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Ôm Bé Bị Thương (tiêp theo)

(Pháp thoại  cua Sư Ông  ngày 26.3.1998, xóm Mới
trong khóa tu mùa Xuân  )

Trở Về Ôm Lấy Bé                            

Nhiều người trong chúng ta trong thời thơ ấu đã từng
đi ngang qua những giai đoạn rất khó khăn và chúng
ta đã bị tổn thương nặng. Ta thường thường không có
ước muốn nhớ lại những giai đoạn khổ đau đó. Trong
ta có cơ chế tự tồn, cơ chế tự vệ. Nó vùi chôn những
kỷ niệm đau thương ấy ở trong những vùng rất xa
thẳm của tâm thức. Mỗi lần chúng ta tiếp xúc với
những kỷ niệm đau buồn thì ta chịu không nổi, vì vậy
cho nên cái cơ chế tự tồn cứ tìm cách chôn vùi những
kỷ niệm kia vào trong đáy sâu của tâm thức. Khi có
một người nào tới khơi dậy mối thương tâm của ta thì
ta khóc, ta đau, ta buồn, ta không ăn cơm được trong
một ngày, hai  ngày,  ba ngày. Nhưng phương pháp
chạy trốn không phải là phương pháp hay nhất, không
phải là thượng sách. Trong đạo Bụt, chúng ta được
dạy rằng chúng ta phải thực tập chánh niệm, chúng ta
phải chế tác năng lượng của chánh niệm, phải trở về
ôm lấy đứa trẻ đang bị thương trong ta. Đứa trẻ đó có
thể đã bị thương tích rất nặng. Nhưng vì ta không có
đủ sức mạnh, cho nên mấy chục năm vừa rồi ta chỉ
muốn trốn tránh và không dám gặp mặt nó. Vì vậy

đứa trẻ bị thương tích trong ta tiếp tục đau khổ, nó
không được thừa nhận, nó đòi hỏi sự thừa nhận, nó
đòi hỏi sự săn sóc. Nhưng chúng ta đã làm ngược lại
chuyện đó. Chúng ta luôn luôn trốn tránh nó, tại vì
chúng ta sợ khổ. Phương pháp đạo Bụt là thực tập
như thế nào để chế tác được năng lượng chánh niệm.
Với năng lượng chánh niệm đó, chúng ta không cần
phải sợ hãi nữa, chúng ta có thể trở về gọi đích danh
đứa bé ở trong ta ra, và chúng ta ôm ấp lấy nó. Chúng
ta phải nói chuyện với nó. Có năng lượng chánh niệm
rồi thì ta có khả năng ôm ấp được nó. Trước hết là
nhận diện: Này em bé trong tôi đang bị thương tích,
tôi biết em còn đó. Trong những năm vùa qua, tôi rất
tệ  bạc,  tôi  bỏ  em một  mình  bơ  vơ với  những vết
thương nặng nề của em. Bây giờ, tôi đã trở lại. Xin
em cho phép tôi ôm em vào lòng. Tội nghiệp em quá!
Phải nói chuyện với nó. Phải ôm ấp nó. Nếu cần thì
cả hai chị em cùng khóc với nhau. Nếu cần thì cả hai
anh em cùng khóc với  nhau. Trong thiền tọa cũng
được. Ngồi một mình ở trong rừng cũng được. Hãy
nói chuyện với nó bằng ngôn ngữ vắng lặng. Trong
rừng, mình có thể nói chuyện với nó, mình có thể gọi
nó bằng em. Nó với mình không hai mà cũng không
phải là một. Trong chúng ta có những người đã thực
tập theo pháp môn đó và sau một thời gian thực tập
thì đã có sự thuyên giảm, có sự chuyển hóa, có sự trị
liệu. Sau đó thì liên hệ giữa mình và những người
anh,  người  chị,  người  em,  người  bạn của  mình  tự



nhiên trở thành ra dễ dàng. Khi đã trở về chữa trị cho
đứa trẻ bị thương trong ta rồi, thì ta có đủ sức mạnh
có khả năng hiểu và thương nhiều hơn, tại vì những
người chung quanh ta, người chị kia, người em kia,
người anh kia, có thể cũng đang có một đứa bé bị
thương tích nặng nề trong họ, và ta có thể giúp người
đó được. Cho nên, sau khi đã chữa trị cho mình rồi, ta
thấy liên hệ giữa ta và những người khác trở thành tốt
đẹp hơn, dễ dàng hơn, bởi vì ta đã có nhiều hiểu biết,
thương  yêu  và  bình an  hơn.                     

Chúng ta thấy đứa bé bị thương trong ta không phải
chỉ là ta, có thể đó là mẹ ta. Tại vì mẹ ta, trong suốt
đời của bà, cũng đã từng khổ đau. Mẹ ta có thể chưa
được gặp chánh pháp, chưa biết được phương pháp
trở về để ôm lấy đứa trẻ bị thương trong mẹ. Vì vậy
cho nên, đứa bé bị thương trong ta cũng chính là mẹ
ta đang bị thương, hay là cha ta đang bị thương, ta
phải ôm lấy nó. Trong khi ôm lấy đứa bé trong ta, ta
ôm lấy hết tất những đứa bé trong quá khứ của nhiều
thế hệ, ta vỗ về và trị liệu cho chúng. Sự thực tập này
không phải là sự thực tập cho cái ngã của riêng ta, mà
là sự thực tập cho không biết bao nhiêu thế hệ của tổ
tiên và của tương lai. Cho nên khi đã ôm ấp được đứa
bé bị thương trong ta, ta cũng ôm ấp được mẹ ta, ta
cũng ôm ấp được cha ta, tại vì có thể cha ta đã từng
khổ đau, mẹ ta đã từng khổ đau, và những đứa trẻ
trong họ chưa bao giờ được thừa nhận, ôm ấp, được
trị liệu cả. Ta làm chuyện này cho cha, làm chuyện
này cho mẹ, làm chuyện này cho ngoại, cho nội. Nếu
ta không làm bây giờ, thì bao giờ ta mới làm? Làng
Mai không phải là một trường học, nơi chúng ta tới
tiếp nhận một mớ kiến thức để sau này đi dạy hay đi
làm. Tại Làng Mai chúng ta có thể thực tập được sự
ôm ấp và chuyển hóa đứa trẻ bị thương tích trong ta.
Trong ta,  đứa trẻ bị  thương tích luôn luôn có mặt,
đang luôn luôn trông chờ, và ta đã bỏ bê nó từ lâu.
Bây giờ  ta  phải  trở  về,  phải  nhận diện,  phải  công
nhận sự có mặt của nó, phải ôm ấp lấy nó, phải cùng
khóc với nó và phải dùng năng lượng chánh niệm để
mà trị thương cho nó. Trong ánh sáng của kinh Trung
Đạo Nhân Duyên, ta biết rằng em bé đó, em bé bị
thương trong ta, không phải chỉ là ta mà cũng là em
bé của những thế hệ khác. Nó là em bé bị thương của
mẹ, nó là em bé bị thương của cha, nó là em bé bị
thương của bà ngoại, của ông ngoại. Ta tu là ta tu một
lần cho tất cả các tổ tiên của ta. Em bé đó ở đâu? Em
bé đó đang nằm trong tất cả các tế bào của cơ thể.
Không có tế bào nào của ta mà không có em bé đang
nằm trong đó, những tế bào của danh và những tế bào
của sắc. Tâm thức của chúng ta được làm bằng những

tế bào, thì trong mỗi tế bào của tâm thức, trong mỗi
tâm hành, đều có em bé đó đang nằm co, bơ vơ, bị
thương tích nặng. Ta phải trở về. Ta không cần đi tìm
đâu xa. Ta không cần đi tìm về quá khứ, ba trăm triệu
năm về trước. Ta không cần đi tìm về những thời đại
thạch khí. Ta không cần đi tìm về thời ấu thơ, hoặc là
thời ông cố, ông ngoại. Tại vì tất cả những dữ liệu đó,
tất cả những sự thật đó, tất cả những đau thương đó,
tất cả những em bé bị thương đó hiện bây giờ đang
nằm trong giây phút hiện tại, trong từng tế bào của
danh và của sắc. Ta chỉ cần đi về và tiếp xúc là ta
thấy được. Cũng như tuệ giác của tổ tiên, tuệ giác của
Bụt,  hạnh phúc của Bụt cũng có mặt trong từng tế
bào của cơ thể ta. Ta phải biết trở về. Ta lợi dụng
những yếu tố đó, những hạnh phúc đó, những tuệ giác
đó, để chế tác năng lượng chánh niệm, năng lượng
thương yêu, mà ôm ấp lấy đứa trẻ bị thương. Đau
thương nằm ở trong từng tế bào, và hạnh phúc, tuệ
giác cũng đang nằm trong từng tế bào của ta. Bụt đã
trao truyền, Tổ đã trao truyền, Thầy đã trao truyền
cho ta tuệ giác đó. Ta trở về. Với hơi thở, với bước
chân, ta chế tác năng lượng của chánh niệm, của tuệ
giác. Và với năng lượng đó, ta ôm ấp và thừa nhận
đứa trẻ bị thương trong ta.                                 

Phát  Ra  Ánh  Sáng                          

Chúng ta là những người có chất liệu u mê trong từng
tế bào của cơ thể và của tâm thức. Chất liệu u mê đó
gọi  là  vô minh.  Vô minh tức là  không trông thấy.
Những cái ấy nằm sờ sờ ra đó mà chúng ta không biết
rằng chúng có  mặt.  Vô minh tức là  không có  ánh
sáng, không có cái thấy. Em bé bị thương nằm đó rất
hiện thực mà ta đâu biết. Em bé bị thương trong ta là
một thực tại sờ sờ, rất đồ sộ, rất cấn cái, vậy mà ta
không thấy. Không thấy được thì gọi là vô minh. Nó
đang bị thương. Nó rất cần ta trở về để công nhận nó,
để ôm ấp nó, vậy mà ta vẫn không biết là nó có đó.
Ta luôn luôn chạy đi. Thử hỏi thái độ đó không gọi là
vô minh thì  gọi  là  gì?  Ta  lo  đi  tìm danh,  tìm lợi.
Trong khi đó thì ta không nhận thức được cái gì đang
xảy ra ở trong ta. Chính sự u mê tạo ra những nguồn
năng lượng làm ta bệnh. Trong mỗi tế bào của cơ thể
và  của  tâm  thức  đều  có  chất  vô  minh  đó.

Như giọt mực đen hòa vào trong ly nước. Chất liệu
của vô minh hòa vào trong tất cả các tế bào của tâm
thức, làm cho ta không thấy được sự thật và đẩy ta đi
về những phương hướng tối tăm, để ta làm ra những
điều dại dột, để ta làm khổ ta, gây thương tích thêm
cho đứa trẻ trong ta và gây thương tích cho những



người khác. Những năng lượng u tối đó gọi là hành.
Mỗi ngày ta bị hành thúc đẩy. Ta đã nói cái đó, làm
cái đó, rất u mê, vì bản chất của hành là vô minh. Ta
buồn, ta giận, ta trách, ta ganh, tất cả những cái ấy
đều là năng lượng của hành. Những cái hành đó ta
đâu có thấy rõ ràng. Nó nằm ở trong tâm thức của ta.
Tâm thức của ta là vọng thức, chứa chất những chất
liệu của vô minh và của hành. Tâm thức là đối tượng
của tâm lý học. Nó có những phần bề mặt và những
phần thâm sâu. Phần bề mặt ta gọi là ý thức, phần
thâm sâu ta gọi là tàng thức. Tây phương gọi là vô
thức  (inconscience).  Tây  phương  lại  có  tiềm  thức
(subconscience). Đó đều là những vùng của a-lại-gia.
Chúng ta chôn những nỗi khổ niềm đau, chúng ta cố
dìm em bé bị thương xuống dưới chiều sâu của vô
thức. Nó ngạt thở dưới đó, nó kêu cứu dưới đó, trong
chúng ta  vẫn nhởn nhơ đi lo  những chuyện không
thực sự cần thiết. Vô minh tạo ra tâm thức hiện thời
của chúng ta. Thức được biểu hiện thành danh sắc.
Trong mỗi tế bào của cơ thể (sắc) và trong mỗi tế bào
của tâm hồn (danh), đều có chứa đựng thức a-lại-gia
này, tiềm thức này, vô thức này, những năng lượng
của vô minh này, và chúng thúc đẩy ta sống đời sống
hàng ngày một cách cạn cợt, một cách dại dột, để tiếp
tục gây đau khổ cho chính ta và cho những người
xung quanh ta. Pháp môn mà chúng ta học hỏi và tu
tập ở đây là làm thế nào để bên cạnh vô minh phát
sinh ra được cái minh, bên cạnh bóng tối làm sao phát
được ánh sáng? Chúng ta đi trong đêm, nên chúng ta
mới  sờ  soạng,  chúng  ta  mới  làm  những  điều  trái
ngược mà đáng lý chúng ta không làm. Chúng ta thấy
rằng chúng ta cần ánh sáng. Ánh sáng đây là thắp lên
cây đèn. Cây đèn lấy ở đâu ra? Cây đèn cũng lấy ở
trong danh sắc của chúng ta ra. Trong danh sắc có
chất  liệu  của  thức,  của  hành,  của  vô minh,  nhưng
trong danh sắc cũng có hạt giống của minh. Chúng ta
cũng đã được tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống
trao truyền những hạt giống của thương yêu và hiểu
biết, nhưng chúng ta ít đem ra sử dụng. Bụt đã trao
truyền, Tổ đã trao truyền, Thầy đã trao truyền. Chúng
ta tiếp nhận, chúng ta cất giữ, nhưng không đem ra sử
dụng. Chúng ta có cây đèn, nhưng chúng ta không
chịu thắp lên. Cây đèn đó tức là cây đèn chánh niệm.
Dầu của cây đèn là hơi thở, là bước chân, là nụ cười,
là sự chấp tác trong chánh niệm. Thắp lên cây đèn
chánh niệm, tự nhiên ánh sáng tỏa chiếu, và bóng tối
giảm thiểu. Những giây phút minh biểu hiện thì vô
minh  rút  lui.  Khi  vô  minh  rút  lui  thì  những  năng
lượng ma quái không còn được chế tác. Trong khi đó,
minh chế tác ra năng lượng bồ đề tâm, đại nguyện và
tâm thương yêu. Tâm thương yêu cũng là năng lượng.

Nó cũng là năng lượng như hành, nhưng đây là thứ
năng lượng được soi sáng.  Khi có ánh sáng, thay vì
có những năng lượng mù quáng thúc đẩy ta lại  có
những  năng  lượng  khác  như  năng  lượng  của  hiểu
biết, của thương yêu và của bồ đề tâm. Khi có năng
lượng của bồ đề tâm rồi, tâm thức của chúng ta bắt
đầu chiếu sáng, đó là trí (prajna). Trí  và thức cùng
một bản chất. Ta gọi nó là thức khi nào ta bị vô minh
và hành chi phối. Khi được minh với bồ đề tâm soi
sáng và nuôi dưỡng thì cái mà ta gọi là thức ngày xưa
bây giờ được gọi là trí. Trí tuệ, thương yêu và bồ đề
tâm là chất liệu của hạnh phúc. Chúng ta có thân thị
hiện thay vì có thân danh sắc. Ta cũng có mắt, tai,
mũi, lưỡi, thân và ý, nhưng trong những tế bào của
sáu giác quan đó, tế bào nào cũng có sự thương yêu,
tế bào nào cũng có bồ đề tâm, tế bào nào cũng có
minh và sự hiểu biết. Vì vậy cho nên chìa khóa của
sự thực tập là thắp lên một ngọn đèn. Chúng ta có
một bài kệ rất  hay để thắp đèn:                   

Thắp  lên  một  ngọn  đèn                    
Cúng  dường  vô  lượng  Bụt                    
Một  tâm  niệm  an  lành                     
Làm  rạng  ngời  trái  đất                  

Trước khi thắp đèn hay bật đèn, ta thở và mỉm cười
khi ta đọc lên bài kệ đó. Một mặt ta thấy có ánh sáng
chiếu ra trong phòng của chúng ta, một mặt thì vô
minh ở trong tâm nhường chỗ cho minh. Ánh sáng
phát sinh một lần trong hai lĩnh vực: trong phòng ta ở
là ánh sáng của điện, trong tâm ta là ánh sáng của
minh, của chánh niệm. Thực tập bài kệ này là để có
hai thứ ánh sáng cùng một lúc. Còn nếu chỉ bật đèn
trong thất niệm thôi thì ta chỉ có một thứ ánh sáng, đó
là  ánh  sáng  của  điện,  hay  ánh  sáng  của  đèn  cầy.

Cho nên mới đi tu là đã được học tập thi kệ chánh
niệm liền lập tức. Thi kệ chánh niệm là nghệ thuật
thắp đèn trong tâm. Nếu anh không thắp đèn thì làm
sao  anh có  ánh  sáng trong  tâm được,  và  vô  minh
không bao giờ trở thành minh được cả. Khi ngọn đèn
của ánh sáng đã thắp lên rồi thì ta bắt đầu thấy. Ta
thấy được rằng ta đã bỏ quên em bé bị thương trong
ta. Rất tội nghiệp. Ta thấy rằng ta phải thực tập bước
chân và hơi thở cho vững chãi để chế tác năng lượng
chánh niệm, và để có thể trở về để ôm lấy em bé, an
ủi và chữa trị cho nó. Nếu ánh sáng đó đầy đủ thì ta
có thể thấy em bé đó không phải chỉ là ta mà cũng là
mẹ ta, cha ta. Mẹ ta đã từng khổ đau. Cha ta đã từng
khổ đau. Và họ chưa có cơ hội ôm lấy em bé trong
họ. Thì bây giờ đây ta làm chuyện đó cho họ, tại vì



em bé trong ta cũng là cha ta, cũng là mẹ ta. Thử hỏi
có cái Hiếu nào lớn hơn cái Hiếu này không? Đạo
Nho nói rất nhiều tới Hiếu, nhưng còn có cái Hiếu
nào siêu tuyệt  và  cao vời  bằng cái  Hiếu này?  Khi
mỉm cười,  mình cũng mỉm cười  cho cha; khi mỉm
cười, mình cũng mỉm cười cho mẹ. Mình thực tập để
giải phóng cho cha, cho mẹ và cho tổ tiên mình. Và
nếu ta thực tập được như vậy rồi, thì những câu hỏi
làm cho người ta đau khổ da diết như: Tôi là ai? Ba
má tôi có thực sự muốn tôi ra đời hay không? Đời tôi
có nghĩa lý gì? Tất cả những câu hỏi đó đều trở thành
vô nghĩa. Trong kinh Duyên Sinh cũng như kinh Đại
Không hay kinh Trung Đạo Nhân Duyên chúng ta
thấy rằng với  sự thực tập này ta có thể vượt thoát
khỏi  những  câu  hỏi  đó,  những  khổ  đau  đó.  Mình
không cần phải về Ái Nhĩ Lan, mình không cần phải
đi Trung Quốc mới tìm ra được gốc rễ của mình. Về
tới quê xưa tìm gốc rễ. Không, mình chỉ cần ngồi đây
thôi và nếu tiếp xúc được với các tế bào trong cơ thể
mình là mình đã tìm được gốc rễ mình. Cha mẹ mình,
tổ tiên mình, ông bà mình đang có mặt một cách một
cách rất đích thực trong từng tế bào của cơ thể. Nói
cho cùng, các loài vi khuẩn (bactérie) cũng là tổ tiên
của  mình,  và  tuệ  giác  của  các  loài  truyền tới  cho
mình là bắt đầu từ lúc đó. Không những các loài hữu
tình có tuệ giác, có thương yêu, mà những loài mà ta
gọi  là  vô  tình  cũng  vậy.            (Con  tiêp)

Sinh hoạt quán niệm tháng 5 năm 2016

 Ngày quán niệm đầu tháng 5 năm 2016 của
tăng thân Thuyền Từ sẽ được tổ chức vào thứ
Bảy 7 tháng 5 từ 9 giờ sáng đên 4 giờ chiêu
tại chùa Hoa Nghiêm, 9111 Backlick Rd. Fort
Belvoir, VA 22060, điện thoại (703)781-4306.
Xin vào trang nhà dưới đây để biết thêm chi
tiết: http://crpcv.org/thuyentu/

 Sinh hoat quán niêm vơi tăng thân MPCF do
anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng
dẫn bằng Anh ngữ sẽ được tổ chức tại UUCF,
2709 Hunter Mill Road, Oakton, VA 22124.
Xin  xem  trang  web:
http://www.mpcf.org/workshops.html

* Tron ngày quán niêm vào thứ Bảy 28 tháng
5 từ 8:45 giờ sáng tới  4 giờ chiều. 

Quỹ tu học:
Quỹ trước còn  $ 4,272.34 

Mua sách Lá Bôi                  -$83.00
Quỹ còn                              $ 4,189.34
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