Ngày 03 tháng 12 năm 2020
Nam Mô A Di Đà Phật,
Kính thưa ông bà Trần Văn Him và gia đình
Kính thưa cô Diệp Yến Bình
Cô Diệu Liên thương mến!
Y học cổ truyền (YHCT) là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong nên y
học Việt Nam. Nó luôn tự hào với nhiều kinh nghiệm trong việc phòng, chữa bệnh
có hiệu quả mà an toàn. Tùy vào điều kiện khí hậu, thể trạng, chứng bệnh của từng
bệnh nhân để có hướng điều trị phù hợp. Nó gắn liền văn hóa, đồng hành cùng các
dân tộc qua các thời kì. Đặc biệt khi dân tộc đang gồng mình hứng chịu bao nỗi
đau của thiên tai, thì nền y học này lại càng gắn bó mật thiết và phát huy giá trị,
công năng của nó........
Nhóm thiện nguyện An yên vô cùng thương cảm khi chứng kiến người dân vùng
bão lũ phải chịu cảnh thống khổ trong thời gian qua. Khó khăn về kinh tế, khủng
hoảng về tinh thần, điều kiện thời tiết khắc nghiệt là những nguyên nhân phát sinh
bệnh tật. Huyện Quảng Điền là nơi có các xã vùng trũng bị ngập lụt suốt 2 tháng,
đồng bào bị ngâm người cũng như sống trong môi trường ô nhiễm về nước và thức
ăn nên nhiều bệnh phát sinh.
Nhóm thiện nguyện y, bác sĩ chúng con gồm nhóm trưởng là sư cô Thích nữ
Thông Như (y sĩ Nguyễn Thị Như Ý), ở chùa Bửu Hương, công tác tác tại Tuệ
Tĩnh đường Pháp lạc, chuyên môn: khám chữa bệnh bằng YHCT.
-

Thầy Thích Khánh Sơn, trú tại chùa Thiền Tôn, tp.Huế,

-

Thầy Thích Quảng Tâm, trú tại chùa Pháp Hoàng, tp.Huế,

-

Sư cô Thích nữ Huệ Tường, trú tại chùa Hồng Đức,tp. Huế,

Bác sĩ Lê Hữu Minh Chính, trú tại 600 Lê Duẫn, tp. Huế, chuyên môn:
khám chữa bệnh bằng YHCT.
Y sĩ Nguyễn Thị Như Bình, trú tại Phú Lễ, Quảng Phú, Quảng Điền,
công tác tại Tuệ Tĩnh đường Pháp lạc, chuyên môn: khám chữa bệnh bằng
YHCT.

Chúng con có phòng khám miễn phí tại Huyện Phú Vang, cách xa huyện Quảng
Điền. Để thuận tiện cho bà con khỏi phải đi lại vất vả, tốn kém nên chúng con
quyết định khám di động tại địa phương, chọn nhà của y sĩ Như Bình làm điểm
khám số 1. Việc mở phòng khám không thể tùy tiện, chúng con có gặp chút khó
khăn trong việc xin phép chính quyền, cơ quan sở tại, nhưng nhờ Phật gia hộ nên
chương trình đã diễn ra suôn sẻ và hoàn mãn.
Theo dự kiến ban đầu, sẽ khám chữa cho 100 vị trong 1 tuần (ước tính khoảng 30
triệu chi phí), nhưng mới 4 ngày số lượng bệnh lên tới hơn 200 người (ông Trần
Văn Him cùng gia đình đã thương tình và hào phóng chi 45 triệu). Vì đội ngũ tăng
ni làm việc nhiệt tình, có tâm, lại cho thuốc tốt nên bà con chuyền tai nhau đến
ngày càng đông, từ sáng sớm đã đến xếp hàng đợi, có hôm 8h tối rồi bà con vẫn
còn đợi để được khám.
Đến ngày thứ 6 thì nhóm chúng con quyết định ngưng chương trình, chỉ dành 3
ngày cuối để châm cứu cho các vị đang trong liệu trình và phát thuốc cho quý vị đã
được hẹn trở lại lấy.
Tổng 6 ngày đã nhận khám và chữa trị cho 319 bệnh nhân, tổng chi phí điều trị
65.990.000đ. trong đó cấp 1593 thang thuốc, 162 hộp thuốc tể (hoàn), 26 gói trà
thảo dược An Thần, 49 chai thuốc cao dạ dày và 335 lượt châm cứu.
Người đến khám hoàn toàn miễn phí, nhẹ thì được khám và cho thuốc bổ, thuốc tể.
Còn bệnh nặng thì phải châm cứu nhiều lần và bốc thuốc về sắc.
Trung bình mỗi bệnh nhân nhận được 10 thang thuốc, trị giá 10 x 30.000 vnđ =
300.000 vnđ (Usd 13.00 / Cad 16.50). Nhóm không nhận bất cứ vật phẩm hay sự
cúng dường nào từ bệnh nhân, để học được an lòng khi đến khám chữa bệnh miễn
phí.
Chúng con xin tri ân nhà tài trợ chú Trần Văn Him và gia đình – California, chúng
con xin tri ân gia đình cô Diệp Yến Bình và cô Diệu Liên. EOCRO - Mắt Thương
Nhìn Cuộc Đời – Canada đã gửi cho con tổng 45.100.000 vnđ cho chương trình
này và luôn đồng hành giúp đỡ chúng con trong suốt chặng đường thiện nguyện
hướng về miền trung quê hương hơn 2 tháng qua. Những tình cảm quý báu này là
hành trang cho tăng ni trẻ chúng con có thêm sức mạnh và động lực trên con
đường tự độ độ tha.
Chúng con xin chân thành tri ân mọi nhân duyên trong đời.
Kính thư, dạ con Minh Tạng

