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Vâng, tôi biết cha mẹ rất thương tôi, nhất là cha. Lúc nào, ông cũng muốn dạy tôi làm bất cứ
việc gì có thể tạo thêm phước. Như ông đã bảo tôi hằng ngày phải thay nước bàn thờ Phật và
bàn thờ ông bà. Tôi nghe lời ông, ngay ngày hôm sau ông bà rời nhà, tôi làm điều đó và bắt
gặp lá thư ông viết cho tôi trước đây mà tôi chưa hề xem tới. Ông đã giữ một bản và để trên
bàn thờ, trước ngày ông bà xa chúng tôi. Ông đã chỉ cho tôi những điều sai lầm nghiêm trọng
trong cuộc sống và dạy cho tôi biết sống, đúng đạo làm người. Những câu mà trước đây, chỉ
mới nghe qua, tôi đã phát chán ngấy thì nay tôi thấy quá thấm thía. Như ông sợ tôi, trong lúc đi
làm, có lúc cần tiền đánh bạc rồi “ chém đẹp” khách hàng và ông cũng sợ, lúc túng quá, tôi làm
càn, mượn tiền từ thẻ tín dụng dùng vào những việc bất chính nên ông dạy tôi luôn nhớ câu:

Của bất nghĩa khó nuốt trôi,
Có ngày gặp nạn hoàn bồi tiền kia.

Rồi có lẽ, trong tâm tư ông, lúc nào cũng nghĩ tôi không làm sao tránh được tệ nạn đánh bạc
khi ăn dầm, nằm dề ở nơi không mấy tốt đẹp này. Để tôi tránh điều đó, ông bảo tôi thử nghiệm
lại xem, trong đời tôi, tiền thắng trong cờ bạc, có bao giờ giữ được lâu không. Còn đồng tiền
chụp giựt, ăn trên mồ hôi nước mắt kẻ khác, hoặc tiền vay mà không trả, chắc chắn không bền
vững. Nó sẽ tìm đường ra do gặp xui xẻo, hoặc bệnh hoạn… Ông đã dặn dò tôi:

Của làm được để trên gác,
Của cờ bạc để ngoài sân,
Của phù vân để ngoài ngõ.

Hoặc:

Cờ bạc là bác thằng bần.
Ruộng nương bán hết xỏ chân vào cùm.

Tôi vừa đọc lời cha nói, vừa liên tưởng những trường hợp tôi chứng kiến, quả thật không sai.
Rồi có khi, ông thấy tôi làm ăn có tiền, tiêu xài hoang phí, ông bảo tôi đọc mấy câu để nhớ lại
lúc đói nghèo và nên sống biết tiết kiệm :

Ăn bát cơm ngon, nhớ thời gian khổ,
Mặc chiếc áo lành, nhớ thuở hàn vi.



Và ông cũng không quên, bảo tôi hãy kìm hãm tính ngông nghênh, tự đắc lúc thịnh thời, đừng
bao giờ nên chê bai người nọ người kia, bằng câu:

Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng lành.

Bao nhiêu lời ông dạy tôi trên đây đều là những điều đáng ghi nhớ để thực hành. Nhưng chưa
có điều nào tác động mạnh vào tâm tư tôi bằng câu chuyện thật của đời ông. Chuyện ông đã kể
cho cả nhà nghe cách nay rất lâu nhưng giờ bỗng chợt nhớ lại làm tôi xót xa cho thân phận của
mình:

Trước ngày nhập ngũ, cha tôi dạy học ở một trường Tư thục nọ. Ngoài giờ dạy ở trường, ông
còn mở dạy thêm môn tiếng Anh ban đêm. Trong số học sinh đến học, có một em nam học
không khá lắm nhưng rất chăm. Cứ tới kỳ đóng học phí là em xin nộp trễ. Một hôm, tình cờ, cha
tôi biết nhà em rất nghèo. Cha mẹ phải đi làm thuê hằng ngày. Ngày nào có người gọi đi làm,
mới có tiền. Có khi, cả tuần không đi làm được ngày nào. Cha tôi biết vậy nên từ đó, ông bảo
em không cần đóng học phí, cứ học cho đến khi hết khóa. Rồi sau đó, ông đi nhập ngũ...

Gần mười lăm năm sau, kể từ ngày cha tôi xa em học sinh ấy, có một sự lạ xảy đến với đời
ông. Đây là giai đoạn ông vừa ở trại cải tạo ra. Sau khi nghỉ việc ở lò đường ly tâm khá lâu mà
không có việc gì làm kiếm tiền phụ giúp vợ nuôi con, lòng ông vô cùng áy náy, buồn bực. Cuối
cùng, ông quyết định chạy xe đạp thồ. Ông nghĩ, lúc này, da ông sạm đen và người gầy hơn
trước kia nhiều nên ít ai có thể nhận ra nên ông chẳng ngại gì. Mẹ tôi không chịu nhưng ông
cười, nói chua chát:

-Cùng nghề đan thúng, túng nghề đan nia mà.

Rồi ông nhẫn nại hành nghề vất vả ấy được hơn hai tháng. Một hôm, có một thanh niên gọi ông
chở từ bến xe về nhà. Trên đường hai bên có chuyện trò. Khi xe tới một khúc quanh vào đường
hẻm, anh này bảo cho xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cha tôi, đưa một gói nhỏ nói: “Thầy Kim,
Thầy cầm cái này. Em biếu Thầy. Thầy còn nhớ em không?” Nói tới đó, nước mắt anh ta chảy
dài trên má và rồi bỏ chạy đi thật nhanh. Ông ngỡ ngàng không biết lý do, vội mở gói ra xem.
Đó là một số tiền khá lớn so với tiền công trả cho một cuốc xe. Ông nhìn theo người thanh niên
đang đi vội, khuất sau hàng rào cây keo phía trước. Ông sực nhận ra người ấy là ai, nhờ cách
đi rất đặc biệt của anh. Đó là em học sinh nghèo ngày xưa ông miễn cho tiền đóng học phí lớp
Anh văn, nay trả ơn mình. Nghĩ tới đó, lòng ông rất xúc động bởi sự việc xảy ra quá đột ngột và
lạ lùng làm ông tưởng mình đang sống trong mơ. Ông nghẹn ngào, quay xe đạp thẳng về nhà.
Từ đó, ông thôi không hành nghề này nữa.

Bài học đạo lý này tôi nghe đã lâu lắm, nay hồi tưởng lại làm tôi nhớ đời. Câu nói của ông sau
khi kết thúc câu chuyện vẫn còn âm vang trong trí nhớ tôi:

-Thi ân không mong cầu sự đáp đền thì tới ngày quả đủ chín muồi, việc đáp đền sẽ đến rất kỳ
lạ.



Trong thư ông còn kể thêm một vài việc ông chứng kiến tương tự như vậy và khuyên chúng tôi
nên cố gắng giúp người, trước là tập tính bố thí, sau là phòng khi gặp lúc sớ lỡ sẽ có người
khác giúp mình, chứ không hẳn phải là người mình đã giúp, đền ơn. Ông sợ tôi quên nên đã
ghi lại câu thơ sau đây cho tôi nhớ là phải cố gắng bố thí:

Giàu hơn tất cả là khi,
Nghèo khổ mà biết cho đi thật lòng.
Người giàu sẽ thiếu thốn tận cùng,
Do bo bo giữ của, một đồng chẳng cho.

Tâm cha tôi rất nhân từ. Còn tôi thì không được như vậy. Kể từ ngày ra đi làm, vì cần tiền chi
tiêu cho quá nhiều thứ, tôi xem đồng tiền quá lớn nên chưa bao giờ bớt cho ai một đồng nào
chứ đừng nói tới chuyện cho không. Đối với tôi, mọi việc làm xảy ra đúng như câu “tiền có trao
thì cháo mới múc”. Với ai cũng vậy, tôi xử sự không một chút nghĩa tình, thành thử giờ ngẫm lại
mới thấy đời mình không hề gặp một chút may mắn nào là do không trồng nhân tốt trước đây.

Rồi những ngày gần đây, tôi tâm đắc nhất câu cha nhắc lại lời Đức Phật dạy: “Lấy kẻ tệ bạc làm
người giúp đỡ”. Tôi đã đem áp dụng vào trường hợp của mình. Thật tuyệt vời! Tôi không còn
oán giận những người bạn đã khinh rẻ tôi vì không tiền chơi cá độ với chúng. Nhờ chúng, tôi đã
thoát khỏi vòng trói bida oan nghiệt. Nó đã làm tôi mất đi tính căn bản của con người, như một
kẻ không có trái tim: không biết thương vợ con và nhất là không thương cha mẹ. Thật oái oăm,
vậy mà điều đó đã đeo đẳng tôi suốt cả cuộc đời từ nhỏ đến giờ. Thế nên, tôi phải cám ơn họ.
Và có điều thú vị nhất là mỗi khi nghĩ đến họ, lòng tôi rất nhẹ nhàng, thơ thới chứ không còn
oán trách, căm giận như trước kia.

Những điều cha viết, tôi vừa kể ra đây, nay tôi đã khắc cốt, ghi tâm. Tôi đang cố gắng sửa đổi
để mong đạt được tiêu chuẩn cha mong  muốn, để trở lại có công ăn việc làm tốt đẹp, để sống
cuộc đời lương thiện, để làm người cha, người chồng có trách nhiệm với gia đình và nhất là
phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Được vậy, mới xứng đáng sống một ngày có ích.

Sau khi thấm những lời cha dạy, tôi mới bỏ đi ý tưởng: cha mẹ già thường có suy nghĩ cổ hủ và
lỗi thời vì hằng ngày không được cập nhật những thông tin mới. Điều ấy có thể đúng ở một mặt
nào đó, chứ những điều nói về lẽ sống ở đời thì lớp trẻ phải nên nghe theo người già mãi mãi.
Chẳng hạn, những điều cha mẹ khuyên tôi ở trên mà tôi nghĩ nhiều ngàn năm sau vẫn là chân
lý. Còn ông bảo tôi phải thực hành tốt  hai câu Đức Phật dạy:

- Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

-Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá

Và một vài câu dân gian thường dùng:

-Một lần thất tín, vạn sự bất tin.



- Uy tín là mẹ của thành công

Nghĩ đến đây, bỗng tôi trực nhìn lên bức tường trước mặt. Bài thơ “Hiếu”, viết theo lối thư pháp,
dán trên tấm mành trúc, với nét chữ bay bướm, đẹp quá, làm tôi chú ý. Đó là vật kỷ niệm cha
mẹ đã để lại. Tôi còn nhớ mấy tuần trước khi ông bà xa chúng tôi, cha nói với tôi, nếu có một
lúc nào đó chợt nhớ tới cha mẹ, hãy đọc bài thơ này để biết thương các bậc sinh thành. Lúc đó,
lời nói ấy chẳng hề có một chút tác động nào vào tâm tư tôi. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, tôi
đọc hết một bài thơ thuộc loại răn dạy với sự chú ý thú vị. Tôi rất cảm động vì nghĩ đến cha mẹ
qua những việc làm khi chúng tôi đã lớn. Ông bà chịu cực, chịu khổ bao nhiêu cũng được, miễn
sao chăm lo được cho con cái học hành. Nghĩ tới tấm lòng của mẹ và sự gian lao, khó nhọc
của cha từ ngày có chúng tôi, đã làm tôi rất vui sướng khi đọc những câu thơ:

Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha,
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Nhưng khi đọc hai câu tiếp, hình ảnh mẹ gầy còm, do ngày phải làm lụng vất vả, tối về còn ngồi
róc thuê những bó mía tới nửa đêm, để có thêm tiền nuôi chồng ở trại cải tạo và nuôi năm anh
chị em chúng tôi suy dinh dưỡng, bị bệnh suyễn kéo dài triền miên, vào những năm tháng sau
năm 1975, đã hiện về rất rõ trong tâm trí, làm tôi xúc động tới lặng người:

Tần tảo sớm khuya, mẹ nuôi con khôn lớn,
Đem tấm thân gầy che chở đời con.

Rồi tới khi tôi đọc hai câu thơ cuối thì hai hàng nước mắt tự nhiên cứ lăn dài trên má. Tôi đã tức
tưởi khóc một mình vì ân hận rằng, đã không biết bao nhiêu lần trong đời, tôi làm ngược lời
khuyên ấy:

Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không

Những dòng thơ nói về công cha, nghĩa mẹ ấy đã gợi cho tôi nhớ lại một sự việc của mùa Vu
Lan năm trước. Cha mẹ đi chùa về, kể rằng nhà chùa đã làm một việc rất cảm động. Ban tổ
chức đã cho mời một số cha mẹ trên sáu mươi tuổi do con cái đưa tên, lên ngồi vào hàng ghế
trên cùng. Tới mục các con đền ơn, đáp nghĩa cha mẹ, họ gọi mời lên tặng quà. Những lẳng
hoa, những gói quà chẳng đáng là bao, nhưng những cái ôm siết chặt vào người mẹ cha đã nói
lên tình cảm sâu đậm, đầy ân tình của con đối với bậc đã sinh ra mình. Cha mẹ tôi nói, nhìn
cảnh ấy, ông bà đã khóc vì ân hận, sao không thường xuyên nhắc nhở con cái đi chùa để thấy
những điều thật đẹp này. Ông bà mong, sang năm, anh chị em tôi nên nhớ điều ấy.

Giờ đây, cha mẹ đã cách xa nửa vòng trái đất, biết ngày nào tôi mới được gặp lại đây, để có cơ
hội thực hiện điều mẹ cha ao ước. Hồi ông bà còn ở bên, tôi không thấy quý. Nay biết rồi, tôi



mới nhận ra cần sự có mặt của ông bà, để có một điểm tựa tinh thần, để có một bóng râm che
mát cho vào những ngày nắng hạn của cuộc đời như lúc này, thật còn gì hạnh phúc hơn .

Ôi đẹp tuyệt vời khi đọc những câu thơ, ai đó đã viết để nói về cha. Nhưng cho tôi xin được sửa
lại, để nói lên lời cám ơn và cũng là lời tạ lỗi, dù muộn màng, đến hai đấng sinh thành:

Mẹ, Cha: bóng mát giữa trời,
Mẹ, Cha: điểm tựa bên đời của con./.

***


