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  Sự Tích Chú Cuội Cây Đa 

 
 
Ngày xưa ở một miền nọ có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, 
như lệ thường, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi đến 
gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang 
cọp.  Nhìn trước nhìn sau anh chỉ thấy có bốn con cọp con đang vờn 
nhau.  
 
Cuội liền xông đến vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay trên 
mặt đất.  Nhưng vừa lúc đó, cọp mẹ cũng về tới nơi.  Nghe tiếng gầm 
kinh hồn ở sau lưng, Cuội chỉ kịp quẳng rìu leo thoắt lên ngọn một cây 
cao.  Từ trên nhìn xuống, Cuội thấy cọp mẹ lồng lộn trước đàn con đã 

chết.  Nhưng chỉ một lát, cọp mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây gần chỗ Cuội ẩn, đớp lấy một ít lá rồi trở về 
nhai và mớm cho con.  Chưa đầy ăn giập miếng trầu, bốn con cọp con đã vẫy đuôi xông lại, khiến cho Cuội vô 
cùng sửng sốt.  Chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác, Cuội mới lần xuống tìm đến cây lạ kia đào gốc vác về. 
 
Dọc đường gặp một ông lão ăn mày nằm chết vật trên bãi cỏ, Cuội liền đặt gánh xuống, không ngần ngại, bứt 
ngay mấy lá nhai và mớm cho ông già!  Mầu nhiệm làm sao, mớm vừa xong, ông lão đã mở mắt ngồi dậy.  
Thấy có cây lạ, ông lão liền hỏi chuyện.  Cuội thực tình kể lại đầu đuôi. Nghe xong ông lão kêu lên: 
 
- Trời ơi! Cây này chính là cây có phép "cải tử hoàn sinh" đây.  Thật là trời cho con để cứu giúp thiên hạ.  Con 
hãy chăm sóc cho cây nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó! 
 
Nói rồi ông lão chống gậy đi.  Còn Cuội thì gánh cây về nhà trồng ở góc vườn phía đông, luôn luôn nhớ lời 
ông lão dặn, ngày nào cũng tưới bằng nước giếng trong. 
 
Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội cứu sống được rất nhiều người.  Hễ nghe nói có ai nhắm mắt tắt hơi là Cuội 
vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa.  Tiếng đồn Cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. 
 
Một hôm, Cuội lội qua sông gặp xác một con chó chết trôi.  Cuội vớt lên rồi giở lá trong mình ra cứu chữa cho 
chó sống lại.  Con chó quấn quít theo Cuội, tỏ lòng biết ơn.  Từ đấy, Cuội có thêm một con vật tinh khôn làm 
bạn. 
 
Một lần khác, có lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm Cuội, vật nài xin Cuội cứu cho con gái mình vừa 
sẩy chân chết đuối.  Cuội vui lòng theo về nhà, lấy lá chữa cho.  Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt 
bỗng hồng hào hẳn lên, rồi sống lại.  Thấy Cuội là người cứu sống mình, cô gái xin làm vợ chàng.  Lão nhà 
giàu cũng vui lòng gả con cho Cuội. 
 
Vợ chồng Cuội sống với nhau thuận hòa, êm ấm thì thốt nhiên một hôm, trong khi Cuội đi vắng, có bọn giặc đi 
qua nhà Cuội.  Biết Cuội có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm chơi ác. Chúng bèn giết vợ Cuội, cố ý moi 
ruột người đàn bà vứt xuống sông, rồi mới kéo nhau đi.  Khi Cuội trở về thì vợ đã chết từ bao giờ, mớm bao 
nhiêu lá vẫn không công hiệu, vì không có ruột thì làm sao mà sống được. 
 
Thấy chủ khóc thảm thiết, con chó lại gần xin hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ.  Cuội chưa từng làm thế 
bao giờ, nhưng cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao.  Quả nhiên người vợ sống lại và vẫn trẻ 
đẹp như xưa.  Thương con chó có nghĩa, Cuội bèn nặn thử một bộ ruột  bằng đất,  rồi đặt vào bụng chó,  chó 
cũng sống lại.   Vợ với chồng, người với vật lại càng quấn quít với nhau hơn xưa. 
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Nhưng cũng từ đấy, tính nết vợ Cuội tự nhiên thay đổi hẳn.  Hễ nói đâu là quên đó, làm cho Cuội lắm lúc bực 
mình.  Ðã không biết mấy lần, chồng dặn vợ: "Có đái thì đái bên Tây, chớ đái bên Ðông, cây dông lên trời!". 
Nhưng vợ Cuội hình như lú ruột, lú gan, vừa nghe dặn xong đã quên biến ngay. 
 
Một buổi chiều, chồng còn đi rừng kiếm củi chưa về, vợ ra vườn sau, không còn nhớ lời chồng dặn, cứ nhằm 
vào gốc cây quý mà đái.  Không ngờ chị ta vừa đái xong thì mặt đất chuyển động, cây đảo mạnh, gió thổi ào 
ào.  Cây đa tự nhiên bật gốc, lững thững bay lên trời. 
 
Vừa lúc đó thì Cuội về đến nhà.  Thấy thế, Cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến, toan níu cây lại. Nhưng 
cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người.  Cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng 
cây vẫn cứ bốc lên, không một sức nào cản nổi.  Cuội cũng nhất định không chịu buông, thành thử cây kéo cả 
Cuội bay vút lên đến cung trăng. 
 
Từ đấy Cuội ở luôn cung trăng với cả cái cây quý của mình.  Mỗi năm cây chỉ rụng xuống biển có một lá.  Bọn 
cá heo đã chực sẵn, khi lá xuống đến mặt nước là chúng tranh nhau đớp lấy, coi như món thuốc quý để cứu 
chữa cho tộc loại chúng.  Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ có người ngồi 
dưới gốc, người ta gọi cái hình ấy là hình chú Cuội ngồi gốc cây đa.... 
 



Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang 

www.van-lang.org 

Cấp 11-12 
 

 Chú Cuội Ngồi Gốc Cây Đa 

Dị bản 
 
Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé tên là Cuội.  Cuội 
là một đứa trẻ thông minh, nhưng như cái tên của nó 
gợi cho bạn thấy, nó dùng phần trí thông minh để nói 
dối.  Nó rất khoái đánh lừa những người chung 
quanh.  Không một ai tránh khỏi bị nó lừa dối; thậm 
chí cả chú thím nó là những người đã mang nó về 
nuôi sau khi cha mẹ nó qua đời, nó cũng không tha. 
 
Một hôm, chú nó đi cày ở cánh đồng xa, còn thím nó 
thì ở nhà lo toan công việc nội trợ.  Nhìn thấy thím 
nó bận rộn, Cuội chợt nghĩ ra một trò dối trá để trêu 

chọc cả ông chú lẫn bà thím.  Nó lẻn ra khỏi nhà, chạy thẳng ra đồng, nơi chú nó đang cày.  Vừa chạy đến 
ruộng, nó đã gọi giật giọng: 
 
- Chú ơi!  Chú!  Chú về nhà ngay!  Thím bị ngã thang, máu chảy đầm đìa, cháu chẳng biết xoay xở thế nào. 
 
Chẳng kịp nói năng, chú nó lao về nhà.  Thằng Cuội theo đường tắt chạy tót về trước.  Nó nhảy bổ vào trong 
nhà kêu tướng lên: 
 
- Thím ơi!  Thím!  Chú bị trâu húc ở ngoài đồng.  Hình như sừng trâu đâm xọc vào bụng chú.  Thím đi nhanh 
lên không chú chết mất! 
 
Cuội nói chưa dứt lời, thím nó đã chạy ra khỏi nhà.  Cuội nhìn theo, toe toét cười khoái trá và đứng nấp đằng 
sau nhà.  Thím nó chạy vắt chân lên cổ mà vẫn sợ không kịp.  Thế rồi đúng vào lúc thím nó vừa đến chỗ 
đường ngoặt thì đâm sầm phải một người, hóa ra đó chính là chồng mình đang thở hồng hộc và đầm đìa mồ 
hôi.  Hai người nhìn nhau lặng người đi. 
 
- Cái thằng Cuội!  Hai người hiểu ngay ra là họ lại bị mắc lừa thằng cháu. 
 
Chú thím nó nổi cơn thịnh nộ.  Ông chú nói: 
 
- Từ nay về sau, chúng ta quyết không để thằng nhãi con ấy đánh lừa nữa! 
Hai vợ chồng trở về nhà và tìm thấy Cuội đang nấp ở sau nhà.  Hai người đem nhốt nó vào trong một cái sọt 
tre to, buộc chặt nắp lại cho chắc chắn. 
 
- Ở đấy cho đến tối! - Chú nó đe - Rồi thím mày và tao sẽ mang cái sọt này ra sông quẳng xuống nước để 
mày chẳng còn bao giờ nói dối được nữa! 
 
Ðến chiều, chú thím nó mang sọt ra sông.  Nhưng đúng vào lúc họ định quẳng nó xuống nước, Cuội kêu lên: 
 
- Chú thím ơi!  Cháu biết mình có lỗi rồi.  Cháu xin sẵn lòng chịu tội.  Nhưng xin chú thím cho cháu một ân huệ 
cuối cùng:  Cháu có một quyển sách dạy nói dối giấu kín ở đằng sau bồ thóc trong nhà.  Nay cháu muốn mang 
theo để đọc ở dưới âm ti. 
 
Cả chú và thím nó đều không nỡ chối từ.  Vả lại, chú nó cũng còn tò mò muốn biết quyển sách đó nói gì.  Thế 
là ông ta về nhà lục tìm.  Giữa lúc Cuội ngồi trong sọt chờ đợi, thì một người mù đang dò dẫm dọc bờ sông. 
Thằng bé liền gọi to: 



Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang 

www.van-lang.org 

Cấp 11-12 
 

 
- Ông mù ơi!  ông mù!  Nếu ông muốn lại được sáng mắt ra, thì hãy đến đây! 
 
Nghe thấy thế, người mù liền dò đường đến chỗ cái sọt. 
 
- Nhanh lên nào, nhanh lên! - Cuội nói - Ông hãy tháo cái nắp sọt này ra, rồi tôi sẽ bảo cho ông biết cách chữa 
bệnh mù. 
 
Người mù dò dẫm quanh cái sọt và rốt cuộc cũng tìm cách mở được cái nắp ra.  Nắp sọt vừa bật mở, Cuội 
nhẩy vọt ra ngoài chốn thẳng.  Khi chú thím nó trở lại bờ sông để nói cho nó biết là họ chẳng tìm thấy quyển 
sách đâu cả, thì thằng bé không còn ở trong sọt nữa.  Chỉ có một người mù tội nghiệp đang đứng đợi để học 
cách chữa cho mắt mình khỏi mù.  Chú thím nó lại bị lừa một lần nữa. 
 
Thằng Cuội chạy đến bụi tre dày đặc ở gần bờ sông.  Trong lúc đang tha thẩn quanh bụi tre, nó vớ được một 
cái hũ cổ đựng đầy vàng.  Thật là may biết mấy, Cuội liền mang vàng về nhà cho chú thím.  Nhờ có hũ vàng, 
gia đình chú thím Cuội trở nên giàu có.  Chú thím nó giờ đây hiểu rằng có mắng mỏ mấy cũng không làm cho 
thằng bé thay đổi được tính nết.  Họ nghĩ: hay cưới cho nó một cô vợ tử tế, có thể nó sẽ thôi nói dối và bỏ cái 
tật ăn không ngồi rồi.  Vì vậy hai người cưới cho Cuội một cô gái người làng.  Dường như trong một thời gian, 
việc cưới xin đó có làm cho Cuội đỡ nói dối đi nhưng chỉ mấy tháng sau, khi thím nó chết, Cuội lại tiếp tục nói 
dối và đánh lừa mọi người như trước. 
 
Một hôm, Cuội đi lang thang trong rừng, bắt gặp mấy con hổ con đang nằm trên cỏ.  Vốn là một người xấu 
tính, Cuội bắt đàn hổ con và bẻ gẫy chân của chúng.  Ðau quá, lũ hổ con kêu lên, liền nghe có tiếng gầm kinh 
rợn từ một nơi nào gần đó.  Chắc là hổ mẹ!  Cuội vội ẩn ngay vào đằng sau một bụi cây.  Một lát sau, hổ cái 
xuất hiện.  Khi thấy con bị đau, nó cắp từng con đến dưới một gốc cây non cành lá xanh tốt.  Nó bứt vài chiếc 
lá rồi nhai nhỏ và rịt vào chỗ chân bị gãy của đàn con, Cuội vô cùng sửng sốt, lũ hổ con chỉ sau ít phút đã lành 
lặn. 
 
Cuội rình cho đến khi đàn hổ đi hết, rồi đào cây vác về nhà.  Cuội trồng cây đó ở trong sân và đặt tên cho nó 
là cây đa.  Từ đấy trở đi, Cuội chăm bón cây rất cẩn thận.  Nó nói với vợ rằng, cái cây này là của một vị thần 
đã cho nó, lá cây có thể chữa lành các vết thương, chữa khỏi mọi chứng bệnh và còn có thể cải tử hoàn sinh. 
Cuội dặn vợ phải giữ cho cây đa được luôn luôn sạch sẽ.  Nhiều lần Cuội đe vợ: 
 
- Cấm có đổ rác vào gốc cây, kẻo nó bay đi mất! 
 
Thoạt đầu vợ Cuội làm theo lời chồng dặn.  Nhưng dần dần về sau, ả đâm ra bực mình với chồng vì thấy Cuội 
tỏ ra quý cây hơn vợ.  Ả cũng phát ngấy về những lời chồng răn dạy.  Thế rồi một hôm, xảy ra chuyện cãi cọ 
về cái cây, ả không còn kiềm chế được nữa, hét lên: 
 
- Ðây cứ đổ rác vào gốc cây nếu như đây muốn. 
 
Tức tối, ả mang một thúng rác đầy từ trong nhà bếp ra, đổ cả đóng vào gốc cây đánh rầm một cái.  Ðột nhiên, 
cây đa bắt đầu lung lay, rồi từ từ bật rễ khỏi mặt đất và bốc lên cao.  Nhìn thấy sự thể xảy ra, Cuội lao sấn đến 
cây đa, bám chặt vào một cái rễ.  Nhưng cây đa cứ tiếp tục bốc lên cao.  Nó cứ bay lên mãi, cao vút trên bầu 
trời cùng với chú Cuội bím chặt lấy rễ. 
 
Cây đa bay mãi, bay mãi cho đến khi tới mặt trăng và đứng ở đấy suốt từ đó cho đến bây giờ. Nếu bạn nhìn 
kỹ mặt trăng, bạn vẫn còn có thể trông thấy bóng cây đa ở trên đó, có chú Cuội ngồi dưới gốc cây, nhất là vào 
lúc trời quang và gặp kỳ trăng tròn và sáng. 
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Sự tích chị Hằng  

Hằng Nga là một cô gái trẻ sống trong cung điện của 
Ngọc Hoàng trên thiên giới, nơi chỉ có các vị thần tiên bất 
tử sống.  Một hôm, nàng vô tình đánh vỡ một chiếc bình 
sứ quý báu.  Vô cùng bực tức, Ngọc Hoàng đày nàng 
xuống trần, nơi con người sinh sống.  Nàng chỉ có thể trở 
về trời nếu như làm được những việc có ích khi sống tại 
mặt đất. 

Tại hạ giới có mười con Quạ Vàng đậu ở cây Phù Tang 
giữa biển đông, mỗi ngày một con bay từ Đông sang Tây, 
tạo ra ánh sáng cho hạ giới.  Các con quạ vàng này chính 
là các mặt trời.  Nhưng một ngày kia cây Phù Tang bị đổ, 
mười con Quạ Vàng bay khắp bầu trời, tạo thành mười 
Mặt Trời thiêu đốt thế giới khiến cây cối chết hết.  Khi đó 
một chàng trai có tài bắn cung giỏi nhất là  đã giương 
cung bắn rơi chín con quạ, và định bắn nốt con thứ mười 
thì Hằng Nga xuất hiện và ngăn lại, để lại một Mặt Trời 
cho thế gian. 

Người dân tôn Hậu Nghệ làm vua, chàng cưới Hằng Nga 
làm vợ.  Nhưng Hậu Nghệ nhanh chóng trở thành một 
bạo chúa. Hậu Nghệ tìm kiếm sự bất tử bằng cách ra lệnh 
chế thuốc trường sinh để kéo dài cuộc sống của mình.  
Thuốc trường sinh dưới dạng một viên thuốc gần như đã 

sẵn sàng khi Hằng Nga nhìn thấy nó.  Nàng đã nuốt viên 
thuốc này (hoặc là vô tình hoặc là có chủ ý).  Việc này 
làm Hậu Nghệ, người đến ngay sau Hằng Nga, tức giận.  
Cố gắng bỏ chạy, Hằng Nga đã nhảy qua cửa sổ của căn 
phòng ở tầng trên của cung điện - và thay vì bị rơi xuống 
thì nàng lại bay lên được về hướng mặt trăng. 

Hậu Nghệ cố gắng bắn hạ nàng nhưng không thành. Bạn 
đồng hành của Hằng Nga trên cung trăng là một con thỏ 
ngọc đang nghiền thuốc trường sinh trong một chiếc cối 
giã lớn. 
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