
Trong dòng đời hối hả, đã bao lần chúng ta dừng lại một chút để nghĩ về cuộc 

sống của mình? Mỗi một đời người phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, lo 

toan, phiền muộn. Nhưng cuộc sống thì cứ trôi đi ào ào như cơn lũ, làm cuộc đời 

cứ xoay chuyển liên tục,… chúng ta cứ tất bật, cứ mải mê chạy theo, bỏ lại sau 

lưng tất cả để rồi nhìn lại ta chẳng được gì…. uộc sống  hông phải lúc nào cũng 

màu hồng và bầu trời  hông phải lúc nào cũng ch  c  n ng. Nhưng nếu kịp nhận ra 

những niềm vui nho nhỏ trong một khoảnh kh c nào đ , thì tại sao không chớp lấy 

cơ hội đ  và sống với những phút giây đang sống, thay vì cứ mãi mơ về một niềm 

vui lớn nào đ  ở xa xôi. 

   là suy nghĩ của con sau  hi con được đi làm thi n nguy n ở b nh vi n, ph t quà 

cho những tr  em bị b nh n ng c  hoàn cảnh  h   hăn c ng với cô  i u  uy n. 

Thật s , nếu nhìn lại những  h   hăn mà con phải trải qua  hông đ ng là gì so với 

những điều mà những em nhỏ và gia đình em phải chịu đ ng.  oàn cảnh con c  

 h   hăn, nhưng con c  được sức  hỏe, đúng như câu n i  sức  hỏe là tài sản lớn 

nhất của đời người, ch  cần c  sức  hỏe thì vi c gì ta cũng c  thể làm. Những đứa 

tr  mới sinh ra, mới ch  sống được vài năm thì phải làm bạn với chiếc giường b nh, 

m c d  c c em chưa biết được căn b nh c c em đang mang, nhưng người nhà c c 

em, nhất là người làm ba, làm m  thì thật s  đau  h , nhìn những  huôn m t lo âu, 

vất vả nuôi con trong b nh vi n mà con cảm thấy thật   t thương.  òn c  cả 

trường hợp, m  m c b nh thần  inh mà cũng phải vào nuôi con ở b nh vi n, đến cả 

con mình m c b nh gì cũng  hông nhớ, và còn gì đ ng thương hơn  hi chị đ  

 hông c  chồng,  hông c  nghề nghi p  n định, ai   u vi c gì thì làm vi c đ .  ì 

sao lại c  những trường hợp như vậy, c  phải cuộc đời c  qu  bất công  hông  

 ỗi người sinh ra ai cũng c  một hoàn cảnh ri ng, người thì giàu c ,    thì ngh o 

 h , người thì  hỏe mạnh, người thì ốm đau, b nh tật, nhưng đ   hông quyết định 

số phận của h , bởi vì số phận của mỗi người đều do ch nh h  quyết định và cuộc 

đời phụ thuộc rất nhiều vào suy nghĩ của ta hơn là hoàn cảnh của ta.  ởi vậy, cho 

d  c  g p nhiều  h   hăn sau này thì con cũng s   hông l i bước, v n s  tiếp tục 

phấn đấu để c  thể vượt qua được hoàn cảnh và đạt được những gì con mong đợi 

và c  thể giúp đ  những hoàn cảnh  h   hăn như những đứa tr  tội nghi p đ . 

 

 ã là một cuộc đời thì chúng ta đều phải sống và sống như thế nào thì cũng phải 

sống hết tr n một đời người. Sống y u thương, hoà hợp, sống chân thành, vị tha 
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hay sống  ch  ỷ, vụ lợi,  ấu  a, bẩn th u,…. Không ai c  thể ch n cho mình một 

nơi sinh ra nhưng chúng ta c  quyền ch n cho mình một mục đ ch sống.  ậy tại 

sao ta  hông ch n một cuộc sống mang nhiều ý nghĩa, để c  thể t  hào nhìn cuộc 

đời bằng  nh m t đầy hy v ng, và để thấy s  hoàn hảo b n trong một con 

người hướng đến s  hoàn thi n. Ít c  ai thấy được gi  trị của một cuộc sống bình 

thường, một vi c làm đơn giản tuy  hông lớn nhưng mang lại nhiều niềm hạnh 

phúc.  ối với con, hạnh phúc đôi  hi đơn giản ch  là c  thể nhìn thấy được nụ cười 

của m   hi nghe tin con đậu đại h c, những nụ cười của những đứa tr  đang m c 

b nh  hi nhận được quà,  huôn m t đầy hy v ng của những người ba, người m . 

Sống với một tâm hồn trong s ng, luôn hướng đến những mục đ ch tốt đ p. Sống 

vì m i người  ung quanh, lấy niềm vui của m i người làm niềm vui của ch nh 

mình thì cuộc đời này s   hông còn mang đến những đau  h  hay bi luỵ, thay vào 

đ  là những hạnh phúc vui tươi, là y u thương, chia s ,… và cuộc đời này s  mãi 

mãi là một màu  anh hy v ng. 

 

Sinh viên 

Trần Thị  à  hương. 
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