
Pāṃśupradānāvadānaṃ        Sự Cúng Dường Nắm Đất 

 34

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.” 



Aśokavadānaṃ         Truyền Thuyết Vua Asoka  

 35

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,  
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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.” 
 




