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Sau khi mài ngọc, anh đưa cho công chúa uống 
cạn.  Lập tức đôi mắt lại sáng lên, tai lại thính và 
miệng nói năng như xưa.  Nhà vua mừng quá, hỏi 
lai lịch anh.  Anh thật thà kể hết.  Nghe xong, nhà 
vua tức giận bèn sai quân lính đi bắt giam tên đại 
tướng bất nghĩa kia và tống vào ngục chờ ngày xét 
xử. 
Sau đó nhà vua gả công chúa cho anh, và họ sống 
một cuộc đời hạnh phúc. 
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Ngày xưa có một đôi vợ chồng trẻ rất thương yêu 
nhau, chẳng may vợ bị ốm rồi chết.  Từ lúc vợ 
chết, người chồng trở nên túng bấn hơn.  Anh phải 
đi làm thuê.  Chỉ mới làm được một ngày thì anh 
đã thấy nhọc mệt và bị chủ la mắng nhục nhã.  Anh 
bỏ việc và quyết định làm nghề đi câu. 
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Sáng hôm sau, anh ra ngồi ở bờ sông câu cá, vừa 
thả cần câu xuống cá đã mắc mồi ngay.  Anh giật 
lên không phải con cá mà là con rắn nước.  Anh gỡ 
con rắn quẳng xuống sông. 
Xế trưa anh lại giật cần câu lên, vẫn là con rắn 
nước.  Anh lại thả rắn xuống nước.  Bỗng rắn nói: 
─ Tôi là con vua Thủy Tề.  Thấy anh là người 

nhân hậu tôi muốn kết bạn với anh.  Tôi sẽ 
giúp anh vượt qua cảnh nghèo. 

Từ đó, anh với rắn trở thành đôi bạn. 
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Nghe đàn kiến báo tin, Trăn liền nhả ra một viên 
ngọc và nói: 
─ Ân nhân của chúng ta bị nạn.  Chú Chuột hãy 

mang viên ngọc này đưa cho ân nhân, bảo 
rằng hãy mài ngọc cho công chúa uống thì sẽ 
khỏi bệnh. 

Sau khi anh nhận được viên ngọc quý, anh xin cai 
ngục vào cung để chữa bệnh cho công chúa.  Cai 
ngục tâu lên vua.  Nhà vua lo cho bệnh tình của 
công chúa nên bằng lòng cho anh vào cung. 

 
 



6 

 

 

Khi trở về anh chàng thấy cây đàn thần đã biến 
mất.  Anh bèn đi khắp nơi tìm kiếm. 
Một ngày kia, vào đến kinh đô, anh gặp đám quân 
lính đang dẹp đường cho quan đi.  Trên kiệu hoa, 
thấy ông quan uy nghi chính là người em kết nghĩa, 
anh gọi réo lên.  Kẻ bất nhân ấy cũng nhận ra anh.  
Hắn giật mình, lập tức cho quân bắt trói và tống 
anh vào ngục. 
Trong ngục âm u, anh bỗng nghe có tiếng hỏi: 
─ Sao anh bị giam vào đây?  Chúng tôi là đàn 

kiến được anh cứu sống.  Để chúng tôi đi báo 
chú Chuột và bác Trăn tìm cách giúp anh. 
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Một hôm rắn bảo: 
─ Sắp có cơn bão lớn thổi qua.  Nước sẽ dâng 

lụt cả vùng.  Anh phải đóng bè mà tránh đi. 
Bão đến, rồi bão qua nhưng nước vẫn chưa rút hẳn.  
Những con kiến, con chuột, con trăn đang lờ đờ 
chìm nổi trong nước.  Rắn trông thấy và nói với 
anh: 
─ Hãy cứu những con vật kia. 
Và anh đã vớt những con vật đó lên bè. 
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Cùng lúc ấy thấy phía xa có một người bám vào 
mảnh ván sắp bị chìm, anh liền đẩy bè ra cứu. 
Thế là người và vật đã thoát nạn.  Các con vật thầm 
cảm ơn người và rắn đã cứu chúng rồi đi về tổ của 
mình.  Còn người kia xin ở lại làm em kết nghĩa. 
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Ngày tháng trôi qua, đến lúc con rắn nước trở về 
thủy cung, nó mời anh cùng đi theo.  Ở thủy cung, 
vua Thủy Tề tặng anh cây đàn thần, khi gảy có thể 
làm cho giặc phải tan.  Về đến nhà anh kể chuyện 
cho người em kết nghĩa nghe về cây đàn thần. 
Một hôm, vì có việc nên anh phải đi xa.  Không 
ngờ, ở nhà, người em kết nghĩa lấy trộm cây đàn 
rồi trốn đi. 
Bấy giờ ngoài bờ cõi quân giặc đang quấy nhiễu.  
Nghe tin ấy, hắn vào xin vua cho mình lập công.  
Nhờ có chiếc đàn thần, hắn đã diệt được giặc.  Lúc 
hắn thắng trận trở về, vua phong cho hắn làm 
tướng, lại định gả công chúa.  Nhưng bỗng dưng 
công chúa bị ốm nặng, rồi mắt lòa, lại câm điếc. 

 


