Bài Phát Biểu của đại diện Tăng Ni trong ngày Lễ Tạ Ơn Thầy

*****
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật;
Trước hết toàn thể Tăng Ni chúng con kính đảnh lễ cúng dường lên Thầy 3 lạy.
Kính bạch Thầy Thiền Chủ;
Hôm nay là ngày 29/11/2015, nhân dịp các thiền sinh về đây tổ chức ngày Lễ Tạ Ơn
Thầy, con là Tỳ Kheo Không Chiếu xin được đại diện Tăng đoàn Tánh Không dâng lên Thầy lời
Tạ Ơn chân thành nhất của chúng con.
Kính bạch Thầy,
Năm ngoái vào một ngày, tuần lễ cuối tháng 11 cũng tại nơi Tổ Đình này, chúng con
tăng ni và thiền sinh tề tựu đông đủ vui vẻ quây quần bên Thầy, dâng lên Thầy lời tri ân sâu xa,
thì Thầy có dặn "sự tri ân tốt nhất đối với Thầy là chúng con phải về lo tu tập an trú trong Nhận
Thức Biết Không Lời để năm sau gặp lại, Thầy muốn thấy mặt mày của chúng con sáng sủa hơn.
Phải tự tu tự độ, để còn giúp người khác được như mình" .
Vâng lời Thầy chúng con đã thực hiện những điều đó, nhất là trong 3 tháng An Cư Kiết
Đông tại Tổ Đình này. Chúng con miên mật tu học bên nhau. Và điều may mắn của chúng con là
suốt mùa An Cư này luôn có Thầy bên cạnh. Mặc dù sức khoẻ của Thầy không tốt, đi đứng
không thoải mái, nói năng khó nghe, vậy mà hai tháng đầu, ngày nào Thầy cũng xuống lớp dạy
chúng con về phần Giáo Lý và cách thực hành an trú trong Tâm Tathà. Thời gian sau này, thì
Thầy lo soạn bài để chuẩn bị cho khoá Giáo Thọ sắp tới vào tháng Tư, năm 2016.
Lẽ ra thì bây giờ Thầy đã là người Vô Sự, nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, làm những gì cần
cho Thầy, nhưng Thầy vẫn miệt mài dạy dỗ chúng con, cùng lúc lo dạy dỗ đào tạo thiền sinh trở
thành những giáo thọ, để họ có thể mang thiền vào đời giúp đỡ cho tha nhân. Công đức của
Thầy chúng con không thể dùng lời để diễn tả, chỉ mong Thầy biết rằng trong thâm tâm
chúng con, Thầy là một vị Bồ Tát quên mình, vì người, với lòng từ bi vô hạn.
Chúng con học hỏi rất nhiều nơi Thầy, và nhìn thấy nơi Thầy là một tấm gương sáng để
chúng con tuyệt đối tin tưởng và noi theo. Với sự an trú vững chắc trong Nhận Thức Biết Không
Lời, Thầy đã vượt qua những trở ngại và cho chúng con thấy kết quả trước mắt là Thầy đang trải
nghiệm trạng thái "Thân đau mà Tâm không đau", vùng não tổn thương mà trí huệ vẫn sáng
ngời.

Kính bạch Thầy,
Hôm nay Tăng Ni, chúng con kính dâng lên Thầy lời tạ ơn của chúng con, bằng lời phát
nguyện như sau: "Chúng con nguyện thực tập miên mật pháp KHÔNG NÓI, là pháp Thầy đã
chứng ngộ và trao truyền lại cho chúng con. Chúng con nguyện từng bước rèn luyện cho tâm
được yên lặng một cách nhu nhuyễn thuần tịnh, để ít nhất cũng phải qua bước thứ 5, lọt vào
bước thứ 6 trong "7 bước an trú trong Tâm Tathà" như Thầy đã khuyến tấn chúng con"
Muốn được như thế, ngoài việc chúng con phải tự lực thực hành. Chúng con cũng xin
được phép nương tựa vào Tuệ Giác của Thầy, nương tựa vào sự tận tuỵ của Thầy đã, đang và sẽ
hướng dẫn chúng con bằng cách này, hay cách khác... như trong suốt 3 tháng An Cư Kiết Đông
vừa qua Thầy đã dặn dò sách tấn chúng con như người Cha, người Thầy chăm sóc những đứa
con thơ, dù chúng con ai cũng đã là ông già, bà già. Chúng con thật hạnh phúc khi được Thầy rầy
la dạy dỗ!
Sau cùng chúng con kính chúc Thầy sớm phục hồi sức khoẻ và chúng con xin nguyện
cầu chư Phật, chư Bồ Tát mười phương và chư Long Thần Hộ Pháp hộ độ Thầy đủ thắng duyên
thực hiện được hoài bảo của Thầy, đó là những công trình rộng độ quần sanh, mà chúng con tin
rằng Thầy sẽ thực hiện được ước mơ đó.
Để bày tỏ chút lòng, chúng con có món quà nhỏ kính dâng lên Thầy trong ngày đoàn tụ
vui vẻ này. Xin Thầy từ bi thọ nạp cho chúng con được ân triêm lợi lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật;
Đại diện tăng đoàn Tánh Không
Con: Tỳ Kheo Thích Không Chiếu

