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Cô gái được cứu sống, cả ba người tài đều kể công.  
Ba người cãi nhau mãi không xong.  Họ đưa nhau 
lên kêu quan phủ.  Quan phủ hỏi đầu đuôi câu 
chuyện rồi nói: 
─ Cả ba người đều có công cứu sống cô gái, 

nhưng sách có câu:  “Trai chưa vợ, gái chưa 
chồng không được gần gũi nhau.”  Vì anh lặn 
giỏi đã ôm cô gái từ ngoài biển khơi vô bờ, 
nên hai người phải lấy nhau.  Nhưng đối với 
hai ân nhân kia, vợ chồng anh phải kết nghĩa 
làm anh em, có thế mới là ăn ở phải đạo. 

Ai cũng nghe ra và được lòng.  Chàng lặn giỏi 
được làm rể nhà họ Lê.  Ba chàng trai trở nên thân 
thiết như ruột thịt. 
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Có nhà họ Lê kia sinh được một người con gái đẹp 
nhất trong vùng.  Tiếng đồn gần xa nên nhiều mối 
lái các nơi đến dạm hỏi.  Bố mẹ cô gái chỉ trả lời 
đám người mai mối rằng: 
─ Nhà chúng tôi làm ăn bình thường, nên chỉ 

mong được rể hiền và có tài. 
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Trong vùng, có ba chàng trai khỏe mạnh đến yết 
kiến ông họ Lê.  Họ mong có thể làm vừa lòng nhà 
ông họ Lê. 
Ông họ Lê tìm hiểu cặn kẽ từng người thì được 
biết:  một người có tài bắn giỏi, một người có tài 
lặn giỏi và một người có nghề gia truyền chữa 
bệnh, lại có tài làm sống lại cả người đã tắt thở. 
Cả ba người cùng có ý xin cầu hôn cô con gái ông 
họ Lê.  Vì vậy, ông phải thử tài từng người. 
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Nhanh như chớp, chàng thiện xạ giơ cung tên bắn 
một mũi.  Con đại bàng trúng tên rơi xuống biển 
cùng với cô gái. 
Lập tức, chàng lặn giỏi nhảy ngay xuống nước, lặn 
một hơi ra ôm được cô gái đem vào bờ.  Nhưng lên 
đến bờ, cô gái đã tắt thở. 
Không chậm trễ, chàng thầy thuốc đi lấy về một 
bọc lá, đem giã ra rồi vắt nước đổ vào miệng cô ta.  
Cô ta nôn thốc hết nước trong bụng ra rồi mở mắt, 
dần dần hồi tỉnh lại. 
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Ông họ Lê bối rối vì cả ba cùng tài giỏi, không biết 
gả con gái cho ai.  Ông chợt nghĩ:  “Hay là ta vào 
miếu Thành Hoàng gieo quẻ để biết ý trời nên chọn 
ai làm rể.”  Thế là ông lão và ba chàng kén vợ vào 
miếu Thành Hoàng xin quẻ. 
Giữa lúc ấy, người nhà ông chạy đến báo tin cô con 
gái bị con đại bàng quắp bay đi mất.  Nghe xong, 
mọi người hốt hoảng chạy về.  Họ nhìn thấy đại 
bàng đang quắp cô gái bay trong bóng mây trên 
mặt biển xa xa. 
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Ông đưa người có tài bắn giỏi ra vườn, chỉ lên cây 
thông và nói: 
─ Tôi đã đánh dấu vôi vào lá thông trên ngọn 

cao nhất.  Anh hãy bắn một phát để chiếc lá 
thông có vạch vôi rơi xuống đây. 

Chàng trai liền nhấc cánh nỏ.  Mũi tên vút lên 
xuyên thẳng vào nhánh thông um tùm, và lá có dấu 
vôi trúng tên rơi xuống trước mặt mọi người. 
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Ông họ Lê đưa người có tài lặn giỏi ra bờ biển và 
nói: 
─ Người trên chiếc thuyền kia đã đánh rơi một 

chiếc vòng huyền ngọc xuống nước.  Anh hãy 
bơi ra, lặn xuống mò cái vòng ngọc đem vào 
đây cho tôi. 

Anh chàng bơi thẳng ra khơi, lặn ngụp xuống, chỉ 
sau một lát đã thấy anh nhô đầu lên, tay giơ chiếc 
vòng ngọc huyền lên. 
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Ông họ Lê đưa thầy thuốc giỏi ra chợ, chỉ người ăn 
mày nằm cong queo vừa mới tắt thở, ông nói: 
─ Anh mà cứu sống được người này thì phúc to 

đấy! 
Anh thầy thuốc ra cánh đồng trước mặt ôm về một 
bọc lá, bỏ vào cối giã nhỏ, vắt lấy nước, đổ nước lá 
vào miệng người chết.  Một lúc sau, người ăn mày 
liền tỉnh lại và mở mắt, ngồi dậy như người vừa 
mới tỉnh ngủ. 

 


