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Lão phú ông keo kiệt nghĩ ra một cách để ràng buộc anh thợ cày.  
Lão bảo: 

– Cứ ở đây chịu khó làm, mai kia tao gả con gái út cho. 
Anh chàng hí hửng sẽ được làm rể phú ông, càng ra sức thức 
khuya dậy sớm. 

Có người phú ông nọ  
tính dối trá, lại cực kỳ keo kiệt.   
Chẳng ai làm cho nhà lão được lâu vì lão 
cho họ ăn đói, quỵt công, lại còn bị lão 
đánh đòn tàn tệ.  Duy chỉ mỗi anh thợ cày 
khỏe mạnh, hiền lành, chăm làm, tiền 
công thế nào cũng được, không tính toán, 
ở lại làm cho lão.   
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Làm đến mấy năm thật là vất vả!  Khổ thân anh chàng khờ!  Phú 
ông nói dối, chứ lão đã nhận lời cho con gái về làm dâu một nhà 
buôn giàu có ở làng bên. 

Đã có trầu cau dạm ngõ, nhà trai đưa sính lễ một trăm lạng vàng và 
xin cưới.  Ngày cưới con gái phú ông đã đến mà anh thợ cày cũng 
chẳng biết mảy may. 
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Hôm ấy, phú ông ra trước chuồng trâu, bảo anh thợ cày: 

– Hôm nay, nhà ta có việc, mày không phải đi cày.  Có việc này 
cần hơn.  Mày vào rừng tìm cho được một cây tre cao một trăm 
đốt, đem về dựng rạp bày cỗ mời làng.  Khi nào cưới mày cũng 
phải có cây tre trăm đốt dựng rạp thì mới đủ chỗ cho cả làng 
ngồi. 
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Anh chàng hăm hở chạy thẳng vào rừng sâu để kiếm cây tre trăm 
đốt. 

Anh chặt cả bụi tre ngả xuống, nhưng cây nào cũng chỉ có vài chục 
đốt.  Những bụi tre còn lại cũng đã hạ hết, mà đếm chẳng cây nào 
được một trăm đốt. 

Mặt trời đã lên cao.  Anh chàng cuống quá, quẳng con dao xuống, 
nước mắt đầm đìa. 
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Ông Bụt hiện ra.  Ông Bụt nói: 

– Con đừng khóc nữa.  Con chưa biết tìm ra đấy thôi.  Con hãy 
vào bụi tre đã chặt, con chặt đủ một trăm đốt tre mang về đây. 
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Bụt lại hỏi: 

– Sao con lại khóc? 

– Phú ông bảo con đem về cây tre trăm đốt chứ không phải một 
trăm đốt tre thế này. 

Bụt nói: 

– Không khó đâu!  Con hãy chắp tay hô to:  “Khắc nhập!  Khắc 
nhập!”  Các đốt tre sẽ nối nhau lại thành cây tre một trăm đốt. 

Nghe xong, anh chàng 
chạy vội vào bụi, chặt 
ngay được một trăm đốt 
tre.  Nhìn vào đống tre 
một trăm đốt ngổn 
ngang, anh lại thút thít 
khóc. 
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Anh chàng hô to:  “Khắc nhập!  
Khắc nhập!”  Quả nhiên, những 
đốt tre bò ra, nối vào nhau thành 
cây tre một trăm đốt xanh óng. 

Anh chàng đến trước cây tre 
định nâng lên vai vác đi.  Nhưng 
cây tre dài quá, nhấc lên khỏi 
đầu gối đã vướng. 
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Bụt lại nói: 

– Bây giờ con lại chắp tay, hô:  “Khắc xuất!  Khắc xuất!”  Như 
thế, những đốt tre sẽ rời ra cho con gánh về. 

Anh lại làm như Bụt dạy.  Lập tức, cả trăm đốt tre lại rời ra.  Anh 
mừng quá, lấy dây buộc lại thành bó.  Trước khi ra về, anh quỳ 
xuống lạy tạ Bụt.  Nhưng ông Bụt đã biến mất. 
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Anh chàng gánh tre về nhà thấy 
kẻ qua, người lại như nhà có  
đám tiệc vui.  Anh chàng mừng 
mừng, tủi tủi quảy gánh đốt tre từ 
ngoài cổng vào thưa với phú ông: 

– Con đã đem được cây tre 
trăm đốt về đây rồi! 

Phú ông nhìn ra cổng trông thấy 
đống đốt tre, quát: 

– Nhà tao đang có tiệc mừng, 
sao mày đem những đốt tre 
ma này về đây?  Muốn sống 
thì quảy vứt chúng vào rừng 
ngay rồi cút đi! 
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Anh chàng nói: 

– Thưa ông, ông hứa sẽ gả con gái cho tôi, thế mà hôm nay ông 
lại gả con gái ông cho người khác. 

Rồi chàng chắp tay hô:  “Khắc nhập!  Khắc nhập!”  Những đốt tre 
cựa quậy chui từ trong bó thừng ra, bò lổm ngổm đến nhập khít 
vào nhau thành cây tre trăm đốt dài xanh óng trông thật đẹp mắt. 
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Phú ông đang đứng đấy, chân vướng vào đốt tre đang bò, thế là 
phú ông bị dính luôn vào cây tre, không thể giằng ra được.  Phú 
ông kêu ầm lên. 

Đám cỗ nhộn nhạo.  Chú rể chạy đến chỗ phú ông để gỡ ra thì 
cũng bị dính luôn vào người phú ông.  Những người khác líu ríu 
chạy đến cũng bị dính luôn vào nhau.  Họ sợ quá kêu gào ầm ĩ. 
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Thế là cây tre từ từ hạ xuống, những người bị dính vào nhau được 
rời ra. 

Cả chú rể và họ nhà trai chạy thẳng, không ai dám ngoái đầu lại. 

Phú ông vội chắp hai tay vái anh thợ cày, 
rên rỉ: 

– Xin anh tha cho!  Tôi quên, tôi quên, 
hôm nay chính là ngày cưới anh, 
không phải mai kia đâu. 

Anh chàng hô:  “Khắc xuất!  Khắc xuất!” 
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Đám cưới anh thợ cày 
lấy cô con gái phú ông 
được tổ chức linh đình.  
Bà con làng xóm đến 
mừng hạnh phúc cho 
đôi vợ chồng trẻ. 
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