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Truyện ngắn; BÌNH MINH CHIM HÓT (phần cuối)                            

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

 

Ngày ấy, chị Ánh mới học hết bậc trung học, rời Sài gòn để về quê sinh sống. Một lần nọ đi chợ, 

chị đã gặp chị Dung đứng quyên tiền giúp đồng bào nạn nhân bão lụt. Chị đã không cho còn tỏ 

vẻ khó chịu, lầm bầm nói: “Làm chuyện tào lao. Ăn cơm nhà, vác ngà voi”. Rồi không ngờ, về 

sau hai người lại dạy chung một trường. Chị tưởng chị Dung ghét chị, nhưng không, chị ấy vẫn 

thản nhiên, như không nhớ gì chuyện cũ. Chị biết chị Dung được nhiều người mến, một phần, do 

tính chị thành thật, ngay thẳng. Phần khác, do chị có người cha rất quảng đại và nhân từ. Ông là 

một thầu khoán có tiếng trong thị xã. Ông được các trường học, các tổ chức từ thiện…đặt cho cái 

tên là Mạnh Thường Quân. Ông sống rất bình dân, thích giúp đỡ người nghèo hay bất cứ ai gặp 

lúc khó khăn, hoạn nạn. Như có một lần, một người đàn bà đã đến kêu khóc, cầu xin ông giúp 

tiền để bà mua được thuốc đặc trị, cứu con bà trong cơn nguy khốn tại bệnh viện. Ông đã sẵn 

sàng giúp và giúp cho đến khi con bà bớt bệnh về nhà. Ông thường nói với các con ông: 

 

Dù xây chín bậc phù đồ, 

Không bằng làm phước cứu cho một người. 

  

Có khi ông đem hết tiền kiếm được trong việc thầu khóan cho nơi này, nơi kia. Mẹ Dung có lúc 

phải phàn nàn. Ông cười khề khà nói: 

   

-Tích ngân không bằng tích đức. 

    

Rồi ông an ủi vợ: 

   

-Cứ giúp người đi rồi trời sẽ giúp mình bà ơi. 

  

Chị Dung đã hấp thụ được tính thương người và thích giúp người của cha. Chị cũng như cha, 

sống rất giản dị, nên dù cho có phải chi quá nhiều thứ trong cuộc sống hằng ngày ở Mỹ, chị vẫn 

có dư dật. Đi đường, trong xe chị, lúc nào cũng có dăm đồng tiền lẻ. Hễ thấy người ăn xin đứng 

mang tấm carton ghi chữ “homeless”, chị lấy cho một, hai đô. Thấy toán người cứu trợ mặc đồng 

phục trắng, đưa thùng ra xin tiền, chị vui vẻ cho ngay. Rồi có lúc, có hội đoàn người Việt nam 

quyên tiền giúp những người không may mắn ở quê nhà vì bão lụt, vì cuộc chiến tranh năm xưa, 

chị hưởng ứng không chút do dự. Rồi nào là gia đình bạn bè có tang chế, chị sẵn sàng góp phần 

giúp đỡ…Tất cả những việc làm ấy đã đem lại cho chị Dung những niềm vui sướng nhẹ nhàng. 

Chị Ánh nhớ có nhiều lần chị Dung đã kể lại cảm giác đó cho nhiều người nghe. Lúc ấy, có 

người, trong đó có chị Ánh, nghĩ là chị Dung hay khoe khoang. Nhưng thật sự trong thâm tâm 

chị Dung khi kể lại những chuyện này, chị chỉ mong mọi người nên làm như vậy. Giờ này, có 

một câu chuyện về chị Dung còn ghi sâu đậm trong tâm tư chị là lần chị ấy giúp một người đàn 

bà Mỹ trắng. Hôm ấy, vào một ngày mùa đông giá lạnh, nhiệt độ ở âm độ, chị Dung lái xe qua 

một khúc quanh thì thấy một người đàn bà Mỹ trắng, đứng sau xe của mình, đậu sát bên con 

lươn của xa lộ, nhìn mọi xe đi qua với đôi mắt như muốn cần sự giúp đỡ nên chị dừng lại muốn 

biết xem bà ta cần gì.  
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Chị xuống xe, đi bộ ngược lại về phía bà Mỹ, dưới cái rét mùa đông, lạnh buốt thấu xương. Thấy 

chị đi tới, bà lộ vẻ vui mừng, vội đi về phía chị, trong dáng đi thật nặng nề. Sau một vài lời trao 

đổi, chị biết xe bà hết xăng. Chị đưa bà đến cây xăng, rồi tắt máy ngồi chờ. Mấy phút sau bà ra 

với can nhựa trên tay, nhìn chị bằng đôi mắt long lanh, sung sướng, vì dường như bà không nghĩ 

rằng chị ở lại, chờ chở bà. Khi chị Dung đưa bà về tới nơi, bà xuống xe, rồi hỏi trả tiền công cho 

chị. Chị lắc đầu nói, chị chỉ giúp bà thôi. Bà ta cảm động, cám ơn rối rít và ôm qua vai chị Dung, 

siết thật chặt. Bà hỏi chị người nước nào. Chị trả lời: Việt nam và thấy trong ánh mắt bà lộ rõ sự 

xúc động lẫn cảm phục. Chị lái xe đi mà thấy niềm vui lâng lâng tràn ngập trong lòng. Chị thật 

sự không ngờ chị chỉ giúp người trong sự bộc phát tình cờ nhưng đã làm cho một người Mỹ cảm 

kích về lòng tốt của một người Việt nam. Chị Ánh đã nghe câu chuyện này từ lâu lắm nhưng chị 

không để ý đến. Nay vì cảm mến chị Dung, tự nhiên những việc làm tốt của chị ấy cứ hiện ra 

trong tâm trí chị,… 

  

Chị Ánh đã so sánh cách sống để tạo niềm vui của hai người. Chị thấy cách của mình rất tốn kém 

và làm cho nhiều người gai mắt. Còn cách của chị Dung đơn giản quá, dễ làm quá, mỗi tháng có 

tốn kém bao nhiêu đâu. Sao mình không tìm niềm vui trong những việc làm dễ dàng và thật đẹp 

như vậy mà cứ viển vông đeo đuổi những cái tạo nên sự vui thích quá đắt tiền. Chẳng hạn, như 

dự định, sắp tới đây chị phải bỏ tiền ứng trước chừng ba ngàn đô để mua chiếc xe Honda Accord 

đời mới. Chị phải trả trong năm năm. Những năm đầu, mỗi tháng ít nhất chị phải trả tiền lời từ 

150 đô tới 200 đô. Nói chung, sau khi trả xong hết nợ xe, coi như mượn hơn ba vốn phải trả mất 

một lời. Tiền lời là tiền mất đứt. Vậy là một số tiền làm ra cực nhọc sẽ “gởi gió cho mây ngàn 

bay”. Chị đã nghe một vài người nói về điều ấy rồi nhưng tính đua đòi đã che lấp hết trí khôn 

nên chị không biết gì tới lợi hại nữa và chị đang muốn lao đầu vào. 

  

Nay sau lần bị hố nặng, chị Ánh đã biết suy xét lại và có ý muốn phục thiện. Thế nên chị đã thực 

sự chán ngán lối sống bao lâu nay của mình. Chị nghĩ nếu chị bắt chước chị Dung sống giản dị, 

người sung sướng nhất đầu tiên phải là chồng chị. Vì khi chị chịu bỏ tính đua đòi, nguyên nhân 

của sự rạn vỡ tình vợ chồng, sự hòa thuận gia đình sẽ đến. Và chắc chắn nó sẽ đem lại nguồn 

hạnh phúc tươi vui biết bao mà chồng chị hằng mơ ước. Chị chỉ mới nghĩ tới thôi, lòng chị lúc ấy 

đã có cái cảm giác rộn ràng, lâng lâng như sau những ngày chị sống trong mưa bão dầm dề rồi 

được thấy ló dạng ánh mặt trời vậy. Có lẽ, đúng thế, những đố kỵ, giận ghét, hận thù, hơn thua, 

cố chấp, bắt bẻ… là những cơn bão tố trong đời sống tinh thần. Còn lối sống bình dị, hòa đồng, 

thương yêu người, dễ tha thứ, thích giúp người… rõ ràng đẹp như những buổi bình minh sau 

dông bão. 

  

Sáng nay, chị Ánh chỉ mới nghĩ tới cái hay, cái tốt của một người thôi, sao mà lòng chị thấy vui 

và nhẹ nhàng quá. Chị vẫn cứ nhắm mắt để tận hưởng niềm vui sướng bao lâu nay chị không hề 

có. Và rồi chị lại tiếp tục nghĩ tới những điều đẹp như thế. 

  

Chị nghĩ ngay tới tình bạn của anh Quang và anh Hưởng. Một tình bạn thật cao đẹp. Họ thương 

mến nhau. Một đằng vì có tính ưa giúp người không mong sự trả ơn. Còn đằng kia vì có cá tính 

sống rất nghĩa tình, có ơn thì tìm cách trả, trả không được thì nhớ hoài. Họ đem lòng thành mà 

đối xử với nhau nên dù có xa cách bao nhiêu năm, tình bạn khi gặp lại, vẫn thắm thiết như xưa. 
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Chị Ánh liên tưởng tới tình bạn của mình với chị Minh…Chị không muốn nghĩ đến vì sợ sẽ làm 

gián đoạn niềm vui đang dạt dào trong lòng chị.  

 

Chị Ánh biết rằng chị Minh và cả chồng chị luôn luôn tốt với chị và xem chị như một người thân 

của gia đình. Có cái gì hay, cái gì đẹp cần làm để tạo cho cuộc sống thêm tươi vui, họ đều nói 

với chị. Trước đây, chẳng bao giờ chị thèm để ý tới cái hay, cái tốt ở nơi họ. Nhưng sáng mai 

nay, tất cả như một cuốn phim chiếu lại, lần lượt diễn ra trong đầu óc chị. 

 

Anh Bình, chị Minh năm nay, tuổi ước chừng trên dưới 55. Con cái đều đã thành gia thất nên anh 

chị không còn lo cho kinh tế gia đình. Tuổi sắp về già, anh chị muốn có một đời sống tinh thần 

an ổn. Vậy nên, anh chị thường lui tới chùa để làm nguồn vui. Ngoài việc tới đây để làm công 

quả, tụng kinh, niệm Phật, anh chị còn tìm đọc những sách giảng giải về giáo lý, nghe những 

băng thuyết pháp để hiểu thêm về những cái hay của đạo Phật. Riêng anh Bình rất thích tìm hiểu 

những hạnh tu để dẹp bỏ những căn bệnh con người thường phạm phải. Gặp câu gì hay về 

khuyên dạy tu tập, anh đều ghi vào quyển sổ riêng. Chị Ánh có lần qua nhà chị Minh chơi, đã tò 

mò lật quyển sổ ấy ra xem. Có một chỗ anh ấy ghi chữ lớn và đóng khung lại. Chị Ánh thấy lạ 

đọc chơi, nhưng không ngờ tới lúc này chị vẫn còn nhớ: 

      

Nhẫn những việc khó nhẫn, 

Giúp những điều khó giúp, 

Hòa những người khó hòa, 

Xả những điều khó xả.  

 

Dưới phần ấy, anh có ghi câu: 

 

“Kiên trì làm cho được, sẽ đem lại nguồn vui tinh thần dài lâu.”  

Và rồi chị Ánh đã lật sang trang tiếp để xem anh Bình ghi những gì nữa. Ở đây, anh ghi mười hai 

căn bệnh của con người. Giờ chị không thể nhớ hết, nhưng chị chỉ nhớ thật rõ mấy căn bệnh 

chính chị mắc phải: 

 

Lời nói hại người, 

Hay tìm lỗi người, 

Phạm tội không hối. 

 

Bên dưới anh ghi hàng chữ:“cố gắng chữa được những căn bệnh này để tránh tạo nghiệp xấu.” 

 

Và rồi chị đọc tiếp hai câu thơ nữa, có lẽ của anh Bình viết ra để tự khuyên mình, nhưng chị Ánh 

thấy thật hay, cần học hỏi: 

 

Việc thiện nhỏ, chớ bỏ qua, 

Còn việc ác nhỏ, tránh xa, đừng làm. 

 

Nếu chị đọc được lời khuyên này trước kia, chị đâu có sai con đi mua máy quay phim đem về 

dùng vài ba ngày rồi trả. Đó là việc làm xấu. Phải chi chị biết, rồi xa lánh thì đâu phải mất toi 
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mấy trăm đô la. Chị đã hối hận vì cứ nghĩ có thể do chị toan tính làm điều bất chính nên mới bị 

quả báo làm bể máy quay phim chăng.  

 

Bây giờ, tâm chị đang lắng dịu và lại có đủ thời giờ suy nghĩ nên chị thấy những lời khuyên kia 

hay quá. Bao nhiêu lâu nay, chị chìm đắm trong cái vui về của cải vật chất. Nhưng những thứ ấy 

nào có đem lại cho chị niềm vui trọn vẹn lâu dài đâu. Nay nhớ lại những điều anh Bình ghi trong 

sổ, chị thấy nếu làm được vậy thì giá trị của niềm vui tinh thần thật tuyệt vời và bền vững. Tới 

đây, chị muốn tìm một giấc ngủ thật yên bình để sáng ngày mai qua nhà chị Minh nhờ quá giang 

xe đi chùa. Chị tin rằng theo vợ chồng anh Bình, đời chị sẽ tươi đẹp hơn. Bỗng, chị lại nhớ tới 

chuyện xảy ra mấy ngày qua. Chắc là chị Minh chưa biết điều gì cả. Chị nghĩ chị sẽ không để 

cho chị Minh nghe ai nói mà chính chị sẽ nói hết những điều ấy ra. Chị tin chị Minh sẽ tha thứ 

cho chị vì chị nhớ, anh Bình đã có lúc nói một điều trước chị và chị Minh rồi chị Minh khen là 

rất hay: 

 

-Làm điều xấu mà chịu nhận mình đã làm xấu để rồi bỏ là tốt. 

 

Hơn nữa đã có đôi lần, chị Ánh nghe vợ chồng anh Bình nói rằng những cái gì xảy ra không tốt 

cho mình, như có kẻ nào vu mình làm chuyện xấu chẳng hạn, thì đó có thể là do cái nhân xấu 

mình đã gieo trong một kiếp trước và nay mình phải chịu cái qủa như vậy. Chị nghĩ quan niệm 

như thế thì mọi chuyện xấu đến với mình đều do lỗi mình cả. Thật vui sướng biết bao cho những 

ai hiểu và làm được như vậy, chị Ánh nghĩ thầm. Do nghĩ thế nên chị tin khi chị thú nhận lỗi 

lầm, hy vọng chị Minh sẽ không giận chị đâu. Tuy lý luận nghe có vẻ rất lạc quan nhưng chị Ánh 

vẫn thấy lo trong lòng. Chị e rằng lời nói và việc làm không giống nhau vì chị đã từng thấy nhiều 

người nói nghe thật là hay, chừng khi đụng việc mới thấy mọi việc đều ngược lại cả. 

 

Sáng ra chưa đến chín giờ, chị Ánh đã sửa soạn xong và qua nhà chị Minh. Chị đến cửa, định 

bấm chuông rồi lại ngừng. Chị khá hồi hộp, không biết rồi sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Chị 

không muốn chần chờ và khi chị Minh vừa mở cửa, chị nói ngay. Chị qua là nhờ chị Minh cho đi 

chùa vì chị chưa rành đường đến đó. Nghe chị Ánh đề nghị một điều, thật chưa bao giờ chị Minh 

nghĩ tới, đã làm chị hết sức ngạc nhiên. Sau một hồi trò chuyện, chị biết chị Ánh đang trải qua 

một cơn sốc tinh thần rất mạnh. Chị đã an ủi chị Ánh không nên quá buồn về những việc đã xảy 

ra bằng lời nói chân tình và nét mặt thật thanh thản, tự nhiên. Cách cư xử đó của chị Minh hiện 

ra trước mắt chị Ánh, khác với những điều chị vừa nghi ngờ. Chính vì vậy nên từ đôi mắt thật 

dịu hiền của chị Minh nhìn chị lộ đầy tình thương mến đến lời nói nhẹ nhàng và các từ dùng 

không hàm chứa một chút gì trách móc, giận hờn đã làm chị Ánh xúc động đến nghẹn ngào và 

chị đã ôm chầm lấy chị Minh. Chị Ánh không nói nên lời, nhưng nước mắt cứ tự nhiên lăn dài 

trên má. Chị Minh cũng cảm động không kém. Chị kìm tiếng khóc trong sự sung sướng. Chị 

sung sướng, một phần vì ít nhiều chị đã cảm hóa được một người bạn có nhiều tính sai quấy 

bằng một tấm lòng chân thành. Chị cũng sung sướng, một phần khác, vì chị đã thực hiện trọn vẹn 

điều chị hằng tâm niệm từ lâu là phải luôn ghi nhớ, áp dụng trong cuộc sống hằng ngày câu: 

 

Lấy ân báo oán, oán tự tiêu tan. 

Lấy oán báo oán, oán thêm chồng chất. 
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Giờ đây, những tấm gương trong sáng về lối sống vị tha, thương người và hay giúp người của 

những người bạn tốt như vợ chồng anh Bình và chị Dung đã gây một ấn tượng đẹp, sâu xa trong 

lòng chị Ánh. Chị biết với bản tính của chị, không phải một sớm một chiều tu dưỡng là có thể đạt 

được những đức tính của họ. Chị mong muốn có một đời sống như họ để tìm những nguồn vui 

mới mà chị chắc chắn sẽ đem lại cho chị niềm hạnh phúc lớn lao. Rồi chị bày tỏ với chị Minh ý 

muốn có một đời sống tinh thần dễ chịu, tâm không phiền não, ưu tư. Chị Minh nghe thế, lòng 

thấy vui lên vì chị vừa được một người bạn cho một cuốn băng niệm Phật, niệm sáu chữ Nam 

Mô A Di Đà Phật, chị hy vọng sẽ làm chị Ánh hài lòng. Chị nói: 

 

-Muốn đạt được những điều chị muốn, chị hãy cố gắng lắng nghe cuốn băng niệm Phật này 

nhiều lần mỗi ngày. Trong lúc lái xe tới hãng, hoặc trên đường về nhà, kể cả lúc làm việc bếp 

núc, chị nên nghe băng này thì tốt lắm. Chị sẽ đạt được điều nguyện ước nhanh hơn. 

 

Nói rồi chị bỏ cuốn băng vào máy cassette cho chị Ánh nghe liền. Chị Ánh ngồi tựa lưng vào ghế 

sofa, đôi mắt nhắm lại, chăm chú lắng nghe. Băng niệm Phật này đã được ghi theo những nốt 

nhạc, lúc trầm, lúc bổng, đã đưa tâm hồn chị vào một cõi hư không, huyền ảo nào đó. Vốn bản 

tính thích âm nhạc, lại được nghe điệu nhạc ru lòng người nên chị cảm thấy vô cùng sung sướng. 

Và chị càng vui sướng hơn khi chị đọc theo băng.  

 

Chị nguyện kể từ nay, chị sẽ cố gắng học theo cách sống của chị Dung và chị Minh, nhẫn nại 

làm những điều chị đã học được trong quyển sổ của anh Bình và thường xuyên nghe cuốn băng 

chị vừa có. Chị hy vọng đời chị sẽ chuyển qua một hướng mới, tươi đẹp hơn. 

 

Đêm hôm đó, chị đã say sưa nghe cuốn băng suốt mấy tiếng đồng hồ. Những từ của danh hiệu 

Phật được phổ nhạc đã làm những nỗi ưu tư, phiền muộn trong lòng chị tan biến dần dần. Tâm 

chị như nhẹ hẳn đi và một cảm giác lâng lâng nhè nhẹ, lan tỏa khắp người. 

 

Sáng hôm sau thức giấc, mặt trời ửng hồng đã ló dạng ở phương đông, chị Ánh nghe ngoài vườn 

tiếng chim hót líu lo. Chị vốn hiện đã vui, lại nghe tiếng chim ríu rít, bỗng một niềm vui sướng 

dạt dào dâng lên trong tâm hồn chị. 

 

Chị ao ước sao trong suốt quãng đời còn lại của chị sẽ mãi mãi có những buổi bình minh chim 

hót đẹp và vui như hôm nay./.   

 

     

      
                            
 
 

 


