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      Từ thời xa xưa, trước khi có loài người. Mọi loài vật sống hòa thuận với nhau trên trái đất, 

không hề có chiến tranh hay ô nhiễm môi trường tại đây. Những loài vật giúp đỡ lẫn nhau trong 

công việc hằng ngày. Chúng có thể nói chuyện với nhau như thể những người bạn, có thể đứng 

bằng hai chân và vui đùa như con người ngày nay. Cứ vào đầu xuân khu rừng lại mở bữa tiệc lớn. 

Ngài Hổ là chúa tể của cả khu rừng, đã ra lệnh: “Tất cả thần dân của ta ơi! Hãy chuẩn bị cho buổi 

tiệc của chúng ta”. Tất cả mọi con vật đều háo hức làm việc suốt ba ngày, ba đêm. Những chú voi 

với thân hình khổng lồ nhất khu rừng, đã đi lấy những khúc gỗ to để xây ngôi nhà cho bữa tiệc. 

Những chú chim thì đang tập hát cùng với những cô công múa minh họa. Đàn khỉ thì đang đi hái 

lượm những trái cây để chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc. Những con tằm thì đang làm ra những 

hàng tơ dài bất tận, để cho những nghệ nhân là chuột, mèo, chó, may những bộ quần áo mới và 

đẹp cho tất cả mọi người. Rồi ngày tiệc cũng đã tới, mọi loài vật từ nơi xa, đã vượt qua hàng ngàn 

cây số để tới dự tiệc cùng với mọi người. 

     Bữa tiệc bắt đầu, ngài Hổ nói: Cám ơn mọi người đã từ xa đến đây. Chúng ta đã cùng nhau trãi 

qua một mùa đông lạnh lẽo và khó khăn. Giờ đây mọi người có thể vui vẻ cùng nhau”. Mọi loài 

vật đều vỗ tay, hò reo. Những chú gấu là những anh hề, có thể đi qua những sợi dây nhỏ mà 

không hề té. Những anh báo thì đã tổ chức cuộc đua cùng với sư tử. Mọi loài vật nói chuyện với 

nhau và có thể làm quen những người bạn mới. Rồi màn biểu diễn chính cũng xuất hiện. Đó là 

màn biểu diễn của chú chim và cô công. Mọi loài vật như chìm đắm trong giai điệu, cùng nhau 

nhảy múa. Bỗng nhiên có một loài vật lạ xuất hiện. Họ đã phá phách bữa tiệc, còn đuổi mọi vật 



đi. Loài vật đó đã khiến cho cả khu rừng cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn. Loài vật đó đã khiến cho 

mọi vật lúc nào cũng trốn chạy và không còn dám nói chuyện với nhau như trước. Từ đó mọi vật 

gọi loài đó là “loài người”. Loài người đã chiếm nửa khu rừng để xây những ngôi nhà cao tầng, 

những con đường dài bất tận. Họ không hề muốn chia sẻ với các loài vật khác mà chỉ muốn tự 

mình có thể độc chiếm tất cả. Kể cả ngài hổ, là người uy nghiêm nhất khu rừng cũng chỉ để làm 

thú vui cho loài người. Nhưng những con vật vẫn còn hy vọng, loài người có thể sống hòa thuận 

với họ để cho tất cả mọi loài có thể vui vẻ như trước. Vì họ tin rằng ở trong lòng loài người vẫn có 

tình nhân ái. Vì thế chúng ta, loài người nên yêu thương, giúp đỡ những loài vật khác để có thể 

mang lại sự vui vẻ cho mọi loài. Đừng có độc chiếm riêng những gì cho mình, mà hãy chia sẻ với 

người khác để cả thế giới đều cảm thấy hạnh phúc. 



 

ABOUT US 

The National Resource Center for Asian Languages (NRCAL) was designed to 

improve the nation’s capacity for the teaching and learning of Asian languages 

including Vietnamese, Korean, Chinese, and Japanese. California State University, 

Fullerton (CSUF) has made a strong commitment to supporting less commonly 

taught languages, serving diverse student populations, expanding research on 

second language acquisition, and enhancing teaching and learning. NRCAL’s main 

focus is to improve the teaching, learning, and research of Asian languages in the 

United States by drawing on the expertise of Asian language scholars, educators, 

and community stakeholders. 

Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia về Ngôn Ngữ Châu Á (NRCAL) được thành 

lập để cải thiện khả năng giảng dạy và học tập Ngôn ngữ châu Á tại Hoa Kỳ, bao 

gồm tiếng Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, và Nhật Bản. California State 

University, Fullerton (CSUF) đã cam kết mạnh mẽ để hỗ trợ các ngôn ngữ ít được 

phổ biến, phục vụ các nhóm sinh viên khác nhau, mở rộng nghiên cứu về ngôn 

ngữ thứ hai, nâng cao trình độ giảng dạy và học tập. Trọng tâm chính của NRCAL là 

để cải thiện việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu các ngôn ngữ châu Á tại Hoa Kỳ 

bằng cách tiếp thu những ý kiến chuyên môn của các học giả về ngôn ngữ châu Á, 

những nhà giáo, và những người liên quan trong các cộng đồng. 

 


