Dấu ấn cuộc đời

Các bạn thân mến,
Chúng ta vẫn biết rằng: dù đã sẵn sàng hay chưa chuẩn bị, hay bất cứ đang ở
đâu….một ngày nào đó, chúng ta cũng phải chia tay cuộc đời này để thong dong
đến „một cõi đi về“
Riêng tôi, tôi tự hỏi, nơi về đó cũng sẽ có những người thân thương mà trong
những tháng năm còn biểu hiện đã luôn có nhau, tay trong tay, cùng chia ngọt xẻ
bùi, cùng lên bờ xuống ruộng, cùng nhe răng cười thoải mái và cùng lau nước
mắt cho nhau…. Rồi nơi đó có nắng mai hồng tung tăng trên bầu trời xanh, rồi
đêm đêm tôi cùng các bạn đạo đọc từng lời kinh viết trên lá bối dưới ánh vàng
của vầng trăng sáng…..? Có còn những ngày mới chào nhau bằng giọt nắng
trong vắt trên cành ? Có còn không những ngày xuân hiền hòa xúng xính đón
mừng được thêm tuổi mới ? Có còn không những trưa hè được bà, được mẹ dỗ
ngủ bằng những chuyện cổ tích thân thương ? Có còn tung tăng hứng những
chiếc lá vàng mùa thu đang rơi theo từng cơn gió ? Có còn được ấm áp cạnh bếp
lửa hồng bên những người thân thương, háo hức đợi từng trái bắp nướng thơm
phứt nổ lốp bốp ? Có còn….có còn ….như những gì tôi đã sống qua…? Hay
nhìn kỷ để thấy rằng tiền bạc, danh vọng, quyền lực…. của anh, của chị, của tôi,
của nó, của ai kia….tất cả rồi cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa !
Vậy điều gì có thể gọi là dấu ấn nổi bật (quan trọng ?) của tôi trong cuộc sống ?
Theo tôi thì:
Dấu ấn nổi bật không phải là những gì tôi thu góp được, mà là những gì tôi đã
chia bớt đi và không chờ đợi được nhận lại điều gì.
Dấu ấn nổi bật không phải là những gì tôi mang theo bên mình, mà là những gì
tôi đã dâng hiến, đóng góp cho đời.
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Dấu ấn nổi bật không phải là những thứ tôi học được cho riêng tôi, mà là những
tự chứng, kinh nghiệm gì tôi đã truyền lại được cho người khác.
Dấu ấn nổi bật không phải là những thành tựu tôi đã có được trong đời, mà là ý
nghĩa thật sự của các thành tựu do chính tôi làm được .
Dấu ấn nổi bật không chỉ là năng lực của tôi, mà chính là cái tính cách – là
những gì tôi hành xử với mọi người xung quanh.
Dấu ấn nổi bật là những khoảnh khắc tôi khắc ghi trong lòng người khác khi
cùng sẻ chia với họ những lo âu, phiền muộn, khi tôi có thể an ủi và làm yên
lòng họ bằng sự đồng cảm của mình, hay chỉ đơn giản là một cái nắm tay ân cần
với người đơn độc. một ánh mắt đầy hiểu và thương với người tôi quan hệ.
Dấu ấn nổi bật không chỉ là những ký ức hời hợt, mà phải là ký ức về những
người đã yêu thương, gần gũi tôi trong suốt cuộc đời.
Dấu ấn nổi bật đâu chỉ là tôi sẽ được mọi người luôn nhớ đến trong bao lâu, mà
là họ nhớ gì về tôi qua sự liên hệ của tôi với họ khi tôi còn biểu hiện.
Dấu ấn nổi bật cũng không phải là tôi đã quen biết thật nhiều người, mà là có
bao nhiêu người sẽ cảm nhận sự đau xót, thiếu vắng khi mất tôi trong đời.
Vậy thì, tôi ơi, hãy ý thức nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương, và luôn
thương yêu cuộc sống bằng trái tim từ ái. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới đem
lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống, vì đời sống của tôi có bao lâu đâu mà sao
quá hững hờ.
Còn các bạn để lại những dấu ấn gì ? chắc nhiều không kể hết.
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