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Ngày xửa, ngày xưa… có một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ tên là
Tấm. Vì sống với dì ghẻ nên nàng bị hất hủi, hành hạ đủ điều.
Ngày ngày, Tấm phải thức dậy từ sớm để gánh nước, bửa củi, vớt
bèo, chăn lợn, nấu ăn, giặt giũ… Ôi! Bao nhiêu là công việc!
Tấm cứ luôn chân luôn tay, chẳng lúc nào được nghỉ ngơi cả.
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Mụ dì ghẻ có cô con gái trạc tuổi Tấm, tên là Cám. Mỗi buổi sáng,
Cám diện quần áo đẹp, nhởn nhơ rong chơi khắp nơi. Tối đến, khi
gà chưa lên chuồng, Cám đã ngủ khì trên giường. Vì được mẹ
cưng chiều nên trong nhà Cám chẳng động chân, động tay tới bất
cứ việc gì. Đã thế, Cám còn hùa theo mẹ bắt nạt Tấm.
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Một hôm, dì ghẻ gọi Tấm và Cám vào, rồi bảo:
–

Hai đứa hãy ra ngoài đồng sâu kia mà xúc tép. Đứa nào xúc
được nhiều tao thưởng cho cái yếm đỏ.

Vốn siêng năng nên chỉ sau một chốc, giỏ của Tấm đã đầy ắp tôm
tép. Còn Cám mải hái hoa bắt bướm nên chẳng xúc được thứ gì.
Vì muốn có yếm đỏ nên Cám nghĩ ra một cách.
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–

Chị Tấm ơi! Đầu chị lấm bùn kìa! Chị phải gội thật sạch, kẻo
mẹ em lại mắng cho đấy.

Tấm tưởng thật liền ra ngoài xa, tìm chỗ nước thật trong ngụp
xuống gội đầu. Trên bờ, Cám nhanh tay trút hết tép của Tấm và
giỏ mình, chạy vụt về nhà:
–

Hi… hi… Mình không làm gì cả mà vẫn được cái yếm đỏ.
Sướng thật!
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Từ dưới nước lên, thấy chiếc giỏ lăn tròn theo gió văng sát mé
sông, Tấm hốt hoảng:
–

Ôi! Sao lại thế này? Chẳng còn thứ gì cả! Ai đã trút hết tép
rồi?

Buồn quá, Tấm ôm mặt khóc tức tưởi. Bỗng một ông cụ râu tóc
bạc phơ xuất hiện:
–

Cô bé kia! Ta là Bụt đây! Nín đi nào! Con hãy xem trong giỏ
của mình còn gì không?
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Tấm thôi khóc, làm theo lời Bụt. A! Vẫn còn con bống nhỏ xíu
xiu kẹt lại ở đấy. Bụt mỉm cười dặn Tấm:
–

Con hãy đem bống về nuôi và đừng cho ai biết cả nhé! Mỗi
khi cho bống ăn, con nhớ gọi:

Tấm đem bống về nhà thả vào giếng nuôi. Từ ngày có bống bầu
bạn, nàng bớt cô đơn buồn tủi hơn xưa. Ngày hai bữa, nàng lén
giấu chén cơm trong thùng nước lẻn đem ra cho bống. Mỗi khi
nghe giọng ngọt ngào của Tấm, bống lại ngoảy đuôi, bơi bơi hai
chiếc vây nhỏ xíu, ngoi đầu lên khỏi mặt nước, đớp những hạt cơm
trắng thơm Tấm thả xuống.

“Bống bống, bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta”
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Thế nhưng mẹ con Cám đã phát hiện ra điều bí mật ấy. Họ xì xầm
to nhỏ… to nhỏ… Rồi ngày kia, mụ dì ghẻ bảo Tấm đi chăn trâu ở
tận đồng xa.
Chờ bóng nàng vừa khuất dạng, hai mẹ con Cám liền đem cơm ra
bờ giếng và giả giọng gọi:
–

“Bống bống, bang bang…”

Cứ ngỡ Tấm, bống mừng rỡ ngoi lên. Mẹ con nhà Cám vớt ngay
bống vào rổ.
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Chiều về, Tấm gọi mãi… gọi mãi… mà chẳng thấy bống đâu.
Thương nhớ bống, Tấm ôm mặt ngồi bệt xuống cạnh giếng khóc
nức nở. Bụt lại hiện lên bảo:
–

Bống bị người ta bắt ăn thịt mất rồi. Con ra sau nhà tìm xương
bỏ vào lọ chôn ở bốn góc giường. Bống sẽ luôn ở bên con.

Tấm tất tả chạy đi tìm xương bống và làm theo lời Bụt dặn.
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Năm đó, nhà vua mở hội hoa đăng. Người người nô nức kéo nhau
đi xem hội. Mẹ con Cám cũng xí xọn quần là áo lụa, yếm đỏ yếm
xanh lục đục chuẩn bị lên kinh thành. Tấm cũng muốn đi lắm.
Nhưng…
–

Có đấu thóc lẫn gạo đây. Con nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo
xong rồi muốn đi đâu thì đi. – Mụ dì ghẻ nhìn Tấm cất giọng
khinh khỉnh.

Bỗng từ trên cao, từng đàn chim sẻ nối đuôi nhau bay sà xuống.
Chúng ríu rít bay qua lượn lại, chẳng mấy chốc gạo thóc đã được
nhặt ra từng phần. Thế nhưng, nhìn xuống bộ quần áo vá víu rách
rưới, Tấm không dám đi hội. Đúng lúc ấy, tiếng Bụt lại vang lên:
–

Con hãy đào bốn lọ xương bống, sẽ có quần áo đẹp ngay thôi.

Nhìn đấu thóc trộn gạo, nàng tủi thân ứa hai hàng nước mắt.
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Kỳ lạ thay, Tấm vừa mở nắp lọ thì nào áo lụa đẹp, nào khăn quấn
đầu, nào đôi hài đỏ rực bỗng bay ra. Lại có cả một con ngựa hồng
đang chờ trước cửa. Quá đỗi vui sướng, nàng nhanh chóng mặc
quần áo đẹp rồi cưỡi ngựa đi xem hội. Trông Tấm bây giờ cực kỳ
lộng lẫy và xinh đẹp.
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Đi qua một con suối, ngựa hồng đang gõ đều nhịp chân “lộc cộc…
lộc cộc…” bỗng chiếc hài tuột khỏi chân Tấm:
–

Ối! Hài của tôi…

Chủm! Chiếc hài rơi xuống nước, trôi dập dềnh… dập dềnh…
Không cách nào vớt lên được, Tấm đành bỏ hài đỏ, thúc ngựa đi
cho kịp giờ xem hội.
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Vì muốn tìm chủ nhân chiếc hài, nhà vua bèn cho mở cuộc thi ướm
hài ngay tại lễ hội và truyền rằng:
Chiếc hài đỏ cứ nhấp nhô theo dòng nước trôi mãi… trôi mãi…
Đến khúc sông nọ, nơi kiệu rồng nhà vua chuẩn bị đi ngang, chiếc
hài bỗng trôi dạt vào bờ. Vua đang ngồi trên kiệu trông thấy chiếc
hài đỏ be bé, xinh xinh liền sai người vớt lên xem thử.
–

–

Nếu ai mang vừa chiếc hài này sẽ được chọn làm hoàng hậu.

Các nàng thiếu nữ nghe thế xô nhau đến thử. Lần lượt từng người,
từng người… nhưng không một ai xỏ chân vừa chiếc hài ấy cả.

Ồ! Chiếc hài đáng yêu quá! Người mang nó hẳn là một tuyệt
thế giai nhân.
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Ngay hôm đó, vua liền
cho kiệu vàng rước Tấm
về cung.
Sống với vua trong cung,
nhưng Tấm không quên
ngày giỗ của cha. Đến
ngày cúng giỗ, Tấm xin
phép vua được về làm
giỗ.

Trời đã xế chiều, bỗng đâu có một cô gái xinh đẹp vội vàng chạy
ập tới, quỳ xuống tâu:
–

Thưa! Chiếc hài này là của thiếp đánh rơi ạ. Xin ngài trả lại
cho thiếp.

Đúng là Tấm rồi! Hài vừa vặn trong bàn chân nhỏ nhắn của Tấm.
Mọi người hò reo chúc mừng. Mẹ con nhà Cám ngạc nhiên khi
trông thấy Tấm trở nên lộng lẫy và xinh đẹp. Họ thấy nàng ướm
vừa chiếc hài thì không khỏi ghen tức.
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Thấy Tấm về, mụ dì ghẻ ngon ngọt dỗ dành Tấm:
–

Con à! Con hãy trèo lên hái buồng cau kia để cúng bố nhé.

Nàng vâng lời, thoăn thoắt trèo lên.
Bụp… bụp… bụp… Dưới gốc cau, mẹ con Cám cầm dao thay
phiên nhau đốn lấy đốn để. Thân cau từ từ ngã xuống…
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Ùm… ùm… Tấm theo thân cau rơi xuống ao chết đuối. Mụ dì ghẻ
liền lấy quần áo của Tấm mặc cho con mình. Xong đâu đó, mẹ
con chúng vào cung, giả vờ khóc lóc, xin thay Tấm hầu hạ đức
vua. Nhưng nhà vua chẳng ngó ngàng gì đến Cám cả. Ngài suốt
ngày chỉ buồn bã, nhớ thương Tấm mà thôi.

Một hôm, nhà vua đang thơ thẩn dạo chơi trong vườn, bỗng có con
chim vàng anh xuất hiện. Nghe tiếng vàng anh lảnh lót, nhà vua
cứ ngỡ nàng Tấm đang trò chuyện với mình. Ngài đưa mắt nhìn
vàng anh trìu mến nói:
“Vàng ảnh vàng anh
Nếu là vợ anh
Vào ngay tay áo.”
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Từ đó, mỗi lần đi đâu nhà vua đều cho vàng anh theo cùng. Thấy
vua quấn quýt bên vàng anh không rời, Cám lấy làm ghen tức lắm.
Một hôm, nhân dịp vua đi vắng, rình lúc vàng anh đang mải mê hót
líu lo trên cành trúc, Cám bèn lấy cây rón rén… rón rén…
Bốp! Bốp! Cám gõ mạnh vào đầu làm vàng anh chết ngay.
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Lông vàng anh Cám chôn sau vườn bỗng chốc biến thành hai cây
xoan đào rợp bóng mát. Vua mất vàng anh lòng buồn lắm. Một
hôm, ngài ra vườn mắc võng lên cây xoan đào nằm ngủ. Lạ thay,
dưới bóng cây, cành lá đong đưa xào xạc, vua nghe như lời thì
thầm của Tấm bên tai. Từ đó, vua phấn khởi hẳn lên vì có xoan
đào bầu bạn.
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Cám hờn dỗi mách mẹ về sự hờ hững của nhà vua. Mụ dì ghẻ liền
bảo Cám sai người đốn xoan đào. Vua về không thấy cây đâu,
gặng hỏi mãi, Cám bèn nói:
–

Bẩm, thiếp thấy cây to, gỗ chắc nên chặt xuống, đóng khung
cửi dệt áo cho ngài rồi ạ.

Cám đắc ý lắm vì từ nay không còn ai tranh giành nhà vua với
mình nữa. Nhưng mỗi lần ngồi dệt vải, Cám lại nghe khung cửi
phát ra những tiếng kêu ai oán:
“Cót ca cót két
Lấy tranh chồng chị
Chị ghét không thương.”

Nhà vua lặng người, không nói được lời nào. Ngài đau buồn khôn
xiết như lúc hay tin Tấm chết vậy.
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Quả thị căng tròn, lủng lẳng trên cành vàng ưởm vàng ươm. Mùi
thơm của thị nhẹ nhàng lan tỏa.
Sợ quá, Cám lại về nhà mách mẹ. Mụ dì ghẻ liền xui Cám đốt
khung cửi đi và ném tro ở một nơi thật xa kinh thành.

Một hôm, có bà cụ hàng nước đi ngang, thấy trái thị thơm liền đưa
bị ra và nói:

Mẹ con Cám đâu biết rằng, từ đám tro tàn ấy lại mọc lên cây thị
xanh um, cành lá xum xuê tỏa bóng mát. Lạ một điều, cây thị xanh
tốt thế kia mà chỉ ra có một quả duy nhất.

“Thị ơi thị à
Thị rụng bị bà
Bà để bà ngửi
Chứ bà không ăn.”
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Bà cụ vừa dứt lời thì quả thị rơi ngay vào bị. Bà vui sướng đem thị
về nhà để trên đầu giường. Từ dạo đó, bà cụ thấy trong nhà lạ lắm!
Sáng sáng bà gánh hàng ra chợ, chiều về đã thấy mâm cơm nóng
sốt để sẵn trên bàn. Nhà cửa thì luôn được quét dọn, thu vén gọn
gàng ngăn nắp. Kỳ lạ thật! Ai đã giúp cụ thế nhỉ?
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Bà cụ nghi ngờ lắm. Một hôm, như thường lệ, bà gánh hàng ra
chợ. Nhưng đi được một đoạn, bà liền quay về nấp ngoài cửa.
Xem kìa! Từ trong quả thị hiện ra một cô gái xinh đẹp. Cô gái
đang thoăn thoắt dọn dẹp, làm cơm. Vừa ngạc nhiên, vừa vui
mừng, bà cụ liền chạy vào ôm chầm lấy cô gái và nói:
–

Hãy ở lại đây làm con của già nhé!
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Chỉ có nàng Tấm mới biết têm trầu hình cánh phượng thôi. Lẽ
nào… Nghĩ thế, vua bảo bà cụ cho gọi cô con gái ra xem mặt.
Một hôm, nhân chuyến đi tuần, nhà vua ghé ngang hàng nước bà
cụ nghỉ chân. Thấy vua đến, bà tất tả đem trầu, nước ra mời.

–

–

Nhà vua ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình nữa. Vợ chồng
gặp nhau mừng vui khôn xiết. Vua lập tức rước Tấm cùng bà cụ
về cung.

Miếng trầu… miếng trầu têm cánh phượng này…

Nhà vua bàng hoàng không thốt nên câu.
chuyện gì bèn nhanh nhảu bảo:
–

Bà cụ không hiểu

Ôi! Ta có nằm mơ không? Là Tấm, hoàng hậu yêu quý của ta
đây mà!

Trầu này do con gái của già têm đấy.

28

29

Thế là, trải qua biết bao gian nan, nguy khốn, Tấm và nhà vua lại
được sống hạnh phúc bên nhau. Riêng mẹ con mụ dì ghẻ, thấy
Tấm chết đi sống lại mấy lần nên sợ quá, chẳng dám bày kế hại
nàng nữa. Từ đó, mẹ con họ cũng tu tâm dưỡng tính, trở nên hiền
lành, không còn độc ác như xưa.
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