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Tröôùc heát, xin baùo caùo sô qua ñoâi neùt veà quaù trình möôøi naêm hình thaønh vaø phaùt 
trieån chöông trình hoïc boång VoSa taïi VN töø nhöõng ngaøy khôûi ñaàu. Ngaøy aáy 1994 trong 
moät laàn veà thaêm queâ höông cuûa coâ Thuyû Phaïm, moät ngöôøi raát tha thieát vôí coâng taùc xaõ 
hoäi vaø vieäc laøm töø thieän baùc aùi , phaàn nöõa cuõng do loøng traéc aån thoâi thuùc tröôùc moät 
thöïc taïi ñaùng thöông cuûa bao lôùp ngöôøi baát haïnh. Baét gaëp nhan nhản khaép nôi treân 
khaép  các nẻo  đường  thaønh phoá maø nhöõng xuaát hoïc boång ñaàu tieân ñöôïc trao cho caùc 
chaùu hoïc sinh coù hoaøn caûnh ñaëc bieät. Nhöõng naêm ñaàu khaû naêng coù haïn, söï ñoùng goùp 
ñoùng khung trong phaïm vi gia ñình, nhöng moãi naêm cuõng coù moät soá hoïc boång trò giaù töø 
30 ñeán 40 USD cho moãi xuaát bao goàm tieàn hoïc phí vaø duïng cuï aùo quaàn ñoàng phuïc hoïc 
sinh. Ñoù laø ñieàu quyù giaù voâ cuøng trong thôøi ñieåm baáy giôø. Thôøi gian qua ñi, moãi naêm 
soá hoïc boång moät taêng theâm, chæ sau 2 naêm ñaõ coù con soá oån ñònh töø 30-40 xuaát, ñaëc bieät 
töø  naêm 1999 ñöôïc moät soá aân nhaân quaûng ñaïi ñoùng goùp baûo trôï cho nhöõng xuaát coù trò 
giaù 100 USD/naêm naâng toång giaù trò hoïc boång leân cao ñeå hoâm nay coù moät con soá thoáng 
keâ ñaùng khích leä.

Ngoaøi ra coøn ñoùng goùp cho caùc coâng taùc khaùc nhö:

• Söûa chöõa, chænh trang 2 lôùp hoïc tình thöông taïi Long Myõ Caàn Thô.
• Giuùp saùch vôû, hoïc cuï cho 2 lôùp hoïc tình thöông taïi Suoái Ngheä, Baø Ròa.

Ông Lương Đình Chuyên, hiện đang sống tại  
Quận Tân Bình Sài gòn, ông là  người đã gắn bó 
với VOSA ngay từ khi thành lập. Phụ trách phần 
học bổng của VOSA, 10 năm qua ông đã lặn lội  
đi từ Cần Thơ rồi xuống Đức Hòa Đức Huệ, rồi  
lên Lâm Đồng, ghé Xuân lộc, đi  Biên Hoà, rồi  
lại lang thang trong các ngõ hẻm sâu thẳm của 
khu lao động Sàigòn để tìm tới các học sinh 
nghèo, lấy đơn xin, lấy phiếu điểm, rồi xác minh 
từng trường hợp cho VOSA, rồi laị phải đi phát  
học bổng  và lấy thư cám ơn của từng cháu.  
Mấy trăm cháu học sinh đả một phần nhờ công 
ông lặn lội mà thoát được cảnh đói nghèo thất  
học...…



• Phaùt caëp saùch, taäp vôû, hoïc cuï cho 20 hoïc sinh troï hoïc taïi kyù tuùc xaù Long Myõ 
Caàn Thô, 200 hoïc sinh ngheøo taïi Xuaân Loäc, vaø cho haøng ngaøn treû moà coâi taïi 12 
nhaø tình thöông töø Saøigoøn leân ñeán cao nguyeân Kontum.

• Quaø taëng ngoaøi hoïc boång cho caùc chaùu hoïc sinh cuûa caùc aân nhaân taøi trôï.

Mười naêm nhìn laïi moät moâùc ñieåm thôøi gian, kieåm chöùng söï phaùt trieån vaø nhöõng 
thaønh quaû ñaït ñöôïc vaø chaéc chaén khoâng coù choã ñöùng cho moät söï töï maõn, moät söï khaúng 
ñònh, maø chính laø moät vieäc raø soaùt laïi toaøn boä keá hoaïch ñeå coù theå chuaån bò nhöõng gì 
caàn thieát cho ñoaïn ñöôøng saép tôùi vaø höôùng veà töông lai xa hôn, ñoàng thôøi cuõng laø dòp 
khôi daäy söï keát noái gaén boù hôn giöõa moïi thaønh vieân.

Rieâng vôùi baûn thaân, bụi thôøi gian phuû xuoáng 10 naêm ñoàng haønh vôùi VoSa coù theå 
laøm môø ñi nhöõng chi tieát, nhöng coù leõ chöa ñuû độ dày khieán queân ñi moïi chuyeän, buoàn 
vui hoaø troäøn vaø daáu aán ñaõ haèn saâu vaøo tieàm thöùc cho ñeán hoâm nay vaãn coøn ñuû độ nóng 
khôi daäy cho moät nieàm caûm xuùc.

Ngaøy aáy(1994) tieáp nhaän yù ñònh veà moät hoïc boång “Anh xem coù chaùu hoïc sinh 
nào ngheøo, moà coâi, hoïc gioûi, em coù theå giuùp ñôõ ñöôïc moät soá “ ñoù laø lôøi cuûa coâ Thuyû 
Phaïm moät laàn gheù thaêm trong moät dịp về thaêm queâ höông. Thoaùng qua moät suy nghó : 
hoaøn caûnh ngheøo thì nhieàu laém voâ soá kểû , hoïc troø ngheøo vaøo thôøi ñieåm naøy laïi laø ña soá, 
nhöng ngheøo maø hoïc gioûi thì caàn phaûi xem laïi. Theá laø moät buoåi chieàu vao giờ tan hoïc 
loïc coïc chieác xe ñaïp mini len loûi vaøo moät xoùm ngheøo cuûa Saøigoøn. Ñieåm ñeán ñaàu tieân 
laø moät xoùm nhoû ven keânh Nhieâu Loäc chaïy daøi töø caàu OÂng Taï ñeán caàu Saïn, ñeán nôi aáy 
ñieàu deã nhaän tröôùc heát laø caùi muøi ngai ngaí ñaëc tröng của coáng raõnh. Ngöôøi daân gaàn 
ñaây goïi laø khu oå chuoät. Ñaïp xe vaøo saâu trong xoùm, aán töôôïng ñaàu tieân ñaäp vaøo maét 
tröôùc nhaát laø nhöõng caên nhaø nhoû beù tí cheânh veânh nöûa baùm treân bôø nöõa choâng choai 
döôùi ñoáùng nöôùc ñen nghòt ñaày raùc reán noàng naëc ñöôïc dựng leân baèng toång hôïp moïi thöù 
vaät lieäu:toân cuõ, giaáy daàu…, nhieàu nhaø chaúng coù cöûûa. Nhöõng chieác xích loâ xe ñaåy töï 
cheá ñeå nöûa trong nhaø nöûa ngoaøi heûm chaèng chòt khoaù xích ñeå ngăn ngừasự mất cắp. Cư 
dân ở đây sống bằng đủ mọi nghề: đạp xe cylco, bán chè rong, đẩy hàng thuê cho chợ 
Phạm văn Hai. Lang thang đảo mắt heát xoùm cuõ nhaø naøo coù thaáy taäp, saùch laiï gheù vaøo 
thaêm hoûi. Cuõng may ngöôøi ngheøo chaúng coù gì ñeå mất neân deã daõi chaúng nghi ngôø gì. 
Ñaàu tieân laø chaùu Minh Huy moà coâi cha, chaùu Baûo Loäc, chaùu Thuyù Vy vaø tieáp nhöõng 
ngaøy sau ñoù nhöng xa hôn chuùt nöõa thuoäc ñòa danh quaän 3 có chaùu Thaûo Nguyeân, sang 
Laïc Long Quaân coù chaùu Thieân Thanh, Thuyù Haø, vöôït caàu chöõ Y sang quaän 4 tìm chaùu 
Myõ Linh , Ngoïc Yeán (Myõ Linh sau naøy ñöôïc VoSa taøi trôï heát baäc ñaïi hoïc)

Chính töø nhöõng nôi aáy nhöõng ñöùa con tinh thaàn ñaàu tieân ñöôïc choïn löïa vaø cuõng 
chính nôi aáy ñaõ trôû neân quen thuoäc lui tôùi suoát nhieàu naêm treân böôùc ñöôøng coâng taùc. 
Coù chöùng kieán nhöõng hoaøn caûnh bi thöông aáy môùi coù theå caûm nhaän ñöôïc ñaày ñuû noãi tuûi 
nhuïc ñau buoàn thaân phaän ngöôøi ngheøo, nhaát laø khi trao taëng moùn quaø ñaàu tieân ñeán gia 
ñình caùc chaùu. Tröôùc noãi vui möøng ngaán leä cuûa caùc baäc phuï huynh khieán maét mình 
cuõng thaáy cay cay, cho ñeán baây giôø vaãn chưa vơi xuùc ñoäng. Coù theå hoï chöa phaûi laø 
ngöôøi ngheøo nhaát trong nhöõng ngöôøi ngheøo nhöng vì phaûi kieät söùc vaét cho con töøng 



gioït moà hoâi đổi lấy từng giọt mực neân ñaõ trôû thaønh ngöôøi ngheøo nhaát . Thôøi gian laëng leõ 
qua ñi cuøng vôùi bieát bao thay ñoåi, laàn löôït caùc chaùu ñeàu toát nghieäp trung hoïc : Myõ 
Linh, Thuyù Haèng 96, Ngoïc Yeán , Minh Huy, Thuyù Vy 97, Baûo Loäc, Thaûo Nguyeân 98 
vaø cuõng chính vaøo naêm aáy, caùi xoùm oå chuoät ngaøy aáy cuõng bò xoaù ñi cuøng vôí keá hoaïch 
giaûi toaû , khôi saâu loøng keânh Nhieâu Loäc. Vò trí cuûa noù giôø naèm giöõa doøng soâng hai bôø 
keø ñaù. Doøng chaûy ñaõù cuoán troâi ñi vaøo dó vaõng taát caû nhöõng caûnh töôïng thaûm thöông 
baày haày cuûa moät xoùm ngheøo từng mang teân goïi chaúng daùm töï haøo chuùt naøo, caû nhöõng 
ñöùa con tinh thaàn cuõng lang baïc khaép nôi. Giôø ñaây ñaõ tröôûng thaønh böôùc tieáp nhöõng 
böôùc ñi vaøo ñôøi vôùi long ñaày töï tin. Moät chuùt nieàm tin vaøo nhöõng choài xanh hy voïng 
maø VoSa ñaõ aâm thaàm gieo caáy trong suoát nhieàu naêm qua đang dần dầ n lớn lên và bieát 
soáng vì ngöôøi khaùc. Moät chuùt nieàm vui vaø töï haøo vì coù chuùt moà hoâi minh hoaï vaøo trong 
ñoù goùp phaàn laøm saùng leân caùi lyù töôûng cao ñeïp trong choïn löïa cuûa VoSa.

Treân böôùc ñöôøng coâng taùc 10 naêm qua ñeå laïi bieát bao kyû nieäm ñaùng nhôù, bieát bao daáu 
aán khoù queân. Coù theå moãi chaùu hoïc sinh ñöôïc choïn löïa laø moät kyû nieäm: kyû nieäm veà 
nhöõng chuyeán ñi rong duoåi baêng ñoàng vaøo saâu trong vuøng queâ Ñöùc Hoøa, Long An ñeå 
trao hoïc boång cho caùc chaùu Vuõ Anh, Chaâu Thanh, Anh Vuõ.
Kyû nieäm veà laàn vöôït qua soâng Ñoàng Nai cuoàn cuoän muøa nöôùc luõ baèng chieác phaø töï 
cheá vôùi nhöõng maûnh vaùn gheùp laïi treân nhöõng thuøng phi ñeå trao hoïc boång cho 4 chaùu 
hoïc sinh vuøng kinh teá môùi Taân Uyeân.

Ông Chuyên và cái” nhà” như chòi vịt của gia 
đình em Vương Minh Thắng năm 2001. Hai tấm 
gỗ ghép lại là nơi cả nhà ăn cơm và ngủ. Bên 
cạnh là”bàn học”của Thắng.
Vô “nhà”này phải cúi khom khom chứ đứng 
thẳng là đụng đầu liền!!!



Vieäc choïn löïa, coù chaùu do tình côø gaëp, coù chaùu töï tìm ñeán, coù chaùu do ngöôøi 
quen giôùi thieäu.

• Chaùu Ñaøo thò Lieân laø moät söï tình côø. Toâi coù ñoâi laàn gheù thaêm moät lôùp hoïc tình 
thöông gaàn nhaø baét gaëp moät chaùu gaùi lôùn troäi giöõa ñaùm treû lau nhau, laàn naøo 
ñeán cuõng thaáy chaùu caëm cuïi vieát. Soeur phuï traùch lôùp giôùi thieäu chaùu teân Lieân, 
gia ñình ôû ngoaøi Baéc quaù ngheøo khoå, phaûi moät mình lang thang vaøo Nam baùn 
baùo daïo kieám keá sinh nhai. Maáy soeur thaáy hoaøn caûnh cuûa chaùu ñaùng thöông vaø 
sôï chaùu bò nguy hieåm trong cuoäc soáng cuûa treû em heø phoá neân ñem veà nuoâi, 
ngaøy ñi baùn baùo, chieàu veà hoïc ôû lôùp tình thöông vaø nguû luoân ôû ñoù. Chaùu taâm söï: 
“nhaø con ngheøo laém, nhieàu anh chò em maø chaúng bao giôø ñöôïc ñi hoïc. Caáy luùa 
thì luùc maát muøa, luùc luït loäi, ñaùnh caù thì chaúng baét ñöôïc bao nhieâu caù neân caû nhaø 
ñoùi trieàn mien, vì vaäy con theo baïn beø vaøo thaønh phoá kieám tieàn gôûi veà cho cha 
meï nuoâi caùc em”. Thì ra laø vaäy, chaùu thuoäc moät gia ñình “ngheøo toaøn dieän” : 
ngheøo vaät chaát, ngheøo tinh thaàn, ngheøo hieåu bieát, ngheøo thoâng tin. Vaø chính caùi 
ngheøo aáy ñaõ voâ tình ñaåy con caùi ñeán bôø vuïc thaúm maø khoâng heà hay bieát. Chaùu 
ñaõ hoïc heát caáp 1 ôû lôùp hoïc tình thöông. Vaø nhôø hoïc boång baûo trôï cuûa VOSA maø 
chaùu ñöôïc hoïc heát lôùp 8 taïi trung taâm Giaùo Duïc Thöôøng Xuyeân Quaän Taân Bình 
cho ñeán ngaøy gia ñình chaùu nhaén chaùu trôû veà Baéc.

• Chaùu Vöông Minh Thaéng nhaø ôû Cuø Lao thuoäc Phuù Xuaân, huyeän Nhaø Beø ( moät 
huyeän ngheøo nhaát trong caùc huyeän ngoaïi thaønh). Nhaø Beø giaùp ranh vôùi vuøng 
ngaäp maën Caàn Giôø. Nôi chaèng chòt kinh raïch, baõi boài. Mieàn ñaát naøy noåi tieáng vì 
ngheøo, veà kieáp soáng laàm than chòu ñöïng cuûa lôùp ngöôøi ñang ñoå moà hoâi soâi con 
maét ñeå coù ñöôïc cheùn côm. Gia ñình chaùu Thaéng soáng baèng ngheà ñaïp xe ba gaùc 
vaø baùn khoai lang daïo, daân cö ôû ñaây khoâng coù nhieàu choïn löïa cho ngheà nghieäp 
cuûa mình. Nhôù veà 2 naêm tröôùc, khi ñöôïc thaøy truï trì chuøa Laù giôùi thieäu, toâi vaø 
anh Giaùo- cuõng laø ngöôøi coäng taùc vôùi VOSA taïi Vieät Nam – tìm ñeán ñòa chæ 
ñöôïc cho. Trôøi buoåi tröa naéng nhö ñoå löûa, ñaàu tieân gheù vaøo vaán an thaøy truï trì 
chuøa Laù ñeå xin nöôùc uoáng vaø xin ñöôïc giuùp ñôõ chæ ñöôøng. Len loûi loái moøn giöõa 
caùc haøng döøa nöôùc daãn vaøo nhaø chaùu. Tröoùc maét thaáy hieän ra moät caùi choøi thaáp 
leø teø naèm giöõa caùc khoùm döøa nöôùc nhö choøi ñuït möa cuûa nhöõng ngöôøi chaên vòt. 
Phaûi cuùi raïp ngöôøi môùi coù theå böôùc vaøo ñöôïc. Choã hoïc taâp cuûa chaùu laø 2 mieáng 
vaùn ñoùng saùt vaùch laù, taäp saùch xeáp ñaët goïn gheõ phuû mieáng ni loâng traùnh möa 
taït. Cha meï chaùu khoâng coù nhaø, trao ñoåi vôùi chaùu chæ toaøn nhaän ñöôïc caâu traû lôøi 
ruït reø: “ ba maù con khoâng coù nhaø” vaø “ con khoâng bieát”. Chaùu quaù nhuùt nhaùt ! 
Nhöng khi kieåm tra taäp vôû thì thaät ngaïc nhieân vì chaùu toaøn ñaït ñieåm 10/10. Hoûi 
ra thì chaùu laø hoïc sinh gioûi maáy naêm lieàn. Loøng raát vui, trôû ra chuøa, chaøo töø bieät 
thaøy chuøa Laù ñöôïc môøi böõa côm chay. Côm chuøa thanh ñaïm maø sao thaáy ngon 
laï luøng, coù leõ vì loøng thaáy vui vì giuùp ñöôïc cho ñôøi.



Từ ngày thành lập 
đến nay(1994-2005).  
VOSA đã cấp phát  
387 học bổng với  
tổng số tiền là 25,010 
dollars. Tổng số học 
sinh được học bổng 
là 127  em, trong số 
này có 64 em đã 
xong trung học và 63 
em đang học cấp 2 
và 3. Trong 64 em kể  
trên, có 7 em đã tốt  

• Cho ñeán nay, chaùu Thaéng ñang hoïc lôùp 11, ñöôïc hoïc boång baûo trôï cuûa VOSA 
maáy naêm lieàn, vaø chaùu cuõng ñaõ giöõ vöõng danh hieäu hoïc sinh gioûi cuûa mình. Caên 
choøi cuûa gia ñình chaùu ñaõ bò baõo thoåi xaäp, thaøy chuøa Laù ñaõ cho gia ñình chaùu 
mieáng ñaát nhoû beân caïnh chuøa vaø quyeân goùp trong phaät töû giuùp xaây ñöôïc ngoâi 
nhaø nhoû maùi toân töôøng gaïch laø maùi aám môùi cuûa gia ñình chaùu.

• Tröôøng hôïp gaëp gôõ chaùu Baûo Traâm naêm 2002 thì quaû laø moät ñieàu ngaïc nhieân vì 
chaúng bieát töø ñaâu maø ñòa chæ loït voâ caëp hoà sô. Nhöng cuõng phaûi leân ñöôøng tìm 
ñeán thoâi ! Nguyeãn Ngoïc Phöông Phöôøng 17 Quaän Bình Thaïnh, moät caùi teân 
ñöôøng laï hoaéc chöa töøng nghe bao giôø !!! Quaân Bình Thaïnh thì bao la, giaùp 
ranh caùc quaän Goø Vaáp, Thuû Ñöùc 
roài laïi quaønh veà Thò Ngheø, Quaän 1. Hoûi tôùi hoûi lui 
roài cuõng tìm ra ! thì ra noù naèm saùt gioøng keânh döôùi 
chaân caàu Thò Ngheø. Theo ñòa chæ laàn ñeán, hoûi 
thaêm chuû nhaø troï, ñieåm nhaän dieän laø chieác xe ñaåy 
töï cheá vôùi noài canh buùn baùn rong. Theá laø gaëp ñöôïc 
caû 3 meï con chaùu Traâm vì laø ngaøy chuû nhaät.
Treân chieác gheá ñaåu keâ saùt beân veä ñöôøng ngoài trao 
ñoåi tìm hieåu veà gia ñình chaùu vaø ñöôïc bieát: queâ 
meï con chaùu ôû taän mieàn Taây xa laéc xa lô. Cha boû 
rôi maáy meï con töø hoài Traâm môùi leân 3 tuoåi. Hoaøn 
caûnh ngheøo ñoùi cuøng vôùi noãi tuûi buoàn tuyeät voïng 
ñaõ ñaåy maáy meï con vaøo giöõa loøng thaønh phoá vôùi 
con ñöôøng möu sinh nheã nhaõi moà hoâi, ñaàm ñìa nöôùc maét nhö hieän nay.  Coù bieát 
bao nhieâu caëp vôï choàng soáng khoâng hoân thuù, sinh ra moät baøy con khoâng giaáy 
khai sinh.  Ñoå vôõ, chia tay, roài daét díu nhau veà thaønh phoá kieám aên mang theo 
hang loaït nhöõng caùi KHOÂNG : KHOÂNG  nhaø, KHOÂNG tieàn, KHOÂNG hoï haøng 
quyeán thuoäc, vaø caùi trôû ngaïi lôùn nhaát laø KHOÂNG hoä khaåu, moät raøo caûn chaéc 
chaén nhaát chaën ñöùng moïi öôùc mô vaø hy voïng cuûa lôùp ngöôøi nguï cö.  Gia ñình 
chaùu Traâm ôû vaøo moät trong nhöõng hoaøn caûnh ñoù. Moät chuùt voán nhoû nhoi chæ ñuû 
cho moät noài canh buùn, vôùi moät khoaûn lôøi coøm coõi, meï con chaét chiu soáng taïm 
qua ngaøy. Nhìn luõ treû beøo nheøo xô xaùc, leách theách ngô ngaùc, maëc caûm, ñieàu ñoù 
khieán mình ñau xoùt. Danh hieäu hoïc sinh gioûi cuûa chaùu laø moät caùi may duy nhaát 
ñeå chaùu ñöôïc hoïc ôû tröôøng coâng laäp heä A, ñoù laø moät söï naâng ñôõ ngoaïi leä ñoái 
vôùi nhöõng treû khoâng hoä khaåu thaønh phoá nhö Traâm. 13, 14 tuoåi ñôøi neáu khoâng 
ñöôïc hoïc haønh, khoâng ñöôïc reøn caëp daïy doã thì laøm sao coù söï khoân ngoan caàn 
thieát ñeå töï baøo veä mình ? nhöõng böôùc chaân cheânh veânh giöõa laèn ranh mong 
manh khoù phaân ñònh giöõa toát vaø xaáu, thieän vaø aùc, giöõa hy voïng vaø tuyeät 
voïng !!! chæ moät chuùt xaûy chaân seõ coù theå tuoät doác caû cuoäc ñôøi. Gaàn tröa, gheù 
qua nhaø troï, chuïp maáy taám aûnh vaø quyeát ñònh ghi teân chaùu vaøo danh saùch gôûi 
veà VOSA.



 

Ông Chuyên trao học bổng cho cháu Thắng năm 2004 Ông Chuyên trao học bổng cho cháu Thu Thủy ở
Định Quán năm 2002.

Xe canh bún đẩy đi bán dạo,  
phương tiện để sinh sống 
duy nhất của 3 mẹ con cháu 
Bảo Trâm.Hình dưới: ông 
Chuyên đang trao học bổng 
cho Bảo Trâm.

Hình bên trái: ông Chuyên trao sách vở cho nhóm 20 hoc sinh nghèo trọ học tại  
Long Mỹ Cần Thơ năm 2000.
Hình bên phải: Ông Chuyên trao học bổng cho cháu Xuân Kiều năm 2003.



 

tại ký t úc xá Long Mỹ Cần Thơ năm 2000.



Thư của Ịp Sùi Sáng, một trẻ mồ côi đang được 

chùa Lá nuôi dưỡng 

 
Sàigòn, ngày 5 tháng 8, 2003 

Kính gởi hội VOSA 

 

 Con tên là Ịp Sùi Sáng, con là một trẻ mồ côi cha mẹ, được một bà gìa lượm về 

nuôi lúc con mới sanh ra.  Lớn lên con gọi bằng bà ngọai, nay ngoại con đã hơn 80 tuổi, 

ngoại sợ ngoại chết đi không ai lo cho con, nên gởi 

vào  mái ấm chùa Lá.  Được thày trụ trì dang tay 

đón nhận, con là đưá trẻ thứ 25 được thầy nhận và 

cho xuất gia tu học.  Mà thầy con nghèo quá, thiếu 

thốn mọi thứ nên tụi con ăn chay nằm đất, không có 

phòng ngủ, giường để ngủ. Còn 8 cụ già yếu thì 

thầy cố gắng lo được giường ngủ.   

 

 Từ lâu ăn đơn sơ đạm bạc, thiếu trước hụt 

sau.  Từ khi được VOSA hỗ trợ giúp đỡ, thỉnh 

thoảng được một bữa cơm ngon để ăn, có nước ngọt 

để uống, tập sách để học, có đồ để chơi, giải trí, con 

thấy vui vô cùng, nên con xem cô hội trưởng là mẹ 

nuôi của con.  Vì con không có mẹ, nên được mẹ 

Thủy thương con, lo cho con ăn học, vui chơi, giải 

trí, làm giảm bớt gánh nặng cho sư phụ con, nên ơn 

thầy giáo dưỡng, ơn mẹ thương yêu lo lắng, nên con 

ước mong Hôi VOSA có được nhiều người đóng 

góp để Hôị lo cho mái ấm chuà Lá cũng là chuà 

Huyền Trang của con. 

 

  Con ước mong có nhiều Hội như Hội VOSA để lo cho các trẻ mồ côi cơ nhỡ ở 

Việt Nam còn nhiều lắm. 

 

 Con kính chúc Hội VOSA càng ngày càng lớn mạnh, hội viên an khang thịnh 

vượng, kiết tường như ý. 

 

 

Đại Đức Thích Truyền Tứ ( trụ trì chùa Lá) 

và các em mồ côi năm 2001. 

Chùa Lá nằm ở một cù lao sâu trong huyện 

Nhà Bè. Lúc đó chùa chỉ  là một cái chòi lợp 

lá, vách bằng tôn cũ, trẻ mồ côi ngủ trên nền 

xi măng .Nay chùa đã đuợc xây lại khang 

trang rộng rãi, trẻ mồ côi đã có giường ngủ 

đàng hoàng. 

Ịp Sùi Sáng năm 2004 tại chùa Lá 



Lá th  t  chuà Láư ừ
Saøi Goøn, ngaøy 20 thaùng 8 naêm 2003

Kính göûi VOSA kính meán,

Chuùng toâi laø Chuû Taêng chuøa Laù, cuõng laø maùi aám tình thöông ôû soá 456/35 Huyønh Taán 
Phaùt, khu phoá 7, thò traán Nhaø Beø, TPHCM. Chuøa Laù chuùng toâi ôû moät huyeän ngheøo ôû ngoaïi 
thaønh. Daân chuùng ngheøo naøn xa xoâi khoâng nöôùc maùy, nöôùc soâng thì ngaäp maën neân Chuøa Laù 
cuõng cuøng soá phaän. Chuøa Laù baèng caây laù ñôn sô, qua thaùng naêm nöôùc ngaäp Chuøa, maùi laù thì 
doät, cuoäc soáng cöïc khoå maø loøng töø bi khoâng theå thieáu, khoâng theå khoanh tay ñöùng nhìn caùc 
em moà coâi cô nhôõ lang thang leà ñöôøng xoù chôï, neân dang tay ra ñoùn nhaän veà nuoâi döôõng 25 

chaùu baát haïnh vaø 8 cuï giaø 
neo  ñôn.  Nhöng  löïc  baát 
toøng  taâm,  söùc  ngöôøi  coù 
haïn,  thieáu  tröôùc  huït  sau, 
lo  aên  lo  maëc,  lo  taäp  vôû 
tieàn  tröôøng  hoïc  haønh,  vì 
xa  xoâi  heûo  laùnh  ôû  moät 
vuøng queâ, ít ngöôøi lui tôùi 
neân  vaát  vaû  traêm  beà.  Töø 
khi ñöôïc Hoäi VOSA quan 
taâm giuùp ñôõ thænh thoaûng 
trôï  duyeân,  löông  thöïc 
thöïc  phaåm,  taäp  vieát  hoïc 
haønh, ñoà xaøi caù nhaân cho 

caùc em, laøm cho toâi nheï bôùt gaùnh naëng laø nieàm an uûi lôùn nhaát cuûa toâi, vì khi gaëp  quyù Hoäi 
VOSA, caùc em vui laém, möøng laém cuõng nhö treû thô gaëp meï ñi xa veà, ñuôïc quaø baùnh aên ngon 
laønh, ñöôïc böõa aên do hoäi VOSA chieâu ñaõi thònh soaïn, caùc em khen ríu rít vôùi sö phuï: “Coâ 
Thuûy cho con aên coã, coøn sö phuï chæ cho aên rau luoäc nöôùc töông, aên hoaøi ngaùn quaù!!!” Nay 
ngoaøi aên thöùc aên ngon coøn coù CoCa ñeå cuïng ly, caùc em noùi: “Hoäi VOSA muoân naêm”. Thaáy 
caùc em voâ tö quaù, caùc em ngaây thô quaù neâh toâi thöôøng mong öôùc coù tieàn ñeå lo cho caùc em aên 
khaù hôn. Vì neáu coù chuùt ít laïi phaûi lo tieàn hoïc, tieàn quaàn aùo, thuoác men neân chöa lo choã nguû 
cuûa caùc em chu ñaùo.

Sau khi tuïng kinh roài caùc em giaêng muøng nguõ  döôùi ñaát  vì khoâng coù  ñuû  phoøng, ñuû 
giöôøng. Neân Hoäi VOSA lo ñöôïc ñeán ñaâu thì hay ñeán ñaáy.

Chuùng toâi öôùc mong Hoäi VOSA lôùn maïnh hôn nöõa, doài daøo hôn nöõa ñeå lo cho caùc nôi 
gaëp khoù khaên. Treân theá giôùi coù ñöôïc nhieàu Hoäi nhö VOSA ñeå lo cho caùc moà coâi khoù khaên...

Kính chuùc coâ Thuûy cuøng quyù Hoäi VOSA thaân taâm, thöôøng laïc, vaïn söï kieát töôøng.

TM. Chuøa Maùi Laù
            Thích Nguyeân Töù

Thày và các em mồ côi chuà Lá năm 2003



Thư của Ami, một trẻ mồ côi người Thượng đang 
được  các  soeur  nuôi  dưỡng  tại 
nhà tình thương xã Tà Nung, tỉnh 
Lâm Đồng

Con teân laø Ami, naêm nay con möôøi tuoåi. Con 
ñaõ ñöôïc soáng vôùi Baø vaø caùc Coâ ôû Taø-Nung 06 naêm. 
Khi  con  phaûi  xa  oâng ngoaïi  vaø  dì  cuûa  con,  con raát 
buoàn!  Vì  khi  tôùi  Taø-Nung  con  phaûi  soáng  toaøn  vôùi 
ngöôøi laï, coù ngöôøi lôùn hôn con cuõng coù ngöôøi nhoû hôn 
con. Baây giôø con ñaõ lôùn hôn moät chuùt, con ñöôïc hieåu 
laø boá meï con ñaõ cheát, OÂng ngoaïi vaø dì khoâng nuoâi con 
ñöôïc neân ñaõ cho con vaøo nhaø moà coâi. Con ñöôïc Baø vaø caùc Coâ thöông con laém, cho con 
aên ngon maëc ñeïp, laïi cho con ñi hoïc. Naêm nay con ñang hoïc lôùp Naêm  tröôøng laøng Taø-
Nung.

Vôùi thôøi gian con ñaõ hieåu ñöïôc ñoâi chuùt, nhôø Baø vaø caùc Coâ chaêm soùc daïy baûo 
con ngoan hôn vaø hoïc cuõng khaù. Roài ñöôïc bieát coù maáy Coâ Chuù trong Hoäi VOSA, cöù moãi 
naêm ñeán thaêm chuùng con, mang tôùi cho chuùng con raát nhieàu thöù: aùo quaàn, saùch vôû, buùt 
thöôùc, ñoà chôi, keïo baùnh . . . laïi caû gaïo vaø tieàn ñeå Baø vaø caùc Coâ nuoâi chuùng con. Chuùng 
con raát vui khi thaáy caùc Coâ Chuù cuûa Hoäi VOSA ñeán thaêm vaø raát nhôù caùc Coâ Chuù. Nhớ 
nhaát laø coâ Thuûy,  cô vui laém, coâ hoûi thaêm, xoa ñaàu töøng ñöùa. Naêm ngoaùi, coâ Thuûy veà 
thaêm cho chuùng con gaïo neáp vaø ñaäu xanh ñeå goùi baùnh chöng, baùnh teùt, roài baùnh möùt, 
ñöôøng ñeå aên Teát.

Chuùng con soáng vôùi nhau raát vui. Coù luùc thì chaêm hoïc, nhöng coù böõa chuùng con 
cuõng hö laém. Hoâm tröôùc, ba ñöùa tuïi con ñi hoïc roài troán ra suoái baét toâm loäi nöôùc, baét caù 
ñoát löûa nöôùng aên, khoâng veà nhaø, laøm cho Baø vaø caùc Coâ phaûi lo laéng ñi tìm. Khi gaëp thaáy 
chuùng con, Baø vaø caùc Coâ khoâng la maéng, chæ lo chuùng con bò laïnh vaø ñoùi, vì chieàu hoâm 
ñoù trôøi möa raát lôùn. Veà ñeán nhaø, Baø noùi caùc Coâ laáy quaàn aùo thay cho chuùng con vaø laáy 
côm cho chuùng con aên, may quaù chuùng con khoâng bò la, bò phaït. Töø böõa ñoù, chuùng con 
khoâng daùm troán vaøo röøng nöõa.

Con coøn nhôù, moät hoâm con bò ñau buïng nhieàu, con khoùc, khoâng aên côm ñöôïc vaø 
cuõng khoâng ñi hoïc luoân. Baø vaø caùc Coâ raát lo cho con, ñöa con ñeán traïm Y teá mua thuoác 
uoáng, cho con uoáng söõa. Roài con nguû, saùng hoâm sau thöùc daäy con thaáy heát ñau vaø coù theå 
ñi hoïc vôùi caùc anh chò ñöôïc.

ÔÛ ñaây con coù raát nhieàu anh chò em, maáy chò lôùn thöôøng phuï vôùi Baø vaø caùc Coâ lo 
cho chuùng con aên uoáng, taém röûa, giaët ñoà . . . thaät laø moät gia ñình haïnh phuùc.

Chuùng con coù ñöôïc soáng nhö hoâm nay laø nhôø coù Baø vaø caùc Coâ, nhaát laø caùc Coâ 
Chuù trong Hoäi VOSA. Chuùng con caùm ôn caùc Coâ Chuù nhieàu laém. Raát mong moãi naêm 
caùc Coâ Chuù, Coâ Thuûy ngöôøi maø con nhôù nhaát, laïi veà thaêm chuùng con.



Vui  bu n  cùng  VOSA nh ng chuy n côngồ ữ ế
tác vùng xa

L ng nh Chuy nươ Đì ê
            

”Nhöõng  kyû  nieäm  ôû 
Caàn Thô laø  bao ñieàu  ñaùng 
nhôù” vôùi Vosa coøn nhö theá, 
leõ naøo mình laïi coù theå queân 
ñöôïc.  Nhôù  ñeán  nhöõng 
chuyeán  ñi  rong ruoåi  ñöôøng 
xa raïc  raøi  naéng gioù  leân xe 
xuoáng  phaø  qua  soâng  Tieàn, 
vöôït soâng Haäu veà taän vuøng 
saâu xa tít cuûa tænh Caàn Thô, 
tìm ñeán chia seû côm aùo vôùi 
ngöôøi  ngheøo.  Nhöõng  cuoäc 
gaëp  gôõ  tieáp  xuùc  cuûa  Vosa 
vôùi phuï huynh caùc chaùu hoïc 
sinh trong daãy nhaø laù coät keøo muïc naùt raõ reäu nhö muoán ñoå aäp xuoáng baát cöù luùc naøo giöõa 
baàu khí haâm haáp oi noàng tieát trôøi thaùng 3, moà hoâi tuoân vaõ nhoû gioït, nöôùc maét caûm xuùc traøo 
daâng vì quaù caûm ñoäng vaø haïnh phuùc boãng döng ñöôïc quan taâm chia seõ vaø giuùp ñôõ; thaép 
saùng nieàm hy voïng, chaáp caùnh cho nhöõng öôùc mô bình dò ñuû aên vaø ñöôïc hoïc haønh ñang bò 
chao ñaûo ngaên chaën vì hoaøn caûnh.

Quaû laø bao ñieàu ñaùng nhôù. Nhôù ñeán nhöõng buoåi tieáp xuùc trao ñoåi kinh nghieäm coâng 
taùc phuïc vuï, traûi roäng taâm tình cuøng vôùi thao thöùc veà keá hoaïch coøn trong döï tính cuûa LM sôû 
taïi vôùi Vosa laàn ñaàu gaëp gôõ maø gaén boù thaân thöông nhö nhöõng ngöôøi baïn quen bieát töø laâu. 
Hai con ngöôøi, hai tö caùch, hai hoaøn caûnh, hai cuoäc soáng, hai nieàm tin coù theå laø nhöõng caùch 
bieät cuûa thôøi quaù khöù xa xöa nhöng nay khoâng coøn, chæ coøn laø nhöõng khaùc bieät laïi luoân laø 
nhöõng yeáu toá caàn thieát trong moái töông quan hoøa ñoàng ñeå tìm tôùi khaùm phaù ra chaân lyù, 
chaét loïc ñöôïc nhöõng giaù trò tinh roøng laøm saùng hôn, xaùc tín hôn trong nieàm tin khaùc bieät nôi 
moãi con ngöôøi, nhaát laø nhöõng ngöôøi coù cuøng moät höôùng nhìn, chung moät lyù töôûng, chung 
moät choïn löïa: choïn löïa daán thaân hy sinh phuïc vuï cho haïnh phuùc ngöôøi ngheøo. Moät choïn 
löïa mang giaù trò nhaân baûn cao quyù vöôït ra khoûi nhöõng taàm thöôøng cuûa caù nhaân luoân quan 
nieäm vaø duy trì moái töông quan coù qua coù laïi; thì choïn löïa ngöôøi ngheøo ñeå soáng cuøng, soáng 
vôùi, soáng cho xem ra laø moät choïn löïa “khôø daïi” döôùi con maét ngöôøi ñôøi. Cho laø vôi bôùt laø 
maát ñi vaø cho ngöôøi ngheøo laø maát ñi vónh vieãn vì ngöôøi ngheøo coù gì ñaâu maø traû laïi. Ñoù laø  
moät choïn löïa mang ñeán nhieàu thaùch thöùc nhieàu ñaáu tranh töø ngoaïi vi ñeán noäi taâm. Ñoù laø 
moät choïn löïa böôùc vaøo con ñöôøng heïp noù na naù nhö con ñöôøng töø hoaøng cung loäng laãy daãn 
tôùi goác caây boà ñeà, nhö con ñöôøng töø hang ñaù Beâlem ñeán nuùi Soï chæ gaëp toaøn nhöõng keû khoá 
raùch aùo oâm luõ treû chaên chieân chaên boø, nhöõng keû ñui muø queø quaët, nhöõng keû baàn cuøng bò 
gaït ra ngoaøi xaõ hoäi v.v….

VOSA phỏng vấn học sinh của lớp học tình thương nhà thờ 
huyện Long Mỹ-Cần Thơ năm 1998.



Quaû laø bao ñieàu ñaùng nhôù. Nhôù ñeán buoåi côm toái anh chò em ngoài maïn ñaøm xung 
quanh  chieác baøn  troøn  long 
ñinh  cuøng  vôùi nhöõng  chieác 
gheá  ñuû  loaïi döôùi  aùnh  ñeøn 
ñoû  caïnh  chaäp chôøn,  toaùt  ra 
caùi  caûnh  thieáu thoán  ngheøo 
naøn  cuûa  cuoäc soáng con ngöôøi 
nôi  ñaây.  Xueà xoøa,  bình  dò 
nhö  chính  con ngöôøi chuû nhaân 
sôû  taïi.  Ñieàu ngaïc nhieân ñeán 
thuù vò treân baøn laïi  toaøn  nhöõng 
moùn  ñaëc  saûn quyù  hieám:  naøo 
raén naøo ruøa … vaø laïi coù theâm 
caùi  moùn  .  .  . truyeàn  thoáng 
cuûa  giôùi  bình daân  Baéc  Kyø; 
thì ra cho duø ñaõ hôn 30 naêm soáng troâi noåi khaép vuøng ñoàng baèng soâng nöôùc. Chaát Nam Boä 
thaám ñaãm ñeán töøng chaân tô keû toùc, trong daùng daáp khaéc khoå cuûa moät noâng daân,  vaãn coøn 
ñoïng laïi caùi gì ñoù nhö moät phong thaùi hieáu khaùch cuûa ngöôøi daân Baéc Kyø chính hieäu; vì theá 
caâu chuyeän cöù noå ra raâm rang baát taän xoay quanh moïi ñeà taøi töø cuoäc soáng con ngöôøi ñeán 
cung caùch phuïc vuï, vaên hoùa ngheä thuaät, taâm linh vaø thöïc taïi, coõi phuùc coõi traàn v.v… khi 
con ngöôøi coù ñieàu kieän naøo ñoù noùi leân ñöôïc suy nghó cuûa mình vaø ñöôïc ngöôøi khaùc ñoùn 
nhaän caûm thoâng thì ñoù laø moät nieàm vui vaø haïnh phuùc lôùn lao nhaát vaø vì theá ñaõ trôû neân thaân 
thieát hôn. Ñoàng aên cuøng baøn, ñoàng ngoài cuøng chieáu, tieáp nhau töøng mieáng aên, môøi nhau 
töøng chung röôïu. Caùnh ñaøn baø thì nhaâm nhi nhoû nheï noùi nhieàu hôn aên, nhoùm ñaøn oâng oâi 
thoâi aên cuõng chaúng bao nhieâu nhöng uoáng thì voâ keå ly röôïu cöù xoay voøng lieân tuïc roùt ñaày 
roài  caïn, uoáng caïn roài  laïi  roùt ñaày. Quaû thöïc ngaøn naêm moät thöôû,  daân thaønh phoá, ngöôøi 
phöông xa ñuïng daân mieâït vöôøn gaëp nhau trong phong caùch Nam Boä: “aên cho cheát ñeå  coù 
tình, uoáng cho ngaét ngö ñeå goïi nhau laø anh em “ maø ñaõ laø anh roài thì voâ tö, chaúng caàn e deø, 
chaúng caàn khaùch saùo, chæ coøn taám chaân tình vaø nieàm vui voâ taän. Chòu traän nhieàu giôø, baày 
muoãi ñoát lieân tuïc, chaïy troán vaøo giaác nguû mang theo caû nhöõng caâu chuyeän coøn dôû dang vaø 
nieàm vui chöa troïn veïn.

Ñeâm veà khuya, giaác 
nguû  chaäp  chôøn  trong  tieáng 
gioù  rì  raøo,  giöõa  tieáng  coân 
truøng raû tích, tieáng maùy taøu 
aàm ó xình xòch ngoaøi  soâng. 
Cuoäc  soáng  vaãn  luoân  tieáp 
dieãn khoâng ngöøng nghó baát 
keå ngaøy ñeâm, saùng toái.

Ñóa  côm  neáp  naáu 
voäi, toâ maém loùc chöng noùng 
hoåi,  böõa  ñieåm  taâm  tieãn 
khaùch veà thaønh phoá ñaäm ñaø 
laï mieäng. Thôøi gian qua ñi, 

Chiếc ghe VOSA tặng Long Mỹ năm 1999 để đưa học sinh đi học

VOSA tài trợ để sửa chữa lớp học tình thương này năm 1999.



hôn moät naêm sau khi coù dòp anh chò em laïi cuøng nhau vöôït hôn 200 caây soá tìm veà vôùi thôøi 
gian chæ trong moät khoaûnh khaéc ngaén nguûi vöøa ñuû ñi moät voøng quanh vöïc, cuøng vôùi nhau 
moät böõa tröa ñôn giaûn vôùi laåu maém ñaëc tröng Nam Boä, toâ buùn noùng hoåi cay xeø. Anh chò em 
naøo khoâng quen maém ñaõ coù saün mì goùi nöôùc soâi thay vaøo. Chaân tình laø theá, giaûn dò nhöng 
traân troïng, ñôn giaûn nhöng khoâng ñôn ñieäu.

Tieãn  khaùch  leân 
ñöôøng,  moät  caùnh  tay  vöôn 
cao vaãy chaøo. Hình aûnh aáy 
mang  quaù  nhieàu  yù  nghóa: 
Moät  lôøi  caàu  chuùc  bình an? 
Moät  lôøi  duïc  daõ  nhaén  nhuû? 
Hay  chính  laø  moät  lôøi  giaõ 
bieät ? ! !

Hoâm nay, neáu coù dòp 
trôû laïi Long Myõ Caàn Thô ñeå 
ñöôïc  chöùng  kieán  nhieàu  caùi 
laïi: daõy Kyù tuùc xaù ngaøy aáy 
daøi 7 gian vôùi 2 taàng laàu, 2 
phoøng laàu ñaõ laø moät ñieàu laï, 

giôø coøn laï hôn nöõa vì ñöôïc tieáp tuïc noái theâm 7 gian nöõa ra taän ngoaøi ñöôøng. Chieác ghe nhoû 
ngaøy aáy chæ chôû 10 hoïc sinh ñaõ thaáy roäng, giôø ñöôc thay theá baèng moät ghe maùy haøng ngaøy 
coù theå chôû ñöôïc 50-60 hoïc sinh töø Traø Ban veà Long Myõ hoïc chöõ vaø hoïc laøm ngöôøi. Moïi keá 
hoaïch Vosa ñaõ töøng ñöôïc nghe giôø ñaây ñang trong ñieàu kieän khaû thi. Ngöôøi daân Long Myõ 
noùi: “Quaû laø nhö mô” thaät nhö mô, mô maø laø thaät. Coù moät ñieàu gì ñoù raát khoù lyù giaûi. Moät 
ñieàu hieån nhieân khaùc nöõa coù theå cuõng mang ñeán cho Vosa chuùng mình khoâng ít möøng vui: 
chaùu Phuùc Huy moät hoïc sinh ñaàu tieân vuøng saâu cuûa  Vosa nhaän hoïc boång töø naêm 1997 vaø 
toát  nghieäp  Trung  hoïc  naêm 2000  nay  ñang laø 
Sinh vieân naêm thöù 4 tröôøng Y. Chaùu Minh Ñeä 
toát  nghieäp  naêm  2002  ñang  quyeát  taâm  ñeå  trôø 
thaønh thaày giaùo nôi queâ mình. Chaùu Minh Chí, 
chaùu Tuù  Trang vöøa môùi  toát  nghieäp. Rieâng Tuù 
Trang ñang taäp teãnh böôùc vaøo con ñöôøng taän 
hieán phuïc vuï  ngöôøi ngheøo nguoàn boå sung quí 
giaù cho löïc löôïng coøn quaù moûng trong caùc traïi 
Moà coâi, nôi nuoâi ngöôøi giaø caû coâ ñôn. Quaû thöïc, 
nhöõng hy sinh, nhöõng gioït  moà hoâi, nhöõng gioït 
nöôùc maét ngaøy naøo hoøa quyeän vaøo nhau ñaõ trôû 
thaønh nguoàn ñoäng löïc cuoán huùt caùc chaùu maïnh 
daïn böôùc vaøo moät choïn löïa ñaày lyù töôûng. Laïi theâm moät ñieàu gì ñoù raát khoù lyù giaûi.

24 giôø ngaøy 22 thaùng 8 naêm 2003

VOSA bàn tính với(cố) linh mục Chung của nhà thờ Long Mỹ 
cách sửa chữa lớp học tình thương này năm 1998. Cha 
Chung đã mất vì tai nạn xe năm 2001..

Phỏng vấn để cấp học bổng cho học sinh  nghèo ở Long Mỹ.



Một tấm lòng nhân ái
Lương Đình Chuyên

Boãng döng chôït nhôù ñeân moät vò aân nhaân ñaõ moät ñoâi laàn gaëp gôõ, ñaõ cuøng nhau 
ñeán töøng nhaø caùc chaùu hoïc sinh. Moät ngöôøi baïn lôùn cuûa VOSA, tuy raèng tuoåi ñôøi chöa 
lôùn, nhöng raát lôùn veà söùc naëng cuûa loøng nhieät tình, giuùp ñôõ vaø coâng taùc, lôùn veà khaû 
naêng tö duy, nhaân caùch vaø loøng ñaïo, ngöôøi luoân coù cuøng moät thao thöùc ñoàng caûm vôùi 
nhöõng maûnh ñôøi baát haïnh, ngöôøi luoân kòp thôøi tung ra nhöõng chieác phao cöùu sinh, naâng 
ñỡ nhöõng hoaøn caûnh baáp beânh cuûa caùc hoïc sinh ngheøo giöõa bieån ñôøi soùng gio.ù  Coù theå 
noùi nhöõng gì ñöôïc coi laø thaønh coâng cuûa VOSA trong nhöõng naêm qua ñeàu coù moät phaàn 
lôùn ñoùng goùp cuûa vò aân nhaân aáy. Nhöõng xuaát hoïc boång haøo phoùng haøng naêm göûi veà maø 
trò giaù hieån nhieân vaät chaát cuûa noù coù theå caûi thieän ñöôïc phaàn naøo cho gia ñình caùc chaùu 
hoïc sinh vöôït qua ñöôïc nhöõng beá taéc trong cuoäc soáng. Tieàn baïc luoân laø quyù giaù, nhöng 
ñieàu quyù giaù hôn ôû ñaây laø moät taám loøng vôùi cung caùch theå hieän ôû caùch cho vôùi caùi nhìn 
bình ñaúng, chaân tình vaø côûi môû. Moät söï xeõ chia khaùc xa vôùi caùi nhìn cuûa söï phaân phaùt 
boá thí, khieán keû haøm aân coù caûm giaùc ñöôïc traân troïng, xoùa ñi caùi maëc caûm tuûi buoàn 
trong thaân phaän con ngöôøi. Nhôù laïi laàn ñaàu tieân gaëp gôõ (2001) anh em chôû nhau baèng 
xe gaén maùy ñeán thaêm caùc chaùu hoïc sinh cuûa mình giöõa moät buoåi toái gioù möa taàm taõ, 
thôøi gian khoâng nhieàu nhöng cuõng ñuû ñeå laïi bao daáu aán khoù queân, hoïc hoûi ñöôïc bao 
ñieàu caàn hoïc hoûi. Moät cuoäc ñieän thoaïi ñoät ngoät, moät cuoäc gaëp gôõ chôùp nhoaùng, moät caùi 
heïn hình thaønh, moät keá hoaïch thaêm vieáng ñöôïc hoaïch ñònh, 7 giôø toái coù maët. Gaàn giôø 
heïn, möa caøng naëng haït, mua ñang ôû cao ñieåm cuûa muøa, doàn daäp, xoái xaû, bieán ñöôøng 
phoá thaønh soâng thaønh suoái. Ñoaïn ñöôøng daãn ñeán nhaø ñang thi coâng taùi laäp, coáng raõnh 
xeû doïc xeû ngang, ñaát ñaù töøng moâ töøng ñoáng, buøn ñaát nhaày nhuïa trôn tröôït, nhæn vaøo laø 
caû moät thaùch thöùc lôùn chi thieän chí. Cuoäc heïn baát thaønh? Thöïc tình cuõng thaàm mong 
nhö theá, khoâng hoaøn toaøn vì sôï khoù, sôï nhoïc nhaèm maø traùnh neù hy sinh, chæ aùi ngaïi cho 
ngöôøi anh em khoâng theå thích öùng ñöôïc vôùi thöïc traïng hieän taïi, nhöng quaû laø moät ñieàu 
ngaïc nhieân ñeán thích thuù. Khaùch ñaõ oâm xe ñeán taän nôi. Moät kinh nghieäm quyù baùu cho 
cuoäc soáng, moät naõo traïng caàn thay ñoåi nôi chính mình! Quaàn short, aùo thun, giaày theå 
thao thì phaûi. Raát  phuø hôïp, öôùt nheïp cho duø ñaõ trang bò aùo möa. Moät taùch traø noùng cho 
aám buïng vaø leân ñöôøng theo loä trình saép saün. Ñaåy xe loäi bì boõm, nöôùc coáng raõnh phun 
leân ñen ngoøm, nhôùp nhuùa laàn doø ñeán gia ñình chaùu Nguyeân Thöông, ngôõ ngaøng caûm 
ñoäng laø ñieàu deã nhaän ra nôi thaùi ñoä cuûa chuû gia. Tieáp tuïc leân ñöôøng gheù gia ñình chaùu 
Minh Vuõ, quaû laø moät aán töôïng kinh haõi ñoái vôùi ngöôøi laàn ñaàu chöùng kieán. Moät caùi 
ngheøo “nguyeân chaát ngheøo”, VOSA ñaõ daønh raát nhieàu öu ñaõi trong nhieàu naêm cho 
hoaøn caûnh naøy vôùi mong öôùc thay ñoåi ñöôïc phaàn naøo nhöõng gì caàn thay ñoåi. Vöôït qua 
nhöõng con hẻm nhoû ngoaèn ngoeøo trôû ra ñöôøng CMT8, xe töø töø reõ nöôùc höôùng veà phía 
Baûy Hieàn queïo Hoaøng Vaên Thuï ñeán thaêm gia ñình chaùu Hoàng Haïnh. Möa vaãn cöù dai 
daúng laát phaát döôùi aùnh ñeøn ñöôøng, ñeøn xe loang loaùng. Caëp maét kieáng môø nhoøe, aùo 
möa vöôùng víu khieán phaûi caån troïng hôn, caûnh giaùc hôn. Caêng thaúng, goõ cöûa nhaø chaùu 



Hoàng Haïnh tröôùc söï ngaïc nhieân vaø xuùc ñoäng cuûa gia ñình, moät gia ñình ngheøo maø 
töôm taát, goïn gaøng ngaên naép vôùi caûm giaùc aám cuùng deã tieáp caän, hoøa ñoàng chuû khaùch. 
Rôøi nhaø chaùu Hoàng Haïnh, trôøi cuõng ñaõ khaù khuya, theo chöông trình seõ gheù thaêm gia 
ñình chaùu Mai Lan. Treân ñöôøng Huyøn Vaên Baùnh – Phuù Nhuaän vaø tieän ñöôøng ñöa ngöôøi 
anh em veà khaùch saïn, nhöng roài chöông trình ñaønh phaûi dang dởõ phaàn vì trôøi khuya, 
anh em döôøng nhö cuõng ñaõ thaám meät vì ñaõ daàm nöôùc nhieàu giôø, ly röôïu thuoác quyù chuû 
nhaân môøi cuõng khoâng ñuû taùc duïng laøm vôi bôùt ñi caùi laïnh ñang thaám vaøo cô theå. Thoâi 
ñaønh quay xe trôû veà, nhôø ngöôøi nhaø chôû  traû ngöôøi anh em veà khaùch saïn nghæ ngôi. Moät 
buoåi toái qua ñi thaät vui vì nhöõng khoaûnh khaéc soáng coù yù nghóa. Vui vì ñaõ hoaøn taát 
nhieäm vuï cuûa ngöôøi höôùng daãn ñöôøng. Vui vì cuøng ñöôïc ñoàng haønh vôùi ngöôøi anh em 
phöông xa trôû veà cuøng noái tieáp voøng tay yeâu thöông lieân keát tình lieân ñôùi giöõa con 
ngöôøi vôùi nhöõng cuoäc vieáng thaêm aâm thaàm ñaày yù nghóa bôøi vì vieáng thaêm laø gaëp gôõ 
maø cuoäc gaëp gôõ naøo trong ñôøi thöôøng maø chaüng mang laïi nhöõng nieàm vui.

Chaân tình trong giao tieáp, teá nhò trong öùng xöû, taän tuïy trong coâng vieäc, ñoù laø 
tính caùch cuûa ngöôøi anh em VOSA. Moät con ngöôøi töøng traûi, moät con ngöôøi thaønh ñaït, 
moät Baùc só gioûi ñöôïc nhaän ra qua haønh ñoäng vaø taâm tình chia seû, qua nhöõng lôøi khuyeân 
baûo ñaït yù chí cho caùc chaùu hoïc sinh, taän taâm höôùng daãn, truyeàn ñaït cho theá heä ñaøm em 
nhöõng kinh nghieäp quyù baùu cuûa cuoäc soáng, nhöõng yeáu toá taát yeáu daãn ñeán thaønh coâng. 
Ñoù laø taát caû nhöõng ñieàu quyù giaù luoân nhö nhöõng boâng hoa töôi thaém toâ ñieåm cho veû 
ñeïp ñaïo lyù, laø maãu göông ñieån hình veà loøng nhaân aùi, vò tha, laø leõ soáng nhaân vaên cao 
quyù luoân coù yù nghóa vaø taùc ñoäng to lôùn nhö moät lieåu thuoác boå boài döôïng ñaïo ñöùc vaø 
nhaân caùch, mang tính giaùo duïc yù thöùc veà tình lieân ñôùi giöõa con ngöôøi.

Giôø ñaây khi trôû veà laïi vôùi baàu khí aám cuùng tieän nghi sau khi ruõ saïch buïi ñöôøng 
cuûa moät chuyeán coâng taùc vaø chaéc chaén raèng coù moät ñieàu khoâng theå xoùa ñöôïc ñoù laø caùi 
aán töôïng “sôï” nôi moät soá hoaøn caûnh ñaõ gaëp vaø ñang giuùp ñôõ. Quaû ñuùng nhö  chính lôøi 
taâm söï cuûa ngöôøi anh em trong chuyeán coâng taùc vöøa qua: “Toâi raát  sôï vaø ñaõ töøng noùi  
vôùi nhöõng ngöôøi baûo trôï khaùc: cho thì cöù cho, giuùp thì cöù neân giuùp nhöng ñöøng coù daïi 
maø ñi thaêm seõ phaûi mang maõi noãi aùm aûnh vaøo taâm trí”. Nhöng laï thay, vôùi ai ñoù thì nhö 
theá, rieâng ñoái vôùi baûn thaân mình thì laïi khaùc, chaúng coù laàn naøo veà coâng taùc taïi queâ nhaø  
duø thôøi gian chæ moät hai tuaàn leã ñoâi khi naêm ba ngaøy cuõng khoâng theå khoâng tìm ñeán 
vôùi nhöõng caùi “sôï”. Quaû thöïc traùi tim vaø loøng nhaân aùi luoân cao hôn caû nhöõng ñieàu sôï 
haõi.



Thư của em Huỳnh Long Taì, mộtThư của em Huỳnh Long Taì, một  

thanh niên khiếm thị đang sống tại cơthanh niên khiếm thị đang sống tại cơ  

sở khiếm thị Bừng Sáng.sở khiếm thị Bừng Sáng.
Huỳnh Long Tài, sanh năm 1974. Đã tốt nghiệp trường 
Cao Đẳng Sư Phạm khoa Nhạc. Tài hiện nay vừa làm 
massage, vừa dạy  lớp đàn em trong cơ sở Bừng Sáng 
nhạc và massage. 
Tài cũng đang học tiếng Nhật và tiếng Anh.

Saøigoøn, ngaøy 2 thaùng 7 naêm 2003

Cuõng nhö bao treû khuyeát taät khaùc, khieám thò cuûa 
chuùng con luoân khao khaùt ñöôïc hoïc taäp vaø laøm vieäc nhö 

moïi ngöôøi bình thöôøng khaùc. Luoân mong ñöôïc söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa caùc nhaø haûo 
taâm ñeå chuùng con coù ñieàu kieän hoøa mình vaøo cuoäc soáng xung quanh. Hieåu ñöôïc ñieàu 
ñoù, chính vì theá thaày Chuû nhieäm tröôøng Böøng Saùng, Hoäi Vosa cuõng nhö coâ Thuûy ñaõ 
khoâng ngöøng ra söùc chaêm soùc taïo moäi ñieàu kieän laøm vieäc toát nhaát cho phoøng massage, 
vaät lyù trò lieäu cuûa chuùng con. 

Cuoái naêm 1999, thaày ñaõ khai tröông phoøng massage, cuõng nhö töø nhöõng ngaøy 
ñaàu aáy, Hoäi Vosa ñaõ cuøng vôùi thaày luoân theo saùt töøng böôc ñi cuûa phoøng chuùng con. 
Con con nhôù cöù moãi laàn coù dòp veà nöôùc thì coâ Thuûy khoâng queân ñeán thaêm tröôøng cuûa 
chuùng con noùi chung vaø phoøng massage noùi rieâng. Chính ñieàu ñoù ñaõ laø nguoàn ñoäng löïc 
giuùp chuùng con coù theâm nghò löïc trong cuoäc soáng. Bôûi leõ duø ôû raát xa maø caùc coâ chuù 
trong Hoäi Vosa vaãn nhôù ñeán chuùng 
con. 

Nay chuùng con ñaõ  ra ngheà, 
ñaõ  phuïc vuï  cho khaùch.  Chuùng con 
bieát raèng ñoù laø caû moät quaù trình laâu 
daøi maø hoäi ñaõ giaêng roäng voøng tay 
dìu daét chuùng con ñi. Hoäi khoâng chæ 
giuùp ñôõ chuùng con veà maët vaät chaát 
maø  coøn giuùp ñôõ  veà  maët  tinh thaàn. 
Coâng ôn ñoù chuùng con khaéc ghi maõi 
khoâng bao giôø queân.

Nhaân dòp kyû nieäm 10 naêm thaønh laäp Hoäi Vosa, con xin thay maët taát caû caùc baïn 
cuûa phoøng Massage ñeå noùi leân lôøi bieát ôn cuûa chuùng con ñoái vôùi Hoäi. Con xin chuùc caùc 

Long Tài đang massage cho khách



coâ chuù trong Hoäi ñöôïc nhieàu söùc khoûe ñeå tieáp tuïc giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi khuyeát taät nhö 
chuùng con. Chuùng con laø nhöõng hoïc sinh cuûa Tröôøng Böøng Saùng xin traân troïng ñoùn 
nhaän nhöõng taám loøng cao quyù cuûa caùc coâ chuù.

Kyù teân

Con: Huyønh Long Taøi

Cơ sở dạy trẻ khiếm thị Bừng Sáng tọa lạc tại 266/5 Nguyễn Tri Phương,Quân 10,  
Sàigòn.  đây là một căn nhà nhỏ gác gỗ 3m x 12m của nhạc sĩ khiếm thị Đào Khánh 
Trường. Năm 1985, năm 1985, có đôi vợ chồng từ ngoài miền Trung đến năn nỉ nhạc sĩ  
Trường nuôi giùm 2 đứa con khiếm thị vì họ có những 10 đuá con và quá nghèo đến nỗi  
không có gì để cho những đúa trẻ này ăn! Thấy hai đứa trẻ ốm yếu nhưng lề phép và có  
năng khiếu về âm nhạc, nhạc sĩ Trường  đã nhận lời nuôi 2 đứa trẻ này. Đây là 2 đúa  
trẻ đầu tiên của Bừng Sáng, sau đó tin lành đồn xa, dần dần lần lượt hết trẻ mồ côi  
khiếm thị rồi lại đến trẻ khiếm thị trong các gia đình nghèo khổ vùng nông thôn đã tìm 
đến xin nhạc sĩ Trường cưu mang. Những ngày đầu thày trò chỉ có đủ gạo ăn ngày 2 
bữa cháo, tình trạng bữa đói bữa no kéo dài đến 10 năm thì bắt đầu có những nhà hảo  
tâm giúp đỡ. Lần đầu tiên đến với Bừng Sáng năm 1997, VOSA rất thương cảm khi thấy  
tình trạng sống quá chật vật của thày trò tại đây. Mấy chục em trai xếp lớp như cá mòi 
ngủ trên căn gác gỗ nóng bức, còn các em gái thì chen chúc trong căn phòng nhỏ phía 
sau. Nhưng các đứa trẻ khiếm thị này rất có kỷ luật, lể phép, ngoan, rất cố gắng học tập  
để vươn lên, và rất yêu thương người thày của các em: nhạc sỉ Trường. Thày Trường đã  
cùng ăn, cùng sống một nhà với các em, và ngoài việc dạy nhạc cho các em, thày  
Trường lại phải đi bỏ mối cho các chợ sản phẩm các em làm ra( giỏ xách, chổi phủi  
bụi, xâu chìa khóa, các đồ trang trí kế tbằng sợi plastic) dù thày Trường cũng là ngưiờ  
khiếm thị 100%!!! Chúng tôi vẫn còn rất xúc động khi nhớ lần phỏng vấn bất chợt 1 em 
khiếm thị ở Bừng Sáng: “ con ước mơ cái gì nhất ?” em ngây thơ trả lời ngay : “con  
ước được ăn cơm với thịt!!!!”. Từ đó đến nay, ròng rã 8 năm trời, năm nào VOSA cũng  
tỗ chức những bữa ăn ngon cho các em, lúc thì cháo vịt, lúc thì bún thịt nướng, lúc thì  
cơm thịt  kho hột vịt,  cơm thịt heo quay…, kèm theo đó là gạo và tiền để phụ thày  
Trường nuôi các em. 
Hiện nay cơ sở Bừng Sáng nuôi 55 em khiếm thị gồm 14 nữ và 41 nam. Mỗi ngày, một  
buổi  các em học văn hóa ở trường chung với trẻ em sáng mắt, buổi kia học âm nhạc 
(các loại nhạc cụ), buổi tối thì chia nhau học và sản xuất đồ thủ công như đan giỏ, móc  
chổi, kết con thú bằng sợi plastic…
16 em được học nghề massage bây giờ đang tự nuôi thân được và còn đào tạo các em  
khác.
Hai đưá trẻ đầu tiên thày Trường nhận nuôi bây giờ đã là 2 thanh niên hữu dụng: em  
Nguyễn Tấn Huyến đả tốt nghiệp khoa nhạc trường Cao Đảng Sư Phạm, còn cô em gái  
của Huyến là Nguyễn thị Thân được đi du học ở Úc một năm, bây giờ Huyến và Thân 
đang phụ trách dạy nhạc, Anh Văn, và Computer cho các em nhỏ ở Bừng Sáng.
Làm trẻ mồ côi bình thường đã là khổ rồi, nhưng trẻ mồ côi khiếm thị thì còn khổ gấp  
bao nhiêu lần ???? các em khiếm thị chỉ mong có được một nghề nghiệp để tự nuôi  
thân, khỏi sống bám vào xã hội, các em rất tự hào và hạnh phúc khi kiếm được những  
đồng tiền do tự công sức lao động của mình làm ra.



Nh ng trái tim tim yêuữNh ng trái tim tim yêuữ   
th ngươth ngươ

Soeur Nguy n th  khoễ ị ẻ
Khi toâi coøn laø coâ beù hoïc caáp II ôû tröôøng laøng, ngaøy ngaøy ñi hoïc toâi phaûi baêng qua 

moät con ñöôøng coù raát nhieàu hoa daïi moïc ôû ven leà. Ñi doïc heát con ñöôøng ñoù toâi luoân ñöùng 
laïi ñeå nghe tieáng cöôøi ñuøa vang leân töøng hoài hoaëc coù khi laø tieáng khoùc cuûa chuù beù naøo ñoù 
maø toâi möôøng töôïng raát laø quen thuoäc thaân thöông. Vaø toâi ñaõ vui khi nghe tieáng cöôøi ñuøa 
trong ñoù, ñaõ buoàn khi khoâng caûm nhaän ñöôïc ñieàu gì trong ñoù cuõng nhö tieáng khoùc vaêng 
vaúng, chaéc coù leõ laø cuûa moät em naøo ñoù ñang bò phaït, hoaëc coù theå laø em ñang buoàn.

Cuoäc ñôøi cöù troâi qua, vaø trong toâi ngoâi nhaø 
nuoâi caùc chaùu moà coâi aáy ñoái vôùi toâi quen thuoäc vaø 
thaân thöông nhö caên nhaø cuûa mình. Hoïc xong Tuù 
taøi,  toâi  ñöôïc  vaøo  ñoù  ñeå  tìm hieåu  theâm veà  cuoäc 
soáng cuûa caùc soeurs, tìm hieåu veà  cuoäc soáng cuûa 
caùc em moà coâi trong caên nhaø ñoù, vaø toâi ñaõ khaùm 
phaù ra moät ñieàu laø toâi raát yeâu caùc em baát haïnh ñoù. 
Toâi muoán daâng leân Chuùa ñôøi soáng cuûa toâi ñeå phuïc 
vuï vaø yeâu thöông caùc em baát haïnh naøy.

Toâi khoâng bieát laø ñeå cho nhöõng öôùc mô cuûa 
mình  thaønh  söï  thaät  thì  caùc  baïn  coù  vaát  vaû  laém 
khoâng? Vaø coù thaønh coâng khoâng? Chöù rieâng toâi ñeå 
trôû  thaønh  moät  ngöôøi  soáng  cuoäc  ñôøi  taän  hieán  ñeå 
phuïc vuï nhaát laø cuoäc soáng caùc treû moà coâi thì toâi 
phaûi traûi qua nhieàu gian nan vaø thöû thaùch ñoái vôùi gia ñình, xaõ hoäi vaø ñoái vôùi baûn thaân toâi.

Khi toâi toát nghieäp tröôøng Cao Ñaúng Sö Phaïm toâi ñöôïc phaân coâng veà daïy cho caùc 
em ngöôøi Daân toäc ôû K’Ñôn. Ngaøy toâi ñi nhaän nhieäm sôû mang theo moät taám loøng haêng haùi 
vaø moät traùi tim môû roäng cuøng vôùi moät ít moäng mô, toâi cöù nghó ñeán moät mieàn nuùi coù gioù 
maùt, coù höông hoa, coù nhöõng ñaøn chim líu ríu khi chieàu veà, vaø nhö theá toâi cöù ñi cho ñeán 
khi toâi gaëp caùc em, nhöõng coâ beù, caäu beù ñen nheûm, gaày goø, traàn truïi, nhöng aùnh maét vaãn 
hoàn nhieân, vaãn móm cöôøi khi ai hoûi moät caâu gì ñoù. Coù moät caùi gì ñoù ñau xoùt trong toâi nhö 
moät veát thöông khoâng ñöôïc chaêm soùc. Toâi ñaõ nhaän ra cuoäc ñôøi chæ coù yù nghóa khi phaûi 
chia seû, thoâng caûm vaø phaûi ñöôïc yeâu thöông nöõa.

Roài khi toâi vaøo Taø Nung khoâng phaûi vôùi tö caùch laø moät coâ giaùo maø laø moät giaùo lyù 
vieân, ôû ñaây boån phaän cuûa toâi laø giuùp cho caùc em hieåu bieát veà Thieân Chuùa ñôn giaûn nhö laø 
moät ngöôøi cha cuûa mình. Nhöõng thaùng ngaøy ñaàu tieân ôû ñaây ñoái vôùi toâi maõi maõi laø nhöõng 
kyû nieäm ñaùng quyù nhaát, vì nhöõng ngöôøi Daân toäc ôû ñaây hoï soáng nhö chim trôøi caù nöôùc, 
khoâng caàn bieát ñeán ngaøy mai, nhöõng gia ñình naøo khoâng coù cuûa aên thì hoï nhòn ñoùi (neáu 
khoâng ai giuùp hoï caùi gì ñoù ñeå aên) veà beänh taät laø baïn thöôøng xuyeân cuûa hoï. Khi toâi thaáy 

Soeur Nguyễn thị Khoe, phụ trách 
nhà tình thương nuôi trẻ mồ côi  
của nhà thờ xã Tà Nung



nhöõng ñöùa beù caèn coãi, raùch röôùi chieàu chieàu ñeán laáp loù tröôùc cöûa nhaø toâi nhìn vaøo móm 
cöôøi nhö tìm ai ñoù, nhö muoán noùi ñieàu gì ñoù. Nhìn caùc em toâi thaáy mình khoâng theå soáng 
voâ tö treân söï thieáu thoán, ñoùi ngheøo cuûa hoï ñöôïc chaêng. Ngaøy ñaàu tieân toâi ñem caùc em 
soáng lang thang veà nhaø mình ñeå chaêm soùc chuùng, taém röûa, cho caùc em aên uoáng, caùc em 
nhìn toâi vöøa ngaïi nguøng vöøa thaân thieän, baäp beï noùi nhöõng tieáng ngöôøi Daân toäc maø laâu 
laém toâi môùi hieåu ra. Daàn daàn caùc em ñeán ñoâng hôn, ñaëc bieät laø nhöõng con ngöôøi Daân toäc 
hoï ñem caùc em beù tí ñeán cho toâi vì hoï khoâng theå nuoâi chuùng noåi, roài coù nhöõng tröôøng hôïp 
maø boá meï chuùng khoâng coøn, hoï cuõng mang ñeán cho chuùng toâi. Theá laø caên nhaø cuûa toâi trôû 
thaønh caên nhaø moà coâi luùc naøo cuõng khoâng nhôù noåi.

Cöù moãi khi chieàu veà, sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaû. Hoï laïi tuï hoïp tröôùc caên nhaø 
nhoû beù cuûa toâi ñeå ca haùt. Ngöôøi Daân toäc voán raát coù naêng khieáu veà ca haùt, hoï haùt raát hay, 
vaø toâi, toâi cuõng coù chuùt voán vaên ngheä khi coøn hoïc ôû Phoå thoâng. Theá laø giöõa toâi vôùi hoï ñaõ 
hình thaønh moät moái giaây lieân keát thieâng lieâng, thaân thuoäc, bôûi tieáng ca haùt, bôûi söï chaêm 
soùc cuûa toâi ñoái vôùi con caùi hoï vaø coù leõ cuõng bôûi nöôùc da ngaêm ngaêm ñen cuûa toâi gioáng hoï 
nöõa. Khi coù nhöõng quan khaùch ñeán thaêm, toâi luoân bò Linh muïc Thaønh giôùi thieäu toâi vôùi 
quan khaùch nhö laø moät ngöôøi Daân toäc chính coáng, vaø hoï luoân luoân nghó thaät vaäy. Maõi sau 
naøy hoï môùi bieát laø khoâng phaûi nhö vaäy. Ñoái vôùi toâi ñaây laø ñieàu toâi vui hôn buoàn vì coù leõ 
Chuùa ñaõ an baøi cho toâi nhö vaäy  laø ñeå giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi ngheøo khoå naøy moät caùch yeâu 
thöông taän tuïy hôn.

Nhöõng ngaøy ñaàu tieân khi chính thöùc caên nhaø nhoû beù cuûa toâi trôû thaønh nhaø moà coâi, 
duø raát yeâu thöông caùc em, nhöng toâi vaãn thaáy raát lo laéng vaø vaát vaû, vì caùc em ñaõ quen vôùi 
ñôøi soáng hoang daõ, chöa bieát neà neáp. Toâi cuøng vôùi 2 chò em nöõa chia nhau ra, canh chöøng, 
chaêm soùc vaø laøm nöông raãy nöõa.  Nhöng Chuùa ñaõ khoâng ñeå cho chuùng toâi thieáu thoán quaù 
söùc. Ngaøi thænh thoaûng laïi gôûi ñeán cho chuùng toâi nhöõng aân nhaân giuùp ñôõ caùc chaùu. Toâi 
coøn nhôù maõi hình aûnh nhöõng Hoäi cöùu trôï khi hoï ñeán vôùi chuùng toâi ñaëc bieät laø caùc anh chò 
trong hoäi VOSA, hoï ñaõ ñeán vôùi toâi vaøo moät buoåi saùng khi maø toâi ñang lao ñoäng. Nghe tin 
cha xöù cuøng caùc anh chò trong Hoäi töø thieän ñeán vieáng thaêm, toâi raát möøng vì ñoù laø nieàm an 
uûi voâ cuøng lôùn lao ñoái vôùi toâi, caùc anh chò aáy raát thaân tình vaø heát loøng giuùp ñôõ chuùng toâi, 
khi thì mang cho chuùng toâi nhöõng thuøng mì goùi, nhöõng cuoán vôû, nhöõng caây buùt, nhöõng 
quaàn aùo vaø caû tieàn baïc nöõa. Moãi laàn caùc anh chò ñeán vieáng thaêm, toâi thaáy coù moät caùi gì 
ñoù cöù roän raøng xao xuyeán trong loøng. Nhìn caùc em cöù ngaây ngoâ beõn leõn nhìn hoï, toâi thöïc 
söï xuùc ñoäng, vì toâi bieát trong moïi coâng vieäc töø thieän maø toâi ñang laøm, toâi khoâng coâ ñoäc, 
toâi khoâng laøm vieäc moät mình, nhöng ñaõ coù nhieàu ngöôøi cuøng vôùi toâi thöïc hieän. Cöù sau 
moãi laàn thaêm vieáng cuûa caùc anh chò VOSA, caùc chaùu laïi hoûi toâi :”Hoï laø ai vaäy haû Dì? Hoï 
coù yeâu chuùng con khoâng hôû dì? Taïi sao hoï laïi mang quaø cho chuùng con?  Hoï ôû ñaâu vaäy? 
Coù xa khoâng? “…   vaø toâi laïi baét ñaàu giaûi thích cho caùc em hieåu söï hieän dieän cuûa caùc anh 
chò ñoù, cuøng vôùi nhöõng taám loøng maø caùc anh chò ñaõ mang theo ñeå trao taëng  caùc em. Daàn 
daàn caùc em ñaõ hieåu vaø caûm nhaän ñöôïc taám loøng baùc aùi maø nhöõng ngöôøi töø thieän aáy ñaõ 
mang taëng cho caùc em. Ñieàu maø toâi yeâu  quí nhaát nôi caùc anh chò trong Hoäi VOSA ñoù laø 
caùch maø caùc anh chò ñaõ ñoái xöû vôùi caùc em: nhö laø nhöõng ngöôøi trong gia ñình maø hoï yeâu 
quí. Töø aùnh maét, gioïng noùi, nuï cöôøi, caùc anh chò ñaõ laøm cho caùc em caûm thaáy mình ñöôïc 
yeâu thöông. Toâi thöïc söï xuùc ñoäng tröôùc nhöõng hình aûnh aáy. Vì sau nhöõng laàn maø caùc em 
caûm thaáy mình ñöôïc yeâu thöông thì caùc em seõ lôùn leân, seõ haïnh phuùc, vaø khi caùc em caûm 



nhaän raèng mình ñöôïc yeâu thöông thì caùc em cuõng seõ bieát yeâu thöông. Ñoù laø ñænh ñieåm 
trong cuoäc ñôøi phuïc vuï cuûa toâi ñoái vôùi caùc em.

Söï hieän dieän cuûa caùc anh chò VOSA thöïc söï laø moät nieàm an uûi lôùn lao ñoái vôùi toâi. 
Toâi raát mong söï thaêm vieáng cuûa caùc anh chò trong hoäi VOSA, vì caùc anh chò aáy ñaõ ñeán ñeå 
chia seû vôùi toâi vaø vôùi caùc em moà coâi baát haïnh aáy, cuoäc ñôøi cuûa caùc anh chò ñaõ mang laïi 
cho caùc em hy voïng môùi cuûa cuoäc ñôøi, vaø ñaõ daïy cho caùc em bieát theá naøo laø yeâu thöông, 
vaø cuoäc ñôøi thaät söï haïnh phuùc khi mình bieát chia seõ vôùi ngöôøi khaùc traùi tim, moät traùi tim 
traøn ñaày chan chöùa tình ngöôøi.

Taø Nung, ngaøy 14 thaùng 7 naêm 2003

Nguyeãn Thò Khoe

Phòng khám bệnh từ thiện miễn phí Vạn Thành, nhà tình thương nuôi 
trẻ mồ côi Tà Nung( trước đây ở xã Vạn Thành), và nhà nuôi trẻ suy dinh 
dưỡng Tà Nung là 3 cơ sở từ thiện do cố linh mục Nguyễn Văn Thành 
sáng lập năm 1994 taị tỉnh Lâm Đồng. Khi linh mục Thành mất vào năm 
2000, soeur Lê Thị Tự kế tục sụ nghiệp của ngài và tiếp tục điều hành 3 
cơ sở từ thiện trên họat động đều đặn.

- Phòng khám từ thiện Vạn Thành tọa lạc tại xã Vạn Thành, Phường 
5, thành phố Dàlạt, Một năm trung bình khám bệnh và phát thuốc 
miễn phí cho hơn 3000 bệnh nhân, 80% bệnh nhân là người dân 
tộc, còn lại 20% là người Kinh nghèo ở gần đó. Một tuần phòng 
khám làm việc 2 ngày, mỗi ngày phục vụ được 40 bệnh nhân. Bác 
sĩ do Chi Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Đàlạt hỗ trợ, còn nguồn 
thuốc và y sĩ, y tá thì soeur Tự chịu trách nhiệm cung cấp.Rất 
nhiều bệnh nhân người dân tộc phải đi bộ 2 ngày đường mới đến 
được phòng khám để xin chữa bệnh. Từ năm1997 đến nay, năm 
nào VOSA cũng tặng cho phòng khám 1 thùng thuốc theo đúng 
danh sách thuốc phòng khám yêu cầu.

- Nhà tình thương Vạn Thành năm 1997 nuôi 40 em, đến năm 2000, 
18 em đã lớn, vì vậy còn lại 22 em nhỏ, soeur Tự chuyển vào Tà 
Nung để các em đi học chung với ngưòi thiểu số cho thuận tiện. Từ 
năm 1997 đến nay, năm nào VOSA cũng đến tặng quà cho các em: 
quần áo, chăn mền, đồ dùng cá nhân, sách vở, học cụ, bánh kẹo,  
đồ chơi, và hỗ trợ tiền đề soeur nuôi các em. Năm 2003, các soeur 
lập thêm một phòng khám từ thiện ở Tà Nung( nơi đây cách thị xã 
Đàlạt 40 km đường núi rất khó đi), mục đích là giúp cho người 
nghèo ở vùng núi cao hẻo lánh này. VOSA đã tài trợ kinh phí để 
trang bị ban đầu cho phòng khám từ thiện Tà Nung. 



- Nhà nuôi trẻ suy dinh dưỡng nhận 30 em mỗi đợt 6 tháng, các em 
khi mới vào đây thể trạng rất gầy yếu vì thiếu ăn, sau 6 tháng được 
cô giaó cho ăn đầy đủ và được dạy các thói quen sạch sẽ vệ sinh, 
các cháu được “ra trường” để nhận một tốp khác vào. VOSA hàng 
năm có đến thăm, cho các cháu quà bánh, đồ chơi, và hỗ trợ một 
phần nhỏ cho chi phí thực phẩm.



Dieäu Phaùp, 09/09/2003
Nam moâ a di ñaø Phaät,
Hoäi Vosa  kính nhôù!
Trong nieàm haân hoan phaán khôûi chaøo ñoùn ngaøy kyû 

nieäm thaønh laäp  hoäi,  sư  thay maët  cho quyù  coâ  cuøng caùc 
chaùu Nhaø tình thöông Dieäu Phaùp coù ñoâi lôøi caàu chuùc taát caû 
caùc vò aân nhaân trong hoäi moïi söï toát ñeïp nhaát.

Quyù vò aân nhaân Vosa!
Thaám thoaùt ñeán nay, thôøi gian troâi qua ñaõ ñöôïc 10 naêm roài. Trong thôøi 

gian ñoù quyù vò ñaõ laøm ñöôïc bieát bao vieäc toát ñeïp. Quyù vị tung bay ñi khaép moïi 
nôi, chia xẻ tình thöông yeâu, ñem heát baàu nhieät huyeát cuûa mình söôûi aám nhöõng 
mảnh tình baát haïnh. Quyù vò khoâng quaûn khoù khaên cöïc khoå, chaét chiu töøng ñoàng 
ñeå gôûi ñi khaép choán khaép nôi. Bieát bao ngöôøi ñöôïc giuùp ñôõ thoaùt khoûi caûnh ñoùi 
khoå lam luõ, thay vaøo ñoù cuoäc soáng ñaày ñuû, töông lai saùng raïng. Chaéc haún quyù vò 
cuõng mong öôùc ñieàu ñoù? Khoâng noùi thì cuõng bieát quyù vò laø nhöõng ngöôøi coù taám 
loøng vò tha voâ haïn. Caùc chaùu Nhaø tình thöông chuøa Dieäu Phaùp coù ñöôïc nhö ngaøy 
hoâm nay laø nhôø söï thöông yeâu giuùp ñôõ cuûa quyù vò vaø coâ Thuûy.

Thaät laø “Höõu duyeân thieân lyù naêng tương ngoä”. Coâ Thuûy veà nöôùc tìm hieåu 
bieát roõ ôû vùng xa xoâi heûo laùnh coù nuoâi treû moà coâi. Coâ taàn taûo ñeán taän nôi xem 
nôi ñoù coù phaûi khoâng? Kyø thaät ñoù laø choã các sư nuôi caùc chaùu mồ côi. Coâ aân caàn 
thaêm hoûi, xuùc ñoäng khi caùc sư trình baøy boái caûnh nôi ñaây. Coâ tham quan taát caû 
khu vieân ngoâi nhaø tình thöông thaáy toäi nghieäp quaù, caùc chaùu aên maëc cuõ raùch, 
nhaø cöûa thieáu ñoà sinh hoaït haøng ngaøy, aên uoáng cöïc khoå. Ñaëng loøng khoâng noåi, 
coâ chia xẻ giuùp ñôõ. Töø ñoù ñeán nay naêm naøo coâ cuõng thöôøng xuyeân gôûi tieàn veà lo 
cho caùc chaùu, coøn ñích thaân tôùi thaêm nöõa. Quyùsư cuõng raát caûm ñoäng vaø bieát ôn 
quyù vò vaø coâ Thuûy raát nhieàu. Nhöng sư cuõng thaønh thaät xin loãi cuøng quyù vò, tuy 
quyù vò giuùp ñôõ nhö vaäy maø chaúng coù lôøi thaêm hoûi vaø bieát ôn caû. Sư thaät loøng noùi 
cuøng caùc coâ, moãi laàn caùc coâ gôûi tieàn vì giuùp caùc chaùu vaø coâ Thuûy veà thaêm thì sö 
chæ gôûi lôøi caûm taï qua coâ Thuûy thoâi, chöa heà coù lôøi thö naøo tôùi quyù vò caû. Mong 
quyù vò nhaân dòp naøy thöù loãi cho quyù sư vaø caùc chaùu.

Quyù vò aân nhaân Vosa!
Baây giôø  cuõng baét ñaàu vaøo naêm hoïc môùi, caùc chaùu ñang haøo höùng caép 

saùch tôùi tröôøng. Hieän taïi chuøa laø 146 em. Hoïc ñaïi hoïc 19 em, ra tröôøng 6 em, 
hoïc caáp III 35 em, caùc em thueâ nhaø troï naêm nay tieàn hoïc phí cuûa caùc em quaù 
nhieàu. Caùc em lôùp 10 moãi em 1 thaùng laø 250.000ñoàng, lôùp 11 laø 280.000ñoàng/1 
em, lôùp 12 laø 300.000ñoàng/1 em, coäng caû tieàn nhaø troï thì moät thaùng chi phí treân 
ñoù laø 10 trieäu. Caáp II coù 26 em, moãi em laø 178.000ñoàng, chöa tính ñaïi hoïc. Vaäy 
baét ñaàu vaøo naêm hoïc môùi, quyù sư phaûi chuaån bò cho mình moät soá voán ñeå traû nhaø 
tröôøng. Coøn moät soá em ñi hoïc ngheà thì moät soá em phải trả tiền học, một số em 
khoâng, tuøy loøng thöông cuûa moïi ngöôøi. Coøn laïi laø caùc em döôùi 5 tuoåi vaø taøn taät ôû 



nhaø. Keå ra thì cuõng vaát vaû maø vui. Moãi saùng caùc em aên mì goùi roài ra xeáp haøng ñi 
hoïc nhìn thaáy loøng phaán khôûi. Nhaát laø  khi toång keát naêm hoïc, nhieàu em nhaän 
phaàn thöôûng ñem veà loøng thaáy phaán khôûi nao nao. Mong sao caùc em coù moät 
töông lai saùng laïng. Caùc em ôû ñaây raát ngoan, hoïc haønh tieán boä. Nhaát laø nhöõng 
buoåi caùc em ngoài aên côm chæ coù rau thaáy toäi nghieäp voâ cuøng. Töø khi veà ñaây ôû 
cuøng caùc em, hoâm naøo sư ñi khoûi nhaø moät hai ngaøy caûm thaáy nhôù voâ cuøng. Ñi 
ñaâu veà caùc em tíu tít chaïy ra ñöùa xaùch naøy ñöùa xaùch kia thaáy thöông voâ haïn. 
Tuy laøm coù cöïc khoå nhöõng raát vui. Moãi laàn quyù vò ñeán cho quaø, taäp trung caùc 
chaùu laïi ñoïc baøi kinh caûm ôn quyù vò nhieàu ngöôøi caûm ñoäng rôi nöôùc maét. Nhìn 
nhöõng khuoân maët ngaây thô, voâ tö hoàn nhieân nhìn quyù vò muoán mong moät ñieàu gì 
ñoù? Caùc sư ôû ñaây coù thöông yeâu ñuøm boïc chæ laø moät phaàn, coøn phaàn lôùn laø nhôø 
quyù vị giúp ñôõ.

Sư cám ơn quý vị đã giúp đỡ cho các em mồ côi và mong rằng quý vị sẽ 
luôn nhớ đến các em.

Sư cô Huệ Đức
Giám Đốc nhà tình thương chùa Diệu Pháp

Diệu Pháp là một ngôi chùa sư nữ nhỏ bé, nằm lọt thỏm trong một khu đất 
rộng mênh mông của Ấp Tân Cang, xả Phước Tân, huyện Long Thành. 
Từ chợ Long Thành đi thêm 30 km đất đỏ bụi mù trời trong mùa nắng, lầy 
lội trơn ướt trong mùa mưa là đến ngôi chùa nhỏ mái tôn, tường gỗ Diệu 
pháp.
DiệuPháp nuôi trẻ mồ côi đã lâu, lúc đầu là do chùa phải cưu mang những 
trẻ bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa, hoặc trẻ xin ăn lê la ngoài chợ. Những 
ngày đó trẻ mồ côi phải sống chen chúc trong các căn chòi lá dột nát, đến 
năm 1995, có một phóng viên tình cờ lạc đến Diệu Pháp, thấy tình cảnh 
thày trò của Diệu Pháp quá khổ cực nên đã về viết bài và vận động các 
nhà hảo tâm quyên góp xây được các dãy nhà gạch cho các em ở hiện nay.
Diệu Pháp hiện đang cưu mang 146 trẻ mồ côi từ mấy tháng đến 20 tuổi, 
đồn g thời có 10 cụ già khôn g nơi nương tựa và 13 người tàn tật cũng 
được sư cô nuôi dưỡng.
Chỉ có 6 ni sư nhưng đã chăm sóc hơn 100 trẻ mồ côi. Các em đều được 
đi học, các em lớn thì được gửi đi trọ học ở Biên Hơà để học cấp 3 và Cao 
dẳng. Có 12 em đã tốt nghiệp Đaị Học và đã có việc làm tốt. Các  ni sư 
vừa phải chăm lo cho các em, vừa phải cùng các em trồng cây đề lấy gỗ 
bán, họặc làm rẫy trồng hoa màu để có thức ăn. Hiên thòi có phật tử cúng 
dường một miếng đất ở Bù Dăng, giáp ranh với tình Gia Lai. Sư cô đã 
chuyển 30 em lên trên đó và lo trồng cây xà cừ để 10 năm sau sẽ có thu 
nhập nuôi các em ở Long Thành.



Biết Diệu Pháp năm 2001, VOSA  hàng năm đều giúp tiền và rất nhiều 
hiện vật để sư cô nuôi các em. Trẻ ở đây sống xa thành phố nên thiếu thốn 
đủ thứ nhưng bù lại thì rất ngoan, chăm học và hết lòng chăm sóc trẻ sơ 
sanh, ngưòi gìa, và người tàn tật.
VOSA đã giúp xây một bếp rộng rãi thoáng mát và một phòng y tế trang 
bị 6 giường nằm, một tủ thuốc sơ cứu, và 1 ghế chữa răng. Đồng thời 
VOSA cũng vận động các Hội Từ Thiện khác giúp cho Diệu Pháp xây 
một phòng đọc sách, 2 nhà vệ sinh mới. Thêm vào đó, VOSA cũng đã 
giới thiệu nhiều nhà hảo tâm hải ngọai đến giúp trực tiếp cho Diệu Pháp. 
Nhân đây, VOSA cũng xin cảm tạ Hội ACT OF LOVE và nhà hàng 
Happy Panda ở Oregon đã giúp đỡ liên tục cho Diệu Pháp trong mấy năm 
qua.



Dieäu Phaùp ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2003

Nam moâ A Di ñaø Phaät!

Tröôùc heát sư göûi lôøi caàu chuùc Coâ Thuûy moïi söï toát ñeïp trong cuoäc soáng vaø 
coâng vieäc.

Coâ Thuûy ôi!

Noùi tôùi Coâ laø  sư nhôù ngay ñeán caùi teân “Thu Thuûy” gaén lieàn, nhôù caùi ngaøy 
Coâ ñi doøng doøng kieám tìm ngoâi nhaø Coâ ôû, khuoân maët ñaày ñaën thaân thöông.  

Ñuùng laø  “Höõu duyeân thieân lyù naêng tao ngoä”, khoâng thaân thuoäc, khoâng 
haøng xoùm… theá maø ñöông nhieân chuùng ta laïi töông phuøng. Coâ tuy ñaõ xa queâ 
höông nhöng vaãn luoân höôùng veà mieàn queâ, nôi cha sinh meï ñeû, moät vuøng queâ 
ngheøo ñoùi bò taøn phaù sau  chieán tranh. Cuøng yù höôùng taïi queâ nhaø sưâ cuõng khoâng 
theå lo tu giaûi thoaùt cho chính mình maø cuõng khoâng theå laøm ngô nhìn nhöõng treû 
baát haïnh ñang khao khaùt tìm töông lai vaø cuoäc soáng. Vôùi baøn tay traéng cuøng maùi 
Chuøa nhoû beù ñôn sô aån naùu trong mieàn röøng vaéng veû, caùc sư ñaõ  vöôn leân chòu 
cöïc chòu khoå, töø nhöõng ngaøy ñaàu daïy xoùa muø chöõ cho ñeán daïy caùc em maãu giaùo. 
Thaáy cuoäc soáng dö daät moät chuùt maïnh daïn nhaän caùc em lang thang vaøo nuoâi. 
Con soá töø 5, 6 em taêng daàn 15-30-50-100-150, hieän taïi baây  giôø laø 146 em. Tuy 
ñoù laø gaùnh naëng nhöng cuõng laø nieàm vui lôùn. Nhöng ai bieát ñaâu, trong ñoù laø 
nieàm vui lôùn nhaát khi ñöôïc caùc vò aân nhaân ñeán thaêm vieáng quan taâm thöông xoùt 
giuùp ñôõ..

Coâ Thuûy ôi!

Khoâng phaûi laø caùc  sư vaø caùc chaùu beân ñaây khoâng nhôù vaø vieát thö cho Coâ. 
Cöù noùi ñeán Coâ Thuûy VOSA laø caùc chaùu ai cuõng bieát vaø hoûi thaêm Coâ hoaøi. Noùi 
thieät maáy sư tu roài raát ngaïi vieát thö, thaáy sao aáy, khoù noùi quaù. Sôï Coâ hieåu laàm 
neân chæ ñaïi dieän mình Sö vieát thoâi. Coâ Thuûy ôi! Ñôït naøy Coâ göûi veà cuõng ñaõ coá 
gaéng mua moät caùi boä phaän maùy laøm raêng. Hoï thaáy mình trình baøy hoaøn caûnh 
nhaø queâ xa xoâi heûo laùnh caùc em hay saâu raêng vaø coù soá tieàn cuûa coâ giuùp ñôõ ñöôïc 
nhö vaäy, theá roài hoï phaùt taâm giuùp theâm mình vaø mua  trôû veà cho mình heát thaät 
ñuùng laø ngöôøi beänh gaëp thaày thuoác, quí hoaù bieát bao. Coøn caùi nhaø beáp thì mình 
cuõng trình baøy thieät nhö vaäy, baø chuû vaät lieäu xaây döïng An Cö thaáy toïâi cho theâm 
gaïch, xi-maêng laøm xong phoøng beáp naáu. Quùi Coâ vaø caùc chaùu raát möøng, khoâng 
coøn phaûi naáu ngoaøi trôøi möa naéng nöõa, thieät khoå sôû voâ cuøng. Moãi moät laàn Baùc só 
veà nhoå raêng laïi nhôù tôùi Coâ vaø VOSA, traän möa ñoå xuoáng laø hình aûnh Coâ cuøng 
caùc vò aân nhaân laïi in saâu trong noãi nhôù. Thaät buøi nguøi caûm ñoäng bieát bao.

Sö Coâ Taâm Hieàn



Th   c a  h c  sinh  Lê  th  Ng cư ủ ọ ị ọTh   c a  h c  sinh  Lê  th  Ng cư ủ ọ ị ọ   
Ph ngượPh ngượ

Việt Nam, ngày 11 tháng 6 năm 2003
Kính gởi Hội VOSA

Đầu thư, cháu kính gởi lời chúc sức khoẻ đến tất cả thành viên trong Hội VOSA.
Cháu tên là Lê thị Ngọc Phượng, năm nay cháu đã học hết lớp 12. Cháu vừa thi 

tốt nghiệp xong và đang chờ kết quả. Cháu luôn hy vọng là sẽ đạt kết quả tốt để không 
phụ lòng cha mẹ, thày cô, cùng sự giúp đỡ của 
VOSA.

Trong suốt thời gian được VOSA giúp đỡ, 
cháu  đã  không  ngừng  phấn  đấu  học  tập.  Tốt 
nghiệp cấp II với số điểm khá cao, cháu vui sướng 
bước vào ngôi trường cấp III.  Trường lớp,  thày 
cô,  bạn bè và những kiến thức mới  khiến cháu 
không khỏi ngỡ ngàng, nhưng được sự giúp đỡ 
của VOSA như một nguồn động viên, cháu đã cố 
gắng rất nhiều trong học tập để đạt kết quả là học 
sinh khá. Và sau ba năm trung học cấp 3, cháu đã 
duy trì được kết quả là học sinh tiên tiến.

Kính thưa các cô chú trong Hội VOSA, có 
câu “ thi ân bất cầu báo”, nhưng lại có câu “ăn 
quả  nhớ kẻ  trồng  cây”.  Những người  làm việc 
thiện  thì  chỉ  nghĩ  đến  tinh  thần  và  tấm  lòng, 
nhưng những người chịu ơn thì không thể quên 
ơn. Cháu vô cùng biết ơn VOSA đã cấp học bổng 
cho cháu trong suốt thời gian qua. Những kết quả 
hôm nay cháu đạt được là nhờ có phần nào sự giúp sức của VOSA. Tấm lòng của VOSA 
như cánh chim không mỏi, nâng đỡ cháu trong những chặng đường cuối cùng của thời 
học sinh trung học. Sự tận tình giúp đỡ đó còn giúp gia đình cháu vượt qua những khó 
khăn trong cuộc sống. Mai này nếu có thành đạt, cháu sẽ luôn nhớ đến VOSA như một 
dấu cảm thán trong lòng. Hôm nay, cháu xin được tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến 
VOSA qua bức thư này. Cảm ơn VOSA đã góp phần cùng gia đình giúp cháu xây dựng 
một nền tảng vững chắc để tự tin mở rộng cửa vào tương lai.

Cuối cùng, cháu kính chúc các thành viên trong Hội VOSA đạt nhiều thành công 
trong công việc. Chúc Hội VOSA ngày càng tiến triển hơn và mở rộng phạm vi hoạt 
động hơn. Một lần nữa, cháu chân thành cảm ơn.



Th  c a  h c  sinh  V ong  Minhư ủ ọ ư  
Th ngắ

Vöøa nhaän ñöôïc soá tieàn 100USD maø OÂng Baø ñaõ göûi cho cho con, con sung söôùng 
laøm sao! Vui söôùng vì naêm hoïc 2003-2004 naøy con laïi ñöôïc OÂng Baø caáp  hoïc bổng cho 
con. Vui söôùng vì taám loøng nhaân haäu, ñaày loøng yeâu treû cuûa OÂng Baø. Caùm ôn sao “taám 
loøng vaøng” cuûa nhöõng ngöôøi suoát ñôøi chaêm lo cho cuoäc soáng vaø kieán thöùc cuûa treû thô 
Vieät. Beân caïnh laø tôø giaáy traéng, con naén noùt töøng chöõ moät, caùm ôn tröôùc heát laø söï quan 
taâm saâu saéc cuûa Hoäi vaø OÂng Baø ñeán vieäc hoïc taäp cuûa con trong maáy naêm qua!

Ñaàu  thö,  con 
kính  chuùc  caùc  Coâ  Chuù 
trong  Hoäi  vaø  OÂng  Baø 
luoân  gaëp  nhieàu  may 
maén, doài  daøo söùc khoûe 
ñeå  gaëp  nhieàu  thaønh 
coâng toát ñeïp trong coâng 
vieäc  cao  caû  cuûa  mình. 
Vì bôûi  leõ  coù  con ngöôøi 
naøo  maø  khoâng  thöông 
treû! Coù OÂng Baø Vuõ Vaên 
Thaûo   naøo  thöông  treû 
ñeán nhö vaäy! Ñöôïc nhìn 
thaáy  treû  caép  saùch  ñeán 

tröôøng thì ñoù laø nieàm vui lôùn nhaát cuûa Hoäi. Lo maõi meâ noùi maø con ñaõ xeùm queân maát 
nhöõng caûm töôûng cuûa con veà soá tieàn aáy. Thaät söï, con raát caùm ôn OÂng Baø vaø Hoäi ñaõ taøi 
trôï cho con soá tieán 100USD. Nhö vaäy, naêm hoïc naøy, soá tieàn leä phí hoïc seõ ñôõ hôn bieát 
bao cho ba meï cuûa con! Vui thì vui nhöng buoàn thì cuõng vaãn buoàn. Noùi buoàn laø vì 
nhöõng ñöùa treû ñoàng trang löùa nhö con khoâng phaûi caùc baïn ñeàu ñöôïc ñeán tröôøng caû. 
Moät soá baïn vì hoaøn caûnh baét buoäc phaûi nghæ hoïc nöûa chöøng ñeå lao vaøo cuoäc soáng taát 
baät ngoaøi xaõ hoäi. Caûm thoâng cho soá phaän baát haïnh cuûa caùc baïn. Con mong sao moät 
ngaøy naøo ñoù taát caû nhöõng treû em ñeàu ñöôïc ñeán tröôøng nhö con ñaây. Ñoù laø moät trong 
nhöõng öôùc voïng cuûa con ñaáy!

Cuoái thö con xin thaønh thaät caùm ôn Hoäi noùi chung vaø OÂng Baø Vuõ Vaên Thaûo noùi 
rieâng ñaõ giuùp ñôõ con trong vieäc hoïc taäp cuûa mình. Caùm ôn sao “nhöõng taám loøng vaøng”, 
con höùa seõ coá gaéng hoïc taäp thaät toát ñeå gaët haùi veà nhöõng thaønh coâng toát ñeïp laøm vui 
loøng oâng baø cha meï con vaø OÂng Baø Vuõ Vaên Thaûo cuøng Hoäi VOSA. Con noùi nhö vaäy 
coù ñuùng khoâng?

Hoäi VOSA vaø OÂng Baø kính meán! Thö ñaõ daøi, vieát ñaõ daàn daàn caïn möïc neân con 
xin döøng buùt taïi ñaây. Con seõ khaéc ghi maõi söï giuùp ñôõ cuûa Hoäi vaø cuûa OÂng Baø. Con xin 
chuùc OÂng Baø vaø Hoäi vaïn ñieàu nhö yù, söùc khoûe traøn ñaày. Coøn naêm hoïc naøy con höùa seõ 
hoïc thaät toát ñeå ñaùp laïi söï giuùp ñôõ cuûa Hoäi vaø cuûa OÂng Baø. Veà phaàn gia ñình ba meï con 

Cháu Thắng ở Nhà Bè đã được ông bà Thảo bảo trợ học 
bổng từ  năm 2002.



cuõng raát caùm ôn söï can thieäp cuûa Hoäi vaø cuûa OÂng Baø. Ba meï con vaãn thöôøng daïy baûo 
con :” Aên quaû nhôù keû troàng caây” . Chuùng con “aên quaû” nhö ngaøy hoâm nay phaûi luoân 
khaéc ghi coâng ôn cuûa “ngöôøi troàng caây” tröôùc kia. Con höùa seõ khaéc ghi caâu noùi naøy cuûa 
cha meï con . Vì con bieát raèng “nguôøi troàng caây” khoâng xa laï gì ñoái vôùi con ñaâu maø 
“ngöôøi troàng caây” aáy laø Hoäi VOSA, laø OÂng Baø Vuõ Vaên Thaûo ñaáy! 

Cuoái cuøng gia ñình con thaønh thaät caùm ôn Hoäi raát nhieàu. Sau ñaây, con xin döøng 
buùt.



Th   c a  cháu  ng  th   Th o  Nguyên,  m tư ủ Đặ ị ả ộ  
h c  sinh  gi i ã  c VOSA  c p h c b ng tọ ỏ đ đượ ấ ọ ổ ừ 

n m  l p 6.ă ớ
TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 6 thaùng 8 naêm 2003

Kính thaêm Quyù OÂng Baø, Coâ Chuù Baùc AÂn nhaân Hộiä VOSA

Con teân laø : Ñaëng thò Thaûo Nguyeân
Nguï taïi : 414/74A Nô Trang Long, 
Phöôøng 13, Q. Bình Thaïnh, TP. HCM.

Hoâm nay con raát  vui söôùng khi ñöôïc tieáp 
nhaän hoïc boång cho naêm hoïc 2003-2004 cuûa Quyù 
Hoäi.  Con xin göûi  ñeán quyù  AÂn nhaân loøng bieát  ôn 
chaân  thaønh cuûa  con vaø  gia  ñình con.  Kính chuùc 
Quyù AÂn nhaân cuøng gia ñình ñöôïc doài daøo söùc khoûe 
vaø thaønh ñaït trong cuoäc soáng.

Con cuõng xin ñöôïc baùo vôùi Quyù AÂn nhaân 
keát quaû hoïc taäp cuûa con trong naêm hoïc 2002-2003 
vöøa qua. Trong kyø thi toát nghieäp Trung hoïc Cô sôû , 
con ñaõ ñaït  Thuû khoa caáp Thaønh phoá. Con cuõng ñaõ 
döï thi vaø truùng tuyeån vaøo caû hai Tröôøng Chuyeân Leâ Hoàng Phong vaø Traàn Ñaïi Nghóa cuûa 
Thaønh phoá. Con ñaõ choïn theo hoïc taïi tröôøng Trung hoïc Phoå thoâng Chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa 
ôû Quaän I, Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeå coù theå töï ñi xe ñaïp ñeán tröôøng. Naêm hoïc tôùi, con hoïc 
lôùp 10A3 laø lôùp chuyeân Ban D.

Kính thöa Quyù AÂn nhaân,

Vì laø Tröôøng Chuyeân neân ñoøi hoûi trình ñoä cao hôn caùc Tröôøng Trung hoïc Phoå thoâng 
bình thöôøng, chöông trình hoïc cuõng naëng hôn caùc tröôøng khaùc. Nhôø hoïc boång maø Quyù Hoäi 
giuùp ñôõ, gia ñình con bôùt ñi nhieàu khoù khaên, con cuõng coù ñöôïc ñaày ñuû thôøi gian vaø ñieàu 
kieän ñeå an taâm, chuù yù vaøo  vieäc hoïc taäp. Con voâ cuøng sung söôùng vaø bieát ôn Quyù Hoäi ñaõ 
daønh nhieàu tình caûm thöông yeâu vaø söï giuùp ñôõ cho con. Con xin höùa seõ luoân luoân coá gaéng 
vaø quyeát taâm hoïc taäp toát ñeå xöùng ñaùng vôùi söï giuùp ñôõ quyù baùu cuûa Quyù Hoäi ñaõ daønh cho 
con.

Tröôùc khi ngöøng buùt, con xin kính gôûi ñeán Hoäi VOSA  vaø Quyù OÂng Baø, Coâ Chuù, 
Baùc, AÂn nhaân loøng traân troïng bieát ôn cuûa ba meï con. Kính chuùc Quyù AÂn nhaân vaø gia ñình 
vaïn söï toát laønh.





Th  c a cháu Tr n th  L i,  tr  mư ủ ầ ị ợ ẻ ồ 
côi t i nhà tình th ng chùa Di uạ ươ ệ  
Pháp

Dieäu Phaùp, ngaøy 10/09/2003
Nam moâ a di ñaø Phaät!

Quyù aân nhaân trong hoäi Vosa vaø coâ Thuûy kính nhôù cuûa con!

Trong nhaø  tình thöông yeâu quyù  cuûa  chuùng con,  buøi  nguøi  caûm ñoäng nhôù  veà 
nhöõng ngöôøi cha ngöôøi meï thöù hai cuûa con. Con caàm caây buùt bieát maáy doøng chöõ tri aân 
cuøng caùc cha meï. Cuõng nhaân dòp ngaøy kæ nieäm hoäi Vosa vöøa troøn 10 tuổi, con caàu chuùc 
hoäi coù ngaøy kyû nieäm ñaày vui veû vaø toaøn theå cha meï coù söùc khoûe toát. 

Taát caû cha meï cuûa con ôi!

Tuy chöa gaëp maët, nhöng coâ Thuûy coù veà giôùi thieäu veà cha meï, con bieát ngay 
cha meï haún coù loøng thöông yeâu con ngöôøi laém phaûi khoâng? Cha meï soáng haïnh phuùc an 
vui vôùi caùc anh chị beân ñoù laém nhæ! Con ôû beân ñaây coù caùc coâ yeâu thöông chaêm soùc con 
nhö cha meï vaäy. Ai maø chaúng muoán coù cha meï, gaàn cha meï ñeå chia ngoït xeû buøi ñoàng 
cam coäng khoå.  Con cuõng thích vieát thö vôùi caùc anh chò beân ñoù. Töø khi coâ Thuûy tôùi ñaây 
giuùp ñôõ nhaø tình thöông chuùng con, con raát vui söôùng, coâ gôûi tieàn cuûa caùc cha meï ñeán 
laøm caùi naøy xaây caùi khaùc ñeå chuùng con coù choã aên ôû oån ñònh hôn. Ñôït vöøa roài coâ Thu 
mang tieàn veà ñöa sư phuï con xaây beáp vaø mua caùi maùy soi traùm raêng, con cuøng caùc anh 
em raát möøng cöù tôùi ngaém nghía maõi.

Aø queân! Maõi taâm söï cuøng caùc cha meï maø khoâng giôùi thieäu cho bieát teân con laø 
gì, ra sao. Con teân laø Nguyeãn Thò Lôïi, naêm nay con hoïc lôùp 7, thöôøng baïn con hay goïi 
con laø Lôïi “maäp”. Khoâng bieát sao, ôû chuøa cöïc khoå maø con maäp vaäy. Con moà coâi cha töø 
nhoû, maù con ñeán coâng quaû 
ôû chuøa, chò con tu, coøn con 
gôûi  vaøo  “nhaø  tình  thöông 
Dieäu Phaùp”. Con naêm nay 
ñöôïc  13  tuoåi  roài.  Con  ôû 
nhaø  cuøng vôùi  coâ  Hieàn  vaø 
caùc  em töø  5  tuoåi  trôû  leân, 
con  laø  lôùn  nhaát.  Coâ  Hieàn 
gaàn guõi  chuùng con hôn ai 
heát,  nhaø  con  coù  tôùi  21 
ngöôøi caû coâ Hieàn laø 22, coâ 
chaùu  soáng  vui  veû,  chuùng 
con  coi  coâ  nhö  meï  cuûa Sư cô và các trẻ mồ côi chùa Diệu Pháp



chuùng con, daïy doã baûo ban haèng ngaøy. Chuøa con goàm boán quyù coâ, treân sö baø vaø sö 
phuï, döôùi coâ Hieàn vaø coâ Aùnh. Quyù coâ troâng nom nhaø tình thöông cuûa con. Toång soá hieän 
nay cuûa nhaø tình thöông laø 146 anh chò em, chia thaønh 3 nhaø, nhaø anh trai lôùn, chò gaùi 
lôùn, trai nhoû gaùi nhoû, nhaø döôõng nhoû, nhaø treû. Ngaøy aên 3 böõa, saùng aên mì, tröa aên côm 
vaø toái aên côm. Thöùc aên haøng ngaøy 2 moùn kho vaø canh hoaëc rau vaø canh. Chuùng con aên 
chay, ai cho gì aên naáy. Tuaàn ñi chôï 3 laàn, chuùng con ngoaøi giôø hoïc ra phuï theâm laøm 
raãy, queùt doïn nhaø cöûa… Chieàu toái xem phim töø 5-7giôø. Coù thaày coâ giaùo ñeán daïy theâm 
buoåi toái. Cuoäc soáng ñaïm baïc nhöng raát vui. Thænh thoaûng coù quyù vò aân nhaân ñeán cho 
gaïo, mì, baùnh keïo, khi nghe tieáng keûng ñaùnh laø chuùng con töøng nhaø ra xeáp haøng tuïng 
kinh caûm nieäm coâng ñöùc cuûa quyù vò. Chuùng con raát möøng khi quyù vò ñeán thaêm cho 
chuùng con ñuû thöù, ôû nhaø chaéc cuõng khoâng ñöôïc nhö vaäy. Caàm baùnh keïo aên maø buøi nguøi 
xuùc ñoäng.

Quyù vò cha meï Vosa!

Chuùng con cuõng bieát  thaân phaän mình, ai cho gì bieát ñoù.  Nhöng con ngöôøi ai 
cuõng coù moät öôùc mong. Con öôùc mong sao mình coù moät caùi maùy tính fx500 ñeå thuaän 
lôïi trong luùc laøm baøi taäp. Con khoâng bieát öôùc mong cuûa mình coù thaønh söï thöïc khoâng? 
Quyù vò cha meï thöù hai cuûa con chaéc cuõng caûm thoâng cho con. Con bieát cha meï con lo 
laéng nuoâi daïy caùc anh caùc chò cuûa con. Baây giôø kieám ra tieàn ñaâu coù deã.

Con coù maáy lôøi taâm söï gôûi tôùi cha meï Vosa, mong ngaøy naøo ñoù con seõ ñöôïc 
thöïc söï cuøng Vosa chia ngoït xeû buøi. Chuùc cha meï Vosa ñoùn möøng kyû nieäm ngaøy thaønh 
laäp vöøa troøn 10 naêm vui vẻ.

Sau khi nhận được thư của em Lợi,  đầu năm 2004,  
VOSA đã tặng em và 6 em khác ở Diệu Pháp  7 máy  
tính Casio fx500 như mong ước của các em.

Đầu năm 2004, VOSA đã tặng trẻ mồ côi ở Diệu  
Pháp 2 máy computer mới nguyên. Năm 2001,  
VOSA cũng đã tặng Diệu Pháp 1 máy computer.



Năm 2001, thương cho các em phải lội bộ mấy cây số 
mỗi ngày để đi  học,VOSA đã tặng Diêu Pháp 5 xe  
đạp.

Diêu Pháp trước đây không có cả một tủ thuốc  
sơ cứu. Năm 2003, VOSA đã giúp xây phòng ty  
tế này, trang bị 6 giường nằm, 1 tủ thuốc, và 1  
ghế chữa răng. 



             Chùa Lá (chùa Huyền Trang) là một ngôi chùa rất nghèo nằm trong vùng cù lao bốn bề 
là sông rạch vùng ngoại ô huyện Nhà Bè.

Chùa được dựng lên bằng gỗ tạp và lợp lá, vì vậy có tên là chùa Lá. Nơi đây cũng là nơi 
sinh sống của 25 cháu mồ côi và 6 người già không nơi nương tựa.

H c b ng chùa Láọ ổ  :25 cháu, 25 mảnh đời bất hạnh, cuộc đời mỗi cháu là một cuốn 
truyện bi thảm về thiên tai, nghèo khó, và trái ngang trong cuộc sống.  Một lần đi cứu trợ bão lụt 
miền Trung, thày trụ trì chùa Lá đã không đành lòng nhìn những đứa trẻ còm cõi, đôi mắt sâu 
hoắm vì thiếu ăn, vì tuyệt vọng, cha mẹ chúng không còn gì nữa vì giòng nước đã cuốn đi tất cả 
cái tài sản nhỏ bé đã gầy dựng bằng bao mồ hôi nước mắt trên vùng đất khô cằn sỏi đá. Rồi 
những lần khác, trong lúc đi thuyết giảng, thày lại gặp những gương mặt trẻ thơ lê la xin ăn nơi 
xó chợ, cha mẹ chúng bỏ nhau, và bỏ cả mấy đứa con nheo nhóc bơ vơ không nơi nương tựa. Lại 
có những đứa trẻ sinh ra không biết cha mẹ là ai, sống lang thang vất vưởng kiếp bụi đời, hoặc 
có những trẻ có  cha có mẹ nhưng cha lại gây án mạng, phải đi tù, mẹ một mình không nuôi nổi 
đàn con, đã thất chí quyên sinh tự tử, hoặc đi lấy chồng khác, bỏ mặc đứa con vất vưởng đói khổ 
giữa cuộc đời. Những người hàng xóm tốt bụng đã dắt chúng đến xin thày cho nương tựa mái 

chùa. 

25 cháu, được để đầu như 
chú tiểu và mặc áo nhà chùa, 
ngoại trừ một cháu bị chậm phát 
triển không đi học được, còn 24 
cháu đều được đi học một buổi, 
tối đến được học kinh kệ và được 
kèm thêm những môn còn kém. 
Vì những hoàn cảnh éo le trong 
cuộc đời, các cháu phần lớn bị 
gián đoạn vài năm học, vì vậy 
phải học trễ hơn các bạn đồng 
trang lứa, có cháu 13 tuổi mới học 
hết lớp 2 !
Ở trong chùa, nơi đây xa cách với 

nhà dân, lại mặc đồ chú tiểu, trên đầu chỉ có vài mảnh tóc phất phơ, ăn chay, niệm Phật.  Các đứa 
trẻ này được tất cả những yếu tố thuận lợi trên giúp cho cách ly khỏi thế giới tội ác, xì ke ma túy 
ở bên ngoài đang rình rập chúng như những miếng mồi ngon vì dĩ vãng gia đình chúng.  

Dù học trễ hơn 
những trẻ khác, dù chỗ 
ăn chỗ ở còn rất thiếu 
thốn nghèo nàn, nhưng 
những đứa trẻ này rất 
hiếu học vì chúng ý 
thức được chỉ có học 
vấn mới giúp chúng 
thoát ra khỏi vòng 
nghiệt ngã của số phận 
mồ côi. Không được đi 
học thêm bên ngoài như VOSA và trẻ mồ côi chùa Lá năm 2000, đây là chỗ ngủ của các cháu



những đúa trẻ gia đình khá giả, nhưng năm nào chúng cũng mang những phần thưởng học sinh 
giỏi, học sinh khá về khoe với thày như là nguồn an ủi vô biên đối với công lao khó nhọc mà 
thày trụ trì đã đôn đáo chạy tiền lo học phí, sách vở cho đám trẻ này.

Điều bất nhẫn là đám trẻ 
này dù là mồ côi (hoăc coi như mồ 
côi), sống trong ngôi chùa nghèo 
nàn đạm bạc, nhưng không 
được hưởng chế độ ưu đãi nào về 
miễn giảm học phí cho con em 
nhà nghèo, có lẽ vì những ràng 
buộc về chế độ hộ khẩu. Vì vậy, 
mỗi năm, tiền 

học cho các cháu là bài toán không giải được đối với thày trụ trì chùa Lá. Học phí của các cháu 
cấp 1 ( lớp 1-lớp 5) không nhiều, nhưng càng học lên trên, học phí càng nặng, nhất là cấp 3 (lớp 
10-lớp 12). Học phí hàng năm, trung bình khoảng 50 dollars mỗi năm/một cháu.  Năm 2003, 
VOSA đã giúp cho chùa Lá $300 tiền học bổng và kể từ năm 2004, mỗi tháng VOSA giúp cho ½ 
chi phí trả lương cho thày kèm Anh Văn cho các cháu là $20/tháng.

B  ch á n c m aể ư ướ ư  

Năm 2003, do yêu cầu tha thiết của 
chùa Lá xin giúp xây một bể nuớc 
có hệ thống lọc để trử nước mưa 
uống cho suốt mùa nắng. VOSA đã 
phối hợp với Hội Từ Thiện Tình 
Thương (AC) để giúp chùa Lá xây 
một bể chưa nuớc mưa. Bể chưá 
này đã hoàn thành cuối năm 2003 
với một dung tích chứa được 
60,000 lít nước, đủ dùng cho suốt 
một mùa nắng. Trên mắt bể, tận 
dụng xây được chỗ tiếp khách hoặc 
để ngồi chơi mát trong những 
ngày hè nóng nực.
Phòng ng  tr  m  côi chùa Lá:ủ ẻ ồ

Hình năm 2001: thày trò Chuà Lá xắn quần lội bì bõm 
trong nhà bếp mỗi khi mùa mưa đến. Nước mưa thì hứng 
trong các lu nhỏ này đề uống. Mùa nắng thì phải mua 
nước để dùng vì nước ờ vùng này là nước ngập mặn.

Bể  nước chùa Lá do VOSA và AC giúp, hoàn thành cuối năm 2003

Hộc giường để đựng đồ dùng cá nhân của mỗi cháu



Năm 2000, khi VOSA đến với chùa Lá lần 
đầu ngủ trên nhửng cái “sạp” đóng bằng 
gỗ tạp trong căn chòi lá ẩm thấp chật chội. 
Đến năm 2002, số trẻ lên đến 25 và phài 
nhường giường cho các cụ già không nơi 
nương tựa, lũ trẻ phải ngủ trên những tấm 
chiếu trải dưới đất trong phòng thiền. 
Đúng là “ăn chay nằm đất” !!!!
Năm 2003, VOSA đã giúp đóng 25 cái 
giường có hộc để đồ cá nhân cho các cháu. 

Các giường này được kê trong một căn phòng tạm cũng mái tranh vách nứa đề chờ đợi xây xong 
phòng ngủ cho các cháu.

Riêng về ngôi chùa, vì quá đổ nát, tường xiêu mái dột, nền nhà bằng đất ẩm thấp, muỗi 
bay vo ve khắp nơi nên các phật tử ở trong nước và 
hải ngoại đã góp tiền lại để xây được ngôi chùa, tuy 
vẫn mái lá nhưng cao ráo, rộng rãi, thoáng mát, và 
sạch sẽ gấp bội lần ngôi chùa cũ.

Cuối năm 2003, khi VOSA đến thăm chùa Lá, 
thấy các cháu đuợc sinh hoạt trong một ngôi chùa rộng rãi 
thoáng mát, chúng tôi rất vui và đời sống các cháu dường như 

cũng khời sắc hơn 
với ngôi chùa 
mới.

Công trình 
xây phòng ngủ 
của trẻ mồ côi kéo 
dài từ năm 2003 
đến năm 2005 
mới xong vì thiếu 
kinh phí, đợt đầu, 
khi VOSA gửi 
tiền về thì chỉ đủ 
phần móng vì giá 
vật liệu đột nhiên 

tăng vọt.

Phòng ngủ và giường trẻ mồ côi chùa Lá năm 2003.

Chuà Lá mới  
xây lại năm 
cuối năm 
2003

Trẻ mồ côi chùa Lá đang hát ngoài 
hành lang của chính điện đầu năm 
2004.

Phần móng phòng 
ngủ trẻ mồ côi chùa 
Lá cuối năm 2003.



Giữa năm 2005, công trình này đã được hoàn thành, rộng rãi, sạch sẽ, đẹp đẽ, có thể nuôi 
thêm được mấy chục trẻ mồ côi nữa.

Hình trên: bên ngoài phòng 
ngủ trẻ mồ côi chùa Lá năm 
2005

Hình dưới: bên trong phòng ngủ trẻ mồ côi chùa Lá mới hoàn thành năm 2005. Phòng này ban 
ngày là 
phòng tu 
học, ban 
đêm là 
chỗ các 
chaú 
ngủ.

Các thầy chùa Lá, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa 
và phái đoàn VOSA taị chánh điện chùa Lá năm 2004.
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