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I/ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Ngày xưa có một cậu bé mồ coi cả cha lẫn mẹ, cậu bé tên là Ban. Ban ở với bà nội. Hàng ngày, bà phải
làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi Ban. Thế nhưng Ban được nuông chiều nên Ban không thương bà
mà cứ mải mê rong chơi cùng chúng bạn.

Một hôm, bà bị ốm, bà gọi mãi mà Ban không về, bà khát nước quá chết đi biến thành con chim. Khi Ban
trở về thì chim cất cánh bay. Ban hoảng sợ chạy theo chim. Chim bay qua cánh rừng này tới quả núi khác,
đến một bờ suối thì chim dừng lại uống nước. Khi đó thì Ban mới biết bà không thể trở lại thành người
nữa.

Ban hối hận nên đã khóc rất thảm thiết. Tiếng khóc của Ban vang vọng khiến một bà tiên nghe thấy cảm
thương đã hiện lên bày cho cách có thể khiến cho bà sống lại thành người. Ban nghe lời bà tiên không
quản khó khăn gian khổ trèo đèo lội suối, cuối cùng Ban cũng lấy được nước ở suối tiên mang về cho bà
uống. Bà uống xong nước ở suối tiên thì đã trở lại thành người. Từ đó hai bà cháu sống bên nhau vui vẻ
hạnh phúc, Ban thương yêu bà hết mực và biết giúp đỡ bà, không để bà vất vả nữa.

Ban ngày càng lớn còn bà thì ngày một già đi. Tới khi Ban trở thành một chàng trai thì bà đã lớn tuổi, sức
khỏe yếu nên bà qua đời bỏ lại Ban một mình bơ vơ. Ban đành đi hết vùng này đến vùng khác để làm
thuê kiếm sống và giúp đỡ người nghèo khó. Thời gian trôi qua, Ban đã học được nghề đánh cá của một
người chài lưới ven sông. Từ đó, Ban đi khắp các con sông từ vùng này sang vùng kia để đánh cá. Mỗi
lần đánh được nhiều cá, Ban thường đổi cá lấy gạo giúp đỡ người nghèo túng mà anh gặp. Vì thế những
người nghèo khổ khắp vùng ai cũng quý mến Ban.

Một hôm, Ban đi đánh cá, nhưng không được mẻ cá nào. Trên đường về, Ban gặp một ông cụ đang nằm
run rẩy ở ven đường. Ban đã cởi ngay chiếc áo mình đang mặc đắp cho ông cụ, sau đó Ban cõng ông cụ
vào chợ kiếm cái ăn giúp cụ hồng hào trở lại.

Bẵng đi một thời gian, một buổi sáng sớm khi Ban đang đánh cá giữa sông bỗng nghe tiếng đàn văng
vẳng trên núi cao. Ban đứng nghe hồi lâu. Mấy ngày sau khi thả lưới ở khúc sông này, Ban đều nghe
tiếng đàn. Tò mò quá, Ban liền đi theo tiếng đàn lên đỉnh núi quyết gặp người gẩy đàn thì gặp ông lão ở
ven đường mà Ban giúp dạo trước. Ông cụ liền tặng cho Ban một chiếc áo rồi biến mất.

Khi về nhà, Ban mới biết chiếc áo ông cụ tặng mình có phép thuật tàng hình. Mỗi lần Ban mặc chiếc áo
vào, không ai biết có anh trước mặt. Từ đó, Ban mặc chiếc áo phép thuật đi chu du khắp thiên hạ. Ban vào
nhà giàu lấy tiền bạc mang đi chia cho dân nghèo. Có những viên quan tham đang đánh người dân thì tự



dưng bị gậy đập tới tấp sưng hết cả mặt mày nhưng khi ngoảnh lại thì không tìm thấy ai. Nhiều sự việc lạ
giống nhau xảy ra khiến dân tình đồn đi khắp vùng.

Cứ thế, Ban đi khắp nơi giúp người khốn khổ. Ban đến kinh thành, vào cả kho ngân khố của nhà vua lấy
đi vàng bạc châu báu đem chia cho dân nghèo. Ban đã làm cho bọn giàu sang sợ hãi, nhà vua thì lo lắng
cho người canh gác cẩn mật.

Có một hôm, sau khi trừng trị một tên quyền quý ỷ thế ức hiếp dân nghèo, Ban lẻn ra khỏi nhà hắn nhưng
vì vội nên đã bị mắc chiếc áo vào hàng rào làm rách một miếng. Khi về nhà, sợ áo rách bị lộ nên Ban đã
dùng một miếng vải vụn vá áo rồi lại tiếp tục hành hiệp việc nghĩa.

Sau khi ngân khố bị hao hụt, nhiều sự việc xảy ra mà không biết thủ phạm, vua quan quyết tìm ra kẻ trộm
bí mật kia để trừng trị. Mấy viên quan ra sức rình mò nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Bỗng một hôm
chúng giăng lưới, bắt tất cả những gì chúng cho là khả nghi, thế là Ban bị bắt nhốt vào ngục để chờ xét xử.

Đúng vào thời gian ấy, đất nước bị láng giềng xâm lược, vua và quan lại đang không biết làm cách nào để
đánh đuổi giặc xâm lăng thì Ban ở trong ngục nghe được tin. Ban liền xin vua được đi đánh giặc. Nhà vua
mừng quá liền tháo xiềng xích cho Ban và phong anh làm Hộ quốc tướng quân.

Lúc đến vùng giặc chiếm đóng, Ban mặc áo phép thuật vào người rồi đi thẳng vào trại giặc, giết tướng
giặc. Binh lính của giặc thì bị quân ta chặn đầu tiêu diệt và bắt sống không sót tên nào. Quân giặc run sợ
bèn trốn về nước hết. Từ đó đất nước lại hòa bình yên ổn.

Khi Ban trở về kinh đô, nhà vua đã ban thưởng, phong chức tước và gả công chúa cho Ban.

HẾT

II. HỒ SƠ NHÂN VẬT.

1.Bà nội Ban: 70 – 80 tuổi

2. Ban lúc nhỏ: chừng 8 -10 tuổi

3. Ban khi lớn: 20-25 tuổi

4.Bà tiên bên suối: 50 tuổi

5.Vua: Khoảng 50 tuổi

Cùng các nhân vật quần chúng, quan, lính theo từng phân đoạn của phim.


