Hồi xửa, hồi xưa,... ủa quên! Chuyện của
thời đại ngày nay. Có một cặp vợ chồng
kia sống với nhau thật là hạnh phúc. Họ
yêu thương nhau rất mực và cuộc đời họ
tưởng như không còn yêu thương ai hơn
như vậy được nửa....

Mình ơi !!! Cho
em mi một cái...
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Tưởng là cuộc sống đầm ấm sẽ kéo dài vĩnh viễn nhưng
không lâu sau, người vợ qua đời.

hu hu...

Bên ngoài cũng như
bên trong nhà, trời
mưa rơi rất nặng hạt...

Mặc trời mưa, mặc giông bão, người chồng quỳ giữa
trời cầu nguyện cùng chín phương Trời, mười
phương ... Đất

Lạy Trời, lạy Đất, cho tui
được chết thế vợ tui. Hay
Trời bớt của tui bao nhiêu
tuổi thọ cũng được, cho tui
xui xẻo tận mạng cũng
được, miễn làm sao cho vợ
tui sống lại, ...

Cảm thương cho người chồng quá thành tâm, hồn ma của
người vợ hiện về an ủi.
Mình ơi !!!
Cho em mi
một cái

Á! Má ơi!...
cứu con

Lạy ông Địa cứu
con... cứu...

Người chồng chạy như điên, như cuồng mà
quên đi rằng, bản thân ông đã từng ôm ấp
thể xác lẫn linh hồn của người mà ông luôn
nghĩ tình yêu của ông dành cho vợ là
trường tồn, vĩnh cửu, không chi lay chuyển
được.....

Nhiều khi chúng ta lầm tưởng là người đời họ rất thành tâm. Thật ra không
phải vậy! Khi đụng vào cái thật của họ thì sẽ thấy được mức độ thành tâm
của họ như thế nào! Đôi khi chúng ta cũng nghe những lời cầu xin thật là
bao la, cao cả như: Xin bớt tuổi thọ của mình, 5 năm, 10 năm để cho người
thân của họ được sống... Nhưng thực chất thì con người không hề biết mình
có tuổi thọ là bao nhiêu? Họ sẽ sống được bao lâu? Họ không hề biết nhưng
lại dám mạnh miệng, mạnh ý để xin trao đổi. Vì với họ, lời cầu có mất chi
đâu mà không cầu cho ra vẻ thật thành tâm? Đụng vào cái thật thì sẽ biết
ngay câu trả lời. Như trong truyện trên, cầu cho thế mạng, nhưng khi cái
mạng tưởng như bị đe dọa, hay cái thực bị tác động thì con người lại chuyển
sang một hướng khác.
Câu chuyện trên xảy ra rất bình thường ngoài đời sống, đã lý giải tại sao đời
nay con người ít gặt hái được hiệu quả khi cầu nguyện. Đó không phải tại
Trời mà tại người.

