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g��i Tây ph��ng th��ng nói ‘WHAT 
GOES AROUND , COMES AROUND’  

Câu chuy�n l�ch s, sau �ây v� m�i liên h� gi�a hai 
danh nhân l0i l�c c�a th� gi�i trong th� k- 20 và vài 
bi�n c� c�a th� chi�n th hai, ��a chúng ta chiêm-
nghi�m v� lý nhân qu� gi�a ch�n ta bà này. 

 

Ng��i nông phu nghèo �ó là ông Fleming   
Tô-cách-Lan.  M�t hôm, trong lúc �ang ch�m ch. 
cu�c ��t ngoài ��ng �� ki�m s�ng, nuôi gia �ình, 
ông nghe ti�ng kêu cu v
ng ra t� phía bãi l�y vùng 
bên c�nh.  V�t cu�c, ông v�i-vã ch�y g�p v� h��ng 
có ti�ng kêu la �� ti�p cu.  N�i �ây, th(t hãi hùng, 
m�t c(u bé �ang b� lún d�n xu�ng bãi sình l�y �en 
th�i.  C(u v�a kêu la, v�a vùng v)y, c� v��n lên, 
nh�ng vô hi�u,vì c(u �ang b� lún xu�ng d�n và sình 
l�y �ã dâng cao t�i ng*c.  Nông phu Fleming không 
qu�n hi�m nguy, �ã li�u mình nh�y xu�ng v�ng l�y 
và l(p th� cu ��!c c(u bé s	p chìm vào cõi t,  hãi 
hùng! 

Th� r�i, ngày hôm sau m�t c0 xe l�ng-l)y ti�n 
��n xóm nghèo c�a ông nông phu.  M�t nhà quý t�c 
v�i y ph�c sang tr
ng b��c ra và t* gi�i thi�u là cha 
c�a �a bé mà nông phu Fleming �ã cu s�ng ngày 
hôm qua. 

“ Tôi ��n �ây �� xin tr� �n ông, may nh� có 
ông �ã li�u mình cu ��!c  m�ng s�ng con trai tôi” ;  
nhà quý t�c ân c�n nói. 

“ Xin cám �n ngài, nh�ng tôi không th� nh(n tr� 
�n trong vi�c làm cu �� sinh m�ng con ng��i” ;  
ng��i nông phu l% phép �áp. 

Trong lúc �ó c(u con trai c�a ng��i nông phu 
v�a b��c ra c,a túp l�u l�p x�p, ng� ngác nhìn 
ng��i khách l�. 

“ Có ph�i thi�u niên �ó là con trai c�a ông 
không?” ;  nhà quý t�c h�i. 

“ Vâng, th�a ph�i”  

“ V(y, mong ông nh(n cho tôi ��!c làm m�t 
h�nh nguy�n này.  Cho tôi ��!c �ài th
 c(u bé �n 
h
c t�i các h
c vi�n có cùng mc �� giáo d�c mà 
con tôi �ang ��!c h� ng.  N�u thi�u niên n�y có 
tâm h�n cao qúy nh� cha nó, tôi tin ch	c r�ng sau 
này c(u s+ tr  thành m)u ng��i mà hai chúng ta s+ 
��!c hãnh di�n.”  

H�o ý �ó c�a nhà quý t�c ��!c th*c hi�n.  Con 
trai ng��i nông phu nghèo Fleming ��!c g i vào 
h
c các tr��ng t�t nh�t   Anh qu�c cho ��n khi c(u 
t�t nghi�p Bác s� Y- khoa t�i St. Mary’ s Hospital 
Medical    Luân-"ôn, và r�i tr  thành m�t danh 
nhân l�ng l)y c�a th� gi�i  do vi�c ông �ã  phát 


