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Ngày xưa, có một chàng nhà nghèo hay vào rừng kiếm củi Một
hôm, trong khi anh đang nhặt củi bỗng thấy một con quạ tha một
con chim sẻ bé bỏng, đậu trên một phiến đá.
Chàng thương con sẻ yếu đuối, bèn cầm hòn đá ném con quạ. Quạ
bị hòn đá rơi trúng lưng, hốt hoảng bỏ chim sẻ lại rồi bay vụt lên
cây, Quạ tức khí nói:

Một lát sau, Sẻ bay đến chỗ chàng đưa cho chàng một cái hũ con
và nói:

–

–

Sẽ có dịp tao trả thù mày cho mày biết tay!

Chim sẻ được chàng cứu thoát, vươn mình cất cánh bay đi hẹn sẽ
quay trở lại.

1

Tạ ơn anh đã cứu mạng tôi. Tôi biếu anh một lọ nước thần. Lọ
nước thần này có phép làm cho cây mau lớn, người già trẻ lại.
Nước thần này trên đời không ai có.

2

Mấy năm sau, anh chàng lấy vợ. Vợ anh cũng cùng cảnh nhà
nghèo nên họ rất thương yêu nhau.
Một hôm, vợ ở nhà dọn dẹp thấy trên vách nứa có treo cái hũ con,
bèn lấy xuống xem. Ngửi mùi nưóc thơm, chị vợ nghĩ: nước này
tám gội thì rất tinh khiết.

Người chồng đi làm đồng về, nhìn thấy vợ đẹp quá không nhận ra,
cứ ngỡ là người khác. Đến khi vợ cất tiếng nói mới nhận ra là vợ
mình. Từ đó, anh lại càng yêu vợ hơn và lúc nào cũng ở bên vợ.
Anh nhờ người vẽ chân dung vợ, mỗi khi ra khỏi nhà là anh lại
mang bức tranh theo.

Đến khi tắm xong, chị soi mình vào bóng nước thấy mình trẻ hẳn
lại và xinh đẹp khác thường. Nước tắm chảy vào luống hành chỉ
trong chốc lát, lá hành xanh mơn mởn và vươn dài như cái đòn
gánh, củ hành mọc ra to như cái bình vôi trông thật lạ thường.

Hôm ra ruộng, anh đặt bức tranh trên bờ ruộng để vừa làm vừa
ngắm vợ. Con quạ hôm xưa bay qua. Quạ sà xuống, quắp bức
tranh đó bay đi. Anh đuổi theo Quạ mà không kịp.

3

4

Quạ tha bức tranh vợ anh thợ cày vào cung vua, thả xuống sân
rồng. Vua ra sân, nhìn thấy bức tranh, ngỡ ngàng nói:
–

Trên trần gian này, ta chưa được trông thấy ai đẹp được như
người trong tranh kia.

Rồi vua sai quan quân đi khắp các nơi tìm người đẹp trong tranh.

Các mưu sĩ nghĩ ra kế treo bức tranh người đẹp ngoài công quán
rao rằng: nhà ai mất bức tranh thì đến mà nhận.
Một ngày kia, đến làng nọ, quan quân mở hội treo tranh. Anh thợ
cày ra xem, kêu lên:
–

5

Bức tranh vợ tôi đây rồi! Con quạ nó lấy của tôi! Chẳng tin các
ngưòi về nhà tôi mà xem người thật.

6

Quan quân theo anh về nhà. Quả nhiên, nhìn thấy người đẹp hệt
như trong tranh. Lập tức họ gọi kiệu đến, rước ngay người đẹp vào
kinh đô.
Người chồng than khóc, vật vã đuổi theo. Nhưng đoàn quân gươm
giáo đầy mình, đã gạt anh lại.
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Người đẹp được đưa vào cung vua. Nhà vua thì mừng rỡ nhưng
người đẹp như một viên ngọc không biết nói, ngày đêm chỉ ngồi ủ
rũ một chỗ.
Nhà vua cho mời lương y danh tiếng các nơi về chữa chạy, lại cho
pháp sư lập đàn tràng cúng vái nhưng vô hiệu, người đẹp vẫn
không nói, không cười.

8

Ði qua cửa cung, anh cất tiếng:
Ở nhà, chồng thương nhớ vợ, khóc đến sưng cả hai mắt. Một hôm,
nghe mõ rao sứ giả đi tìm thày thuốc chữa bệnh câm cho vợ vua
trong kinh đô. Người chồng đoán chắc đấy chính là vợ mình.
Người chồng bèn nhổ mấy củ hành to như những quả dừa rồi gánh
vào kinh đô.

9

“Dọc bằng đòn gánh
Củ bằng bình vôi
Ai mua hành tôi…”
Ở trong cung, người đẹp nghe thấy tiếng rao, nàng bật đứng dậy,
nhìn ra ngoài, mỉm cười. Rồi nàng nói với các người hầu:
–

Ra gọi người bán hành vào đây cho ta.

10

Trông thấy chồng gánh hành vào, người đẹp cười vui sướng. Nhà
vua mừng quá. Tưởng người đẹp cười những củ hành to kì quái
kia.
Vua liền nghĩ ra cách để làm người đẹp vui hơn, vua phán:
–

Tên kia đem gánh hành vào đây, cởi áo bỏ nón ra, đưa cho ta
để ta làm thằng bán hành cho người đẹp cười với ta nào.

Nhà vua bỏ áo hoàng bào và cái mũ bình thiên đưa cho người bán
hành cầm.

11

Rồi nhà vua mặc cái áo tã, đóng khố đuôi lươn, đội chiếc nón mê,
nhấc gánh hành lên vai, vừa đi vừa rao:
“Dọc bằng đòn gánh
Củ bằng bình vôi…”
Ðúng lúc đó, đàn chó ngao trong cũi được các thị vệ thả ra cho ăn
cơm, chúng chạy nhâng nhâng qua lại. Những con chó dữ tưởng
vua là người lạ liền xồ đến. Ðàn chó cắt chết nhà vua.
12

Người đẹp bảo chồng:
- Áo hoàng bào đang cầm trong tay đấy, mình mặc áo vào rồi đội
mũ lên và ngồi vào ngai vàng.
Các thị vệ đánh trống gọi các quan vào chầu. Cả trăm quan vào
sân rồng lạy mừng. Từ đấy, anh thợ cày đi bán hành lên làm vua
và vợ anh là hoàng hậu.
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