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Nhẩm đọc xong, chị mỉm cười sung sướng vì so sánh với những ngày trước đây, bây giờ từ từ
trong lòng chị có bớt đi những vướng mắc vào chuyện hơn thua . Chị đã đem kinh nghiệm đó
nói với một vài người bạn làm thử. Họ đều rất vui vì làm thấy có kết quả. Lần lần, nghe các
băng giảng về Phật pháp, chị mới nhận ra mọi người có mặt trong cõi đời đều mang theo
nghiệp. Tùy theo nghiệp lành hay ác, có người giàu, kẻ nghèo, người sống lâu, kẻ chết yểu,  …

Rồi một hôm đến chùa, bất ngờ chị bắt gặp quyển “ Làm Chủ Vận Mệnh” do Thầy Thích Minh
Quang biên dịch. Chị thỉnh về, đọc say sưa. Càng tìm hiểu, chị càng thấy thích thú hơn khi
được biết con người làm chủ cuộc đời của mình. Ai trở nên người tốt hoặc thành kẻ xấu nhất
nhất đều do từ mọi hành động của mình tạo nên. Điều làm chị thú vị nhất là kể từ sau ngày đọc
sách ấy, chị không còn tin vào bói toán, phong thủy, coi ngày tốt để khởi sự làm việc, dùng giấy
vàng mã vào cúng giỗ… Sở dĩ vậy, vì chị nhớ đến kết quả từ sự tu tập của Viên Liễu Phàm qua
lời dạy của Vân Cốc Thiền Sư. Theo đó, suốt cả cuộc đời của con người đều bị nghiệp hay luật
nhân quả chi phối. Không có chuyện mệnh số bất di, bất dịch. Cũng không có một quyền lực
mơ hồ nào có thể chuyển đổi đời sống của mình đẹp hơn khi mình không làm tốt gì hết. Ngoài
việc làm điều thiện sẽ hóa giải nghiệp xấu, còn một yếu tố khác cũng không kém quan trọng
trong tu tập để chuyển nghiệp, đó là cần phải tập biểu lộ đức tính khiêm tốn trong giao tiếp
hằng ngày. Chị nguyện sẽ cố gắng hết sức làm nhiều điều như vậy để cải đổi vận mệnh.

Trước tiên, chị chấm dứt những món chi tiêu xa xỉ như sắm xe hơi đời mới, dùng loại mỹ phẩm
đắt tiền,… và cố gắng bỏ hẳn, không dùng loại quần áo hiệu lố lăng, vừa tốn kém lại không hợp
với người lớn tuổi. Số tiền bớt được từ sự phung phí ấy, chị đã và sẽ chi lần lần cho việc Hộ Trì
Tam Bảo, Ấn Tống Kinh, phóng sinh...  giúp người nghèo khó, tật nguyền, mồ côi, nạn nhân
thiên tai, dịch bệnh, bão lụt ở quê nhà,....

Cũng từ đó, chính lớp bạn đã từng chơi thân với chị, nay chị không còn đua đòi theo họ, đã đi
nói xấu, bêu riếu chị đủ điều. Tin đồn chị ngoại tình với người giáo viên cùng trường năm xưa
đã có vẻ lắng dịu một thời gian, nay lại xôn xao trở lại. Chị đã dự đoán trước, thế nào việc bêu
xấu cũng xảy ra nên chị hết sức cố gắng, không lấy vậy làm buồn. Trái lại, chị còn nghĩ đó là
chướng duyên trong tu tập. Tuy chị đã tìm đủ cách tự khuyên nhưng trong lòng vẫn cứ còn
buồn bực, tức tối sao ấy. Giờ chị mới thấy việc tu tập để dẹp bỏ bản ngã không phải là dễ. Rồi
một hôm chị được anh Bình cho một tờ giấy in Mười Điều Tâm Niệm. Chị đọc xong và mừng
quá vì hy vọng có thể nhờ phương thuốc Phật chỉ đây, chị sẽ bớt được căn bệnh khổ đau vì bị
người xúc phạm. Mỗi lần tâm trạng ấy chớm lên, chị ngồi định tâm nhớ đúng lời Phật dạy cho
trường hợp ấy để vượt qua chướng ngại đang có:

“…Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ.

Lấy người chống đối làm nơi giao du.

Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh….”



Câu cuối ở trên có thể nhớ những cách diễn đạt khác sau đây:

Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.

Oan ức không biện bạch, nghiệp chướng dễ tiêu trừ.

Sau một vài phút lắng lòng như vậy, chị thấy sự phiền não có vẻ nhẹ đi phần nào, chứ không

còn hậm hực, uất ức như những ngày trước kia.

Rồi cũng nhờ chơi thân với lớp bạn mới, chị đã được họ đưa cho nghe nhiều cuốn băng giảng
về đạo làm người. Từ đó, chị mới để tâm nhiều tới một điều làm tốt rất gần gũi và cũng là điều
lành cao quý hơn mọi điều lành khác. Ấy là lòng hiếu thảo với cả cha mẹ già hai bên. Chị có thể
làm ngay mà lâu nay chị đã quên bẵng.Trước đây, chị cứ nghĩ, cha mẹ chị và bên chồng đều đã
già cả rồi. Các ông bà đâu có cần gì nhiều tiền nên chị đã gởi về biếu rất nhỏ giọt, chỉ cho cha
mẹ mình.

Có trải qua mới thấy bậc cha mẹ vui sướng dường nào khi có đứa con biết nghĩ tới mình. Như
vào ngày sinh nhật của chị vừa rồi, chỉ có đứa con gái nhớ và gởi biếu chị một hộp kem dưỡng
da và một xách tay nhỏ. Giá trị chẳng đáng là bao. Chị có thể mua được. Vậy mà, chị mừng vui
quá đỗi vì ít ra cũng có đứa con nhớ tới công lao dưỡng dục của mình. Biết vậy, chị bắt đầu gởi
tiền về biếu cả hai bên song thân. Có lần, hai vợ chồng gởi tiền về biếu cùng lúc. Anh Phùng
nhận được hồi báo mới biết chị Ánh cũng thường gởi tiền biếu cha mẹ mình. Những việc làm
tốt của chị âm thầm, không phô trương nên có vẻ gây được ấn tượng tốt vào tâm tư anh
Phùng. Do vậy, thỉnh thoảng anh về ở nhà vào những ngày cuối tuần.

Một hôm, chị Ánh rủ anh đi chợ mua sắm các thứ để lo cho ngày giỗ gần đến. Lúc vừa xuống
xe vào chợ, một hình ảnh đáng thương hiện ra trước mắt hai người. Một phụ nữ da màu, ăn
mặc có vẻ tươm tất, đứng xin tiền với tấm bảng “khủng hoảng gia đình” trên tay. Bên cạnh là
chiếc xe đẩy, trong có đứa bé chừng bảy, tám tháng tuổi phải nằm chịu đựng dưới cái lạnh mùa
đông buốt thấu xương. Từ ngày kinh tế xuống dốc, người mất việc rất nhiều, nhưng chưa bao
giờ chị Ánh thấy cảnh ăn xin như thế. Có lẽ, đây đã tới bước đường cùng nên người đàn bà ấy
phải chấp nhận làm điều này. Chị Ánh thấy thật xót thương nên lấy tờ bạc mười đô đưa cho chị
với sự trân trọng, thông cảm sâu xa. Còn chị kia cũng biểu hiện sự biết ơn đầy cảm động. Cách
làm tỏ lộ tấm lòng rộng rãi thương người, cùng với cách cho có vẻ quá trang trọng của vợ làm
anh Phùng khó chịu ra mặt. Anh bảo anh không làm được vậy vì nghi người đàn bà ấy tạo cảnh
giả để xin tiền. Nếu ai cũng nghi ngờ như anh thì còn ai muốn giúp người trong cảnh “miếng khi
đói bằng gói khi no” nữa. Chị Ánh thấy thật khó giải thích ngay cho chồng vì chị cũng mới được
biết những người tâm chưa mở thường có tính nghi kị như vậy. Trước đây, chị cũng có tính đa
nghi dữ  lắm. Nhưng nhờ từ ngày học hỏi ở lớp bạn mới, chị mới nghiệm ra càng đa nghi, càng
bỏ mất nhiều cơ hội tốt đem lại nhiều lợi ích cho mình. Còn anh Phùng cũng khó chịu với chị về
cách cho. Theo chị vừa hiểu, bố thí quan trọng nhất là ở tâm. Bố thí với tâm chân thật, phát
xuất từ tình thương và tỏ lòng khiêm tốn là rất tốt. Vậy nên, cho với số ít nhưng tôn trọng kẻ
được cho, vẫn tốt hơn cho nhiều mà xem thường người nhận. Còn đồng tiền cho với tâm nghĩ



bị đánh lừa thì lòng tốt của mình còn đâu. Chị thầm nghĩ, chị sẽ tìm cách nói rõ với chồng nhiều
hơn về những điều ấy.

Hai người mải theo những suy nghĩ riêng tư nên vào tới chợ lúc nào không hay. Chị Ánh đi qua
sạp để cà chua, thấy giá rẻ nên chọn mua một ít. Lúc ấy, chị để ý một bà, từ lối ăn mặc đến
cách trang sức trông rất khác thường. Bà lựa cà chua bằng cách lấy hai bàn tay đưa xuống tận
đáy rồi tải lên trên mặt và bốc chọn. Anh công nhân làm cho chợ đứng bên cạnh thấy vậy, khó
chịu nói bằng tiếng Anh, có nghĩa tiếng Việt:

-Bà vui lòng lấy ở trên thôi. Đừng làm vậy, hư hết cà chua.

Bà sừng sộ trả lời cũng bằng tiếng Anh, có nghĩa tiếng Việt:

-Khách hàng là trên hết. Mày có biết điều đó không? Để tao vào, tao nói với chủ mày, cho mày
nghỉ việc, chứ mày làm mất lòng khách hàng quá.

Một người quen của chị Ánh cũng đứng mua cà chua, hiểu hết những gì bà nói, có vẻ tức bực
vì thái độ trịch thượng của bà. Chị tưởng bà là người Thái hay người Lào gì đó nên cũng nói
bằng tiếng Anh, có nghĩa tiếng Việt:

-Bà lắm lời quá. Mình lỗi mà không chịu nhận, còn làm dữ để dọa nạt người ta.

Biết người đàn bà vừa nói lời dạy đời mình là người Việt Nam, bà ta xam xam bước tới, xỉa xói,
nói:

-Bà nói ai lắm lời. Việc của tui kệ tui, mắc mớ gì tới bà mà bà xía vô.

Chị Ánh thấy sự việc có vẻ căng nên lôi chị bạn đi một hơi. Bà nọ còn hằm hằm, nói vói theo:

-Nhớ bài học này, lần sau câm mồm, đừng xỏ vào việc người khác, nghe chưa.

Anh chồng đứng nhìn vợ, vẻ khó chịu. Có lẽ anh không thích cách ăn nói ngang ngược của vợ.
Còn chị vợ đứng nhìn theo, có vẻ dương dương tự đắc. Anh Phùng không ngờ vợ mình lại có
cách cư xử ôn hòa đến như vậy. Anh đâu có biết chị đã học được một bài học là ai làm hung dữ
với mình, mình nên nhẫn nhịn cho êm chuyện. Sau nghĩ lại, họ sẽ hối hận. Đó là cách tốt nhất
để giúp họ chừa bỏ tính hung hăng.

Quả không sai, mấy tuần sau, hai vợ chồng người đàn bà đó vừa thấy anh Phùng, chị Ánh
trong chợ, đã vội lảng tránh, quay đi sang lối khác, nét mặt rất ngượng ngùng . Anh Phùng cười
nói với vợ:

-Vậy là em đã áp dụng đúng câu ông bà thường dạy: “dĩ hòa vi quý”.

Chị im lặng, mỉm cười rất tươi.

Anh Phùng thấy chị Ánh ngày càng học hỏi được thêm nhiều điều tốt nên rất vui. Tự nhiên anh
buột miệng rủ vợ đi dự Hội chợ Tết Âm lịch vào chủ nhật. Trước đây, chị rất ham thích tới



những nơi nhộn nhịp vui vẻ như vậy. Nhưng từ ngày, chị thường đi chùa niệm Phật thì những
thói quen kia tự nhiên biến mất. Chị sợ từ chối sẽ làm chồng buồn lòng nhưng đắn đo một chút
chị đành nói thẳng cảm nghĩ của mình. Anh Phùng đã không khó chịu, trái lại trên nét mặt anh
còn hiện ra sự cảm phục chị hơn. Chị Ánh mừng lắm, biết tình cảm của chồng với mình có
chiều hướng tốt nên chị muốn đưa chồng tới gần với nhóm bạn đạo của mình và đã rủ anh đi
thăm một đạo hữu bị đau nặng vào thứ bảy này.

Hôm ấy, tuy trời mưa rất lớn, nhóm của chị cũng phải đi thăm người bạn vì đã hứa. Lúc ra về,
chị Dung lái xe, lui vào đám cỏ ở sân trước và bị kẹt bánh nơi bãi đất sình. Mọi người rất lo,
chắc phải gọi xe đến kéo để một vài người kịp về đi làm. Giữa lúc ai ai cũng bối rối, không biết
tìm đâu ra số điện thoại của chỗ câu xe thì một người Mỹ trắng lái chiếc xe, giống như xe thợ
sửa chữa nhà, chạy quanh vào sân. Ông chẳng nói, hỏi gì, chỉ lặng lẽ lấy dây xích rồi móc vào
xe của ông và xe kia. Mọi người hồi hộp nhìn ông. Chỉ khoảng hơn năm phút, chiếc xe được
kéo ra khỏi vũng lầy. Mọi người thở phào. Một người trong nhóm, vội đến hỏi trả tiền cho ông.
Ông chỉ khoát tay và lên xe chạy đi. Lúc này, không ai nói với ai lời nào, nhưng có lẽ một vài
người biết chuyện đều nghĩ do cái “nhân” chị Dung đã giúp bà Mỹ trắng hết xăng trên xa lộ
ngày nào nên nay mới nhận được cái “quả” như vậy. Không bỏ lỡ cơ hội, chị Ánh đã kể lại câu
chuyện chị Dung giúp người cho mọi người và nhất là chồng nghe. Chị muốn làm vậy để chồng
thấy sự mầu nhiệm của luật nhân quả.

“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. Chị Dung đoán vậy nên dừng xe
lại để hỏi xem bà ta cần gì. Chị 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 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 Dung 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 nói chị đã nghe chị Dung kể câu chuyện này từ lâu lắm và không hề để ý đến. Nhưng
từ ngày cảm mến chị Dung, tự nhiên những việc làm tốt của chị ấy cứ hiện ra trong tâm trí
chị,…

Anh Phùng chú ý từng lời vợ kể và trên nét mặt có vẻ suy tư. Chị nói, riêng chị, chị rất tin vào
điều cứ giúp người, rồi sẽ có người khác giúp mình. Vì vậy, sau ngày ấy, chị đã mua “sợi dây
câu bình” và “cái bơm vỏ xe bị xẹp” để ai cần chị sẽ giúp. Chị nguyện học hạnh giúp người của
chị Dung và người Mỹ tốt bụng kia. Chị sẽ cố gắng giúp việc gì trong khả năng cho bất cứ ai,
với tấm lòng không vụ lợi.



Lúc ấy, lòng chị Ánh tràn ngập sung sướng vì những biểu lộ trên khuôn mặt chồng lúc nghe chị
kể chuyện. Chị thấy những niềm vui chị có trước đây, qua việc mua sắm những món hàng giá
trị, đã đắt tiền lại chỉ có một mình chị vui và chỉ vui trong khoảng thời gian ngắn. Còn lúc này,
tuy là kết quả từ việc làm của chị Dung nhưng chị thấy những rạo rực trong lòng sao lâng lâng
lạ lùng quá, trong khi sự chi tiền ra để giúp người của chị Dung chẳng đáng là bao, mà cái quả
nhận được làm chị và nhiều người cùng phấn khởi. Thật là những cảm giác thú vị tuyệt vời. Chị
Ánh thầm nghĩ và ao ước có ngày chị giúp người vô tư như vậy.

(mời xem tiếp phần cuối)


