
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyên tác Saṅskrit: 

AŚOKĀVADĀNAṂ 
 

Bản dịch tiếng Việt:  

NGUYỆT THIÊN 
 
 
 
 
 



 

 1

 
 
 
 
 

pa<zuàdanavdan< 
TRUYỀN THUYẾT  

VỀ SỰ CÚNG DƯỜNG NẮM ĐẤT 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

yae=saE Svma<stnui-yRjnain k«Tva£ 

tPyc!  icr< ké[ya jgtae ihtay, 
Đức Phật đã hy sinh  

thịt và thân xác của chính ngài 
và đã nỗ lực dài lâu  

nhằm sự lợi lạc cho thế gian  
vì lòng bi mẫn. 

 

tSy  ïmSy  s)lIkr[ay  sNt> 

savijRt<  z&[ut  sa<àt-a:yma[<. 
Để sự khó nhọc của Người  

là việc làm có kết qủa,  
hỡi các thiện nhân 

hãy thành tâm lắng nghe  
điều sẽ được trình bày dưới đây. 

 

@v< mya ïutmekiSmn! smye -gvan! ïavSTya< ivhrit, 
“Tôi được nghe như vầy: Một thời, đức Thế Tôn ngự 

tại Śrāvasti…”  
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#it sUÇ< v−Vy<, AÇ tavdœ -gvÄwagtvdnaM-aexr£ 

ivvràTyuÌtvcnsrTsillxarasMpata=pnItragÖe;maehmdman£ 

mayazaQ(p»pqlana< zBdNyayaidtkRzaôawaRvlaeknaeTpÚà}a£ 

àdIpàaeTsairtk…zaôdzRnaNxkara[a< s<sart&:[aDeidàvrsÏmR£ 

py>panzaE{fana< guê[a< s<inxaE svaRvvadkïeó< z³äüe£ 

zanymvé[k…verva[v]svsaemaidTyaidi-rPyàithtzasn< kNdpR£ 

dpaRpmdRnzUr< mhaTmanm! AitmhiÏRk< SwivraepguÝmar_y 

kai|cdev ivbuxjnmn>àsadkrI— xMya¡ kwa< smnuSmir:yam>,  
 
Một bài kinh thường được thuật lại như thế. Giờ đây, 

chúng ta cùng nhau ôn lại pháp thoại đã làm phấn chấn tâm 
trí chư thiên và nhân loại bắt đầu bằng câu chuyện của vị 
trưởng lão Upagupta là một vị có tấm lòng độ lượng và thần 
thông vô cùng vĩ đại, là vị anh hùng đã xua tan sự cống cao 
của Kandarpa, là hiện thân của Giáo Pháp không thể đánh 
bại cho dầu bởi các vị Śakra, Brahmā, Īśana, Yama, Varuṇa, 
Kuvera, Vāsava, Soma, Aditi, v.v…, là vị đứng đầu tất cả Pháp 
sư trong hội chúng của các bậc thầy tổ tức là những vị đã rũ 
bỏ được đám bùn nhơ là ái dục, sân hận, si mê, say sưa, ngã 
mạn, ảo tưởng, và xảo trá nhờ nguồn nước mưa luân chuyển 
tức là làn gió ngôn từ, có nguồn gốc từ những đám mây tức là 
lời giảng dạy của đức Thế Tôn, đấng Như Lai; là những vị đã 
xua tan bóng đêm của những hiểu biết sai trái nhờ vào ánh 
sáng của trí tuệ được sanh khởi do sự quán xét lý luận và 
mục đích của từ ngữ, phương pháp, v.v…; là những vị thỏa 
thích uống giòng sữa Giáo Pháp tuyệt vời có khả năng cắt đứt 
sự khao khát luân hồi.  

 

tÇ  tavdœ  guéi-rvihtïaeÇE-RivtVy<, 
Chuyện được thuật lại do các vị thầy tổ đã chăm chú 

lắng tai nghe. 
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%pguÝaepaOyan< 
CÂU CHUYỆN VỀ UPAGUPTA 

 
 
 
 

@vmnuïUyte, yda -gvan!  pirinvaR[kalsmye=plalnag< 

ivnIy k…M-karI— c{falI— gaepalI— c te;a< mwuramnuàaÝ>,  
Câu chuyện được nghe như vầy: Lúc bấy giờ nhằm vào 

thời điểm Niết-bàn, đức Thế Tôn sau khi hóa độ mãng xà 
Apalāla, người thợ làm đồ gốm, người nữ giai cấp Chiên-đà-
la (Caṇḍāla), và Gopālī đã đến thành phố Mathurā của những 
người này.  

 

tÇ -gvan! Aayu:mNtmanNdmamÙyte Sm, 
Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Ānanda rằng: 

 

ASyamanNd mwuraya< mm v;Rztpirinv&RtSy guÝae nam 

gaiNxkae -iv:yit,  
- “Này Ānanda, ở Mathurā này, sau khi ta Niết-bàn 

được một trăm năm sẽ có một người buôn hương liệu tên 
Gupta.  

 

tSy puÇae -iv:yit %pguÝnama=l][kae buÏae yae mm 

v;Rztpirinv&RtSy buÏkay¡ kir:yit,  
Con trai của ông tên Upagupta sẽ trở thành một vị 

Phật không có các hảo tướng; người này, sau khi ta Niết-bàn 
được một trăm năm, sẽ làm phận sự của một vị Phật.  
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tSyavvaden bhvae i-]v> svR¬ezàha[adœ AhRÅv< 

sa]aTkir:yiNt,  
Với sự giáo huấn của Upagupta, nhiều vị tỳ khưu do 

đoạn tận được phiền não sẽ đắc quả A-la-hán một cách hiển 
nhiên.  

 

te=òadzhStamayamen Öadzhta< ivStare[ ctur¼‚l£ 

maÇai-> zlakai-rœ guha< pUriy:yiNt,  
Các vị ấy sẽ đứng chật một cái hang có chiều dài mười 

tám cánh tay,1 chiều rộng mười hai cánh tay được xác định 
bằng thước đo dài bốn ngón tay.  
 

@;ae=¢ae me AanNd ïavka[a< -iv:yit Avvadkana<  yÊt  

%pguÝae  i-]u>, 
Này Ānanda, người này sẽ nổi bật trong số các đệ tử 

Pháp sư của ta tức là tỳ khưu Upagupta. 
 

 pZyis TvmanNd Ërt @v nIlnIlaMbrraij<,  
- Này Ānanda, ngươi có thấy một đường viền xanh 

xanh ở chân trời xa thăm thẳm kia không?” 
 

@v< -dNt,  
- “Bạch ngài, có thấy.” 
 

@; AanNd %ému{fae nam pvRt>,  
- “Này Ānanda, đó là ngọn núi tên Urumuṇḍa.  

                                                   
1 Cánh tay là chiều dài khoảng cách từ cùi chỏ của cánh tay đến đầu ngón tay 
giữa, bằng 24 lóng tay (aṅgula) tương đương 18 inches, hoặc 0.5 mét. 
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AÇ v;Rztpirinv&RtSy twagtSy za[kvasI nam      

i-]u-Riv:yit,  
Nơi ấy, sau khi Như Lai Niết-bàn một trăm năm, sẽ có 

một vị tỳ khưu tên là Śāṇakavāsin.  
 

sae=Ç %ému{fpvRte ivhar< àitóapiySyit,  
Vị ấy sẽ cho xây dựng một tu viện ở núi Urumuṇḍa.  
 

%pguÝ< c àìajiy:yit, 
Và vị ấy sẽ cho Upagupta xuất gia. 

 

mwurayamanNd nqae -qí ÖaE æatraE ïeiónaE -iv:yt>,  
Này Ānanda, ở Mathurā sẽ có hai anh em Naṭa và 

Bhaṭa là người xuất chúng.  
 

taE %ému{fpvRte ivhar< àitóapiy:yt>,  
Hai người này sẽ cho xây dựng một tu viện ở núi 

Urumuṇḍa.  
 

tSy nq-iqkeit s<}a  -iv:yit,    
Tu viện sẽ có tên là Naṭabhaṭika.  
 

@td¢< me   AanNd  -iv:yit  zmwanukªlana< zYyasnana< 

yidd< nq-iqkar{yaytn<, 
Này Ānanda, theo ta nơi ấy sẽ là trú xứ tốt nhất về chỗ 

nằm ngồi thích hợp cho thiền định; đó chính là khu ẩn lâm 
Naṭabhaṭika.” 
 

Awayu:man! AanNdae -gvNtimdmvaect!,  
Khi ấy, đại đức Ānanda đã bạch với đức Thế Tôn điều 

này: 



Pāṃśupradānāvadānaṃ        Sự Cúng Dường Nắm Đất 

 6

Aaíy¡ -dNt ydœ $†zmay:man! %pguÝae b÷jniht< 

kir:yit,  
- “Bạch ngài, như vậy thật quí hóa thay! Bởi vì đại đức 

Upagupta sẽ đem lợi ích đến cho nhiều người.” 
 

-gvan!  Aah,  
Đức Thế-tôn đáp rằng: 
 

nanNd @tihR ywatIte=PyXvin ten ivinpittzrIre[aPyÇEv 

b÷jniht< k«t<,  
- “Này Ānanda, không phải chỉ có lần này. Cũng chính 

ở nơi đây vào thời điểm quá khứ, Upagupta với thân mạng 
dễ tiêu hoại của mình cũng đã làm điều lợi ích đến cho nhiều 
người. 
 

%ému{fpvRte Çy> pañaR>,  
Ngọn núi Urumuṇḍa gồm có ba vùng lân cận:  
 

@kÇ àdeze pÂ àTyekbuÏztain àitvsiNt,  
Trong khu vực thứ nhất có năm trăm vị Phật Độc Giác 

cư trú.  
 

iÖtIye pÂi;Rztain,  
Trong khu vực thứ hai năm trăm vị ẩn sĩ.  

 

t&tIye pÂmkRqztain,  
Và trong khu vực thứ ba có năm trăm con khỉ sinh 

sống.  
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tÇ yae=saE pÂana< mkRqztana< yUwpit> s t< yUwmphay 

yÇ pañeR pÂ àTyekbuÏztain àitvsiNt tÇ gt>,  
Nơi ấy, con khỉ đầu đàn của năm trăm con khỉ đã rời 

bỏ bầy đi đến khu vực lân cận nơi năm trăm vị Phật Độc Giác 
đang cư trú.  
 

tSy tan!  àTyekbuÏan!  †òœva àsadae jat>,  
Khi thấy các vị Phật Độc Giác, con khỉ đã sanh khởi 

niềm tịnh tín.  
 

s te;a< àTyekbuÏana< zI[Rp[aRin mUl)lain caepnamyit 

yda c te pyR»e[aepivòa -viNt s v&ÏaNte à[am< k«Tva yavn! 

nvaNt< gTva pyR»e[aepivzit, 
Nó đã dâng các thứ lá khô, rễ và trái cây lên các vị 

Phật Độc Giác ấy. Và khi các vị an trú vào tư thế kiết già, con 
khỉ đã đảnh lễ các vị trưởng lão rồi đi đến chỗ cuối cùng và 
cũng an trú vào tư thế kiết già. 
 

yavt! te àTyekbuÏa> pirinv&Rta>,  
Đến khi các vị Phật Độc Giác chứng vô dư Niết-bàn.  
 

s te;a< zI[Rp[aRin mUl)lain caepnamyit,  
Và con khỉ lại dâng lên các vị các thứ lá khô, rễ và trái 

cây. 
 

te n àitg&ŸiNt,  
Các vị đã không thọ nhận.  
 

s te;a< cIvrki[Rkain Aak;Ryit, padaE g&Ÿait,  
Con khỉ đã kéo chéo y rồi nắm lấy hai bàn chân của 

các vị.  
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yavt! s mkRqiíNtyit, inytmete kalgta -iv:yiNt,  
Cuối cùng, con khỉ ấy nghĩ rằng: “Các vị nầy đã qua 

đời thật rồi!”  
 

tt> s mkRq> zaeicTva pirdeivTva c iÖtIy< pañ¡ gtae yÇ 

pÂi;Rztain àitvsiNt, 
 Do đó, con khỉ đã buồn rầu, than khóc, rồi đi đến khu 

vực thứ nhì nơi năm trăm vị ẩn sĩ đang cư trú. 
 

te c \;y> keict! k{qkapaïya> keicdœ -Smapaïya> 

keicËXvRhSta> keict! pÂatpaviSwta>,  
Các vị ẩn sĩ này, có một số vị thường nằm giường có 

gai nhọn, một số vị khác nằm giường đầy tro bụi, một số vị 
luôn đưa hai tay lên trời, và một số vị khác nỗ lực duy trì năm 
ngọn lửa tế thần.  

 

s te;a< te;am!  $yaRpwan! ivkaepiytumarBx>,  
Con khỉ bắt đầu quấy rối sở hành của tất cả các nhóm 

ẩn sĩ ấy.  
 

ye k{qkapaïyaSte;a< k{qkan! %Ïrit,   
Nó đã nhổ đi gai nhọn ở giường của những vị thường 

nằm giường có gai nhọn.  
 

-Smapaïya[a< -Sm ivxunaeit, 
 Nó đã rũ sạch tro bụi của những vị nằm giường đầy 

tro bụi.  
 

^XvRhStanamxae hSt< patyit,  
Nó đã làm cho cánh tay của những vị luôn đưa hai tay 

lên trời phải hạ xuống.  
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pÂatpaviSwtanami¶m! Avikrit,  
Và nó đã dập tắt lửa của những vị đang nỗ lực duy trì 

năm ngọn lửa tế thần.  
 

yda c tErIyaRpwae ivkaeiptae -vit tda s te;am¢t> pyR»< 

b×ait, 
Khi các vị ấy đã bị rối loạn sở hành, con khỉ mới xếp 

chân ngồi kiết già ngay trước mặt các vị ấy. 
 

yavt! tE\Ri;i-racayaRy inveidt<,  
Sau đó, các vị ẩn sĩ đã thông báo cho vị thầy rõ.  
 

tenaip cae− <, 
Vị ấy cũng nói rằng: 
 

 pyR»e[ tavn! in;Idt,  
- ‘Như vậy thì các ngươi hãy ngồi với tư thế kiết già đi.’ 

 

yavÄain pÂi;Rztain pyR»e[aepivòain,  
Rồi năm trăm vị ẩn sĩ ấy đã an trú vào tư thế kiết già.   

 

te=nacayRka Anupdezka> sÝiÇRzdœ baeixp]an! 

xmaRnamuoIk«Ty àTyeka< baeix< sa]aTk«tvNt>, 
Các vị ấy tuy không có thầy và không được sự hướng 

dẫn nhưng khi hiểu được ba mươi bảy pháp dẫn đến sự giác 
ngộ cũng đã thành tựu quả vị Phật Độc Giác một cách hiển 
nhiên. 
 

Aw te;a< àTyekbuÏanametd-vdœ,  
Rồi các vị Phật Độc Giác ấy đã khởi ý như vầy:  
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yt! ikiÂdSmai-> ïeyae=vaÝ< tt! svRimm< mkRqm! AagMy,  
‘Sự việc tốt đẹp nhất mà chúng ta đã thành tựu đều 

nhờ vào con khỉ này.’  
 

tEyaRvt! s mkRq> )lmUlE> pirpailt>,  
Sau đó, các vị ấy đã cung cấp cho con khỉ các thứ rễ và 

trái cây.  
 

kalgtSy c tCDrIr< gNxkaóEXmaRipt<, 
Đến khi con khỉ chết đi, các vị ấy đã thiêu xác nó bằng 

các loại gỗ thơm. 
 

tt! ik< mNyse AanNd yae=saE pÂana< mkRqztana<   

yUwpit> s @; %pguÝ>,  
Này Ānanda, ngươi nghĩ gì về câu chuyện ấy? Con khỉ 

đầu đàn của bầy khỉ năm trăm con ấy chính là Upagupta.  
 

tdaip ten ivinpittzrIre[aPyÇEvaeému{fpvRte b÷jniht< 

k«t<,  
Vào thời ấy, cũng chính ở núi Urumuṇḍa này, 

Upagupta với thân mạng dễ tiêu hoại của mình đã làm điều 
lợi ích đến cho nhiều người.  

 

Anagte=PyXvin v;Rztpirinv&RtSy mmaÇEvaeému{fpvRte 

b÷jniht< kir:yit,  
Trong thời vị lai cũng thế, sau khi ta Niết-bàn một 

trăm năm, cũng chính ở núi Urumuṇḍa này, Upagupta sẽ 
làm điều lợi ích đến cho nhiều người.  

 

t½ ywEv< twaepdzRiy:yam>, 
Giờ chúng ta hãy xem sự việc ấy xảy ra như thế nào: 
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za[kvaSyupaOyan< 
CÂU CHUYỆN VỊ ŚĀṆAKAVĀSĪ 

 
 

yda Swivre[ za[kvaisna %ému{fe pvRte ivhar> àitóa£ 

ipt> smNvahrit,  
Khi vị trưởng lão Śāṇakavāsin cho xây dựng tu viện ở 

núi Urumuṇḍa, ngài liền suy xét:  
 

ikmsaE gaiNxk %TpÚ>,  
“Không biết người buôn hương liệu đã được sanh ra 

chưa?”  

Awa*aip   naeTp*t #it,  
(Và biết rằng) “Cho đến hôm ấy, ông ta vẫn chưa 

chào đời.” 
 

pZyTyuTpÚ>,  
Rồi người đã chứng kiến sự ra đời của ông ta.  
 

s yavt! smNvahrit,  
Một thời gian sau, vị trưởng lão lại suy xét:  
 

yae=saE tSy puÇ %pguÝae naça=l][kae buÏae inidRòae yae 

mm v;Rztpirinv&RtSy buÏkay¡ kir:ytIit ikmsavuTpÚ>,  
“Con trai ông ta tên Upagupta được chú nguyện sẽ 

trở thành một vị Phật không có các hảo tướng. Người này, 
sau khi ta Niết-bàn một trăm năm, sẽ làm phận sự của một 
vị Phật. Giờ không biết đứa bé đã được sanh ra chưa?”  
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A*aip naeTp*t #it,  
(Và biết rằng) “Cho đến hôm ấy, đứa bé vẫn chưa 

chào đời.” 
 

pZyTy*aip naeTp*te, 
 Vào thời điểm đó, vị trưởng lão biết rõ đứa bé vẫn 

chưa chào đời. 
 

ten yavÊpayen guÝae gaiNxkae -gvCDasne=i-àsaidt>,  
Rồi vị trưởng lão đã dùng nhiều phương thức để làm 

cho người buôn hương liệu tên Gupta an trú niềm tin vào 
Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

 

s yda=i-àsÚStda Swivr> s<b÷lEi-R]ui-> saxRmekidvs< 

tSy g&h< àivò>,  
Đến khi ông ta đã khởi tâm tín thành, khi ấy vị trưởng 

lão cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đi đến nhà của ông ta. 
 

ApriSmÚhin AaTmiÖtIy>,  
Vào một ngày khác, chỉ có vị trưởng lão và một vị nữa.  
 

ANyiSmÚhin @kakI,  
Vào một ngày kia, chỉ còn một mình vị trưởng lão.  

 

yavdœ guÝae gaiNxk> iSwivr< za[kvaisnmekaikn<  †òœva 

kwyit,  
Khi người buôn hương liệu tên Gupta thấy chỉ còn 

một mình vị trưởng lão Śāṇakavāsin mới nói rằng: 
 

n oLvayRSy kiít! píaCD+m[>,  
- “Không lẽ ngài không có sa-môn nào hầu cận sao?” 



Aśokavadānaṃ         Truyền Thuyết Vua Asoka  

 13

Swivr  %vac,  
Vị trưởng lão đáp rằng: 

 

jraxmaR[a< k…tae=Smak< píaCD+m[ae -vit,  
- “Chúng tôi đã già cả, kiếm đâu ra sa-môn hầu cận? 

 

yid keicCD+Ïapuraege[ àìjiNt te=Smak< píaCD+m[a    

-viNt,  
Chỉ có người nào xuất gia với động cơ là đức tin mới 

chịu làm sa-môn hầu cận cho chúng tôi.” 
 

guÝae gaiNxk %vac,  
Người buôn hương liệu tên Gupata mới nói rằng: 

 

AayaRh< tavdœ g&hvase pirg&Ïae iv;ya=i-rtí, n mya 

zKy< àìijtu<, 
- “Bạch ngài, tiếc rằng tôi chỉ là người tại gia có nhiều 

vướng bận và còn đam mê khoái lại trần tục nữa nên tôi 
không thể xuất gia được. 

 

Aip tu yae=Smak< puÇae -vit t< vymayRSy píaCD+m[< 

daSyam>,  
Nhưng khi nào chúng tôi có được đứa con trai, chúng 

tôi sẽ cho nó làm sa-môn hầu cận ngài.” 
 

Swivr %vac,  
Vị trưởng lão đáp lại rằng: 

 

vTs @vmStu,  
- “Này đạo hữu, hãy như vậy đi. 
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Aip tu †Fàit}a< SmrewaSTvimit,  
Nhưng ngươi nhớ giữ lời hứa cho chắc chắn đó.” 

 

yavdœ guÝSy gaiNxkSy puÇae jat>,  
Một thời gian sau, đứa con trai của người buôn hương 

liệu tên Gupta chào đời. 
 

tSyañguÝ #it namxey< k«t<, 
Đứa bé được đặt tên là Aśvagupta. 

 

s yda mhan! s<v&ÄStda Swivrza[kvasI guÝ< gaiNxk£ 

mixgMyaevac,  
Đến khi người con trai đã trưởng thành, vị trưởng lão 

Śāṇakavāsin mới đến gặp người buôn hương liệu tên Gupta 
và nói rằng: 
 

vTs Tvya àit}at< yae=Smak< puÇae -iv:yit t< vymayRSy 

píaCD+m[< daSyam>,  
- “Này đạo hữu, ngươi có hứa rằng: ‘Khi nào chúng tôi 

có được đứa con trai, chúng tôi sẽ cho nó làm sa-môn hầu 
cận ngài.’  
 

Ay< c puÇae jat>,  
Giờ đứa con trai đã được sanh ra. 
 

AnujanIih àìajiy:yamIit,  
Ngươi hãy đồng ý đi, ta sẽ làm lễ xuất gia cho nó.” 
 

gaiNxk %vac,  
Người buôn hương liệu đáp lại rằng: 
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AayR AymSmakmekpuÇ>,  
- “Bạch ngài, chúng tôi chỉ có một đứa con trai. 

 

m;RyaNyae yae=Smak< iÖtIy> puÇae -iv:yit t< vymayRSy 

píaCD+m[< daSyam>, 
Xin ngài hãy kiên nhẫn, chúng tôi sẽ có đứa con trai 

thứ hai, chúng tôi sẽ cho nó làm sa-môn hầu cận ngài.” 
 

yavt! Swivrza[kvasI smNvahrit,  
Khi ấy, vị trưởng lão Śāṇakavāsin mới suy xét rằng: 

 

ikmy< s %pguÝ>,  
- “Phải chăng đứa con trai này là Upagupta?” 

 

pZyit neit, ten Swivre[ai-iht @vmiSTvit, 
Vị trưởng lão biết được rằng: “Không phải,” nên mới 

nói rằng: - “Hãy như vậy đi.” 
 

tSy  yavdœ iÖtIy> puÇae jat>,  
Đến khi đứa con trai thứ hai của người buôn hương 

liệu chào đời. 
 

tSy xnguÝ #it nam k«t<,  
Đứa bé được đặt tên là Dhanugupta.  

 

saeip yda mhan! s<v&ÄStda Swivrza[kvasI guÝ< 

gaiNxkmuvac,   
Cũng thế, khi người con trai đã trưởng thành, vị 

trưởng lão Śāṇakavāsin mới đến gặp người buôn hương liệu 
tên Gupta và nói rằng: 
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vTs Tvya àit}at< yae=Smak< puÇae -iv:yit t< vymayRSy 

píaCD+m[< daSyam>,  
- “Này đạo hữu, ngươi có hứa rằng: ‘Khi nào chúng tôi 

có được đứa con trai, chúng tôi sẽ cho nó làm sa-môn hầu 
cận ngài.’  

 

Ay< c te puÇae jat>,  
Giờ đứa con trai này của ngươi đã được sanh ra.  
 

AnujanIih àìajiy:yamIit,  
Ngươi hãy đồng ý đi, ta sẽ làm lễ xuất gia cho nó.” 
 

gaiNxk %vac,  
Người buôn hương liệu đáp lại rằng: 

 

AayR m;Ry @kae=Smak< bihxaR ÔVy< s<ciy:yit 

iÖtIyae=Ntg&Rhe pirpaln< kir:ytIit,  
- “Bạch ngài, xin ngài hãy kiên nhẫn. Đứa con trai đầu 

của chúng tôi sẽ trông nom công việc bên ngoài, đứa thứ nhì 
sẽ cai quản việc trong nhà. 

 

Aip tu yae=Smak< t&tIy> puÇae -iv:yit s AayRSy dÄ>, 
Vả lại, chúng tôi sẽ có đứa con trai thứ ba, nó sẽ được 

dâng cho ngài.”  
 

yavt! Swivrza[kvasI smNvahrit,  
Khi ấy, vị trưởng lão Śāṇakavāsin mới suy xét rằng: 
 

ikmy< s %pguÝ>,  
- “Phải chăng đứa con trai này là Upagupta?” 
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pZyit neit, tt> Swivr %vac,  
Vị trưởng lão biết được rằng: “Không phải,” nên mới 

nói rằng: 
 

@vmiSTvit,  
- “Hãy như vậy đi.” 

 

yavdœ guÝSy gaiNxkSy t&tIy> puÇae jat>,  
Đến khi đứa con trai thứ ba của người buôn hương 

liệu tên Gupta chào đời. 
 

Ai-êpae dzRnIy> àasaidkae=it³aNtae manu;v[Rms<àaÝí 

idVyv[¡,  
Đứa bé rất xinh xắn, dễ thương, và có nét đáng yêu 

vượt hẳn vẻ đẹp của loài người và không kém gì vẻ đẹp của 
thần tiên. 

 

tSy ivStre[ jataE jaitmh< k«Tva %pguÝ #it nam 

k«tm!,  
Vào ngày thôi nôi của đứa bé, sau khi làm lễ sinh nhật, 

đứa bé được đặt tên là Upagupta. 
 

sae=ip yda mhan!  s<v&Äae yavt! Swivrza[kvasI guÝ< 

gaiNxkmi-gMyaevac,    
Cũng thế, khi người con trai đã trưởng thành, vị 

trưởng lão Śāṇakavāsin mới đến gặp người buôn hương liệu 
tên Gupta và nói rằng: 
 

vTs Tvya àit}at< yae=Smak< t&tIy> puÇae -iv:yit t<   

vymayRSy daSyam> píaCD+m[aweR,  
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- “Này đạo hữu, ngươi có hứa rằng: ‘Khi nào chúng tôi 
có được đứa con trai thứ ba, chúng tôi sẽ cho nó đến ngài 
để làm sa-môn hầu cận.’ 

 

Ay< te t&tIy> puÇ %TpÚ>,  
Giờ đứa con trai thứ ba này của ngươi đã được sanh 

ra. 
 

AnujanIih àìajiy:yamIit,  
Ngươi hãy đồng ý đi, ta sẽ làm lễ xuất gia cho nó.” 
 

guÝae gaiNxk %vac,  
Người buôn hương liệu đáp lại rằng: 

 

AayR smyt>, yda=la-ae=nuCDedae -iv:ytIit  

tda=nu}aSyaim, 
- “Bạch ngài, ổn thỏa rồi. Khi mà không lời và cũng 

không lỗ thì tôi sẽ đồng ý thôi.” 
 

yda ten smy> k«tStda mare[ svaRvtI mwura gNxaivòa,  
Vào thời điểm xảy ra sự việc, Ma vương đã làm cho 

toàn bộ khu vực Mathurā khao khát hương liệu. 
 

te (mwuravaisn>) sveR %pguÝskazadœ gNxan! ³I[iNt,  
Tất cả cư dân ở Mathurā đều đến mua hương liệu từ 

nơi Upagupta.  
 

s  à-Utan!   ddait, 
Chàng ta đã bán ra rất nhiều. 
 

yavt! Swivrza[kvasI %pguÝskaz< gt>,  
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Rồi vị trưởng lão Śāṇakavāsin đã đi đến gặp 
Upagupta. 
 

%pguÝí gNxap[e iSwt>,  
Khi ấy, Upagupta đang đứng tại quán bán hương liệu. 
 

s xmeR[ Vyvhar< kraeit, gNxan! iv³I[Ite, 
Chàng bán hương liệu và thực hiện công việc bán 

buôn một cách chân thật.  
 

s Swivre[ za[kvaisnai-iht>,  
Vị trưởng lão Śāṇakavāsin đã hỏi chàng rằng: 

 

vTs kI†zaSte icÄcEtiska> àvtRNte,  
- “Này con, loại tâm vương và tâm sở nào của con 

đang vận hành vậy? 
 

i¬òa va=i¬òa veit,  
Loại bị ô nhiễm hay không bị ô nhiễm vậy?” 

 

%pguÝ %vac,  
Upagupta đáp rằng: 

 

AayR nEv janaim kI†za> i¬òaiíÄcEtiska> kI†za 

Ai¬òa #it,  
- “Bạch ngài, con cũng không biết loại tâm vương và 

tâm sở nào bị ô nhiễm, loại nào không bị ô nhiễm.”  
 

Swivrza[kvasI %vac,  
Vị trưởng lão Śāṇakavāsin mới nói rằng: 
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vTs yid kevl< icÄ< pir}atu< zKyis àitp]< maeciytu<,  
- “Này con, nếu con có thể nhận biết rõ từng tâm 

vương một thì con mới giải thoát khỏi chướng ngại.” 
 

ten tSy k«i:[kpi”ka dÄa pa{fuirka c,  
Rồi vị trưởng lão đã cho chàng trai nhiều hòn sỏi màu 

đen và màu trắng (và đã chỉ dạy rằng):  
 

yid i¬ò< icÄmuTp*te k«i:[ka< pi”ka< Swapy,  
- “Nếu tâm bị ô nhiễm sanh khởi, con hãy sắp ra một 

viên sỏi màu đen.  
 

Awa=i¬ò< icÄmuTp*te pa{fura< pi”ka< Swapy,  
Khi nào tâm không bị ô nhiễm sanh khởi, con hãy sắp 

ra một viên sỏi màu trắng.  
 

Azu-a< mnis k…é, buÏanuSm&it< c -avySveit, tenaSy 

Vypidò<, 
Con hãy quán tưởng về đề mục bất tịnh và tiến tu đề 

mục niệm Phật.” 
 

tSy yavdarBxa Ai¬òaiíÄcEtiska> àvitRtu<,  
Rồi các tâm vương và tâm sở không bị ô nhiễm của 

chàng đã bắt đầu xuất hiện.  
 

s ÖaE -agaE k«i:[kana< Swapyit, @k< pa{fuirka[a<,  
Mới đầu, chàng đã sắp ra hai phần sỏi đen mà chỉ có 

một phần sỏi trắng. 
 

yavdx¡ k«i:[kana< Swapyit, Ax¡ pa{fuirka[a<,  
Về sau, chàng chỉ phải sắp ra một nửa sỏi đen và một 

nửa sỏi trắng.  
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yavdœ ÖaE -agaE pa{firka[a< Swapyit, @k< k«i:[kana<, 
Rồi đến lúc chàng đã sắp ra hai phần sỏi trắng và chỉ 

có một phần sỏi đen.  
 

yavdnupUveR[ svaR{yev zu¬ain icÄaNyuTp*Nte,  
Cứ như thế tiếp tục đến khi toàn bộ các tâm sanh lên 

đều thánh thiện. 
 

s pa{fuirka[amev pi”ka< Swapyit,  
Các viên sỏi chàng sắp ra đều là màu trắng. 
 

xmeR[ Vyvhar< kraeit, 
Chàng đã tu tập một cách đúng đắn. 

 
 

CÂU CHUYỆN NÀNG VĀSAVADATTĀ 
 
 

mwuraya< vasvdÄa nam gi[ka,  
Ở Mathurā có một cô gái điếm hạng sang tên 

Vāsavadattā. 
 

tSya dasI %pguÝskaz< gTva gNxan! ³I[ait,  
Cô tớ gái của nàng đã đi đến quán của Upagupta mua 

hương liệu. 
 

sa vasvdÄya caeCyte,  
Và nàng Vāsavadattā đã nói với cô tớ gái rằng: 

 

dairke mu:yte s gaiNxkSTvya bøn! gNxan! AanysIit,  
- “Này em, người bán hương liệu này đã bị em lấy 

trộm rồi, sao em lại mang về nhiều hương liệu thế này?” 
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dairkaevac,  
Cô tớ gái mới nói rằng: 

 

AayRÊiht %pguÝae gaiNxkdarkae êpsMpÚíatuyRma£ 

xuyRsMpÚí xmeR[ Vyvhar< kraeit,  
- “Chị yêu quý ơi, chàng Upagupta con trai người bán 

hương liệu đẹp trai, lại thông minh và lịch thiệp nữa. Chàng 
buôn bán một cách chân thật.” 
 

ïuTva c vasvdÄaya %pguÝskaze sanurag< icÄmuTpÚ<,  
Nghe vậy, nàng Vāsavadattā đã sanh tâm khao khát 

được gần gũi cùng Upagupta. 
 

tya yavdœ dasI %pguÝskaz< àei;ta,  
Rồi nàng đã bảo cô tớ gái đi đến gặp Upagupta nhắn 

rằng: 
 

TvTskazmagim:yaim,  
“Thiếp sẽ đến với chàng.  
 

#CDaim Tvya sax¡ ritmnu-ivtu<,  
Thiếp muốn cùng chàng tận hưởng khoái lạc.” 
 

yavdœ daSya %pguÝSy inveidt<,  
Và cô tớ gái đã thông báo cho Upagupta. 
 

%pguÝ %vac, 
Upagupta trả lời rằng: 
 

AkalSte -igin mÎzRnayeit, 
 - “Này cô, chưa đúng lúc để nàng gặp ta.” 
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vasvdÄa pÂi-> pura[ztE> pircayRte,  
Nàng Vāsavadattā chỉ phục vụ với chi phí là năm trăm 

đồng tiền vàng. 
 

tSya buiÏéTpÚa,  
Nàng chợt hiểu ra như vầy: 
 

inyt< pÂpura[ztain naeTshte datu<,  
“Chắc là chàng không đủ khả năng để trả năm trăm 

đồng tiền vàng?” 
 

tya yavdœ  dasI %pguÝskaz< àei;ta,  
Rồi nàng đã bảo cô tớ gái đi đến gặp Upagupta nhắn 

rằng: 
 

n mmayRpuÇskazat! ka;aRp[enaip àyaejn<,  
“Thiếp gần gũi với một chàng trai quý phái không vì 

mục đích tiền bạc. 
 

kevlmayRpuÇe[ sh ritmnu-vey<,  
Chỉ có một mục đích duy nhất là có thể cùng với một 

chàng trai quý phái tận hưởng khoái lạc.” 
 

daSya twa inveidt<,  
Cô tớ gái đã thông báo như thế. 

 

%pguÝ %vac,  
Upagupta chỉ trả lời rằng: 
 

AkalSte -igin mÎzRnayeit, 
 - “Này cô, chưa đúng lúc để nàng gặp ta.” 
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yavdNytr> ïeiópuÇae vasvdÄaya> skaz< àivò>,  
Rồi có người con trai nhà triệu phú đã đến sống cùng 

nàng Vāsavadattā. 
 

ANytrí sawRvah %Ärapwat! pÂztmñp{y< g&hITva 

mwuramnuàaÝ>,  
Và có thêm người khác nữa là một thương buôn từ 

phương bắc đi đến Mathurā dẫn theo năm trăm con ngựa để 
bán.  

 

tenai-iht<, ktra veZya svRàxana ten ïut< vasvdÄeit,  
Ông ta hỏi : “Cô nào là hạng nhất trong đám kỷ nữ?” 

và ông ta biết được rằng: “Nàng Vāsavadattā.”  
 

s pÂpura[ztain g&hITva bøn! c àa-&tan! vasvdÄaya> 

skazmi-gt>, 
Ông ta đã mang theo năm trăm đồng tiền vàng và 

nhiều quà biếu đi đến nhà của nàng Vāsavadattā. 
 

ttae vasvdÄya lae-ak«òya t< ïeiópuÇ< à"atiyTva£ 

=vSkre ài]Py sawRvahen sh ritrnu-Uta,  
Vì thế, do lòng tham thúc đẩy nàng Vāsavadattā đã sai 

người hãm hại con trai nhà triệu phú xong quăng bỏ ở hầm 
rác rồi cùng với người thương buôn tận hưởng khoái lạc. 

 

yavt! s ïeiòpuÇae bNxui-rvSkradœ %Ï¯Ty ra}ae inveidt>,  
Kế đó, người con trai nhà triệu phú sau khi được thân 

quyến kéo lên từ hầm rác đã trình báo tin lên đức vua. 
 

ttae ra}a=i-iht<,  
Do đó, đức vua đã ra lệnh rằng: 
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gCDNtu -vNtae vasvdÄa< hStpadaE k[Rnase c iDÅva 

Zmzane DaeryNtu, 
- “Các ngươi hãy đi bắt Vāsavadattā rồi chặt hết tay 

chân, xẻo tai mũi, và đem bỏ nơi nghĩa địa.” 
 

yavÄEvaRsvdÄa hStpadaE k[Rnase c iDÅva Zmzane 

Daeirta,  
Và nàng Vāsavadattā đã bị họ chặt hết tay chân, xẻo 

tai mũi, và bị đem bỏ nơi nghĩa địa. 
 

yavdœ %pguÝen ïut< vasvdÄa hStpadaE k[Rnase c iDÅva 

Zmzane Daeirta,  
Rồi Upagupta cũng đã hay tin nàng Vāsavadattā đã bị 

chặt hết tay chân, xẻo tai mũi, và bị đem bỏ nơi nghĩa địa. 
 

tSy buiÏéTpÚa,  
Chàng đã suy nghĩ rằng: 
 

pUv¡ tya mm iv;yinimÄ< dzRnmaka'œi]t<,  
“Trước đây, nàng ao ước được gặp ta vì mục đích 

nhục dục. 
 

#danI— tu tSya hStpadaE k[Rnase c ivkitRtaE,  
Nhưng giờ đây, tay chân và tai mũi của nàng đã bị 

hủy hoại. 
 

#danI— tu tSya dzRnkal #it,  
 Vậy nay là lúc để gặp nàng.”  
 

Aah c,  
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Rồi chàng nói rằng: 
 

yda àzStaMbrs<v&ta¼I A-Udœ ivicÇa-r[EivR-Ui;ta, 

mae]aiwRna< jNmpra'œmuoa[a< ïeyStda=SyaStu n dzRn< syat! .  
Khi thân hình nàng  

còn được khoác xiêm y thượng hạng  
và điểm trang châu báu đủ các loại,  

điều tốt nhất cho người tầm cầu  
sự giải thoát  

và thoát khỏi sự tái sanh  
chớ nên đi đến gặp nàng. 

 

#danI— tu kalae=y< Ôòu< gtmanragh;aRya>, 

inizta=isiv]taya> Sv-avinytSy êpSy. 
Nhưng giờ đây là thời điểm  
để nhìn xem cái dáng vóc  

với bản thể tự nhiên thực sự  
khi niềm kiêu hãnh,  

dục tình, và lạc thú đã không còn 
vì đã bị gươm đao sắc bén  

làm thương tổn. 
 

yavdeken darke[ %pSwayken DÇmaday àzaNteneyaR£  

pwen ZmzanmnuàaÝ>,  
Sau đó, Upagupta, lòng không xao động và tuân theo 

nghi thức của đạo sĩ hành khất đã cùng với một tớ trai hầu 
cận cầm dù đi đến nghĩa địa. 

 

tSyaí àei;ka pUvRgu[anuragat! smIpe=viSwta kakadIn! 

invaryit,  
Và một cô tớ gái, do lòng cảm mến các đức tính trước 

đây, vẫn ở bên cạnh nàng và đang xua đuổi đi các loài như 
chim quạ, v.v… 
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tya c vasvdÄaya inveidt<,  
Cô ta đã thông báo cho nàng Vāsavadattā rằng: 
 

AayRÊihtyRSy Tvya=h< skaz< pun> punrnuàei;ta Ay< s 

%pguÝae=_yagt>,  
- “Chị yêu quý ơi, chàng Upagupta mà chị đã nhiều lần 

bảo em đi nhắn tin đang đến đấy. 
 

inytme; kamragatR Aagtae -iv:yit,  
Chắc hẳn chàng ta bị thôi thúc bởi lòng ham muốn 

dục tình nên mới chịu đến.” 
 

ïuTva c vasvdÄa kwyit, 
Nghe vậy, nàng Vāsavadattā liền nói rằng: 
 

ànòzae-a<  Ê>oata¡  -UmaE  éixripÃra<, 

ma< †òœva kwmetSy kamragae -iv:yit. 
Làm sao  

chàng còn sanh lòng ham muốn dục tình  
khi nhìn thấy ta  

nhan sắc phai tàn, quằn quại khổ đau  
nằm trên mặt đất với máu đỏ bầm? 

 

tt> àei;kamuvac,  
Rồi nàng bảo cô tớ gái rằng: 

 

yaE hStpadaE k[Rnase c mCDrIradœ ivkitRtaE taE ðe;yeit,  
- “Hãy gắn lại tay chân và tai mũi đã bị cắt lìa khỏi cơ 

thể của ta.” 
 

tya yavc! Dœle;iyTva p”ken àCDaidta,  
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Cô tớ gái đã gắn lại rồi dùng vải băng bó. 
 

%pguÝíagTy vasvdÄaya A¢t> iSwt>,  
Và Upagupta sau khi đến nơi đã đứng trước mặt nàng 

Vāsavadattā. 
 

ttae vasvdÄa %pguÝm¢t> iSwt< †òœva kwyit,   
Sau đó, khi thấy Upagupta đang đứng trước mặt,nàng 

Vāsavadattā đã nói rằng: 
 

AayRpuÇ yda mCDrIr< SvSw-Ut< iv;yrTynukªl< tda mya 

AayRpuÇSy pun> punrœ ËtI ivsijRta,  
- “Này chàng trai quý phái, khi thân thể của thiếp còn 

nguyên vẹn và thuận tiện cho lạc thú thế tục, thiếp đã nhiều 
lần bảo cô tớ gái đến gặp chàng trai quý phái. 

 

AayRpuÇe[ai-iht<,  AkalSte -igin mm dzRnayeit,  
Và chàng trai quý phái đã nói rằng: “Này cô, chưa 

đúng lúc để nàng gặp ta.” 
 

#danI— mm hStpadaE k[Rnase c ivkitRtaE,  
Giờ đây, tay chân và tai mũi của thiếp đã bị huỷ hoại. 
 

SvéixrkdRm @vaviSwta, #danI— ikmagtae=is,  
Còn thiếp thì đang ngồi ở trên bãi máu me của chính 

mình. Giờ sao chàng lại đến?” 
 

Aah c, 
Rồi nàng nói tiếp: 
 

#d< yda p»jg-Rkaeml< mhahRvôa-r[EivR-Ui;t<, 
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b-Uv gaÇ< mm dzRn]m< tda n †òae=is myaLp-aGyya. 
Khi thân thể này của thiếp  

hãy còn mơn mởn như búp sen 
được điểm trang 

 bởi lụa tơ ngọc ngà quý giá 
xứng đáng để ngắm nhìn, 

chàng đã không ngắm nhìn thiếp tận tường. 
 

@tihR ik< Ôòuimhagtae=is me yda zrIr< mm dzRna]m<, 

inv&ÄlIlarith;RivSmy< -yavh< zaei[tp»lepn<. 
Giờ đây sao chàng lại đến chốn này gặp thiếp, 

Khi thân hình thiếp  
bị vấy đầy máu đỏ,  

gây nên nỗi kinh hoàng  
đâu còn đáng để mắt vào 

nét duyên dáng, niềm khoái lạc,  
sự vui thú, và lòng kiêu hãnh  

còn đâu nữa?  
 

%pguÝ %vac, 
Upagupta đã đáp lại rằng: 
 

nah< -igin kamatR> s<inxavagtStv, 

kamanamzu-ana< tu Sv-av< Ôòumagt>. 
Nàng ơi, ta đi đến gặp gỡ nàng 

không vì dục tình thôi thúc, 
nhưng đến để thấy bản thể thật sự 

của lòng ái dục đầy bất tịnh. 
 

àCDaidta vôiv-U;[a*EbaRýEivRicÇEmRdnanulUlE>, 

inrIúyma[aip ih yÆviÑnaRPyÇ †òa=is -ve*wa c. 
Khi nàng còn được che đậy bên ngoài 

bởi vô số các loại xiêm y ngọc ngà gợi cảm, 
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những ai ngắm nhìn nàng lúc ấy 
dầu có nỗ lực vẫn không thấy được  

bản thể thật của nàng. 
 

#d< tu êp< tv †Zymett! iSwt< Sv-ave rcnadœ ivyu− <, 

te=pi{ftaSte c ivghR[Iya ye àak«te=iSmn! k…[pe rmNte. 
Nhưng thân thể đáng ngắm nhìn này của nàng  

nó tồn tại trong bản thể thật khi không được sửa soạn.   
Những kẻ đam mê nơi thân thể thô kệch này 
chỉ là những kẻ thiểu trí đáng bị chê trách. 

 

TvcavnÏe éixravs−e cmaRv&te ma<s"navilÝe, 

izrashöEí v&te smNtat! kae nam rJyet k…t> zrIre. 
Kẻ nào? Và lý do gì lại đam mê cái thân hình 
được bao phủ bởi lớp da gắn liền với máu đỏ, 

lại còn nhem nhuốc bởi những thớ thịt thô ẩn dưới làn da 
với ngàn huyết quản luân chuyển khắp châu thân? 

 

Aip c -igin, 
Hơn thế nữa, nàng ơi! 

 

bih-RÔai[ êpai[ †òœva balae=i-rJyte, 

A_yNtrivÊòain }aTva xIrae ivrJyte. 
Nhìn dáng vóc kiều diễm ở bên ngoài, kẻ ngu say đắm. 

Biết bên trong là xấu xa, người trí nhớm gờm. 
 

Avk«òa=vk«òSy k…[pSy ýmeXyta, 

meXya> kameps<hara> kaimn> zu-s<i}n>. 
Nhưng những kẻ thông minh  

khi không còn sáng suốt 
bị cuốn lôi bởi thân thể hấp dẫn  

tưởng là kiều diễm  
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rồi đắm say khoái lạc  
trở thành dâm dục. 

  

#h ih, 
Nhưng thật ra: 

 

daEgRNXy< àitvayRte b÷ivxEgRNxErmeXyakrE> 

 vEk«Ty< bihraiØyet ivivxEvRôaidi--UR;[E>, 

Sved¬edmladyae=PyzucyStan! inhRrTyM-sa 

 yena=meXykr»metdzu-< kamaTmi-> seVyte. 
Những cá nhân thiên về tình dục  

đã nâng niu cái thân nhờm gớm bất tịnh này  
bằng những hành động không sáng suốt như là:  

che đậy mùi xú uế bằng vô số hương thơm đủ các loại, 
ở bên ngoài khuất lấp sự xấu xa bằng nhiều thứ xiêm y và 

các đồ trang sức, v.v…  
dùng nước rửa sạch các chất dơ dáy như mồ hôi, hơi ẩm, 

cáu ghét, v.v…  
 

s<buÏSy tu te vc> suvcs> ï&{viNt k…vRNTyip 

 te kaman! ïmzaekÊ>ojnnan! siÑ> sda gihRtan!, 

Ty®va kaminimÄmu−mns> zaNte vne ingRta> 

 par< yaiNt -va[RvSy mht> s<iïTy magRPlv<. 
Còn những ai nghe và làm theo  

lời đức Phật toàn giác là bậc thiện thuyết 
sau khi từ bỏ điều mà các bậc thiện tri thức  

luôn chê bai 
chính tình dục là 

nguyên nhân của khó nhọc, buồn rầu, và đau khổ. 
Khi tâm không còn bị dục tình ám ảnh,  

những người ấy đã nương thuyền chánh đạo 
vượt qua khu rừng đầy chết chóc, 
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đạt đến bên kia bờ của biển lớn luân hồi. 
 

öuTva vasvdÄa s<saraÊiÖ¶a buÏgu[anuSmr[ac! cavijRt£ 

ùdyaevac, 
Nghe vậy, nàng Vāsavadattā đã sanh tâm sợ hãi sự 

luân hồi. Sau khi trấn tĩnh lại nhờ việc niệm tưởng đến ân 
đức Phật, nàng đã nói rằng: 

 

 @vmett! twa sv¡ ywa vdit pi{ft>, 

 me Tva< saxu smasa* buÏSy vcn< ïut<. 
Như vậy là tất cả những điều  

bậc trí tuệ thuyết giảng. 
Quý hóa thay, thiếp được gặp chàng 

lại còn được nghe lời Phật dạy. 
 

yavdœ %pguÝen vasvdÄaya AnupUivRka< kwa< k«Tva sTyain 

s<àkaiztain,  
Khi ấy, Upagupta đã giảng pháp tuần tự theo thứ lớp 

và các chân lý đã được khai mở cho nàng Vāsavadattā. 
 

%pguÝí vasvdÄaya> zrIrSv-avmvgMy kamxatuvEraGy< 

gt>,  
Và sau khi giảng về bản chất tự nhiên của thân thể cho 

nàng Vāsavadattā, Upagupta đã đạt đến trạng thái nhờm 
gớm bản chất của dục tình. 

 

ten AaTmIyya xmRdeznya sh sTyai-smyadœ 

Anagaim)l< vasvdÄya c öaetapiÄ)l< àaÝ<, 
Khi thuyết giảng Giáo Pháp, Upagupta đã thể nhập 

nội tâm và do việc trực nhận được chân lý đã chứng đạt quả 
vị Bất Lai, còn nàng Vāsavadattā chứng đạt quả vị Nhập Lưu. 
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ttae vasvdÄa †òsTya %pguÝ< s<ragyNtI %vac, 
Do đó, nàng Vāsavadattā nhờ chứng ngộ được chân lý 

sanh lòng hoan hỷ nói với Upagupta rằng: 
 

tvanu-avat! ipiht> su"aerae ýpaymagaeR b÷dae;y−>, 

Apav&ta SvgRgit> supu{ya invaR[magRí myaeplBx>. 
Chính nhờ vào oai lực của chàng,  
con đường thối đoạ đầy kinh hãi 

gắn liền với vô số lỗi lầm đã được khép lại, 
đường lên tiên cảnh với nhiều phước báu đã được mở ra, 

và thiếp đã bước vào đạo lộ Niết Bàn. 
 

Aip c,  
Hơn n ữa,  
 

@;a=h< t< -gvNt< twagtm! AhRNt< sMykœs<buÏ< zr[< 

gCDaim, xm¡ c i-]us'œ"< ceTyah, 
Giờ thiếp đây xin quy y đức Thế Tôn, đấng Như Lai, A-

la-hán, Chánh Đẳng Giác cùng với Giáo Pháp và Tăng chúng 
Tỳ khưu. Nàng còn nói thêm rằng: 

 

@; ìjaim zr[< ivbuÏnvkmlivmlxvlneÇ<, 

tmmrbuxjnsiht< ijn< ivrag< s'œ"< ceit. 
Con đi nương tựa vào vị Chiến Thắng ấy 

được hầu cận bởi các bậc trí bất tử  
có Giáo Pháp như đoá sen mới nở trắng trong tinh khiết 

và quy y Tăng chúng không còn ái dục. 
 

yavdœ %pguÝae vasvdÄa< xMyRya kwya s<dZyR à³aNt>,  
Như thế, Upagupta sau khi hướng dẫn cho nàng 

Vāsavadattā với bài thuyết giảng Giáo Pháp đã ra đi.  
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Aicrà³aNte caepguÝe vasvdÄa kalgta deve;UppÚa,  
Không bao lâu sau khi Upagupta ra đi, nàng 

Vāsavadattā đã từ trần và tái sanh lên giữa thiên chúng. 
 

dEvtEí mwurayamaraeict<,  
Các vị thiên thần đã thông báo ở Mathurā rằng: 
 

vasvdÄya %pguÝskazadœ xmRdezna< ïuTva AayRsTyain 

†òain,  
- “Nhờ sự nương tựa vào Upagupta nên nàng 

Vāsavadattā đã nghe được lời giảng pháp và đã thấy được các 
chân lý cao thượng.  

 

sa kalgta deve;UppÚeit,  
Nàng đã từ trần và tái sanh lên giữa thiên chúng.” 
 

ïuTva c mwuravaStVyen jnkayen vasvdÄaya> zrIre pUja 

k«ta, 
Nghe vậy, tập thể cư dân sống ở Mathurā đã làm lễ 

cúng dường đến thân xác của nàng Vāsavadattā. 
 
 

UPAGUPTA XUẤT GIA 
 

 

yavdœ Swivrza[kvasI guÝ< gaiNxkm! Ai-gMyaevac,  
Khi ấy, vị trưởng lão Śāṇakavāsin đi đến gặp người 

buôn hương liệu tên Gupta và nói rằng: 
 

AnujanIih %pguÝ< àìajiy:yamIit,  
- “Ngươi hãy đồng ý đi, ta sẽ làm lễ xuất gia cho 

Upagupta.” 
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guÝae gaiNxk %vac,  
Người buôn hương liệu Gupta đáp lại rằng: 
 

AayR @; smy>, yda n la-ae n Dedae -iv:yit 

tda=nu}aSyamIit, 
- “Bạch ngài, điều này là thỏa ước: Khi mà không lời 

và cũng không lỗ thì tôi sẽ đồng ý.” 
 

yavt! Swivrza[kvaisna \Ï(a twa=ixiót< ywa n  

la-ae n Ded>,  
Rồi vị trưởng lão Śāṇakavāsin đã dùng thần thông tạo 

nên sự việc không lời và cũng không lỗ. 
 

ttae guÝae gaiNxkae g[yit tulyit mapyit,    
Khi ấy, người buôn hương liệu tên Gupta đã đếm, cân, 

và đo lường. 
 

pZyit n la-ae n Ded>, 
Ông ta biết được rằng không lời và cũng không lỗ.  
  

tt> Swivrza[kvasI guÝ< gaiNxkm! %vac,  
Và vị trưởng lão Śāṇakavāsin đã nói với người buôn 

hương liệu tên Gupta rằng: 
 

Ay< ih -gvta buÏen inidRò> mm v;Rztpirinv&RtSy 

buÏkay¡  kir:ytIit,  
- “Thật ra, việc này đã được đức Phật Thế Tôn chú 

nguyện: ‘Sau khi ta Niết-bàn được một trăm năm, 
Upagupta sẽ làm phận sự của một vị Phật.’ 

AnujanIih àìajiy:yamIit, 
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Ngươi hãy đồng ý đi, ta sẽ làm lễ xuất gia (cho 
Upagupta).” 

 

yavdœ guÝen gaiNxken A_ynu}at>,  
Cuối cùng, người buôn hương liệu tên Gupta đã đồng 

ý. 
 

tt> Swivre[ za[kvaisna %pguÝae nq-iqkar{yaytn< 

nIt<,  
Sau đó, Upagupta đã được vị trưởng lão Śāṇakavāsin 

đưa về khu ẩn lâm Naṭabhaṭika.  
 

%ps<paidtí }iÝctuw¡ c km¡ Vyvist<,  
Và đã được thành tựu tỳ khưu khi Tăng sự với bốn lần 

tuyên ngôn được hoàn tất. 
 

%pguÝen c svR¬ezàha[adœ AhRÅv< sa]aTk«t<, 
Và Upagupta đã chứng quả A-la-hán một cách hiển 

nhiên nhờ sự đoạn tận tất cả các điều ô nhiễm. 
 

tt> Swivre[ za[kvaisna=i-iht<,  
Sau đó, vị trưởng lão Śāṇakavāsin đã nói rằng: 
 

vTs %pguÝ Tv< -gvta inidRòae v;Rztpirinv&RtSy mm 

%pguÝae nam i-]u-Riv:yit Al][kae buÏ>,  
- “Này con, Upagupta, con đã được đức Thế Tôn chú 

nguyện rằng: ‘Sau khi ta Niết-bàn được một trăm năm, sẽ 
có vị tỳ khưu tên là Upagupta. Người này sẽ là một vị Phật 
không có các hảo tướng. 

 

yae mm v;Rztpirinv&RtSy buÏkay¡ kir:ytIit,  



Aśokavadānaṃ         Truyền Thuyết Vua Asoka  

 37

Người này, sau khi ta Niết-bàn được một trăm năm, 
sẽ làm phận sự của một vị Phật. 

 

@;ae=¢ae me AanNd ïavka[amvvadkana< yÊtaepguÝae     

i-]u>,  
Này Ānanda, người này sẽ nổi bật trong số các đệ tử 

Pháp sư của ta tức là tỳ khưu Upagupta.’ 
 

#danI— vTs zasniht< k…é:veit,  
Này con, giờ đây con hãy làm việc ích lợi cho Giáo 

Pháp.” 
 

%pguÝ %vac,  
 Upagupta trả lời rằng:  
 

@vmiSTvit, 
- “Hãy như vậy đi.” 

 
 

UPAGUPTA VÀ ÁC MA 
 

tt> s xmRïv[e=xIò>,  
Sau đó, trong một lần nghe giảng pháp, Upagupta đã 

được thỉnh. 
 

mwuraya< c zBdae  ivs&t>,  
Tiếng đồn lan ra ở xứ Mathurā rằng: 
 

%pguÝae nama=l][kae buÏae=* xm¡ deziy:ytIit,  
“Ngày hôm nay vị Phật không có các hảo tướng tên 

Upagupta sẽ thuyết pháp.” 
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ïuTva canekain àai[ztshöai[ ingRtain, 
Nghe vậy, vô số trăm ngàn chúng sanh đã đi đến. 
 

yavt! SwivraepguÝ> smap*a=vlaekyit,  
Khi ấy, vị trưởng lão Upagupta đã nhập thiền và quán 

xét rằng: 
 

kw< twagtSy pir;n! in;{[a,  
“Đấng Như Lai đã sắp xếp hội chúng ngồi như thế 

nào?” 
 

pZyit caxRciNÔka=kare[ p;Rdœ AviSwta,  
Và vị ấy biết được hội chúng đã được sắp xếp có dạng 

một nửa của mặt trăng (bán nguyệt). 
 

yavdœ Avlaekyit kw< twagten xmRdezna k«ta,  
Rồi vị ấy đã quán xét xem đấng Như Lai đã thực hiện 

việc thuyết pháp như thế nào. 
 

pZyit pUvRkalkr[Iya< kwa< k«Tva sTys<àkazna k«ta,  
Vị ấy biết được rằng sự khai mở về chân lý được thực 

hiện sau khi bài pháp đã được tiến hành tuần tự theo thứ lớp. 
 

sae=ip pUvRkalkr[Iya< kwa< k«Tva sTys<àkazna< 

ktuRmarBx>, 
 Vị ấy cũng đã bắt đầu sự khai mở về chân lý sau khi 

đã giảng pháp tuần tự theo thứ lớp.  
 

mare[ c tSya< p;Rid mu−aharv;RmuTs&ò<,  
Và Ma vương đã tạo ra một trận mưa chuỗi ngọc rơi ở 

chỗ hội chúng ấy. 
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vEneyana< mna<is Vyak…lIk«tain,  
Tâm của những người vừa được giáo huấn đã bị xao 

lãng. 
 

@kenaip sTydzRn< n k«t<, 
Thậm chí không một ai thấu hiểu được chân lý. 
 

yavt! SwivraepguÝae Vyvlaekyit, kena=y< Vya]ep> k«t>, 

pZyit mare[, 
Khi ấy vị trưởng lão Upagupta đã quán xét xem ai đã 

tạo nên sự lộn xộn này, và biết được là do Ma vương. 
 

yavdœ iÖtIye idvse b÷trkae jnkayae ingRt>,  
Cho đến ngày thứ nhì, đám người đi nghe còn đông 

gấp bội (nghĩ rằng): 
 

%pguÝae  xm¡ dezyit, mu−ahar< c v;aeRpvi;Rtimit, 
“Upagupta sẽ thuyết giảng pháp. Và chuỗi ngọc sẽ 

rơi xuống như mưa. 
 

yavdœ iÖtIye=ip idvse SwivraepguÝen pUvRkalkr[Iya< kwa< 

k«Tva sTys<àkaznayamarBxaya< mare[ caSy p;Rid 

suv[Rv;RmuTs&ò<,  
Cũng vào ngày thứ nhì, sau khi đã giảng pháp tuần tự 

theo thứ lớp vị trưởng lão Upagupta vừa bắt đầu sự khai mở 
về chân lý thì Ma vương đã tạo ra một trận mưa vàng rơi ở 
chỗ hội chúng ấy. 

 

vEneyana<  mna<is s<]aei-tain,  
Tâm của những người vừa được giáo huấn đã bị giao 

động. 
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@kenaip sTydzRn< n k«t<, 
 Thậm chí không một ai thấu hiểu được chân lý. 
 

yavt! SwivraepguÝae Vyvlaekyit kenay< Vya]ep> k«t>, 

pZyit mare[ papIyseit, 
Khi ấy vị trưởng lão Upagupta đã quán xét xem ai đã 

tạo nên sự lộn xộn này, và biết được là do Ma vương, và còn 
quỷ quyệt hơn hôm trước nữa. 

 

yavt! t&tIye idvse b÷trkae jnkayae ingRt>,  
Cho đến ngày thứ ba, đám người đi nghe còn đông gấp 

bội (nghĩ rằng): 
 

%pguÝae  xm¡ dezyit, mu−av;¡ suv[Rv;¡ c pttIit,  
“Upagupta sẽ thuyết giảng pháp. Mưa ngọc và mưa 

vàng sẽ rơi xuống.” 
 

yavt! t&tIye=ip idvse SwivraepguÝ> pUvRkalkr[Iya< kwa< 

k«Tva sTyain AarBx> s<àkaziytu<, mare[ c naitËre 

naqkmarBx<, 
Cũng vào ngày thứ ba, sau khi đã giảng pháp tuần tự 

theo thứ lớp vị trưởng lão Upagupta vừa bắt đầu khai mở về 
chân lý thì Ma vương đã bắt đầu một buổi ca vũ ở bên cạnh. 

 

idVyain c va*ain s<àvaidtain,  
Những nhạc khí thần tiên đã được tấu lên. 
 

idVyaíaPsrsae naqiytu< àv&Äa>,  
Và các nàng tiên nữ Apsara đã quay cuồng nhảy múa. 
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yavdœ vItragae jnkayae idVyain êpai[ †òœva idVya<í 

zBdan! ïuTva mare[ak«ò>, 
Khi ấy, đám người vừa mới giảm nhẹ luyến ái sau khi 

thấy vẻ đẹp thần tiên và nghe được âm thanh của cung trời 
đã bị cuốn hút bởi Ma vương. 

 

Atae mare[aepguÝSy p;Rdœ Aak«òa,  
Do đó, hội chúng của Upagupta đã bị cuốn hút bởi Ma 

vương. 
 

àItmnsa mare[ SwivraepguÝSy izris mala bÏa,  
Với tâm hoan hỷ, Ma vương đã choàng một vòng hoa 

vào đầu vị trưởng lão Upagupta. 
 

yavt! SwivraepguÝ> smNvahirtumarBx>,  
Khi ấy, vị trưởng lão Upagupta bắt đầu quán xét xem: 
 

kae=y<, pZyit mar>,  
“Ai đây nhỉ?” và biết được là Ma vương. 
 

tSy buiÏéTpÚa,  
Vị ấy đã sanh khởi ý nghĩ rằng: 
 

Ay< marae -gvCDasne mhaNt< Vya]ep< kraeit,  
“Ma vương này gây nên xáo trộn lớn cho Giáo Pháp 

của đức Thế Tôn. 
 

ikmwRmy< -gvta n ivnIt>,  
Lý do gì Ma vương lại không được đức Thế Tôn tiếp 

độ?” 
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pZyit mmay< ivney>,  
Và biết được rằng: “Ma vương sẽ do ta tiếp độ. 
 

tSy c ivnyat! sÅvanu¢hadh< -gvta Al][kae buÏae 

inidRò>, 
Ta đã được đức Thế Tôn chú nguyện sẽ là một vị 

Phật không có các hảo tướng để tiếp độ Ma vương và cũng 
vì lợi ích cho chúng sanh.”  

 

yavt! SwivraepguÝ> smNvahrit,  
Khi ấy, trưởng lão Upagupta mới quán xét tiếp: 
 

ikmSy ivneykal %piSwt AahaeiSvn! neit,  
“Không biết thời điểm để tiếp độ Ma vương đã đến 

hay chưa?” 
 

pZyit ivneykal %piSwt>,  
Và biết rằng thời điểm tiếp độ đã đến. 
 

tt> SwivraepguÝen Çy> k…[pa g&hIta>,  
Do đó, trưởng lão Upagupta đã sử dụng ba xác chết: 
 

Aihk…[p< k…k…Rrk…[p< mnu:yk…[p< c,  
Xác chết của một con rắn, xác chết của một con chó, 

và xác chết của một người đàn ông. 
 

\Ï(a c pu:pmalami-inmaRy marskazmi-gt>,  
Rồi với thần thông, vị trưởng lão đã biến hóa thành 

những tràng hoa và đi đến gần Ma vương. 
 

†òœva c marSy àIitéTpÚa, %pguÝae=ip mya=k«ò #it, 
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 Thấy vậy, Ma vương tỏ vẻ hài lòng: “Ngay cả 
Upagupta cũng bị ta lôi cuốn!” 

 

ttae mare[ SvzrIrmupnaimt<,  
Do đó, Ma vương đã hiện nguyên hình. 
 

SwivraepguÝ> Svymev b×ait,  
Vị trưởng lão Upagupta đích thân choàng tràng hoa 

vào. 
 

tt> Swivre[aepguÝen Aihk…[p< Aihk…[p< marSy izris 

bÏ<, k…k…Rrk…[p< ¢Ivaya< k[aRvs− < mnu:yk…[p< c, 
Do đó, trưởng lão Upagupta đã choàng vào đầu Ma 

vương xác chết của con rắn, xác chết của con chó vào cổ, và 
xác chết của người đàn ông được máng vào lỗ tai. 

 

tt> smal_yaevac, 
Và vị trưởng lão đã nói với Ma vương (đang đeo các 

tràng hoa) rằng: 
 

i-]ujnàitkªla mala bÏa ywEv me -vta, 

kaimjnàitkªl< tv k…[pimd< mya bÏ<. 
Giống như các tràng hoa  

được ngươi choàng cho ta đây 
không được đúng đắn lắm với người đã là vị tỳ khưu, 

thời việc ta choàng cho ngươi cái xác chết này 
cũng không thích hợp với người đầy dục vọng. 

 

yt! te bl< -vit tt! àitdzRySv 

 bÏaTmjen ih sha* smagtae=is, 

%†ÄmPyinli-Útr¼v±< 
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 VyavtRte mlyk…i];u sagraM->. 
Giờ bản lãnh gì ngươi có,  

hãy thể hiện ra 
vì hôm nay ngươi đối đầu  

với một người đã thành Phật. 
Cho dù dâng lên  

như những đợt sóng cồn bởi làn gió xoáy 
nước đại dương cũng phải lắng dịu  

trong những hang động Malaya. 
 

 Aw marSt< k…[pmpnetumarBx>,  
Khi ấy, Ma vương bắt đầu tháo gỡ cái xác chết ấy đi. 
 

prmip c SvymnuàivZy ippIilk #v AiÔrajmpnetu< n 

zzak,  
Nhưng bởi vì đã đích thân chấp nhận nên Ma vương 

không thể cởi bỏ ví như con kiến không thể lay chuyển ngọn 
Hy-mã-lạp-sơn vậy. 

 

sam;aeR vEhaysmuTpTy %vac, 
Không còn kham nhẫn, Ma vương bay lên không 

trung nói rằng: 
 

yid mae− …< n zKyaim k{Qat! ñk…[p< Svy<, 

ANye deva ih maeúyNte mÄae=_yixktejs>. 
Nếu đích thân ta không thể tháo ra 

khỏi cổ xác chết của con chó, 
các vị thiên thần khác sẽ tháo ra giùm 

vì quyền lực của họ trội hơn ta rất nhiều. 
 

Swivr %vac, 
Vị trưởng lão đã nói rằng: 
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 äüa[< ìj zr[< zt³tu< va 

 dIÝ< va àivz ÷tazm[Rv< va, 

 n ¬ed< n c pirzae;[< n -ed< 

 k{QSw< k…[pimd< tu yaSytIh.  
Hãy đi nương tựa vào  

đấng tạo hóa Brahmā hay thần Indra 
hãy lao vào ngọn lửa tế thần hay biển cả, 

nhưng cái xác chết  
đã được choàng ở cổ ấy 

cũng không trở thành ướt đẫm,  
ráo khô, hay tan rã. 

 

s mheNÔéÔaepeNÔÔiv[eñrymvé[k…vervsvadIna< devana£   

mi-gMy Ak«tawR @v äüa[mi-gt>, 
Ma vương đã đi đến các vị thiên thần như là 

Mahendra, Rudra, Upendra, Chúa Draviṇa, Yama, Varuṇa, 
Kuvera, Vasava, v.v… nhưng mục đích không thành nên đã đi 
đến đấng tạo hóa Brahmā.  

 

ten cae− <,  
Vị ấy đã nói rằng: 
 

m;Ry vTs, 
- “Con phải kiên nhẫn thôi.”  
 

 iz:ye[ dzblSy Svym&Ï(a k«taNtmyaRda, 

kSta< -eÄu< z−ae vela< vé[alySyev. 
Ai có thể cởi ra  
vòng trói buộc 

tạo nên bởi đệ tử của đấng Thập Lực  
với thần thông của người 
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có khả năng vô cùng tận  
như bờ kia của đại dương? 

 

Aip pÒnalsUÇEbRÏ‰va ihmvNtmuÏret! Kvict!, 

n tu tv k{Qas− < ñk…[pimdmuÏreymh<. 
Hơn nữa, bất cứ ai  

cũng có thể dùng sợi chỉ bằng cọng sen  
cột lại và dời đi dãy Hy-mã-lạp-sơn, 

nhưng ta không thể nào nhấc lên  
cái tràng hoa xác chó  

đã buộc vào cổ ngươi được. 
 

kam< mmaip mhdiSt bl< twaip  

 nah< twagtsutSy blen tuLy>, 

tejiSvna< n olu n Jvlne=iSt i 

 kNtu nasaE *uit÷Rtvhe rivm{fleya. 
Quyền năng của ta thì bao la theo ý muốn;  

dầu vậy quyền năng của ta  
vẫn không sánh bằng đệ tử của Như Lai.  

Không sai, về hào quang  
của những đấng quyền uy vẫn không có   

còn hào quang của vị ấy  
khác hẳn mặt trời đang chói sáng. 

 

marae=ävIt!,  
Ác ma đã nói rằng: 
 

ikimdanIma}apyis, k< zr[< ìjamIit, 
- “Vậy giờ đây, ngài chỉ dạy điều gì? Tôi sẽ nương tựa 

ai đây? » 
 

äüa=ävIt!, 
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Đấng tạo hóa Brahmā trả lời: 
 

zIº< tmev zr[< ìj y< smeTy  

 æòSTvm&iÏiv-vadœ yzs> suoa½, 

æòae ih y> i]ittle -vtIh  

 jNtuéiÄóit i]itmsavvlMBy -Uy>. 
Hãy gấp rút đi gặp và nương tựa vào  

chính người đã làm ngươi mất hết  
năng lực thần thông, danh tiếng, và khoái lạc. 

Bởi vì chúng sanh nào 
 bị té ngã trên mặt đất 

trước hết, kẻ ấy cần nương tựa  
vào mặt đất rồi mới đứng dậy được. 

 

Aw marStwagtiz:ysamWyRmupl_y icNtyamas, 
Khi ấy, Ác ma mới cảm nhận được năng lực của vị đệ 

tử đấng Như Lai và nghĩ rằng: 
 

äü[a pUJyte ySy iz:ya[amip zasn<, 

tSy buÏSy samWy¡ àmatu< kae nu z²…yat!. 
Ai có khả năng đo lường được  

năng lực của đức Phật 
khi đấng Brahmā còn cung kính  
lời dạy của các đệ tử của Ngài? 

 

ktuRkamae=-iv:yt! ka< iziò< ]mae n suìt>, 

ya< na=kir:yt! ]aNTya tu tenahmnuri]t>. 
Nếu Ngài có ý định Ngài đã ban hành phạt,  

  Ngài đã nhẫn nại không gia hình. 
Ngài không làm điều ấy vì tánh kiên nhẫn, 

 trái lại ta còn được Ngài bảo vệ. 
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ik< b÷na, 
Còn hơn thế nữa: 
 

A*avEim munemRhaké[ta< tSyaitmEÇaTmn> 

 svaeRpÔvivàmu−mnsíamIkraiÔ*uit>, 

maehaNxen ih tÇ tÇ s mya tEStEnRyE> oeidt> 

 tenah< c twaip nam bilna nEvaiày< ïaivt>. 
Cho đến hôm nay, ta mới biết được  

lòng bi mẫn lớn lao của đấng hiền triết. 
Ngài có bản tánh vô cùng từ bi, 
 tâm tư đã hoàn toàn thoát khỏi 

tất cả các điều ô nhiễm, 
và hào quang rực rỡ như núi vàng. 

Bởi vì mù quáng si mê ta đã khuấy rối ngài 
ở nhiều nơi và bằng mọi phương cách. 

Mặc dù như thế, bậc hùng mạnh ấy 
chưa bao giờ nói một lời khó chịu với ta. 

Aw kamxaTvixpitmaRrae naSTyNya gitrœ ANyÇ 

%pguÝkadeveit }aTva svRmuTs&Jy SwivraepguÝsmIpmupeTy 

padyaeinRpTyaevac,  
Khi ấy, Ác ma, vị chúa tể của cõi Dục giới hiểu được 

rằng: “Không còn lối thoát nào khác ngoại trừ một mình 
Upagupta,” nên cố bỏ qua tất cả đi đến với vị trưởng lão 
Upagupta quỳ xuống ở hai chân ngài và nói rằng: 

 

-dNt ikmividtmetdœ -dNtSy ywa baeixmUlmupaday   

mya -gvtae iviàyztain k«tain, k…t>, 
- “Bạch ngài đại đức, ngài đã biết rõ việc ta quấy rối 

ngài cũng như những việc xấu xa ta đã gây ra cho đức Thế 
Tôn kể từ thời điểm ở cội cây Bồ-đề. Tỷ dụ như: 
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zalaya< äaü[¢ame mamasa* s gaEtm>, 

-−CDedmip àaPy naka;IRn! mm iviày<. 
Trong ngôi nhà nơi làng của Bà-la-môn, 

 vị Gotama ấy đã bị ta đối đầu 
mặc dầu không nhận được chút gì cúng dường 

nhưng người vẫn không hành động gì xấu đối với ta. 
 

gaE-URTva spRvt! iSwTva k«Tva zakiqkak«it<, 

s mya=yaistae nawae n cah< ten ih<ist>. 
Khi thì ta biến làm bò, hoặc gỉa trang dưới lốt rắn 

hoặc thị hiện thành đoàn xe tải hàng hóa, 
ta đã gây khó khăn đến vị chúa ấy, 
thế mà người chẳng hãm hại lại ta. 

 

 Tvya punrh< vIr Ty®va ih shja< dya<, 

 sdevasurmXye;u laeke:v* ivfiMbt>. 
Nhưng hôm nay, ôi vị anh hùng,  

vì ngài đã quên đi lòng nhân ái bẩm sinh 
nên đã nhạo báng ta trước mọi người 

luôn cả chư thiên và a-tu-la nữa. 
 

iSwivrae=ävIt!,  
Vị trưởng lão đã nói rằng:  
 

papIyan! kwmprIúyEv twagtmahaTMye;u 

ïavkmups<hris, 
- “Này kẻ hiểm ác kia, sao ngươi không suy xét lại đem 

so sánh bản chất vĩ đại của đấng Thiện Thệ với người đệ tử?” 
 

ik< s;Rpe[ smta< nysIh meé< 
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 o*aetken rivmÃilna smuÔ<, 

ANya ih sa dzblSy k«pa àjasu 

 n ïavkSy ih mhaké[aiSt saEMy. 
Không lẽ ngươi cho là đồng đẵng 

ngọn núi Meru và hạt mè, 
mặt trời và con đôm đốm, 

đại dương và một bụm nước? 
 

Aip c, 
Hơn nữa: 

 

ydw¡ ih -gvta sapraxae=ip mi;Rt>, 

#d< tt! kar[< sa]adœ ASmai-épli]t<. 
Ta hiểu được rõ ràng 
do bởi nguyên nhân gì 

đức Thế Tôn kham nhẫn 
trước tội lỗi của ngươi. 

mar %vac, 
Ác ma đáp lại rằng: 
 

 äUih äUih ïImtStSy -av< 

 s¼< DeÄu< ]aiNtguÝìtSy, 

 yaE=saE maehaiÚTymayaistae me 

 tenah< c àei]tae mEÇicÄE>. 
Hãy nói, xin hãy nói 

ẩn tình của đấng quang vinh ấy 
khi duy trì và gìn giữ sự nhẫn nại 

với sự chặt đứt mối liên quan. 
Người luôn luôn bị quấy rầy 

bởi ta gây nên vì sự si mê, 
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nhưng với tấm lòng từ ái 
người vẫn hướng về ta. 

 

Swivr %vac,  
Vị trưởng lão trả lời rằng:  
 

z&[u saEMy Tv< ih -gvTysk«dsk«dvSoilt>,  
- “Hãy lắng nghe đây, ông bạn, chính ngươi đã gây 

nên lỗi lầm đến đức Thế Tôn lúc này hay lúc khác. 
 

n c buÏavraeiptanamk…zlana< xmaR[amNyt! à]alnmNyÇ 

twagtàsadadev, 
Không còn cách nào khác để rửa sạch những việc làm 

xấu xa (mà ngươi) đã quấy rầy đến đức Phật ngoài việc an trú 
niềm tin vào đấng Thiện Thệ.” 

 

tdett! kar[< ten pZyta dI"RdizRna, 

Tv< na=iàyimh àae−> iàya{yev tu liM-t>. 
Ở đây, nguyên nhân của sự việc 

 bậc nhìn xa đã thấy được 
nên với ngươi đã không nói lời nặng nề  
mà chỉ ban cho những lời nói nhã nhặn. 

 

Nyayenanen -i−Stv ùid jinta tena¢mitna  

 SvLpaip ýÇ -i−-Rvit mitmta< invaR[)lda, 

s<]epadœ yt! k«t< te v&ijnimh munemaeRhaNxmnsa 

 sv¡ à]ailt< tt! tvùdygtE> ïÏaMbuivsrE>. 
Bằng phương thức này, bậc đại trí ấy 
đã cấy lòng mộ đạo vào trái tim ngươi, 

Bởi vì, chỉ cần có chút niềm tin ở nơi người 
người trí được nhận lãnh quả vị niết bàn. 
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Tóm lại, vì tâm trí mê muội ngu si 
ngươi đã gây tội xấu xa với vị hiền triết ấy. 

Tất cả các điều ấy đã được gột rửa sạch 
bởi những giòng nước niềm tin đi thẳng vào trái tim ngươi. 

 

Aw mar> kdMbpu:pvdœ Aaùòraemkªp> svaR¼e[ ài[p£ 

Tyaevac, 
Khi ấy, Ác ma với lông tóc dựng ngược run rẩy giống 

như bông hoa Kadamba đã quỳ mọp toàn thân và nói rằng: 
 

Swane mya b÷ivx< piroeidtae=saE 

 àakœ isiÏtí -uiv isiÏmnaerwen, 

sv¡ c mi;Rtm&i;àvre[ ten 

 puÇaprax #v sanunyen ipÇa. 
Đúng thế, người đã bị ta phiền nhiễu 

bằng nhiều cách thức khác nhau, 
ta còn tạo ra ảo tưởng về nhục dục 

trước khi người thành đạo ở thế gian này. 
Nhưng bậc ẩn sĩ tối thượng ấy 

vẫn kham nhẫn tất cả, 
như với phong cách của một người cha 
bỏ qua tất cả lỗi lầm của đứa con trai. 

 

s buÏàsadaPyaiytmna> suicr< buÏgu[annuSm&Ty SwivrSy 

padyaeinRpTyaevac, 
Sau đó, với tâm tràn ngập niềm tin vào đức Phật, Ác 

ma đã suy niệm về các ân đức của Phật một hồi lâu rồi quỳ 
xuống nơi hai chân của vị trưởng lão nói rằng: 

 

Anu¢hae me=* pr> k«tSTvya inveizt< yn! miy buÏgaErv<, 

#d< tu k{QVyvliMb mEÈya mhi;Rkaepa-r[< ivsjRy. 
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Hôm nay, ngài đã ban cho tôi một ân huệ tuyệt vời 
là đã giúp cho tôi thấy được  

sự cao quý của đức Phật. 
Nhưng vì lòng từ bi, xin ngài hãy tháo bỏ giùm tôi 

vật trang điểm đã máng vào cổ  
bởi cơn tức giận của vị đại ẩn sĩ.   

 

Swivr %vac,  
Vị trưởng lão đã nói rằng: 
 

smytae ivmaeúyamIit,  
- “Ta chỉ tháo ra với điều kiện.” 
 

mar %vac,  
Ác ma liền hỏi: 
 

k> smy #it,  
- “Điều kiện gì?” 

Swivr %vac,  
Vị trưởng lão trả lời rằng: 
 

A*à-&it i-]vae n ivheQiytVya #it,  
- “Kể từ hôm nay, ngươi không được quấy phá các vị tỳ 

khưu nữa.” 
 

marae=ävIt!,  
Ác ma trả lời rằng: 
 

n ivheQiy:ye, ikmprma}apysIit,     
- “Ta không quấy rối nữa. Ngài còn ra lệnh gì nữa?” 
 

Swivr %vac,  
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Vị trưởng lão trả lời rằng: 
 

@v< tavCDasnkay¡ àit mma}a,  
- “Như trên là yêu cầu của ta liên quan đến phận sự 

đối với Giáo Pháp.  
 

Svkay¡ àit iv}apiy:yaim -vNt<,  
Giờ ta sẽ yêu cầu ngươi một việc có liên quan đến 

phận sự của cá nhân.” 
 

mar> ssMæm %vac,  
Ác ma bối rối trả lời: 
 

àsId Swivr ikma}apysIit,  
- “Xin hãy độ lượng, bạch ngài trưởng lão. Ngài còn ra 

lệnh gì nữa?” 
 

Swivrae=ävIt!,  
Vị trưởng lão đáp lại rằng: 
 

SvymvgCDis ydh< v;Rztpirinv&Rte -gvit àìijt>, 

tdœ 
- “Ngươi đã biết rằng khi ta xuất gia đức Phật đã vô dư 

Niết-bàn được một trăm năm. Do đó:  
 

xmRkayae mya tSy †òôElaeKynawSy, 

kaÂnaiÔin-StSy n †òae êpkayae me. 
Ta đã thấy được Pháp thân  

của vị chúa tam giới ấy, 
nhưng ta chưa được thấy sắc thân của người 

trông như một ngọn núi bằng vàng. 
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tdnupmmnu¢h< Tvimh ivdzRy buÏiv¢h<, 

iàymixkmtae ih naiSt me dzblêpk…tUhlae ýh<. 
Giờ đây, để đáp lại ân huệ tuyệt vời ấy, 

ngươi hãy cho ta xem hình dạng của đức Phật. 
Đúng thế, đối với ta không gì thân thiết hơn 

vì ta luôn háo hức chiêm ngưỡng kim thân đấng Thập Lực. 
 

mar %vac,  
Ác ma đáp lại rằng: 
 

ten ih mmaip smy> ïUyta<, 
- “Nếu vậy thì ta cũng có một điều kiện, xin lắng nghe: 
 

 shsa TvimhaeÖIúy buÏnepWyxair[<, 

 n à[amSTvya kayR> svR}gu[gaErvat!. 
Ngay sau khi ngài thấy ta 

trong hình dáng của đức Phật, 
Việc cần nhớ là ngài chớ đảnh lễ 

vì cung kính ân đức của đấng Toàn Tri. 
 

buÏanuSm&itpezlen mnsa pUja< yid Tv< miy 

 SvLpamPyupdzRiy:yis iv-ae dGxae -iv:yaMyh<, 

ka zi−mRm vItragivihta< saeFu< à[ami³ya< 

 hStNyasimvaeÖhiNt n gjSyEr{fv&]a»‚ra>. 
Ôi bậc hùng mạnh, tôi sẽ làm cho ngài thấy; 

nhưng khi tâm đã trú niệm vào đức Phật, 
nếu ngài tỏ thái độ cung kính đến ta,  
dầu chỉ chút ít ta sẽ bị lửa thiêu đốt. 

Năng lực nào của ta chịu đựng được 
hành động cung kính  

được thực hiện bởi vị không còn tham ái, 
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ví như những chồi non của cây Eraṇḍa 
không mang nỗi cái vòi của chú voi đè nặng lên. 

 

SwivraePyah,  
Vị trưởng lão cũng đã nói rằng: 
 

@vmStu, n -vNt< à[im:yamIit,  
- “Đồng ý như vậy đi. Ta sẽ không đảnh lễ ngươi.” 
 

marae=ävIt!,  
Ác ma đáp rằng: 
 

ten ih muøtRmagmSv yavdh< vnghnmnuàivZy 
- “Như vậy thì ngài hãy đứng đây một chốc lát, trong 

khi tôi đi vào trong rừng sâu.  
 

zUr< vÂiytu< pura VyvistenaeÄÝhemà-< 

 baEÏ< êpmicNTybuÏiv-vadasINmya yTk«t<, 

k«Tva êpmh< tdev nynà’aidk< deihna< 

 @:yaMykRmyUojalmml< -am{flenai]pn!. 
Bởi vì năng lực vô song của đức Phật, 
nên việc ta làm trước đây là đã tạo ra  

hình bóng Phật có hào quang màu vàng đang cháy rực 
nhằm ý định đánh lừa Śura. 

Giờ ta sẽ tạo ra một hình bóng y như vậy 
có khả năng thu hút ánh mắt của loài người; 

ta sẽ làm một quầng sáng tinh khiết như mặt trời 
với ánh hào quang đang tỏa sáng. 

 

Aw Swivr @vmStu #Tyu®va t< k…[pmpnIy twagtêp£ 

dzRnaeTsukae=viSwt>,  
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Khi ấy, vị trưởng lão đã nói rằng: “Đồng ý như vậy 
đi,” rồi tháo đi cái xác chết và nôn nóng đứng chờ xem hình 
bóng của đấng Như Lai. 

 

marí vnghnmnuàivZy buÏêp< k«Tva nq #v 

séicrnepWyStSmaÖnghnadarBxae in:³imtu<,  
Còn Ác ma, sau khi đi vào trong rừng sâu và biến 

thành hình dạng của đức Phật, đã bắt đầu đi ra hiện từ trong 
khu rừng sâu ấy tương tợ như một kịch sĩ với bộ đồ hóa trang 
rực rỡ.  

 

vúyte ih, 
Bởi vì có lời thuật lại rằng: 
 

tawagt< vpurwaeÄml][aF(madzRyÚynzaiNtkr< nra[a<, 

àTy¢r¼imv icÇpq< mhahRmmudœ"aqyn! vnmsaE tdl<ckar. 
Khi Ác ma biến hình đấng Thiện Thệ 

có đủ các hảo tướng trên thân thể 
đem lại sự thanh tịnh cho những ai ngắm nhìn; 

Ác ma đã làm đẹp khu rừng ấy 
giống như người đã làm tăng gía trị lớn lao  

cho một bức tranh đẹp bằng màu sắc tương phản. 
 

Aw Vyamà-am{flmi{ftmsecnkdzRn< -gvtae êp£    

mi-inmaRy di][e pañeR SwivrzarÖtIpuÇ< vampañeR Swivr£ 

mhamaEÌLyayn< p&ótíayu:mNtmanNd< buÏpaÇVy¢hSt< Swivr£ 

mhakaZypainéÏsu-Uità-&tIna< c mhaïavka[a< êpa{yi-inmaRy 

AxRÇyaedzi-i-R]uztErxRcNÔe[anupirv&t< buÏvezmadzRiyTva mar> 

SwivraepguÝSyaiNtkmajgam,  
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Và Ác ma đã biến ra hình dạng của đức Thế Tôn với vẻ 
y như thật, có thêm vầng hào quang lớn bằng hai cánh tay 
khiến; Ác ma còn biến ra các hình dạng của các vị đại đệ tử 
bắt đầu với vị trưởng lão Śāriputra ở phía sau bên phải, vị 
trưởng lão Mahāmaudgalyāyana ở phía sau bên trái, đại đức 
Ānanda phía sau lưng đang dùng tay ôm bình bát của đức 
Phật, và các vị Mahākāśyapa, Anuruddha, Subhūti, .v.v… Sau 
khi đã làm hiện ra hình dáng đức Phật vây quanh bởi nửa 
hình tròn gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu, 
Ác ma đã đi đến bên cạnh trưởng lão Upagupta.  

 

SwivraepguÝSy c -gvtae êpimdmI†zimit 

àamae*muTpÚ<, 
Còn trưởng lão Upagupta lộ vẻ vui mừng: “Hình dáng 

của đức Thế Tôn là như vầy!”  
 

s àmuidtmnaSTvirtmasnaÊTway inrI]ma[ %vac, 
Vị ấy với tâm trạng vui mừng đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 

chăm chú nhìn và nói rằng: 
 

ixgStu ta< in:ké[aminTyta< i-niÄ êpai[ ydI†zaNyip, 

zrIrmI†kœ ikl tNmhamunerœ AinTyta< àaPy ivnazmagt<. 
Ôi, lẽ vô thường sao tàn nhẫn thế, 

nỡ chia lìa những vẻ đẹp như thế này! 
Đúng thế, vẻ đẹp như thân hình của vị đại hiền triết 

rồi cũng chịu lẽ vô thường đi đến hoại vong. 
 

s buÏavliMbtya Sm&Tya twaPyas−mna> s<v&Äae ywa buÏ<   

-gvNtmh< pZyamIit Vy−mupagt>,  
Vị ấy với niệm gắn chặt vào đức Phật (nghĩ rằng): “Ta 

thấy được đức Thế tôn như thế nào thì tâm ta cũng được an 
trú như thế ấy,” nên đã bước lại gần hơn nữa. 
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s pÒmuk…làitmmÃil< k«Tvaevac,  
Vị ấy đã chắp tay giống như một búp sen và nói rằng: 
 

Ahae êpzae-a -gvt>, ik< b÷na, 
- “Ôi rực rỡ thay hình bóng của đức Thế Tôn! Còn gì 

hơn thế nữa! 
 

v±e[ai--vTyy< ih kml< nIlaeTpl< c]u;a 

 kaNTya pu:pvn< mn> iàytya cNÔ< smaÝ*uit<, 

gaM-IyeR[ mhaedix< iSwrtya meé< riv< tejsa 

 gTya is<hmvei]ten v&;-< v[eRn camIkr<. 
Bởi vì người có khuôn mặt đẹp hơn đoá sen hồng, 

đôi mắt hơn hẳn đoá sen xanh, 
vẻ rực rỡ hơn hẳn khu rừng hoa, 

sự thân thiện ở trong tâm 
hơn hẳn ánh trăng với vẻ sáng đầy đặn. 

Người sâu sắc hơn cả đại dương, 
vững bền hơn núi Meru, sáng chói hơn cả mặt trời, 

dáng đi hơn sư tử, ánh mắt hơn bò mộng, 
và làn da sáng chói hơn vàng ròng. 

 

s -Uysa maÇya h;eR[apUyRma[ùdyae Vyaipna Svre[aevac, 
Và Upagupta với trái tim tràn đầy sự vui sướng đang 

dâng lên ào ạt đã nói lên với giọng sang sảng rằng: 
 

Ahae -avivzuÏana< kmR[a< mxur< )l<, 

 kmR[ed< k«t< êp< nEñyeR[ y†CDya. 
Ôi tốt lành thay kết quả của nghiệp  
đã được trong sạch từ bản chất. 

Sắc tướng này đã được tích lũy bởi nghiệp,  
không do quyền lực, hoặc sự ngẫu nhiên. 
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yÄt! kLpshökaeiqinyutEvaRŠayicÄaeÑv< 

 dan]aiNtsmaixbuiÏinymEStenahRta zaeixt<, 

tened< jnneÇkaNtmml< êp< smuTwaipt< 

 y< †òœva irpurPyi-àmuidt> Syat! ik< punmRiÖx>. 
Sự thành tựu về thân khẩu ý được thanh tịnh này 

đã được vị A-la-hán ấy với các hạnh 
bố thí, kham nhẫn, thiền định, trí tuệ, và thu thúc 

sau ngàn triệu kiếp không sao đếm hết. 
Vị ấy đã tạo nên sắc thân không ô nhiễm này 
khiến lúc nhìn vào, làm êm dịu ánh mắt nhìn 

ngay cả kẻ thù cũng cảm thấy thích thú, 
đối với kẻ như ta thì còn hơn thế nữa! 

 

s<buÏalMbnE> s<}a< ivSm&Ty buÏs<}amixóay mUlink«Ä      

#v Ô‚m> svRzrIre[ marSy padyaeinRpitt>,  
Luôn tưởng nhớ đến hình ảnh của đấng Toàn Giác và 

an trú tâm tư vào đức Phật, Upagupta đã quỳ toàn thân 
xuống ở hai chân của Ác ma giống như một thân cây bị đốn ở 
gốc.  

 

Aw mar> ssMæmae=ävIt!,  
Khi ấy, Ác ma hỏang hốt nói rằng: 
 

@v< Tv< -dNt nahRis smy< VyitÇimtu<,   
- “Này đại đức, ngài không thể vi phạm thỏa thuận 

như thế được.” 
 

Swivr %vac,  
Vị trưởng lão đáp lại: 
 

k> smy #it,  
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- “Thỏa thuận gì vậy?” 
 

mar %vac,  
Ác ma liền nói: 
 

nnu àit}at< -dNten nah< -vNt< à[im:yamIit,  
- “Không phải đại đức hứa rằng: ‘Ta sẽ không đảnh lễ 

ngươi’ hay sao?” 
 

tt> Swivr %pguÝ> p&iwvItlaÊTway sgÌdk{Qae£   

=ävIt!,  
Khi ấy, vị trưởng lão Upagupta đã từ mặt đất đứng dậy 

lúng búng nói rằng: 
 

papIyan!, 
- “Này kẻ hiểm ác kia, 

n olu n ividt< me yt! s vaidàxanae 

 jlivht #vai¶inRv&it< s<àyat>, 

Aip tu nynkaiNtmak«it< tSy †òœva 

tm&i;mi-ntae=h< Tva< tu na_ycRyaim. 
Không phải ta không biết rằng 

bậc đệ nhất Pháp sư ấy 
đã hoàn toàn thể nhập niết-bàn 

như lửa đã được làm tắt đi bởi nước. 
Vả lại, khi nhìn hình bóng người 

làm thanh tịnh ánh mắt, 
ta đảnh lễ vị ẩn sĩ ấy 

chớ không có cúi chào ngươi. 
 

mar %vac,  
Ác ma liền hỏi: 
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kwimhah< naicRtae -vaim ydev< ma à[msIit, 
- “Ở đây, ngài quỳ trước ta như thế, sao lại bảo rằng ta 

không được cúi chào?” 
 

Swivrae=ävIt!,  
Vị trưởng lão đã trả lời rằng: 
 

ïUyta< ywa Tv< nEv mya=_yicRtae -vis n c mya 

smyait³m> k«t #it, 
- “Hãy lắng nghe đây, ngươi cũng không được ta cúi 

chào và ta cũng không vi phạm thỏa thuận là như thế này:  
 

m&NmyI;u àitk«it:vmra[a< ywa jn>, 

 m&Ts<}a [Nta] mna†Ty nmTymrs<}ya. 

twa=h< TvaimhaeÖIúy laeknawvpuxRr<, 

 mars<}amna†Ty nt> sugts<}ya. 
Giống như việc một người đối với thần linh 

qua các hình tượng làm bằng đất sét, 
người ấy đảnh lễ hướng tâm đến vị thần 

chứ không có tâm tôn kính tượng bằng đất sét. 
 Cũng thế, khi ta nhìn thấy ngươi ở nơi đây 

mang hình bóng của bậc lãnh chúa của thế gian, 
 ta đảnh lễ hướng tâm đến đấng Thiện Thệ, 

chứ không có tâm tôn kính đến Ác ma. 
 

Aw marae buÏvezmNtxaRpiyTva SwivraepguÝm_yCyR   

à³aNt>,  
Khi ấy, Ác ma làm biến mất hình dáng của đức Phật, 

đảnh lễ vị trưởng lão Upagupta rồi ra đi. 
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yavc! ctuweR idvse mar> Svymev mwuraya< "{qav£ 

"aei;tumarBx>,  
Cho đến ngày thứ tư, Ác ma đã đích thân tiến hành 

việc đánh chuông trong thành Mathurā thông báo rằng: 
 

yae yu:mak< SvgaRpvgRsuo< àawRyte s Swivrae£  

pguÝskazadœ xm¡ z&[aetu,  
“Ai trong các ngươi tầm cầu an lạc giải thoát và cõi 

trời hãy lắng nghe pháp từ trưởng lão Upagupta. 
 

yEí yu:mai-Stwagtae n †òSte SwivraepguÝ< pZyiNTvit,  
Và những ai trong các ngươi chưa được diện kiến 

đấng Như Lai hãy chiêm ngưỡng trưởng lão Upagupta.” 
 

Aah c, 
 Và Ác ma nói thêm: 
 

%Ts&Jy dairÔmnwRmUl< y> S)Itzae-a< iïyimCDtIh, 

SvgaRpvgaRy c ySy vaÁDa s ïÏya xmRmt> z&[aetu. 
Ai muốn thoát khỏi nghèo đói 

là nguồn gốc của mọi điều bất hạnh, 
và (thành tựu) sự quang vinh 

với vẻ rạng ngời sung mãn trong đời này. 
 

†òae n yEvaR iÖpdàxan> zaSta mhakaéi[k> SvyM-U>, 

te zaSt&kLp< SwivraepguÝ< pZyNtu -aSvt! iÇ-vàdIp<. 
Ai có ước muốn được giải thoát và cõi trời, 
hãy lắng nghe với niềm tin pháp từ vị ấy. 

Hoặc những ai chưa được nhìn thấy vị đứng đầu nhân loại, 
là bậc Đạo sư, đấng Đại Từ Bi, bậc Tự Chủ, 

hãy ngắm nhìn trưởng lão Upagupta như một vị thầy 
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là ngọn đèn đang cháy sáng trong ba cõi. 
 

yavn! mwuraya< zBdae ivs&t> SwivraepguÝen marae ivnIt 

#it,  
Thế là tiếng đồn được lan đi trong thành Mathurā: “Ác 

ma đã được vị trưởng lão Upagupta thu phục.” 
 

ïuTva c yÑƒysa mwuravaStVyae jnkay> Swivrae£ 

pguÝskaz< ingRt>,  
Nghe thế, đám dân chúng cư ngụ trong thành 

Mathurā đi đến với trưởng lão Upagupta càng nhiều hơn. 
 

tt> SwivraepguÝae=neke;u äaü[ztshöe;u s<inpitte;u is<h 

#v in-IR> is<hasnmi-êFae vúyit c, 
Sau đó, vị trưởng lão Upagupta đã bước lên toà sư tử 

không chút sợ hãi trông như một con sư tử trước hàng trăm 
ngàn người bà-la-môn đang tụ hội lại; và có điều được thuật 
lại như vầy: 

 

ma< àit n ten zKy< is<hasnmivÊ;a smi-raeFu<, 

ys!  [tu] is<hasnSwae m&g #v s ih yait s»aec<. 
Theo tôi, điều không thể nào có được 
một kẻ thiếu trí bước lên toà sư tử, 

bởi vì kẻ ngồi ở toà sư tử 
sẽ trở nên cúm rúm như một chú nai. 

 

is<h #v yStu in-IRinRndit prvaiddpRnazaw¡, 

is<hasnmi-raeFu< s kiwkis<hae -vit yaeGy>. 
Nhưng vị ấy không chút sợ hãi  
như loài sư tử cất tiếng rống  

làm tiêu tan sự ngã mạn của các Pháp sư khác. 
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Vị ấy là loài sư tử giữa các Pháp sư 
xứng đáng bước lên toà sư tử. 

 

yavt! SwivraepguÝen pUvRkalkr[Iya< kwa< k«Tva sTyain 

s<àkaiztain,  
Sau đó, vị trưởng lão Upagupta đã thuyết pháp theo 

thứ tự cần thiết rồi đã phơi bày ra những điều Chân Lý. 
 

ïuTva canekE> àai[ztshöErœ mae]-agIyain k…zl£  

mUlaNyai]Ýain,  
Nghe thế, hàng trăm ngàn chúng sanh đã được gieo 

vào chủng tử tốt đẹp hướng đến giải thoát. 
 

kEiídnagaim)l< àaÝ<,  
Một số chứng đạt quả vị Bất Lai. 

kEiít! sk«dagaim)l<,  
Một số chứng đạt quả vị Nhất Lai. 
 

kEiíc! D+aetapiÄ)l<,  
Và một số chứng đại quả vị Nhập Lưu. 
 

yavdòadzshöai[ àìijtain,  
Có đến mười tám ngàn người đã xuất gia. 
 

svERí yuJymanEyaRvdhRÅv< àaÝ<, 
Và trong lúc tu tập tất cả đã thành đạt phẩm vị A-la-

hán. 
 

tÇ caeému{fpvRte guha=òadzhSta dI"eR[ ÖadzhSta 

ivStre[,  
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Và nơi ấy, ở ngọn núi Urumuṇḍa, có một cái hang 
chiều dài mười tám cánh tay và chiều rộng mười hai cánh 
tay. 

 

yda te k«tkre[Iya> s<v&ÄaStda SwivraepguÝenai-iht<,  
Khi các vị ấy đã hoàn tất những việc cần phải làm, vị 

trưởng lão Upagupta đã nói rằng: 
 

yae mdIyenavvaden svR¬ezàha[adœ AhRÅv< sa]aTkir:yit 

ten ctur¼‚lmaÇa zlaka guhaya< à]eÝVya, 
- “Vị nào sẽ thành đạt phẩm vị A-la-hán một cách hiển 

nhiên do sự đoạn tận các lậu hoặc nhờ vào lời giảng và 
phương pháp của ta, vị ấy nên ném vào trong hang một cây 
gậy dài bốn ngón tay.” 

 

yavdekiSmn! idvseòadzi-rhRTshöE> zlaka> ài]Ýa>,    
Và chỉ trong một ngày, mười tám ngàn vị A-la-hán đã 

ném bỏ gậy.  
 

tSy yavdasmuÔaya< zBdae ivs&t>,  
Và tiếng tăm của vị ấy đã lan truyền đến tận bờ biển.  
 

mwurayamupguÝnama Avvadkanam¢ae inidRòae -gvta,  
Đức Thế Tôn đã tiên đoán rằng một người tên 

Upagupta ở Mathurā sẽ là vị hàng đầu trong các vị Pháp sư. 
 

t*wa ih, 
Và sự việc đúng là như vậy. 
 

 ivnItkamxaTvIñre iÖtIyzaSt&kLpe mhaTmin Swivraep guÝe 

surmnujmhaergasurgéfy]gNxvRiv*axraicRtpadyGme [sit] 
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pUvRbuÏ]eÇavraeiptk…zlbIjsNttInam! Aneke;a< sÅvztshöa[a< 

sÏmRsillv;Rxarainpata mae]a»‚ran! A_yvxRyÚuému{fe zEle, 
Khi vị chúa tể của cõi dục đã được khuất phục bởi vị 

trưởng lão Upagupta là một bậc đại nhân và tương đương với 
bậc đạo sư thứ hai, các vị trời, người, rồng rắn, a-tu-la, kim-
xỉ-điểu, dạ xoa, càn-thát-bà đã quỳ xuống ở chân người; và 
những đám mưa thiện pháp đã rơi xuống làm tăng trưởng 
các mầm giải thoát cho hàng trăm ngàn chúng sanh là những 
kẻ đã tích luỹ được những hạt giống gieo vào ruộng của chư 
Phật trước đây ở nơi ngọn núi Urumuṇḍa này. 

 

kayaRnuraexat! à[tsklsamNtcUfami[myUoaeÑaistpad£ 

pIQSyazaekSy ra}> pUv¡ pa<zuàdan< smnuSmir:yam>,  
Để hoàn tất những việc cần phải làm, giờ chúng ta sẽ 

cùng nhau ôn lại sự cúng dường nắm đất trước đây của vua 
Aśoka là vị có ngai vàng được chói sáng bởi ánh hào quang 
của viên ngọc ma-ni ở vương miện và được các xứ lân bang 
quy phục. 

 

#TyevmnuïUyte, 
Và sự việc được nghe như vầy: 
 
 

p<azuàdanavdana< 
TRÌNH BÀY VỀ SỰ CÚNG DƯỜNG NẮM ĐẤT 

 
 

-gvan! rajg&he ivhrit ve[uvne klNdkinvape,  
Đức Thế Tôn đang ngự ở trong thành Vương xá 

(Rājagṛha), Trúc Lâm (Veḷuvana), nơi nuôi dưỡng loài sóc. 
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Aw -gvan! pUvaRŸe invaSy paÇcIvrmaday i-]ug[pirv&tae 

i-]us'œ"purSk«tae rajg&h< ip{fay àaiv]t!,  
Khi ấy, vào một buổi sáng sớm đức Thế Tôn khoác y, 

cầm y bát, có các vị tỳ khưu vây quanh, rồi ngài đã dẫn đầu 
hội chúng tỳ khưu đi vào thành Vương xá để khất thực. 

 

vúyit c, 
Có lời mô tả như vầy: 
 

knkaclsiÚ-a¢dehae iÖrdeNÔàitm> slIlgamI, 

pirpU[Rzza»saEMyv±ae -gvan! i-]ug[Ev&Rtae jgam. 
Cùng với nhóm tỳ khưu tháp tùng, đức Thế Tôn ra đi, 

thân thể cao quý của ngài như một quả núi vàng, 
với dáng đi thỏai mái trông như con voi chúa, 

khuôn mặt của ngài tươi tỉnh như ánh trăng tròn. 
 

yavdœ -gvta sai-s<Skar< ngrÖare pad< àitóaipt<,  
Đến nơi cổng thành, đứcThế Tôn với quyết tâm đã 

dừng chân lại. 
 

xmRta olu yiSmn! smye buÏa -gvNt> sai-s<Skar< 

ngrÖarimNÔkIle padaE VyvSwapyiNt, tda icÇai[ AÑ‚tain 

àaÊ-RviNt,  
Theo pháp thông thường, vào lúc chư Phật, các bậc 

Thế Tôn quyết tâm dừng chân tại ngưỡng cửa của cổng 
thành, lúc ấy sẽ có nhiều điều kỳ diệu xảy ra: 

 

ANxaí]U<i; àitl-Nte,  
Những người mù sẽ khôi phục lại cặp mắt. 
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bixra> ïaeÇ¢h[smwaR -viNt,  
Những người điếc được phục hồi khả năng nghe.  
 

p¼vae gmnsmwaR -viNt,  
Người què đạt được sự đi lại.  
 

hifingfcarkavbÏana< sÅvana< bNxnain iziwlI-viNt,  
Những chúng sanh bị cầm giữ ở chân bằng cùm gỗ 

hoặc xích sắt được nới lỏng sự giam cầm. 
 

jNmjNmvEranubÏa> sÅvaStdnNtr< mEÇicÄta< l-Nte,  
Những chúng sanh có oan trái với kẻ thù truyền kiếp 

lập tức sanh tâm từ ái.  
 

vTsa damain iDÅva mat&i-> sax¡ smagCDiNt,  
Các chú bê con được cởi dây buộc được đoàn tụ cùng 

bò mẹ. 

hiStn> ³aeziNt,  
Những con voi gầm lên. 
 

Aña ÿe;Nte,  
Những con ngựa hí vang. 
 

\;-a gjRiNt,  
Các con trâu rống. 
 

zukzairkkaeikljIvjIvkbihR[ae mxuran! inkªjiNt,  
Các con chim két, chim trĩ, chim cu, chim đa đa, chim 

công cất tiếng hót ngọt ngào. 
 

pefagtal»ara mxurzBd< iníaryiNt,  
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Nữ trang được cất trong rương cũng vang lên âm 
thanh vui vẻ. 

 

Aprahtain c vaidÇ-a{fain  mxur< zBd< iníaryiNt,  
Những cái trống không ai vỗ cũng vang lên âm thanh 

dễ nghe. 
 

%ÚtaeÚta p&iwvIàdeza AvnmiNt,  
Những khu vực cao nguyên trên quả đất thì hạ xuống 

thấp.  
 

AvntaíaeÚmiNt,  
Những khu vực thấp thì được nâng cao lên.  
 

Apgtpa;a[zkRrkpalaíavitóNte, 
Những đá tảng, sạn sỏi, đất sét trước không có nay lại 

xuất hiện. 

#y< c tiSmn! smye p&iwvI ;fœivkar< àkMPyte,  
Chính vào thời điểm đó, quả đất này đã rúng động sáu 

lần. 
 

t*wa pUvaeR idG-ag %Úmit,  
Chính như vậy mà khu vực phía đông được nâng cao 

lên. 
 

piímae=vnmit,  
Khu vực phía tây lại hạ thấp xuống. 
 

ANtae=vnmit,  
Khu biên địa hạ thấp xuống. 
 

mXy %Úmit,  
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Khu trung tâm lại được nâng cao lên. 
 

cilt> àciltae veixt> àveixt #tIme caNye caÑ‚txmaR> 

àaÊ-RviNt,  
Rồi lại lắc lư, rung chuyển, rúng động, run rẩy; những 

hiện tượng kỳ lạ này và các điều khác nữa đã xảy ra. 
 

-gvtae ngràveze vúyit, 
Việc đức Thế Tôn đi vào thành được thuật lại như vầy: 
 

lv[jlinvaisnI ttae va ngringmmi{fta szEla, 

muincr[inpIifta c -UmI pvnblht< ih yanpaÇ<. 
Quả địa cầu với dãy núi cao 

và những phố phường làng mạc đó đây 
toạ lạc giữa làn nước biển 

bị tác động bởi bước chân người ẩn sĩ 
như chiếc thuyền  

bị dập vùi bởi dông tố. 
 

Aw buÏàvezkalinytE> àaithayERravijRta> ôImnu:yas! 

tÚgrm! Ainlblcilti-ÚvIictr¼]ui-timv mhasmuÔ< 

ivmu−ae½nad< b-Uv,  
Lúc bấy giờ, cư dân nam nữ đều tỏ lòng thán phục 

trước những điều kỳ diệu đã xảy ra vào thời điểm đức Phật 
vào thành, và thành phố ấy đã vang lên những lời ủng hộ ầm 
ĩ tương tợ như tiếng gào thét của đại dương bị lay động bởi 
những làn sóng di chuyển dồn dập và bắn tung toé trước sức 
mạnh của cơn gió bão.  

 

n ih buÏàveztuLy< nam jgTyÑ‚tmupl_yte,  
Bởi vì không có điều kỳ diệu nào trên thế gian này có 

thể sánh bằng sự xuất hiện của đức Phật.  
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puràvezsmye ih -gvtz! icÇa{yÑ‚tain †ZyNte,  
Và khi đức Thế Tôn đi vào thành phố, vô số điều kỳ 

diệu đã được thấy rõ.  
 

vúyit ih, 
Việc ấy được thuật lại rằng: 
 

inça caeÚmte ntavnmte buÏanu-avan! mhI 

 SwU[azkRrk{qkVypgta indaeR;ta< yait c, 

ANxa mUkjfeiNÔyaí pué;a Vy− eiNÔyaStT][< 

 s<va*NTyin"i”taí ngre nNdiNt tUyRSvna>. 
Do oai lực của đức Phật, 

vùng đất thấp nâng cao, vùng cao hạ thấp 
và trái đất không còn hiểm trở 

những đá tảng, sạn sỏi, gai góc biến mất. 
Và những kẻ bị mù, câm, điếc 

được phục hồi các giác quan trong giây lát. 
Các nhạc khí dầu không ai đụng đến 
đã hoà âm vang rền trong thành phố. 

 

sv¡ c tÚgr< sUyRshöaitrekya knkmrIicv[Rya buÏà-

ya S)…q< b-Uv,  
Toàn bộ thành phố đã rực sáng bởi hào quang của đức 

Phật có màu sắc rực rỡ của vàng ròng hơn cả ánh sáng của 
một ngàn mặt trời.  

 

Aah c, 
Và có người kể lại rằng: 
 

sUyRà-a< smv-TSyR ih tSy -ai-rœ 
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 VyaÝ< jgt! sklmev skannSw<, 

s<àap c àvrxmRkwai-ramae 

 laek< surasurnr< ih smu−-av<. 
Ánh mặt trời chiếu rọi toàn trái đất  

đến tận chốn rừng già 
vẫn bị hào quang của Người che khuất, 
và sự thỏa thích trong lời Pháp cao siêu 

đem đến cho thế gian gổm có 
chư thiên, A-su-ra, và nhân loại 
trạng thái hoàn toàn giải thoát. 

 

yavdœ -gvan! rajmag¡ àitpÚ>,  
Rồi đức Thế Tôn đã bước lên con đường chánh. 
 

tÇ ÖaE baldarkaE,  
Nơi ấy có hai đứa bé trai.  
 

@kae=¢k…ilkpuÇae iÖtIy> kuilkpuÇí,  
Một đứa là con trai của gia đình danh giá cao quý, đứa 

kia chỉ là con gia đình danh giá bình thường. 
 

pa<ñagarE> ³Ift>,  
Hai đứa trẻ đang chơi trò xây nhà bằng đất cát.  
 

@kSy jyae nam iÖtIySy ivjy>,  
Đứa thứ nhất tên là Jaya, đứa thứ hai là Vijaya. 
 

ta_ya< -gvan! †òae ÖaiÇ<zmhapué;l][al»¯t£ 

zrIrae=secnkdzRní, 
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Chúng đã nhìn thấy đức Thế Tôn với diện mạo thân 
thiện và thân hình được điểm tô với ba mươi hai tướng của 
bậc đại nhân. 

 

yavj! jyen darke[ z− …< daSyamIit pa<ñÃil-Rgvt>      

paÇe ài]Ý>,  
Khi ấy, đứa bé trai Jaya (nghĩ rằng): “Ta sẽ cúng 

dường bữa ăn là đất,” rồi đã bỏ vào trong bình bát của đức 
Thế Tôn một bụm tay đầy đất. 

 

ivjyen c k«taÃilna_ynumaeidt<,  
Vijaya cũng đã hoan hỷ chắp tay lại. 
 

vúyit c, 
Sự việc được thuật lại rằng: 
 

†òœva mhakaéi[k< SvyM-uv< Vyamà-aedœ*aeittsvRgaÇ<, 

xIre[ v±e[ k«tàsad> pa<zu< ddaE jaitjraNtkay. 
Khi thấy bậc Đại Bi, bậc đã chế ngự được bản thân 
với hào quang rộng hai sãi tay tỏa khắp thân hình, 
đứa bé thành tựu niềm tin, với nét mặt cương quyết 

đã cúng dường nắm đất đến bậc đã không còn sanh tử.  
 

s -gvte àitpadiyTva ài[xan< ktuRmarBx>,  
Sau khi dâng lên đức Thế Tôn rồi, đứa bé trai đã lập 

tâm phát nguyện rằng:  
 

Anenah< k…zlmUlen @kCDÇaya< p&iwVya< raja Syam!,  
- “Với nhân phước thiện này, con xin được trở thành 

một vị vua cai quản cả trái đất này. 
 

AÇEv c buÏe -gvit kara< k…yRaimit, 
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Và chính vào lúc ấy con biết làm phước đến đức Phật 
Thế Tôn.” 

 

ttae muinStSy inzaMy -av< balSy sMykœ ài[ix< c buÏ‰va, 

#ò< )l< ]eÇvzen †òœva j¢ah pa<zu< ké[ayman>. 
Do đó, bậc ẩn sĩ biết tư chất của đứa trẻ ấy, 

dùng trí quán xét ước nguyện chân chánh của nó, 
thấy kết quả sẽ thành đạt  

nhờ gieo giống ở cánh đồng màu mỡ 
đã nhận lãnh nắm đất với lòng bi mẫn. 

 

ten yavdœ raJyvEpaKy< k…zlmai]Ý<,  
Như vậy, nhân phước thiện có khả năng thành tựu 

được một vương quốc đã được đứa bé gieo xuống. 
 

ttae -gvta iSmt< ivdizRt<, 
Do đó, đức Thế Tôn đã để lộ ra một nụ cười. 
 

xmRta olu yiSmn! smye buÏa -gvNt> iSmt< ivdzRyiNt,  
Đúng theo pháp thông thường, mỗi khi đức Phật Thế 

Tôn để lộ ra nụ cười. 
 

tiSmn! smye nIlpItlaeihtavdatmiÃóS)iqkrjtv[aR 

AicR;ae muoan! iníraiNt,  
Khi ấy những tia hào quang phóng ra từ miệng có màu 

xanh, vàng, đỏ, trắng, gạch, và trong suốt. 
 

keicËXvRtae gCDiNt keicdxStadœ gCDiNt,  
Một số hào quang bắn lên phía trên, một số đi xuống 

phía dưới. 
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ye=xae gCDiNt te sÃIv< kalsUÇ< s<"at< raErv< mharaErv< 

tpn< àtapnmvIicpyRNte;u gTva ye zItnrkaSte;U:[I-UTva 

inptiNt, ye %:[nrkaSte;u zItI-UTva inptiNt, 
Những hào quang đi xuống phía dưới đến các địa ngục 

Sañjīva, Kālasūtra, Saṅghāta, Raurava, Mahāraurava, 
Tapana, Pratāpana, rồi vào trong địa ngục Avīci. Những hào 
quang ấy sau khi được làm nóng lên rồi mới rơi vào những 
địa ngục lạnh lẽo, và sau khi được làm lạnh đi rồi mới rơi vào 
những địa ngục nóng. 

 

ten te;a< sÅvana< kar[ivze;a> àitàö_yNte,  
Nhờ thế, nghiệp quả còn dư sót lại của những chúng 

sanh ấy được giảm nhẹ. 
 

te;amev< -vit,  
Chúng suy nghĩ như vầy: 
 

ik< tu -vNtae vyimtZCyuta AahaeiSvdNyÇaeppÚa #it,  
“Chuyện gì xảy ra chúng ta vậy? Có phải chúng ta đã 

được đưa ra khỏi chốn cũ? Hay đã được di chuyển đến nơi 
khác?  

 

yenaSmak< kar[ivze;a> àitàöBxa>,  
Bởi vì nghiệp quả còn dư sót lại của chúng ta đã 

được giảm nhẹ.” 
 

te;a< -gvan! àsads<jnnaw¡ inimRt< ivsjRyit, te;amev< -

vit, 
Nhằm mục đích tạo nên niềm tin ở những chúng sanh 

này, đứcThế Tôn đã làm hiện ra hình bóng của ngài khiến 
chúng lại suy nghĩ như vầy: 
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n vy< Cyuta naPyNyÇaeppÚa>,  
“Chúng ta chưa được đưa ra khỏi chốn cũ, cũng 

chưa được di chuyển đến nơi khác. 
 

Aip tu AympUvRdzRnae=Syanu-avenaSmak< kar[ivze;a> 

àitàöBxa #it,  
 Nhưng mà người này chưa từng thấy trước đây, 

những nghiệp quả còn dư sót lại của chúng ta được giảm 
nhẹ là nhờ vào năng lực của người này đây.”  

 

te inimRte icÄain àsadiyTva nrkvednIyain kmaRi[ 

]piyTva devmnu:ye;u àitsiNx< g&ŸiNt,  
Những chúng sanh ấy đã được cải hóa, và khi có được 

niềm tin ở trong tâm đã dứt sạch các nghiệp có thể dẫn đến 
chịu khổ ở các địa ngục, đã đạt được sự tái sanh giữa chốn 
chư thiên và loài người.  

 

yÇ sTyana< -ajn-Uta -viNt,  
Ở các cõi ấy, họ chính là những chứng nhân của sự 

thật. 
 

ye ^XvRtae gCDiNt te ctumRharaijkan! deva<ôyiô<zan! 

yama<Stui;tan! inmaR[rtIn! prinimRtvzvitRtae äükaiykan! 

büpuraeihtan! mhaäüan! prIÄa-an! Aàma[a-an! Aa-aSvran! 

prIÄzu-an! Aàma[zu-an! zu-k«Tõan! Anækan! pu{yàsvan! 

b&hT)lan! Ab&han! Atpan! su†zan! sudzRnan! AkinópyRNte;u 

deve;u gTva AinTy< Ê>o< zUNym! AnaTmeit %dœ"aee;yiNt,  
Những hào quang đi lên phía trên đến các cõi trời 

Caturmahārājika, Trayastriṃśa, Yāma, Tuṣita, Nirmāṇarati, 
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Paranirmitavaśavartin, Brahmakāyika, Brahmapurohita, 
Mahābrahma, Parīttābha, Apramāṇābha, Ābhāsvara, 
Parīttaśubha, Apramāṇaśubha, Śubhakṛtsna, Anabhraka, 
Puṇyaprasava, Bṛhatphala, Abṛha, Atapa, Sudṛśa, Sudarśana, 
rồi vào trong cõi trời Akaniṣṭha và chúng đã phát thanh lên 
rằng: “Vô thường, khổ não, rỗng không, và vô ngã.” 

 

gawaÖy< c -a;Nte, 
Rồi nói lên hai câu kệ ngôn như vầy: 

 

Aar-Xv< in:³amt yuJyXv< buÏzasne, 

 xunIt m&Tyun> sENy< nfagarimv k…Ãr>. 

yae ýiSmn! xmRivnye AàmÄíir:yit, 

 àhay jaits<sar< Ê>oSyaNt< kir:yit. 
Người hãy khởi sự, hãy ra đi, 

hãy hành theo Phật pháp, 
hãy làm chấn động đạo binh của Ma vương 

như voi lay động mái nhà lợp tranh vậy. 
Bởi vì, ai thực hành tinh tấn 

trong Pháp và Luật này, 
sẽ dứt bỏ luân hồi tái sanh 

và chấm dứt khổ đau. 
 

Aw ta AicR;iôsahömhasahö< laekxatumNvaih{f(        

-gvNtmevanugCDiNt,  
Rồi những hào quang ấy sau khi đã du hành khắp Tam 

thiên Đại thiên thế giới đã trở về lại với đức Thế tôn. 
 

yid -gvantIt< kmR VyaktuRkamae -vit 

p&ótae=NtxIRyNte=nagt< VyaktuRkamae -vit purtae=NtxIRyNte,  
Nếu đức Thế Tôn có ý muốn làm sáng tỏ một sự kiện 

trong quá khứ thì những hào quang ấy biến biến mất ở phía 
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đàng sau; nếu Người có ý muốn biết trước việc ở tương lai thì 
chúng biến mất ở phía trước. 

 

nrkaeppiÄ< VyaktuRkamae -vit padtle=NtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh vào 

trong địa ngục thì chúng biến mất vào lòng bàn chân. 
 

ityRguppiÄ< VyaktuRkamae -vit pa:{yaRmNtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh làm 

loài thú thì chúng biến mất vào gót chân.  
 

àetaeppiÄ< VyaktuRkamae -vit pada<guóe=NtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh làm 

ngạ quỷ đói thì chúng biến mất vào ngón chân cái.  
 

mnu:yaeppiÄ< VyaktuRkamae -vit janunae[r]NtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh làm 

nhân loại thì chúng biến mất vào hai đầu gối.  
 

blc³vitRraJy< VyaktuRkamae -vit vame 

krtle=NtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một Chuyển Luân 

Vương hùng mạnh thì chúng biến mất vào lòng bàn tay trái.  
 

c³vitRraJy< VyaktuRkamae -vit di][e krtle=NtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một Chuyển Luân 

Vương thì chúng biến mất vào lòng bàn tay phải.  
 

devaeppiÄ< VyaktuRkamae -vit na_yamNtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh làm 

chư thiên thì chúng biến mất vào lỗ rốn.  
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ïavkbaeix< VyaktuRkamae -vit AaSye=NtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về sự giác ngộ của hàng 

đệ tử thì chúng biến mất vào miệng.  
 

àTyeka< baeix< VyaktuRkamae -vit ^[aRyamNtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về sự giác ngộ của vị Độc 

Giác thì chúng biến mất vào giữa hai lông mày.  
 

AnuÄra< sMykœs<baeix< VyaktuRkamae -vit 

%:[I;e=NtxIRyNte, 
Nếu Người có ý muốn tiên tri về sự giác ngộ của bậc 

Toàn Giác Vô Thượng thì chúng biến mất vào chóp lồi trên 
đỉnh đầu. 

 

Aw ta AicR;ae -gvNt< iÇ>àdi][Ik«Ty -gvtae vame 

krtle=NtihRta>, 
Lúc bấy giờ, những hào quang ấy đã bay nhiễu quanh 

đức Thế Tôn ba vòng rồi biến mất vào lòng bàn tay trái. 

Awayu:man! AanNd> k«taÃilpuqae gawa< -a;te, naheTv£ 

àTyy>, 
Khi ấy, đại đức Ānanda (nghĩ rằng): “Không thể 

không nhân không duyên!” rồi đã chắp tay nói lên bài kệ 
này:  

 

gtaeÏva dENymdàhI[a buÏa jgTyuÄmhetu-Uta>, 

nakar[< zŒm&[algaEr< iSmt< ivdzeRiNt ijna ijtary>. 
Chư Phật không còn chao động, 

đã dứt bỏ khổ sầu, đam mê,   
thị hiện ở thế gian vì nhân duyên cao cả, 

là bậc Chiến Thắng đã đánh bại mọi quân thù, 
để lộ ra nụ cười tươi tắn như đoá sen và vỏ ốc xa cừ 
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không phải không có nguyên nhân. 
 

 tTkal< SvymixgMy vIr buÏ(a  

 ïaet&[a< ïm[ ijneNÔ ka<i]tana<, 

 xIrai-muRinv&; vaiG-éÄmai-éTpÚ<  

 Vypny s<zy< zu-ai->. 
Vào thời điểm ấy, ôi đấng Hùng Anh,  

đã chiến thắng chính bản thân bằng trí tuệ, 
Ôi bậc Sa-môn, ôi vị Thần Chiến Thắng 
của những thính chúng đang khao khát, 

Ôi vị chúa của các ẩn sĩ, 
xin xoá đi nỗi hoài nghi đã sanh khởi 

bằng những lời nói cao cả, 
đầy trí tuệ và nhã nhặn. 

 

 me"Stintin"aeR; gaev&;eNÔin-e][, 

 )l< pa<zuàdanSy Vyak…é:v nraeÄm. 
Ôi bậc Tối Thượng của loài người, 

vị có lời nói như tiếng sấm của giông tố, 
vị có vóc dáng như là chúa loài bò mộng, 

xin hãy tiên tri nghiệp quả 
của sự cúng dường nắm đất. 

 

-gvanah,  
Đức Thế Tôn đã đáp rằng: 
 

@tdanNd @vmetdœ AanNd naheTvàTyy< twagta AhRNt> 

sMykœs<buÏa> iSmtmupdzRyiNt,  
- “Này Ānanda, chuyện là như vầy. Này Ānanda, việc 

các đấng Như Lai, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác để lộ nụ cười 
không phải không có nhân duyên. 
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Aip tu shetu sàTyy< twagta AhRNt> sMykœs<buÏa> 

iSmtmupdzRyiNt,  
Chính vì có nhân có duyên nên các đấng Như Lai, A-

la-hán, Chánh Đẳng Giác mới để lộ nụ cười.  
 

pZyis TvmanNd dark< yen twagtSy paÇe pa<ñÃil> 

ài]Ý>,  
Này Ānanda, ngươi có để ý đứa bé trai đã bỏ vào bình 

bát của Như Lai một bụm tay đầy đất.” 
 

@v< -dNt,  
- “Thưa vâng, bạch ngài.” 
 

AymanNd dark> Anen k…zlmUlen v;Rztpirinv&RtSy 

twagtSy paqilpuÇe ngre=zaekae naça raja  -iv:yit,  
- “Này Ānanda, do nhân phước thiện này sau khi Như 

Lai Niết-bàn một trăm năm đứa bé trai này sẽ là một vị vua 
tên Aśoka ở trong thành Pāṭaliputra. 

 

ctu-aRgc³vtIR xaimRkae xmRraja,  
Đó là một vị Chuyển Luân Vương chân chánh trị vì 

đúng pháp cả bốn cõi. 
 

yae me zrIrxatUn!, vEStairkan! kir:yit,  
Vị ấy sẽ làm cho các ngọc xá-lợi của ta được phân phát 

lan rộng ra xa. 
 

cturzIit xmRraijkashö< àitóapiy:yit,  
Vị ấy sẽ dựng lên tám mươi bốn ngàn tháp thờ xá-lợi. 
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b÷jnihtay àitpTSyte, #it,  
Vị ấy sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người.” 
 

Aah c, 
Rồi Ngài nói thêm rằng: 
 

 ASt<gte miy -ivSyit sEkraja 

 yae=saE ýzaek #it nam ivzalkIitR>, 

 mÏatug-Rpirmi{ftjMbu;{fm! 

 @tt! kir:yit nramrpUijt< nu. 
Sau khi ta lìa trần 

sẽ xuất hiện một đấng quân vương, 
tên vị ấy là Aśoka có danh tiếng lẫy lừng. 

Vị ấy sẽ cho kiến tạo 
ở khắp cả xứ Jambu 

được tráng lệ với các tháp thờ xá-lợi của ta 
để chư thiên và nhân loại chiêm bái. 

AymSy deyxmaeR yt! twagtSy pa<ñÃil> paÇe ài]Ý>, 
Pháp cúng dường đó của vị ấy chỉ là một bụm tay đầy 

đất bỏ vào trong bình bát của Như Lai. 
 

yavdœ -gvta te;a< sv¡ Aayu:mt AanNday dÄa>,  
Rồi đức Thế Tôn đã đưa tất cả đất ấy cho đại đức 

Ānanda (và bảo rằng): 
 

gaemyen imïiyTva yÇ c<³me twagtí<³Myte tÇ 

gaemyka;IR àyCDeit,  
- “Hãy trộn với phân bò khô rồi đem rải đều thứ ấy 

trên đường kinh hành nơi Như Lai thường đi kinh hành.” 
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yavdayu:mta=nNden te;a< sgaemyen imïiyTva yÇ c<³mit 

-gvan! tÇ gaemyka;IR dÄa, 
Rồi đại đức Ānanda đã đem đất ấy trộn với phân bò 

khô rồi đem rải đều thứ ấy trên đường kinh hành nơi Như 
Lai thường đi kinh hành. 

 
 
 

AŚOKA CHÀO ĐỜI 
 

 

ten olu pun> smyen rajg&he ngre ibiMbsarae raja raJy< 

karyit,  
Chính vào lúc bấy giờ, vua Bimbisāra đang trị vì 

vương quốc ở trong thành Rājagṛha. 
 

ra}ae ibiMbsarSy AjatzÇu> puÇ>,  
Con trai của vua Bimbisāra là Ajātaśatru. 
 

AjatzÇaeédayI,  
Con trai của Ajātaśatru là Udāyin. 
 

%daiy-ÔSy mu{f>,  
Con trai của Udāyin hiền thiện là Muṇḍa. 
 

mu{fSy kakv[IR,  
Con trai của Muṇḍa là Kākavarṇin. 
 

kakvi[Rn> shlI,  
Con trai của Kākavarṇin là Sahalin. 
 



Aśokavadānaṃ         Truyền Thuyết Vua Asoka  

 85

shilnStulk…ic>,  
Con trai của Sahalin là Tulakuci. 
 

tulk…cemRham{fl>,  
Con trai của Tulakuci là Mahāmaṇḍala. 
 

mham{flSy àsenijt!,  
Con trai của Mahāmaṇḍala là Prasenajit. 
 

àsenijtae nNd>,  
Con trai của Prasenajit là Nanda. 
 

nNdSy ibNÊsar>,  
Con trai của Nanda là Bindusāra. 
 

paqilpuÇe ngre ibNÊsarae nam raja raJy< karyit,  
Vị vua tên Bindusāra trị vì vương quốc ở trong thành 

Pāṭaliputra. 
 

ibNÊsarSy ra}> puÇae jat>,  
Một người con trai của vua Bindusāra đã được sanh 

ra. 
 

tSy susIm #it namxey< k«t<, 
Đứa bé được đặt tên là Susīma. 
 

ten c smyen cMpaya< ngyaRmNytmae äaü[>,  
Vào lúc ấy, trong thành Campā có một người giòng dõi 

Bà-la-môn. 
 

tSy Êihta jata,  
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Ông ta có được một người con gái. 
 

Ai-êpa dzRnIya àasaidka jnpdkLya[I,  
Nàng có dung nhan mỹ miều, duyên dáng, hiền thục, 

xinh đẹp nhất trong xứ.  
 

sa nEimiÄkEVyaRk«ta,  
Nàng đã được các nhà xem tướng tiên đoán rằng: 
 

ASya dairkaya raja -taR -iv:yit,  
“Đứa bé gái này sẽ có chồng làm vua. 
 

Öe  puÇrÆe jniy:yit,  
Và sẽ hạ sanh hai quý tử. 
 

@kítu-aRgc³vtIR -iv:yit,  
Một đứa sẽ là Chuyển Luân Vương của bốn cõi. 
 

iÖtIy> àìijTva isÏìtae -iv:yit,  
Đứa kia sẽ xuất gia và thành đạt được nguyện ước.” 
 

ïuTva c äaü[Sy raemh;aeR   jat>,  
Nghe vậy, lông của người Bà-la-môn đã dựng đứng 

lên. 
 

sMpiÄkamae laek>, 
 Chúng sanh luôn mong muốn sự thành đạt. 
 

s ta< Êihtr< ¢hay paqilpuÇ< gt>,  
Ông ta đã đưa người con gái ấy đi đến Pāṭaliputra. 
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ten sa svaRl»arEivR-U;iyTva ra}ae ibNÊsarSy             

-ayaRwRmnuàdÄa,  
Ông ta đã trang điểm cho nàng tất cả các loại nữ trang 

rồi tiến dâng lên nhằm mục đích làm vợ của vua Bindusāra 
(tuyên bố rằng): 

 

#y< ih devkNya xNya àzSta ceit, 
“Đây chính là người con gái của thiên thần và là 

người con gái xứng đáng nhất.” 
 

yavÔa}a ibNÊsare[aNt>pur< àveizta,  
Rồi nàng đã được đưa vào hậu cung của vua 

Bindusāra. 
 

ANt>puirka[a< buiÏéTpÚa,  
Các vương phi ở hậu cung có ý nghĩ rằng: 
 

#ymi-êpa àasaidka jnpdkLya[I,  
“Cô gái này có dung nhan mỹ miều, hiền thục, xinh 

đẹp nhất trong xứ. 

yid raja=nya sax¡ pircariy:yit ASmak<               

-Uyí]u>s<àe;[mip n kir:yit,  
Nếu nhà vua mà gần gũi cùng với nàng, ngài sẽ 

không còn để mắt đến chúng ta nữa đâu.”  
 

tai-> sa naiptkmR iz]aipta,  
Rồi họ đã chỉ dạy cho nàng công việc hớt tỉa râu tóc. 
 

sa ra}> kezZmïu àsaxyit,  
Nàng được giao phó chăm sóc râu tóc của nhà vua. 
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yavt! suizi]ta s<v&Äa,  
Và nàng đã đạt được kết quả xuất sắc trong việc rèn 

luyện tay nghề. 
 

ydar-te ra}> kezZmïu àsaxiytu< tda raja zete,  
Khi nàng bắt đầu chăm sóc râu tóc của vua là nhà vua 

ngủ thiếp đi. 
 

yavÔa}a àIten vre[ àvairta,  
Khi ấy, nhà vua hài lòng nên đã ban cho nàng một 

điều ước muốn: 
 

ik< Tv< vrimCDsIit,  
- “Khanh mong muốn điều gì?” 
 

tya=i-iht<,  
Nàng đáp lại rằng: 
 

deven me sh smagm> Syat!,  
- “Ước gì thiếp được gần gũi cùng bệ hạ.” 

rajah,  
Nhà vua nói rằng: 
 

Tv< naipnI Ah< raja ]iÇyae mUxaRi-i;−>, 
- “Nàng chỉ là cô thợ hớt tỉa râu tóc, còn ta là vị vua 

giòng dõi Sát-đế-lỵ có làm lễ đăng quang. 
 

kw< mya sax¡ smagmae -iv:yit,  
Làm sao ta có thể gần gũi cùng nàng được?” 
 

sa kwyit,  
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Nàng thưa rằng: 
 

dev nah<  naipnI,  
- “Tâu bệ hạ, thiếp không phải là một cô thợ hớt tỉa 

râu tóc. 
 

Aip äaü[Syah< Êihta,  
Mà thiếp chính là con gái của một Bà-la-môn. 
 

ten devSy pTNyw¡ dÄa,   
Cha thiếp tiến dâng lên nhằm mục đích làm vợ của bệ 

hạ.” 
 

raja kwyit,  
Nhà vua hỏi lại rằng: 
 

ken Tv< naiptkmR iz]aipta,  
- “Ai đã chỉ dạy cho nàng công việc hớt tỉa râu tóc.” 
 

sa kwyit,  
Nàng đáp lại rằng: 
 

ANt>puirkai->,  
- “Các vương phi ở hậu cung.” 
 

raja=h, n -UySTvya naiptkmR ktRVy<, 
Nhà vua nói rằng: 
 

yavÔaja¢mih;I Swaipta,  
- “Nàng không cần phải làm công việc hớt tỉa râu tóc 

nữa.” 
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tya sax¡ ³Ifit rmte pircaryit,  
Sau đó nhà vua đã đưa nàng lên ngôi hoàng hậu rồi đã 

vui thú, hưởng lạc, gần gũi cùng nàng. 
 

sa AapÚsÅva s<v&Äa,  
Nàng đã mang thai. 
 

yavdòana< nvana< masanamTyyat! àsUta,  
Trải qua thời gian tám chín tháng là thời kỳ khai hoa 

nở nhụy. 
 

tSya> puÇae jat>, 
Nàng đã hạ sanh một người con trai. 
 

tSy ivStre[ jaitmh< k«Tva [p&CDit]  
Khi làm lễ kỷ niệm ngày sinh của hoàng tử, (nàng đã 

được hỏi rằng): 
 

ik< k…marSy -vtu nam,  
- “Hãy đặt tên gì cho hoàng tử?” 

sa kwyit,  
Nàng trả lời rằng: 
 

ASy darkSy jatSy Azaeka=iSm s<v&Äa,  
- “Khi đứa bé này được sanh ra, ta không buồn bã. 
 

tSyazaek #it nam k«tm!, 
Vậy hoàng tử được đặt tên là Aśoka.”1 
 

                                                   
1 Śoka nghĩa là buồn bã, sầu muộn, tiếp đầu ngữ “a” có nghĩa là không; 
Aśoka nghĩa là không buồn bã, không sầu muộn.  
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yavdœ iÖtIy> puÇae jat>,  
Rồi người con trai thứ hai được sanh ra. 
 

ivgte zaeke jats! tSy vItzaek #it nam k«t<, 
Buồn bã đều biến mất vào ngày sanh nên hoàng tử 

được đặt tên là Vītaśoka. 
 

Azaekae Ê>SpzRgaÇ>, ra}ae ibNÊsarSyani-àet>, 
Aśoka có làn da sần sùi nên không được vua 

Bindusāra yêu quý. 
 

Aw raja ibNÊsar> k…mar< prIi]tukam> ip¼lvTsa£                

jIv< pirìajkmamÙyte,  
Lúc bấy giờ, vua Bindusāra có ý muốn tuyển chọn ra 

một hoàng tử nên cho mời đạo sĩ Piṅgalavatsājīva: 
 

%paXyay k…mara<Stavt! prI]yam>,   
- “Này đại sư, trẫm muốn tuyển chọn các hoàng tử. 
 

k> zKyte mmaTyyadœ raJy< kariytu<,  
Người nào có thể trị vì vương quốc sau khi trẫm băng 

hà?” 
 

ip¼lvTsajIv> pirìajk> kwyit,  
Vị đạo sĩ Piṅgalavatsājīva đáp lại rằng: 
 

ten ih dev k…maranaday suv[Rm{fpmu*an< ingRCD 

prI]yam>,  
- “Tâu bệ hạ, nếu như vậy thì xin hãy đưa các hoàng tử 

đến vườn hoa Suvarṇamaṇḍapa rồi chúng ta sẽ tuyển chọn 
sau.” 
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yavÔaja k…maranaday suv[Rm{fpmu*an< ingRt>, 
Khi ấy, nhà vua đã đưa các hoàng tử đến vườn hoa 

Suvarṇamaṇḍapa.  
 

yavdzaek> k…marae maÇa caeCyte,  
Lúc bấy giờ, mẹ của Aśoka đã bảo chàng rằng: 
 

vTs raja k…maran! prIi]tukam> suv[Rm{fpmu*an< gt>,  
- “Này con, nhà vua có ý muốn tuyển chọn các hoàng 

tử nên đã đi đến vườn hoa Suvarṇamaṇḍapa rồi.  
 

Tvmip tÇ gCDeit,  
Con cũng thế, hãy đi đến đó đi.” 
 

Azaek> kwyit,  
Aśoka đáp lại rằng: 
 

ra}ae=hmni-àetae dzRnenaip,  
- “Nhà vua không ưa thích gì sự có mặt của con đâu. 
 

ikmh< tÇ gim:yaim,  
Con đi đến đó làm gì?” 
 

sa kwyit,  
Người mẹ nói rằng: 
 

twaip gCDeit,  
- “Cho dù là như thế, con cũng phải đi.” 
 

Azaek %vac,    
Aśoka trả lời rằng: 
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Aahar< àe;y, 
- “Mẹ hãy cho người đem cơm đến nhé.” 
 

yavdzaek> paqilpuÇaiÚgRCDit, raxguÝen ca¢amaTy£ 

puÇe[ae−>,  
Khi Aśoka rời thành Pāṭaliputra, con trai của viên 

quan đầu triều là Rādhagupta đã nói rằng: 
 

Azaek Kv gim:ysIit,  
- “Aśoka, bạn đi đâu thế?” 
 

Azaek> kwyit,  
Aśoka trả lời rằng: 
 

raja* suv[Rm{fpe %*ane k…maran! prI]yit,  
- “Hôm nay, nhà vua đang tuyển chọn các hoàng tử ở 

vườn hoa Suvarṇamaṇḍapa.” 

tÇ ra}ae mh‘kae hiStnagiStóit,  
Khi ấy, Rādhagupta đang ngồi trên con long tượng đồ 

sộ của nhà vua. 
 

yavdzaekStiSmn! mh‘ke=i-éý suv[Rm{fpmu*an< gTva 

k…mara[a< mXye=Ç p&iwVya< àStIy in;sad, 
Sau đó, Aśoka đã leo lên con long tượng đồ sộ ấy đi 

đến vườn hoa Suvarṇamaṇḍapa và đã ngồi xuống trên mặt 
đất ngay giữa các vị hoàng tử. 

 

yavt! k…mara[amahar %pnaimt>,  
Rồi thức ăn của các vị hoàng tử đã được dâng đến. 
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AzaekSyaip maÇa zaLyaedn< dixs<imï< m&Ñajne àei;t<,  
Phần Aśoka cũng thế gồm có cơm gạo Sāli trộn với sữa 

đựng trong chậu sứ đã được mẹ gởi đến. 
 

ttae ra}a ibNÊsare[ ip¼lvTsajIv> pirìajkae=i-iht>,  
Lúc bấy giờ, vua Bindusāra đã nói với vị đạo sĩ 

Piṅgalavatsājīva rằng: 
 

%paXyay prI]Sv k…maran!,  
- “Này đại sư, hãy tuyển chọn các vị hoàng tử.  
 

k> zKyte mmaTyyadœ raJy< ktuRimit,  
Người nào có thể trị vì vương quốc sau khi trẫm băng 

hà?” 
 

pZyit ip¼lvTsajIv> pirìajk>,  
Vị đạo sĩ Piṅgalavatsājīva đã chọn ra. 
 

icNtyit c,  
Nhưng lại nghĩ rằng: 
 

Azaekae raja -iv:yit,  
“Aśoka sẽ trở thành vua. 
 

Ay< c ra}ae nai-àet>,  
Và vị này không được nhà vua ưa thích. 

 

yid kwiy:yaim Azaekae  raja -iv:ytIit naiSt me 

jIivt<,  
Nếu ta nói rằng: ‘Aśoka sẽ trở thành vua,’ e rằng 

mạng sống ta không còn.” 



Aśokavadānaṃ         Truyền Thuyết Vua Asoka  

 95

s kwyit,  
Vị ấy đã tâu rằng: 
 

deva-eden Vyakir:yaim,  
- “Tâu bệ hạ, thần sẽ công bố không nêu đích danh.” 
 

raja=h,  
Nhà vua nói rằng: 
 

A-eden Vyak…é:v,  
- “Ngươi hãy công bố không nêu đích danh đi.” 
 

Aah,  
Vị ấy nói rằng: 
 

ySy yan< zae-n< s raja -iv:yit,  
- “Vị sẽ trở thành vua là vị hoàng tử có phương tiện di 

chuyển sang trọng.” 
 

te;amekEkSy buiÏéTpÚa,  
Mỗi một người trong đám hoàng tử đều có ý nghĩ 

rằng: 
 

mm yan< zae-nmh< raja -iv:yaim,  
“Ta có phương tiện di chuyển sang trọng nên ta sẽ 

trở thành vua.” 
 

AzaekiíNtyit,  
Aśoka cũng nghĩ rằng: 
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Ah< hiStSkNxenagtae mm yan< zae-nmh< raja -

iv:yamIit,  
“Ta ngồi trên lưng voi đi đến vì thế ta có phương tiện 

di chuyển sang trọng nên ta sẽ trở thành vua.” 
 

raja=h,  
Nhà vua nói rằng: 
 

-UyStavdœ %paXyay prI]Sv,  
- “Này đại sư, hãy tuyển chọn kỹ hơn nữa.” 
 

ip¼lvTsajIv> pirìajk> kwyit,  
Vị đạo sĩ Piṅgalavatsājīva đã công bố rằng: 
 

dev ySyasnm¢< s raja -iv:yit, 
- “Tâu bệ hạ, vị sẽ trở thành vua là vị hoàng tử có chỗ 

ngồi cao quý nhất.”  
 

te;amekEkSy buiÏéTpÚa,  
Mỗi một người trong đám hoàng tử đều có ý nghĩ 

rằng:  
 

mmasnm¢<,  
“Chỗ ngồi của ta cao quý nhất.” 
 

AzaekiíNtyit,  
Aśoka cũng nghĩ rằng: 
 

mm p&iwvI Aasnmh< raja -iv:yaim,  
“Chỗ ngồi của ta là trái đất nên ta sẽ trở thành vua.” 
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@v< -ajn< -aejn< pan< ivStre[ k…mara[a< prIúy 

[paqilpuÇ<] àivò>, 
 Rồi vị đạo sĩ đã tuyển chọn các hoàng tử theo cách 

như thế cho đến vật đựng đồ ăn, thức ăn, nước uống xong đã 
quay về lại Pāṭaliputra. 

 

yavdzaekae maÇaeCyte,  
Rồi, người mẹ đã hỏi Aśoka rằng: 
 

kae Vyak«tae raja -iv:ytIit,  
- “Ai được công bố sẽ trở thành vua?” 
 

Azaek> kwyit,  
Aśoka trả lời rằng: 
 

A-eden Vyak«t<,  
- Điều công bố đã không nêu đích danh là: 

ySy yanm¢masn< pan< -ajn< -aejn< ceit s raja -

iv:ytIit,  
 “Vị sẽ trở thành vua là vị hoàng tử có phương tiện di 

chuyển, có chỗ ngồi, có nước uống, có vật đựng đồ ăn, có 
thức ăn cao quý nhất.” 

 

ywa  pZyaim Ah< raja -iv:yaim,  
Như thế, con thấy rằng con sẽ trở thành vua.  
 

mm hiStSkNx< yan< p&iwvI Aasn< m&Nmy< -ajn< zaLyaedn< 

dixVyÃn< -aejn< panIy< panimit, 
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Con có phương tiện di chuyển là lưng voi, chỗ ngồi là 
trái đất, vật đựng đồ ăn làm bằng sứ, thức ăn là cơm gạo Śāli 
trộn sữa, và thức uống là nước đã lọc kỹ.” 

 

tt> ip¼lvTsajIv> pirìajkae=zaekae raja -iv:ytIit 

tSy matrmarBx> seivtu<,  
Khi ấy, vị đạo sĩ Piṅgalavatsājīva (suy nghĩ rằng): 

“Aśoka sẽ trở thành vua,” nên đã bắt đầu phục vụ cho mẹ 
của ngài.  

 

yavt! tyaeCyte,  
Và đã được bà ta hỏi rằng: 
 

%paXyay ktr> k…marae ra}ae ibNÊsarSyaTyyadœ raja     

-iv:ytIit,  
- “Thưa đại sư, hoàng tử nào sẽ trở thành vua sau khi 

vua Bindusāra băng hà?” 
 

Aah,  
Vị ấy trả lời rằng: 
 

Azaek>,  
- Aśoka. 
 

tyaeCyte,  
Bà ta liền nói rằng: 
 

kdaict! Tva< raja inbRNxen p&CDet,      
- “Một ngày kia, có thể nhà vua sẽ ép buộc ngươi nói 

ra. 
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gCD Tv< àTyNt< smaïy,  
Ngươi hãy ra đi và nương náu ở chốn biên địa.  
 

yda z&[aei; Azaekae raja s<v&ÄStda=gNtVy<,  
Khi nào ngươi nghe được Aśoka đạt được ngôi vua khi 

ấy ngươi có thể quay về.”  
 

yavTs àTyNte;u jnpde;u s<iït>, 
Sau đó, vị đạo sĩ đã đến nương náu ở các nước biên 

địa. 
 
 

AŚOKA LÊN NGÔI VUA 
 

 

Aw ra}ae ibNÊsarSy t]izla nam ngr< ivéÏ<,  
Lúc bấy giờ, thành phố tên Takṣaśilā của vua 

Bindusāra nổi loạn. 
 

tÇ ra}a ibNÊsare[ Azaekae ivsijRt>,  
Vua Bindusāra đã phái Aśoka đến nơi ấy: 

gCD k…mar t]izlangr<, s<nahy,  
- “Này con, hãy đi đến và bao vây thành phố Takṣaśilā 

lại.” 
 

ctur¼blkay< dÄ<, yan< àhr[< c àiti;Ï<, 
Nhà vua cung cấp binh lực gồm bốn loại1 nhưng Aśoka 

đã từ chối các phương tiện vũ khí. 
 

yavdzaek> k…mar> paqilpuÇaiÚgRCDn! -&TyEivR}Ý>,   

                                                   
1 Bốn loại binh lực gồm có kỵ binh, tượng binh, xa binh, và bộ binh. 
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Sau đó, khi hoàng tử Aśoka rời thành Pāṭaliputra ra 
đi, người hầu cận đã thông báo rằng: 

 

k…mar nEvaSmak< sENyàhr[< ken vy< k< yaexyam>,  
- “Thưa hoàng tử, chúng ta không có quân đội và vũ 

khí gì cả, chúng ta sẽ chiến đấu với cái gì và chiến đấu cách 
nào?” 

 

ttae=zaekenai-iht<, 
Khi ấy, Aśoka tuyên bố rằng: 
 

yid mm raJyvEpaKy< k…zlmiSt sENyàhr[< àaÊ-Rvtu,  
- “Nếu ta có phước trổ quả làm vua thì xin quân đội và 

vũ khí hãy hiện ra.” 
 

@vmu− e k…mare[ p&iwVyamvkazae dÄae devtai-> 

sENyàhr[ain caepnItain,  
Khi nghe vị hoàng tử nói như vậy, trái đất đã nứt ra và 

chư thiên đã đem lại quân đội và vũ khí. 
 

yavt! k…marítur¼e[ blkayen t]izla< gt>, 
Sau đó, vị hoàng tử đã lên đường đi Takṣaśilā cùng với 

binh lực gồm bốn loại. 
 

ïuTva t]izlainvaisn> paEra AxRt&tIyain yaejnain   

mageR zae-a< k«Tva pU[R"qmaday àTyuÌta>,  
Nghe được tin, các cư dân sinh sống trong thành phố 

Takṣaśilā sau khi trang hoàng đường phố dài hai do-tuần 
rưỡi đã đi ra hoan nghênh, (mỗi người) đem lại một lọ đầy 
(hoa). 

 

àTyuÌMy c   kwyiNt,  
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Họ đã hoan nghênh và nói rằng: 
 

n vy< k…marSy ivéÏa naip ra}ae ibNÊsarSy,  
- “Chúng tôi không chống lại hoàng tử, cũng không 

chống lại vua Bindusāra.  
 

Aip tu ÊòamaTya ASmak< pir-v< k…vRiNt,  
Nhưng chỉ vì các vị tham quan đối xử tồi tệ đối với 

chúng tôi.” 
 

mhta c sTkare[ t]izla< àveizt>, 
Rồi họ đã rước Aśoka vào thành Takṣaśilā với cung 

cách trọng thể. 
 

@v< ivStre[ Azaeek> ozraJy< àveizt>,  
Aśoka đã được rước vào vương quốc Khaśa cũng hoàn 

toàn tương tợ như thế. 
 

tSy ÖaE mhan¶aE s<iïtaE,  
Aśoka đã sử dụng đến hai vệ sĩ lực lưỡng. 
 

ten taE v&Åya s<iv-−aE,  
Ngài đã chu cấp đời sống cho họ. 
 

tSya¢t> pvRtan!  s<iDNdNtaE s<àiSwtaE,  
Dù phải chẻ đôi những ngọn núi, hai người ấy luôn 

tiến bước ở phía trước của Aśoka. 
 

devtai-íae− <,  
Chư thiên đã thông báo rằng: 
 

Azaekítu-aRgc³vtIR -iv:yit,  
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- “Aśoka sẽ trở thành Chuyển Luân Vương bốn cõi. 
 

n kenicdœ ivraeixtVyimit,  
Chớ có người nào chống lại.” 
 

ivStre[ yavdasmuÔa p&iwvI Aa}aipta, 
Thời gian trôi qua, trái đất này cho đến tận các biển 

đều được quy thuận. 
 

yavt! susIm> k…mar %*anat! paqilpuÇ< àivzit,   
Lúc bấy giờ, hoàng tử Susīma từ vườn hoa đi về lại 

thành phố Pāṭaliputra.  
 

ra}ae ibNÊsarSya¢amaTy> oLvaqk> paqilpuÇaiÚgRCDit,  
Vị quan đầu triều của vua Bindusāra bị sói đầu đang 

rời khỏi thành Pāṭaliputra.  
 

tSy susImen k…mare[ ³Ifai-àaytya oqka mUi×R 

paitta,  
Hoàng tử Susīma với ý định đùa giỡn đã dùng lòng 

bàn tay vỗ lên đầu của ông ta.  
 

yavdmaTyiíNtyit,  
Khi ấy, vị quan đã nghĩ rằng:  
 

#danI— oqka< inpatyit,  
“Hôm nay, ngươi vỗ bằng lòng bàn tay.  
 

yda raja -iv:yit tda zô< patiy:yit,  
Đến khi trở thành vua rồi ngươi sẽ vỗ bằng gươm 

đao.  
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twa kir:yaim ywa rajEv n -iv:yit,  
Ta sẽ làm mọi cách để ngươi không thể trở thành 

vua được.”  
 

ten pÂamaTyztain i-Úain,  
Ông ta đã làm lung lạc năm trăm vị quan triều đình 

khác rằng:  
 

Azaekítu-aRgc³vtIR inidRò>,  
“Aśoka đã được tiên tri là Chuyển Luân Vương bốn 

cõi. 
 

@t< raJye àitóapiy:yam>,  
Chúng ta sẽ đưa người lên ngôi vua.” 
 

t]izlaí punrœ ivraeixta>, 
Và thành Takṣaśilā lại nổi loạn. 
 

yavÔa}a susIm> k…marSt]izlamnuàei;t>,  
Khi ấy, hoàng tử Susīma được nhà vua phái đến 

Takṣaśilā.  
 

n c zKyte s<namiytu<,  
Nhưng không thể dẹp yên được. 
 

ibNÊsarí raja GlanI-Ut>,  
Và vua Bindusāra đã trở bệnh. 
 

tenai-iht<,         
Nhà vua ra lệnh rằng: 
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susIm< k…marmanyt,  
- “Hãy gọi hoàng tử Susīma đến đây.  
 

raJye àitóapiy:yamIit,  
Ta sẽ đưa nó lên ngôi vua.  
 

Azaek< t]izla< àvezyt, 
Hãy bảo Aśoka đi vào thành Takṣaśilā.” 
 

yavdmaTyErzaek> k…marae hirÔya àilÝ>,  
Khi ấy, các vị triều thần đã bôi nghệ đỏ lên người của 

hoàng tử Aśoka.  
 

la]a< c laehpaÇe KvawiyTva Kvaiwten rsen laehpaÇai[ 

æ]iyTva DaeryiNt,  
Và nấu nhựa cây màu đỏ trong chậu bằng đồng rồi đổ 

vào các chậu khác nhựa cây đã được nấu ấy rồi đem để một 
góc (thông báo rằng):  

 

Azaek> k…marae GlanI-Ut #it,  
“Hoàng tử Aśoka đã trở bệnh rồi.” 
 

yda ibNÊsar> SvLpavze;àa[> s<v&ÄStda=maTyErzaek> 

k…mar> svaRl»arE-UR;iyTva ra}ae ibNÊsarSyaepnIt>,  
Đến khi vua Bindusāra đã kiệt quệ chỉ còn lại chút hơi 

thở yếu ớt, các vị triều thần đã trang phục cho hoàng tử 
Aśoka tất cả đồ trang sức rồi đem lại gần bên vua Bindusāra:  

 

#m< tavdœ raJye àitóapy,  
“Ngài hãy lập người này lên ngôi vua. 
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yda susIm Aagtae -iv:yit tda t< raJye 

àitóapiy:yam>, 
  Đến khi Susīma trở về chúng tôi sẽ lập Susīma lên 

ngôi vua sau.” 
 

ttae ra}a éi;t>,  
Do đó, nhà vua đã nổi giận.  
 

Azaeken cai-iht<,  
Khi ấy Aśoka đã tuyên bố rằng: 
 

yid mm xmeR[ raJy< -vit devta mm p”< b×Ntu,  
- “Nếu ngai vàng này thật sự dành cho ta, xin chư 

thiên hãy đội vương miện cho ta.” 
 

yavdœ devtai-> p”ae bÏ>,  
Khi ấy, vương miện đã được chư thiên đội vào.  
 

t< †òœva ibNÊsarSy ra} %:[< zaei[t< muoadagt<, yavt! 

kalgt>, 
Chứng kiến điều ấy, vua Bindusāra đã hộc máu nóng 

từ trong miệng ra và băng hà. 
 

yda=zaekae raJye àitióts! tSyaeXv¡ yaejn< y]a> [Aadez<] 

z&{viNt, Axae yaejn< naga>,  
Khi Aśoka được lập lên ngôi vua, các loài dạ-xoa ở 

phía trên của người một do-tuần và loài rồng ở phía dưới 
một do-tuần đã nghe tiếng. 

 

ten raxguÝae=¢amaTy> Swaipt>, 
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Aśoka đã lập Rādhagupta làm quan đầu triều. 
 

susImenaip ïut< ibNÊsarae raja kalgtae=zaekae raJye 

àitiót>,  
Susīma cũng đã hay tin vua Bindusāra đã băng hà và 

Aśoka được lập lên ngôi vua. 
 

#it ïuTva c éi;tm_yagt>,  
Nghe vậy, Susīma đã nỗi cơn giận. 
 

Tvirt< c tSmadœ dezadœ Aagt>, 
Rồi từ xứ ấy vội vã quay trở về. 
 

Azaekenaip paqilpuÇe ngre @kiSmn! Öare @kae n¶> 

Swaipt>,  
Ở trong thành Pāṭaliputra, Aśoka cũng đã bố trí một 

vệ sĩ tại một cửa thành.  
 

iÖtIye iÖtIySt&tIye raxguÝ> pUvRÖare Svymev 

raja=zaekae=viSwt>, 
Vệ sĩ kia ở cửa thành thứ hai, Rādhagupta ở cửa thành 

thứ ba, còn ở cửa thành phía đông thì chính vua Aśoka đích 
thân trấn giữ. 

 

raxguÝen c pUvRiSmn! Öare yÙmyae hStI Swaipt>,  
Ở cửa thành phía đông, Rādhagupta đã thiết lập một 

con voi giả tạo. 
 

tSyaepir AzaekSy c àitma inimRta,  
Phía trên con voi có đặt hình tượng của Aśoka. 
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pirtí piroa< oniyTva oidra¼arEí pUriyTva t&[enaCDa* 

[sa] pa<zunakI[aR,  
Xung quanh đã được đào hào cắm đầy chông loại gỗ 

cứng, phủ cỏ che kín rồi lấy đất rắc lên.  
 

susImíai-ihtae yid zKyse=zaek< "atiytu< rajeit, 
Susīma đã được thông báo rằng: “Nếu ngài có thể giết 

được Aśoka thì mới lên ngôi vua được.” 
 

s yavt! pUvRÖar< gt>,  
Khi ấy, Susīma đã đi đến cánh cửa phía đông (nghĩ 

rằng):  
 

Azaeken sh yaeTSyamIit,  
“Ta sẽ giao chiến với Aśoka.” 
 

A¼arpU[aRya< piroaya< pitt>,  
Nhưng đã bị rơi vào hào cắm đầy chông. 

tÇEv canyen VysnmapÚ>,     
Và chết ngay tại nơi ấy một cách khổ sở.  
 

yda c susIm> à"aitts! tSyaip mhan¶ae -Ôayuxae 

naça=nekshöpirvar>,  
Khi Susīma đã bị giết chết, vệ sĩ hầu cận của Susīma 

tên là Bhadrāyudha và vài ngàn tuỳ tùng đã xuất gia. 
 

s -gvCDasne àìijtae=hRn! s<v&Ä>, 
Vị ấy sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế 

Tôn đã chứng đạt quả vị A-la-hán. 
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AŚOKA HUNG BẠO 

 
 

yda=zaekae raJye àitiót> s tErmaTyErv}a†Zyte,  
Từ khi lên ngôi vua, Aśoka đã bị các vị quan trong 

triều tỏ ý xem thường.  
 

tenamaTyana< zasnawRmi-iht<,  
Nhằm giáo dục các vị quan ấy, Aśoka đã nói rằng: 
 

-vNt> pu:pv&]an! )lv&]a<í iDÅva k{qkv&]an! 

pirpalyNtu,  
- “Này các khanh, hãy đốn ngã các cây cho hoa và các 

cây cho trái và hãy bảo tồn các cây có gai nhọn.” 
 

AmaTya Aa÷>,  
Các vị quan đã tâu rằng: 
 

deven k…Ç †ò<,  
- “Quân vương đang xem xét chuyện gì?  
 

Aip tu k{qkv&]an! iDÅva pu:pv&]a> )lv&]aí pir£ 

paliyTVya>,  
Phải chăng nên đốn ngã các cây có gai nhọn và bảo 

tồn các cây cho hoa và các cây cho trái?” 
 

tEyaRvt! iÇrip ra} Aa}a àitkilta,  
Và họ đã ngăn cản lệnh vua đến ba lần. 
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ttae ra}a éi;ten Ais< in:kaez< k«Tva pÂanammaTyztana< 

izra<is iDÚain, 

 
Khi ấy, đức vua đã nổi giận, rút gươm ra, và chém đầu 

năm trăm vị quan trong triều. 
 

yavdœ raja=zaekae=pre[ smyenaNt>purpirv&tae vsNtkale 

smye pui:pt)ilte;u padpe;u pUvRngrSy %*an< gt>,  
Vào một dịp khác lúc tiết trời vào xuân, các cây cối 

đang đươm hoa kết trái. Khi ấy, vua Aśoka có các hầu thiếp 
tuỳ tùng đã đi đến vườn thượng uyển ở phía đông thành phố.  

 

tÇ c piræmta=zaekv&]> supui:ptae †ò>,  
Trong khi đi dạo quanh ở nơi ấy, vua đã thấy một cây 

Aśoka đang trổ hoa rực rỡ. 
 

ttae ra}ae mma=y< shnama #Tynunyae jat>,  
Do đó, nhà vua (nghĩ rằng): “Cây này mang tên của 

ta,” và đã khởi ý ưa thích. 

s c raja=zaekae Ê>SpzRgaÇ>,  
Và đức vua Aśoka có cơ thể sần sùi. 
 

ta yuvtySt< neCDiNt Sàòu<,  
Nên đám hầu thiếp trẻ trung ấy không muốn vuốt ve 

nhà vua.  
 

yavdœ raja ziytStSyaNt>pure[ rae;e[ tSmadzaekv&]at! 

pu:pai[ zaoaí iDÚa>, 
Rồi nhà vua đã ngủ thiếp đi, đám hầu thiếp của nhà 

vua vì bực bội nên đã bẻ trụi các hoa và cành của cây Aśoka.  
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yavdœ ra}a àitbuÏen sae=zaekv&]ae †ò>,  
Đến khi nhà vua thức giấc thấy cây Aśoka.  
 

p&òaí tÇSwa> ken s iDÚ>,  
Nên đã hỏi các người hầu đang đứng ở nơi ấy: - “Ai đã 

chặt cây ấy vậy?” 
 

te kwyiNt devaNt>puirkai-irit,      
Họ đã đáp rằng: - “Tâu bệ hạ, là các hầu thiếp.” 
 

ïuTva c ra}a=m;Rjaten pÂôIztain ikiqkE> s<veò(     

dGxain, 
Nghe thế, nhà vua đã nổi lôi đình rồi cho quấn vải 

thiêu sống cả năm trăm người đàn bà ấy. 
 

tSyemain Azu-ain AalaeKy c{fae raja c{fa=zaek   

#it VyvSwaipt>, 
Khi chứng kiến những sự tàn bạo ấy, dân chúng đã gọi 

vị vua hung bạo ấy là “Aśoka hung bạo.” 
 

yavdœ raxguÝena¢amaTyenai-iht>,  
Lúc bấy giờ, quan đầu triều Rādhagupta mới tâu rằng: 
 

dev n s†z< Svymeve†zmkay¡ ktu¡,  
- “Tâu bệ hạ, ngài phải đích thân phải làm những việc 

không đáng làm như thế là không được hợp lý.  
 

Aip tu devSy vXyxatka> pué;a> SwapiytVya ye devSy 

vXykr[Iy< zaexiy:yiNt,  
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Tốt hơn hết, ngài nên bổ nhậm các đao phủ là những 
người sẽ thi hành các việc xử trảm cho bệ hạ.” 

 

yavÔa}a rajpué;a> àTyu−a vXy"at< me magRXvimit, 
Sau đó, quân binh triều đình đã được nhà vua phái đi: 

“Hãy tìm cho ta một đao phủ.” 
 

yavt! tÇ naitËre pvRtpadmUle kvRqk<,  
Lúc bấy giờ, tại một nơi không xa lắm có một ngôi 

làng nhỏ ở dưới chân núi.  
 

tÇ tÙvay> àitvsit,  
Nơi ấy, có một người thợ dệt sinh sống.  
 

tSy puÇae jat>,  
Ông ta có một đứa con trai. 

 

igirk #it namxey< k«t<,  
Nó được đặt tên là Girika. 
 

c{fae ÊòaTma matr< iptr< c pir-a;te, 
Gã có bản tính xấu xa và hung bạo, luôn chưởi mắng 

cha mẹ.  
 

darkdairkaí tafyit,  
Gã còn đánh đập những đứa bé trai và gái nữa.  
 

ippIilkan! mi]kan! mUi;kan! mTSya<í jalen bifzen 

à"atyit,  
Gã dùng lưới và móc câu giết các loài kiến, ruồi, chuột, 

và cá.  
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c{fae darkStSy c{figirk #it namxey< k«t<, 
Vì đứa trẻ hung bạo nên nó được đặt tên là “Girika 

hung bạo.”  
 

yavdœ rajpué;E†Rò> pape kmRi[ àv&Ä>, s tEri-iht>,  
Khi đó, quân binh triều đình đã chứng kiến các hành 

động tàn ác ấy nên đã đi đến và hỏi gã ấy rằng: 
 

zKyse ra}ae=zaekSy vXykr[Iy< ktu¡,  
- “Ngươi có thể thi hành việc xử trảm cho vua Aśoka 

không?” 
 

s Aah,  
Gã đã trả lời rằng: 
 

k«TõSy jMbuÖIpSy vXykr[Iy< saxiy:yamIit, 
- “Ta có khả năng hoàn tất việc xử trảm toàn bộ đảo 

Jambu này.” 
  

yavdœ ra}ae inveidt<,  
Rồi sự việc đã được thông báo đến vua. 
 

ra}a=i-ihtmanIytaimit,  
Nhà vua nói rằng: - “Hãy đưa gã đến đây.” 
 

s c rajpué;Eri-iht>,  
Rồi quân binh nhà vua đã nói với gã rằng: 
 

AagCD raja TvamaþytIit,  
- “Hãy đi đến, nhà vua cho gọi ngươi.” 
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tenai-ihtm!,  
Gã nói rằng: 
 

Aagmyt, yavdh< mataiptravvlaekyamIit,      
- “Các vị đi trước đi. Tôi còn đi gặp cha mẹ nữa.” 
 

yavn! mataiptravuvac,  
Sau đó, gã đã nói với cha mẹ rằng: 
 

AMb tatanujanIXv< yaSyaMyh< ra}ae=zaekSy vXykr[Iy< 

saxiytu<,  
- “Mẹ à, cha à, hai người hãy bằng lòng đi. Con sẽ đi 

để thi hành việc xử trảm cho vua Aśoka.” 
 

ta_ya< c s invairt>,  
Và gã đã bị hai người cấm đoán. 
 

ten taE jIivtadœ VypraeiptaE,  
Nên gã đã đoạt lấy mạng sống của hai người.  
 

@v< yavdœ rajpué;Eri-iht>,        
Chính vì thế nên sau đó quân binh triều đình đã hỏi 

rằng: 
 

ikmw¡ icre[a_yagtae=is,  
- “Vì lý do gì ngươi lại lên đường chậm trễ vậy?” 
 

ten cEtt! àkr[< ivStre[araeict<,  
Và gã đã kể lại toàn bộ sự việc ấy. 
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s tEyaRvdœ ra}ae=zaekSyaepnaimt>,  
Sau đó, họ đã đưa gã đến quỳ trước vua Aśoka.  
 

ten ra}ae=i-iht<,  
Gã đã thưa với nhà vua rằng:  
 

mmawaRy g&h< karySveit,  
- “Xin ngài hãy xây một ngôi nhà theo ý định của 

thần.” 
 

yavdœ r}a g&h< karaipt<,      
 Và nhà vua đã cho dựng lên ngôi nhà.  
 

prmdaé[< ÖarmaÇrm[Iy<,  
Ngôi nhà ấy (bên trong) vô cùng kinh rợn. Nhưng 

(bên ngoài) rất hấp dẫn cho đến tận cửa lớn. 
 

tSy rm[Iyk< bNxnimit s<}a VyvSwaipta,  
Dân chúng đã đặt cho ngôi nhà cái tên là “Ngục tù 

hấp dẫn.”  

s Aah,  
Gã còn tâu thêm rằng: 
 

dev vr< me àyCD,  
- “Tâu bệ hạ, xin hãy ban cho tôi một ân huệ.  
 

yStÇ àivzet! tSy  n -Uyae ingRm #it,  
Kẻ nào đã bước vào ngôi nhà ấy thì không được trở ra 

nữa.” 
 

yavdœ ra}a=i-ihtm!,  
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Khi ấy nhà vua đã nói rằng: 
 

@vmiSTvit, 
- “Như vậy được đấy.” 
 

tt> s c{figirk> k…Š…qaram< gt>,  
Sau đó, gã Girika hung bạo đi đến tu viện Kukkuṭa.  
 

i-]uí balpi{ftsUÇ< pQit,  
Có vị tỳ khưu đang học bài “Kinh Hiền Ngu” 

(Bālapaṇḍitasūtra):  
 

sÅva nrke;UppÚa>,  
“Có những chúng sanh bị sanh vào địa ngục. 
 

yavn! nrkpala g&hITva=yaemYya< -UmavadIÝaya< 

s<àJviltayam! @kJvalI-Utayam! %Äankan! àitóaPy Ayaemyen 

iv:kM-[en muoÖar< iv:kM_y Ayaegufan! AadIÝan! àdIÝan! 

s<àJviltan! @kJvalI-Utan!  AaSye ài]piNt,  
Khi ấy, các người giữ địa ngục đã nắm lấy rồi vật họ 

nằm ngửa ở trên mặt đất làm bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, 
đã được đốt cháy thành ngọn lửa, trở thành một đám lửa 
cháy rực. Các người đó đã dùng một vật cản bằng sắt tống 
vào miệng rồi đổ những viên đạn bằng sắt đã được đốt cháy 
đỏ, đã được đốt cháy thành ngọn lửa, trở thành một đám lửa 
cháy rực vào trong miệng họ. 

 

ye te;a< sÅvanam! Aaeóavip dhiNt ijþamip k{Qmip 

k{Qnafmip ùdymip ùdysamNtmip AÙai[ AÙgu[anip 

dGXva Ax> à"riNt,  
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Các người đó đã đốt cháy luôn cả hai cái môi của 
những chúng sanh ấy, đốt cháy luôn lưỡi, luôn cả cổ họng, 
thực quản, trái tim và những bộ phận lân cận, xuyên tới ruột 
non ruột già rồi tuôn ra ở bên dưới.  

 

#yÎ‚>oa ih i-]vae nrka>, 
  
Này các tỳ khưu, đây chính là nỗi khổ sở ở các địa 

ngục. 
 

sÅva nrke;UppÚa>,  
Có những chúng sanh bị sanh vào địa ngục.  
 

yavn! nrkpala g&hITva AyaemYya<  -UmavadIÝaya< àdIÝaya< 

s<àJviltayam! @kJvalI-Utayam! %Äankan! àitóaPy Ayaemyen 

iv:kM-[en mUoÖar< iv:kM_y Kviwt< taèm! AaSye ài]piNt,  
Khi ấy, các người giữ địa ngục đã nắm lấy rồi vật họ 

nằm ngửa ra trên mặt đất làm bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, 
đã được đốt cháy thành ngọn lửa, trở thành một đám lửa 
cháy rực. Các người đó đã dùng một vật cản bằng sắt tống 
vào miệng rồi đổ đồng đỏ đang sôi vào trong miệng họ. 

 

yt! te;a< sÅvanam! AaeóaE Aip dhiNt ijþamip talu Aip 

k{Qmip k{Qnafmip AÙai[ AÙgu[anip dGXva Ax> 

à"riNt,  
Các người đó đã đốt cháy luôn cả hai cái môi của 

những chúng sanh ấy, đốt cháy luôn lưỡi, luôn cả vòm họng, 
luôn cả cổ họng, thực quản, xuyên tới các ruột non, ruột già 
rồi tuôn ra ở bên dưới.  

 

#yÎ‚>oa ih i-]vae nrka>, 
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Này các tỳ khưu, đây chính là nỗi khổ sở ở các địa 
ngục. 

 

siNt sÅva nrke;UppÚa>,  
Có những chúng sanh bị sanh vào địa ngục. 
 

yan! nrkpala g&hITva=yamYya< -UmavadIÝaya< 

s<àJviltayamekJvalI-Utayam! Ava'œmuoan! àitóaPyayaemyen 

sUÇe[ AadIÝen s<àJvilten @kJvalI-Uten AaS)aq( Ayaemyen 

k…Qare[AadIÝen s<àdIÝen s<àJvilten @kJvalI-Uten tú[uviNt 

s<tú[uviNt s<àtú[uviNt Aòa<zmip ;f<zmip cturömip v&Ämip 

m{flmip %Útmip Avntmip zaNtmip ivzaNtmip 

tú[uviNt,  
Khi ấy, các người giữ địa ngục đã nắm lấy rồi dí khuôn 

mặt của họ trên mặt đất làm bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, 
đã được đốt cháy thành ngọn lửa, trở thành một đám lửa 
cháy rực. Các người đó đã kéo căng họ ra bằng sợi chỉ bằng 
sắt đã được đốt cháy đỏ, đã được đốt cháy thành ngọn lửa, 
trở thành một đám lửa cháy rực rồi dùng một cái búa bằng 
sắt đã được đốt cháy đỏ, đã được đốt hoàn toàn cháy đỏ, đã 
được đốt cháy thành ngọn lửa, trở thành một đám lửa cháy 
rực chặt, chém, đẽo gọt họ thành hìmh tám cạnh, hình sáu 
cạnh, hình bốn cạnh, hình tròn, hình vòng cung; họ đã chém 
một cách nhẹ nhàng hoặc mạnh bạo ở phía trên lẫn phía 
dưới.  

 

#yÎ>oa ih i-]vae nrka>, 
Này các tỳ khưu, đây chính là nỗi khổ sở ở các địa 

ngục. 
 

siNt sÅva nrke;UppÚa>,  
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Có những chúng sanh bị sanh vào địa ngục.  
 

yan! nrkpala g&hITva AyaemYya< -UmavadIÝaya< àdIÝaya< 

s<àJviltayamekJvalI-Utayamva'œmuoan! àitóaPyayaemyen 

sUÇe[adIÝen àdIÝen s<àJviltenEkJvalI-UtenaS)aq(ayaemYya<    

-UMyamadIÝaya< àdIÝaya< s<àJviltaya< nEkJvalI-Utaya< tú[uviNt 

s<tú[uviNt s<pirtú[uviNt Aòa<zmip ;f<zmip cturömip 

m{flmip %Útmip Avntmip zaNtmip ivzaNtmip 

tú[uviNt,  
Khi ấy, các người giữ địa ngục đã nắm lấy rồi dí khuôn 

mặt của họ trên mặt đất làm bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, 
đã được đốt hoàn toàn cháy đỏ, đã được đốt cháy thành ngọn 
lửa, trở thành một đám lửa cháy rực. Các người đó đã kéo 
căng họ ra bằng sợi chỉ bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, đã 
được đốt cháy thành ngọn lửa, trở thành một đám lửa cháy 
rực rồi trên mặt đất bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, đã được 
đốt cháy thành ngọn lửa, nhưng không trở thành một đám 
lửa cháy rực; các người đó đã chặt, chém, đẽo gọt họ thành 
hìmh tám cạnh, hình sáu cạnh, hình bốn cạnh, hình tròn, 
hình vòng cung; các người đó đã chém một cách nhẹ nhàng 
hoặc mạnh bạo ở phía trên lẫn phía dưới.  

 

#yÎ‚>oa ih i-]vae nrka>, 
Này các tỳ khưu, đây chính là nỗi khổ sở ở các địa 

ngục. 
 

siNt sÅva nrke;UppÚa>,  
Có những chúng sanh bị sanh vào địa ngục.  
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yan! nrkpala g&hITva=yaemYya< -UmavadIÝaya< àdIÝaya< 

s<àJviltayamekJvalI-UtayamuÄankan! àitóaPy pÂivxbNxn£ 

kar[a< karyiNt,  
Khi ấy, các người giữ địa ngục đã nắm lấy rồi vật họ 

nằm ngữa ở trên mặt đất làm bằng sắt đã được đốt cháy đỏ, 
đã được đốt hoàn toàn cháy đỏ, đã được đốt cháy thành ngọn 
lửa, trở thành một đám lửa cháy rực. Các người đó đã hành 
hạ họ bằng hành phạt đóng cọc năm chỗ.  

 

%-yaehRStyaeraysaE kIlaE ³amiNt,  
Các người đó đã dùng hai cọc sắt đâm xuyên thủng hai 

bàn tay.  
 

%-yae> padyaeraysaE kIlaE ³amiNt,  
Các người đó đã dùng hai cọc sắt đâm xuyên thủng hai 

bàn chân.  
 

mXye ùdySyays< kIl< ³amiNt,  
Các người đó đã dùng cọc sắt đâm xuyên thủng ngay 

chính giữa trái tim.  
 

suÊ>oa ih i-]vae nrka>, 
Này các tỳ khưu, đây chính là nỗi khổ sở vô cùng ở các 

địa ngục. 
 

@v< pÂ vedna #it sae=ip (c{figirk>) k…éte,  
Khi ấy, Girika hung bạo đã suy xét: “Như vậy là năm 

cách khổ sở.”  
 

tt!s†zaí kar[a> sÅvanamarBx> kariytu< [sae=ip 

t½arke], 
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Rồi đã bắt đầu áp dụng các sự hành hạ giống y như 
vậy đối với mọi người. 

 
 

 
SAMUDRA Và SỰ HỐI CẢI CỦA AŚOKA 

 
 

yavCD+avSTyamNytm> sawRvah> pTNya sh mhasmuÔmv£ 

tI[R>,  
Vào lúc bấy giờ, trong thành Śrāvasti có một người 

thương buôn cùng vợ xuôi thuyền vượt đại dương.  
 

tSy sa pÆI mhasmuÔe àsUta,  
Người vợ của ông ta đã chuyển bụng đẻ ở giữa đại 

dương.  
 

darkae jatStSy smuÔ #it namxey< k«t<, 
Một đứa bé trai được sanh ra và được đặt tên là 

Samudra.1  
 

yavdœ ivStre[ Öadzi-vR;EmRhasmuÔaÊÄI[R>,  
Mười hai năm trôi qua, người thương buôn ấy đáp 

ngược thuyền vượt đại dương trở về. 
 

s c sawRvah> pÂi-xURtRztEmuRi;t>,  
Và đã bị năm trăm kẻ vô lại cướp bóc.  
 

sawRvah> s à"aitt>,  
Người thương buôn đã bị giết chết.  
 

                                                   
1 Samudra tiếng Sanskrit có nghĩa là đại dương. 
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s c smuÔ> sawRvahpuÇae -gvCDasne àìijt>, 
 Và Samudra, con trai của người thương buôn đã xuất 

gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn.  
 

s jnpdcairka<  crn! paqilpuÇmnuàaÝ>, 
Trong khi du hành ở các xứ sở, Samudra đã đi đến 

Pāṭaliputra.  
 

s pUvaRŸe invaSy paÇcIvrmaday paqilpuÇ< ip{fay 

àivò>,  
Vào lúc sáng sớm, Samudra đã mặc y cầm y bát đi vào 

thành Pāṭaliputra để khất thực.  
 

sae=ni-}ya c rm[Iyk< -vn< àivò>,  
Do không biết, vị ấy đã đi vào khu nhà hấp dẫn.  
 

t½ ÖarmaÇrm[Iym_yNtr< nrk-vns†z< àit-y< †òœva 

c puninRgRNtukamí{figirke[avlaeikt>,  
Khi thấy được sự hấp dẫn chỉ đến bực cửa lớn, còn bên 

trong thì kinh sợ như chốn địa ngục, Samudra có ý muốn đi 
ra lại bên ngoài nhưng đã bị Girika hung bạo thấy được.  

 

g&hITva cae−>,  
Gã đã giữ lại và nói rằng: 
 

#h te inxnmups<gNtVyimit, ivStre[ kay¡, 
- “Ngươi sẽ tiêu tùng ở nơi đây. Sắp tới sẽ giải quyết.” 
 
 

ttae i-]u> zaekataeR va:pk{Q> s<v&Ä>,  
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Khi ấy, vị tỳ khưu bị khổ sầu dằn vặt khiến cho cổ 
họng bị nghẹn ngào.  

 

tenaeCyte,  
Girika đã hỏi rằng: 
 

ikimd< baldark #v édsIit,  
- “Tại sao ngươi lại khóc như đứa con nít vậy?” 
 

s i-]u> àah, 
Vị tỳ khưu ấy trả lời rằng: 
 

n zrIrivnaz< ih -Ô zaecaim svRz>, 

mae]xmaRNtray< zaecaim -&zmaTmn>. 
Ôi bạn hiền ơi,  

tôi hoàn toàn không khóc 
vì sự tiêu tán của thân này; 

nhưng tôi thật sự khóc cho điều chướng ngại  
đến pháp giải thoát của bản thân. 

 

ÊlR-< àaPy manu:y< àìJya< c suoaedya<, 

zaKyis<h< c zaStar< punSTyúyaim ÊmRit>. 
Sanh làm người là điều khó đạt được, 

và sự xuất gia đem lại điều an lạc. 
với tâm buồn bã, ta sẽ phải từ giã một lần nữa  

bậc Đạo Sư là chúa sơn lâm của giòng dõi Śākya. 
 

tenaeCyte,  
Girika đã nói với vị ấy rằng: 

 

dÄvrae=h< n&pitna,  
- “Nhà vua đã ban cho ta quyền hành.  
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xIrae -v, naiSt te mae] #it,  
Hãy chuẩn bị đi. Không có giải thoát cho ngươi đâu.” 
 

tt> ské[EvRcnESt< i-]u> ³m< yacit Sm, mas< yavt!,  
Khi ấy, vị tỳ khưu với giọng đầy bi mẫn đã nài xin 

được sống thêm một tháng.  
 

sÝraÇmnu}at>, 
Nhưng chỉ được cho phép bảy đêm. 
 

s olu mr[-yaeiÖ¶ùdy> sÝraÇe[ me n -ivtVyimit 

Vyaytmit> s<v&Ä>, 
Vị ấy, trong tâm thật sự bị kinh động vì nỗi sợ hãi về 

sự chết đã chợt nảy sanh ra ý nghĩ này: “Ta chỉ còn tồn tại 
trong khỏang bảy ngày thôi.” 

 

Aw sÝme idvse AzaekSy ra}ae=Nt>puirka< k…mare[ sh 

s<r−a< inrIúyma[a< s<lpNtI— c †òœva shdzRnadev éi;ten    

ra}a taE Öavip t< carkmnuàei;taE,  
Khi ấy, vào ngày thứ bảy, một hầu thiếp của vua Aśoka 

có tình ý với một công tử trong lúc đang nhìn nhau trò 
chuyện đã bị vua nhìn thấy. Chính vì sự nhìn thấy ấy, nhà 
vua đã nổi lôi đình tống giam cả hai vào ngục. 

 

tÇ mUzlEryaÔae{yamSWyvze;aE k«taE,  
Nơi ấy, cả hai đã bị chày giã ở trong cối sắt chỉ còn lại 

xương.  
 

ttae i-]uStaE †òœva s<iv¶> àah, 
Do đó, vị tỳ khưu thấy cả hai như thế đã hỏang hốt nói 

lên rằng: 
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 Ahae kaéi[k> zaSta sMygah mhamuin>, 

 )enip{faepm< êpmsarmnviSwt<. 
“Ôi bậc Thầy đầy lòng bi mẫn 
vị hiền triết vĩ đại đã nói đúng 

thân này chỉ giống như bong bóng nước 
không có giá trị và không bền vững. 

 

 kv tdœ vdnkaiNtTv< gaÇzae-a Kv sa gta, 

 ixgSTvNyays<sar< rmNte yÇ bailza>. 
Vẻ đẹp của khuôn mặt kia giờ đâu rồi? 

Thân hình kiều diễm ấy giờ đâu rồi? 
Ôi bất hạnh thay chốn luân hồi hỗn độn 

chốn mà những kẻ si mê thỏa thích. 
 

 #dmalMbn< àaÝ< carke vsta mya, 

 ydaiïTy tir:yaim parm* -vaedxe>. 
Sống trong chốn ngục tù này,  
ta đã đạt được ấn chứng rằng 

sau khi thực hành điều ấy nên hôm nay 
ta sẽ vượt đến bờ kia của đại dương hiện hữu.” 

 ten ta< rjnI— k«Tõa< yuJyta buÏzasne, 

 svRs<yaejn< iDÅva àaÝmhRÅvmuÄm<. 
Rồi vị ấy đã nỗ lực trọn đêm ấy  

trong lời dạy của đức Phật;  
sau khi dứt bỏ được tất cả các điều ràng buộc,  

vị ấy đã chứng quả A-la-hán tối thượng. 
 

ttStiSmn! rjin]ye s i-]uí{figirke[aeCyte,  
 
Do đó, khi đêm ấy đã tàn, Girika hung bạo đã nói với 

vị tỳ khưu rằng: 
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i-]ae  ingRta raiÇrœ %idt AaidTy> kar[akalStveit,  
- “Này tỳ khưu, đêm đã tàn và mặt trời đã mọc, giờ là 

thời điểm hành hình của ngươi.” 
 

ttaei-]urah,  
Khi ấy, vị tỳ khưu đã trả lời rằng: 
 

dI"aRyumRmaip ingRta raiÇrœ %idt AaidTy> puranu¢hkal 

#it,  
- “Đời của ta cũng đã dài, giờ đêm đã tàn và mặt trời 

đã mọc, giờ là thời điểm của sự thành tựu tối thượng.  
 

yweò< vtRtaimit, 
Hãy tiến hành theo ý thích.” 
 

c{figirk> ¢ah,  
Girika hung bạo đã nói lại rằng: 
 

navgCDaim ivStIyRta< vcnmetidit,  
- “Tôi không hiểu được, xin giải thích câu nói ấy.” 
 

ttae i-]urah, 
Do đó, vị tỳ khưu đã nói rằng: 

 

 mmaip ùdyadœ "aera ingRta maehzvRrI, 

 pÂavr[s<CDÚa ¬eztSkrseivta. 
Màn đêm khủng khiếp của sự si mê 

được bao phủ bởi năm pháp chướng ngại 
gần gũi với phường trộm cướp là phiền não, 

giờ cũng đã rời khỏi tâm của ta rồi. 
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 %idtae }ansUyRí mnaen-is me zu->, 

 à-ya ySy pZyaim ÇElaeKyimh tÅvt>. 
Và ánh sáng trí tuệ đã mọc lên 

sáng rực nơi bầu trời tâm trí của ta, 
nhờ ánh sáng ấy, ta đã nhìn thấy được 

bản thể thật sự của cõi tam giới này. 
 

 pranu¢hkalae me zaStuv&RÄanuvitRn>, 

 #d< zrIr< dI"ayuRyRweò< i³ytaimit. 
Giờ là thời điểm của sự thành tựu tối thượng, 
 ta sẽ thực hành theo việc làm của bậc Đạo Sư. 

Thân này tồn tại cũng đã dài rồi, 
xin ngươi hãy tiến hành theo như ý thích. 

 

ttSten in"&R[en daé[ùdyen prlaekinrpe]e[ rae;aivòen 

bødkaya< SwaLya< nréixrvsamUÇpUrI;s<k…laya< mhalaeýa< 

ài]Ý>,  
Sau đó, gã có trái tim tàn bạo không chút nhân tính và 

tràn đầy giận dữ không màng đến đời sau đã quăng Samudra 
vào trong một cái chảo lớn bằng sắt chứa đầy nước lổn chổn 
những máu me tuỷ xương phân và nước tiểu người.  

 

à-UteNxnEíai¶> àJvailt>,  
Gã đã đốt lửa lên rồi thêm củi vào.  
 

s c b÷napINxn]ye[ n s<tPyte,  
Mặc dầu gã đã tiêu thụ rất nhiều củi đốt nhưng vẫn 

không làm nóng chảo được.  
 

tt> pun> àJvaliytu< ceòte,  
Do đó, gã có ý muốn đốt lại ngọn lửa khác.  
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yda tSyaip n  àJvlit ttae ivcayR ta< laehI— pZyit,  
Rồi gã vẫn không đốt lên được ngọn lửa; do đó, gã đã 

trở nên bối rối và nhìn vào cái chảo. 
 

t< i-]u< pÒSyaepir pyR»e[aepivò< †òœva c ttae ra}e 

invedyamas,  
Và sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đang ngồi ở tư thế 

kiết già trên một đóa hoa sen, gã đã thông báo cho nhà vua 
biết.  

 

Aw rajin smagte àai[shöe;u s<inpitte;u s           

i-]uvERneykalmve]ma[>  
Khi ấy nhà vua đã đi đến cùng với cả ngàn người tùy 

tùng, vị tỳ khưu ấy biết đó là thời điểm để giáo huấn. 
 

\iÏ< smuTpa* s tNmuøt¡ laeýNtrSw> sillaÔagaÇ>, 

inrI]ma[Sy jnSy mXye n-Stl< h<s #vaeTppat. 
Vào thời điểm ấy, với thân hình không lấm chút nước nào  

vị ấy vẫn ngồi trong lòng chảo an trú vào thần thông 
như chim thiên nga đang lội trên làn nước,  

và vị ấy đã bay lên giữa đám người đang nhìn chăm chú. 
 

ivicÇai[ c àaithayaRi[ dzRiytumarBx>,  
Sau đó, vị ấy bắt đầu thị hiện nhiều điều kỳ diệu.  
 

vúyit ih, 
Và được mô tả như vầy: 
 

AxeRn gaÇe[ vv;R taeymxeRn jJval ÷tazní, 

v;R|! Jvl<íEv rraj y> oe dIÝaE;ixàöv[ev zEl>. 
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Với nửa thân hình, vị ấy làm nước tuôn ra, 
và nửa kia làm tóe ra ngọn lửa. 

Vừa làm mưa rơi vừa làm ngọn lửa rực cháy, 
vị ấy chói sáng trên không trung 
như ngọn núi đá với giòng chảy 
của những cỏ cây đang rực lửa. 

 

tmuÌt< Vyaeiç inzaMy raja k«taÃilivRSmy)…‘v±>, 

%ÖI]ma[s! tmuvac xIr< kaEtuhlat! ik<icdh< ivv]u>. 
Chăm chú nhìn vị ấy đang ngự giữa hư không, 

nhà vua mồm há hốc vì ngạc nhiên vội chắp tay lên.  
Vẫn nhìn ngước lên và vì quá ngạc nhiên 

nhà vua đã nói với bậc tự tại ấy rằng: 
 

mnu:ytuLy< tv saEMy êpm&iÏà-avStu nrantITy, 

n iníy< ten iv-ae ìjaim kae nam -avStv zuÏ-av. 
“Hỡi hiền nhân, trẫm muốn nói lên một điều: 

Hình dáng ngài cũng như nhân loại, 
nhưng năng lực thần thông vượt quá con người; 

vì thế, hỡi bậc có thần lực, 
Trẫm ngại ngần không dám xác quyết 

hỡi bậc có bản chất thanh tịnh 
người là ai, bản thể thế nào?   

 

tt! saMàt< äUih mmedmw¡ ywa àjanaim tv à-av<, 

}aTva c te xmRgu[à-avan! ywabl< iz:yvdacrem. 
Xin hãy giải thích thật rõ ràng 
cho Trẫm ý nghĩa của việc này 

như thế Trẫm hiểu được năng lực của ngài. 
Khi đã hiểu được sức mạnh và đức hạnh của ngài 

 Trẫm sẽ hành xử như là người đệ tử 
đúng theo năng lực.  
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ttae i-]u> àvcnpir¢ahkae=y< -iv:yit -gvÏatu< c 

ivStrIkir:yit mhajnihtaw¡ c àitpTSyt #it mTva 

Svgu[muÑavy<Stm! %vac, 
Khi ấy, vị tỳ khưu biết được rằng: “Người này sẽ hiểu 

được trọn vẹn lời giảng dạy và sẽ khuếch trương xá-lợi của 
đức Thế Tôn và đáp ứng được sự lợi ích và sự tấn hóa lớn 
lao cho loài người” nên đã giải thích về đức hạnh của mình 
rồi nói với nhà vua rằng: 

 

Ah< mhakaéi[kSy rajn! àhI[svaRövbNxnSy, 

buÏSy puÇae vdta< vrSy xmaRNvy> svR-ve:vs−>. 
Tâu đại vương, ta không còn bị vướng vào sự hiện hữu, 

là người nối giòng Giáo Pháp, 
và là đệ tử của đức Phật, 

ngài là đấng Đại Bi,  
là bậc đã đoạn trừ tất cả các lậu hoặc và trói buộc, 

là vị Pháp sư tối thượng. 
 

daNten daNt> pué;;R-en zaiNt< gtenaip zm< à[It>, 

mu− en s<sarmha-ye_yae inmaeRi]tae=h< -vbNxne_y>. 
Ta đã được huấn luyện 

bởi đấng Điều Phục là chúa của loài người; 
ta đã được hướng dẫn đến sự an tịnh  

nhờ vào vị đã đạt đến sự tịnh tĩnh; 
ta đã được giải thoát khỏi sự ràng buộc của sự tái sanh 

bởi vị đã thoát ly nỗi khổ lớn lao là sự luân hồi. 
 

Aip c mharaj Tv< -gvta Vyak«t>,  
Hơn nữa, tâu đại vương, ngài đã được đức Thế Tôn 

tiên tri rằng:  
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v;Rztpirinv&RtSy mm paqilpuÇe ngre=zaekae nam raja  

-iv:yit,  
‘Sau khi ta vô dư Niết Bàn được một trăm năm, ở 

trong thành Pāṭaliputra sẽ có một vị vua tên là Aśoka.  
 

ctu-aRgc³vtIR xmRrajae yae me zrIrxatUn! vEStairkan! 

kir:yit,  
Vị ấy là một vị Chuyển Luân Vương của bốn cõi, là 

một vị vua chân chánh, và sẽ làm cho các ngọc xá-lợi của ta 
được phân phát lan rộng ra xa.  

 

cturzIitxmRraijkashö< àitóapiy:yit,  
Vị ấy sẽ cho dựng lên tám mươi bốn ngàn tháp thờ 

xá-lợi.’ 
 

#d< c deven nrks†z< Swanmev Swaipt< yÇ àai[shöai[ 

inpaTyNte,  
Thế mà bệ hạ lại cho xây dựng nên chỗ này giống như 

một địa ngục và hàng ngàn sanh mạng đã bị giết ở nơi đây.  
 

tdhRis dev svRsÅve_yae=-yàdan< datu< -gvtí mnaerw< 

pirpUriytum!,  
Tâu bệ hạ, điều ngài nên làm là ban phát sự an lành 

cho tất cả chúng sanh và hoàn thành ý muốn của đức Thế 
Tôn.  

 

Aah c, 
Vị ấy còn nói thêm rằng: 

 

tSman! nreNÔ A-y< àyCD sÅve;u kaé{ypuraejve;u, 
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nawSy s<pUyR mnaerw< c vEStairkan! xmRxran! k…é:v. 
Này bậc chúa của thiên hạ, vì thế bệ hạ hãy ban phát 

sự an lành cho tất cả chúng sanh đang đợi chờ ân sủng. 
Hãy thực hiện các chốn thờ xá lợi ở khắp nơi  
và hoàn thành ước nguyện của bậc thầy tổ. 

 

Aw s raja buÏe smupjatàsad> k«tkrs<puqSt< i-]u< 

]myÚuvac, 
Khi ấy, đức vua với niềm tin được sanh khởi hướng về 

đức Phật nên đã chắp tay lên cầu xin sự tha thứ và nói với vĩ 
tỳ khưu rằng: 

 

dzblsut ]NtumhRsIm< k…k«timd< c tva* dezyaim, 

zr[m&i;mupEim t< c buÏ< g[vrmayRinveidt< c xm¡. 
Ôi đệ tử của đấng Thập Lực,  

hôm nay trẫm sám hối với ngài  
về hành động xấu xa ấy 

mong rằng ngài có thể tha thứ cho việc ấy. 
Trẫm xin quy y vị hiền triến ấy 

tức là đức Phật vị cao quý trong quần chúng 
và quy y Pháp 

được thuyết giảng bởi đấng cao thượng. 

Aip c, 
Hơn thế nữa: 
 

kraeim cE; Vyvsaym* tÌaErvat! tTàv[àsadat!, 

ga< m{fiy:yaim ijneNÔcETyEh¡sa<zuzŒeNÊblakkLpE>. 
Vì lòng tôn kính Phật,  

vì niềm tin sâu xa ở Phật. 
hôm nay, Trẫm thực hành điều đã khẳng định, 

Trẫm sẽ làm đẹp trái đất này 
với những bảo tháp thờ bậc Chúa Chiến Thắng 

có màu trắng như của vỏ sò, ánh trăng, hoặc loài cò vạc.   
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yavt! s i-]uStdEv \Ï(aàkaNt>,  
Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã ra đi bằng thần thông của 

chính bản thân.  
 

Aw raja=rBxae in:³aimtu<,  
Khi ấy, đức vua vừa mới cất bước. 
 

ttí{figirk> k«taÃilrœ %vac,  
Thì Caṇḍagirika đã chắp tay lên tâu rằng: 
 

dev lBxvrae=h< nEkSy ivingRm #it,  
- “Tâu bệ hạ, thần đã được ban một ân huệ rằng: 

‘Không ai được đi ra khỏi chốn này.’” 
 

raja=h,  
Nhà vua đáp rằng: 
 

ma tavn!, mampICDis "atiytu<,  
- “Chớ có làm thế, bộ ngươi muốn giết luôn cả ta hay 

sao?” 

s %vac,  
Gã ta trả lời: 
 

@vmev, 
- “Đúng như thế ạ.” 
 

raja=h,  
Nhà vua lại hỏi: 
 

kae=Smak< àwmtr< àivò>, 
- “Người nào trong hai ta đi vào (nơi này) trước?” 
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c{figirk %vac, Ah<, 
Caṇḍagirika trả lời rằng: - “Thần ạ.” 
 

ttae ra}a=i-iht<,  
Do đó, nhà vua đã nói rằng: 
 

kae=Çeit, 
- “Vậy thì ai sẽ ở lại nơi đây?” 
 

yavdœ vXyxatEg&RhIt>,  
Khi ấy, gã ta đã bị các viên xử trảm bắt lại.  
 

g&hITva c yÙg&h< àveizt>,  
Sau khi bị bắt, gã ta đã được đưa đến phòng tra trấn.  
 

àveziyTva dGx>,  
Sau khi bị đưa vào đó, gã đã bị thiêu cháy.  
 

t½ rm[Iyk< bNxnmpnIt<,  
Rồi, ngục tù hấp dẫn ấy đã được phá hủy.  
 

svRsÅve_yía-yàdanmnuàdÄ<. 
Và điều đảm bảo về sự an lành đã được ban phát đến 

tất cả chúng sanh. 
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TÁM MƯƠI BỐN NGÀN BẢO THÁP XÁ LỢI 
 
 

ttae raja -gvCDrIrxatu< ivStir:yamIit ctur¼e[ 

blkayen gTva=jatzÇuàitóaipt< Ôae[StUpmuTpaq( zrIrxatu< 

g&hItvan!,  
Sau đó, nhà vua (nghĩ rằng): “Ta sẽ phân phối rộng ra 

di thể xá lợi của đức Thế Tôn,” rồi đã cùng bốn loại quân 
binh đi đến bảo tháp Droṇa đã được Ajātaśatru ra lệnh xây 
dựng nên, mở ra và lấy đi di thể xá lợi.  

 

yÇ %Ïar[< c ivStre[ k«Tva xatuàTy<z< dÅv StUp< 

àTySwapyt!,  
Sau khi đã lấy lên toàn bộ xá lợi, đức vua đã để lại một 

phần xá lợi tại chỗ ấy và cho dựng nên một ngôi bảo tháp.  
 

@v< iÖtIy< StUp< ivStre[,  
Hoàn toàn xảy ra như vậy với ngôi bảo tháp thứ hai.  
 

-i−mtae yavt! sÝÔae[adœ ¢hay StUpa<í àitóaPy ram¢am< 

gt>, 
Cho đến bảo tháp droṇa thứ bảy, sau khi đã lấy đi xá 

lợi và cho xây dựng nên các bảo tháp với tâm thành kính, nhà 
vua đã đi đến Rāmagrāma. 

 

ttae raja nagEnaRg-vnmvtairt>,  
Sau đó, nhà vua đã được các loài rồng đưa đến chốn 

Long cung. 
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iv}Ýí,    
Và được thông báo rằng: 
 

vymSy [zrIrxatae>] AÇEv pUja< kir:yam #it,  
- “Chúng tôi sẽ cúng dường xá lợi này ngay chính ở 

chốn này.”  
 

yavdœ ra}a_ynu}at<, 
Và nhà vua đã chấp thuận.  
 

ttae nagrajen punrip nag-vnaÊÄairt>,  
Sau đó, nhà vua đã được Long Vương tiễn khỏi Long 

cung và đem lên lại (trần gian).  
 

vúyit ih, 
Việc ấy được thuật lại rằng: 
 

ram¢ame=iSt Tvòm< StUpm* nagaStTkal< -i−mNtae rr]u>, 

xatUnetSman! naeple-e s raja ïÏalU raja ySTvk«Tva jgam. 
Ngôi bảo tháp thứ tám ở Rāmagrāma ngày hôm nay 

vào thời ấy các Long Vương đã nhiệt tâm gìn giữ, 
và đức vua đã không lấy đi xá lợi từ chỗ ấy. 

Tỏ lòng kính trọng, đức vua đã ra đi với tâm tín thành. 
 

yavdœ raja cturzIitkr{fshö< kariyTva saEv[RêPy£ 

S)iqkvEËyRmya[a< te;u xatv> ài]Ýa>,  
Sau đó, nhà vua đã cho thực hiện tám mươi bốn ngàn 

hòm (nhỏ) làm bằng vàng, bạc, ngọc quý, pha lê và chứa xá 
lợi ở trong các tráp ấy.  
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@v< ivStre[ cturzIitk…M-shö< p”shö< c y]a[a< hSte 

dÅva ivsijRtm!,  
Như vậy, là toàn bộ tám mươi bốn ngàn lọ đựng cốt và 

(tám mươi bốn) ngàn bản khắc đã được trao tận tay các dạ-
xoa đem đi phân phối.  

 

AasmuÔaya< p&iwVya< hInaeTk«òmXyme;u ngre;u yÇ kaeiq> 

pirpUyRte tÇ xmRraijka àitóapiytVya, 
Ở trên trái đất này đến tận các đại dương, ở các thành 

phố nhỏ, lớn, hoặc trung bình, nơi nào có đủ một koṭi (người 
dân) thì sẽ được cho dựng lên một bảo tháp thờ xá lợi. 

 

tiSmn! smye t]izlaya< ;qœiÇ<zt! kaeq(>,  
Vào lúc bấy giờ, trong thành Takṣaśilā có (dân số) ba 

mươi sáu koṭi. 
 

tEri-iht<,  
Và dân chúng yêu cầu rằng:  
 

;qœiÇ<zt! kr{fkannuàyCDeit,  
- “Xin hãy ban cho ba mươi sáu hòm (đựng xá lợi).” 
 

raja icNtyit,  
Nhà vua đã suy nghĩ rằng:  
 

n yid vEStairka xatvae -iv:yiNt,  
“Nếu vậy sẽ không đủ xá lợi cho tất cả.” 
 

%pay}ae raja, tenai-iht<,  
Nên đã trù tính khéo léo và đã thông báo rằng: 
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pÂiÇ<zt! kaeq(> zaexiytVya>,  
- “Ba mươi lăm koṭi (người dân) sẽ được di chuyển 

đi.” 
 

ivStre[ yavdœ ra}a=i-iht<,  
Đến khi đã hoàn tất, nhà vua đã thông báo rằng: 
 

yÇaixktra -viNt yÇ c NyUntra tÇ n datVy<, 
 - “Nơi nào có hơn hoặc nơi nào kém hơn (một koṭi 

dân số) cũng không có nữa.” 
 

yavdœ raja k…Š…qaram< gTva Swivryzsmi-gMy %vac,  
Khi ấy, nhà vua đã đi đến tu viện Kukkutārāma để gặp 

trưởng lão Yaśas và nói rằng: 
 

Ay< me mnaerw>,  
- “Trẫm có điều ước muốn rằng:  
 

@kiSmn! idvse @kiSmn! mUøteR cturzIitxmRraijkashö< 

àitóapyeyimit,  
‘Tám mươi bốn ngàn bảo tháp thờ xá lợi được xây 

dựng hoàn tất trong cùng một lúc cùng một ngày.’” 
 

Swivre[ai-iht<,  
Vị trưởng lão đã đáp rằng: 

@vmStu, Ah< tiSmn! smye pai[na sUyRm{fl< 

àitCDadiy:yamIit, 
 - “Hãy như thế đi. Vào ngày hôm ấy, ta sẽ dùng bàn 

tay che đi ánh mặt trời.” 
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yavt! tiSmn! idvse Swivryzsa pai[na sUyRm{fl< 

àitCDaidt<,  
Rồi đến ngày hôm ấy, ánh mặt trời đã bị bàn tay của 

trưởng lão che đi.  
 

@kiSmn! idvse @kmuøteR cturzIitxmRraijkashö< 

àitóaipt<,  
Tám mươi bốn ngàn bảo tháp thờ xá lợi đã được xây 

dựng hoàn tất trong cùng một lúc cùng một ngày.  
 

vúyit c, 
Và được thuật lại rằng: 
 

ta_y> sÝ_y> pUivRka_y> k«it_yae xatu< tSy;eR> s ýupaday maEyR>, 

c³e StUpana< zardaæà-a[a< laeke sazIit ýiû catu>shö<. 
Chính vị Maurya ấy đã lấy đi xá lợi 

của bậc hiền triết ấy 
từ bảy chỗ thờ phượng trước đây, 

và đã thực hiện ở trần gian  
chỉ trong một ngày tám mươi bốn ngàn bảo tháp 

có ánh sáng rực rỡ như bầu trời vào mùa thu. 
 

yav½ ra}a=zaeken cturzIitxmRraijkashö< àitóaipt<    

xaimRkae xmRraja s<v&ÄStSy xmaRzaek #it s<}a jata,      
Sau khi tám mươi bốn ngàn bảo tháp thờ xá lợi đã 

được cho xây dựng hoàn tất bởi đức vua Aśoka, vị 
dharmarājā ấy trở thành chính trực nên vị ấy đã được gọi tên 
là “Dharmāśoka.”  

 

vúyit c, 
Và được thuật lại rằng: 
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AayaeR maEyRïI> s àjana< ihtaw¡ 

 k«Tõe StUpan! y> karyamas laeke, 

c{fazaekTv< àaPy pUv¡ p&iwVya< 

 xmaRzaekTv< kmR[a ten le-e. 
Vị quý tộc ấy, vinh quang của giòng Maurya 
đã cho xây dựng các bảo tháp ở khắp thế gian 

nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh. 
Trước đây, ở trên trái đất này 
được đặt tên là “Aśoka tàn bạo” 

do việc làm ấy xứng đáng là “Aśoka công minh.” 
 

pa<zuàdanavdan< ;fœiv<zitm<, 
Truyền thuyết về sự cúng dường nắm đất 

được chấm dứt. 
 

--ooOoo-- 
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