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TRUYỆN BÁC NGHÈO 

 

 

Ngày xưa, đã lâu lắm, có một người tên là "Nghèo", cả cơ nghiệp chỉ có cái khố rách và 

một cây khế cơm. 

Một hôm, trời rét, bác nhịn đói nằm co quắp trong ổ rơm. Bác bỗng thấy có tiếng gõ cửa, 

vội vàng giở dậy, lạ lùng vì có người đến hỏi thăm mình. Bác thấy một bà lão ăn mày, vừa 

run vừa nói: 

“Tôi đói, tôi rét lắm, bác cho tôi ăn, tôi sưởi mấy!" 

Bác Nghèo lắc đầu, thở dài: 

“Tôi không có cơm, tôi không có củi. Cả nhà chỉ có một cây khế, bà có ăn để tôi ra lấy 

đãi bà." 

Bà lão ăn khế xong, bác Nghèo quấn manh chiếu ngủ ở dưới góc nhà để nhường ổ rơm 

cho bà cụ. Sáng hôm sau bác tỉnh dậy, trong nhà hương thơm phưng phức và cái ổ rơm của 

mình đã biến thành một tòa sen, trên đó có đức Phật-bà Quan-âm đang ngồi nhìn bác mỉm 

cười và nói: 

“Bác là người hiền từ, ta muốn ban ân cho bác. Bác muốn xin gì?" 

Bác Nghèo lúc bấy giờ luống cuống, vả lại bác là người xuềnh-xoàng không dám mong 

ước những sự quá cao xa như tiền bạc, danh giá; bác nhìn cây khế, cái cơ nghiệp của mình, 

bác nhớ đến buổi bác đi vắng, trẻ con thường trèo lên để ăn trộm quả. Bác quỳ xuống xin với 

Phật Quan-âm cho thực hiện một ý cầu kỳ dị: 

“Con chỉ ước ao mong rằng ai trèo lên cây khế, nếu con không cho xuống sẽ không bao 

giờ xuống được ..." 

Phật-bà đã cho bác toại nguyện. 

Tháng qua, rồi năm qua, mùa đông tới, lại mùa đông tới đã nhiều như số ngón hai bàn 

tay. 

Bác Nghèo vẫn sống trong cảnh khó khăn với cây khế. Song trẻ con trong làng không 

đứa nào còn dám bén mảng đến cây khế của bác nữa. 
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Một hôm, một mụ già xọm đến. Mặt mũi mụ hung ác, thân thể mụ hôi hám. Mỗi bước mụ 

đi hay mỗi lần mụ cử động, xương mụ sát vào nhau nghe lắc rắc. 

Mụ đột nhiên đẩy cửa vào, điềm nhiên đến ngồi trên cái ghế giữa nhà. Con vện ghẻ cắp 

đuôi chạy tọt ra đằng sau, rồi cắn tiếng một. 

Mụ già giương đôi mắt tháo láo trắng dã: 

“Thế nào, đi chứ?" 

“Đi đâu?  Bà là ai?" 

Mụ cười gằn, nhe đôi lợi thâm xì, hai hàm răng đập vào nhau nghe lách cách: 

“Thần Chết đây!" 

Bác Nghèo thản nhiên: 

“À, thế ra bà là Thần Chết. Cháu xưa nay tuy nghèo khó nhưng không làm gì tai ác để có 

tội với Trời Phật nên cháu chẳng sợ phải xuống địa ngục đâu. Thưa bà, bà làm ơn bảo cháu 

đường đi có xa không?" 

“Xa lắm. Xa đến nỗi bác muốn về đây, nghìn năm cũng chẳng về được nữa." 

“Nếu vậy bà chờ cháu một tí để cháu thu xếp công việc ..." 

“Được, hai tí cũng được, nữa là một !" 

“Cảm ơn bà quá. Để cháu đọc kệ sám hối và niệm Ngũ Bách Danh xong rồi cháu xin 

theo bà." 

“Được!" 

“Cháu bận, bà ngồi không, nhờ bà làm ơn trèo lên cây khế lấy giúp cháu mấy quả để ăn 

đường và để giả tiền đò Chín Suối." 

Mụ Thần Chết trèo lên trên cây khế. 

Bác Nghèo không sửa soạn gì, mà cũng chẳng đọc kệ, ra sau nhà hái mấy ngọn rau rền 

và mồng tơi về luộc ăn. 

Thần Chết trông thấy nhe răng: 

“Hừ, thằng này có vẻ lếu láo quá. Nó nhờn mình chắc?  Rồi mày coi ..." 



 

3/9 

Mụ định tuột xuống, nhưng cành cây giữ chặt lấy, mụ không sao rứt ra được; mụ buông 

tay nhẩy liều, nhưng một lần, hai lần, hai mươi lần ... lần nào cũng hoài công, cành cây vẫn 

níu chặt lấy mụ. 

“Bác Nghèo ơi!  Đỡ tôi xuống mấy ..." 

Nhưng bác Nghèo đã thành người điếc. Bác luộc rau ăn xong, bỏ đi chơi, rồi về, rồi lại 

ăn, lại ngủ, lại đi chơi ... 

Thần Chết kêu khan cả tiếng. Bọn trẻ con trong xóm nghe thấy tiếng kêu chạy lại, trông 

thấy' mặt con mẹ hung ác, chúng rủ nhau lấy đá ném. 

Ngày tháng vẫn qua, đông đã đến. Thần Chết rét run trong tiếng gầm hét của gió bấc. 

Xương khô của mụ kêu lốc cốc… 

"Bác Nghèo ơi, bác cho tôi xuống với, tôi để cho bác sống thêm mười năm nữa ..." 

Hình như hôm đó bác Nghèo bớt nặng tai: 

“Bà bảo gì?" 

“Tôi cho bác mười năm thọ." 

Bác lắc đầu, quay vào nhà đóng cửa lại. 

“Bác Nghèo ơi, thế thì 20 năm, ... 30 năm vậy ..." 

Bác Nghèo vẫn làm thinh. 

 

Trong khi ấy, hoàn cầu sống trong cảnh thái bình và hạnh phúc. Người ta không còn thấy 

những cuộc đổ máu giữa người với người. 

Hổ, báo bấy giờ cũng không ăn thịt nữa. Nhện cũng không nỡ ăn muỗi. Cá lớn cũng 

không nỡ ăn thịt cá con. Người gọi nhau là "anh em" và không nói dối. 

 

Năm rồi lại năm, Thần Chết vẫn bám chặt lấy cây như một cái bồ-nhìn. 

Một ngày kia, bác Nghèo ngồi bắt rận cho con vện ở ngoài cửa, Thần Chết phều phào: 

“Tôi van bác, bác cho tôi xuống. Bác muốn gì tôi cũng bằng lòng." 

Bác Nghèo đứng dậy: 
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“Được rồi, tôi cho bà xuống nhưng bà phải hứa rằng bao giờ tôi gọi bà, bà mới được đến 

đón tôi, bà nghe chưa?" 

“Vâng, tôi xin hứa như vậy." 

“Hứa chưa đủ, bà thề đi." 

“Tôi xin thề ..." 

“Ừ, thế thì cho bà xuống." 

Thần Chết nhẩy xuống đất, xương khô kêu lóc cóc, hấp tấp đi. Mụ chém lia lịa, không 

cần phân biệt già trẻ, trai gái, trâu bò gà lợn, chim thú, cỏ cây … 

Hai hàm răng mụ nhai ngau ngáu. Một mình mụ làm không sao xuể công việc chứa chất 

bao nhiêu năm ... Mụ cho bọn côn đồ của mụ:  Ôn dịch, Thương hàn, Chiến tranh, Đói rét, đi 

làm công việc hộ, tha-hồ mà tàn sát chúng sinh. 

Thế gian tan hoang, người chết như cỏ gianh dưới lưỡi hái. Bác Nghèo lần lượt thấy họ 

hàng, người xóm làng qua đời, rồi bọn hậu sinh, bọn hậu sinh nữa. 

Rồi một hôm, Thần Chết, để trả thù bác, làm chết cả cây khế cơm, kế mưu sinh độc nhất 

của bác Nghèo. 

Thế là bác vác bị lên vai, bác đi, đi mãi mang theo cái khổ sở khốn nạn của bác. 

Từ bấy giờ, bác vẫn lang thang đi. 

Thỉnh thoảng mệt nhọc, bác ngồi xuống bên vệ đường. Bác nhiều lúc đã muốn gọi Thần 

Chết nhưng lần nào bác cũng ngại ngùng, lại ngậm miệng không dám gọi. 

Vì thế mà bây giờ bác Nghèo vẫn còn quanh quẩn ở thế giới này. Bác đi đến đâu là nơi 

ấy tan nát, điêu đứng, vì Thần Chết vẫn cho bọn thủ hạ luôn luôn rình bên cạnh để chờ xem 

lúc nào bác gọi.  

Và trong khi chờ đợi, vô công rồi nghề, bọn côn đồ kia tàn sát phá hại tất cả những 

người, vật, mùa màng đã vô phúc ở chung quanh bác Nghèo, kẻ thù của Thần Chết. 

 

 

Trần Văn Tuyên 
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THE STORY OF POVERTY 

(Truyện Bác Nghèo) 

 

Once upon a time, there was a man named Poverty. Besides his hut, his assets 

consisted simply of one set of clothes and a carambola (star fruit) tree. 

One cold winter day, hungry but having nothing to eat, he just lay in his bed of haystack 

and tried to keep warm. He heard a knock. Stunned and wondering who on earth would call 

on him, he hurried to the door. He saw an old woman, shaking with cold as she begged: 

“I am hungry and cold; please give me food and heat.” 

Poverty shook his head and sighed: 

“I have no food; I have no heat. All I have are carambola fruits on my tree with which I will 

gladly treat you if you want.” 

Once the woman finished eating, Poverty offered her his haystack bed while he rolled 

himself in a tattered osier mat and went to sleep in a corner of the room. 

When he awoke the next morning, he smelled pleasant fragrance of joss stick all over his 

house. His haystack bed had turned into a bed of lotus flowers on which sat the Lady Buddha 

of Compassion. The Buddha was watching him; and with a smile she said: 

“You are a good-hearted man; I want to grant you a wish of your choosing. What do you 

wish to have?” 

Ill-prepared for such a surprise, and being poor and simply having no ambitions, no 

desire for wealth or fame whatsoever, Poverty looked at his only valuable possession, the 

carambola tree. He thought of how children in the neighborhood always climbed on it and 

stole his fruits. He knelt down in front of the Buddha and made the most peculiar wish ever: 

“My wish is, whoever climbs on my tree will not be able to get down unless I allow it.” 

The Buddha granted him his wish. 

Months then years passed by; winters came and winters went, the number of bygone 

seasons could be counted on all fingers.  
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Poverty still lived in the same state of paucity; however, the children in the area no longer 

dared to come close to his tree. 

One day, an old hag of a woman came knocking on his door. Her face looked virulent; 

her body exulted foul odors. One could hear the crackling of her bones against one another 

each time she made a movement or a step. 

She pushed open his door, entered his hut and came to sit comfortably on his only chair 

in the middle of the room. Poverty’s old dog hastened to the back of the house with a single 

yelp of fear. 

The woman stared at him with her wide-opened bulging eyes: 

“Hey, time to go!” 

“Go where?  Who are you?” 

The old hag uttered a crude chortle showing her purple gums and a set of teeth that 

banged against one another with sharp metallic sounds. 

“Grim Reaper!” 

Poverty nonchalantly said: 

“So, you’re the Grim Reaper - the Satan of Death. I may be a poor man but all my life I 

have always conducted myself according to the rules of Nature and the good teachings of 

Buddha; therefore, I doubt it very much that I have to go to hell. Anyway, could you please tell 

me how long the trip will be?” 

“It is a very long one. It is so long and so far away that even if you took a thousand years’ 

time you would not be able to make it back here.” 

“If that is so, my lady, please give me one little time to take care of my personal stuff 

first.” 

“Sure, you can even take two little times if you want.” 

“Thank you so much, my lady. Let me recite my repentance mantra and say my Five 

Hundred prayers first (Ngũ Bách Danh), and then I will gladly follow you.” 

“Okay.” 
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“My lady, since you have nothing to do while I’m taking care of my affairs, could you 

please go up my carambola tree and get some fruits so we’d have something to eat while on 

the road? Perhaps, I may even need to barter some of them to pay for the Styx river crossing 

fee too.” 

Grim Reaper went up the tree. 

Meanwhile, Poverty did not make any preparations for his trip; neither did he recite his 

repentance mantra, nor say his prayers. Instead, he went out in the back yard to pick up 

some vegetables and cooked them for his meal. 

Grim Reaper noticed that and thought to herself: 

“Hum, what a rascal! He seems so disrespectful of me. Scoundrel, wait and you’ll see!” 

Thereupon she began descending from the tree. But the branches held her tight, so tight 

she could not move. She tried to jump off the tree, once, twice, three times… ten times … but 

it was a futile feat. She was simply stuck to the tree. 

“Mister Poverty, help me get down.” 

But Poverty turned a deaf ear. He ate his meal; he went out for a walk; he returned for 

the next meal; he went to sleep; he ate; he took a walk … 

Grim Reaper’s voice turned hoarse from calling out to Poverty. Children in the village 

came running when they heard her screams. When seeing an ugly and witchy-looking 

woman on the tree, they threw stones at her.  

 

Days and months continued to elapse. Grim Reaper trembled under winter’s cold and 

quavered under the rumbling of northern gales. Her dried bones crackled louder… 

“Mr. Poverty, please let me down. I will let you live ten years longer.” 

This time, it seemed Poverty deafness had abated. He said: 

“What did you say?” 

“I will give you an extra ten years of life.” 

Poverty shook his head; then, turning around, he entered his hut and locked the door. 

“Another twenty years? …  What about thirty years? …” 
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Poverty remained silent. 

 

During this whole episode, the entire world lived in harmony and happiness. There were 

no conflicts whatsoever among diverse people on Earth. 

Wild animals like lions and leopards stopped eating meat... Spiders gave up catching flies 

for food. Large fish quit swallowing small ones.  

Humans called one another “brothers” and “sisters”. They got rid of telling lies. 

 

Year in and year out, Grim Reaper continued to live on the tree, just like a scarecrow. 

One day, while Poverty was giving his old dog a bath in the yard, Grim Reaper called out 

in a quivering whisper: 

“Mr. Poverty… I beg you… Please let me down. I will give you whatever you wish of me.” 

Poverty stood up and said: 

“OK, I will allow you down but you must make a solemn oath that you will come to get me 

only when I call for you. Do you understand?” 

“Yes, and I promise.” 

“Promise alone is not good enough. You must swear it.” 

“Yes, I swear.” 

“Good. I now allow you to come down.” 

Grim Reaper jumped down from the tree; her skeleton and bones crackled as she hurried 

away. With her scythe, she furiously slashed everything in her way, on her sides, left and 

right, young and old, men and women, vegetations and animals. Her jaws masticated 

incessantly as if chewing food. 

Her work that had been stashed undone during those many years of hiatus now 

overwhelmed her. She called for her cronies: plague, typhoid, malaria, hunger, war, etc. to 

give her a hand in killing off a multitude of living creatures and spreading diseases. 

The entire world was devastated. People dropped dead everywhere just like hay being 

cut under  farmers’ scythes. 
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Poverty witnessed the death of his relatives and his contemporaries, then the death of 

the next generation, then that of the after-next generations… Then one day, as an act of 

revenge, Grim Reaper killed off the carambola tree, Poverty’s only valuable asset.  

Picking up his scanty belongings, Poverty left town. He wandered the world, carrying 

along with him destitution and misery. 

 

And to this date, Poverty was still roaming the world …. 

Now and then, when exhausted from his aimless wandering, he would sit by the road 

sides and ponder if it weren’t time to call up the Grim Reaper. But again and again, 

overwhelmed by hesitation, he ended up not doing so. Because of that, to this day, Poverty 

still hung around this world.  

Wherever he set foot on, he brought along agony and woes because the Grim Reaper 

had her sidekicks relentlessly surround him and keep watch in case he would decide to call. 

 

And while waiting for Poverty to make that ultimate call, these wicked and evil cronies of  

the Grim Reaper would use their idle time to cause misery, suffering, havoc and devastation 

to anyone or anything that had the bad fortune of being in the vicinity of Poverty, the Grim 

Reaper’s worst enemy. 

 

 

(Translated from "Truyện Bác Nghèo ", Chapter 11 of “Người Khách Lạ,“ (A Strange 

Visitor), a collection of short stories by the author Trần Văn Tuyên; published in 1967, 

Saigon, Vietnam 


