
Tâm như thủy !!! 
  
  
Cách ñây hai năm vào ngày sinh nhật, chị nhận ñược một món quà từ một người 
bạn ở Hà Nội, một món quà mà khi mở ra chị bất ngờ quá ñỗi, chỉ là ba chữ Hán viết 
trên một tấm giấy dó giản dị: "Tâm như thủy", với lời ñề tặng: 
 
"Tặng cho em ba chữ ñể tự khuyên mình. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải 
bất cứ ñiều gì em hãy cố giữ lòng mình ñược thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong 
trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua ñi, như có, như không, như vui, như buồn. 
Tất cả ñều có ý nghĩa và tất cả cũng ñều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi ñi là không. 
Chẳng cần vướng bận ñiều gì."  
 
Vậy là ñã hơn hai năm rồi, hơn hai năm chị cố làm theo lời khuyên này, thật là khó 
khăn ñể có thể làm cho tâm hồn mình ñược nhẹ nhàng, thanh thản, trong trẻo như 
một làn nước trước những khó khăn, ñau khổ mà ta gặp trong cuộc sống. Có những 
khi chị tưởng mình phải bỏ cuộc, có những khi chị cứ cố giữ trong lòng mình những 
ñiều phiền muộn ñể rồi phải ñau khổ vì chúng. Nhiều khi chị tự làm khổ mình vì 
những ñiều ñã trôi ñi rất xa, vì những người không xứng ñáng với tình cảm của chị 
và biết bao những giọt nước mắt ñã rơi trong những ñêm mất ngủ. 
 
Nhưng rồi thời gian trôi qua, chị nghiệm ra rằng mọi nỗi buồn mà ta gặp trong ñời sẽ 
mãi mãi làm ta ñau khổ nếu ta cứ nhìn vào nó ñể mà sống, nhưng nếu ta ñể cho nó 
qua ñi và không bận tâm ñến nó nữa, coi như nó chỉ là một cái vấp trên con ñường 
thênh thang mà ta bước, một áng mây ñen vụt bay qua trên bầu trời tươi sáng thì ta 
sẽ dễ dàng vượt qua mọi ñau khổ và mỉm cười với cuộc sống còn quá nhiều khó 
khăn trước mặt.  
 
Trôi qua là hết, hãy ñể cho mọi nỗi buồn của em trôi qua, ñừng giữ lại, ñừng ñể cho 
nó làm em phải mệt mỏi, phải khổ sở nữa. Nếu như vì một lí do gì ñó mà một người 
em yêu thương bỏ em ñể ra ñi thì cũng ñừng vì thế mà rơi tõm vào ñau buồn và u 
uất, tất cả ñều có thể xẩy ra, hôm nay là như vậy, nhưng ngày mai lại khác ñi mất 
rồi, người ta vẫn sai lầm nhưng cũng có thể sửa chữa sai lầm một khi người ta vẫn 
sống và còn thời gian, còn nghị lực và niềm tin yêu vào cuộc sống, vào tình người. 
Sống trên cuộc ñời ai chẳng muốn mình ñược hạnh phúc, ai chẳng muốn ñược mãi 
mãi bên cạnh những người mình yêu thương và tình yêu là ñiều mà ai cũng mong 
ước có ñược, nhưng cuộc sống bắt buộc ta phải sống hết mình với nó, trải qua 
những khó khăn và thử thách, chịu ñựng những ñổ vỡ và mất mát, nước mắt và nụ 
cười ñan xen. Và chị, và em, và tất cả mọi người ai cũng ñều phải tranh ñấu ñể 
vươn lên và vượt qua mọi ñau khổ ñể sống, ñể mang tới cho mình và người mình 
yêu thương những niềm hạnh phúc.  
 
Không có một công thức chung cho tất cả mọi người ñể ñạt ñược một cuộc sống 
hạnh phúc và vì thế trong mỗi hoàn cảnh người ta phải biết cách vượt lên, biết cách 
ñi qua những ñau khổ và ñừng bao giờ chờ ñợi ai giúp ñỡ, thương yêu mình khi 
chính mình không muốn giúp mình, không biết thương yêu bản thân.. 
 
Chị không muốn em ñọc bài viết này như ñọc một bài học trong sách giáo khoa, giáo 
ñiều và cứng nhắc, em hãy ñọc nó như ñọc một lời tâm sự của người ñi trước, chị 
chỉ là một người ñi trước và muốn chia sẻ với em những gì mà chị ñã trải nghiệm, 
bởi vì chị cũng giống em thôi, cũng từng là một cô gái yếu mềm và dễ vỡ… 



Có người hỏi chị: làm sao ñể có thể mỉm cười tươi tắn như thế, làm sao ñể có thể ñi 
qua mọi nỗi buồn mà không cho nó ñể lại dấu ấn gì trên khuôn mặt mình, làm sao ñể 
có thể rộn ràng như là hoa và nắng luôn tràn ngập trong tim? Làm sao… Làm 
sao…Hãy làm tâm hồn ta trong trẻo như nước thì sẽ ñược như thế, luôn luôn là thế..  
 
 

Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ  
Hữu ngôn tự giác khí như sương. 

 
 


