
Chuyện Ba con Cá 
 
Trong cuộc đời con người ai cũng đều có những thiên sứ bảo hộ mình. Đó là người thân luôn chúng ta, có 
người ở bên chúng ta hỗ trợ chúng ta cà về mặt tinh thần lẫn vật chất; người bạn sẵn sàng giúp đỡ ủng hộ 
chúng ta; có người bạn đời mang đến cho chúng ta tình yêu chân thành và nâng đỡ chúng ta không biết mệt 
mỏi và không trông đợi nơi ta một cái gì hết. Câu chuyện con cá dưới giúp chúng ta hiểu rõ về những thiên sứ 
vừa kể: 
 

 Con cá thứ nhất là cá hồi đốm (chum/spotted/keta/dog salmon). Con cá này sống ở vùng nước sâu 
trong đại dương bao la. Cá hồi đốm mẹ sau khi đẻ trứng sẽ đợi ở một bên, 
trứng sau khi nở thành những cá con vẫn chưa thể tự kiếm ăn, chúng dựa 
vào thịt của mẹ để lớn. Cá mẹ nhịn đau đớn không hề kêu ca. Khi cá con 
lớn lên, cá mẹ chỉ còn là một đống xương. Điều này minh chứng tình mẹ 
quí giá vĩ đại nhất trên đời. Cá hồi đốm là con cá tượng trưng cho tình mẹ, 
lòng hy sinh của người mẹ. 

 

 Con cá thứ hai là cá lóc Tàu. Con cá này sau khi sinh con hóa lòa, không cwòn thấy đường để đi kiếm 
mồi nên đành nhịn đói. Khi trứng nở thành hàng ngàn cá con, đàn cá con 
không nỡ để mẹ chết đói nên từng con, từng con quyết định bơi vào miệng 
mẹ để mẹ có thức ăn đỡ đói. Cá mẹ sống rồi khỏe lại, lượng cá con tồn tại 
chẳng còn bao nhiêu. Nhửng con cá con đã hy sinh tấm thân non nớt của 

mình để cứu cho mẹ sống sót. Cá lóc tàu tượng trưng cho sự hiếu thảo của người con. 
 

 Con cá thứ ba là cá hồi. Mỗi năm cứ đến mùa sinh sản, cá hồi lại tìm mọi cách để từ đại dương rộng 
lớn trở về dòng sông nước ngọt nơi mình sinh ra đễ để trứng. Nó phảo cố 
gắng hết sức bơi nược dòng nưới suối, vượt mọi gian nguy, trắc trở để về 
quê cha đất tổ. Cuộc hành trình hồi cư thật vất vả và gian lao và  nó lại 
còn phải đối mặt với bao hiểm nguy vì loài gấu xám  và loài chim ó trực 
chờ để ăn thịt nó… Chỉ một số ít may mắn vượt qua được mọi cản trở về 
đến vùng quê xư để hoàn thành việc quan trọng nhất đời mình là giao 

hợp, đẻ trứng để rồi yên bình chịu chờ chết tại nơi nó sinh ra. Xuân đến, đàn cá con lại trôi theo dòng 
nước ra biển, sống cuộc đời trong vùng nước mặn để rồi lại nhớ cố hương quyết tân trở về...  Cá hồi 
tượng trưng cho tình yêu quê hương xứ sở. 

 
Chúng ta hãy thường xuyên nghĩ rằng, trên đời này có ít nhất 3 con cá làm chúng ta phải cảm phục: 

1. Con cá thứ nhất là cha mẹ, người đã cho chúng ta sinh mệnh, luôn theo dõi nhung bước chân chúng 
ta đi, không trách cứ oán giận, sẵn sàng hy sinh tất cả cho chúng ta mà không hề đòi hỏi nơi chúng ta 
bất cứ điều gì. 

2. Con cá thứ hai là con cái, từ khi oa oa cất tiếng khóc chào đời, con cái đã hoàn toàn tin cậy và ở bên 
cha mẹ, một lòng phụng dưỡng cha mẹ cho đến hết tuổi già. 

3. Con cá thứ ba là cố hương. Bất luận là đi xa đến đâu, cũng sẽ có một ngày chúng ta tìm cách trở về vì 
quê nhà là nơi mình chôn rau cắt rốn, nơi mình có ông bà tổ tiên, nơi mình mang giòng máu dân tộc. 

 


