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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa nhà bảo trợ Vân Phạm
Kính thưa quý ân nhân Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời
Đầu thư con kính chúc cụ Phạm Xuân Thuỷ và gia đình, cô Diệu Liên, EOCRO
Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời - Canada được nhiều sức khỏe, an lạc cát tường!
Nhờ hồng ân chư Phật gia hộ, nhóm thiện nguyện Anyen chúng con có duyên
lành được sự kết nối và giúp đỡ của cô Diệu Liên, cùng quý mạnh thường quân
để có thể nối dài đôi tay, nhân rộng tình yêu thương đến với cộng đồng, nhất là
với đồng bào miền Trung đang gặp nhiều khó khăn, khốn khó về cái ăn, cái mặt,
về đời sống, đặc biệt là sức khỏe sau cơn lũ thế kỹ vừa qua.
Cơn lũ đi qua, nhưng nỗi đau và mất mát thì vẫn còn ở lại. Dịch bịnh kéo dài cả
năm khốn đốn một phần, nay thêm lũ tràn quét sạch tài sản, bà con ngâm mình
trong nước lũ thời gian dài, thiếu cái ăn cái mặt nên sức đề kháng suy giảm,
bệnh tật nhiều lên, đặc biệt là các bệnh về da, về xương khớp, bệnh tim mạch,
về đường ruột....vì vậy việc khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ
truyền vào thời điểm này là vô cùng cần thiết, cấp bách và có ý nghiã thiết
thực. Nhóm chúng con gồm đội ngũ y bác sĩ được đào tạo chính quy và làm
việc hơn mười năm ở Tuệ Tĩnh Đường Pháp Lạc, thuộc huyện Phú Vang, nay có
duyên lành được Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời giúp đỡ, được quý mạnh thường
quân tạo điều kiện về kinh tế, để nhóm chúng con được tiếp sức, thêm điều kiện
khám chữa bệnh, phát thuốc và điều trị nhiều hơn, phạm vi rộng hơn cho bà
con nghèo khó.
Trong năm 2020 tình hình dịch bịnh diễn ra trên khắp toàn cầu, ảnh hưởng rất lớn
đến tất cả mọi phương diện, nhất là về mặt kinh tế. Nên chúng con hiểu rõ số tịnh
tài mà quý mạnh thường quân chắt chiu, gom góp để ủng hộ cho bà con là vô
cùng quý báu. Để tiết kiệm hơn khi mua thuốc ở ngoài, chúng con tự tìm mua
thuốc tại gốc với giá rẻ hơn và thuốc tốt hơn; để không lãng phí những thang
thuốc quý nếu lỡ phát về cho bà con mà họ không biết cách sắc thuốc đúng
cách thì uổng phí vô cùng, nên chúng con đã huy động cả gia đình, người
thân, bạn bè nhiệt tâm nhiệt tình cùng góp công đức, tự chế biến, tự bào chế,
tự mua máy về làm thuốc tể, tự nấu cao, sao khô, đống gói cẩn thận. Thương
lắm trời HUÊ vào đông lạnh lẽo vô cùng, nước lạnh như nước đá, nhất là mạ phải
dùng hết sức bình sinh để dồi thuốc tể cho thật đều....nhưng trên hết là gửi gắm
tất cả tình thương yêu vào mỗi thang thuốc quý, vừa tiết kiệm được hơn một
nữa chi phí, với số thuốc đó nếu chúng con mua ở ngoài là hơn 100 triệu, nhưng
tự mình làm thì chi phí chỉ còn một nữa, mà số lượng thuốc lại nhiêu gấp đôi, là
có thể chữa trị cho nhiều bệnh nhân hơn, thật hạnh phúc vô cùng.

Chương trình KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THIỆN BẰNG PP Y HỌC DÂN TỘC được diễn
ra từ ngày 5/1/2021 đến ngày 17/1/2021. Với dự tính ban đầu chúng con sẽ
khám chữa bệnh 5 ngày, và châm cứu đúng lộ trình 10 ngày sau đó. Nhưng do
thời tiết Huế vào những ngày giữa tuần quá lạnh, nên chúng con gián đoạn 3
hôm để đảm bảo thuận lợi nhất cho bà con đến khám chữa bệnh. Vì vậy mà
chương trình đã kéo dài đến ngày 17/1/2021 mới kết thúc. Cả quá trình khám
chữa bệnh chúng con đã tiếp nhận khám và chữa trị cho 315 bệnh nhân thuộc
các xã ở huyện Phú Vang và các khu vực lân cận.
Kết thúc 8 ngày làm việc tận tình, nhóm thiện nguyện Anyen và các Y, Bác sĩ Tuệ
Tĩnh Đường Pháp Lạc đã phát hơn 365 gói thuốc tể(hoàn) cứng và mềm, 27 hộp
cao dạ dày, 122 gói trà thảo dược an thần, 150 chai dầu xoa bóp, 10 gói bột
ngâm chân trừ phong thấp và 845 thang thuốc. Tổng chi phí 58.100.000₫. Vì thời
tiết không thuận lợi nên nhiều bệnh nhân được hẹn châm cứu vào tuần kế đó.
Trong quá trình làm việc, chúng con sẽ cân nhắc kĩ lưỡng đối với từng bệnh
nhân, tùy hoàn cảnh và tùy vào sự tha thiết của họ mà trao thuốc, để số thuốc
quý đến được tận tay người cần, người trân trọng nó, có như vậy chúng con
mới không hoài công của quý mạnh thường quân, của nhà tài trợ, của cô Diệu
Liên, của tất cả y bác sĩ tận tình vì đồng bào.
Chúng con xin tri ân EOCRO Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời - Canada. Nhà tài trợ
Phạm Xuân Thuỷ (02/09/1947-21/11/2020) - Montreal Canada. Cùng quý mạnh
thường quân, các nhà hảo tâm đã góp của góp công cho chương trình được
thuận duyên.
Chúng con xin cảm tạ mọi nhân duyên trong đời
Kính thư, dạ con Thích Nữ Minh Tạng

