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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. 
 




