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Câu chuyện này xảy ra ở Nhật Bản. Một tờ báo ở Tokyo đăng một mẩu rao giật gân về
việc bán cha mẹ. Mẩu rao viết: “Bán cha mẹ: cha 68 tuổi, mẹ 66. Giá 900 yên”.
Ai đọc mẩu rao này cũng đều choáng váng. Mọi người bảo nhau: “Thật là cái thời chẳng
ra gì! Đến cả cha mẹ mà cũng đem bán. Chính quyền để mắt đâu mà không thấy?” Tóm
lại là cứ ồn cả lên.
Một hôm, tờ báo có mẩu rao đến tay một cặp vợ chồng trẻ mấy ngày trước vừa chôn cất
cha mẹ mình bị tai nạn giao thông. Đôi trẻ mất cha mất mẹ đang rất đau buồn nên họ
thấy ý muốn bán cha mẹ của những người con nào đó là một việc đại bất hiếu, bất kính.
Họ kinh hoàng khi nghĩ đến sự đau đớn vật vã của bậc bố mẹ bị con đem bán. Vì thế đôi
vợ chồng này quyết định sẽ mua hai ông bà và chu cấp cho họ một đời sống đầy đủ, yêu
thương.
Nhưng khi họ tìm đến địa chỉ rao trên báo thì quá đỗi ngạc nhiên. Bởi trước mắt họ là
một tòa nhà lộng lẫy với một sân vườn đầy hoa khoe sắc. Họ chắc mình đã nhầm nhà,
nhưng cánh cửa đã mở ra và một người đàn ông lịch lãmmỉm cười chào họ.
– Chào bác, có lẽ chúng cháu nhầm nhà, nhưng theo địa chỉ trên báo thì…
– Đúng cả đấy, các cháu vào nhà đi! Người chủ nhà lạ mặt hồi hộp nói.
Ông mời khách ngồi và gọi vợ ra.
– Các cháu thấy đấy, hai bác không phải là nghèo. Nhưng hai bác không có con cái để kế
thừa tài sản. Vì thế hai bác quyết định rao trên báo để tìm một người xứng đáng thừa
hưởng. Hai bác biết chỉ những ai tốt bụng và nhân ái mới để ý đến mẩu rao đó. Nhưng
nói thật hai bác đã bắt đầu ngờ là khó mà tìm được những người như thế… Việc hai
cháu đến đây chứng tỏ hai cháu là người tốt, vì thế hai bác rất mừng được gặp các cháu.
Câu chuyện trên có thể có thật hoặc không, nhưng nó đã gửi đến cho chúng ta một
thông điệp rằng: Tất cả những con người sống lương thiện đều sẽ gặp may mắn, dù sớm
hay muộn. Khi chúng ta trao đi yêu thương, điều được nhận lại vẫn sẽ là yêu thương.
Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ mà ngay cả những người thông minh
nhất cũng không thể ngờ trước.

https://www.dkn.tv/author/tranphong


HOA TỰ DO
Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương


