Diễn Văn Bế Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ
thứ 29, tại Chùa Khánh Anh Evry, từ ngày 20-29/07/2017.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni
Kính thưa quý quan khách cùng toàn thể qúy học viên Phật tử
Kính thưa liệt quý vị
Cách đây thời gian một tuần, ngày Khai mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 29 –
2017, được diển ra trong không khí thật long trọng trang nghiêm, ánh hào quang từ bi trí tuệ
của chư Phật tỏa chiếu gia hộ cho Khóa tu học Phật Pháp được thành tựu viên mản. Hôm nay
đây, trong Đại Hùng Bảo Điện chùa Khánh Anh trang nghiêm, lễ Bế Mạc Khóa Tu Học
Phật Pháp Âu Châu Kỳ 29 được diển ra với bầu không khí bao sự lưu luyến trong thâm tâm
những người con phật với lòng thành tha thiết chân thật.
Kính bạch chư Thiền Đức Đại Tăng
Ban tổ chức chúng con vô cùng cảm kích ân đức của quý Ngài, đã không từ lao nhọc của
tứ đại, hy sinh luôn sự săn sóc tâm linh phật tử của Bổn tự, theo lời cầu thỉnh của chúng con,
quý Ngài từ bi quang lâm đạo tràng chứng minh và giáo huấn lời Phật dạy cho khóa tu học
Phật pháp Âu châu kỳ 29. Nhờ ân đức cao dày của quý Ngài trong tinh thần thương tưởng và
lục hòa, đã khiến cho đạo tràng tu học viên mãn càng thêm viên mãn. Với ân đức cao cả ấy,
ban tổ chức chúng con thành kính đảnh lễ bái lạy tri ân. Sự thành tựu đến ngày hôm nay, cũng
là nhờ ân của chư tăng ni pháp lữ đồng môn huynh đệ, đã tay trong tay và lòng trong lòng,
cùng nhau hòa điệu mỗi người mỗi việc mỗi vai trò, tạo nên một hòa âm nhịp điệu thăng trầm,
trong tinh thần tương kính tương sám.
Kính lạy quý Ngài ! Trong suốt thời gian tổ chức, chúng con còn nhiều sơ sót không chu
đáo trong sự cung nghinh tiếp đón và suốt thời gian quý Ngài an trụ tại đạo tràng. Toàn thể
ban tổ chức chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ sám hối những điều thiếu xót bất cẩn. Kính
lạy quý Ngài từ bi thương tưởng, giai đại hoan hỷ, niệm tình tha thứ cho ban tổ chức của
chúng con.
Kính thưa toàn thể quý học viên phật tử thân thương của khóa tu học phật pháp kỳ 29 này
! Với quý vị chúng tôi cũng chỉ biết ca ngợi tán thán công đức vô lượng vô biên của toàn thể
quý vị đã về và hiện hữu ngay đây. Nếu quý vị không vì Phật pháp, không vì lý tưởng tu học,
không vì ân đức của cố Đại Lão Hòa Thượng ân sư của Giáo Hội Âu Châu thượng Minh hạ
Tâm và ân tình cao cả, nghĩa đạo tình đời, đối với chư Tôn Đức trong Giáo Hội. Thì chắc
chắn quý vị không hiện hữu nơi đây. Nhưng quý vị đã hy sinh tất cả đời sống trong suốt gần
10 ngày qua ở tại nơi đây với cuộc sống không chu đáo về mọi phương diện.
Quý vị đã vì lý tưởng cao thượng tu học Phật pháp, theo lời kêu gọi un đúc sách tấn của
chư Tôn Đức từ Trung Ương đến điạ phương, mà quý vị luôn trong tư thế chuẩn bị hành trang
lên đường trở về chốn tu. Công đức này đây, nếu quý vị chưa từng gặp Phật pháp trong thuở
quá khứ xa xưa, thì hôm nay không thể có mặt. Tất cả đều do nhân duyên từ vô lượng kiếp,
mà ngày hôm nay chúng ta đồng trụ trong một không gian, đồng hít thở những làn không khí
trong lành tối diệu của Pháp Phật. Nói sao cho xiết tình người con Phật trú ta bà, ngôn bất
cùng tận, ý bất khả lượng, chỉ biết tâm niệm tán thán công đức quý vị bất tư lường.
Kính thưa toàn thể quý đại chúng học viên con Phật, chắc chắn ban tổ chức không làm sao
lo chu đáo hết tất cả mọi mặt chu toàn cho học viên. Đó là điều khiến cho ban tổ chức, thật

xót xa áy náy vì không tròn bổn phận trách nhiệm. Kính mong toàn thể học viên, theo gương
hạnh hoan hỷ của Bồ Tát Di Lặc nở nụ cười tươi, giai đồng hoan hỷ. Nhờ vào sự hoan hỷ của
đại chúng, đã tạo nên một bầu không khí thật dể thương của người con Phật. Sống đông đúc
cùng nhau, mà không một lời than oán quở trách lẫn nhau, nếu không niệm hoan hỷ trong
lòng thì quả thật rất khó !!! Cũng nhờ tinh thần tha thứ hoan hỷ lẫn nhau, mà khiến cho Đạo
Tràng tu học càng thêm viên mãn tuyệt vời.
Lại nữa, sự thành tựu hôm nay, là do nhờ tất cả đạo tâm nhiệt huyết chân thành của toàn
thể chư tôn đức tăng ni, phật tử của các tự viện nước Pháp, đã hy sinh rất nhiều, từ thời gian
cho đến sức lực, tiền tài, nhẫn lực, đã đóng góp bàn tay vàng đạo tâm, nằm trong các ban, của
ban tổ chức địa phương. Tận tâm tận lực phụng sự cho khóa tu học được viên mãn. Trong vai
trò trưởng ban tổ chức, thật tri ân công đức vô lượng của quý vị.
Nguyện đem công đức này hồi hướng, trên chư tôn đức trưởng lão phước thọ niên trường,
làm bậc đống lương thạch trụ, cho ngôi nhà Phật pháp Việt Nam càng kiên cố vững chắc, tiếp
dẫn đàn hậu học chúng con trên lộ trình hoằng pháp và duy trì lý tưởng tu học.
Kính chúc chư tăng ni tứ đại điều hòa, phước huệ trang nghiêm, Phật sự viên thành, tối thù
tối thắng.
Kính chúc toàn thể quý học viên phật tử hiện hữu và bảo quyến vô lượng an lành trong đời
sống ác trược và thuận duyên trên con đường tu học bồ tát đạo. Chư Phật Bồ Tát luôn thầm
gia hộ.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng
Ngày giờ đã đến, phật sự đã xong, thay mặt ban tổ chức, trân trọng tuyên bố bế mạc khóa
tu học Phật pháp Âu châu kỳ thứ 29 năm 2017.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma ha tát
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh.

