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Vào thư, chị Thứ xin lỗi anh về những lời nói độc mồm, độc miệng chị đã dùng với anh. Rồi vì
khẩu nghiệp quá nặng, quả báo nhãn tiền đã đến với chị. Vì được nhiều người khen ngợi, ca tụng
nên chị đâm ra kiêu căng, tự phụ. Sự nhẫn nhịn của anh là một đức tính thì chị cho anh là thứ đàn
ông hèn. Chị thực sự muốn anh bỏ đi để chị tìm người chồng cho ra người chồng. Chứ có đâu,
người gì mà mình nói sao, cũng chẳng muốn trả lời. Anh càng im, chị càng giận nhiều hơn. Lúc
ấy, chị đã xem thường anh đến mức, sự thật là có yêu anh thì lại bảo thương hại anh. Thế rồi, chị
đã bị “gậy ông đập lưng ông” ngay mấy năm sau đó.

Phương bỏ nhà đi Sài gòn được khoảng hai năm thì chị lấy chồng, một anh vừa là chủ, vừa tài xế
xe đường dài. Được tin vợ anh ta bị đau ung thư chết, Thứ không muốn bỏ lỡ cơ hội, nhận lời lấy
anh ta vì đi buôn hàng chuyến mà có tài xế che chở cho, hàng hóa rất khó bị bắt. Hơn nữa, anh ta
rất vui tính, hoạt bát, không phải lừ đừ như Phương. Không ngờ, tay tài xế này bắt cá hai tay. Khi
vợ đang bệnh nặng, anh đã cặp bồ với một chị có sạp bán trong chợ và chị này đã mang thai. Thứ
hí hửng tưởng mình đang là bà chủ xe nên lên mặt với hành khách và họ ghét, đi báo cho chị vợ
kia. Thế là Thứ bị đánh ghen hội đồng. Vì quá giận anh tài xế sở khanh, chị mắng anh ta thậm tệ.
Nhưng anh ta từ phụ xe rồi lên đến tài xế đâu phải hạng vừa. Chị mắng anh ta một, anh đáp trả
tới hai, ba. Đến phút cuối, để chị không biểu lộ tính hung hăng nữa, anh kết luận:

-Tốt gì thứ bỏ chồng. Tôi “thương hại” mà lấy bà thôi.

Anh Phương nhớ đến đoạn này, lòng rất khoan khoái. Anh mỉm cười, nghĩ tiếp:

Chuyện xảy ra như vậy nhưng Thứ vẫn chưa thấy đó là nhân quả báo ứng. Tính tự cao vẫn không
chừa. Nhất là sau khi Phương cùng các con đi Mỹ rồi, chị càng thấy mình có giá. Bởi giờ chị như
gái chưa chồng con, mà lại đẹp, giỏi. Lúc này có đủ thời gian cho chị chọn lựa. Thứ phải tìm
người xứng đáng để lấy. Ước nguyện của chị đã thành. Chồng chị là một chủ tiệm buôn khá lớn
ở Sài Gòn. Anh ăn nói rất nhã nhặn, chững chạc. Hai vợ chồng cùng đứng bán ở cửa tiệm
khoảng một năm. Sau, anh giao hẳn tiệm cho chị trông coi vì biết chị có thể quán xuyến được.
Còn anh tính chuyện làm ăn khác. Rồi anh tham gia vào một tổ chức buôn lậu, bị bắt và bị kết án
tù. Khoảng năm năm sau, anh được thả về thì tiệm buôn không còn đông khách như xưa. Lượng
hàng trong tiệm cũng ít hơn trước.

Lúc còn trong tù, anh cứ nghĩ do tin tưởng vợ và giao cho chị mọi việc nên anh mới ra nông nỗi
này. Nay tiệm thì như vậy, rồi nhiều người thân nói ra nói vào, do vợ chồng không hợp tuổi nên
mới sinh ra những chuyện không may. Từ chỗ rất quí vợ, nay anh xem vợ như một thứ quỷ ám
trong nhà. Thêm vào, bị ở tù mấy năm, phải chung đụng với những người ăn nói cộc cằn, nên
anh bị nhiễm tính. Vì vậy, cứ thấy vợ làm gì trái ý là anh mắng nhiếc bằng những lời thô lỗ.
Tháng nọ qua năm kia, chị cắn răng chịu đựng, không dám hé miệng nói nửa lời. Cãi lại anh ta,



cơn giận của anh sẽ dữ dội hơn. Lỡ bị anh đuổi ra khỏi nhà thì làm sao tìm được nơi khác như ở
đây. Vì lúc này tuổi đã cao, chị không muốn chạy buôn bên ngoài nữa nên phải ráng cam chịu.

Nói vậy chứ sức người chịu đựng cũng có hạn. Thứ cảm thấy chán cảnh sống này. Rồi tình cờ,
chị gặp một người bạn học cùng trường hồi xưa. Thứ tâm tình với bạn mọi việc. Chị này giải
thích và khuyên Thứ rất nhiều. Chị thấy mọi điều chị ấy nói thật quá đúng cho trường hợp của
mình. Những lời của bạn cứ như vang vang trong đầu chị. Giờ chị mới nhận ra, với người đàn
bà, có tài và đẹp chưa đủ mà cần phải biết khiêm nhường nữa. Đây là điều căn bản cần cho giao
tiếp ngoài đời và cả trong cuộc sống hạnh phúc gia đình nữa. Có khiêm tốn, đời sống sẽ êm xuôi
trôi chảy. Còn như ngược lại là tự cao, mà xử sự bằng thái độ tự cao với ngoài đời thì gặp lắm
thất bại, còn với gia đình thì xào xáo mãi không yên. Sau bao lần gặp đắng cay, ngồi nghiệm lại,
Thứ thấy mình mắc phải tính ngã mạn và từ đó đã đưa tới nghiệp khẩu. Như vì quá kiêu ngạo
nên chị có cách đối xử gần như xem thường những người đến mua bán với chị. Đôi khi, chị còn
biểu lộ sự bực bội, nói năng lớn tiếng với họ. Thành thử tiệm buôn ngày càng vắng khách. Càng
nghĩ, Thứ càng thấy ân hận về những việc đã làm. Nếu không có bạn chỉ cho, biết bao giờ chị
mới nhận ra lẽ phải.

Rồi tiếp đến, đứa con lớn ở Mỹ gởi tiền về biếu chị và báo tin nó đã có việc làm. Còn đứa em,
cuối năm sẽ ra trường. Chị sung sướng quá. Chị nghĩ, từ nay, chị có các con giúp và thêm số tiền
chị dành dụm trước kia, sẽ đủ cho chị tiêu dùng thong thả ở tuổi sắp về già.  Chị không cần lệ
thuộc tài chánh vào chồng nữa. Chị không chần chờ, nói thẳng với chồng những cảm nghĩ của
mình rồi xin chia tay.

Thứ nhấn mạnh chị muốn nói hết, không giấu giếm, sự thật về một quãng đời của chị. Không
phải để chị van xin anh Phương một điều gì mà là để nhắc nhở anh rằng đừng xem thường luật
nhân quả. Hãy luôn nghĩ đến nó để tránh xa việc làm ác. Cứ nhìn vào kết quả đầy bi thương của
đời chị để làm gương. Trong khi có chồng hết sức yêu thương mình và biết lo cho con cái, chị
chưa hài lòng vì chồng không hoạt bát, vui vẻ. Chị đứng núi này trông núi nọ. Do đó, chị cố tình
muốn bỏ chồng để tìm một người khác vừa ý, rốt cuộc, kết quả là người sau chẳng bằng người
trước. Chị nhớ ông bà ta có câu khuyên dạy thật hay về điều này: “Chê tôm ăn cá lù đù.” Khi chị
biết được thì đời chị đã lận đận tới mấy đời chồng. Thật xót xa!

Nghĩ tới đây, anh Phương không cười vui. Lòng anh cảm thấy bùi ngùi, thương hại cho chị. Rồi
chị Thứ kể, tiếp sau sự việc này, chị nghe lời người bạn đã khuyên. Chị đi chùa thỉnh kinh sách
và nhất là các băng đĩa giảng Phật pháp để tìm hiểu và áp dụng vào cuộc sống. Chị mừng quá khi
đọc thấy một câu Cổ nhân dạy. Nếu chị biết trước và đem ứng dụng thì đời chị đâu có long đong
đến mức này:

“Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại”.

Lá thư đã cuốn hút anh Phương thật nhiều. Anh thích thú nghĩ tiếp. Thứ trách anh rằng anh đã có
tính nhẫn nhịn mà sao thiếu đức tính khoan dung. Chính vì thiếu tính ấy nên đời anh đã hai lần



gặp khổ và rồi còn làm liên lụy đến cả những người thân. Một lần vì quá chấp vào câu ca dao:
“Con cóc nằm nép bờ ao, lăm le đòi đớp ngôi sao trên trời” và quá chấp vào một tràng cười nên
anh mới về nói với cha mẹ và đưa đến cái chết hết sức bi thảm cho cả gia đình. Lần thứ hai, anh
quá chấp vào những lời nói nóng nảy, điên rồ của chị. Trong khi, đã từng có lần, anh khuyên chị
rằng “no mất ngon, giận mất khôn”, tức là anh đã biết những lời ấy của chị là không khôn. Vậy
mà, anh đã chấp và bỏ đi khỏi nhà, không một lời thư về, để rồi cả vợ chồng phải chịu nhiều
cảnh trái ngang.

Nghĩ đến đây, anh Phương vô cùng xúc động. Bao lâu nay, anh đâu có thấy được điều ấy. Lòng
anh  buồn tê tái. Chỉ do quá chấp nhất, để rồi phải lãnh những hậu quả hết sức đớn đau. Về
chuyện của hai người, phải chi hồi đó, đừng găm gút, anh chịu nghe lời thím Bảy khuyên thì vợ
chồng đâu gặp cảnh ê chề trong nhiều năm. Những câu: “Đừng vì một lý do nào mà bỏ nhau…”
và “… không trả bằng cách này cũng phải trả bằng cách khác…” cứ quanh quẩn mãi trong ý
nghĩ làm anh quá buồn khổ. Chờ cho nỗi cảm xúc dịu lại, anh nhớ tiếp:

Thứ còn nêu trường hợp của chị Trân. Đồng ý là chị ấy đã lừa anh. Nhưng anh không thấy rằng
nhờ chị ấy có tiền bỏ ra, lo làm mọi việc nên anh và hai con mới qua Mỹ rất sớm, ít nhất là ba
năm. Thời gian đó, anh và chúng đã làm ra biết bao nhiêu là tiền. Hơn nữa, chúng qua lúc còn
nhỏ tuổi nên mới dễ thành công như vậy. Đáng lẽ anh phải chịu ơn người ta mới phải. Đằng này,
anh không nhận ra mà cứ cho là người ta đánh lừa mình rồi ôm lòng hận họ.

Nghe các con nói, sau khi chị Trân bỏ đi chừng một năm, anh mang nhiều căn bệnh nguy hiểm,
dễ đưa đến cái chết như mất ngủ liên tục, bệnh tim và cao huyết áp. Có phải do tâm anh, lúc nào
cũng chứa đầy ắp những sự sân hận nên mới phải lụy vào thân những bệnh ấy không? Còn nữa,
có phải cũng vì cái tâm nặng trĩu hận thù ấy cứ canh cánh mãi bên lòng nên tóc anh đã bạc trắng
khi tuổi đời chưa tới năm mươi và sắc mặt anh lúc nào cũng biểu lộ sự cay cú của kẻ hận đời
không ? Thật tội cho anh! Anh đâu có biết rằng làm như vậy là anh đang tự giày vò tâm tư mình
để rồi rước khổ vào thân, chứ người mình thù ghét nào đâu có biết gì!

Nhớ tới đây, anh Phương ngừng. Anh thấy những lời chị Thứ nhận xét sao giống như người
trong cuộc quá. Anh đoán, có lẽ, trước đây, đã có lúc chị cũng có tâm trạng như anh. Nay nhờ
hiểu Đạo nên chị mới nhận ra điều đó. Bỗng dưng, anh nhớ tới lời một người bạn nói với anh hồi
lâu lắm: “cùng một vấn đề, người ngộ và kẻ mê sẽ có cách giải quyết khác nhau một trời, một
vực”. Rồi anh nghĩ tiếp:

Thứ mong anh đừng thù hận chị nữa. Những việc làm như mua nhà, tổ chức tiệc cưới trong nhà
gần nơi chị ở, ai cũng đều biết dụng tâm của anh. Còn việc anh cấm cản các con không cho
chúng bảo lãnh chị qua Mỹ, tới giờ này, anh đã nhận ra sai lầm chưa? Anh có biết, anh đã nhồi
nhét vào đầu chúng bao nhiêu cái xấu của chị để ép chúng làm điều bất hiếu không? Bởi, dù gì,
chị cũng đã nuôi nấng chúng ít nhất hơn mười lăm năm trong những ngày tháng vô cùng khó
khăn, cơ cực. Chúng đã gửi thư cho chị, bày tỏ sự ân hận và khóc rất nhiều khi đọc tin tức về
những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc mới lọt lòng, rồi sau được đưa qua Mỹ. Đến



khi chúng trưởng thành, còn biết về quê hương truy tìm nguồn cội. Các con nó nói, so công sức
chị bỏ ra để dưỡng dục chúng, còn lớn hơn gấp bao nhiêu lần sự mang nặng đẻ đau của những bà
mẹ đám trẻ mồ côi kia. Vậy thì tại sao chúng phải quên công ơn sinh dưỡng của chị? Chị biết đó
là việc làm quá sai của anh. Mong anh hiểu rằng bao nhiêu quả xấu liên tục đã đến với anh trong
cuộc đời này là do nhân ác anh đã gây tạo trong quá khứ. Vậy anh hãy ngừng mọi việc xấu, ác lại
ở đây là vừa. Nếu hai bên cứ trả thù nhau mãi thì bao giờ mới dứt!!! Chị có câu thật hay của Cổ
nhân dạy, anh nên ghi nhớ để dừng đi những toan tính đen tối nhắm vào chị:

“Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình”.

Anh Phương ngừng lại, ra vẻ suy tư. Anh cảm thấy lời dạy ấy thật thấm thía với anh. Anh ray rứt
vì xấu hổ qua những việc đã làm. Rồi anh nhớ tiếp:

Cuối cùng, chị Thứ khuyên anh hãy cố gạt bỏ những chuyện cũ đáng buồn của hai bên. Nay chị
muốn cùng anh lo một việc rất quan trọng cho vong linh những người thân của anh. Đó là việc
làm Trai Đàn Chẩn Tế để cầu siêu độ cho cha mẹ và hai đứa em …

Anh đang nằm trên ghế sofa, vừa nhớ điều đó thì tự nhiên bật mình ngồi dậy. Anh biết thời gian
gần đây có nhiều anh em bạn về Việt nam làm việc ấy. Tuy anh không hiểu nhiều về Đạo nhưng
anh biết đó là điều rất tốt cho những người thân của anh đã chết trong oan ức, tức tưởi. Tiếc rằng
anh đã không lo, để chị Thứ phải nhắc. Chị Thứ lại còn gợi ý muốn chung sức với anh nữa. Tự
nhiên, anh thấy xúc động vì tấm lòng của chị. Anh còn mến phục chị nhiều hơn khi nhớ tới lời kể
của thím Bảy là từ ngày chị ly dị chồng ở Sài Gòn về, năm nào đến ngày giỗ cha mẹ và hai em
của anh, chị cũng cúng chay cầu siêu ở chùa Sư nữ.

Tới đây, anh Phương thật sự kinh ngạc. Không ngờ, gần cuối cuộc đời, anh lại học được nhiều
bài học rất có giá trị, từ một người có lắm sai lầm, nay đã đổi mới hoàn toàn nhờ hiểu Đạo.
Trong những điều đáng ghi nhớ, đặc biệt nhất là tấm lòng vị tha và sự rộng lượng chân thành của
chị đã gây mối xúc cảm mạnh mẽ vào tâm hồn anh. Từ chỗ ghét cay, ghét đắng chị Thứ, thế mà,
chỉ nhờ nhận ra sự cao thượng của vợ cũ, anh đã bị cảm hóa bất ngờ. Giờ này, anh nghiệm thấy
không gì làm thay đổi tâm tính một con người từ xấu qua tốt nhanh bằng lấy lòng nhân hậu để
đối xử với họ.

Anh tâm đắc nhất là đoạn thư ở cuối. Theo anh, đó cũng là những điều tâm huyết chị Thứ muốn
nhắn gởi tới anh. Chẳng hạn chị nhắc nhở anh: “mọi việc đến với mình dù có nghiêm trọng đến
mấy thì nên mở chứ không nên gút, nên buông xả chứ không nên ôm sân hận vào lòng”. Thứ còn
nói, chị sẽ cảm thấy hết sức hạnh phúc nếu anh Phương làm được điều Phật dạy:

Lấy ân báo oán, oán tự tiêu tan.
Lấy oán báo oán, oán thêm chồng chất.



Vế trên anh đã đọc nhiều lần, nhưng lần này anh mới thấy giá trị. Vì anh mới nhận ra, lời dạy
này chị Thứ đã áp dụng trọn vẹn qua những việc chị đã làm cho anh. Anh đã vô cùng xúc động
về những việc làm ấy. Vì vậy, lòng anh lâng lâng sung sướng khi nhớ câu tuyệt vời đó.

Anh thật khó quên những việc làm cao đẹp của vợ cũ. Chúng đã giải tỏa hết bao uất ức, hận thù
đè nặng lên cuộc đời anh trong suốt nhiều năm. Nay anh nguyện sẽ cố gắng áp dụng lời dạy này
vào những trường hợp tương tự về sau. Anh hy vọng sẽ có những ngày sống trong khoan dung,
hỷ xả để tận hưởng những phút giây thật an lạc cho tâm hồn vào những ngày cuối đời. Rồi anh
nhớ tới câu cuối của lá thư. Anh thầm cám ơn chị Thứ đã cẩn thận nhắc anh phải luôn tránh xa
cách hành xử của người đời vì nó sẽ đem lại những kết quả phũ phàng mà thôi:

Lấy hận thù, trả hận thù,
Hận thù chồng chất, ngàn thu vẫn còn./.

**********


