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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: 
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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: 




