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Nhiều người già vẫn có tâm sự “nghiệt ngã” về tuổi cao niên của mình. Thương thân trách phận 

là tính thường tình của con người, như chúng ta đều có thể cảm nhận - nhất là nếu đè nặng lên 

cuộc sống con người là nỗi ám ảnh tha hương và cuộc sống tha phương cầu thực trước mắt của 

bao nhiêu người đồng hương. Ngay cả những người chẳng có lý do gì đề oán thán, như những 

người thuộc lớp trên 1% hay 5% trong xã hội Mỹ, là thành phần đang cảm thấy ngày càng xa 

cách với mọi người ở bao nhiêu tầng lớp dưới bởi vì khoảng cách do bất bình đẳng kinh tế và xã 



hội đang cứ thêm khơi rộng, cũng cứ than vãn một đàng bị nhà nước “truy bức” về thuế khóa, 

một đàng bị quần chúng “cô lập”. Huống chi người già! Và những người già thuộc thế hệ baby-

boom! Nhất là những người vừa trài qua cơn địa chấn suy thoái nhưng đang có cảm tưởng chưa 

hồi phục được cho dù kinh tế Mỹ vẫn đưọc coi đang trong quá trình hồi phục, dù trục trặc trầy 

trật mãi - từ năm 2009 cho đến nay.  

 Giữa người già và người trẻ, người ta vẫn nói có một “khoảng cách thế hệ” (generation 

gap) khiến cho hai lớp tuổi này không gần được với nhau cho dù có thể là cha con, chú cháu… 

Đúng là người ta rất khó hiểu nhau nếu chỉ biết phần mình và không chịu hiểu nhau. Tuổỉ trẻ 

đương nhiên chưa có thì giờ để sống để thấy đời là bể khổ, cứ lao vào chuyện kiếm tiền bãc danh 

vọng với tất cả tham sân si, cùng lắm thì chỉ mới biết cái khổ do “sinh” mà ra (thực ra cũng chưa 

là khổ gì). Trong khi đó, người già nào hẳn cũng phải đả nếm đủ “sinh, bệnh, lão” – chì thiếu 

một điều chưa có kinh nghiệm, nhưng trước sau gì cũng biết. Trong xã hội Việt Nam thời trước, 

không nhất thiết phải là thời của Tự Lực Văn Đoàn, mà ngay dưới thời  chúng ta còn có quê 

hương, làng mạc, đất nước của mình, ngay trong thời chiến tranh, con cái còn đặt nặng nghĩa vụ 

phụng dưỡng cha mẹ già “cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”, cho nên người già cảm thấy ít mất 

mát, rất an ủi, rất vững tâm. Bên này, “cuộc diện văn hóa” đã thay đổi… Đó chính là cái “quả” 

của “Ngày Vui Đại Thắng”! 

Những nhà khảo sát tâm lý thường nói rằng thế hệ baby-boom ở Mỹ (sinh từ 1946 đến 

1964) vẫn quen một nếp sống ít nhiều có tính  cá nhân chủ nghĩa do những điều kiện vật chất 

kinh tế của nước Mỹ phát triển đa dạng trong các thập niên cuối của thế kỷ 20, cùng với những 

biến chuyển trong chính trị, kinh tế, xã hội Mỹ trong thời kỳ đó. Đàn ông thì không thích lấy vợ, 

đàn bà muốn có chồng nhưng sợ có con.  Cho nên họ vẫn quen với chuyện không cần nương tựa 

vào ai và cũng không muốn ai nương tựa vào mình (vì thế có khi bị phê bình cũng đúng là “ích 

kỷ” và “vô trách nhiệm”). Và như ta đã thấy, vì thế mà người ta đang lo rằng dân số da trắng 

“không gốc Mễ” (non-Hispanic whites) ở Mỹ chẳng bao lâu nữa sẽ không theo kịp với dân số 

tăng tốc “đêm bảy ngày ba, vào ra không kể” của người da đen hay người di dân Latino. Và 

người da trắng sẽ trở thành “dân tộc thiểu số” ở nước Mỹ. Thế nhưng, gấn đây, đánh giá đó đã có 

phần nào thay đổi: những người già ở Mỹ bắt đầu thấy quạnh hiu. Những người da trắng ít con 

cái hay không có con cái nay cũng biết cô đơn, cảm thấy bực bội và không mấy hoan hỉ khi nhìn 

đến viễn ảnh nursing home. Nên nhớ rằng trong sự tràn ngập, “lớn mạnh” của những người ít 

nhiều tâm thần hiện nay trong xã hội Mỹ, thế hệ baby boom vẫn có “đóng góp xứng đáng”.  

Phải nói cho công bằng, những người 60, và nhất là những người 70, đương nhiên có 

những nỗi buồn u uẩn có lý. Ngưòi ta cho rằng đất Mỹ, tuy là “land of opportunities” và 

“promised land”, nhưng  chỉ dành cơ hội cho những người đang còn sức lao động, đang còn khả 

năng làm ra tiền để mua xe hơi, trả tiền nhà, đi du lịch… Những lời hứa thì bay đi như cơn gió 

mùa thu khi người ta đi vào tuổi Medicare 65 và phải sống nhờ vào Social Security và bảo hiểm 

y tế của chính phủ.  

Người già đang có những nỗi lo thực tế, đáng làm cho mất ăn mất ngủ. Dĩ nhiên, tuy 

chẳng phải ai cũng là Phật tử cả (ở nước Mỹ, cứ 1.000 người mới có được 7 người theo đạo Phật, 

trong khi có đến cả 200 người “vô đạo”),  nhưng ý thức về  “sinh bệnh lão tử” vẫn dẫn đến đêm 

đêm những tiếng thở dài. Người ta vẫn muốn kéo dài cuộc sống hơn là kéo dài cái chết. Như vậy, 

ai cũng phải lo chuyện lão và bệnh - chăm sóc và bệnh tật khi tuổi già. Bệnh tật của tuổi già ngày 

càng độc đáo, phức tạp, toàn là những bệnh chết người đổ tới, ngày càng tốn kém trong chữa trị 

hay nằm viện chờ thời, chẳng mấy ai chịu nổi - trừ nhà nước. Các công ty dược phẩm, nhà 

thương, bác sĩ, nha sĩ… thì thương gì nhà nước, coi của công cũng như của chùa, cho nên những 



“từ mẫu” này đều có những máy chém hiện đại và tân trang luôn – không hề hỏng, không hề hư. 

Các hãng bảo hiểm y tế nhân đó đương nhiên cũng có những điều kiện để gài bẩy bệnh nhân.  

Về việc chăm sóc ngưòi già, đây là câu chuyện còn rùng rợn hơn. Nước Mỹ ngày càng 

đông người già do thế hệ baby-boom tràn tới, tuổi thọ người Mỹ dài hơn, trong khi sinh suất lại 

kém đi. Cho nên, nói chung, những thế hệ trẻ lo không xuể gánh nặng cao niên. Người già mà 

vào nhà an dưỡng hay được cho người đến chăm sóc tại gia (home care) đều tốn kém lớn cho 

nhà nước. Hay cuối cùng thì vào hospice (nhà tận sinh)… Nhiều người già phải mất nhà mất cửa 

vì những chuyện đó. May mà chỉ mất về sau, nếu trước đó không khéo “di tản” kịp thời quyền sở 

hữu…  

Điều mà người ta lo chính là những chuyện ngân sách của chính phủ, liệu thiếu hụt ngân 

sách thường trực hiện nay có cho phép chính phủ rộng rãi ban phát trong phúc lợi xã hội được 

chăng theo tinh thần kinh tế học Obama (Obamanomics). Sự cạn kiệt dần của các Quỹ An sinh 

Xã hội (tức tiền người ta phài đóng góp tiết kiệm khi đi làm đế được an toàn khi tuổi già), và tiền 

của Quỹ bảo hiểm y tế cho người già Medicare. Lâu lâu, người ta lại nhắc nhở rằng 20-25 năm 

nữa, hai quỹ này cạn tiền vì lý do người già đông quá và sống lâu quá, thế nào cũng có người già 

nghe vậy mà phát điên… Như thế, người cao niên biết làm sao bây giờ? 

Đó là những chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Cho nên đó không phải là câu chuyện 

đáng nói. Đáng nói là câu chuyện “Ai bảo cao niên là khổ, cao niên sướng lắm chứ” mà tờ The 

New York Times gần đây đã phân tích. 

Một số người chịu suy nghĩ đã nói một cách triết lý: “Tuổi già phải là tuổi sung sướng 

nhất đời, bởi vì họ đã biết, đã thấy được tất cả những gì cần thấy, cần biết. Họ đã biết, đã thấy 

nhiều hơn những thế hệ trẻ, họ có những chín chắn, trưởng thành trong suy nghĩ, ít mục tiêu hơn, 

ít đua đòi hơn, cuộc sống hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát hơn. Tuổi trẻ ham làm ăn 

quá, bao nhiêu cũng không vừa, vướng nợ vướng nần, cho nên tối mắt tối mũi, không có thời giờ 

để quan sát, để suy nghĩ, mà không suy nghĩ được thì cũng hơi giống cỏ cây, làm sao “hiện hữu” 

như con người được.  

Nhưng cái sướng của người già như báo NYT phân tích gần đây không ở chỗ đó.  

 Theo tờ báo này, phần lớn người Mỹ phải chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng trong thời 

kinh tế suy thoái cũng như sau đó. Nhiều người điêu đứng vì mất công ăn việc làm (tỷ lệ thất 

nghiệp chính thức có khi lên đến hơn 10% - chưa kể số người phải làm việc bán thời gian và tiền 

công thấp), tiền lương trì trệ, và giá trị chứng khoán đầu tư, hay tài sản nhà cửa trong bảng kết 

toán của nhiều gia đình bị mất giá khủng khiếp. Đến nay, trong dân số những người trên 18 có 

thể đi làm, tỷ lệ có viêc làm xuống đến mức 62.3%. Nhiều gia đình còn bị mất nhà vì lỡ nghe lời 

các nhà địa ốc xúi dại. Dĩ nhiên, ông trời cao quá nên không có mắt. Nếu không đem Tổng thống 

George W. Bush ra hạch tội, thì phải nói rằng trách nhiệm chính của vụ tan hoang này là ở lớp 

trên 1%, 5% được ông Bush cho ưu đãi thuế nhiều quá nên cao hứng làm càng từ hoạt động địa 

ốc đến tài chánh ngân hàng. Thế nhưng chẳng những phục hồi sớm nhất, lớp siêu giàu này đang 

phất mạnh hơn tất cả mọi người trong thời hậu suy thoái hiện nay. Nhờ suy thoái, họ càng giàu 

hơn trước (bởi vậy có người cứ mong suy thoái trở lại), cho nên cái phạt mà chính phủ Mỹ vừa 

đánh vào một loạt năm ngân hàng, người ta chỉ cười, vì chẳng thấm tháp vào đâu, họ còn dư giả 

chán để bỏ tiền đi tìm một ông tổng thống mới bên đảng Cộng Hòa tài đức tương đương với ông 

Bush anh. Và có ai phải ngồi tù cho dù cả xã hội tan tác, chẳng biết bao nhiêu người phải tự tử?  

Tuy thế, trong thảm kịch bất bình đẳng kinh tế đang khơi rộng trầm trọng ở Mỹ hiện nay, 

có một nhóm trong xã hôi mà tài sản đã được bảo toàn tương đối vững vàng: đó là những người 

cao niên. Nhờ lợi tức từ An sinh Xã hội (Social Security), hưu bồng và đầu tư, và cũng nhờ càng 

ngày càng có nhiều người già đã phá lệ về hưu sớm, cứ nhất định đi làm cho được, bán thời gian, 



ba cọc ba đồng cũng cứ làm, cho nên người già chẳng những có thề chống lại cơn suy thoái kinh 

tế bắt đầu từ năm 2007 mà còn có thể đã cải thiện được đáng kể “nồi cơm” của mình, theo phân 

tich của tờ The New York Times, dựa trên những số liệu cua chính phù công bố. Bởi lý do đó mà 

người ta đang thấy hiện tượng “tóc ngã màu” nơi giai cấp trung lưu của Mỷ. Khoảng 25 triệu 

người Mỹ trong lớp tuổi 65-74 đã cho thấy là một thành phần ồn định vững chắc nhất trong thời 

gian qua. Trong khi có thể có những trường hợp ngoại lệ, nói chung nhóm tuổỉ “mộng mơ già” 

này đã sung túc về mặt tài chánh so với những thế hệ cao niên trước đây và còn có thể hưởng thụ 

một tuổi cao niên thành công hơn so với những thế hệ cao niên trong tương lai, ngay cả so với 

lớp tuổi trẻ hơn họ chỉ khoảng thập niên. 

Theo phân tích của hai tác giả bài báo có tựa “America’s Seniors Find Middle Class 

Sweet Pot” (Người cao niên của nước Mỹ tìm thấy chất ngọt của tầng lớp trung lưu), Dionne 

Searcey và Robert Gebeloff, sự ổn định tài chánh của lớp già là một chiều hướng đã có từ mấy 

thập niên qua. Trước đây, người cao niên thường là lớp yếu kém nhất trong các lứa tuổi. Ngày 

nay, họ là thế hệ cuối cùng có được tiền hưu bổng truyền thống vốn rộng rãi, cùng là những 

người hưởng chủ yếu phúc lợi từ một mạng lưới an toàn do chính phủ lập nên nhằm phục vụ 

người cao niên. Họ cũng may mắn kiếm được lợi từ sự gia tăng giá địa ốc mạnh mẽ diễn ra trước 

khi có suy thoái. Nhờ thế, mà thêm nhiều ngưòi cao niên nay có thể được xếp vào lớp trung lưu 

middle class của xã hội – được định nghĩa là có tài sản và lợi tức trong lớp từ 40% lên đến 80% 

(cao hơn 40% người nghèo nhất và thấp hơn 20% người giàu nhất). Lợi tức trung vị cho những 

người 75 tuổi trở lên cũng gia tăng, nhưng cũng không bằng lớp 65-74. 

Ngược lại với xu hướng chung, lợi tức người cao niên đã gia tăng trong thời suy thoái. 

Chính sự gia tăng này đã làm cho sự bất bình đẳng ít được nhận ra hơn, bởi vì các lứa tuổi khác 

sự đi xuống trầm trọng hơn. Nhờ thế, lớp người 65-74 tuổi có mặt khá đầy đủ, đồng đều trên mọi 

nấc lợi tức so với trước đây. Một yếu tố rất quan trọng mà chúng ta không thể quên đề giải thích 

cho sự ổn định tài chánh này: người già ngày nay đi làm nhiều hơn - trái với suy nghĩ là nhiều 

người đang về hưu sớm vi khó kiếm việc làm. Lý do lợi tức người cao niên cao hơn là vì người 

ta trì hoãn việc về hưu sau khi về hưu chính thức. Có nghĩa là tuy già rồi nhưng người ta có cách 

an hưởng tuổi già mới: vẫn còn chịu kéo cày để giảm stress vì thời cuộc thay vì rút lui sớm. Theo 

phân tích thống kê, trước đây, cứ năm người già có một người đi làm. Ngày nay, tỉ lệ này là 1/3. 

Giới chủ công ty cũng sẵn sàng mướn người già hơn, việc gì cũng làm, mức lương nào cũng 

nhận, không đòi hỏi phúc lợi và bảo hiểm vì ngưòi ta đã có sẵn. Chính vì vậy mà nhiều người trẻ 

kiếm việc làm khó khăn! Và khoảng cách thế hệ già trẻ càng thêm trắc trở, nghi kỵ, xa vời! 

Sự gia tăng lợi tức cũng đuợc phản ảnh nơi chi tiêu – người già nay xem chừng tăng chi 

tiêu nhiều hơn các lứa tuổi khác. Người ta đâu cần để dành nữa. Họ dám sống nhiều hơn ở những 

khu chung cư cao cấp dành cho cao niên. Người ta đi du lịch nhiều hơn. Người ta sẵn sàng mua 

sắm hơn, cho dù mua mà chưa chắc đã dùng – khác với những thế hệ trẻ đang tiết kiệm nhiều 

hơn so với trước. Và báo chí cũng đang nói nhiều đến hiện tượng “phục hồi” giá trị gia đình ở 

Mỹ: cha mẹ già sẵn sàng mở cửa đón “ngày trở về” của những đứa con đang gặp khó khăn vì 

kinh tế.  

Đương nhiên, người già rất xứng đáng được hưởng những điều đã kể. Vào tuổi này mà 

trời không cho hưởng thì còn “biết tới bao giờ”. Bởi vậy mà có nhiều người chưa già lắm đang 

hấp tấp trở thành người già – không hiểu thực sự… tuổi già buồn lắm, cho dù người cao niên ở 

Mỹ thì không có cái khổ cái khó trong cách đời thường. 

 


