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THAM GIA CÙNG VỚI TỪ HÒA-CICG 

 
 

TỪ HÒA-CICG được thành lập trên tinh thần tự nguyện với sứ mệnh chia sẻ tình thương 
với những người khốn khó về vật chất lẫn tinh thần trong nhiều lĩnh vực như: 

- Giáo dục hòa nhập, giáo dục suốt đời (lớp học tình thương, chương trình dạy 
nghề cho các em lớp học tình thương) 

- Chăm sóc sức khỏe (Chẳng hạn: Hệ thống Phòng Khám Thiện Lành của TỪ 
HÒA) 

- Nước sạch và vệ sinh (Chẳng hạn: máy lọc nước uống cho các cháu ở lớp học 
tình thương) 

- Cơ sở hạ tầng cần thiết (Chẳng hạn: xây cầu đi lại ở những nơi nghèo khó) 

- Môi trường (giáo dục, tham gia bảo vệ môi trường tại địa phương)  

- Nông nghiệp thuận theo tự nhiên (Vườn Rau Sạch Tình Thương) 

Trong gần hai năm hoạt động vừa qua, nhờ sự hỗ trợ tích cực của quý bạn mà TỪ HÒA-
CICG thực hiện một số thiện sự đầy ý nghĩa, mang lại lợi ích thiệt thực cho nhiều người 
khốn khó. Trên hơn hết, TỪ HÒA đã và đang xây dựng các mô hình phát triển có hệ 
thống và hoạt động lâu dài trên diện rộng, phục vụ cho nhiều bà con khắp mọi miền. Sau 
đây là những mô hình phát triển hiệu quả lâu dài mà TỪ HÒA đang/sẽ hình thành hoặc 
tham gia trợ giúp dài hạn. 
 

1) Mô hình phát triển Trung Tâm/Phòng Khám Đông Y Thiện 
Lành 
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Một dự án từ thiện ý nghĩa vô tiền khoáng hậu mà cả một đời người khó có cơ hội tham 

gia thực hiện. Một dự án kinh phí tài trợ rất thấp so với cái lợi lâu dài, sâu rộng và cho 

cả hàng triệu bà con nghèo khó. 

Đó là Mô hình Phát Triển Phòng Khám hay Trung Tâm Đông Y THIỆN LÀNH. Khối tài 

sản khổng lồ và lâu bền đã được TỪ HÒA-CICG phát hiện, liên kết và khai thác, tạo nên 

một sức mạnh lớn, mang lại lợi ích sâu rộng, lan tỏa , bền lâu và mang tính kế thừa rất 

cao. 

Khối tài sản đó là: 

1.       Đất rộng sẵn có (quỹ đất bằng zero) 

2.       Nguồn thuốc nam (thang lẫn viên) sẵn có 

3.       Đội Ngũ lương y thạo việc và Lương Y giỏi toàn tâm khám và chữa bệnh 

không lương 

4.       Đội ngũ quản lý nhân sự sẵn có 

5.       Đội ngũ phục dịch, bếp ăn sẵn có 

6.        Đội ngũ tự quản sẵn có 

7.       Cơm nước miễn phí cho tất cả (kể cả bệnh nhân) 

8.       Khát khao có một trung tâm đông y đàng hoàng 

9.       Đào tạo miễn phí (bao cơm ăn, đi lại và cấp bằng miễn phí) 

10.   Tự trang trãi chi phí hoạt động cơ bản (điện nước vv) do các bà con xung 

quanh và cộng đồng Phật tử địa phương 

Bấy lâu nay khối tài sản khổng lồ này dường như bị lãnh quên, hay chỉ được dùng một 

phần rất nhỏ mà thôi, nay có duyên lành đang được sử dụng qua mô hình phát triển 

Thiện Lành. 

Hiện Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, An Giang và Non Nước Đà 

Nẵng, (riêng Thiện Lành Đà Nẵng không bao gồm mục 7 & 10, vì  chưa thực hiện liên 

kết), đã có đủ những tài sản này. Anh  em TỪ HÒA đã làm việc với các anh  em trong ban 

trị sự và chuẩn bị kế hoạch xây dựng trung tâm THIỆN LÀNH chuyên nghiệp. 
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Trung bình 300 triệu đồng để xây dựng trung tâm và cung cấp trang thiết bị là một tài 

sản rất quan trọng, đóng vai trò kích hoạt cho hệ thống và cho mỗi trung tâm Thiện 

Lành hoạt động, mang lại lợi ích cho hàng trăm đến hàng triệu bệnh nhân. Mỗi trung 

tâm bao gồm những hạng mục sau: 

1.       2 phòng khám đàng hoàng trên diện tích đất 5*12 = 60 m2 gồm 1 trệt 1 lầu 

cho 10 giường bệnh (xây bằng công nghệ lắp ghép IDC) 

2.       Các trang thiết bị đông y cơ bản 

3.       1 khu đợi bệnh 50 m2 liên kế với không gian mở 

4.       1 khu bắt mạch và hốt thuốc 50 m2 

5.       WC nam nữ riêng biệt 

 

Hình phòng bằng công nghệ lắp ghép, có thể áp dụng làm phòng khám 2 tầng cho hệ thống phòng khám Thiện Lành 

Theo dữ liệu có được từ số bệnh nhân ở Thiện Lành  Sài Gòn,và cơ sở Hòa Vang của 

Thầy Đức Vân ,(Thầy đang quyết tâm mở trung tâm Thiện Lành tại non nước trong năm 

2019, để phục vụ cho nhiều bà con nghèo trong thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam. ), thì 

số lượng bệnh nhân  dự kiến hàng tháng là 40 ngàn – 60 ngàn bệnh nhân năm. Số lượng 

bệnh trung bình một năm của mỗi Trung Tâm là 50 ngàn. Thì số tiền 300 triệu tài trợ 

này đã mang lại lợi ích thật to lớn rồi. Tính trung bình 6000 đồng cho một bệnh nhân 
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(trong đó có những bệnh hiểm nghèo). Tính theo thời gian thì sau 2 năm hoạt động thì 

3000 đồng/lượt, sau 5-6 năm chỉ còn 1000 đồng và sau 10 năm 30 đồng/lượt. Thật ra 

lợi ích thật sự còn lớn hơn như thế nhiều. Chẳng hạn sau 3 năm, số lượng lương y học 

việc được thành thạo , được sư phụ giỏi cho đệ tử xuất sơn, và được cấp bằng miễn phí ( 

mỗi bằng công nhận chuyên môn là 12 triệu đồng). Hàng chục cho đến hàng trăm lương 

y được truyền thừa từ sư phụ giỏi  cũng là nhờ duyên lành từ số tịnh tài bạn hiền hiến 

cúng. Nhờ vậy sẽ tạo nên đội ngũ kế thừa chất lượng và đạo đức cho hậu thế. 

Hiện TỪ HÒA đã có 2 trung tâm như thế và sẽ phát triển từ 6- 8 trung tâm THIỆN LÀNH 

trong năm 2019. Đã làm việc nhưng để đảm bảo có lương y y đức và danh tiếng trong 

vùng, Tiến sẽ đích thân đầu năm 2019 sẽ vác ba lô trên vai, ăn dầm ở dề, dãi nắng dầm 

sương từ nhiều tuần đến nhiều tháng tìm cầu những lương y giỏi để phát triển mô hình 

Thiện Lành nhằm mang tính thu hút, kế thừa (đào tạo thế hệ tương lai, lưu giữ và lan 

truyền những bài thuốc hay cho bà con, cho mai sau), và phát triển nhân rộng trung tâm 

ở những nơi khác trong mỗi tỉnh.  

Vì thế,  TỪ HÒA xin chân thành kêu gọi anh chị em hiền thân phát tâm chung góp tịnh 

tài hàng tháng, hàng quý, hàng năm để phát triển 6-8 trung tâm như thế trong năm 

2019. Các bạn hiền có thể thuyết phục, khuyên nhũ người thân, bạn hữu hay đồng đạo 

cùng nhau tham gia dự án đầy áp tình người này.  

Chỉ trong hai năm phát triển với sự kiên tâm ủng hộ của các bạn,  20 trung tâm sẽ được 

thành lập. Hàng triệu lượt bệnh nhân mỗi năm là con số không phải nhỏ, và cứ như thế 

phát triển mỗi năm mang lại lợi ích cho hàng triệu người bệnh về thân bệnh và tâm 

bệnh. Từ đây làm chất xúc tác thúc đẩy nhiều người hơn nữa tham gia. 

Trong vòng 5-10 năm, Trung Tâm Thiện Lành sẽ có thể lên đến hàng trăm ở khắp mọi 

nơi, phục vụ cho hàng triệu bệnh nhân trên cả nước. 

 
2) Lớp Học Tình Thương, Thư Viện Cộng Đồng, Điểm Đào Tạo Tóc 

Chuyên Nghiệp L’Oréal & Điểm Cứu trợ cho bà con khốn khó. 
Với sự tận tụy phục vụ cho tha nhân của anh Hùng và chị Chi, hàng ngàn trẻ em di 
dân thất học khốn khó trong hơn 9 năm qua và cùng với sự trợ giúp tích cực liên 
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tục của anh em TỪ HÒA-CICG, Lớp Học Tình Thương Hòa Hảo đã trở thành trung 
tâm từ thiện phức hợp hiệu quả.  

Là nơi hàng năm hàng trăm các em nhỏ di dân thất học có hoàn cảnh khó khăn 
(như bán vé số, lượm ve chai, đi làm công, cha mẹ nghèo…) được dạy học chữ, 
học làm toán cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 3), và được dạy đạo làm người con ngoan, 
người tốt trong xã hội. 

Nơi đây là nơi phục vụ cơm chay chất lượng (rau quả sạch organic) miễn phí 
hàng ngày cho hàng trăm em di dân thất học và cho các thầy cô tình nguyện. 

Nơi đây cũng là nơi hàng chục người lớn mù chữ (đa số là công nhân nghèo) 
được các thầy cô tình nguyện tận tình chỉ dạy. 

Nơi đây cũng là Thư Viện Cộng Đồng thu hút một số bạn đọc đến đọc sách hoặc 
mượn sách mỗi ngày. 

Nơi đây là Điểm Đào Tạo Nghề Tóc Chuyên Nghiệp L’Oréal Việt Nam. Mục đích 
đào tạo miễn phí cho các em lớn tuổi trong Lớp Học Tình Thương và những 
người lớn khốn khó khác có nghề làm tóc chuyên nghiệp để có một cuộc sống ổn 
định và tương lai tươi sáng. Anh Hùng và chị Chi sẽ phục vụ cơm chay miễn phí 
cho những người theo học và cho các thầy cô. Những học viên nào không có 
phương tiện đi lại sẽ được cho mượn xe đạp điện, dùng suốt trong khóa học 3-4 
tháng. 

Nơi đây là nơi cấp phát gạo (5-10 kg) hàng tuần cho 10 -20 gia đình có hoàn cảnh 
hết sức khó khăn, và cũng là nơi giải quyết những vấn đề khó khăn cấp bách của 
những hoàn cảnh bi đát. Chẳng hạn, em Lan mồ côi cha đang sống với Mẹ. Nhưng 
Mẹ lại bỏ đi vì nợ để con lại cho anh Hùng và chị Chi. Em Thúy học lớp 1, Mẹ 
mang em đi bán vé số cả ngày. Mẹ vì thương con quá nên đến xin anh Hùng & chị 
Chị cho cháu ở tại lớp học vào ban ngày vv. 101 chuyện đời bi ai như thế xảy ra 
nơi đây và được anh Hùng & chị Chi sẵn sàng giải quyết, trợ giúp… 

3) Vườn Rau Sạch Tình Thương: 

Trên tinh thần tận dụng những nguồn tài sản sẵn có như đất đai, con người, TỪ 
HÒA-CICG vừa mới xây dựng xong Vườn Rau Sạch Tình Thương trong Khu Từ 
Thiện Phức Hợp tại An Sơn Cổ Tự, Đà Nẵng. Rau thu hoạch, ngoài việc cúng 
dường cho nhà chùa (An Sơn Cổ Tự), sẽ được bán theo giá tùy hỷ. Với số tiền tùy 
hỷ, TỪ HÒA-CICG dùng để tái sản xuất và số dư bổ sung vào quỹ từ thiện của TỪ 
HÒA. Nếu thành công sẽ  xây dựng  thêm vài ngôi vườn như thế này với quỹ đất 
bằng zero và nhân công tình nguyện (phật tử), sẽ mang lại niềm vui cho nhiều gia 
đình và có thêm thu nhập làm quỹ TỪ HÒA cho nhiều hoạt động từ thiện ý 
nghĩa.Mô hình này nếu hoạt động thành công sẽ nhân rộng ở những nơi khác, 
chẳng hạn đất dư ở một chùa khác…  

4) Khu Từ Thiện Phức Hợp TỪ HÒA-CICG Đà Nẵng 

Ngoài Vườn Rau Sạch Tình Thương, Sư Ông Bửu Thiện còn cho anh em TỪ HÒA 
sử dụng 1 lô đất 120 (6m*20m) có mặt tiền giáp với khu dân cư để xây khu từ 
thiện phức hợp gồm ba gian: Khu mặt tiền 54 m2 là Thư Viện Văn Hóa Phật Giáo. 
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Ở giữa là khu tĩnh tâm với cây cảnh bóng mát (30 m2), và gian cuối là Phòng chẩn 
trị đông y (36 m2) có gác chứa thuốc nam để trung chuyển đi các phòng khám 
đông y và tuệ tĩnh đường ở khu vực miền trung và phía bắc. (xem bảng thiết kế) 

Vì giáp với khu dân cư đông đúc với một mặt tiền và bên hông là hẻm rộng: TỪ 
HÒA xây tạm nơi đây thành nơi bán café cóc: có thu nhập trả cho người trông 
quản thư viện và tiền dư sẽ góp vào quỹ TỪ HÒA-CICG. Dưới đây là bản vẽ của 
khu phức hợp từ thiện TỪ HÒA dự kiến xây dựng trong năm 2018. 

 
 
5) Cơ sở trung chuyển thuốc nam Sài Gòn:  

Nơi đây là nơi thu gom rất nhiều loại thuốc nam (đã chế thành viên) từ các cở sở 
hay cá nhân bào chế thuốc ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ (như An Giang, Đồng 
Tháp, Tiền Giang…). Từ đây, 12 bao tải thuốc nam (viên tròn) đã được cấp phát 
miễn phí cho các tuệ tĩnh đường ở miền Trung ngay trước tết và sau tết 2018. 
Nơi đây cũng là nơi cấp thuốc viên (thuốc nam) cho Phòng Khám Thiện Lành ở 
Sài Gòn.  

6) Bệnh Viện Chất Lượng Miễn Phí ở Sài Gòn đang chờ duyên lành hình 
thành và phát triển bền vững. 

Vì thế, để những mô hình từ thiện phát triển bền vững, TỪ HÒA rất cần sự phát 
tâm tùy hỷ đóng góp hàng tháng, hàng quý, hàng ½ năm, hàng năm vào quỹ TỪ 
HÒA. Sự trợ giúp của quý bạn hiền là động lực lớn giúp TỪ HÒA phát triển sâu 
rộng và bền vững trong việc phục vụ cho tha nhân trên khắp mọi miền đất nước 
và cả ngoài nước về sau. 

Chân thành chúc quý bạn hiền và người thân hạnh phúc, sức khỏe và thịnh vượng 

Thân/kính mến, 

Tiến sỹ Tiến Đặng,  
TỪ HÒA – CICG (COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP) 


