


     “Sinh, Trụ, Hoại, Diệt” 

 
 
 



 

“Sanh bệnh lão tử” theo luật tạo hoá con người không tránh 
khỏi bệnh tật, cảnh già nua và đi đến sự chết chóc. Bước vào 
lứa tuổi 70-80 trở lên, cao điểm phát triển cơ thể đã qua và 
đang trên đà xuống dóc, lục phủ ngũ tạng bắt đầu có vấn đề, 
không mắc chứng bệnh này cũng vương lấy chứng bệnh 
khác. Thân thể khô héo dần , nhịp độ suy tàn mỗi ngày một 
nhanh hơn nếu ta không biết cách giũ gìn sức khoẻ trong sự 
cân bằng ăn uống, vận động tập luyện dưỡng sinh hầu cứu 
vãn tình trạng lão hoá.của con người.  
 
Chúng ta cố quên đi sự già nua, tìm mọi cách che giấu, 
nhưng sự thật phủ phàng khi mỗi ngày nhìn vào gương, phát 
hiện trên mặt với những nếp nhăn hai khoé mắt, bên vành 
môi, một số tóc lén lút bạc chổ này đến chổ nọ, cứng đơ, xơ 
xác, hoặc rụng từng mãng, hói đầu sói trán, và một số người 
phải thường xuyên đi nhuộm tóc để muốn rằng ta đây vẫn 
còn trẻ ! Đó là qui luật của tạo hoá : Sinh, trụ, hoại, diệt, có 
khởi đầu và sẽ có kết thúc, dù sớm hay muộn.. Ước muốn tự 
nhiên của con người là được sống chứ không phải chết. vì 
thế, người ta sẳn sàng hoan hô và hoài vọng bất cứ những 
tiến bộ khoa học hay lĩnh vực nào 
có thể đi đến cải lão hoàn đồng . 
 
Vào thời xưa, người Ai cập đã 
hoài công ăn tinh hoàn của thú 
vật hòng tìm lại tuổi xuân.. Nhiều 
vua chúa thời Trung Cổ tin rằng 
vàng nhân tạo sẽ mang lại đời 
sống bất tử và đã dùng thức ăn 
đựng trong những đĩa vàng giúp 
người trường thọ.! Người Trung 
Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và các 
nước vùng Đông Nam Á Châu 
theo đạo Lão nghĩ rằng họ có thể 
thay đổi thành phần hoá học trong 
cơ thể bằng những kỹ thuật như 
thiền, luyện khí công, vận động cơ thể 
theo lối Tân Dưỡng Sinh, ăn kiêng và nhờ vậy cũng đạt 
được phần nào kết quả  trong sự sống lâu sống khoẻ. Ai ai 
cũng sợ già ! Mấu chốt thiết yếu và nguyên nhân chính để 
dựa theo trong 
tin tưởng, là hy vọng ở sự tiến bộ của ngành y tế văn minh 
được cải thiện, các biện pháp vệ sinh hữu hiệu, và dinh 
dưỡng tốt hơn. Cuộc sống tất bật hàng ngày khiến hầu hết 
chúng ta quên hẳn thời gian, nhưng thời gian không bao giờ 
quên chúng ta. Khi sức khoẻ còn tốt, mình không màng để ý 
đến cái chuyện già. Nhưng rồi bổng thấy đau từng khớp 
xương, lưng tê thốn, và thấm thía biết được cái chữ “già” 
đang đến gần kề … 
 
Khi nhận thức được cái già của chính mình, hầu như ai cũng 
bắt đầu nghĩ tới một sự việc chắc chắn sẽ xảy đến và bi quan  
đó là  “ngày cuối”. Tuổi càng cao, nhất là những người 
mang các chứng bệnh mãn tính nỗi lo sợ càng nhiều. Mỗi 
một ngày trôi qua của cuộc sống là một bưóc đến gần hơn 
cái mộ huyệt của chính mình, có người cho rằng sự sống chỉ 
là triển hạn của cái chết. Có người cho rằng nói đến cái chết 
là bi quan, là tiêu cực, nhưng thật ra “tinh thần sợ chết” 
nguy hiểm hơn là chính cái chết ! Cái chết tự nhiên chỉ diễn 
ra trong một tích tắc, trong một hơi thở cuối cùng, như bước 
qua một ngưỡng cửa. 

Chính tinh thần sợ chết mới tác động con người chúng ta với 
những nỗi lo âu, sầu não và chấm dứt cuộc đời  nhanh hơn 
là để tự chính nó đến .! 
Một vị sư Ấn Độ có viết rằng: “Death is certain. Life is 
uncertain” tạm hiểu rằng chết là một điều chắc chắn phải 
đến. Cuộc sống thì không chắc chắn chút nào, sống nay thác 
mai, không ai biết trước được. Xin tạm dừng ở đây để suy 
nghiệm xem điều đó có đúng hay không ? Thật ra, ai rồi 
cũng phải chết, vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, bằng 
một cách nào đó…Cái chết đến gõ cửa đủ mọi hạng người : 
già, trẻ, bé, lớn, chẳng một ai sống trên đời sẽ thoát khỏi 
thần chết, Người ta chết đủ mọi cách : chết vì già vì bệnh, vì 
tai nạn, vì thiên tai, vì tự sát v.v... 
Trăm năm trước thì ta chưa có 
Trăm năm sau ta có cũng như không 
Cuộc đời sắc sắc không không 
Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi 
Bốn câu thơ trên đầy ý nghĩa uyên thâm cần suy gẫm. Chết 
đi, ta bỏ lại thứ nào ? Đem theo cái gì ? Ai theo ? 
1. Của cải, chức quyền thì dứt khoát là bỏ ta rồi. 

2. Những kẽ thân yêu của ta 
cũng chỉ “tử tế” theo tới mộ 
phần khóc một chặp rồi đành 
để ta lại một mình lẽ loi trong 
quan tài chôn vùi dưới đất ! 
 
Có những đám tang cử hành vô 
cùng long trọng. người đông, 
hoa nhiều….lại cũng có đám 
tang buồn thảm chỉ lèo tèo năm 
ba thân nhân, bằng hữu âm 
thầm đưa tiễn ! Khi đã nhận 
thức đuợc cái già nua của 
chính mình, lo sợ nghĩ đến cái 
chết  không thể tránh khỏi thì 
nên chấp nhận  sự việc sẽ xảy 

đến. Tại sao ta cứ mãi đặt hết tâm lực để 
lo cho một cái không chắc chắn, để rồi ‘tâm sầu bạch phát’ . 
Thôi thì hãy cứ tạm tưởng tượng  rằng mình đang nằm trên 
giường bệnh và biết chắc rằng mình không còn sống bao lâu 
nữa. Thử nghĩ xem, bạn sẽ làm gì, sẽ sống như thế nào trong 
khoảng thời gian ngắn ngủi đó ? Bạn sẽ quý mến từng phút 
giây còn lại. Bạn yêu thân bằng quyến thuộc vô cùng. Bạn 
sẽ dặn dò từng chút một. Bạn chỉ muốn kéo dài thêm thời 
gian để ngắm con, ngắm cháu. Bạn sẽ tha thứ và xin được 
tha thứ… Nhưng thời gian không hề dừng lại như bạn cầu 
mong. 
 
Tai sao ngay từ giờ này, bạn không tận hưởng những giây 
phút vàng ngọc đó ? Tại sao bạn không yêu thương, tha thứ, 
cho những gì có thể cho được, để rồi phải vội vàng, tiếc nuối 
trong giây phút cuối  ? Tại sao bạn lại phải né tránh một sự 
thật, không chuẩn bị trước những gì có thể làm được, để rồi 
khi nuớc đến chân mới vội vã dặn dò, tiếng được, tiếng mất . 
Xin đơn cử một ví dụ rất nhỏ nhưng thực tế : Ai cấm bạn 
làm một cuốn sổ riêng để ghi những điều mà bạn muốn lưu 
lại khi có việc bất ngờ xãy đến: 

_ Phải thông báo cho ai ? Thân nhân, bạn bè, sở làm … 
_ An táng như thế nào ? 
_ Các chưong trình bảo hiểm nào cần liên lạc, giấy tờ để ở đâu  

_ Các trưong mục ngân hàng, các mã số, các thẻ tín  
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Phi Hành Gia Tin Lành Trở Thành Người Công 
Giáo Mang Thánh Thể Lên Không Gian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phi hành gia NASA Mike Hopkins  lớn lên trong một gia 
đình theo đạo Tin Lành, nhưng anh dã kết hôn với một phụ 
nữ Công giáo. Hai người con gái của họ được giáo dục theo 
tinh thần Công giáo, nhưng anh vẫn còn đắn đo chưa muốn 
thành người Công giáo. Tuy nhiên anh cảm thấy là "Đời tôi 
dường như là thiếu sót một điều gì đó..." Sau một thời gian 
cầu nguyện và suy nghĩ kỹ, anh quyết định học giáo lý Tân 
tòng. Anh được rửa tội để gia nhập vào gia đình Công giáo. 
 
Năm 2013, khi anh được NASA  gửi lên không gian trong 
24 tuần lễ theo phi thuyền International Space Station, anh 
dã tự đặt câu hỏi: "Làm thế nào để có thể được Rước Lễ 
trong thời gian phi hành trong không gian?  "Anh không thể 
xem Lễ cũng như không thể xưng tội nếu không có mặt của 
một linh mục ở đó. Nhưng anh vẫn có thể Rước Lễ được 
chứ? 
 
Thế là anh nhờ Cha xứ James của giáo xứ Saint Mary, 
Texas, chuyển lời yêu cầu của anh lên Đức Tổng Giám Mục 
địa phận Galveston-Houston (nơi có Trung tâm NASA)  
Anh nhận được phép đặc biệt để mang theo lên không gian 
một hộp Pyx có đựng 6 Thánh Thể đã thánh hiến. Mỗi 
Thánh Thể có thể chia ra làm 4 phần. Anh có thể rước 
Thánh Thể mỗi tuần một lần trong thời gian  làm việc ở  
International Space Station.   
 
Ơn đặc biệt này là một niềm an ủi lớn lao cho phi hành gia 
Hopkins.  Anh nói với Catholic  News về  phi vụ của anh 
trên không gian: "Những phi vụ đặc biệt này rất căng thẳng . 
Việc nhận biết là Chúa Giê- su luôn ở với tôi, khi tôi bước ra 
của phi thuyền để đi vào không gian, là việc rất quan trọng 
đối với tôi."  
 
Hình ảnh Trái Đất nhìn thấy từ  trên không  cũng ảnh hưởng 
rất nhiều đến đức tin của anh.  “Khi ngắm nhìn Trái Đất từ 
địa điểm thuận lợi trong không gian, và khi thấy những 
phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời ấy, chúng ta không thể 
không ý thức rằng phải có  một QUYỂN NĂNG CAO VỜI 
đã sáng tạo ra cảnh tượng này.” 

    Nguồn:  Church Pop 
    Bách Việt phỏng dịch 

dụng, các món nợ…  
_ Bạn muốn cho ai cái gì ? Bao nhiêu ? Viết tờ di chúc cho 
ai ? Chuẩn bị điều này khi mình còn sáng suốt, rộng rãi thì 
giờ, có lẽ sẽ chu đáo hơn nhiều, nhỡ dại khi tai nạn xảy đến, 
người nhà cũng đỡ bối rối, ngay chính mình cũng an tâm, dù 
rằng sự việc chưa đến. Giữa hai thái độ: làm việc đó và đó 
và tránh né không làm, cái nào tích cực cái nào tiêu cực ? Đã 
không thể tránh khỏi thì nên chấp nhận và chuẩn bị cho bản 
thân mình. 
“Hãy sống ngày hôm nay như thể ta sẽ chết ngày mai”  
Khi thường xuyên nghĩ tới ngày chung cuộc của đời mình, 
bạn sẽ nghiệm thấy một số tác động tâm lý ảnh hưởng sâu 
xa đến cách sống, cách suy nghĩ của con người.  
 
Chuẩn bị điều này khi mình còn sáng suốt, rộng rãi thì giờ, 
có lẽ sẽ chu đáo hơn nhiều, nhỡ dại khi tai nạn xảy đến, 
người nhà cũng đỡ bối rối, ngay chính mình cũng an tâm, dù 
rằng sự việc chưa đến. Giữa hai thái độ: làm việc đó và  
Cứu cánh tối hậu sẽ là sự bằng an trong tâm hồn, là sự thanh 
thản, nhẹ nhàng khi nhắm mắt. Muốn thanh thản ra đi thì 
lòng phải không có gì ân hận. Muốn không ân hận thì chẳng 
nên làm gì sai trái. Chính điều này sẽ ngăn cản chúng ta rất 
nhiều khi ý niệm không tốt lành phát sinh ra  tự đáy lòng 
chúng ta… vạn vật, của chính người mình, ta sẽ vơi dần đi 
những sầu nảo, âu lo. Bởi thế, tâm niệm mãi về ngày cuối 
đời, sẽ có lúc tự nhiên mình thấy vật chất không còn quá 
quan trọng như trước nữa, dù rằng vẫn cần thiết cho đời 
sống hàng ngày.     
   
Khi biết tránh điều ác, tự nhiên ta nghĩ đến việc phải làm 
điều thiện. Tích lũy, nếm được nhiều điều thiện là gieo vào 
lòng người đời những cảm mến. Những mầm cảm mến đó 
nằm sâu kín trong tâm trí người đời, và sẽ trổi dậy đồng loạt 
khi ta nhắm mắt lìa đời. Đó là một hợp lực của làn sóng vô 
hình cùng hướng về ta, trợ giúp cho linh hồn ta bay lên cao 
nơi vô tận. Càng làm được nhiều việc hữu ích cho đời, hợp 
lực đó càng lớn.. Ngay chính bản thân ta, nếu biết phụng sự, 
tinh thần không quá lụy vào vật chất, thì cũng đã thấy nhẹ 
nhàng rồi…. Như vậy, nhận thức được cái chết, chuẩn bị 
cho mình cái chết bằng an, thanh thản…có thể dẫn đến một 
thái độ sống tích cực, tốt đẹp hơn nhiều, và biết nghĩ đến 
càng sớm, cuộc sống càng nhẹ nhàng,càng có ý nghĩa ,,.Chết 
là một chuyến đi xa nhất chấm dứt cuôc đời gian khổ, thoát 
khỏi kiếp sống bọt bèo, như chiếc cửa dẫn ta vào một thế 
giới hoàn toàn xa lạ, một sự ly biệt thầm lặng ngàn đời,..mà 
hiện ai cũng không thoát khỏi… 
“Sự tử như sự sinh, Sự vong như sự tồn” .. 
Trong suốt cuộc đời, ai cũng có nhiều thế nhiều cách trong 
cuộc sống: Sống vinh quang, sống lành mạnh, sống tủi nhục, 
sống trong bệnh hoạn ốm đau…Có qua nhiều giai đoạn, nếm 
trải qua những cảnh sống thăng trầm….rồi  được  đặt chân  
đến vùng  đất mới bằng an, chúng ta hãy cảm kích trước ơn 
Chúa thương, tất cả đều có một niềm trông đợi: Đó là sự 
sống lại vinh hằng. Chúng ta sống là sống cho Chúa, và có 
chết cũng là chết cho Chúa. Đó là tâm niệm rất thật của tất 
cả con chiên Thiên Chúa.  

    Nguyễn Ngọc  
Đền Thánh Mẹ La Vang LV/NV  
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