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Hằng ngày chàng Ngưu phải đi chăn trâu ở 
bên kia sông Ngân Hà.  Mỗi năm Ngọc 
Hoàng chỉ cho phép hai người gặp nhau một 
lần vào mùng bảy tháng Bảy.  Trong ngày 
ấy, đàn quạ vì biết lỗi nên dồn mây làm một 
cái cầu bắc qua sông Ngân Hà để cho vợ 
chồng họ gặp nhau. 
Vì đấy, cứ vào tiết tháng bảy là có mưa 
ngâu.  Những hạt mưa biểu hiện cho những 
giọt nước mắt của Ả Chức và chàng Ngưu 
khi gặp nhau sụt sùi vì nhớ thương. 
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Có một chàng trai trẻ tên là Ngưu, sống ở 
ven một khu rừng sâu.  Một hôm chàng đi 
kiếm củi, đến một hồ nước trong xanh, chợt 
thấy một đám tiên nữ đang bơi lội cười đùa 
trong làn nước.  Thấy có ba bộ cánh ở trên 
bờ, chàng lẻn ra nhặt một bộ giấu đi. 
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Sau khi tắm xong, hai nàng tiên kiếm được 
cánh của mình thì bay đi trước, còn một 
nàng ở lại vẫn đang tìm đôi cánh.  Lúc đó, 
chàng Ngưu bước ra và nói: 
─ Nàng hãy làm vợ tôi.  Nếu không, tôi sẽ 

không trả cho đôi cánh. 
Nàng tiên đành theo về và làm vợ chàng. 
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Cái túi đang lơ lửng lưng trời bỗng rơi thẳng 
xuống biển.  Đàn quạ hoảng hốt xúm lại đỡ 
nhưng không kéo nổi túi lên vì quá nặng.  
Chúng bèn bay thẳng lên trời kêu cứu.  Ngọc 
Hoàng biết được liền ra lệnh cứu hai bố con 
chàng Ngưu.  Thương tình, Ngọc Hoàng cho 
hai bố con ở lại trời sinh sống, nhưng không 
được ở cùng với Ả Chức. 
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Không dám trái lệnh Ngọc Hoàng, Ả Chức 
đành ngậm ngùi trao cho hai bố con một cái 
trống, một mo cơm, rồi dặn: 
─ Khi về tới nhà, hãy đánh một hồi trống 

để biết mà cắt dây. 
Bố con ở trong túi đói bụng quá, lấy cơm ra 
ăn.  Một đàn quạ thấy vậy liền sà xuống mổ 
những hạt cơm vãi trên mặt trống.  Ở trên 
trời Ả Chức nghe thấy tiếng trống, nghĩ bố 
con đã về tới nhà liền cắt luôn sợi dây. 
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Thấm thoát ba năm đã trôi qua, nàng tiên 
sinh được một bé trai kháu khỉnh. 
Một hôm trong khi dọn dẹp nhà, nàng thấy 
đôi cánh mà chồng đã giấu.  Nàng nóng lòng 
về thăm bố mẹ nên quyết định bay về trời.  
Trước khi đi, nàng chải đầu cho con rồi cài 
chiếc lược ngà lên mái tóc con. 
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Từ đấy hai bố con thơ thẩn vì thiếu vắng 
người thân.  Một hôm, chàng Ngưu bế con 
đến hồ nước, nơi mà chàng gặp được Ả 
Chức, thì thấy một bà tiên tóc trắng.  Chàng 
Ngưu gỡ chiếc lược ngà trên tóc của con, 
đưa cho bà tiên nhờ chuyển cho Ả Chức: 
─ Xin nói với nàng là bố con ngày đêm 

mong ngóng được gặp nàng. 
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Sau khi bà tiên mang chiếc lược ngà về trời 
và kể chuyện với Ả Chức, nàng liền nhờ các 
nàng tiên bạn xuống trần đón hai bố con lên 
trời.  Thế là vợ chồng, mẹ con gặp lại nhau 
mừng mừng tủi tủi. 
Chẳng bao lâu, Ngọc Hoàng biết được bố 
con chàng Ngưu đang ở trên trời bèn ra lệnh 
đuổi về trần gian. 

 


