Bài phát biểu cảm tưởng của Phật Tử Quảng Huệ (Pforheim)
tại buổi Lễ mãn khóa Khóa Tu Phật Thất lần thứ ba từ 07.11 đến 13.11.2011
Kính bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý Phật Tử Đạo Hữu,
Thời gian trôi thật nhanh, mới đây thôi mà
đã đến ngày mãn khóa!
Con nhớ tuần trước ngày đầu tiên khi đến
đây với Chùa Bảo Quang tại Hamburg, tuy
là một nơi xa lạ, nhưng đến đây con được
đón tiếp một cách thân thiện làm cho con
cảm thấy không xa lạ và quen thuộc, đó
cũng là một duyên lành để con có được sự
bình an tu học.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật Tử Đạo Hữu,
Lúc trước khi chưa quy y Tam Bảo con rất thích những cuộc vui chơi với chúng bạn, sống cuộc sống
dục vọng buông thả. Ngày tháng cứ dần trôi, con chứng kiến được những chuyện về lòng tham sân si,
đố kỵ ganh ghét, những tai ương của thế gian và tai nạn phút chốc vô thường lấy đi thân mạng con
người. Qua môt khóa tu học Phật Pháp tu con hiểu được phần nào về thân giả tạm, thiện ác nghiệp
báo, sanh tử luân hồi. Một ngày qua sinh mạng giảm dần như câu nói mà chúng ta thường nghe:“như
cá sống trong nước cạn, hay hạt sương nằm trên ngọn cỏ, nó có thể rơi xuống bất chợt“. Chính vì thế
mà con có mặt trong khóa tu Phật Thất lần này, đến đây để tu sửa những thói hư tật xấu, để tìm kiếm
sự bình an, yên tĩnh và mong học hỏi những phương pháp hay để tìm lại chính mình.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật Tử Đạo Hữu,
Một tuần vừa qua sự bình an đã luôn bên cạnh con qua những thời kinh, qua những câu trì niệm danh
niệm Phật, khiến cho phiền não, sân si được đè nén, những ham muốn dục vọng được hồng danh của
đức Phật A Di Đà phá tan. Những giây phút an lạc thảnh thơi khi đi kinh hành hòa trong tiếng Niệm
Phật trầm bổng trong không gian này, khiến cho cõi lòng con được ấm áp và con luôn nghe được sự
xúc cảm từ chính trái tim trong thân tâm mình.
Hạnh phúc hơn nữa là được nghe quý Thầy, quý Cô giảng pháp làm cho tâm trí của con được mở
mang, niềm tin thêm vững chắc, tâm Bồ đề càng thêm tăng trưởng. Những thắc mắc được quý Thầy,
qúy Cô và các Cô Chú ở đây giải đáp hướng dẫn nên những gì ấp ủ trong lòng lâu nay khiến lòng con
thấy nhẹ nhàng hơn. Phiền não sân si tham dục được đè nén , những thắc mắc trong lòng được giải tỏa
nên con thấy thân tâm thật an lạc bình yên, hòa đồng. Đó là một sức mạnh vô cùng mà con đã cảm
nhận đưọc trong 7 ngày hôm nay.
Cuối cùng con xin nguyện mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho sức khỏe Sư Bà được thân tâm an
lạc để luôn là cây Đại Bồ Đề dìu dắt Phật tử chúng con tu học. Con kính tri ân đến Thầy đã giảng Pháp
cho chúng con, kính chúc Thầy thân tâm an lạc để hoằng pháp độ sanh. Kính tri ân đến quý Sư Cô đã
rất vất vả hết lòng dìu dắt nhắc nhở cho chúng con cả tuần thực hành tu học, không những thế còn lo
lắng cho chúng con từng miếng ăn giấc ngủ. Con cũng xin cám ơn Ban Hành Đường đã cho chúng con
những miếng ăn bổ dưởng sức khỏe, nhờ vậy mà chúng con có sức tinh tấn tu học.
Trưóc khi dứt lời con có 4 câu thơ lấy ý từ bài giảng của Sư Cô Tuệ Đàm Châu gửi đến quý Phật tử
như sau:
Hãy để gió mang đi
Những chuyện vui chuyện buồn
Hãy nhất tâm niệm Phật
Hồi hướng chốn „Lạc Bang“
Kính chúc quý vị đạo hữu niệm Phật tinh tấn để làm hành trang cho chính mình, để Phật hóa những
người thân trong gia đình và những người chung quanh.
Nam Mô A Di Đà Phật.

