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Chào mừng lễ ra mắt 
Ban Tương Tế chùa 

Hoa Nghiêm 
 

11-11-2006  
 

Viên An 
 

hững ngày đầu tháng 11 năm nay thời tiết khác 
thường. Đã cuối mùa Xuân mà trời trở lạnh và lộng 
gió. Ban Tương Tế đã lên kế hoạch: ngày 11-11-

2006 là ngày đại hội để làm lễ ra mắt Ban điều hành Hội 
Tương Tế chùa Hoa Nghiêm. Thơ mời cả trăm hội viên đã 
gởi đi mà Ban Tương Tế vẫn cầu mong Long Thần Hộ Pháp 
gia hộ cho ngày 11-11 thời tiết ấm áp để quý vị hội viên cao 
niên có thể đến dự đại hội đông đủ. 

Ngày đại hội đã đến, tin thời tiết cho biết ngày 11-11 nắng cả 
ngày và nhiệt độ cao nhất 26 độ C. Thật là phước duyên đầy 
đủ và thời tiết đãi ngộ, mới 9 giờ sáng hội viên đã tề tựu đông 
đủ vào hội trường, an định chỗ ngồi, trò chuyện thăm hỏi thật 
là  vui vẻ. 

Tôi rảo bước qua các bàn, hòa cùng niềm vui gặp mặt với 
các vị và lắng nghe các vị chuyện trò tâm sự với nhau. 

Ngồi vào một bàn gần nhất, tôi nghe bà A nói với bà B: tôi đã 
chờ đại hội tương tế của chùa ra đời lâu rồi, vì tôi là hội viên 
Cực Lạc Liên Hữu Hoa Nghiêm Đạo Tràng, sống thì tôi tu 
học niệm Phật, vào chùa sinh hoạt vui chơi, sau nầy trăm tuổi 
khi qua đời tôi cũng được quý đạo hữu cùng ban hộ niệm 
tương tế của chùa tụng kinh siêu độ tôi cũng thấy vui vẻ, an 
tâm và ấm áp lắm. 

Một bàn khác tôi nghe hội viên C tâm sự: tôi đã vào Hội 
Tương Tế người Hoa  mấy  năm rồi vì lúc đó chùa chưa có 
thành lập Ban Tương Tế. Nay biết được chùa có  thành lập 
Ban Tương Tế tôi vào nữa. Hiện tại, ngày hội, ngày lễ lớn, 
cùng nhau họp mặt tại chùa thấy ấm áp tình đồng hương. 
Hơn nữa nghĩ đến khi mãn phần, có Ban  Tương Tế chùa lo 
tụng kinh siêu độ, các con tôi có dịp lui tới chùa tụng thất, 
cúng dường cho tôi, đó là thuận duyên tốt để các con cháu 
đến chùa, phát tâm tìm hiểu đạo. Đó là cách tôi muốn độ các 
con tôi sau khi mãn phần. Các cháu hiện nay còn ham vui 
lắm, chưa tới lúc phát tâm tu học chị ơi. Bà D nghe xong gật 

đầu tán đồng và nói thêm: tôi cũng vậy, tôi vô hai hội như chị. 
Tôi dặn lại con tôi sau nầy, phần tiền phúng điếu của Ban 
Tương Tế Hoa Nghiêm để lo tụng thất đến 49 ngày. Còn số 
tiền của hội người Hoa để cho từ thiện kiếm chút phước. 

Một hội viên nam hỏi người bạn già mới quen ngồi cùng bàn: 
anh năm nay 72 tuổi mà thấy anh còn khỏe và trẻ quá. Ông 
bạn trả lời: khỏe gì anh ơi, ngày nào cũng uống ba bốn thứ 
thuốc mới được vậy. Hàng rào y tế ở Úc tốt lắm.  Xin miễn 
vận động, thể dục đầy đủ và giữ gìn tinh thần thoải mái. Có 
thuốc,  có bác sĩ lo đầy đủ cũng đỡ lắm anh ơi. 

Còn một bàn ở đàng xa, tôi vừa bước tới chào hỏi nghe bà A 
tâm sự với bà B:  

Bà A: Chân tôi dạo nầy yếu lắm, chỉ đi bộ chút ít, chớ đi nhiều, 
bị đau ở đầu gối. 

Bà B: Chị bị nhức chân, còn tôi thì ngồi lâu không được, đau 
cột sống lắm, già là như vậy đó và hai bà cười lên để thông 
cảm, và tôi cảm nhận được  sau nụ cười nầy hai bà  giải tỏa 
được niềm đau phần nào. 

Thương biết bao nhiêu những câu nói chân thành nầy. Các vị 
có biết rằng Ban Tương Tế chúng tôi hạnh phúc lắm vì nghĩ 
rằng mình tạo được một chút điều kiện để quý vị có dịp nói 
chuyện vui vẽ thoải mái với nhau. 

Đến 10 giờ  buổi lễ bắt đầu. Sau khi  niệm danh hiệu Nam Mô 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, Viên An đại diện ban tổ 
chức gởi lời chào mừng đến thầy Thích Thiện Tâm, trụ trì 
chùa Hoa Nghiêm và toàn thể quý vị hội viên, Phật tử có mặt. 
Những tràng pháo tay nổ dòn đầy vui vẽ nói lên lòng ưu ái và 
sự hưởng ứng nồng nhiệt của các hội viên. 

Ban tổ chức mượn 2 câu thơ của Mãn Giác thiền sư: 

Mái chùa che chở hồn dân tộc 
Nếp sống muôn 
đời của tổ tông.                                                                       

Ngôi chùa sẽ 
trở thành một 
đại gia đình cho 
người Việt tha 
hương, vào mỗi 
dịp cuối năm, 
những ngày lễ 
lớn, trong những buổi họp mặt đầy tình tương thân tương ái 
và vui vẽ nầy, ít nhiều cũng làm ấm lòng người Việt xa xứ. 

Kế đến là diễn văn khai mạc của Trưởng Ban Tương Tế do 
ông La Kính Tâm  pháp danh Trí Viên đọc, đại ý như sau: 

Sau nhiều năm phục vụ cộng đồng, nhứt là giới cao niên, 
chúng tôi và một số thân hữu, thông cảm nổi khó khăn của 
giới cao niên sống xa quê hương gặp trở ngại về ngôn ngữ, 
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văn hóa, tập quán, thiếu môi trường cùng hoàn cảnh để chia 
xẻ, tâm sự, cũng như hòa đồng cùng một tôn giáo làm điểm 
tựa tâm linh ngày càng hướng thượng. 

Chúng tôi một nhóm thân hữu cao niên dưới sự chỉ đạo của 
Thầy Trụ Trì, vượt qua nhiều trở ngại ban đầu, thành lập Ban 
Tương Tế Chùa Hoa Nghiêm để phục vụ người cao niên với 
2 mục đích: 

1- Về mặt tinh thần: đạo Phật là quê hương tâm linh, là điểm 
tựa tinh thần hướng thượng tạo điều kiện cho các hội viên có 
dịp gặp gỡ để chia xẻ, trao đổi những kinh nghiệm sống cũng 
như kinh nghiệm tu tập khi tuổi già xa xứ và thăm viếng an ủi 
trong những lúc bệnh hoạn khó khăn. 

2- Về mặt vật chất:: lo phúng điếu, giúp đỡ hội viên về mặt tài 
chánh cũng như hậu sự ma chay, siêu độ khi mãn phần. 
Muốn biết rõ chi tiết xin tham khảo bản điều lệ gia nhập . 

Ban Tương Tế vừa mới thành lập trong thời gian ngắn mà đã 
có hơn một trăm hội viên. Đó là một kết quả hết sức khích lệ 
đối với Ban Tương Tế. Toàn ban hứa sẽ phục vụ quý vị hội 
viên trong thời gian tới. 

Thành phần Ban Tương Tế: 

- Trưởng ban: Ông La Kính Tâm pháp danh Trí Viên 
- Phó ban: Nguyễn Minh Hồng pháp danh Chánh Trực Giác 
- Tổng thư ký: Lê Hữu Gia pháp danh Tâm Chánh 
- Phó thư ký: Thái Thị Kim Chi pháp danh Viên An 
- Ủy Viên tổ chức và kế hoạch: Lê Ngọc Châu pháp danh 
Nguyên Châu 
- Ủy viên thủ quỹ: Tưởng Thúy Tâm pháp danh Huệ Hải 
- Ủy viên điện toán: Nguyễn Thị Lệ Bình 
- Ủy Viên ngoại vụ: Trương Cam Hùng 
- Ủy viên ẩm thực: Lưu Hòa pháp danh Huệ Bối 

Hội viên Chánh Thiện đã đại diện toàn thể hội viên phát biểu 
cảm tưởng, rất vui vẽ gia nhập hội. Anh đã vận động nhiều 
bạn bè gia nhập hội. Anh nói là cám ơn Thầy Trụ Trì đã bỏ 
nhiều công sức chỉ đạo thành lập hội để chúng con được sinh 
hoạt dưới mái chùa che chở hồn dân tộc, là nơi chốn gởi về 
của kiếp sau. 

Phần quan trọng nhứt của buổi ra mắt mà mọi người chờ 
nghe là đạo từ của Thầy Trụ Trì. Thầy đã nói đại ý như sau: 

Cộng đồng Viêt Nam của chúng ta vì một khúc quanh lịch sử 
đã bỏ xứ ra đi hơn 30 năm. Ngày đó phần lớn chúng ta ở tuổi 
30 đến 40. Hơn 30 năm qua, bây giờ chúng ta đã hơn 60 
tuổi. Những  “Thuyền nhân” theo thời gian đã bị lão hóa. Bên 
cạnh đó có những người thân như cha mẹ được bảo lảnh 
qua đoàn tụ. Tỉ lệ người già là một con số báo động của cộng 
đồng trong thời gian tới. Dịch vụ cho người già là nhu cầu rất 
cấp thiết, là một thách thức lớn mà cộng đồng và tôn giáo 
người Việt phải thấy điều đó. 

Thành phố Dandenong có 14,000 người Việt sinh sống trong  
đó 61% là Phật giáo. Người già trên 60 tuổi ở thành phố có 
đến 1,000 người trong dó trong đó 61% là phật tử và 91% 
người già không biết tiếng Anh hoặc biết rất ít. 

Nhớ lại  câu thơ của thi sĩ Nguyễn Du: 

         Sống nhờ đất khách, thác chôn xứ người 

Nghe câu nầy 
gợi trong lòng nỗi 
buồn vời vợi, 
nhất là người lớn 
tuổi có tinh thần 
hướng thiện, có 
cơ hội về chùa 
niệm Phật, tụng 
kinh, cuộc sống 
hiện tại an vui. 
Nếu có mất đi 
cũng được giải 

thoát, về chùa cảm thấy an tâm hơn. 

Ước mong Ban Tương Tế có sự sinh hoạt hưng khởi và 
thường xuyên hơn, đóng góp về mặt sức khỏe, cuộc sống 
tâm linh, cũng như tổ chức du ngoạn cho hội viên. Đó là sự 
hy vọng của Ban Tương Tế và cũng là ước mơ chung.  Chúc 
toàn thể quý vị dồi dào sức khoẻ để phục vụ. 

Sau đạo từ của thầy, Bác Sĩ Nguyễn Phú Quý, bác sĩ chuyên 
khoa tim tại Bệnh Viện Austin nói chuyện về đề tài “PHÒNG 
NGỪA BỆNH TIM CHO NGƯƠI CAO NIÊN”. 

Sau phần thuyết minh, các hội viên đặt nhiều câu hỏi, thắc 
mắc về bệnh tim để Bác Sĩ trả lời chung cho tất cả hội viên 
nghe. Mọi người theo dõi đề tài rất chú tâm và cảm thấy rất 
bổ ích. 

Sau đó là bửa cơm chay thân mật do Ban Trai Soạn Chùa 
hết mình phục vụ quý vị hội viên. Đãi 6 món và dọn riêng từng 
món để thức ăn còn nóng quý vị hội viên ăn ngon hơn. Văn 
nghệ giúp vui có Mỹ Ân, Cô Nguyên Chỉnh, Cô Nam Hương. 

Ngày lễ ra mắt Ban Tương Tế thành công tốt đẹp như mọi 
người mong muốn. 

Viên An 
 

 

 


