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TA ĐÃ SÁU MƯƠI  ! (tờ số 50, nói về 60) 
“Chia sẻ” sau đây gửi tới các hiền mẫu quanh quẩn tuổi lục tuần 
(60), nhưng vẫn rất ích lợi cho các hiền mẫu (và cả hiền phụ 
nữa) còn lâu mới tới hoặc đã vượt qua lâu rồi tuổi lên “thọ”1 này. 

Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ ngàn năm, nhưng con người sống 
thọ đến 100 tuổi không nhiều (tỉ lệ 1 trên 200.000 người). 

Nếu ta sống đến 70 tuổi, ta sẽ còn 30 năm. Nếu ta thọ 80 tuổi, ta chỉ 
còn 20 năm. Vì lẽ ta không còn bao nhiêu năm để sống và ta không thể mang 
theo các đồ vật ta có, ta đừng có tiết kiệm quá mức. 

Ta nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức 
những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì ta 
có thể cho, không cần để lại tất cả cho con cháu. Ta 
chẳng hề muốn con cháu trở nên những kẻ ăn bám mà !  

Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi ta 
ra đi, vì khi ta đã trở về với cát bụi, ta sẽ chẳng bị ảnh 
hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu. 

Đừng lo lắng nhiều quá về con cái vì con cái có 
phần số của con cái và con cái sẽ tự tìm cách sống 
riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của con cháu. 

Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con cái nào 
có lòng biết lo cho cha mẹ, thì rồi vì quá bận rộn cho 
công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không 
thể giúp gì cho ta nhiều đâu. 

Còn các con vô tình thì có thể sẽ tranh dành của 
cải của ta ngay khi ta còn sống, và còn muốn ta 

chóng chết để con cháu có thể thừa hưởng gia tài của ta ! 

                                                 
1 Mãn phần tuổi 60 trở lên được gọi là “hưởng thọ.” Dưới tuổi này, chỉ mới “hưởng dương !” 



Hiền Mẫu tháng 4.2014 (tờ 50) 2 

Các con của ta cho rằng chuyện con cái thừa hưởng tài sản của ta là 
chuyện dĩ nhiên, nhưng ta đừng hòng đòi dự phần vào tiền bạc của con cái. 

Với những người thuộc lứa tuổi 60 như ta, đừng đánh đổi sức khoẻ với 
tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ. Khi nào thì ta 
thôi làm tiền ? Và có bao nhiêu tiền là đủ (tiền muôn, tiền triệu hay tiền tỉ) ? 

Dù ta có cả ngàn mẫu ruộng tốt, ta cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi 
ngày; dù ta có cả ngàn dinh thự sang, ta cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét 
vuông để ngủ nghỉ ban tối. 

Vậy nếu ta có đủ thức ăn và có đủ tiền 
tiêu là tốt rồi. Nên ta hãy sống cho vui vẻ. 
Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền 
riêng. 

Đừng so sánh với người khác về 
danh vọng và địa vị trong xã hội và con 
ai thành đạt hơn, nhưng ta hãy so sánh về 
phần phúc Chúa ban, về hạnh phúc, sức 
khỏe và tuổi thọ... Đừng lo nghĩ về 
những chuyện mà ta không thể thay đổi 
vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho 
sức khỏe ta... 

Ta phải tạo ra sự an lạc và tìm 
được niềm hạnh phúc của chính mình. 

Miễn là ta phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc ta muốn mỗi 
ngày một cách thích thú thì ta thật đã sống hạnh phúc từng ngày. 

Một ngày qua là một ngày ta mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong 
hạnh phúc là một ngày ta "được".    

Khi ta vui thì bệnh tật sẽ mau lành ; khi ta hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng 
hết. Khi ta vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ. 

Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thừơng xuyên ra 
ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một viên thuốc bổ vừa 
phải, nếu có, hy vọng rằng ta sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe. 

Và nhất là biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN 
BÈ nữa…  họ đều làm cho ta cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình... 
không có họ chắc chắn ta sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ !!! 

Bác Sĩ Ornish, tác giả cuốn sách Love & Survival, nói rõ: Tách lìa tình thân 
gia đình và bạn bè là đầu mối cho mọi thứ bệnh từ ung thư, tim mạch 
đến ung nhọt và nhiễm độc. 
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   XUÂN TRONG LÒNG 
Tết năm nào gia đình tôi cũng lên Ðà Lạt nghỉ ngơi tại nhà một người anh 

bà con. Ðằng sau nhà anh tôi có một con đường mòn dẫn tới một công viên. 
Con đường mòn vào cuối Xuân chớm Hạ thật là đẹp. Suối róc rách chảy, cây cỏ 
xanh mướt, những bông hoa núi nở trắng xóa. Chúng tôi mỗi buổi sáng dắt theo 
con chó đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện. 

Tôi bất giác hỏi: 
-Sao con người không giống cây cỏ, vào mùa đông 
héo, úa, rụng, đến xuân, hạ lại hồi sinh nhỉ ? 
Anh tôi cười, nói: 
-Cứ giữ mãi được xuân trong lòng mình là tốt rồi. 
Chúng ta những người ở lứa tuổi đang bước vào 
tuổi già hay đã già. Tinh thần và thể xác không còn 
như hai mươi năm, mười năm về trước hay thậm 
chí như mới năm ngoái nữa. 

Tình thương và tinh thần lạc quan là gốc rễ làm cho chúng ta bệnh hay khỏe. 

Ba mươi năm trước mà nghe ai nói cô đơn sinh ra các chứng bệnh thì người 
ta sẽ chỉ cười nhẹ. Nhưng bây giờ điều này đã được nhiều bác sĩ công nhận là đúng. 

Những buổi tĩnh tâm chung, có cầu nguyện, đi nhà thờ, chia sẻ những 
buồn vui, lo lắng của mình cùng người khác cũng giúp khai thông được những 
tắc nghẽn của tim mạch như là ăn những thức ăn rau, đậu lành mạnh vậy. 

Bác Sĩ Jeff Levin giáo sư đại học North Carolina khám phá ra từ hàng 
trăm bệnh nhân, nếu người nào thường xuyên đến nhà thờ họ có áp suất máu 
thấp hơn những người không đến nhà thờ. Ông bỏ ra hàng đêm và nhiều cuối 
tuần để theo dõi, tìm hiểu những kết quả cụ thể của "Tín ngưỡng và sức khỏe"! 

Cuốn sách ông phát hành gần đây nhất có tên 
là God, Faith and Health. Trong đó ông cho 
biết những người có tín ngưỡng khỏe mạnh 
hơn, lành bệnh chóng hơn, ít bị nhồi máu cơ 
tim, gặp sự thăng trầm trong đời sống họ biết 
cách đối diện, họ luôn luôn lạc quan. 

JJJ 
Tính hài hước, làm cho người khác 

cười cùng với mình cũng là những liều 
thuốc bổ. Thi sĩ Maya Angelou vào sinh nhật thứ 77, trong chương trình phỏng 
vấn của Oprah, hỏi về sự thay đổi vóc dáng của tuổi già, bà nói : 

"Vô số chuyện xẩy tới từng ngày... Cứ nhìn vào bộ ngực của tôi xem. Có 
vẻ như hai chị em chúng nó đang tranh đua xem đứa nào chạy xuống eo trước".  

Khán giả nghe bà, cười chảy cả nước mắt.  
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   MỆT  &   KHÔNG MỆT 
 

Mỉm Cười không mệt, Giận Hờn mới mệt.   
   Yêu Thương không mệt, Ghen Ghét mới mệt. 
Chân Thật không mệt, Giả Dối mới mệt.     
   Rộng Rãi không mệt, Ích Kỷ mới mệt. 

Khoan Dung không mệt, Cố Chấp mới mệt.  
   Khiêm Nhường không mệt, Ngạo Mạn mới mệt. 
Đơn Giản không mệt, Phức Tạp mới mệt.  
   Được Mất không mệt, Tính Toán mới mệt. 
Thân Mệt không là mệt, Tâm Mệt mới mệt. 
   Người Khóc không mệt, Người Dỗ mới mệt. 
Bài này, người viết không mệt, người đọc mới mệt... 
 

   DỄ  &  KHÓ 
 

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người,  
   khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.  
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.  

   Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình. 
Dễ là khi làm tổn thương một người bạn yêu thương, khó là khi hàn gán vết thương đó. 
   Dễ là khi tha thứ cho người khác, khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.  
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, khó là khi làm theo chúng.  
   Dễ là khi thể hiện chiến thắng, khó là khi nhìn nhận một thất bại.  
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, khó là khi đứng dậy và đi tiếp. 
   Dễ là khi hứa một điều với ai đó, khó là khi hoàn thành lời hứa đó.  
Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương,  
   khó là khi làm cho người khác cảm thấy điều đó hàng ngày.  
Dễ là khi phê bình người khác, khó là khi cai thiện chính bản thân mình.  
   Dễ là khi để xảy ra sai lầm, khó là khi học từ những sai lầm đó. 
Dễ là khi nghi về một việc, khó là khỉ ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.  
   Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.  
Dễ là khi nhận, khó là khi cho. Dễ là khi đọc những điều này, khó là khi bạn thực hiện nó 
 

Kết quả tạm Kế hoạch nhỏ lần II 
Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Chánh Toà 

(còn khá nhiều nhóm chưa kịp báo cáo…, chắc chờ kế hoạch … lớn, báo cáo luôn) 
Chánh Toà 25,1 Vạn Thành 10 Tùng Lâm 5 Du Sinh     3 tr 
Bạch Đằng 0,95 Chi Lăng 1,5 Don Bosco 2 An Bình     0,6 
Trại Hầm 0,5 Đa Thiện  1,2 Minh Giáo 2 tạm kết 51,85 

KÍNH CHÚC TUẦN THÁNH & PHỤC SINH SỐT SẮNG, THÁNH THIỆN và … VUI TƯƠI 

 
mẹ ngóng tin vui con ! 

 


