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Ngày xửa ngày xưa, ở một làng
nọ, gia đình phú ông sinh được
hai người con trai khỏe mạnh.
Vì có tiền nên vợ chồng phú ông
cho hai con ăn học tử tế để sau
này có được một cuộc sống yên
ổn, ấm no.

Năm tháng trôi qua, anh em đến
tuổi trưởng thành thì bố mẹ lâm
bệnh nặng rồi chết, để lại một gia
tài nho nhỏ cho các con.
Sau khi bố mẹ mất, hai anh em
vẫn sống rất hòa thuận trong mái
nhà của bố mẹ để lại.
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Được một thời gian, người anh
lấy vợ và chỉ tại cái tính tham
lam của người anh mà vợ
chồng người anh không muốn ở
chung với em nữa rồi quyết
định chia gia tài của bố mẹ để
lại.

Người anh tham lam chiếm hết cả nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò.
Phần chia cho em chỉ có một túp lều nhỏ và một mảnh vườn có cây
khế ngọt.
Người em vui vẻ bằng lòng với gia tài nhỏ bé ấy và bắt đầu một
cuộc sống riêng.
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Người em rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, lại chăm làm nên
xóm làng rất quý mến. Ngày ngày anh đi cày thuê, cuốc mướn để
nuôi thân. Tuy sớm tối vất vả nhưng anh vẫn giành thời gian để
chăm bón cho cây khế ngọt.

Rồi một ngày kia người em
cũng lấy vợ. Vợ anh là một cô
gái xinh xắn, dịu dàng. Vợ
chồng cùng làm ăn và chăm sóc
cây khế. Chẳng bao lâu, năm ấy
cây khế sai hoa trĩu quả một
cách lạ thường, cành
nào cũng chi chít
quả vàng, quả xanh.
Vợ chồng trông lên cây khế mà
lòng mong thầm đã sắp có tiền
đong gạo.
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Một hôm, người chồng ra vườn để hái khế ngọt mang ra chợ bán.
Bỗng anh nhìn thấy một con chim phượng hoàng đang mổ những
quả khế vàng ở trên cây. Anh khẩn khoản nói với chim:
–

Chim ơi! Gia tài của vợ chồng tôi chỉ có cây khế này thôi, tôi
định bán khế lấy tiền đong gạo. Nếu chim ăn hết khế thì vợ
chồng tôi sống bằng gì?

Chim quay ra nhìn anh và đáp:
–

Ăn một quả, trả cục vàng. May túi ba gang, mang đi mà đựng.
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Người em nghe chim nói vậy cũng đành để cho chim ăn, và về kể
lại chuyện với vợ.
Từ hôm đó, hằng sáng chim phượng hoàng đều đến đậu ở cây khế
và ăn những quả khế chín vàng. Một hôm, sau khi ăn khế xong,
chim nói với hai vợ chồng rằng:
–

Ngày mai, ta sẽ đưa ngươi đi lấy vàng, vợ chồng ngươi may cái
túi ba gang để mang đi đựng vàng.
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Từ đó, vợ chồng người em trở
nên giàu có. Họ đem thóc gạo,
vàng bạc chia cho người nghèo,
giúp đỡ người nghèo khổ làm ăn
sinh sống.

Thế là hôm sau người em đeo túi ba gang vào người, ngồi trên
lưng chim phượng hoàng để đi đến chỗ lấy vàng.
Chim bay mãi, bay mãi qua bao núi cao, qua bao biển rộng mới tới
một hòn đảo lấp lánh đầy vàng ngọc châu báu. Chim bảo người
em cứ lấy thật nhiều vàng bỏ vào túi ba gang. Rồi lấy thêm giắt
vào người nhưng người em cũng chỉ lấy đầy túi thôi. Xong xuôi,
chim phượng hoàng lại đưa người em trở về nhà.
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Thế là hai nhà đổi chỗ cho
nhau. Mùa xuân năm sau, cây
khế lại sai trĩu quả. Chim
phượng hoàng lại bay đến để
ăn khế. Vợ chồng người anh
sốt ruột hí hửng chờ đợi để đi
lấy vàng.

Tiếng lành đồn xa, người anh nghe thấy dân làng nói người em tự
dưng trở nên giàu có nhờ cây khế ngọt liền đến chơi và dò hỏi.
Người em thật thà kể hết mọi chuyện từ lúc chim phượng đến ăn
khế đến khi chim cõng đi lấy vàng. Máu tham của người anh lại
nổi lên và anh nằng nặc đòi đổi cả nhà và ruộng vườn của mình lấy
cây khế ngọt của em. Vợ chồng người em cũng vui vẻ đồng ý.
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Đúng như lời em kể, người anh trực rình lúc chim đậu ở cành khế
và ăn những quả khế chín thì người anh khóc và nói:
–

Chim hãy ăn hết những quả khế chín đi rồi chim đưa tôi đi lấy
vàng.

Chim phượng hoàng bèn nói:
–

Ăn một quả, trả cục vàng. May túi ba gang, mang đi mà đựng.
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Hôm sau, chim phượng hoàng đến ăn khế và đưa người anh đi lấy
vàng. Vợ chồng người anh chuẩn bị một cái túi những sáu gang để
đựng được thật nhiều vàng.
Vừa đến hòn đảo châu báu ấy, người anh ngợp mắt vì vàng bạc lấp
lánh nhiều quá. Người anh nhét đầy chặt vàng vào túi sáu gang lại
còn giắt thêm bao nhiêu thỏi vào người nữa. Mãi đến chiều tối
người anh mới chịu ra về.
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Chim phượng hoàng cố sức bay nhưng đường thì xa, vàng thì
nhiều nặng quá, nhiều lúc chim lảo đảo như muốn ngã nhào xuống
biển nhưng chim vẫn cố gắng. Chim nói với người anh rằng:
–

Ngươi hãy vứt bớt vàng xuống biển cho nhẹ bớt thì ta mới bay
về được.

Nhưng người anh tham lam tiếc của cứ giữ khư khư cái túi vàng to
ấy. Chim cố không nổi và quá bực tức liền nghiêng cánh hất người
anh cùng túi vàng rơi xuống biển.
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