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Prolog
Før sin død overdrager Paminas far sin magt – Den Syvdobbelte Solkreds – til den indviede
Sarastro, således at han kan forvalte solkongens arv, indtil den rette tronfølger er fundet. Men
derved forbigås Nattens Dronning, og hun kæmper nu for at genvinde sin magt. For at bremse
hende bortfører Sarastro dronningens datter, Pamina.

Første akt
Tamino, en prins fra et fremmed land, bliver forfulgt af en kæmpeslange. Tre damer, der er
udsendinge fra Nattens Dronning, redder ham i sidste øjeblik. Tamino er besvimet, og da han
vågner igen, tror han, at det er fuglefængeren Papageno der er hans redningsmand.

Papageno modsiger ikke Tamino og bliver straks straffet for sin løgn af de tre damer. På vegne af
deres herskerinde viser de tre damer Tamino et billede af den bortførte Pamina. Tamino forelsker
sig straks i den smukke Pamina, og sammen med Papageno lover han den sørgende dronning at
befri hendes datter.
Som hjælp på deres færd får Tamino en tryllefløjte og Papageno et klokkespil. Desuden får de
selskab af tre drenge der skal vise dem vej.
Papageno sendes i forvejen til Sarastros rige, hvor han forhindrer maureren Monostatos i at
forgribe sig på Pamina. Papageno fortæller Pamina om Taminos kærlighed, og om hvor meget han
selv længes, og de to forenes i en hyldestsang til kærligheden.
Imens har de tre drenge ført Tamino til Sarastros tempel, hvor templets talsmand fortæller Tamino
om Sarastros intentioner. Tamino spiller på sin tryllefløjte, der viser sig at kunne formilde alverdens
dyr. Samtidig redder Papagenos klokkespil Papageno og Pamina ud af Monostatos’ kløer, men
Sarastros ankomst forpurrer alligevel deres flugt.
Da Pamina og Tamino ser hinanden for første gang, falder de i hinandens arme. Den skinsyge
Monostatos skiller dem ad – men straffes omgående. Straks efter føres Tamino og Papageno til
templet for at gennemføre den store prøvelse.

Anden akt
I templet fortæller Sarastro Præsternes Råd om sine planer med Tamino, og Tamino og Papageno
pålægges, som deres første prøve, et tavshedsløfte. Alt imens Tamino ikke lader sig rokke fra sit
løfte, trods de tre damers ihærdige forsøg, kan Papageno ikke holde munden lukket.
Samtidig opfordrer Nattens Dronning Pamina til at slå Sarastro ihjel. Monostatos, der er håbløst
forelsket i Pamina, overhører deres samtale og forsøger at afpresse prinsessen. Men han opdages
og straffes af Sarastro, der udstøder ham fra templet. Pamina går i forbøn for sin mor og Sarastro
forsikrer hende om, at han ikke vil hævne sig.
Mens Tamino og Papageno venter på deres næste prøver, dukker en gammel kone pludselig op.
Hun præsenterer sig om Papagenos elskede. Til Papagenos store forbløffelse forsvinder hun dog
lige så hurtigt, som hun dukkede op.
Nu spiller Tamino på sin tryllefløjte, hvilket fører Pamina til ham. Men da han stadig er bundet af
tavshedsløftet, og derfor ikke kan tale med hende, tror Pamina fortvivlet, at han ikke elsker hende
mere.
Den gamle kone dukker op igen og Papageno indvilger modvilligt i at tage hende til ægte. Straks
smider den gamle kone sin forklædning og viser sig som den unge, smukke Papagena.
Den ulykkelige Pamina vil tage livet af sig, men forhindres af de tre drenge der sørger for, at hun
genforenes med Tamino. Til tryllefløjtens toner, gennemfører Tamino og Pamina de sidste prøver
sammen. Nu vil også Papageno tage livet af sig af ulykkelig kærlighed, men endnu en gang træder
de tre drenge til og fører Papageno og Papagena sammen.
Nattens Dronning, der med sit følge har forsøgt at nå ind i templets hellige haller, forhindres og
bortvises til den evige nat. Men Tamino og Pamina optages i de inviedes kreds og hyldes som det
nye kongepar.

