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Trong 7 tháng đầu năm 2020, nhờ vào sự ủng hộ tích cực của quý bạn hiền mà TỪ HÒA-CICG đã 

thực hiện viên mãn những thiện sự ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong nhiều lĩnh vực một cách 

liên tục, mang lại lợi ích thiệt thực cho hàng chục ngàn người nghèo khó trên nhiều tỉnh thành. 

Ngoài những công sức đáng quý của quý bạn, số tiền của quý bạn trong gần 7 tháng đầu năm để TỪ 

HÒA-CICG thực hiện những dự án phát triển cộng đồng và từ thiện đạt được hơn 1 tỷ 100 triệu 

đồng, tác động tích cực đáng kể đến công tác từ thiện, nhất là để cho các dự án từ thiện quy mô dài 

hạn  diễn ra hài hòa với các anh em tình thương  tại địa phương trong việc tổng hòa các loại tài sản 

quý báu như đất đai, cơ sở hạ tầng, vật chất, nhân tài và các mối quan hệ xã hội, tạo ra một khối tài 

sản lớn và đầy ắp tình người, mang lại lợi ích lâu dài cho nhiều bà con.  

Không còn nghi ngơ gì nữa, mạng lưới các phòng chẩn trị đông y và trung tâm  từ thiện Thiện Lành 

trên nhiều tỉnh thành đang hoạt động hiệu quả, phát triển lớn mạnh, đặc biệt là Thiện Lành Quảng 

Trị đang định hướng phát triển thành Bệnh Viện từ thiện Thiện Lành chất lượng miễn phí trong 

năm 2021.  

Một phòng chẩn trị YHCT Thiện Lành quy mô nữa vừa mới khánh thành tại Lai Vung Đồng Tháp là 

một sự kiện đáng chú ý nhất trong 7 tháng đầu năm 2020. Thực ra, Thiện Lành này là một trung 

tâm từ thiện không những khám, chữa bệnh, hốt thuốc mà còn phục vụ cơm miễn phí 7 ngày trong 

tuần, xây cất nhà tình thương, chuyển bệnh nhân nội tỉnh và liên tỉnh vv. Trong khi đó Thiện Lành 

Tiền Giang đã thành lập đội tầm dược và có cả xe cứu thương, Thiện Lành Vĩnh Long đang định 

hướng sắm xe cứu thương để chuyển bệnh nhân nội tỉnh và liên tỉnh.  

Về vấn đề giáo dục và dạy nghề, Cơ sở 166 Phan Anh, Tân Phú TPHCM thật sự là một trung tâm 

giáo dục từ thiện: Ngoài dạy chữ cho các cháu di dân thất học và xóa nạn mũ chữ cho 8-10 người 

lớn, các cháu còn được được dạy đạo làm người, được vui chơi, cho ăn cơm chay organic chất 

lượng miễn phí. Đáng chú ý nhất là các cháu lớn tuổi được cho đi học nghề làm tóc chuyên nghiệp 

L’Oréal để làm hành trang bước vào đời vững vàng, cũng có vài em được cho đi học nghề làm bánh 

mì. Sự thành công của ít nhất 5 em (thu nhập từ 8-15 triệu đồng, hoặc hơn) từ những khóa ban 

đầu thật sư là động lực cho các em đang theo học làm tóc, làm đẹp chuyên nghiệp với L’Oréal.  

Ngoài ra, chương trình Hạt Gạo Nghĩa Tình trong 3 tháng đã mang hơn 9 tấn gạo, hơn 1100 thùng 

mì, dầu ăn + vv cho nhiều hộ bà con nghèo ở chín huyện nghèo khó tại  9 tỉnh thành khác nhau. 

Sự thành công này không thể đạt được nếu như không có sự hào phóng, sự chung góp tiền của và 

công sức của quý bạn hiền TỪ HÒA ở nhiều nơi.  
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Thay mặt TỪ HÒA-CICG, mình xin gửi lời cảm tạ chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất đến với quý 

bạn hiền và người thân 

Sau đây là những thiện sự nổi bật trong 7 tháng đầu năm 2020 mà TỪ HOA-CICG đã thực hiện 

1. Quà tết yêu thương 2020 đến với bà con dân tộc Stieng ấp Bù Dinh, 

Thanh An, Hớn Quản, Bình Phước 

 

100 phần quà tết yêu thương trị giá hơn 52 triệu đồng đã được TỪ HÒA-CICG và đại diện công ty Vikhang 

(chuyên sản xuất nắp thùng xe bán tải) trao tận tay người dân nghèo khó (chủ yếu là dân tộc Stieng) tại 

ấp Bù Dinh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Mỗi phần quà trị giá 520.000 đồng (phần 

quà 370.000 đồng và phong bì lì xì 150.000 đồng). Những món quà Tết yêu thương đến tận tay những 

người nghèo khó sau 2 đợt tiền trạm của anh chị em TỪ HÒA-CICG, đặc biệt là Thu Phương, thành viên 

TỪ HÒA tích cực  trong việc tìm hiểu những nơi nghèo khó và kết hợp với anh chị em địa phương lên 

danh sách hộ nghèo nhận quà. 
. 

 

2. Khai trương & xuống giống Vườn Thuốc Nam của Trung Tâm Đông Y 
Dược Thiện Lành từ thiện Quảng Trị 
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Hôm 03/01/2020, Vườn thuốc nam Thiện Lành, Quảng Trị đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Thầy Liễu 

Bổn đã chuẩn bị đất, phân hữu cơ, cây giống, và các Phật tử của Chùa tham gia xuống giống một số cây chủ 

lực đặc biệt Cà Dây Leo (24.000 cây) và một số cây thuốc khác trong đợt ra quân lần này.  

Rất vui là hạng mục quan trọng này cuối cùng cũng đã được thành tựu, có thể làm cho Trung Tâm Đông Y 

Thiện Lành tự chủ động với những cây thuốc nam mà THIỆN LÀNH cần trong việc chữa bệnh. 

 

3. Một chút tình với nước Úc trong đại nạn cháy rừng 

Như truyền thông đưa tin, nạn cháy rừng ở Úc Châu đã đốt cháy hơn 10 triệu hecta rừng, làm chết hơn 1 

tỷ động vật (có vú, bò sát...), giết chết 29 người và thiêu rụi hơn 1000 ngôi nhà, ảnh hưởng rất lớn đến môi 

trường và chất lượng sống của hữu tình. Trong tinh thần tương thân tương trợ trong những lúc hoạn nạn, 

hòa vào không khí tình thương của các tổ chức nhân đạo của thế giới như Mỹ, Canana, Pháp, New Zealand 

vv, TỪ HÒA-CICG đã chuyển 1700 AUDs (hơn 27 triệu đồng) cho Australia Salvation Army (cứu khổ, cứu 

nạn) và Hội Chữ Thập Đỏ Úc Châu (Red Cross) để ứng cứu kịp thời, làm giảm phần nào thiệt hại và nỗi 

đau của hữu tình. TỪ HÒA xin chân thành cảm ơn quý bạn hiền đã hành động nhanh chóng, mang một 

chút yêu thương đến những hữu tình trong cơn đại nạn của thiên niên kỷ. 

.  
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4. Khai trương Phòng chẩn trị YHCT Thiện Lành, trung tâm từ thiện 

Thiện Lành Lai Vung Đồng Tháp 
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Sáng ngày 24/07/2020 với gần 1000 quý quan khách và bà con đến dự lễ khai trương Phòng Chẩn Trị 

Đông Y Thiện Lành từ thiện trong niềm hân hoan vui sướng, sau gần 7 tháng xây dựng và mong chờ của 

rất nhiều anh em tình thân và bà con nghèo khó. 

Thiện Lành nơi đây được xây dựng trên lô đất có diện tích 960 m2 gồm những hạng mục sau: 1 phòng 

điều trị nam (8-9 giường), 1 phòng điều trị nữ (9-10 giường), 1 phòng sơ chẩn và hốt thuốc (1 giường), 1 

phòng vật lý trị liệu (có bàn trực và tiếp khách), 1 bếp ăn từ thiện, 2 nhà nghỉ cho các lương y, 1 xưởng 

bào chế thuốc 100 m2, 1 kho chứa thuốc (120 m2), và một WC có 3 toilet nam, nữ và người tàn tật với 2 

phòng tăm riêng biệt, có chỗ để xe cứu thương và sân cán nền xi-măng cốt thép rộng 400 m2 
 

 

Những hình ảnh về ngày khai trương, khám, điều trị và cấp phát thuốc cho những bệnh nhân đầu tiên tại 
Phòng Chẩn Trị YHCT Thiện Lành, Lai Vung Đồng Tháp 
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5. Lớp học tình thương & Chương trình Chấp Cánh 
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Lớp học tình thương của anh Hùng và chị Chi tại 166 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, 

TPHCM trong hơn 11 năm qua là nơi nương tựa của hàng trăm em di dân thất học mỗi năm, mà còn là nơi 

các em tuổi thành niên có cơ hội đào tạo học nghề tóc, làm đẹp chuyên nghiệp với L'Oréal thông qua 

Chương Trình Chấp Cánh mà anh em TỪ HÒA-CICG lập ra cách đây hơn 3 năm. Nhờ vào sự trợ duyên 

bằng tịnh tài của quý bạn hiền, nhất là anh Phạm Thiên Phú, Brisbane, Úc Châu, và đặc biệt là sự hết lòng 

của anh Hùng & chị Chi mà chương trình này cho đến nay đã có những thành công nhất định. Không còn 

nghi ngờ, chương trình dạy tóc nhân đạo của L'Oréal là chương trình từ thiện ý nghĩa, thay đổi số phận 

của rất nhiều con người, nhất là phụ nữ khốn khó ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam.  
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Trong hơn 3 năm qua, chương trình đã có khoảng chục em tuổi thành niên (13-16 tuổi) theo học, và trong 

số đó có năm em còn giữ liên lạc và thỉnh thoảng quay lại lớp học tình thương thăm viếng, và cả những em 

chúng tôi đến tận salon để thăm và tìm hiểu. 

Nghe các em kể chuyện về nghề làm tóc, và tận mục sở thị, chúng tôi thấy vui vô cùng khi biết các em đã 

thực sự thành thạo, làm thợ chính tại các salon trong nội thành, có lương cao, có tiền để trang trải tài 

chính cho gia đình. Vui là các em rất yêu nghề, vững chãi bước vào đời thay đổi số phận kém may mắn của 

các em. 
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Anh Hùng, 2 cô giáo của L'Oréal cùng với 5 em lớn trong lớp học tình thươngtại  

trung tâm dạy tóc L'Oréal TPHCM. 5 em đã và đang theo khóa học gần 2 tháng qua. 

Được biết các em rất thích nghề. 

6. Thiện Lành Đà Nẵng 

Miền trung đang vào hè nên thời tiết nóng oi bức. Mặc dầu vậy, anh Thành vẫn huy động anh em thợ ống 

nước, thợ xây dựng tranh thủ hoàn thiện hệ thống tưới tiêu vườn thuốc nam, xây và tráng nền kho chứa 

thuốc nam và WC của ngôi nhà tịnh cư (để Lương y Đức Vân lưu trú tiện chăm sóc vườn thuốc nam, 

nghiên cứu y dược, tiếp khách, tiếp bệnh nhân vv). 

Với những hạng mục cần thiết này, Lương y Đức Vân và các thầy thuốc Thiện Lành sẽ có thêm nguồn 

thuốc bổ sung để cấp miễn phí cho bà con bệnh nhân, hy vọng trong thời gian không xa, Phòng khám đông 

y từ thiện của thầy Đức Vân sớm tăng thêm ngày khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con 

nghèo. 
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7. Chương trình 'Hạt Gạo Nghĩa Tình', Một bản đồng ca tình người 

Sau hơn ba tháng huy động (từ ngày 12/04/2020-12/07/2020), Chương trình Hạt Gạo Nghĩa Tình đã 
thực hiện 9 đợt phát quà (9,12 tấn  gạo & 1112 thùng mì gói) tại chín huyện nghèo khó thuộc chín tỉnh 
miền trung: Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tỉnh, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định & Đăk 
Lăk.  

 
Sự thành công này là nhờ vào sự chung góp tịnh tài của nhiều quý Phật tử, cá nhân, gia đình và công ty, và sự nhiệt 
tình tham gia của quý anh chị em tình nguyện địa phương cùng với quý anh chị em TỪ HÒA-CICG.  

  

Đó là nhờ vào tình yêu thương hòa diệu đồng điệu của tất cả quý hiền hữu tham gia, tạo nên một bản 

đồng ca tình người trong mùa Covid-19 và trong những lúc bỉ cực của những người anh em. 
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8. Thiện Lành Quảng Trị  

 

Sau hơn 2 tuần khởi công, TỪ HÒA đã xây dựng hoàn chỉnh khu sơ chế và phơi thuốc nam âm can tại 

xưởng bào chế thuốc và tinh dầu thuộc trung tâm đông y Thiện Lành từ thiện Quảng Trị. Tổng diện tích 

khu sơ chế và phơi thuốc này là hơn 90 m2, rất hữu dụng cho việc chuẩn bị, sơ chế, phơi thuốc âm can, 

hoặc để tạm thuốc trước khi cho vào kho hoặc xưởng bào chế thuốc. 

Đây là một trong những khâu quan trọng của toàn bộ quy trình bào chế thuốc nam. Sư Liễu Bổn thật sự 

rất phấn khởi khi anh em TỪ HÒA-CICG hoàn tất công trình này. Ưu điểm của việc phơi âm can là:  
* Dược tính giữ lại được nhiều hơn 
* Giữ được màu xanh của dược liệu 
* Dược liệu không bị giòn, vụn 
Ngoài ra, hàng tháng kể từ đầu tháng 05/2020 cho đến 05/2021, TỪ HÒA hỗ trợ 4 triệu đồng cho Phòng 
Khám từ thiện Thiện Lành nơi đây để trợ duyên cho sư Liễu Bổn chi phí hoạt động phòng khám từ thiện 
này. 
Thiện Lành Quảng Trị là điển hình của sự thành công trong việc phát triển sâu rộng và lan tỏa. Đó là nhờ 
vào sự năng động, nhiệt tâm ‘không ngừng nghỉ’ của Sư Liễu Bổn. Không những khám, chữa bệnh, cấp 
thuốc miễn phí cho bà con nghèo mà Thiện Lành nơi đây còn đi khám, tư vấn bệnh, cấp thuốc miễn phí 
cho bà nghèo trong những chuyến đi kết hợp phát quà từ thiện tại các huyện miền núi xa xôi. Ngoài ra, 
Thầy Liễu Bổn còn thành lập Câu Lạc Bộ Thiện Lành, chuyên làm từ thiện, nhất là phát cơm miễn phí 1 
tháng 2 lần cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vv tại Bệnh Viện Triệu Hải, TX Quảng Trị. Hơn thế 
nữa, Thiện Lành Quảng Trị còn bào chế thuốc, tinh dầu, là cơ sở nghiên cứu và đào tạo của các lương y có 
tâm và có tầm nhằm phát triền ngành đông y. 
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Giáo sư Ngưu và Thầy thuốc Thiện Lành tại phòng bào chế tinh dầu bào.  

phòng thí nghiệm của Trng Tâm Đông Y Thiện Lành 
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9. Thiện Lành Tiền Giang , Vĩnh Long &  Huế 

Sau 7 tháng hoạt động, Phòng Khám Đông Y Thiện Lành Tiền Giang đi vào ổn định và bệnh nhân tăng đều 

từ 30, 40, 50 - 60, chỉ dấu cho sự phát triển của phòng khám. Để hỗ trợ và khuyến khích những nỗ lực của 

anh em Thiện Lành nơi đây, TỪ HÒA tài trợ tiền mua máy cắt thuốc và cáng cứu thương cho phòng khám.  

 

 

Những hình ảnh về  thầy thuốc và bệnh nhân tại Phòng Khám Thiện Lành Tiền Giáng 
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Ngoài việc xây dựng vườn thuốc nam Thiện Lành (hệ thống tưới tiêu, hàng rào bảo vệ , đất, phân bón và 

cây giống), TỪ HÒA hàng tháng hỗ trợ tiền kim châm cứu cho các thầy thuốc tại Phòng khám đông y từ 

thiện Hòa Đức, Huế. Dưới đây là những hình ảnh về Sư cô Liên Mẫn, lương y, chủ quản phòng khám từ 

thiện này trong hơn 7 năm qua. 

 

Phòng chẩn trị đông y Thiện Lành Vĩnh Long đang hoạt động khá tốt, có chiều hướng phát triển sâu rộng, 

chẳng hạn, anh em Thiện Lành nơi đây đã thành lập đội tầm dược 10 người, chuyên tầm tìm những cây 

thuốc cho phòng khám. Thiện Lành Vĩnh Long đang lên kế hoạch sắm xe cứu thương để chuyển bệnh 

nhân nội tỉnh và liên tỉnh miễn phí hoàn toàn. Dưới đây là những hình ảnh về Phòng chẩn tri YHCT Thiện 

Lành Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. 
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10. Góc dành cho các Phật tử 

Quý Phật tử rất vui mừng trong ngày hoàn tạ Khu Hộ Niệm An Sơn Cổ Tự  Đà Nẵng do Nhóm Hộ 

Trì Tam Bảo Từ Hòa cúng dường. 

 

Những sự thành công trên đây không thể có được nếu như không có sự trợ giúp của quý bạn hiền. Thật 

lòng biết ơn hết tất cả với cả tâm chân tình này. Vì thế, TỪ HÒA luôn cần sự trợ giúp tiếp tục của quý bạn 

hiền để cùng nhau phát triển nhiều phòng khám Thiện Lành ở nhiều tỉnh thành, và nhiều thiện sự ý nghĩa 

khác nhằm mang đến niềm vui cho hàng triệu bà con nghèo khó của đất nước. 

Chân thành cảm ơn! 

Thân ái! 

Tiến sỹ Tiến Đặng 

Sáng lập viên,  TỪ HÒA-CICG (COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP) 


