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Sống giản đơn 

 

 Các bạn thân mến, 

Cả cuộc đời bôn ba, cơm áo gạo tiền, đấu đá để có chỗ đứng trong thiên 

hạ….không phải là chuyện dễ. Ai đã qua chặng đường này rồi thì chắc chắn sẽ 

biết đá biết vàng. Phần đông, ở tuổi về hưu, ta hay nhìn lại và thầm mong cuộc 

sống của mình ngày càng giản đơn hơn xưa để thanh thản nếm hương vị của cuộc 

đời, có được an nhàn hạnh phúc. Điều này đòi hỏi ta phải hiểu biết và nhất là 

quyết tâm kiên trì thực tập. 

Ham muốn của ta thì vô hạn, đã muốn rồi ta sẽ tìm đủ mọi cách để có cho bằng 

được, đôi khi bằng luôn cả những thủ đoạn không đạo đức. Chính những ham 

muốn này giam hãm ta ngày đêm, cho nên bớt một chút ham muốn, khát khao…ta 

sẽ thấy mình thoải mái, tự do hơn. Muốn được như vậy, ta phải sống sao để chính 

mình cảm thấy hài lòng với mình trước nhất, nó làm cho ta tự tin hơn. Nếu cả đời 

chạy theo vật chất, cám dỗ bên ngoài thì cuộc sống riêng ta và luôn cả gia đình 

khó mà có được an yên hạnh phúc. 

Trong mọi công việc, nên đặt cho mình những điểm đến vừa phải với khả năng, 

sức lực của mình, ta sẽ thấy mình vui vẻ hơn. Thật ra cuộc sống vốn dĩ không quá 

khó khăn và nhiêu khê như ta thường vẽ ra. Nên đơn giản hóa mọi chuyện, mọi 

tình huống gặp phải để sống nhẹ nhàng thoải mái hơn. Suy nghĩ và hành xử đơn 

giản không có nghĩ là ta phải hoàn toàn gạt bỏ những ham muốn, ước mơ, hay 

nhu cầu thiết yếu cho đời sống thân tâm, vì ai ai cũng phải cần những thức ăn để 

mình được tồn tại, nuôi dưỡng và phát triển tốt, ai ai cũng phải nhờ vã vào những 

yếu tố bên ngoài để cuộc sống tương đối đủ đầy dễ chịu. Chỉ có điều là, ta dùng 

chánh niệm, nhìn sâu, hiểu rõ…để biết phân biệt đâu là những nhu cầu thực sự 

cần thiết đối với thân tâm mình và nhất là phải biết loại bỏ những nhu cầu mà 

mình không yêm tâm về nó. 

Khi sống được đơn giản, ta sẽ có nhiều thì giờ cho bản thân và những người thân 

thương hơn, dễ dàng thông cảm, chia sẻ niềm vui cùng nổi buồn qua lại với họ, có 

mặt và lắng nghe họ nhiều hơn. Niềm vui vì vậy sẽ được nhân đôi, cũng như nổi 

buồn vì thế sẽ bớt đi một nửa. 
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Ta đã được nhìn thấy, có những bậc cha mẹ đã chuẩn bị và biết dạy dỗ các con 

của mình sống đơn giản ngay khi còn nhỏ dại. Sự giáo dục này rất quan trọng và 

cần thiết được xiển dương tán thán từ mỗi mái ấm gia đình. Sống đơn giản từ vật 

chất đến tinh thần không phải là một việc khó, đây là vấn để hiểu biết và thường 

xuyên trau dồi. Không chỉ thuần tiết kiệm tiền bạc, vật chất cung phụng bên 

ngoài, mà là hướng cái nhìn về giá trị cuộc sống con người có cái suy nghĩ đúng 

đắn về nếp sống đơn giản, xây dựng cho con trẻ nền tảng hạnh phúc vững chắc 

cho mai sau. 

Chung chung, càng trải nghiệm cuộc sống, suy nghĩ của ta sẽ càng ngày càng đơn 

giản, ta sẽ phì cười mình vì những theo đuổi, ham muốn ngày trước, chỉ đem lại 

bao nhiêu là phiền toái, khổ đau, đánh mất biết bao nhiêu phút giây an yên hạnh 

phúc bên tách trà đêm trăng sáng, đánh mất những buổi sớm mai ngồi yên, nghe 

tiếng chim hót đầu ngày, nhìn kỹ mặt những người thương để sung sướng thốt lên 

trong lòng là mình còn có nhau, với nhau, vì nhau…để rồi mai kia, vật đổi sao 

dời…ta không chút gì nuối tiếc…vì đã hết lòng với nhau rồi…đôi khi nhớ đến 

nhau, dù ở tận chân trời hay đã ra đi thì một nụ cười, một cái vẫy tay cũng ấm áp 

lắm rồi…không còn gì nuối tiếc, ngậm ngùi…. 

Nên tập cho mình có thói quen, suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp, 

mọi việc sẽ vô củng đơn giản, nó sẽ ảnh hưởng tốt cho ta và cho mọi người. Mà 

thật vậy. những suy nghĩ về ai đó, về tình huống nào đó có tính cách tiêu cực, xấu 

xa…bao giờ cũng dẫn ta đến những ngõ cụt tồi tệ, cảm tình trong gia đình xào 

xáo, ăn không ngon, ngủ không yên; sự gắn bó, tin tưởng nhau trong vòng bè bạn 

cũng bị lung lay, nghi kỵ. Vì vậy, đơn giản để thực hiện mọi vần đề là điều mà ai 

ai cũng mong muốn cả. Nên dùng chánh niệm rọi soi, chuyển những phức tạp 

thành đơn giản, chuyện to thành nhỏ, thậm chí chuyện nhỏ hóa không…ta sẽ luôn 

có được tâm trạng thoải mái và nhẹ nhàng nhiều lắm, nhìn đâu cũng thấy không 

có khúc mắc, khó chịu, không làm tâm mình trỉu nặng…Vấn đề là ta có chịu hiểu 

để tạo cho mình có được phong thái đó không? Đây cũng là một thứ ham muốn 

hướng thượng mà thôi. 

Mến chúc các bạn luôn hài lòng và chấp nhận với thực tại, hạnh phúc với những 

gì mình đang có. Đơn giản là vậy, ta sẽ cảm nhận và cảm ơn cuộc sống quanh ta 

thiệt ra tươi đẹp, mầu nhiệm và đáng sống biết dường nào. 
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