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Rồi cây đa và Cuội đậu lại trên cung trăng, 
và sự tích chú Cuội cung trăng là thế đấy! 
Ngày nay, vào những ngày rằm trăng sáng, 
trông trăng tròn thấy có bóng Cuội ngồi bên 
gốc cây đa đang đăm đăm nhìn xuống mặt 
đất, lại rõ hai con mắt của Cuối lóng lánh 
như hai ngôi sao, tượng trưng cho hai giọt 
nước mắt. 
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Ngày xưa, có một chàng trai nghèo khổ cô 
độc tên là Cuội.  Ngày ngày chàng phải lên 
rừng đốn củi đổi gạo kiếm sống.  Một hôm, 
Cuội vác búa đi vào rừng để đốn củi thì thấy 
bốn con hổ con đang nằm ở cửa hang.  Cuội 
chợt lo:  những con hổ kia tuy bé, nhưng cả 
bốn con vồ đến ắt ta sẽ chết, vậy ta phải giết 
chết chúng nó trước. 
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Cuội đánh chết cả bốn con hổ con thì đúng 
lúc hổ mẹ về khiến Cuội phải leo lên một 
cây cao.  Ngồi trên cây nhìn xuống, Cuội 
thấy hổ mẹ lấy một nắm lá đa lông, nhai kỹ 
và đắp vào chỗ vết thương thì cả bốn con hổ 
con đều sống lại.  Cuội biết cây đa lông là 
loại thần dược quý liền đào, mang về trồng 
để cứu chữa cho mọi người. 
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Đợi một hôm Cuội vắng nhà, bọn trai làng 
múc nước bẩn tưới vào cây đa lông làm rễ 
cây muốn ngoi lên khỏi mặt đất.  Vừa lúc đó 
thì Cuội về đến nhà.  Cuội nhảy lên để kéo 
cây đa xuống.  Nhưng cây đa lại lôi Cuội 
mỗi lúc bay cao hơn, lơ lửng trên chín tầng 
mây.  Vợ Cuội đứng ở dưới đất nhìn theo 
kêu khóc thảm thiết. 
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Từ đó, bọn trai làng đem lòng ghen tức với 
Cuội và chúng tìm cách hãm hại. 
Một tối, chúng nấp rình phía ngoài cửa để 
nghe trộm hai vợ chồng Cuội tâm sự.  Chúng 
nghe thấy Cuội dặn vợ: 
─ Cây thuốc đa lông này phải tưới bằng 

nước tinh khiết từ ngọn suối, nếu tưới 
nước bẩn thì cây bay lên trời mất đấy! 
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Trên đường về, Cuội gặp một ông lão nằm 
chết trên bãi cỏ.  Cuội liền lấy lá cây đa 
lông, nhai kỹ rồi bỏ vào miệng ông lão.  Ông 
lão lập tức sống lại, nói Cuội phải chăm sóc, 
tưới nước cho cây đa lông để sau này cứu 
người.  Ông lão dặn Cuội phải tưới nước 
sạch tinh khiết từ suối, nếu tưới nước bẩn 
cây sẽ bay lên trời. 
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Cuộc sống của Cuội cứ thui thủi một mình.  
Một hôm, Cuội nhìn thấy con chó vện đã 
chết đang trôi giạt vào bờ.  Cuội vớt chó lên 
rồi bỏ nắm lá thuốc vào mồm chó.  Chó tỉnh 
lại dần, ngoe ngoảy cái đuôi rồi đứng lên đi 
lại nhanh nhảu.  Từ đấy, trong nhà Cuội có 
thêm con chó làm bạn cho nhà đỡ hiu quạnh. 
Tiếng lành đồn đến dân làng quanh vùng đó 
rằng:  Cuội có cây thuốc thần chữa cho 
người chết sống lại được. 
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Ở làng bên có một người con gái chẳng may 
ngã xuống suối nên bị chết đuối, Cuội cũng 
dùng lá thuốc đó cứu cho nàng sống lại. 
Chủ nhà mừng rỡ khôn xiết liền có ý gả con 
gái cho Cuội.  Cuội bằng lòng.  Từ đấy, Cuội 
có người vợ vừa đẹp người vừa đẹp nết nhất 
trong vùng. 

 


