


Vân Tiên Cổ Tích Tân Truyện là một chuyện thơ lục bát viết bằng chữ Nôm kể về 
mối tình giữa Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Lục Vân Tiên thông minh, được 
gia đình nuôi cho ăn học đàng hoàng. Trên đường về Kinh đô để thi, chàng cứu 
Kiều Nguyệt Nga thoát khỏi tay bọn côn đồ. Kiều Nguyệt Nga đem lòng yêu Vân 
Tiên mà không biết rằng chàng đã đính hôn với người con gái khác. Về đến nhà, 
Nguyệt Nga vẽ tranh Vân Tiên, thề nguyện chung tình, thủ tiết đợi chờ. Đến kinh 
đô, Vân Tiên chuẩn bị vào thi thì được tin mẹ mất, bèn quyết định bỏ thi về nhà 
chịu tang mẹ. Trên đường đi vì khóc quá nhiều nên hai mắt bị mù. Chàng bị lừa 
mất hết tiền của cho mấy gã lang băm. Gặp Trịnh Hâm, người đã từng kết nghĩa 
anh em nhưng Trịnh Hâm do đố kị nên tìm cách hãm hại đẩy xuống sông, may 
được một ngư dân vớt được. Chàng ghé thăm gia đình Võ Thiếu Loan, người đã 
từng đính hôn với mình, thấy hoàn cảnh của chàng, gia đình Võ Thiếu Loan trở 
mặt, tìm cách bội ước rồi lừa chàng bỏ vào hang đá. Rất may được một bác tiều 
phu cứu ra khỏi hang. Trên đường đi, Vân Tiên gặp lại Hán Minh do phạm tội 
đánh con quan, bị kết án nhưng sau đó vượt ngục nên phải lẩn trốn ở một ngôi 
chùa. Hán Minh đưa Vân Tiên vào chùa, ở đây Vân Tiên được Tiên Ông cho thuốc 
sáng mắt. Trở về nhà gặp lại cha, biết được Kiều Nguyệt Nga đã mang tiền bạc sang 
giúp gia đình mình những lúc khó khăn, Vân Tiên bèn tìm cách sang nhà Kiều 
Nguyệt Nga để tạ ơn. Trong khi đó Kiều Nguyệt Nga do từ chối làm con dâu Thái 
Sư, bị Thái Sư rắp tâm hại, bắt đi cống Phiên. Trên đường đi, nàng nhảy xuống 
sông tự tử, được Quan Thế Âm Bồ Tát động lòng thương xót vớt lên. Lúc tỉnh dậy 
gặp gia đình họ Bùi, mang về nuôi một thời gian, gia đình họ Bùi muốn Nguyệt 
Nga lấy con trai Bùi Kiệm. Nàng một mực từ chối rồi bỏ trốn. Một lần nữa Phật Bà 
lại giúp, đưa nàng đến náu mình ở nhà một bà lão làm nghề dệt lụa. Nàng sống ở 
đó 3 năm, một lòng chung thủy với Vân Tiên. Trong khi đó, Vân Tiên được gia 
đình Kiều Nguyệt Nga nuôi cho ăn học, thi đỗ Trạng Nguyên, được vua cử đi đánh 
tan giặc Phiên, Vân Tiên nhân cơ hội này xin tha cho Hán Minh. Hai người ra trận 
đánh tan giặc Phiên. Trên đường trở về, Vân Tiên bị lạc vào nhà của bà cụ, tình cờ 
gặp lại Nguyệt Nga , hai người nhận ra nhau, kết hôn, sống cuộc đời hạnh phúc. 
Vân Tiên còn tìm lại người đánh cá và bác tiều phu để tạ ơn cứu giúp mình. Chàng 
xin tha chết cho Trịnh Hâm nhưng Trịnh Hâm sau này bị lật thuyền chết đuối còn 
mẹ con nhà Võ Thị Loan thì bị hổ bắt về nhốt trong hang. Giống như nhiều câu 
chuyện cổ tích khác, Vân Tiên Cổ Tích Tân Truyện thể hiện sâu sắc qui luật nhân 
quả, reo gió gặp báo, ở hiền gặp lành. Câu chuyện ca ngợi lòng hiếu thảo, trung 
thủy, trung thực, sự khoan dung, độ lượng, tình bạn chân thành cũng như chủ 
nghĩa anh hùng cao thượng.
Vân Tiên Cổ Tích Tân Truyện có 3 bản in khắc gỗ được nhà xuất bản Liễu Văn 
Đường in năm 1880, 1897 và 1921. Bản chép tay của Maurice Durand là copy của 
một trong 3 bản in này.



Chủ quán kính cáo:
Quán Ven Đường mượn quyển sách nầy từ Thư Viện Trường Đại Học Yale để quí 
khách cần thì tham khảo
Đây chỉ là miếng giấy ghi note, có thể gở ra không làm hư quyển sách. 
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