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Trong một khu rừng nọ, có một chị gà rừng đang ấp trứng. Tình cờ có một trứng đại bàng rơi vào ổ gà rừng 

ấy và được gà rừng mẹ ấp như những trứng của chị ta. Sau một thời gian, trứng nở thành con…Mấy chú gà 

con và bé đại bàng vui vẻ nô đùa với nhau như anh chị em một nhà. Mẹ gà chọn một số tên ngộ nghĩnh đặt 

cho các con, đứa đầu mang tên Mi-Nơ, đứa thứ hai gọi là Sếch, đứa thứ ba tên là Phêm, còn bé đại bàng được 

gọi là Kô-Ti. Chúng lớn lên với nhau và quyện lấy nhau đến nỗi không nhận ra sự khác biệt của bô lông. 

Một ngày nọ, đang cùng mấy anh chị em gà bươi móc trong đống rác ven rừng để kiếm ăn, bé đại bàng bỗng 

nhìn lên trời và thấy một con chim đại bàng bay lượn trên không trung trông thật uy nghi. Bé Kô-Ti liền hỏi 

gà mẹ: “Mẹ ơi! Sao mình không bay trên trời như con chim kia, hả mẹ?” Gà mẹ vừa bươi vừa đáp: “Kô-Ti 

con, chúng ta đâu phải đại bàng mà bay được”. Bé đại bàng thắc mắc: “Thế chúng ta là ai, hả mẹ?” Gà mẹ 

nhấn mạnh: “Chúng ta là gà rừng, con nhớ chưa? Các thú rừng khác gọi chúng ta là gia đình Than Dế”. “Tại 

sao vậy mẹ?” “Vì họ thấy mình hay bươi móc các đống rác kiếm ăn, như thể tìm mấy con dế than mà ăn vậy. 

Thôi, con lo bươi tiếp mà kiếm ăn!”.  Vâng lời mẹ, bé Kô-Ti tiếp tực bươi rác kiếm ăn, sống kiếp gà rừng của 

mình ngày này qua ngày khác. Bé đã hầu như quên mất cội nguồn quý tộc của chính mình. 

Bỗng một hôm, đang loay hoay bươi rác với gia đình , bé đại bàng nhìn lên thấy một bóng dáng uy nghi bay 

lượn trên đầu mình. Bé ngước lên và trông thấy một đại bàng mẹ thật oai phong đang lượn qua lượn lại trên 

đầu bé. Một lát sau bé nghe tiếng gọi: “Chú bé kia ơi! Thử bay đi ! Thử cất cánh bay lên nào!” Nghe thế, bé 

Kô-Ti xòe đôi cánh và toan tập vỗ, nhưng mấy chú gà rừng Mi-Nơ, Sếch và Phêm vội chạy lại, đứa thì tục 

tác, đứa thì gáy lớn, át cả tiếng thúc giục của đại bàng mẹ trên không trung. Chúng hè nhau đồng thanh gào 

thét: “Kô-Ti! Em đừng có nghe theo nó. Em đâu phải đại bàng mà ham bay. Chúng mình là gà rừng, em nhớ 

không? Chúng mình là gia đình Than Dế”. Tiếng gào của Mi-Nơ, Sếch và Phêm lấn át tất cả, dập tắt ước muốn 

tung bay của bé. Thế là bé lại tiếp tục bươi rác tìm ăn ngày qua ngày như bao gà rừng khác. 

Thế rồi, một hôm kia, đang khi cùng kiếm ăn với đám gà rừng, bé Kô-Ti ngạc nhiên nhìn thấy chim đại bàng 

mẹ đang đậu trên một đống rác trông không khác chi một con gà rừng tầm thường. “Kô-Ti ơi! Con là một 

chim đại bàng chứ không phải gà rừng đâu! Hãy vỗ cánh tung bay lên cao! Thế giới của con là trời cao đất 

rộng chứ không phải mấy đống rác nầy đâu! Bay lên đi con! Bay lên cao nhé con!....” Đại bàng mẹ chưa nói 

hết câu thì cả gia đình Than Dế, nào là Mi-Nơ, nào là Sếch, nào là Phêm đã nhào vào mổ túi bụi. Đứa thì mổ 

vào đôi cánh để cắt đường bay, đứa thì mổ vào cổ họng để khóa miệng đại bàng mẹ…Dù dũng mãnh đến đâu 

đi nữa, nhưng “Mãnh hổ nan địch quần hồ”, một mình đại bàng mẹ không địch lại số đông đang điên cuồng 

tấn công. Đại bàng mẹ dãy dụa rồi gục đầu tắt thở. Đậu trên một cành cây gần đấy, bé Kô-Ti nhìn xác đại 

bàng mẹ đã hy sinh vì mình. Bé sực nhớ lại tiếng mời gọi của đại bàng mẹ, bé vỗ cánh và bay lên trời cao. 

Trên đây là câu chuyện mà Sư Huynh Fortunat Trần Trọng An Phong (Dòng La San) đăng trong tác phẩm 

“Chút Mắm Muối Cho Bữa Cơm Hằng Ngày”. Câu chuyện nầy nhắc chúng ta nhớ lại sự biến hình của Chúa 

Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Sư Huynh Phong đã dí dỏm xử dụng tiếng lái để ám chỉ những thực tại 

trong cuộc sống hằng ngày, như gia đình Than Dế (đáng lẽ phải viết Than Giế nhưng trong tự điển Việt ngữ 

không có chữ ‘Giế’) mà hai chữ Than Giế lái lại là Thế Gian; chữ Mi-Nơ lái lại là Mơ-Ni (money, tiền tài)); 

chữ Sếch không cần lái, đó là Sex (sắc dục); chữ Phêm cũng không cần lái, đó là Fame (danh vọng); và ý nhị 

nhất là chữ Kô-Ti lái lại là Ki-Tô, là mỗi người chúng ta, tất cả đều là những chi thể của Chúa Kitô. 

Chúa Giêsu cũng đã nhào xuống thế gian, đã đậu trên những rác rến trần ai, để lên tiếng nhắc nhở chúng ta 

rằng tuy sống giữa thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian, không phải là giống gà rừng. Nhất là 

Chúa đã chấp nhận một cái chết đau thương hầu xóa hết mọi gánh nặng tội lỗi vốn trì chúng ta xuống, để 

chúng ta có thể nhẹ nhàng và hùng dũng mà cất cánh bay lên không trung bao la, hít thở không khí của bầu 

trời tự do, ý thức được rằng mình là con cái yêu dấu của Thiên Chúa. 

Sự biến hình của Chúa nhắn nhủ chúng ta rằng phải biết cùng với Chúa đi lên núi cao, ở gần bên Chúa, chiêm 

ngắm dung nhan của Người. Nhờ đó, Chúa sẽ biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài. Sự biến đổi đó sẽ đem lại 

cảm nghiệm an toàn và hạnh phúc, nhất là sẽ giúp chúng ta thoát khỏi bạc tiền, lạc thú và danh vọng, hầu giải 

thoát chúng ta khỏi kiếp gà rừng mà vươn tới chức vị là con cái Chúa.                          Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 

 

 


