
 

Những hình ảnh cảm động khiến cuộc 
sống ý nghĩa hơn 

 
Cuộc sống có ngột ngạt khó khăn tới đâu vẫn luôn hiện hữu đâu đó câu chuyện cảm động 

về tình người. Những khoảnh khắc trao gửi yêu thương ở khắp nơi trên thế giới sẽ nhân lên 

lòng trắc ẩn trong tâm hồn mỗi người. Và giây phút của tình thương, lòng nhân ái khiến 

chúng ta phải lặng người suy nghĩ. 

 

 

 
Trong một trận lụt xảy ra ở Australia, một người đàn ông đã kịp thời giải cứu chú chuột 

túi kangaroo bị thương suýt bị cuốn trôi. 

 



 
Hình ảnh có thể làm “tan chảy” trái tim bất cứ ai khi em bé hồn nhiên lau nước mắt cho 

diễn viên. 



 
Gương mặt người phụ nữ nói lên tất cả. Cô nghẹn ngào cảm ơn người lính cứu hỏa kịp thời 

cứu con mèo của cô khỏi ngôi nhà gặp hỏa hoạn. 



 
Một cậu bé không quản ngại ngâm mình trong dòng nước để cứu chú hươu con bị lạc mẹ 

trong cơn lũ ở Bangladesh. 



\ 
Sau khi đưa nữ bệnh nhân tới bệnh viện, các nhân viên y tế ở Hà Lan đã ở lại nấu ăncho bé 

gái 5 tuổi của người phụ nữ này. Trước khi rời đi, họ không quên dọn đám bát đĩa bừa 

bộn. 



 
Cùng nhau cứu chú mèo khỏi rơi xuống nước. 



 
Người đàn ông này quyết định tách khỏi đường chạy để đi cùng cậu bé hoàn thành nốt 

chặng đua cuối cùng. 



Một người đàn ông tặng ngay đôi dép đang đi cho cô gái vô gia cư đi chân đất. Hình ảnh 

chụp tại đường phố Rio de Janeiro, Brazil.\



Dù không có nhân viên kiểm soát, người dân Canada vẫn tự giác để tiền phí tại một trạm 

ga tàu điện ngầm. 



 
Các cầu thủ bóng đá Israel cởi áo khoác che mưa cho những cậu bé Ukraina trước một 

trận đấu bóng đá.



\Một người đàn ông Afghanistan mang cho người lính Mỹ ly trà dù tình hình chiến sự đang 



căng thẳng.

 
Một em bé đang gắng sức giúp người đàn ông ngồi xe lăn lên vỉa hè. 

Huy Hoàng 

 


