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Một ngày cuối năm kia Quỷ khấn:
–

Lạy Phật, năm hết Tết đến, xin phép cho chúng tôi vào
trong đồng bằng để được đi thăm mồ mả của tổ tiên.

Từ ngày ấy, đến Tết có tục mỗi nhà cắm một cây tre ở trước cửa
làm cây nêu như để xua đuổi Quỷ ác không vào nhà, đồng thời
Quỷ biết đấy là nơi người ở, không dám bén mảng tới. Trên cây
treo những cái khánh, những con cá là bằng đất nung.
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Quỷ cứ trông thấy bóng màu vàng tỏa đến đâu thì Quỷ lại chạy lui
đến đấy. Người thấy Quỷ giật lùi đến đâu thì Người lại lấy vôi bột
rắc và chặt lá dứa có gai sắc cắm vào bờ ruộng. Quỷ vốn sợ gai
dứa, sợ vôi bột lại thấy bóng áo cà sa màu vàng phấp phới khắp
nơi, Quỷ chạy mãi, chạy mãi không dám quay lại.
Quỷ chạy ra đến tận đến bờ biển Đông thì trong đồng bằng, vạn vật
và con người đã sinh sôi khắp nơi.
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Ngày xửa ngày xưa, trên mặt đất chưa có mấy người ở, đâu đâu
cũng chỉ toàn một giống Quỷ, Quỷ sinh sống khắp mọi nơi. Chúng
cậy là chủ của đất nên không chịu làm, chỉ rong chơi và tìm cái ăn
sẵn. Quỷ ăn khỏe lắm, hai hàm răng Quỷ chìa ra nhai ngoàm
ngoạp cả đêm mà không bao giờ thấy no. Quỷ luôn rêu rao, dọa
nạt: “Đất này, trời này, con sông này, cái cây này… tất cả là của
tao”.
Lúc ấy, con người rất thưa thớt nên Người sợ Quỷ lắm, làm gì
Người cũng phải hỏi Quỷ, Quỷ cho phép thì mới làm.
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Một hôm Quỷ gọi Người đến bảo:
–

Tao cho mày lấy đất của tao trồng lúa.

–

Vâng ạ!

–

Khi được lúa, tao ăn ngọn, mày ăn gốc.

–

Vâng ạ!

Rồi Người ra sức cày cấy vất vả. Đến mùa gặt, Quỷ ra đứng đầu
ruộng bảo:
–

Phật làm phép để khắp mặt đất, mỗi nơi mọc lên một cây tre, trên
ngọn tre treo cái áo cà sa vàng. Màu vàng rực rỡ của áo bay trong
nắng khiến chẳng phân biệt được đâu là nắng, đâu là bóng áo. Gió
thổi cành tre đung đua phủ bóng xuống mặt đất, thế là đâu đâu
cũng có người ra cày bừa, tát nước be bờ.

Quảy lúa về nhà tao!
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Lúa quảy hết đến nhà Quỷ, còn trơ lại gốc rạ. Người chỉ còn biết
ngồi bó gối khóc. Bỗng Phật đi qua hỏi:

Phật đi tìm Quỷ và bảo:
–

Làm ác thì phải tội.

–

Nhưng mà đất của tôi.

–

Các ngươi có cả mặt đất bao la, hãy cho Người một mảnh
đất bằng cái bóng áo cà sa của ta đây thôi để Người sinh
sống.

–

Tôi đồng ý, nhưng Phật phải phân chia cho rõ kẻo thằng
Người có chết đói lại đổ tội cho Quỷ ác.

–

Làm sao lại ngồi khóc thế kia?

Người kể mọi sự tình, nghe xong Phật cười nói:
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–

Có khó gì đâu, đến mùa tới, lại đúng hẹn với Quỷ, Người
vẫn nhận ăn gốc.

Rồi Phật mang đến cho Người một gánh dây khoai lang giống, dạy
Người cuốc đất, đánh luống, trồng khoai.
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Quỷ thấy Người không trồng lúa mà lại trồng cây khác nên Quỷ
hỏi:
–

Năm nay mày không trồng lúa à?

–

Tôi trồng cây khoai lang nhanh được ăn hơn.

Đất bãi tốt, chẳng bao lâu các luống khoai đã tốt um rồi lá ngả
vàng. Phật đến bảo Người rỡ luống lấy những củ khoai gánh về
nhà. Còn bao nhiêu dây và ngọn vơ lại quảy đến nhà Quỷ. Người
nói:
–

Tôi làm đúng lời ông dặn. Ông ăn ngọn, tôi ăn gốc.
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Không có đất cày cấy thì lấy gì mà ăn. Người lại ngồi khóc. Phật
lại hiện lên hỏi. Người kể đầu đuôi, Phật giận dữ nói:
–

Bọn Quỷ này càng ngày càng ác.
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Một lần nữa Quỷ lại tức điên lên, gọi Người đến quát:
–

Tao có đất mà tao phải chịu đói à?

–

Nhưng không phải tại tôi! Vậy năm nay ông tính toán lại
cho kỹ đi!

–

Tao quyết định không cho mày thuê đất nữa.
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Quỷ đành ngậm miệng. Cả mùa ấy, Quỷ bị đói meo, mặt càng
móp lại, hai chiếc răng nanh chồi ra dài bằng gang tay trông càng
sợ.
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Tức quá Quỷ gọi Người đến và dọa nạt:
–

Đất của tao mà tao lại phải mất ăn à! Năm nay thì ông
chén cả ngọn, cả gốc!

Nghe xong, Người sợ lại ôm mặt khóc hu hu. Phật đi qua nói:
–

Lo gì, ta cho con một bọc ngô giống, hãy xới luống trồng
đi. Cây ngô này lớn lên, ngọn thì ra hoa, gốc chỉ có rễ, còn
những bắp ngô ăn được thì mọc ở giữa.
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Đến mùa thu hoạch, Quỷ ra tận ruộng để xem Người có man trá gì
không. Quỷ hí hửng nói:
–

Tao lấy cả ngọn lẫn gốc, cho Người lấy đoạn giữa.

Người bẻ ở giữa thân cây ngô những bắp ngô hạt chắc, vàng óng
bỏ vào gùi mang về nhà. Sau đó Người bẻ ngọn, nhổ cả gốc lẫn rễ
gánh về nhà Quỷ.
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