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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-- 
 
 
 




