
 

 
 

Cây tre trăm đốt 

 



Traimoxanh.com-1 

 

 
Ngày  xưa, có một phú hộ 
giàu có, ông ta thuê được 
một đầy tớ rất chăm chỉ, 
tên là Khoai. 

- He he he, đã thiệt, chỉ 
cần ngồi không hưởng 
thụ thôi, he he he he. 
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- Ôi, mệt quá à, thời tiết 
khó chịu ghê, nóng gì 
mà nóng quá vậy trời! 
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- Khoai nè, ráng làm đi 
con, làm việc thiệt 
chăm chỉ nghe. Rồi ít 
năm nữa, ta gả cô Út 
cho. 
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Khoai cũng có cảm tình 
với cô Út, nên nghe vậy 
mừng lắm. 
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- Anh ấy cũng hiền quá 
ha, lại còn dễ thương 
nữa.  
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- Anh Khoai ráng làm 
việc cho tốt nhé. 
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- Hả, ơ ơ…cô Út, cô làm 
gì ở đó vậy? 
Cô Út ơi, cô ráng đợi 
tôi nghe. 
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Khoai càng cố gắng hết 
sức mình, làm gấp đôi, 
gấp ba công việc thường 
ngày, để mong sớm được 
rước cô Út về nhà. 
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- He he he…, cứ làm đi 
con, kiếm thiệt nhiều 
tiền cho ông hen. 
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BA NĂM SAU 
 

 
- Hèm, con gái, nay con 
đã lớn, ta muốn định 
chuyện gia thất cho 
con.  
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- Ta đã chọn ngày mai là 
ngày lành, để cho con 
ra mắt con trai phú hộ 
làng bên. 
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- Ơ…ơ, nhưng nhưng 
cha đã hứa với anh 
Khoai là…. 
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- Ôi, cái thằng đó đó hả, 
nó bị ta lừa mà nó 
không biết. 

 

 



Traimoxanh.com-14 

 

 

 
 

- Nó là cóc ghẻ mà dám 
với tới con gái cưng 
của ta hả, hừ ...nằm mơ 
đi. He he he he… 
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- Cô ấy được gả cho nhà 
phú hộ làng bên hả. 

- Ừ, nghe nói bữa nay lễ 
cưới  nhà phú hộ đó. 

- Đúng rồi, chắc vui ha. 
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- Khoai ơi, như lời đã 
hứa, nay ta định gả cô 
Út cho con. 
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- Nhưng mà ta có điều 
kiện, con phải lên rừng 
kiếm cho ta cây tre một 
trăm đốt.  
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- Tìm được mang về đây, 
ta sẽ tổ chức một lễ 
cưới ngay. Còn nếu 
không thì  
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Ta gả cô Út cho người 
khác nghe. Nhớ đó, phải 
lên rừng tìm được cho ta 
cây tre trăm đốt về đây 
trước giờ ngọ, nếu không 
thì…. 
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- Hi hi hi…có vợ rồi, hi 
hi  có vợ rồi. 
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- Làm sao đây ta, mình 
có tìm được cây tre đó 
không? 
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Nghe lời phú ông, anh 
Khoai vội vàng chạy lên 
rừng. 

- Ôi, mệt quá à.  Uầy, 
thở cái coi, uầy .… 
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- Mau đi tìm cây tre thôi. 

Một đốt, hai đốt, ba đốt, 
ba mươi đốt, ba mươi 
mốt đốt, ba mươi hai 
đốt. 
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Không được rồi, chưa 
đủ. Cái cây này cao ghê 
ta, để coi nghe. Bốn 
mươi, bốn mươi mốt, bốn 
mươi hai.  
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Không được rồi, vẫn 
chưa có. Làm sao tìm 
được cây tre trăm đốt 
đây. 

Cây này thì sao? 
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Bốn mươi lăm, bốn mươi 
sáu, bốn mươi bảy. Cũng 
cao ghê đó, nhưng mà 
không được rồi. 
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Mình chẳng tìm được cây 
nào như vậy hết. 

Bây giờ về không kịp rồi, 
làm sao đây? 
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Cô Út ơi, tôi làm không 
được rồi, làm gì có cây 
tre trăm đốt cô ơi. Trời 
ơi, giờ tìm không được 
coi như mất cô Út thiệt 
rồi. 
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Đúng lúc đó: 

- Này con, làm sao con 
khóc? 

- Dạ, ông Bụt, con buồn 
quá à. Chuyện là vầy 
này ông Bụt: 
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“Thằng nhỏ này chăm 
chỉ thiệt, ráng làm đi, 
ta gả cô Út cho… 
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Con phải lên rừng kiếm 
cho ta cây tre một trăm 
đốt.” 
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- Ta hiểu rồi, con đừng 
lo, cứ chặt về một trăm 
đốt tre cho ta. Ta có 
cách giúp cho con. 

- Thiệt luôn hả ông? 
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Khoai liền vội vàng làm 
theo lời ông Bụt. 

- Ông ơi ông, con kiếm 
được rồi. 
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- Được rồi, ta sẽ chỉ cho 
con câu thần chú, làm 
cho một trăm đốt tre 
này dính liền lại:  
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“Khắc nhập, khắc nhập.” 

- Oa…, sao hay quá vậy? 
Hay thiệt đó, ông giỏi 
quá ông ơi. 
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- Còn nếu con muốn tách 
rời nó ra để gánh về, 
thì chỉ cần đọc câu: 
“Khắc xuất, khắc 
xuất.” 
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Ngay lập tức, các đốt tre 
lại rời ra. 

- Hả, hay quá vậy? Con 
cảm ơn ông.  
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Ông hay quá à. Ủa, ông 
lão đâu rồi ta? Mới thấy 
đây mà. 
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Trong khi đó, dân làng 
đang tụ tập tại nhà phú 
ông để mừng đám cưới 
cô Út. 

- Rước dâu rồi kìa. 
- Trời ơi, cô Út đẹp quá 
ha. 



Traimoxanh.com-40 

 

- Uây, may quá, mình về 
kịp rồi. 

- Anh xui à, con trai của 
anh cũng giỏi thiệt hen. 

- Anh cứ nói quá, con Út 
nhà anh cũng dễ 
thương mà. 
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Khoai liền đặt ngay gánh 
đốt tre xuống: 

- Này tên kia, ta bảo 
ngươi đi tìm cây tre trăm 
đốt, chứ đâu có phải là 
hàng trăm đốt tre, ngươi 
cố tình gạt ta đó hả? 
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Thôi, chịu khó làm tiếp 
đi ta kiếm vợ khác cho. 

- Kệ nó đi anh xui, tôi 
định vậy nè, anh thấy 
sao? 
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- Được rồi, mọi người coi 
đây: Khắc nhập, khắc 
nhập. 

Ngay lập tức, một cây tre 
cao vút hiện ra trước mắt 
mọi người. 
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- Trời ơi, cao 
quá vậy? 
- Ôi, lạ quá vậy 

ta. Sao cao dữ 
vậy. 
- Ừ, cao thiệt 

đó. Nhỏ lớn chưa thấy 
cây tre nào cao vậy à. 

- Lần đầu tiên tôi nhìn 
thấy đó. 

- Cao ghê, cao tới trời, 
cao thiệt đó. 
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- Khắc nhập, khắc nhập. 
- Hả, cứu tôi, cứu tôi, 
cứu mang. Trời ơi, sao 
bay như vậy nè, hả. 
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- Khắc nhập, khắc nhập. 
- Anh xui ơi, tôi theo anh 
luôn rồi, anh xui ơi. 

- Chết tôi rồi, chết tôi 
rồi, tôi đang bay về 
đâu?  
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- Hả, dính chặt rồi, thả tôi 
ra, làm ơn thả tôi ra đi, 
thả ra đi mà, trời ơi sao 
dính chặt vậy? 

- Bây giờ làm sao đây? 
Trời ơi, tự nhiên qua đây 
ăn đám cưới dính vô là 
làm sao, hả? 
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- Trời ơi, tự nhiên dính 
vô cây tre, làm sao gỡ tôi 
ra đi. 

- Bay đâu hết rồi. 

- Tự nhiên dính vô mắc 
cười quá. 
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- Ông chủ à, bây giờ ông 
tính thế nào với tôi đây? 

- Ta xin lỗi, làm ơn tha 
mạng cho ta đi mà. Có bà 
con đây làm chứng , cậu 
thả ta ra, ta sẽ lập tức gả 
cô Út cho cậu. 
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- Vậy được, ông phải giữ 
lời hứa nghe. Khắc xuất, 
khắc xuất. 

Ngay lập tức, phú ông và 
cây tre lại tách rời nhau 
ra.  
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Cuối cùng, anh Khoai đã 
lấy được người vợ mà 
mình mong muốn. 

- Chúc mừng Khoai 
nghe. 
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- Cám ơn mọi người, 
cám ơn nghe. 

- Ừ chúc mừng, chúc 
mừng. 

- Cám ơn, cám ơn. 
- Mắc cỡ quá à. 


