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Cựu Học Sinh BT X-THĐ 

 

Trong các bản tin Từ Thiện đã gửi đến Quý Vị vào cuối tháng 9-2019 tôi đã thông báo số 

tiền do Quý Vị có lòng hảo tâm gửi cho tôi để tôi thay Quý Vị đến thăm viếng những 

người kém may mắn đang sống tại quê nhà 

 

Ngày 8 tháng 10-2019 tôi đã về tới VN và thực hiện chương trình Từ Thiện cùng với vài 

bạn và các Em BTX lớp nhỏ 

 

Ngoài sự đóng góp của Quý Vị, tôi đã góp thêm$1000 và chi phí di chuyển, các Em ở VN 

cũng góp chút ít 

 

Chương trình đã được thực hiện như sau 

Chủ nhật 13-10-2019 chúng tôi đã thăm 3 địa điểm 

1-Nhà Tình Thương Diệu Pháp (Gò Vấp): Nuôi 40 Cụ bà không thân nhân 

 

 
                                                               Hình 1,2,3 

 

2-Trường Hoàng Tử Bé (Trị An): Nơi nuôi dạy trẻ khuyết tật 

 

 
                                                      Hình 4,5,6 

 

 



3-Chùa Diệu Pháp (Long Thành): Nơi nuôi các Cụ neo đơn và trẻ Mồ Côi hiện đã có 10 

Em học xong Đại Học ra đi làm và 7 Em thành Bác Sĩ, Các Em đã dành các ngày cuối 

tuần về khám bệnh và kèm học cho các Em nhỏ và góp 30/100 lương giúp Chùa 

Cả 3 cơ sở này tôi đã thăm viếng từ 18 năm qua. 

 

 

 
                                                             Hình 7, 8,9,10 

 

Ngày 14-10 tôi ở chơi tại Sài Gòn 

Ngày 15-10 tôi đã thuê xe 16 chỗ cùng 5 Em lên Đàlat 

Ngày 16-10 thêm 4 Em ở Đàlat đã tháp tùng cùng đi với chúng tôi, chúng tôi đã thăm các 

cơ sở sau 

 

1- Chùa Nguyên Không (Đức Trọng) 

Nơi nuôi dưỡng trẻ Mồ Côi, năm ngoái chúng tôi có tới thăm, lúc chùa vừa nhận được em 

bé bị vất ngoài bờ ruộng kiến bu đầy, năm nay Em đã biết đi. 

Đặc biệt lần này gặp tôi Sư Cô trụ trì có đề nghị nhận tôi làm mẹ nuôi (Sư Cô 50t, còn tôi 

75t) Sư còn dặn tôi ngoài con nuôi (là sư) tôi còn có 40 đứa cháu (trẻ mồ côi) tôi nhận lời 

mà lòng cũng lo sợ vì không biết có đủ sức giúp các cháu không, mong sự giúp đỡ của 

quý vị 



 
                                                          Hình 11,12 13 

 

2-Bệnh Viện Lạc Dương 

Tôi đã nhờ BTX (69) Nguyễn Thị Gái nấu ăn đề phát cho bệnh nhân và thân nhân nuôi 

bệnh chúng tôi cũng ăn ké, 3 món thật ngon, chúng tôi cũng đến từng giường phát tiền và 

kẹo phần đông bệnh nhân là người dân tộc 

 

 
                                                                Hình 14,15,16 

 

3-Nhà Tình Thương Tà Nung 

Chúng tôi đến thăm nhà nuôi trẻ Mồ Côi và giữ trẻ miễn phí cho phụ huynh đi làm 

Nhà tình thương do Soeur Kheo điều hành hầu hết là người dân tộc 

 

Hình 17 ,18,19 

 

 



4-Tịnh Thất ớ gẩn Thác Cam Ly do một cựu học sinh BTX trụ trì (nơi vừa làm thất tuần 

cho Cô Lệ Minh) 

Tường của chùa mới bị sập nên chúng tôi đến góp để sửa sang 

 

 
Hình 20 

 

5- Địa điểm cuối ở Đà lạt chúng tôi đến do Em Đặng Thị Ngân giới thiệu do tư nhân đứng 

ra nuôi dưỡng ít trẻ Mồ Côi 

 

Hai ngày sau đó chúng tôi đến thăm Thầy Cô Thắng. 

 

 

 
Hình 21,22,23,24. 



Các Em Nguyễn Thị Vui và Phạm thị Liễu đi họp nhóm, tôi cũng đi thăm Và tặng chút 

quà cho Lệ Khánh bạn cùng lớp (tác giả tập thơ Em là Gái Trời bắt xấu) mắt Khánh đã mờ 

hoàn cảnh đáng đựoc trợ giúp 

 
Hình 25 

Ngày 18 xong công tác tôi cùng các Em ra Nha Trang chơi tới 20 về lại Sài gòn 

 
       Hình  26, 27, 28. 

 

 

 

 

 

 

 



Sau đó tôi ra Hà Nội chơi  

 

 
                                                        Hình 29, 30, 31. 

 

Về tới Sài gòn thấy còn chút tiền rủng rỉnh nên ngày 1 tháng 11 tôi lại rủ Kim Dung bạn 

cùng lớp (BTX. 65) và hai bạn nữa đến Chủa Lâm Quang, ở Quận 8 Sàigon mua quà cho 

chùa và tặng tiền cho tất cả các Cụ, 9 trẻ Mồ Côi và 14 người giúp săn sóc các Cụ, tổng 

cộng  là 149 người). 

 

 
                                                      Hình 32, 33, 34, 35. 



Ngày 4/11/2019 là buổi tiệc tiễn chân tôi lên đường về Mỹ 

 

 

 
Hình 36, 37, 38, 39. 

 

Còn hai ngày nữa trở lại Mỹ. Hôm nay tôi sẽ gửi lên Đàlat cho Em Gái $150 dollars vì 

cuối tháng Em sẽ xuống nấu ăn ở Chùa Nguyên Không nên bà mẹ nuôi phải góp phẳn 

Ngoài ra tôi cũng để lại cho các Em ở Saigon $200 dollars để Tết các Em thay tôi đi mừng 

tuổi các Cụ nhà tình thương Diệu Pháp. 

 

Thưa Quý Vị thay mặt tất cả các đồng bào kém may mắn cảm ơn lòng nhân từ của Quý Vị 

mong tất cả luôn mạnh khỏe và tiếp tục giúp đỡ chúng tôi. 

 

Thương kính. 

 

Đại diện Bùi Thị Thắng Lợi 

 

Sent from my iPad 

 


