Người tình định mệnh
Bài viết tham dự Ananda Viet Awards

Hôm nay trời nhẹ lên cao.
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.1
Mỹ Ngư cất tiếng hát nho nhỏ. Nàng buồn như tâm trạng câu thơ, chỉ man
mác, vu vơ không rõ nguyên do. Nếu quay ngược được thời gian trở lại bốn
chục năm về trước khi nàng là thiếu nữ thì còn hiểu được, nhưng đằng này...
Lòng buồn suy nghĩ mông lung, bỗng nàng nhớ lại lời Phật dạy; phàm việc gì
cũng phải do “duyên khởi“. Cái duyên của nàng bắt đầu là một giấc mơ. Một
giấc mơ thật kỳ lạ!
Nàng ít khi mơ. Đặt mình xuống sau vài câu niệm Phật, hồn vía nàng đã rơi
vào cõi hư vô. Với con người như thế, tâm địa như thế, làm sao hồn ma bóng
quế nào dám bén mảng đến tìm nàng, đến báo cho nàng biết các kiếp trước
đã quá vãng đời nàng. Làm sao nàng biết để giải mã các ẩn tình ngang trái xảy
ra dồn dập trong kiếp lai sinh đầy bí ẩn này.
Một hôm cô cháu gái đã kể vanh vách các chi tiết cùng “Người thật việc
thật“ của một bối cảnh xảy ra từ thời Mi nớp xăng cà cộ 2 vài ba kiếp trước.
Chỉ một mình Mỹ Ngư chấn động tâm can: vì chuyện như chuyện của mình, vì
cùng tâm sự.
Cô cháu kể rằng trong giấc mơ thấy một người đàn ông tự xưng là Hải Mã
hiện ra, tay xách va-li đứng trên ban công một ngôi nhà sang trọng. Chàng
chờ một người đã lâu lắm rồi, tìm hoài tìm mãi không gặp. Trước khi bỏ đi,
chàng chỉ nói được mỗi một câu: “Vợ chồng tìm nhau đã mấy kiếp rồi mà sao
bây giờ vẫn chưa đến“. Cô cháu nghe xong rùng mình tỉnh giấc.
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Bài thơ “Chiều“ của Xuân Diệu.
Thời những năm 1900 - tiếng Pháp bồi - ý diễn tả sự cổ lỗ.
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Hải Mã là người tình cuối đời của nàng Mỹ Ngư, họ gặp nhau rất trễ trong
kiếp này. Chẳng những trễ mà còn ngang trái, nàng vẫn ứa nước mắt mỗi khi
nhắc lại, mỗi khi chiều xuống, mỗi khi mưa phùn bay lất phất... Nhờ thời buổi
A Còng, muốn nói chuyện gì thì cứ nhắn qua Viber, nói đến quên cả giờ nấu
cơm cũng chẳng sao. Cuộc tình của họ đã bị giấc mơ oan nghiệt của cô cháu
lật tẩy. Người chồng hiện tại của nàng kiếp này chính là người tình kiếp trước
nàng hằng mơ tưởng muốn bỏ chồng đi theo, còn người tình kiếp này lại là
người chồng cũ bị vợ phụ bạc mang mối hận tình đi tìm nàng khắp thế gian.
Nàng bị giày vò trong nỗi tuyệt vọng của người đàn bà - nhân vật của bài
hát “Hận tình trong mưa“ - lời nhạc diễn tả một người đàn ông si tình, ngày
nào cũng ra công viên ngồi trên ghế đá chờ đợi người yêu. Nàng hẹn mà
không đến, để chàng chờ từng ngày đến mỏi mòn, hơn cả hai chục năm rồi
chàng bị mù luôn đôi mắt. Vậy mà hơn hai chục năm mỗi ngày chàng đều hát:
“Người yêu dấu ơi! Về đây với tôi“ 3.
Mỹ Ngư sống trong ảo giác như thế! Bạn bè nàng biết chuyện, người
thương cảm, kẻ cười chê gọi nàng là “Madame de hoang tưởng“. Họ cho nàng
ngụy biện, định dùng quá khứ tiền kiếp để che đậy cho hành vi “tà dâm“ bất
chính của mình. Nhưng trong tự đáy thâm tâm nàng vẫn tin câu chuyện có
thật, chẳng lẽ A Lại Da Thức của nàng đã đưa sai tin tức? Mỹ Ngư rất tin nhân
quả ít nhất ba đời, mới giải thích được các sự việc xảy ra trong hiện tại và cho
cả tương lai. Nàng đâu dễ đầu hàng nghịch cảnh, khi tự tin vào Pháp Phật
nhiệm màu sẽ giải được tất cả các khổ đau oan trái, nếu ta chịu khó thực
hành.
Một hôm nàng tìm đến ngôi chùa trong vùng nghe thuyết pháp, có vị Hòa
Thượng đạo cao đức trọng nổi tiếng về vấn đề tâm linh, đang làm chuyến vân
du hoằng pháp độ sinh. Đề tài chính vẫn là niệm Phật thế nào mới được vãng
sanh trong giờ phút lâm chung. Theo Người, chỉ có hai trường hợp: một là
niệm Phật “nhất tâm bất loạn“, hai là chỉ cần nhớ tới một chữ Phật thôi cũng
được ít nhất “đới nghiệp vãng sanh“. Vì lúc ấy tấm thân tứ đại đang từ từ tan
rã, đau đớn vô cùng. Bao nhiêu cảnh sắc hiện ra tại sao ta không nhớ mà chỉ
nhớ đến Phật mà thôi. Chỉ một điều này cũng đủ cho Phật A Di Đà giang tay
cứu vớt như 48 lời nguyện của Ngài trong Kinh Vô Lượng Thọ.
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Bài hát “Hận tình trong mưa“ của Koibito Yo - lời Việt của Phạm Duy.
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Mỹ Ngư nghe được bài pháp, mừng rỡ, nàng biết mình phải làm gì để tháo
gỡ những dây oan nghiệt quấn chặt đời nàng từ bao kiếp trước. Để trả lời câu
hỏi: “Có Ma hay không?“, vị Hòa Thượng khẳng định là có, nhưng chỉ là một
loại Ngũ Ấm Ma, mà Sắc Ma đã tan tành theo mây khói, cát bụi đã trở về với
cát bụi, chỉ còn các loại Ma: Thọ, Tưởng, Hành, Thức hiện lên quấy phá mà
thôi.
Ôi! Sao đơn giản thế! Chàng Hải Mã - người tình định mệnh của nàng kiếp
này là một Sắc Ma của người chồng tiền kiếp. Chàng lúc nào cũng sát cánh
cùng bốn người bạn tâm giao: Thọ Ma, Tưởng Ma, Hành Ma và Thức Ma, lập
thành một nhóm “Chúng mình năm đứa“ đến đòi nợ nàng. Chàng là chủ nợ kia
mà, món nợ tình này nặng lắm, không dễ cho qua. Đã có lần chàng chỉ vào
mặt nàng nói giọng đanh thép:
- Luật nhân quả rất công bằng, phải trái phân minh. Bà và tên chồng của bà
phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.
Chưa kịp để nàng rùng mình sợ hãi cho những diễn biến đột nhiên xảy ra
trong buổi gặp gỡ, đáng lẽ ra phải trìu mến yêu thương. Chàng bồi thêm câu
nữa với nét mặt đầy vẻ bi ai:
- Còn nỗi thống khổ của người chồng bị vợ phụ bạc như thế nào, diễn tả
làm sao cho thấu!
Câu chuyện trở nên gay cấn khi chàng Thọ Ma trong người chàng Hải Mã
nhắc lại chuyện xưa, làm tim chàng đau nhói. Thế rồi cả năm chàng Ma trong
băng đảng “Ngũ Ấm Ma“ cùng hùa vào tấn công một cô nàng chân yếu tay
mềm, nhưng có một lòng tin Tam Bảo thật kiên cố, vững như thành đồng.
Trong tình huống ấy nàng chỉ biết ngồi yên lặng niệm Phật, chờ bọn ma quân
trong người chàng Hải Mã chửi rủa hả hê, rồi vui vẻ rút lui. Phần nàng Mỹ
Ngư tự hứa với lòng, từ đây phải thành tâm sám hối lạy Phật mỗi ngày để ăn
năn hối cải cho tội lỗi ngày xưa. Nàng phải đuổi ngay 51 con “Nặc Nô“ đầy tớ
trong nhà, cho nghỉ việc dài hạn không lương để khỏi làm tổn thương chàng
Hải Mã của nàng thêm một lần nữa.
Mỹ Ngư đang tìm kế sách đối phó với người tình định mệnh, phải xử thế
làm sao cho chàng tự động rút lui với lời ly biệt: “Thôi, thôi… tôi cho bà xù nợ
đấy!“
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Nàng vấn kế tứ phương, từ các bậc Cao Tăng đến các bạn đạo miệt vườn.
Mỗi người mỗi ý, khiến nàng đôi lúc muốn nổ tung cả đầu. Cuối cùng vẫn tìm
ra được ba giải pháp, tùy nàng lựa chọn làm sao cho thích hợp với căn cơ.

. Kế sách thứ nhất, nàng phải dứt bỏ cả hai chàng rồi vào Chùa cạo đầu đi
tu tương tự như chuyện tình Lan và Điệp. Cạo đầu ư? Đám tóc xanh kia đâu
có tội tình gì mà bắt ép nó chui vào đống rác. Mà tóc chui vào đống rác thì cái
tâm kia có tịnh hơn không? Tóc cạo xong thì tóc mọc lại. Nghe nói còn mọc
mạnh hơn lúc xưa. Có thể tóc sẽ hết đen mượt mà còn ướm màu phiền não.
Còn khổ hơn. Nàng chưa chịu cạo cái tâm tình ái lăng nhăng, cạo đầu chỉ là
hình thức, nhưng cái tâm u uẩn cũng giết lần giết mòn nàng thôi. Tâm u uẩn
của đầu có tóc hay không tóc cũng làm con người chết mòn. Vả lại cửa Phật là
nơi thanh tịnh dành cho người giải thoát, chứ không phải bệnh viện tâm thần
hay viện dưỡng lão đón nhận những người thất tình như Mỹ Ngư. Tuy nhiên
tất cả đều vô thường, đến hạng người “Nhất xiển đề“ không có niềm tin vào
Phật Pháp cũng được thành Phật, đã nói là vô thường mà! Ngoài ra trông
gương của các nàng Liên Hoa Sắc và Ma Đăng Già, trước khi họ đến với Phật
Pháp quá khứ của họ như thế nào? Thế mà chỉ cần một thời gian ngắn học
Pháp Phật họ đã chứng quả vị A La Hán thuộc hàng vô sanh. Đấy là duyên
may của họ gặp Phật ra đời, chứ thời nàng Mỹ Ngư chưa gọi là mạt pháp là
may lắm rồi! Ở đâu còn có Chánh Pháp thì Mạt Pháp không thể xuất hiện, do
đó Mỹ Ngư có thể thõng tay đi thẳng vào Chùa khi tâm nàng đã rũ sạch lòng
trần và cửa Phật từ bi lúc nào cũng rộng mở đón nàng.

. Kế sách thứ hai, coi trọng cả hai người đàn ông trong đời: với người
chồng kiếp này phải làm tốt bổn phận người vợ, người mẹ trong gia đình và
cảm hóa chàng sống cho đúng đường, không được đi tắt về ngang. Với người
chồng tiền kiếp, xem như bạn tri kỷ, hướng dẫn chàng học Phật để trở thành
Pháp lữ của nhau. Giải pháp này đi đúng bài bản trong sách vở không chê
trách vào đâu được, nhưng hãy xem nàng Mỹ Ngư đàm đạo với chàng Hải Mã
về vấn đề Cận tử nghiệp.
Mỹ Ngư nhớ đến câu chuyện gây xôn xao một thời của đôi vợ chồng già
tỉnh Hà Giang. Họ sống với nhau rất đầm ấm không con cái hơn bốn mươi
lăm năm ròng rã. Đến lúc tuổi già với căn bệnh nan y ập xuống, trong cơn đau
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đớn mê sảng bà buột miệng gọi tên người tình cũ. Thế mà Hải Mã của nàng
cứ khen lấy khen để hành động của cụ ông, dám thuê xe về Nam Định tìm
người tình cũ cho vợ, tìm không được cứ ray rứt mãi về tội không thỏa đáng
được ước nguyện sau cùng của người vợ yêu.
Mỹ Ngư nghe xong câu chuyện, nhẹ nhàng phản biện lại những gì mình
hiểu được: Theo nàng, lúc tấm thân tứ đại, đất, nước, gió, lửa sắp tan rã, đau
đớn vô cùng. Nếu là người trí họ sẽ quán không cái sáu căn, sáu thức với sáu
trần để trở về tư duy bát nhã, tức là giải thoát ra đi nhẹ nhàng. Còn người
thường sẽ nhớ đến những giây phút hạnh phúc trong cuộc đời được giữ
trong tàng thức. Vậy chuyện cụ bà trước khi chết gọi tên ai đó cũng chỉ nhớ
đến những dấu ấn đã hằn sâu trong cuộc đời, chứ không nhất thiết phải “Giữ
mãi trong tim bóng một người” như lời thơ của TTKH.
Nhưng Hải Mã của nàng nghĩ rất đời thường, vội vàng “phong thánh” cho
cử chỉ dễ thương của ông chồng kia. Nghĩ đi, nghĩ lại, rất rộng lượng vị tha
nhưng tiềm ẩn nào đó chính để tự thỏa mãn cái ngã của mình, ngay trên cái
chết của người vợ hiền.
Một lần khác, bên tách cà phê chàng Hải Mã đem câu chuyện hư cấu của
một nhà văn, chàng có phần ngưỡng mộ cho óc tưởng tượng phong phú của
ông văn sĩ ấy. Ông ta dám dàn dựng một “Phút cuối“ thật lâm ly bi đát cho
một cuộc tình, nàng bị ung thư phổi vào giai đoạn cuối, ước mơ được thăng
hoa với người yêu lần cuối. Mỹ Ngư nghe xong muốn đột quỵ cho những đột
phá trong văn học, với nàng chỉ đơn giản là ý tưởng điên rồ của những người
bị uẩn khúc tình dục. Phút cuối ấy, với căn bệnh nan y như thế, nàng thở còn
không ra nữa là suy nghĩ đến điều gì khác với tâm trí rối loạn. Cái nàng cần
lúc ấy là Morphin thuốc giảm đau.
Nếu cứ đàm đạo với nhau kiểu này mãi đến bao giờ mới thành pháp lữ của
nhau. Họ phải có đề tài để nói chuyện chứ chẳng lẽ yêu nhau chỉ nhìn về một
hướng của cái Tivi, hay mỗi người ngồi mỗi góc bấm máy điện thoại à ơi với
thế giới ảo xa vời.

. Kế sách thứ ba, cần nhiều thời gian để chuyển hóa tâm thức. Các bạn đạo
của nàng biết chuyện cũng khuyên nàng nên bỏ chạy mối tình của chàng Hải
Mã, đã thọ Bồ Tát Giới rồi mà còn bày chuyện yêu đương, không sợ phạm giới
hỏng hết bao nhiêu công lao tu học bấy lâu. Thoạt nghe rất chí lý, nhưng chỉ
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là giải pháp tạm thời ấn niềm đau nỗi nhớ xuống tận đáy tim. Nàng nhớ lời
của một vị Thiền sư nổi tiếng, phải nhận diện khổ đau, ôm ấp vuốt ve rồi
chuyển hóa nó, đừng nên tưới tẩm thêm. Đã có đường đi rồi, ta không còn lo
sợ. Nghe xong tưởng như là đã ngộ, nhưng không biết chuyển hóa bằng cách
nào đây?
Thì cũng phải có phương pháp chứ, trước tiên nàng nên soi vào tận trong
tâm xem mình muốn gì? Có phải nàng còn tham tình, tham ái lắm không? Nếu
không tại sao lúc nào cũng khao khát gửi tín hiệu yêu. Nàng sợ sự đơn độc
nên kiếm một bờ vai dự phòng, vì con người khi sinh ra trong đơn độc và khi
chết cũng đơn độc, vậy khúc giữa nàng muốn trám nỗi buồn của mình bằng
những niềm vui đi mượn. Khi đã đi mượn niềm vui của ai đó là đã bị lệ thuộc
vào người ta, cho hạnh phúc mới được hạnh phúc, bắt khổ đau thì cứ khổ đau
dài dài. Vậy “Tự do tuyệt đối” nó nằm ở đâu? Không đâu xa, chính là trở về
với trạng thái cô độc tuyệt vời!
Nàng phải xử trí ra sao cho trọn tình trọn nghĩa với hai người đàn ông yêu
nàng tha thiết, cứ tạm cho họ yêu nàng say đắm đi. Cả hai muốn cản bước
chân nàng, không cho nàng đi theo Phật A Di Đà. Họ trải thảm yêu rồi rắc đầy
kẹo đắng bọc đường thật ngọt ngào cho nàng hoa mắt, chẳng còn tâm trí đâu
nhớ tới Đức từ phụ của nàng. Đến bây giờ nàng mới hiểu, đi theo Sư Phụ đã
hơn hai chục năm mà nàng vẫn chưa thuộc nổi thần chú Thủ Lăng Nghiêm.
Chỉ nhớ được vài chữ “Bà già bà đế bà da…” là hết cỡ! Rồi còn trích câu vè
dân gian ra ngụy biện cho cái đầu mịt đặc chứa đầy một chữ Yêu: “Đi lính sợ
ải, làm Sải sợ Lăng Nghiêm”. Khó thế ai mà thuộc nổi! Nhưng nếu khó đến nỗi
không làm được thì sao mấy bà bạn đạo ít chữ, lúc đầu đọc kinh phải ghép
vần, vậy mà sau mấy tháng là có thể nhắm mắt tụng ro ro.
Nhắc đến Sư Phụ, nàng chợt nhớ đến hình ảnh của Người khoảng hai mươi
năm về trước, đã đem Thuyền Bát Nhã ra vớt nàng ngoi ngóp trầm luân trong
biển Ái. Rồi còn cho nàng Quy Y Tam Bảo và thọ ngũ giới với pháp danh Giới
Hương, nén hương thứ nhất trong ba nén hương Giới Định Huệ cao cả tuyệt
vời. Trong khi nàng Kiều chỉ được Hoạn Thư tự biên tự diễn bắt mặc áo nâu
sòng, trao cho pháp danh Trạc Tuyền là biến thành Ni Cô, ngồi chép Kinh
trong Quán Âm Các.
Vậy trong hai mươi năm tu tập Giới Hương của Sư Phụ đã hóa giải các nội
kết của mình tới đâu rồi? Nói là hóa giải là hơi quá cao, phải dùng chữ cho
chính xác hơn là chuyển hóa từ từ các nỗi khổ niềm đau. Cũng được phần nào,

7

nếu không nàng đã chẳng còn sống sót tới ngày hôm nay. Lúc mới bước chân
vào cổng Tam Quan, nàng thấy “Sông là Sông, Núi là Núi” như lời vị chân tu
nào đó cảm nghiệm, với nàng phải đổi lại là “Chồng là Chồng, Con là Con”.
Nhưng sau thời gian dài tu tập nàng thấy “Chồng không phải là Chồng, Con
không phải là Con”, muốn vất bỏ tất cả để theo đạo giải thoát tránh mọi khổ
đau của một kiếp người. Do đó trong nhà đã xảy ra nhiều tình huống trái
ngang không lối thoát. Đến một lúc nào đó, nàng ngộ ra rằng “Chồng vẫn là
Chồng, Con vẫn là Con”, nên sẵn sàng trở về mái nhà xưa, biến cái đời rất
thường với cái nhìn chánh niệm thành một cõi Niết Bàn tại thế.
Mái ấm gia đình của nàng chưa được an vui bao lâu thì người ấy xuất hiện.
Nhưng bây giờ nàng đã ngộ ra ngay câu chuyện tình tay ba canh cánh bên
lòng, cần được nội soi chiếu đèn pha vào rửa sạch tim đen, rồi bôi thuốc dán
hiệu “Tự do tuyệt đối” để đạt được trạng thái “Cô độc tuyệt vời”.
Giờ đây Giới Hương đã biết mình phải nương tựa vào chính mình, phải thắp
sáng ngọn đèn trong tim để là “ngọn đèn trí tuệ“ soi sáng con đường đi. Quá khứ
đã đi qua, đừng hoài công tìm kiếm chỉ chuốc thêm sầu não. Tương lai thì chưa
đến chẳng nên trông ngóng đợi chờ. Nàng sẽ bước những bước chân thảnh thơi
trong hiện tại, dưới sự soi sáng của ngọn đèn trí tuệ.

Hoa Lan.
(2017)

---
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