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Những tấm lòng hiếu thảo đáng phuc: 

 Con trai bế mẹ xem pháo bông // 

 Con hiếu thảo gánh cha mẹ ròng rã đi 216 cây số // 

 Cảm động 2 người con trai xẻ da cứu cha già bị bỏng  

Bức ảnh con trai bế mẹ xem pháo hoa gây xúc động mạnh 

Bức ảnh ghi lại cảnh 1 chàng trai bế mẹ lên cao để mẹ có thể nhìn rõ pháo hoa đang 

được lan truyền nhanh chóng trên cộng đồng mạng. 

 

Ngày hôm nay, bức ảnh với dòng chú thích "hình ảnh đêm giao thừa còn đẹp hơn cả pháo 

hoa" ghi lại cảnh con trai bế mẹ xem pháo hoa đã chiếm được cảm tình của rất nhiều cư dân 

mạng. 

 

 
 

Bức ảnh nhận được nhiều ý kiến tích cực từ phía cộng đồng mạng. 
Từ bức ảnh, người xem có thể thấy trong khi các bạn trẻ chung quanh đang cầm điện thoại 

chụp lại cảnh bắn pháo hoa trong đêm đón năm mới 2014 thì người con trai có độ tuổi 

trung niên lại bế mẹ lên cao để mẹ có thể xem được cảnh bắn pháo hoa rõ ràng hơn. 



Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng 

với những lời bình luận rất tích cực. Rất nhiều người tỏ ra vô cùng xúc động trước hành 

động dù nhỏ nhưng đầy tình cảm và ý nghĩa của người con trai. Một cư dân mạng nhận xét: 

"Nhìn bức ảnh mà nước mắt cứ lăn dài. Hành động của người con trai ấy dù nhỏ 
nhưng lại thật ý nghĩa và tình cảm. Năm mới đến rồi, mong sao cho cha mẹ mãi luôn 
mạnh khỏe...". 
 

Bức ảnh với nội dung ý nghĩa nhân ngày đầu năm hiện vẫn đang được truyền đi rất nhanh 

trên các diễn đàn và mạng xã hội. 

 

==================== 

 

 
 

Con hiếu thảo gánh cha mẹ ròng rã đi 216 cây số 
(Ảnh: Hindusantimes) 

 

 Anh Sanjay Kumar, một thợ điện 42 tuổi đã gánh cha và mẹ trên vai đi suốt quãng 

đường 216km từ Uttar Pradesh đến thủ đô Delhi, Ấn Độ để giúp hai vị phụ huynh 

thực hiện ước nguyện được tắm nước thánh sông Hằng ở Haridwar, tờ Hindusantimes 

đưa tin ngày 3/8. 

“Rất nhiều bạn trẻ không hiểu được niềm hạnh phúc được phục vụ cha mẹ. Tôi gánh 
cha mẹ trên vai để thể hiện sự kính trọng và biết ơn vì họ đã cho tôi được sống trên 
thế giới này. Đối với tôi, họ chính là những vị Thần” – Kumar nói. 

  

Hai vị phụ huynh của Kumar là ông Lala Ram, 95 tuổi và bà vợ, 80 tuổi đã rất cảm động 

trước hành động của con trai mình. “Chúng tôi đã cản nó đừng nên làm việc này, nhưng 
nó không chịu nghe, lại còn quỳ xuống xin phép” - mẹ anh cho biết.  

 Anh Sanjay đang gánh cha  

Bất chấp trời mưa to, đường lầy lội, Kumar vẫn gánh cả cha và mẹ cùng lúc trên vai đi một 

quãng đường khoảng 25-30km mỗi ngày. Họ chỉ dừng lại giữa đường để rửa ráy và ăn uống. 

http://megafun.vn/tin-tuc/quoc-te/201008/con-hieu-thao-ganh-cha-me-rong-ra-di-216-cay-so-90608/


Mỗi lần dừng lại, Kumar đều quỳ xuống chân cha mẹ và nhận lời chúc phúc của họ.  

Câu chuyện này lan đi rất nhanh từ làng này sang làng khác. Hàng ngàn người dân đã đến 

gặp họ để nhận lời chúc phúc của cha mẹ Kumar.  
 

Theo Phương Linh 
Vietnamnet 

==================== 

Cảm động 2 người con trai xẻ da cứu cha già bị bỏng 

Vụ hỏa hoạn cách đây một tháng đã khiến cho ông Trương Chiêm Anh, sống tại huyện 

Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc bị thương nặng và mất đi 93% da trên cơ 

thể, hai người con trai của ông đã quyết định xẻ da mình để cứu cha. 

Các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Hà Bắc cho biết, lúc cậu con trai cả Trương Quang Minh 

yêu cầu lấy da của mình để cứu cha, ông Trương một mực không đồng ý. 

Nước mắt lưng tròng, ông khẩn khoản xin các bác sĩ: “Không phải chữa trị nữa, tôi 
không thể lấy da của con trai mình được”. 

 
Cuối tháng 4 vừa qua, câu chuyện về người cha xẻ da cứu con gái làm cộng đồng mạng 

Trung Quốc phải rơi lệ 

Nhìn người cha đã ngoài sáu mươi nằm trên giường bệnh thấp thỏm lo lắng. Hai người con 

trai thay nhau trấn an tinh thần và khuyên ông: “Cha, chỉ cần cha khỏe mạnh, chúng con 
mất một ít da thì có làm sao, cha đã nuôi chúng con thành người, đây là điều chúng 
con nên làm”. 
 

Lúc 8g30 sáng hôm 16/6, ông Trương và con trai Trương Quang Minh được đưa vào phòng 

http://megafun.vn/find?q=H%C3%A0%20B%E1%BA%AFc
http://megafun.vn/find?q=Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Quang%20Minh


phẫu thuật. Để tiết kiệm chi phí, cả anh Quang Minh và em trai đều chọn cách gây tê tại 

chỗ. 

 

Bác sĩ phẫu thuật kể lại, lúc nằm trên bàn phẫu thuật, anh Quang Minh không ngừng yêu 

cầu bác sĩ lấy thêm da của mình: “Lấy nhiều một chút, nếu không thì không đủ đâu”. 
 

 

Bác sĩ phẫu thuật ghép nối những mảnh da 

  

Đến tận 14g20 cùng ngày, sau gần sáu tiếng đồng hồ phẫu thuật, ông Trương Chiêm Anh đã 

được cấy ghép da thành công, hiện tại trên cơ thể ông có 10% da của con trai cả Trương 

Quang Minh và 10% của con thứ Trương Ngụy. 
 

 

Câu chuyện về hai người con trai hiếu thuận tình nguyện xẻ da mình để cứu cha xuất hiện 

đúng vào ngày của Cha năm nay. 

Theo Nam Dương 

VTC  

http://megafun.vn/find?q=Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Chi%C3%AAm%20Anh
http://megafun.vn/find?q=Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Ng%E1%BB%A5y


Phép màu giá bao nhiêu?  
 

 
 

Một cô bé tám tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng 

em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền. Chỉ có một cuộc phẫu thuật 

rất tốn kém mới cứu sống được em trai cô bé, và cha mẹ em không tìm ra ai để vay tiền. Do 

đó, gia đình em sẽ phải dọn đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ không thể tiếp tục ở căn nhà 

hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ. 

 

Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng: “Chỉ có phép màu mới cứu sống 

được Andrew”. Thế là cô bé vào phòng mình, kéo ra một con heo đất được giấu kỹ trong tủ. 

Em dốc hết đống tiền lẻ và đếm cẩn thận. 

 

Rồi cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau để đến tiệm thuốc gần đó. Em đặt toàn bộ số tiền mình 

có lên quầy. 

 

Người bán thuốc hỏi: “Cháu cần gì?” 

 

Cô bé trả lời: “Em trai của cháu bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu.” 

 

"Cháu bảo sao?" – Người bán thuốc hỏi lại. 

 

"Em cháu tên Andrew. Nó bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà ba cháu nói chỉ có phép màu 

mới cứu được nó. Phép màu giá bao nhiêu ạ?" 

 

"Ở đây không bán phép màu, cháu à. Chú rất tiếc" – Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ 

vẻ thông cảm với cô bé. 



"Cháu có tiền trả mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố tìm thêm. Chỉ cần cho cháu biết giá bao 

nhiêu?" 

 

Trong cửa hàng còn có một vị khách ăn mặc thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi 

xuống hỏi cô bé: “Em cháu cần loại phép màu gì?” 

 

"Cháu cũng không biết nữa – Cô bé trả lời, rơm rớm nước mắt. - Nhưng em cháu rất cần 

phép màu đó. Nó bị bệnh nặng lắm, mẹ cháu nói rằng nó cần được phẫu thuật, và hình như 

phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu được em cháu. Cháu đã lấy ra toàn bộ số tiền 

để dành của mình để đi tìm mua phép màu đó." 

 

"Cháu có bao nhiêu?" – Vị khách hỏi.  

 

Cô bé trả lời vừa đủ nghe: “Một đô la mười một xu.” 

 

Người đàn ông mỉm cười: “Ồ! Vừa đủ cho cái giá của phép màu”. 

 

Một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm tay em và nói: “Dẫn bác về nhà cháu nhé. 

Bác muốn gặp em trai và cha mẹ cháu. Để xem bác có loại phép màu mà em cháu cần 

không.” 

 

Người đàn ông thanh lịch đó là Bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh tài 

năng. Ca mổ được hoàn thành mà không mất tiền, và không lâu sau Andrew đã có thể về 

nhà, khỏe mạnh. 

 

Mẹ cô bé thì thầm: “Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật không thể tưởng 

tượng nổi. Thật là vô giá!”. Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. Một 

đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ, và lòng tốt của người bác 

sĩ.  
  

Lặng Nhìn Cuộc Sống...   

Những hình ảnh lượm lặt khiến bạn phải suy nghĩ  
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