như Bác sỹ Nhân Hậuv, chuyên khoa II nội tổng 

quát bệnh viện Chợ Rẫy với 20 năm kinh nghiệm khám và điều trị bệnh 

từ thiện cho bà con nghèo khắp nơi, Bác sỹ Nguyễn Viên Giác, chuyên khoa I 

gây mê hồi sức, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng bằng việc  khám và chữa 

bệnh miễn phí cho Phòng Khám Thiện Lành,  Thạc sỹ Dược Sỹ Thiện Châu,  

Giám đốc nghiên cứu & phát triển (R&D supervisor) của Công ty cổ phần dược 

phẩm Sài Gòn, tham gia cố vấn  dự án này, và cùng với nhiều bác sỹ khác 

như Thạc sỹ Bác sỹ Quang Minh , chuyên khoa mắt, Thạc sỹ Bác sỹ Thiện 

Tâm, chuyên khoa nội vv. 

Để mong muốn cao khiết của đội ngỹ y bác sỹ thiện tâm và những người 

thiện nguyện thành hiện thực, các bạn hiền thân quý cùng với mình hòa 

vào không khí thanh cao ngút trời này,  làm nên một sự khác biệt bằng 

cách tham gia tạo nên Bệnh Viện Đa Khoa Miễn Phí TỪ HÒA chất lượng 

từ tâm nhằm giải quyết vấn đề nan giải mà người lao động nghèo khó ở 

Sài Thành ngày đêm lo nghĩ, qua đó làm vơi đi nỗi ưu phiền và mang lại 

niềm hạnh phúc  thiết thực cho biết bao nhiêu con người anh em.  

Chỉ với 50 USDs một tháng trong vòng 10 năm từ 10 ngàn người (chưa 

đầy 1% số lượng Phật tử Việt Nam tại Mỹ), là người dân nghèo khó ở Sài 

Gòn có  Bệnh Viện Đa Khoa  Miễn Phí chất lượng từ tâm, phát triển bền 
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vững và có khả năng tự hoạt động, và hơn thế nữa. Tuy nhiên, bước đầu 

‘Bệnh Viện’ rất cần 200 người (có khả năng) phát tâm đóng góp  6000 

USDs  cho 10 năm,  và được tính từ khi BV đi vào hoạt động. Số tiền được 

dùng mua đất, thiết kế và xây dựng nền móng trong khi vẫn tiếp tục nhận 

quyên góp từ nhiều khoản 50 USDs 1 tháng. Quỹ này luôn có để chi trả 

tiền đang xây dựng BV và mua trang thiết bị. Trong quá trình này, TỪ 

HÒA tiếp tục vận động nhiều thành phần khác trong và ngoài nước cùng 

tham gia (xem dự án), nhất là có quỹ lương, bỗng và những chi phí hoạt 

động cơ bản cho 10 năm hoạt động được cam kết từ mỗi cá nhân 50 

USDs. 

Rất mong các bạn hiền cùng nhau san sẻ tình thương đến các bà con anh 

em khốn khó nơi đây. Tấm lòng tinh khiết này sẽ được lưu dấu mãi mãi 

vào tâm khảm thiên thu. 

Với tâm niệm, CHÂN THẬT, TÌNH THƯƠNG & TỔNG HÒA sẽ làm nên 

một sự khác biệt, Bệnh viện đa khoa miễn phí sẽ được hình thành và phát 

triển lâu bền vì hạnh phục hàng triệu người nghèo khó ở Sài Gòn đông 

đúc, xô bồ như hiện nay.  

Chân tình biết bao 

Tiến sỹ Tiến Đặng 
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