
HÀ NAM:  

CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TÂM THẦN 

 

Trong ngày 25/06/2017, Hội Sự Nghiệp Từ Thiện Minh Đức tổ chức chương trình 

chăm sóc bệnh nhân tâm thần lần thứ 10 tại trung tâm công tác xã hội Hà Nam 

Chương trình là hoạt động thường niên trong suốt các chuỗi các hoạt động của hội 

trong vòng 15 năm qua. Với mục tiêu "Giúp người nghèo biết đứng lên, dạy người 

giàu biết chia sẻ". Chương trình đã mang lại những giá trị nhân văn, những bài học 

sâu xắc trong cuộc sống y theo tinh thần đạo pháp đưa những mảnh đời bất hạnh có 

niềm vui và biết đứng lên đồng thời cũng đưa những bài học về giá trị nhân văn, 

giá trị của cuộc sống đến cho các thiện nguyện viên và hiểu rõ giá trị hạnh phúc mà 

mình đang có trong đời sống. 

Chương trình lần này với quy mô phục vụ toàn bộ các đối tượng tại trung tâm đó là 

các bệnh nhân tâm thần, các cụ già neo đơn và trẻ em cơ nhỡ với khoảng gần 100 

đối tượng. Phục vụ cho chương trình lần này có gần 100 thiện nguyện viên là các y 

bác sĩ, các thiện nguyện viên Phật tử, thiện nguyện viên trẻ trong hội tham gia, 

chăm sóc với tính chuyên môn cao, tận tâm, tận lực. 

Từ 7h sáng, chương trình bắt đầu. Các bộ phận cắt tóc, tắm giặt, vệ sinh, phát quà 

đồng diễn ra toàn bộ. Lần lượt dưới sự hướng dẫn của các thiện nguyện viên, tất cả 

các đối tượng lần lượt được phục vụ chu đáo, tận tình. Đến 11h trưa, toàn bộ các 

đối tượng được phục vụ những suất cơm trưa đầy đủ, trọn vẹn. 

Chương trình chăm sóc bệnh nhân tâm thần là chuỗi hoạt động từ thiện không thể 

thiếu hàng năm. Với một ý nghĩa và vai trò quan trọng, chương trình luôn được ưu 

tiên và quan tâm của hội. 

Theo dấu chân đoàn phục vụ các bệnh nhân tâm thần, chúng tôi mối có cơ hội thể 

nghiệm sâu sắc những nổi khổ niềm đau trong cuộc đời, để yêu thương hơn những 

con người đang thiếu may mắn trong cuộc đời, từ đó như hồi chuông thức tỉnh mỗi 

cá nhân thiện nguyện viên khơi dậy bản tính thiện căn và nhận thấy được giá trị 

của bản thân trong cuộc sống, là thước đo cho mỗi cá nhân biết nhận thức và hành 

động cho những thứ mà mình đang có.  

Từng bước chân vào trong hành động, chúng tôi càng cảm phục tinh thần đạo pháp 

của tất cả các thành viên trong hội, đó là tinh thần bình đẳng, từ bi. Bình đẳng giữa 

từng hành động, không phân biệt già trẻ, trai gái, giàu nghèo, chức vị. Dù trong 



cuộc sống bạn có là những ông chủ lớn, những quan chức to, những người giàu có 

hay là những bác lớn đến tận 70 tuổi, những bạn trẻ xinh đẹp, nghịch ngợm nhưng 

khi đã mặc áo đồng phục xanh của hội đều hết lòng, quên mình, tận tâm, tận lực 

làm việc trong không khí tràn đầy yêu thương, không quản ngại khó khăn, vất vả. 

Lòng từ thể hiện trọn vẹn qua từng hành động chăm sóc ân cần, quan tâm, hỏi han, 

trò chuyện, nắm tay, không quản ngại dơ bẩn, hôi hám, không lo ngại  hành vi 

không kiểm soát của họ nếu có, các thiện nguyện viên hoà chung trong không khí 

vui vẻ, hoạt náo đã mang lại những giá trị từ thiện lớn hơn đó là chia sẻ niềm yêu 

thương theo nguyện hạnh dấn thân vào nơi đau khổ của Bồ tát Địa Tạng. 

Qua từng bước chân, mỗi thiện nguyện viên tham gia đều xúc động bởi lòng 

thương vô hạn, bởi nhân tính trắc ẩn. Như một làn gió mới mang theo năng lượng 

tình người, nơi đây như sống lại trong niềm vui, hạnh phúc tràn đầy giúp vơi đi bao 

khổ nhọc dày vò của bệnh tật. Nhân tính của bệnh nhân như được chữa lành, họ 

cười nói vui vẻ, cảm ơn. Khi quý thầy thăm hỏi, họ chắp tay kính cẩn vâng theo. 

Đó là minh chứng của sức mạnh tình người chữa lành đau khổ trần thế. 

Với tư tưởng đạo pháp thấm nhuần, hội không chỉ hoạt động từ thiện với tư tưởng 

từ thiện là biết chia sẻ mà còn có những phương châm, tư tưởng như chia sẻ là 

không chỉ phục vụ cho người khác mà chia sẻ là đang phục vụ cho chính bản thân 

mình, phục vụ chúng sinh là hạnh phúc và vinh dự của tất cả các thiện nguyện 

viên, biết phước, kiệm phước,tích phước và tạo phước. Vì thế từ thiện tưởng là cho 

đi mà lại là đang nhận lại, nhận lại phước báu thù thắng, nhận lại những bài học 

khơi dậy lòng trắc ẩn, bản tính thiện căn, phát triển tư duy và nhân cách để đưa lý 

tưởng sống, thực nghiệm sống, quán chiếu hành động sống để toàn diện hơn cho 

mỗi cá nhân về giá trị của cuộc sống, đưa cuộc sống tiến bộ, phát triển hơn. Để từ 

đó là điều đặc biệt, bền chặt và lâu dài, gắn kết và kết nối giữa tất cả các thành viên 

trong ngôi nhà từ thiện Minh Đức suốt 15 năm qua. 

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình: 



 





 



 



 



 



 





 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 
 

 

 



 



 



 



 

 

 

 





 



 



 


