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Chuyện kể về thời kỳ Tokushima vẫn còn được gọi là “Vương Quốc Awa”. Có một ngôi chùa 

tên là chùa Guzei ở tại Suketo. Chùa rất nghèo, hàng rào bao quanh chùa đã bị gãy nhiề u chỗ. Nhà 

sư của ngôi chùa này suốt ngày chỉ có tụng kinh niệm phật (cầu nguyện). Thế nhưng nhà sư quá chú 

tâm tụng kinh niệm phật mà không làm gì khác nên chùa càng ngày càng nghèo hơn. Một ngày nọ, 

các chú tiểu đã nói với nhà sư (chú tiểu là các trẻ em đến học đạo để sau này trở thành nhà sư): 

“Thưa thầy, sáng mai sẽ hết gạo, chúng ta phải làm sao đây?” “Hết gạo thì ăn khoai, nếu khoai cũng 

hết thì không cần ăn gì cả, chỉ tụng kinh niệm phật thôi”, nhà sư trả lời. Nghe như thế, không còn 

cách nào khác các chú tiểu đành mang hết thảy những đồ vật có giá trị của chùa đi bán và mua gạo 

về. Cũng vì lẽ đó, rất nhiều chú tiểu đã bỏ chùa ra đi, ch ỉ còn lại một chú vốn có tính tham lam ở 

lại chùa. Chú nói với nhà sư “bây giờ chỉ còn lại mỗi Phật Quan Âm cái tượng mà mỗi ngày sư thầy 

thờ cúng (cầu nguyện), mang tượng đó đi bán nhé”. Nhà sư nổi giận “Cái gì, ăn nói phạm thượng 

thế mà cũng nói được à. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ cầu nguyện thì sẽ thấy con đường mình cần 

đi. Chú cũng phải cúng bái đi”.  

Chú tiểu nghĩ “Thật ngốc nghếch, nếu chỉ cúng bái mà có gạo để ăn thì chẳng còn ai làm lụng 

cực nhọc”. Vừa nghĩ thầm trong bụng như thế chú vừa tụng kinh.  

“Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật... ” Không lâu sau, khi chú đang cúng bái thì 

nghe những tiếng động lạ. Sà, sà, sà, độp, độp, độp ...Ngẩng nhìn lên chú thấy tượng Phật Quan Âm 

trước mắt mình đang nhả gạo ra. Những hạt gạo sáng lóng lánh, dư phần cho hai người ăn. Câu 

chuyện đã được đồn đãi ra ngoài, rất nhiều người đã đến để xem. Tiền cúng dường (tiề n do mọi 

người dâng cúng khi đến viếng chùa) tăng lên nên chùa cũng phần nào đỡ nghèo túng. Một mặt, chú 

tiểu tham lam nghĩ bụng nếu làm cho tượng Phật Quan Âm nhả nhiều gạo hơn thì sẽ càng kiếm được 

nhiều tiền hơn.  

 Ngày nọ, khi tượng Quan Âm bắt đầu nhả gạo giống như mọi khi thì chú tiểu đút ngay cây 

gắp than đã được đốt nóng đỏ rực vào miệng tượng để làm cho miệng tượng lớn ra thêm (cây gắp 

than là một dạng đũa / cây gắp được làm bằng  kim loại dùng để gắp than đang cháy). Chú nói “Nào, 

mở miệng lớn ra hơn, nhả gạo ra nhiều hơn nào”.  

 Thế nhưng ngay sau đó tượng Quan Âm ngừng nhả gạo ra, và chùa Gusei trở lại nguyên trạng 

nghèo nàn khi xưa. Về phần chú tiểu, có người bảo rằng chú đã bị đuổi ra khỏi chùa, cũng có người 

nói chú bị Quan Âm trừng phạt nên đã chết. Không ai biết chính xác chú tiểu đã trở nên như thế 

nào.  


