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Do chuyện hấp dẫn nên tôi cứ lan man kể mãi. Giờ, xin trở lại chuyện học của tôi. Cuối cùng,
mọi việc khó khăn để chuẩn bị đi học lại cũng trôi qua ổn thỏa. Nhiều người chỉ cần khoảng hai
năm là học xong college. Riêng tôi, do vừa đi học, vừa “ôm” bàn bida và các trò giải trí khác
như chơi games, cá độ,... nên phải gần ba năm sau, tôi mới ra trường bằng nghề sửa ô tô. Phải
nói đây là sự cố gắng hết sức của tôi nên mới được vậy. Thật sự, tôi cũng muốn chọn nghề học
lên cao nữa cho bằng chị, anh em trong nhà nhưng không hiểu sao tôi học tiếng Anh không vô.
Cứ học đầu là quên đuôi. Lắm lúc tôi cứ đặt câu hỏi tại sao anh em cùng cha, cùng mẹ mà tôi
thì kém hơn họ về học hành và khác tính nết với họ quá thế này. Về sau cha mới nói do nghiệp
lúc tôi mang vào đời không tốt bằng những anh chị em của tôi nên mới sinh ra như vậy. Cho
nên, ông nói các cụ mới có câu: “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính là vậy đó. Và ông tiếp, tôi có
thể chuyển nghiệp được, nếu chịu tu.” Để có tương lai bằng họ, cha nói chỉ có cách thường
xuyên làm việc lành như cúng dường Tam Bảo, ăn chay, niệm Phật, bố thí, phóng sanh, giúp
người nghèo khó, tu tâm dưỡng tính...Chẳng hạn như tu cái miệng để tránh khẩu nghiệp. Mỗi
khi mở miệng muốn nói chuyện thị phi thì hãy nhớ “Bớt một lời thị phi, thêm một câu niệm Phật”
rồi vừa niệm liên tiếp mười lần “A Di Đà Phật” vừa ký số đúng thì tự nhiên lời thị phi muốn nói,
quên mất. Cha cũng nói hãy cố gắng tu tính Khiêm Tốn và bố thí bằng tấm lòng. Ông bảo tôi
đọc kỹ nhiều lần 7 lời Phật dạy dưới đây và thực hành với tâm khiêm tốn chân thành sẽ tạo
được nhiều Phước báo:

Tạo phước chẳng tốn tiền nong.
Tất cả khởi tự tấm lòng mà thôi:
Dùng lời Ái Ngữ với người.
Gặp ai ta hãy Tươi Cười chào nhau.
Lòng Biết Ơn nhớ hàng đầu.
Hành Động Nhân Ái gặp đâu dùng liền.
Thấy ai, Nhìn Thẳng Thật Hiền
Còn người Cần Chỗ Ta Liền Nhường Ngay.
Lòng Bao Dung,tính tốt thay!
Ai có lỗi, ta tỏ bày thứ tha.
Bảy điều Phật dạy đó mà,
Thực hành chân thật mới là đáng noi.
Nhờ đó phước đức vun bồi.
Lòng ta rộng mở, cuộc đời tốt hơn./.

Nghe cha nói, tôi thấy sao khó quá, chẳng khác nào như việc mình mơ ước được lên cung
trăng gặp chị Hằng vậy. Ông thấy tôi có vẻ suy nghĩ, ông giải thích ngay: trong bảy lời dạy ấy,
có bốn hành động tương đối dễ làm với điều kiện ta phải bỏ tính ngã mạn và cố tập tính khiêm
tốn xem ai cũng đáng quý, đáng trọng để có thể:



Dùng lời Ái Ngữ với người.
Gặp ai ta hãy Tươi Cười chào nhau.

hay:

Thấy ai, Nhìn Thẳng Thật Hiền
Còn người Cần Chỗ Ta Liền Nhường Ngay.

Rồi ông còn khuyên tôi nên thực tập từ việc dễ trước. Chẳng hạn như khi muốn bố thí thì:

Ban đầu lòng hẹp, chưa hoan hỉ,

Cho chút ít thôi, chớ nghĩ chi,

Lâu dần, quen lệ, lòng tự mở,

Vui sướng, một khi giúp được gì.

Bây giờ xin trở lại việc làm của tôi. Cuối cùng tôi phải chấp nhận hiện tại. Vậy là từ đây, tôi có
việc làm mới. Tuy là công việc chân tay, nhưng có điểm thú vị là được chút kinh nghiệm nào,
mình càng nâng cao tay nghề hơn. Cũng chính vì lý do ấy, tôi đã sinh ra tính kiêu căng, tự phụ
sau khi vào nghề được hơn hai năm. Lúc nào, tôi cũng cho mình giỏi nên không muốn ai chê
mình. Ai mà chỉ trích chỗ sai là tôi gân cổ, sừng sộ cãi lại ngay. Vì mang tính ấy nên tôi không
làm được ở đâu lâu. Cuối cùng chỉ có một ông chủ chịu được tính của tôi vì ông cho tôi như
một con ngựa bất kham và tôi làm ở đây được lâu nhất.

Thời gian này, tôi làm có tiền nhiều, nhờ làm thêm bên ngoài. Cũng vì có tiền làm ra dễ nên tôi
sinh tật. Đêm nào cũng vậy, hết bi da, qua kéo game, đánh bạc hoặc la cà ở các quán cà phê
nhạc,… Tới mùa bóng đá, lại có thêm mục cá độ. Tôi chơi thâu đêm, đến hai ba giờ sáng mới
mò về nhà. Tiền làm ra, tôi đưa cho vợ số căn bản, còn làm thêm bao nhiêu, đều đốt sạch hết
trong các trò chơi ấy. Cha mẹ rất khổ về tôi. Ông bà không còn muốn xen vào việc riêng tư của
đời tôi nữa vì đã quá mệt mỏi, chán chường, sau khi cha viết đưa cho tôi một lá thư dài nhưng
không thấy tôi chuyển biến, do tôi không đọc.

Lúc này, tôi đã có gia đình và có con. Vợ tôi, khổ không kém, nhiều lần đến tiệm bida tìm tôi.
Mỗi lần như vậy bị bạn bè chọc quê, cho tôi là đồ yếu, bị vợ xỏ mũi. Vì thế, vợ càng đi tìm, tôi
càng đi dữ để chứng tỏ cho lũ bạn biết tôi là đàn ông thứ thiệt. Tôi sống bạt mạng kiểu ấy nên
làm cho nhiều người có cảm nghĩ tôi thà bỏ vợ con, cha mẹ, anh chị em, chứ không chịu bỏ
bạn bè và bida.  Họ nghĩ cũng đúng. Vì có lần, tôi ham chơi với bạn đến nỗi, tới giờ đón con, tôi
không đi, để chúng ở nhà bà vú qua đêm trong khi vợ có chuyện cần phải xa nhà, còn cha mẹ
tôi đi thăm cháu ở nơi khác. Chừng về tới nhà, đã ba giờ sáng nên hôm sau thức dậy trễ,
không đưa con đi học được. Chuyện như vậy xảy ra thêm một số lần nữa. Chỉ từng ấy thôi



cũng đủ nói lên sự vô trách nhiệm của tôi đối với con cái đã lên đến tột đỉnh. Nhưng vợ tôi vẫn
cam chịu. Đó là đối với gia đình.

Còn với bạn bè, chúng cần gì là tôi sống hết mình với chúng, làm tất cả những thứ chúng
muốn, dù có khó khăn. Riêng về cha mẹ, anh chị em cần đến tôi, như việc sửa xe chẳng hạn,
tôi hứa hết ngày nọ qua tuần kia, vẫn không chịu làm. Vì thấy tôi xem tình thân bạn bè trọng
hơn tình cốt nhục nên cha mẹ tôi thường dạy:

- Đừng nên sống kiểu “ruột bỏ ra, da bọc vào”, không tốt đâu. Lúc có hoạn nạn, lớp bạn kia
sẽ bỏ con. Chừng đó, chỉ thấy cha mẹ, anh chị em mới hết lòng với mình thôi.

Rồi đường đời của tôi đã không trôi xuôi êm ả như những dòng sông vào những ngày xuân, hạ
nữa. Tất cả, tôi nghĩ, đều do lối sống buông thả, chơi nhiều, ….và bản tính kiêu ngạo,…của tôi
mà ra. Có nhiều lần, vì thiếu ngủ, cơ thể rã rời nên đến tiệm, tôi sửa xe cẩu thả cho khách. Có
khi, một tuần bị khách hàng tới phàn nàn, trách móc mấy lần. Có hôm, đang cáu bực vì thua
đậm cá độ đêm trước, tôi đã không nhận lỗi, còn hùng hổ lớn tiếng với họ. Chủ ra can, nói lời
phải trái, tôi còn rướn cổ cãi lại. Tôi không sợ chủ đuổi vì nghĩ ông khó tìm đâu ra thợ có tay
nghề như tôi. Tuy nghĩ vậy, nhưng khi nhớ lại ánh mắt dữ tợn và cách nói dằn từng tiếng của
ông, tôi biết sự việc sẽ không đơn giản. Vậy là, tôi đã tự ý bỏ việc chứ không đợi để chủ cho
nghỉ. Tôi luôn ngông nghênh tự phụ cho rằng với khả năng của mình, ra làm ăn riêng ở ngoài,
cũng thừa sống. Nhưng rồi, đâu có được như tôi tưởng. Từ ngày nghỉ việc, tôi thường xuyên
chờ người gọi điện thoại để đi sửa vài chiếc xe, kiếm tiền tiêu. Nhưng rồi qua nhiều ngày chờ
đợi, vẫn không thấy ai gọi. Lúc ấy, tôi không còn nghi ngờ nữa, rõ ràng sự ngã mạn, kiêu kỳ của
tôi, đến nay đã đủ chín muồi để nhận lấy cái kết quả đầy bi thương này.

Cũng như nhiều người, khi bị thất bại ê chề, mới chịu ngồi suy nghiệm, tìm xem những sai lầm
nào đã dẫn đến điều xấu cho mình. Tôi mới nhớ lại, hồi còn thời kỳ hưng thịnh, công việc làm
tới tấp, nhiều người gọi đến, tôi không thèm bắt phone. Còn hôm nào chơi bida cá độ là tôi cúp
điện thoại nên chẳng ai gọi được. Rồi có người, tôi hứa nhận sẽ lại làm, chừng gặp mối xộp là
tôi thất hứa. Hoặc có khi, đang mê mải kéo game, dù có ai cần gấp, tôi vẫn hẹn lại ngày sau,
bảo là đang bận. Những chuyện như thế, xảy ra không phải chỉ một đôi lần, mà thường xuyên,
hết ngày này qua tháng khác, từ lâu lắm rồi nhưng tôi không hề áy náy. Tôi đâu có biết rằng
mình đã phạm một điều tối kỵ trong ngành dịch vụ, đó là thất tín cũng đồng nghĩa với dối trá hay
xem thường khách hàng. Một khi bị lỗi này, coi như hết đường làm ăn.

Lúc này, vắng mặt một ngày, không đến nơi tụ họp ấy, lòng dạ tôi cứ bứt rứt thế nào ấy. Đã vậy,
mấy thằng bạn bida cứ réo gọi hoài. Tôi lại đến với chúng. Nhưng vì không tiền nên tôi không
dám mạnh dạn chơi cá cược nữa. Chúng biết nên đôi đứa có vẻ xem thường tôi. Tôi giận nhất
là những thằng bạn trước đây mình đã chơi hết mình với chúng thì nay đã lộ mặt muốn xa cách
tôi. Tôi cố gắng đến chơi mấy bận nữa xem sao và vẫn bị cách kiểu đối xử nhạt nhẽo như
trước. Có những lúc như thế này mới đánh giá được lòng người. Tôi nhớ lại lời khuyên của cha
mẹ thì đã muộn.



Tôi giận lòng người đen bạc nên đành nằm chèo queo ở nhà, coi phim bộ giải buồn. Cảnh sống
của tôi chưa có lúc nào thảm thương bằng lúc này. Tiền trong túi, một xu không có nhưng lại
mang bệnh sĩ diện nặng nên không chịu hỏi tiền ở vợ. Đôi lúc, nhà hết sữa cho con, tôi phải
mót từng đồng bạc cắc, lâu nay để ngoài xe chỉ dùng khi cần. Cầm mấy đồng tiền trên tay, bỗng
dưng tôi nhớ tới lời cha dạy khi tôi vung tiền bất kể qua cá độ: “cái nhân của phung phí tiền
bạc sẽ có ngày thiếu thốn trầm trọng.” Tự nhiên hai hàng nước mắt cứ muốn trào ra vì ân
hận.

Nằm nhà mãi cũng chán, tôi mới theo lớp bạn đi câu cá vào ban đêm. Đây là thú vui khác,
không tốn kém bao nhiêu. Đêm nào, tôi cũng cầm cần câu theo chúng và phải cố giấu, không
cho cha mẹ biết vì ông bà rất kỵ việc sát sanh. Nhưng làm sao lấy thúng úp voi được. Chuyện
thường xuyên đi đêm làm gì, vợ tôi biết và nói với ông bà hết. Cha không giảng đạo lý tại sao
không nên giết sinh vật nói chung mà chỉ kể tôi nghe câu chuyện về một người hay đi câu cá
lóc và tôi biết rõ người này.

Ông ấy câu cá giỏi lắm và thích câu cá lóc, đang dẫn bầy con đi ăn vì ông cần loại cá lớn, bán
được nhiều tiền. Ông thường tìm đến kênh rạch, chỗ có trồng rau muống là nơi cá lóc thường
sống. Chỉ cần nhìn mặt nước khuấy động thế nào đó là ông biết, đang có cá mẹ dẫn bầy con ở
đấy. Đời ông đã câu không biết bao nhiêu cá mẹ như vậy để cho vợ đem ra chợ bán, nuôi sống
bầy con. Thế rồi, vào một buổi sáng tinh mơ nọ, một trái đạn cối 60 ly ở đâu bay tới, nhằm tiêu
diệt đồn lính, bị lạc, rơi cạnh đường đi. Lúc ấy, nơi này, có cả chục người đang đi về hướng
chợ. Vậy mà, thật lạ, mọi người khác không hề hấn gì, chỉ có một mình vợ ông bị một mảnh
nhỏ trúng vào ngực và chết ngay.

Không biết có phải kết quả này là do cái nhân ông giết cá mẹ để bầy cá con sống thiếu sự
chăm sóc của mẹ chúng mà ra không. Sự việc diễn ra cho thấy, ông đã làm việc chia rẽ: con
mất mẹ, chồng mất vợ. Và kể từ giờ phút đó, một bầy con ông đã mất mẹ và ông mất vợ, lúc
tuổi đời mới trên bốn mươi. Ông giết loại cá ấy không biết bao nhiêu lâu nhưng riêng ông đã
phải trải qua khoảng gần hai mươi năm goá vợ, với sự thương nhớ vợ chắc là nhiều lắm vì ông
ở vậy cho đến hết đời. Phải chăng luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả đó, không sai chạy
một mảy may, đã đến với ông ngay trong hiện đời, để ông nhận diện nỗi khổ đau, ray rứt, xót xa
đến mức nào của cảnh chồng mất vợ, để lại lũ con thơ. Còn các con ông đã phải chịu cảnh mồ
côi mẹ dài lâu. Có một điểm lạ là phần lớn trong đám con gái của ông phải chịu cảnh lỡ thời. Có
phải do cái nhân, ông làm mất hạnh phúc cho biết bao nhiêu gia đình nhà cá mà bây giờ con
cái ông phải lãnh chịu hậu quả này chăng?!

Trong khi nghe cha kể chuyện, tôi liên tưởng tới những con cá tôi đã câu và biết đâu trong số
đó cũng có nhiều con đang nuôi cá con. Rồi tôi nghĩ những hậu quả sẽ đến với mình như con
cái và vợ ông hay câu cá lóc kia phải lãnh nhận. Bỗng, một luồng cảm giác rờn rợn, rần rần len
qua khắp thân thể và da thịt tôi nổi gai ốc.

Bây giờ xin trở lại chuyện sau ngày tôi bỏ việc. Cha mẹ thấy tôi lâu quá không đi làm nên hỏi
nguyên do. Tôi im lặng không trả lời. Thời gian này, tôi không muốn gặp mặt ông bà nên cửa
phòng lúc nào cũng khóa chặt. Sống trong nhà, chỉ có cha mẹ và tôi, nhưng mặt tôi lúc nào



cũng hằm hằm làm ông bà khó chịu lắm. Ông bà không hiểu, chứ thật tình tôi đang cay cú lũ
bạn chí thiết bạc bẽo của tôi. Bầu không khí ngột ngạt ấy kéo dài được khoảng một tháng, cha
mẹ báo cho vợ tôi biết ông bà sẽ về Việt Nam ở vì trách nhiệm làm cha mẹ đã xong, đã dựng
vợ gả chồng đâu ra đó cả rồi. Còn về phần vợ, cô ấy biết tôi mất việc là do ham chơi, để mất uy
tín với khách hàng nên đã đề nghị tôi chuyển đi nơi khác làm ăn, vừa xa được nhóm bạn xấu,
vừa có cơ hội làm ăn tốt hơn, sau những kinh nghiệm rút ra từ sự thất bại vừa rồi. Tôi vẫn
ngang bướng không chịu nghe. Giờ đây tôi mới cảm thấy thương vợ vì phải chịu đựng người
chồng như tôi. Nhưng nghĩ cho cùng, tôi vẫn còn đỡ hơn nhiều đứa bạn trong nhóm bida.
Chúng vô trách nhiệm với gia đình hết chỗ nói. Tiền làm ra bao nhiêu, chúng chỉ biết tiêu xài
cho bản thân vào những trò chơi ấy. Thậm chí, có đứa còn tìm cách moi tiền của vợ để đi chơi
nữa. Do vậy, nhiều cặp vợ chồng đã tan vỡ hạnh phúc cũng vì bida. Thật thảm thương, có
trường hợp, một người vợ trẻ đã có mấy mặt con với chồng, chịu không nổi, đã phải ly dị.

Thấm thoắt đã tới ngày đưa cha mẹ ra phi trường về Việt Nam, lòng tôi se thắt lại. Có lẽ, đây là
lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác ấy. Khi mọi thủ tục đã xong, ông bà buồn rười rượi nhìn
tôi, rồi ngoảnh mặt bước đi. Không hiểu sao, tôi kêu lớn một tiếng “mẹ” và chạy lại ôm chầm lấy
bà. Mẹ đã khóc theo tôi. Còn cha đứng lặng người trước cảnh ấy. Tôi muốn lại ôm cha để nói
một lời xin lỗi nhưng xấu hổ vì “cái tôi” của mình vẫn chưa dẹp được

Sau ngày đưa cha mẹ đi rồi, tôi cảm thấy lòng buồn rã rượi như vừa đánh mất một báu vật. Tôi
biết cha mẹ còn ở với tôi đến ngày nay là cốt mong tôi trở lại sống như một con người bình
thường. Có lần, tôi nghe ông bà nói với nhau về tôi:

-Trong năm đứa con, chỉ có nó là đứa không bình thường về tâm tính, ngang bướng, ham chơi,
tự phụ...  Đó là nghiệp của nó và cũng là nghiệp của vợ chồng mình phải có đứa con như vậy
nên phải thương nó.


