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Mỗi ngày mỗi mất 

                                        

 

Các bạn thân mến,  

Một người bạn thân kể với tôi về chuyện không vui mà bạn ấy đã và đang trải 

qua mấy tháng gần đây: bạn đã có những dấu hiệu đầu tiên của chứng mất trí 

nhớ vì tuổi già! Điều làm bạn rất lo lắng là mặc dù nhận thức vẫn còn sáng suốt, 

nhưng khả năng ghi nhớ, sắp xếp dữ kiện của não bộ cho thấy  ngày càng mờ 

nhạt và rối loạn. Đi Bác sĩ thì họ cho đây là diễn tiến thoái hóa bình thường ở 

những người lớn tuổi. Tôi nhớ đến câu nói của má: „Má bây giờ đã già lẫn rồi!“  

Tất cả chúng ta đều sẽ phải trải qua giai đoạn suy tàn như thế, đúng như tuệ 

giác của Bụt đã dạy: tất cả mọi hiện tượng, hữu tình hay vô tình đều phải nằm 

trong tiến trình Thành Trụ Hoại và Diệt. Và chúng ta là con người cũng không 

thoát khỏi cái quá trình tự nhiên này, tuy rằng mức độ suy yếu hay già lẫn có 

thể nhanh chậm khác nhau, nhưng nói cho cùng, tất cả chúng ta đều như 

những chiếc lá lú mầm non khi nắng xuân về, được nhựa cây gió nắng nuôi 

dưỡng vui đùa suốt cả mùa hè với màu xanh tràn đầy sức sống, rồi màu áo sẽ 

đổi sang vàng úa dưới nắng hanh vàng của tiết thu và sau cùng sẽ thanh thản 

lìa cành trơ trụi theo dòng sông trôi về một hướng khi mùa đông có mặt. Nó là 

như vậy. Định luật tự nhiên này và luôn cả tuổi già không bỏ sót hay buông tha 

cho bất cứ một ai. 

Thế nhưng chung chung, rất ít người quan tâm đến sự thật này, họ vẫn sẵn 

sàng phung phí sức khỏe hoặc nhiều nguồn lực khác của thời gian còn nhiều 

sức lực một cách vô cùng đáng tiếc. Họ quên một sự thật quan trọng là, mọi sự 

mất mát về mặt vật chất đều có khả năng tìm lại, mua lại, gầy dựng lại được, 

nhưng thời gian còn khỏe mạnh và nguồn sinh lực lẫn năng lực đi kèm của nó 

thì không thể nào tìm lại một khi đã mất đi. 

Các bạn thân mến, 
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Mỗi một ngày qua của chúng ta không chỉ đơn giản là 24 giờ trôi đi trên chiếc 

đồng hồ, mà nói cho chính xác, mỗi phút giây, mỗi 24 giờ đó bao giờ cũng là cơ 

hội duy nhất và cuối cùng để mỗi chúng ta chọn lựa cho mình một cách sống 

an lành tốt đẹp. Nhiều ngày sống có ý nghĩa sẽ kết thành một cuộc sống có ý 

nghĩa, và một cuộc sống vô nghĩa là kết quả của những chuỗi ngày vô nghĩa 

(Stt)  

Các bạn có đồng ý như vậy không? Mỗi ngày là một cơ hội cuối cùng, bởi thời 

gian sẽ không bao giờ quay ngược lại để chúng ta thay đổi những gì đã làm vì 

chúng ta vô tình hay cố ý đã để mất cơ hội quý giá đó rồi. Và mỗi một sai lầm 

hay tiếc nuối sẽ luôn đọng lại trong ký ức chúng ta, không thể nào xem như 

chưa từng có. Cho dù trong cuộc sống chúng ta cũng có thể sẽ còn nhiều cơ hội 

để làm điều tương tự, nhưng đó vẫn không phải mang tên là cơ hội mà ta đã 

mất. Khi hiểu rõ như vậy, chúng ta không thể nào không trân quý mỗi một giờ, 

một ngày đang đi ngang cuộc đời mình, vì khi đó chính là cơ hội để ta chọn làm 

một điều gì thực sự có ý nghĩa, có đẹp, có an lạc cho cuộc đời này, vì „không ai 

tắm hai lần trong cùng một dòng sông“. 

Chúng ta phải nhìn nhận tuổi già là một giai đoan tất yếu trong cuộc đời mỗi 
người, khả năng mắc bệnh và sự suy yếu sức khỏe cũng cao hơn, nhưng không 
có nghĩa là tuổi già phải gắn liền với ốm yếu bệnh tật. Cách sống và môi trường 
sống có ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ lão hóa của thân tâm, giúp chúng ta 
tránh khá nhiều bệnh mãn tính. Đây là một nghệ thuật sống mà bất cứ ai cũng 
có thể làm được càng sớm càng tốt. Chúng ta cần một lối sống cân bằng hợp lý, 
khoa học và một tinh thần luôn lạc quan, minh mẫn và cởi mở. 

- Tập thể dục hay vận động rất cần thiết cho người cao tuổi, bất kỳ loại 
hình vận động nào phù hợp cũng làm tăng khả năng chống chọi bệnh tật 
và sự lão hóa của não bộ, tăng mật độ xương, dẻo dai, khối lượng cơ 
được bảo tồn, tinh thần và sức khỏe sẽ được cân bằng, thí dụ như 
thường xuyên đi bộ, chạy bước nhỏ, đạp xe đạp…. 

- Để ý đến các chất ăn uống hằng ngày, không thái quá, theo khoa học và 
hợp lý để ăn được và tiêu hóa được. rau củ quả, trái cây và các loại hạt 
để tăng cường sức khỏe, chống ô-xi-hóa, đẩy lùi cholesteron thừa ra khỏi 
cơ thể phòng chống xơ vữa động mạch. Ngoài ra nên hạn chế các thức ăn 
nhanh, bán sẵn bởi chúng thường làm tăng tốc sự lão hóa vì chứa nhiều 
đường, nhiều dầu mỡ….Nên tập bỏ đi thú uống rượu và hút thuốc. 

- Nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe, ít ra là một lần trong năm, kiểm tra 
máu, lượng mỡ, nước tiểu…nên làm một số xét nghiệm định kỳ như điện 
tim, siêu âm tổng quát để luôn có thông tin cập nhật về sức khỏe của 
mình. 
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- Trí óc cũng cần được vận động. Tạo cho mình một sở thích, thói quen, 
học thêm những điều mới mẻ, như du lịch, học ngoại ngữ, đọc sách, chơi 
cờ…giúp não được kích thích, hoạt động thường xuyên, tránh được 
những bệnh về nhận thức hoặc mất trí nhớ sớm. 

- Dành thời gian để thư giản, tránh căng thẳng, học những phương pháp 
để tâm an tịnh thư thả, biết chấp nhận và sống tùy thuận tùy duyên. 
Buông xuống những cảm xúc tiêu cực làm tâm thần dễ rối loạn. Tránh 
những quan hệ bạn bè không đi đến đâu mà chỉ toàn là phiền toái. Đừng 
để những lo lắng không đáng lôi kéo vào vòng bế tắc. Những người sống 
thọ và khỏe mạnh thường sống một cách ôn hòa, lạc quan, quan tâm và 
hoan hỷ cùng với niềm vui của mọi người chung quanh. 

Các bạn thân mến, 

Không chỉ riêng tôi, chắc chắn các bạn cũng đã có rồi cho mình những bước đi 
cho năm tháng tới, trên đây chỉ là những chia sẻ theo thiển ý, nó còn tùy thuộc 
vào rất nhiều yếu tố nghiệp duyên của mỗi người nữa. 

Với tôi, tôi không dám tính toán những việc xa vời mà luôn vui sống từng ngày. 
Từng ngày tôi không quên rót vào tâm mình những lời kinh tiếng kệ, những lời 
dạy của Bụt, của Sư Ông và các Thầy Cô yêu kính. Từng ngày đi dạo, tôi cho hồn 
mình ngữi, ngắm nhìn nào hương, nào sắc của các nụ hoa, dù đó là bông dại 
bên đường không có gì là cao sang cả. Tôi sung sướng khi rau húng, rau ngò, 
từng cọng tía tô đang biểu hiện lại sau một mùa đông lạnh giá. 

Từng ngày, tôi lau các vết tro của bình hương rơi rớt trên bàn thờ Bụt, và lạ 
lắm, lau dọn bên ngoài mà sao lòng cũng cảm thấy nhẹ tênh? 

Từng mỗi sớm mai thức dậy, tôi mỉm cười nghe tiếng chim ríu rít gọi nhau bên 
bụi trúc quanh nhà, để mở rộng vòng tay ôm lấy tôi và ôm những người tôi 
thương dù có những người cách xa tôi cả nửa vòng trái đất và gửi lời cảm ơn về 
những ân tình tôi nhận được luôn cả những lúc giận giận hờn hờn đối với 
những người đang gần cũng như đang thật xa tôi. 

Để rồi từng ngày và từng ngày, tôi ý thức rõ hơn sự vi diệu của những nụ cười 
quanh tôi với bao điều mầu nhiệm nho nhỏ giản đơn…cũng đầy đủ lắm rồi… 

Chắc các bạn cũng đã hay đang nghĩ như tôi: chúng ta đôi khi giống như chiếc lá 
khi thu về, đã vô tình bỏ lại những thứ bình dị nhưng quý giá có ngay bên mình 
để đuổi theo những ao ước mơ hồ do vọng tưởng đảo điên gây ra. Chùm bong 
bóng thường rất hấp dẫn với màu sắc rực rỡ của nó, nhưng nó lại rất dễ vỡ 
tan….Rồi một khi quay đầu nhìn lại, ta mới biết những thứ mà chính tay ta rũ 
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bỏ là những thứ đáng được trân quý sẽ không bao giờ tìm lại được nữa, và 
những thứ mà ta cả đời vất vả theo đuổi, lại không phải là thứ mà sinh mệnh ta 
cần. Xin đừng để đến khi không thể vãn hồi lại, thì mới hối tiếc những điều 
hạnh phúc hết sức bình dị ta đang có trong tầm tay, vuột mất rồi, ta không tìm 
lại được nữa đâu. Tất cả là nhân duyên, hãy nắm bắt đừng để như chiếc lá lìa 
cành 

Từng ngày tôi lại ngồi tĩnh lặng, nhìn lại lòng mình. Và mỗi ngày đều là ngày mới 
lạ - thêm vui dù chỉ có một nụ cười – để ý thức rằng: mỗi ngày mỗi mất…. 
 

Hiên trúc  tháng 5.2021 

Bông Lục Bình 

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại: 
http://www.vietnamvanhien.org/TamHaiDuc.html 
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