
 

Những bức ảnh chia sẻ những câu chuyện xúc động trong cuộc sống, hay đơn giản chỉ là một 

cảm nhận về con người, tình yêu thương... đã khiến hàng ngàn trái tim thổn thức. 

 

"Cảm ơn những người làm cha đã vất vả nuôi chúng con khôn lớn. Cảm ơn Cha Mẹ vì tất cả 

mọi thứ". 

 



"Đây là một đám cưới rất đặc biệt vì cô dâu và chú rễ bị khiếm thị và chỉ có thể cảm nhận được 

vẻ đẹp của nhau bằng con tim. Dành tặng 1 like chúc mừng anh chị trăm năm hạnh phúc nhé". 

Tình yêu của cặp vợ chồng khiếm thị được cộng đồng mạng cảm phục, và hàng nghìn lời chúc 

hạnh phúc được gửi tới cặp đôi này. 

 

 

"Vượt lên số phận" là lời đề tựa cho bức tranh. Cảm phục trước nghị lực phi thường của người 

đàn ông tàn tật vượt lên số phận, thành viên mạng facebook đã dành tới hơn 15,000 lượt like 

cho bức ảnh này. 

 

9,453 lượt like dành cho bức ảnh sau 5 giờ đăng tải. Với lời chú thích "Cuộc sống còn cần hơn 

nữa tình yêu thương" là thông điệp bức tranh gửi đến mọi người. 



 

Bức hình đi kèm với bài thơ "Lời mẹ yêu" khiến hàng ngàn thành viên mạng xúc động và đồng 

cảm. 

 

"Cha không hoàn hảo, nhưng cha luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất". Bức tranh nói 

về tình cảm cha con khiến hơn 5,000 trái tim thổn thức. 



Một chàng trai sắp tốt nghiệp Đại học. Đã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp 

được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. 

Ngày tốt nghiệp đến, anh nao nức chờ đợi…Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng: “Con 

trai, ta rất tự hào về con!” – ánh mắt ông nhìn anh trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà 

được gói rất trang trọng. 

Anh ước mơ có được một chiếc xe đạp thể thao. 

Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng 

trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: “Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể 

tặng con một quyển sách này thôi!?”. Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc 

phòng… 

…Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà 

khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần 

phải đi gặp cha. 

Anh đã không gặp ông kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện 

tính báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải 

trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc. 

Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm 

chiếm tâm hồn anh. Đứng trong căn phòng ngày xưa, những ký ức trong anh ùa về… 

Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong những tập giấy tờ quan trọng của 

cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm. Nước 

mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có vật gì đó rơi ra… 

Một chiếc chìa khóa! Kèm theo đó là một tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán 

chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và 

dòng chữ “Đã trả đủ”. 

 

(Sưu tầm) 

“ Tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa” 
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