
- 1 - 

 

Sống như bông như hoa 

 

 Các bạn thân mến, 

Tôi thực sự không có khiếu ươm cây, cho dù tôi có được một người bạn, có thể 

gọi là người thầy rất mát tay,có khả năng ươm cây rất giỏi luôn chỉ dẫn cho tôi 

cách ươm cây mỗi năm. Nhưng năm nào tôi cũng được bạn ấy tự ươm ớt, khổ 

qua, su su…nuôi dưỡng cho thật cứng cáp rồi mới dám đưa đến tay tôi để trồng 

tiếp. Tôi rất tri ơn và bái phục tài năng của bạn ấy. 

Hạt giống tốt được gieo trên đất để khởi đầu cho một sự sống giống như tôi 

đang có mặt trên đời. Hạt giống ngày càng lún sâu, mọc rể, bám chặt vào đất làm 

nền tảng, hấp thụ chất cần thiết…và tôi cũng thế, tôi cũng cắm sâu trong cội 

nguồn của tổ tiên, ông bà nội ngoại, tiếp thu văn hóa, truyền thống…dần lớn lên 

với những thứ thân quen bao bọc. 

Hạt giống âm thầm nẩy mầm trong tối tăm để vươn ra ánh sáng với bao chướng 

ngại, bao gò bó để góp mặt với đời cùng niềm hy vọng và sức sống từ bên 

trong,thôi thúc mình triển nở cho đến khi trổ nụ, khai hoa. Đôi khi có những loại 

hoa còn chịu bao lần cắt tỉa đau đớn để đẹp hoàn thiện dưới mắt của con 

người…và các bạn hay tôi cũng thế, nhờ giáo dục gia đình, học đường và xã hội 

cùng sự chuyên cần nổ lực tự bản thân nên cũng loại bỏ được ít nhiều thói hư tật 

xấu, cắt tỉa cho bớt đi bao cá tính phiền toái, buông đi vài ba vướng bận không 

đáng…để sống cho thành toàn an yên. Và để đứng vững như những bông hoa, 

chúng ta cũng cần những câu khen ngợi lẫn những lời chỉ trích phê bình đúng 

đắn để mà lớn lên; chúng ta cũng cần những trận gió lay hay những cơn mưa 

nặng hột để biết khả năng đứng vững của mình, để biết sức mình và cũng để nổ 

lực thêm lên, cố cắm rể sâu hơn trong đất sống, chúng ta cần ngày nắng ấm để 

trở nên cứng cáp, rồi những lúc đêm về chúng ta được cơ hội nghỉ ngơi, nhìn lại 

mình rõ hơn. Rồi chúng ta cũng cần có gia đình, bạn bè thân thương bên cạnh để 

nương tựa trong những lúc nắng mưa của cuộc đời. Và rồi một buổi sáng đẹp 
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trời nào đó, chúng ta mỉm cười có mặt thật sự trong đời như là một bông hoa 

đang nở rộ, cống hiến hương sắc cho đời thêm vi diệu. 

Xin mời các bạn cùng ngắm kỹ một bông hoa đang nở ngoài vườn nha, bông 

đang sống rất tự nhiên, nó mở lòng đón nhận tất cả: sương đầu ngày lành lạnh, 

rồi nắng, gió, có khi mưa ướt át cả ngày và ngay cả đêm đen lạnh lẽo, bông 

khồng hề tham lam, kiểu cách, phàn nàn hay sợ hãi…mà chỉ đem tất cả vẻ đẹp 

thanh khiết, duyên dáng…phơi bày, biết rõ mình đang hiện diện tất cả cho 

đời…Rồi do hương sắc của bông mà người ta dùng dáng vẻ, sắc hương của bông 

đó làm ngôn từ trong niềm vui cũng như nỗi buồn, nói lên tâm hồn của con 

người luôn vậy, chứ thật sự bông nào cũng là bông mà thôi. 

Con người cho rằng bông Hồng biểu tượng cho tình yêu, bông Huệ nói lên sự 

khiết tịnh, bông tím như bông sim nhắc đến lòng thủy chung son sắt…Theo tôi, 

thiết nghĩ, Bông nào cũng có giá trị đẹp của bông đó vì luôn làm cho đời thêm 

hương thêm sắc, dù đó là chuyện tình yêu, tình bạn thân thiện, nét trang nhã 

thẩm mỹ…Bông không mơ ước hay còn muốn gì hơn ngoài những công việc 

đó…và chúng ta cũng vậy thôi, vì nếu chúng ta sống như một bông hoa, ta thật 

có ý nghĩa đối với một người nào đó, ta đem lại niềm vui, sự quan tâm thông 

cảm, an ủi, nâng đỡ người khác…thì đó mới là nét đẹp thật của một kiếp người! 

Các bạn thử tưởng tượng xem, trong một khu vườn với nhiều bông hoa cùng 

tươi nở, mỗi bông một vẻ đẹp, một hương thơm, và nhất là không bông nào bận 

tâm so sánh mình với các bông khác: bông hồng không ganh tị với màu vàng rực 

rỡ của bông cúc, bông dạ lý không khoe mình ngát thơm hơn hương của bông 

quỳnh. Bông nầy bông nọ chung sống với nhau và chấp nhận đứng bên cạnh 

nhau, vì biết mình bổ túc cho nhau để vườn hoa luôn là một vườn hoa tươi mát 

trăm hương ngàn sắc cống hiến cho khách thưởng lãm. Nhìn như thế, các bạn 

chắc đâu có muốn mình là bông hoa lẻ loi đứng một mình phải không? 

Chúng ta nghĩ tiếp nha: bông nào khi đủ điều kiện cũng sẽ nở rộ thật vô tư, 

không kênh kiệu khất lần khất lựa hay hờn dỗi hoặc e thẹn để mãi khép kín, nở 

tự nhiên mà không quan tâm đến việc được ai đó nâng niu, nhìn ngắm…và đôi 

khi có ai đó lỡ tay ngắt đi hay bóp nát, bông vẫn tỏa hương thơm trên tay người 

đã vò xé mình. Bông không biết giận dữ, không trả thù, vẫn âm thầm ra nụ mới 

để nở tiếp một cách tích cực…Và chúng ta cũng vậy, ta không đếm và nhớ hết có 

biết bao khinh thường, bất công làm chúng ta âm thầm gánh chịu, tủi hổ riêng 

mình, có biết bao lần ta đã lau dòng nước mắt đang lăn dài trên má với những 

oan ức đắng cay mà phải cắn chặt môi…nhưng vẫn biết chắc rằng tấm lòng 

quảng đại của chúng ta vẫn tồn tại vì còn cảm nhận được hương Đời. Những dập 

vùi đó khiến chúng ta biết trân trọng giữ gìn niềm vui đang có mặt dù nhỏ bé 
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nhất, chúng ta biết kiên nghị, biết tha thứ và nhất là nhận ra: những thù ghét 

luôn mời gọi chúng ta biết sống khoan dung, yêu thương hơn. Chúng ta trở 

thành những bông hoa dám sống trong mọi tình huống để tỏa hương và thêm 

màu sắc cho cuộc đời. 

Các bạn thân mến ơi, có hợp lý không? Đời người như bông nở, kiếp của bông 

đôi khi sao mà giống như kiếp con người, một kiếp người không nên đo bằng 

thời gian mà bằng giá trị sống của người đó. Bông hoa kia dù biết sẽ „sớm nở tối 

tàn“ nhưng bông vẫn an yên tươi nở trọn thời gian của mình, trao tặng cho đời 

vẻ đẹp và hương thơm, được ngần nào thì hay ngần nấy, với tất cả khả năng và 

sức lực cùng điều kiện do Đất Mẹ -Trời Cha ban tặng…Và chúng ta cũng vậy thôi. 

Hãy như là một bông hoa tươi nở ngoài vườn, hãy cống hiến cho đời những gì 

chúng ta có được với tất cả tấm lòng yêu thương, hãy trao tặng cho những người 

chung quanh những điều tốt đẹp nhất khi có thể. 

Ôi chao! Xin các bạn nhìn kìa, cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao khi có nhiều bông 

hoa với nhiều vẻ đẹp, màu sắc, hương thơm khác nhau y như khi có những 

người cùng sống với nhau như những bông hoa trong cùng một khu vườn muôn 

sắc muôn màu của nhân loại để lan tỏa những hương thơm nhân bản tuyệt vời. 

Ý tưởng này có ảo không? Hay là chúng ta sẽ thực hiện được? Mong thay! 

Các bạn thân mến, trên đây tôi chỉ đề cập đến các bông hoa tương đối được bàn 

tay của con người chăm bón uốn nắn, cắt tỉa… Còn những bông hoa dại bên 

đường, bên vách núi, ngoài sa mạc…những bông hoa mà chúng ta thường gọi là 

“Hoa đồng cỏ nội” thì sao? Phải thật sự nghiêng mình bái phục và học hỏi tính 

chất kiên cường mãnh liệt cùng tính tùy duyên tùy thuận của những loại bông 

hoa này thêm nữa./. 

Hiên trúc – đầu tháng 5.2022 

Bông Lục Bình 

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/TamHaiDuc.html 
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