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za[kvaSyupaOyan< 
CÂU CHUYỆN VỊ ŚĀṆAKAVĀSĪ 

 
 

yda Swivre[ za[kvaisna %ému{fe pvRte ivhar> àitóa£ 

ipt> smNvahrit,  
Khi vị trưởng lão Śāṇakavāsin cho xây dựng tu viện ở 

núi Urumuṇḍa, ngài liền suy xét:  
 

ikmsaE gaiNxk %TpÚ>,  
“Không biết người buôn hương liệu đã được sanh ra 

chưa?”  

Awa*aip   naeTp*t #it,  
(Và biết rằng) “Cho đến hôm ấy, ông ta vẫn chưa 

chào đời.” 
 

pZyTyuTpÚ>,  
Rồi người đã chứng kiến sự ra đời của ông ta.  
 

s yavt! smNvahrit,  
Một thời gian sau, vị trưởng lão lại suy xét:  
 

yae=saE tSy puÇ %pguÝae naça=l][kae buÏae inidRòae yae 

mm v;Rztpirinv&RtSy buÏkay¡ kir:ytIit ikmsavuTpÚ>,  
“Con trai ông ta tên Upagupta được chú nguyện sẽ 

trở thành một vị Phật không có các hảo tướng. Người này, 
sau khi ta Niết-bàn một trăm năm, sẽ làm phận sự của một 
vị Phật. Giờ không biết đứa bé đã được sanh ra chưa?”  
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A*aip naeTp*t #it,  
(Và biết rằng) “Cho đến hôm ấy, đứa bé vẫn chưa 

chào đời.” 
 

pZyTy*aip naeTp*te, 
 Vào thời điểm đó, vị trưởng lão biết rõ đứa bé vẫn 

chưa chào đời. 
 

ten yavÊpayen guÝae gaiNxkae -gvCDasne=i-àsaidt>,  
Rồi vị trưởng lão đã dùng nhiều phương thức để làm 

cho người buôn hương liệu tên Gupta an trú niềm tin vào 
Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

 

s yda=i-àsÚStda Swivr> s<b÷lEi-R]ui-> saxRmekidvs< 

tSy g&h< àivò>,  
Đến khi ông ta đã khởi tâm tín thành, khi ấy vị trưởng 

lão cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đi đến nhà của ông ta. 
 

ApriSmÚhin AaTmiÖtIy>,  
Vào một ngày khác, chỉ có vị trưởng lão và một vị nữa.  
 

ANyiSmÚhin @kakI,  
Vào một ngày kia, chỉ còn một mình vị trưởng lão.  

 

yavdœ guÝae gaiNxk> iSwivr< za[kvaisnmekaikn<  †òœva 

kwyit,  
Khi người buôn hương liệu tên Gupta thấy chỉ còn 

một mình vị trưởng lão Śāṇakavāsin mới nói rằng: 
 

n oLvayRSy kiít! píaCD+m[>,  
- “Không lẽ ngài không có sa-môn nào hầu cận sao?” 
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Swivr  %vac,  
Vị trưởng lão đáp rằng: 

 

jraxmaR[a< k…tae=Smak< píaCD+m[ae -vit,  
- “Chúng tôi đã già cả, kiếm đâu ra sa-môn hầu cận? 

 

yid keicCD+Ïapuraege[ àìjiNt te=Smak< píaCD+m[a    

-viNt,  
Chỉ có người nào xuất gia với động cơ là đức tin mới 

chịu làm sa-môn hầu cận cho chúng tôi.” 
 

guÝae gaiNxk %vac,  
Người buôn hương liệu tên Gupata mới nói rằng: 

 

AayaRh< tavdœ g&hvase pirg&Ïae iv;ya=i-rtí, n mya 

zKy< àìijtu<, 
- “Bạch ngài, tiếc rằng tôi chỉ là người tại gia có nhiều 

vướng bận và còn đam mê khoái lại trần tục nữa nên tôi 
không thể xuất gia được. 

 

Aip tu yae=Smak< puÇae -vit t< vymayRSy píaCD+m[< 

daSyam>,  
Nhưng khi nào chúng tôi có được đứa con trai, chúng 

tôi sẽ cho nó làm sa-môn hầu cận ngài.” 
 

Swivr %vac,  
Vị trưởng lão đáp lại rằng: 

 

vTs @vmStu,  
- “Này đạo hữu, hãy như vậy đi. 
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Aip tu †Fàit}a< SmrewaSTvimit,  
Nhưng ngươi nhớ giữ lời hứa cho chắc chắn đó.” 

 

yavdœ guÝSy gaiNxkSy puÇae jat>,  
Một thời gian sau, đứa con trai của người buôn hương 

liệu tên Gupta chào đời. 
 

tSyañguÝ #it namxey< k«t<, 
Đứa bé được đặt tên là Aśvagupta. 

 

s yda mhan! s<v&ÄStda Swivrza[kvasI guÝ< gaiNxk£ 

mixgMyaevac,  
Đến khi người con trai đã trưởng thành, vị trưởng lão 

Śāṇakavāsin mới đến gặp người buôn hương liệu tên Gupta 
và nói rằng: 
 

vTs Tvya àit}at< yae=Smak< puÇae -iv:yit t< vymayRSy 

píaCD+m[< daSyam>,  
- “Này đạo hữu, ngươi có hứa rằng: ‘Khi nào chúng tôi 

có được đứa con trai, chúng tôi sẽ cho nó làm sa-môn hầu 
cận ngài.’  
 

Ay< c puÇae jat>,  
Giờ đứa con trai đã được sanh ra. 
 

AnujanIih àìajiy:yamIit,  
Ngươi hãy đồng ý đi, ta sẽ làm lễ xuất gia cho nó.” 
 

gaiNxk %vac,  
Người buôn hương liệu đáp lại rằng: 
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AayR AymSmakmekpuÇ>,  
- “Bạch ngài, chúng tôi chỉ có một đứa con trai. 

 

m;RyaNyae yae=Smak< iÖtIy> puÇae -iv:yit t< vymayRSy 

píaCD+m[< daSyam>, 
Xin ngài hãy kiên nhẫn, chúng tôi sẽ có đứa con trai 

thứ hai, chúng tôi sẽ cho nó làm sa-môn hầu cận ngài.” 
 

yavt! Swivrza[kvasI smNvahrit,  
Khi ấy, vị trưởng lão Śāṇakavāsin mới suy xét rằng: 

 

ikmy< s %pguÝ>,  
- “Phải chăng đứa con trai này là Upagupta?” 

 

pZyit neit, ten Swivre[ai-iht @vmiSTvit, 
Vị trưởng lão biết được rằng: “Không phải,” nên mới 

nói rằng: - “Hãy như vậy đi.” 
 

tSy  yavdœ iÖtIy> puÇae jat>,  
Đến khi đứa con trai thứ hai của người buôn hương 

liệu chào đời. 
 

tSy xnguÝ #it nam k«t<,  
Đứa bé được đặt tên là Dhanugupta.  

 

saeip yda mhan! s<v&ÄStda Swivrza[kvasI guÝ< 

gaiNxkmuvac,   
Cũng thế, khi người con trai đã trưởng thành, vị 

trưởng lão Śāṇakavāsin mới đến gặp người buôn hương liệu 
tên Gupta và nói rằng: 
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vTs Tvya àit}at< yae=Smak< puÇae -iv:yit t< vymayRSy 

píaCD+m[< daSyam>,  
- “Này đạo hữu, ngươi có hứa rằng: ‘Khi nào chúng tôi 

có được đứa con trai, chúng tôi sẽ cho nó làm sa-môn hầu 
cận ngài.’  

 

Ay< c te puÇae jat>,  
Giờ đứa con trai này của ngươi đã được sanh ra.  
 

AnujanIih àìajiy:yamIit,  
Ngươi hãy đồng ý đi, ta sẽ làm lễ xuất gia cho nó.” 
 

gaiNxk %vac,  
Người buôn hương liệu đáp lại rằng: 

 

AayR m;Ry @kae=Smak< bihxaR ÔVy< s<ciy:yit 

iÖtIyae=Ntg&Rhe pirpaln< kir:ytIit,  
- “Bạch ngài, xin ngài hãy kiên nhẫn. Đứa con trai đầu 

của chúng tôi sẽ trông nom công việc bên ngoài, đứa thứ nhì 
sẽ cai quản việc trong nhà. 

 

Aip tu yae=Smak< t&tIy> puÇae -iv:yit s AayRSy dÄ>, 
Vả lại, chúng tôi sẽ có đứa con trai thứ ba, nó sẽ được 

dâng cho ngài.”  
 

yavt! Swivrza[kvasI smNvahrit,  
Khi ấy, vị trưởng lão Śāṇakavāsin mới suy xét rằng: 
 

ikmy< s %pguÝ>,  
- “Phải chăng đứa con trai này là Upagupta?” 
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pZyit neit, tt> Swivr %vac,  
Vị trưởng lão biết được rằng: “Không phải,” nên mới 

nói rằng: 
 

@vmiSTvit,  
- “Hãy như vậy đi.” 

 

yavdœ guÝSy gaiNxkSy t&tIy> puÇae jat>,  
Đến khi đứa con trai thứ ba của người buôn hương 

liệu tên Gupta chào đời. 
 

Ai-êpae dzRnIy> àasaidkae=it³aNtae manu;v[Rms<àaÝí 

idVyv[¡,  
Đứa bé rất xinh xắn, dễ thương, và có nét đáng yêu 

vượt hẳn vẻ đẹp của loài người và không kém gì vẻ đẹp của 
thần tiên. 

 

tSy ivStre[ jataE jaitmh< k«Tva %pguÝ #it nam 

k«tm!,  
Vào ngày thôi nôi của đứa bé, sau khi làm lễ sinh nhật, 

đứa bé được đặt tên là Upagupta. 
 

sae=ip yda mhan!  s<v&Äae yavt! Swivrza[kvasI guÝ< 

gaiNxkmi-gMyaevac,    
Cũng thế, khi người con trai đã trưởng thành, vị 

trưởng lão Śāṇakavāsin mới đến gặp người buôn hương liệu 
tên Gupta và nói rằng: 
 

vTs Tvya àit}at< yae=Smak< t&tIy> puÇae -iv:yit t<   

vymayRSy daSyam> píaCD+m[aweR,  
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- “Này đạo hữu, ngươi có hứa rằng: ‘Khi nào chúng tôi 
có được đứa con trai thứ ba, chúng tôi sẽ cho nó đến ngài 
để làm sa-môn hầu cận.’ 

 

Ay< te t&tIy> puÇ %TpÚ>,  
Giờ đứa con trai thứ ba này của ngươi đã được sanh 

ra. 
 

AnujanIih àìajiy:yamIit,  
Ngươi hãy đồng ý đi, ta sẽ làm lễ xuất gia cho nó.” 
 

guÝae gaiNxk %vac,  
Người buôn hương liệu đáp lại rằng: 

 

AayR smyt>, yda=la-ae=nuCDedae -iv:ytIit  

tda=nu}aSyaim, 
- “Bạch ngài, ổn thỏa rồi. Khi mà không lời và cũng 

không lỗ thì tôi sẽ đồng ý thôi.” 
 

yda ten smy> k«tStda mare[ svaRvtI mwura gNxaivòa,  
Vào thời điểm xảy ra sự việc, Ma vương đã làm cho 

toàn bộ khu vực Mathurā khao khát hương liệu. 
 

te (mwuravaisn>) sveR %pguÝskazadœ gNxan! ³I[iNt,  
Tất cả cư dân ở Mathurā đều đến mua hương liệu từ 

nơi Upagupta.  
 

s  à-Utan!   ddait, 
Chàng ta đã bán ra rất nhiều. 
 

yavt! Swivrza[kvasI %pguÝskaz< gt>,  
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Rồi vị trưởng lão Śāṇakavāsin đã đi đến gặp 
Upagupta. 
 

%pguÝí gNxap[e iSwt>,  
Khi ấy, Upagupta đang đứng tại quán bán hương liệu. 
 

s xmeR[ Vyvhar< kraeit, gNxan! iv³I[Ite, 
Chàng bán hương liệu và thực hiện công việc bán 

buôn một cách chân thật.  
 

s Swivre[ za[kvaisnai-iht>,  
Vị trưởng lão Śāṇakavāsin đã hỏi chàng rằng: 

 

vTs kI†zaSte icÄcEtiska> àvtRNte,  
- “Này con, loại tâm vương và tâm sở nào của con 

đang vận hành vậy? 
 

i¬òa va=i¬òa veit,  
Loại bị ô nhiễm hay không bị ô nhiễm vậy?” 

 

%pguÝ %vac,  
Upagupta đáp rằng: 

 

AayR nEv janaim kI†za> i¬òaiíÄcEtiska> kI†za 

Ai¬òa #it,  
- “Bạch ngài, con cũng không biết loại tâm vương và 

tâm sở nào bị ô nhiễm, loại nào không bị ô nhiễm.”  
 

Swivrza[kvasI %vac,  
Vị trưởng lão Śāṇakavāsin mới nói rằng: 
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vTs yid kevl< icÄ< pir}atu< zKyis àitp]< maeciytu<,  
- “Này con, nếu con có thể nhận biết rõ từng tâm 

vương một thì con mới giải thoát khỏi chướng ngại.” 
 

ten tSy k«i:[kpi”ka dÄa pa{fuirka c,  
Rồi vị trưởng lão đã cho chàng trai nhiều hòn sỏi màu 

đen và màu trắng (và đã chỉ dạy rằng):  
 

yid i¬ò< icÄmuTp*te k«i:[ka< pi”ka< Swapy,  
- “Nếu tâm bị ô nhiễm sanh khởi, con hãy sắp ra một 

viên sỏi màu đen.  
 

Awa=i¬ò< icÄmuTp*te pa{fura< pi”ka< Swapy,  
Khi nào tâm không bị ô nhiễm sanh khởi, con hãy sắp 

ra một viên sỏi màu trắng.  
 

Azu-a< mnis k…é, buÏanuSm&it< c -avySveit, tenaSy 

Vypidò<, 
Con hãy quán tưởng về đề mục bất tịnh và tiến tu đề 

mục niệm Phật.” 
 

tSy yavdarBxa Ai¬òaiíÄcEtiska> àvitRtu<,  
Rồi các tâm vương và tâm sở không bị ô nhiễm của 

chàng đã bắt đầu xuất hiện.  
 

s ÖaE -agaE k«i:[kana< Swapyit, @k< pa{fuirka[a<,  
Mới đầu, chàng đã sắp ra hai phần sỏi đen mà chỉ có 

một phần sỏi trắng. 
 

yavdx¡ k«i:[kana< Swapyit, Ax¡ pa{fuirka[a<,  
Về sau, chàng chỉ phải sắp ra một nửa sỏi đen và một 

nửa sỏi trắng.  
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yavdœ ÖaE -agaE pa{firka[a< Swapyit, @k< k«i:[kana<, 
Rồi đến lúc chàng đã sắp ra hai phần sỏi trắng và chỉ 

có một phần sỏi đen.  
 

yavdnupUveR[ svaR{yev zu¬ain icÄaNyuTp*Nte,  
Cứ như thế tiếp tục đến khi toàn bộ các tâm sanh lên 

đều thánh thiện. 
 

s pa{fuirka[amev pi”ka< Swapyit,  
Các viên sỏi chàng sắp ra đều là màu trắng. 
 

xmeR[ Vyvhar< kraeit, 
Chàng đã tu tập một cách đúng đắn. 

 
 

CÂU CHUYỆN NÀNG VĀSAVADATTĀ 
 
 

mwuraya< vasvdÄa nam gi[ka,  
Ở Mathurā có một cô gái điếm hạng sang tên 

Vāsavadattā. 
 

tSya dasI %pguÝskaz< gTva gNxan! ³I[ait,  
Cô tớ gái của nàng đã đi đến quán của Upagupta mua 

hương liệu. 
 

sa vasvdÄya caeCyte,  
Và nàng Vāsavadattā đã nói với cô tớ gái rằng: 

 

dairke mu:yte s gaiNxkSTvya bøn! gNxan! AanysIit,  
- “Này em, người bán hương liệu này đã bị em lấy 

trộm rồi, sao em lại mang về nhiều hương liệu thế này?” 
 




