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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. 




