


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. 



Quan Âm Chính Văn tân truyện (AB.638)
Trống Quân Tân Truyện (AB.641)
Quan Âm Chính Văn Tân Truyện has several copies that are now preserved 
in Institute of Han Nom studies in Ha Noi. The book in the Maurice 
Durand Collection is a copy of one of those copies.
Truyện thơ Nôm "Quan âm Thị Kính" viết theo thể lục bát kể về người con 
gái tên Thị Kính. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cô lấy chồng học 
trò tên là Sùng Thiện Sĩ. Một hôm học khuya, Thiện Sĩ ngủ thiếp đi bên bàn 
học. Ngồi may vá cạnh chồng, thấy chồng có chiếc râu mọc ngược, Thị 
Kính cho là điềm không hay. Sẵn dao trong tay, Thị Kính toan cắt bỏ chiếc 
râu đó đi. Bỗng Thiện Sĩ giật mình tỉnh dậy, cho là vợ định hại mình, bèn 
hô hoán lên, thế là Thị Kính bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà. Bị oan ức, 
Thị Kính cải trang thành con trai, đi tu ở chùa Tam Quan, lấy pháp danh là 
Kính Tâm. Trong vùng có Thị Mầu, con gái một nhà giàu, tính lẳng lơ, lên 
chùa thấy chú tiểu Kính Tâm, Thị Mầu đem lòng say đắm. Trước sự thờ ơ 
của chú tiểu, Thị Màu bèn lập kế, về nhà ăn nằm với người ở trai trong nhà, 
đến lúc có mang, Thị Màu đổ tội cho Kính Tâm. Không muốn để lộ tung 
tích của mình, Kính Tâm giữ im lặng, vì thế một lần nữa cô bị sư cụ đuổi ra 
khỏi chùa Tam Quan. Ít lâu sau, Thị Mầu sinh con trai và đem vứt ra ngoài 
Tam Quan. Thương trẻ sơ sinh, Kính Tâm đã ngày này qua ngày khác đi 
xin sữa, xin cơm nuôi nấng đứa trẻ. Ba năm ròng như thế, phần vì vất vả, 
phần vì ưu phiền, oan ức, Kính Tâm đã kiệt sức và chết. Khi khâm liệm 
Kính Tâm, mọi người mới biết Kính Tâm là phụ nữ. Nỗi oan của nàng từ 
đấy được giãi tỏ. Nàng siêu thăng thành Phật Quan âm.
Một số bản in của truyện Quan Âm Thị Kính đang được lưu giữ ở Viện 
nghiên cứu Hán Nôm ở Hà Nội. AB.638: Hiệu Phúc Yên, in năm Khải Định 
74 (1919), 42 tr., 19 x 23, có chữ Hán. AB.48: QUAN ÂM TỐNG TỬ BẢN 
HẠNH, Quán Văn Đường, in năm Thành Thái Giáp Ngọ 1894, 56 tr., 17 x 
12.5. AB.639: QUAN ÂM TỐNG TỬ BẢN HẠNH, 62 tr. các tr., 12, 18 và 
20 bị mất, đã được chép lại, 19x 13.5. AB.46, AB.219: QUAN ÂM CHÚ 
GIẢI TÂN TRUYỆN, Thịnh Văn Đường in năm Tự Đức Mậu Thìn 1886, 
54 tr., 17 x 12.5, có chữ Hán.
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