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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.” 
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ïuTva canekain àai[ztshöai[ ingRtain, 
Nghe vậy, vô số trăm ngàn chúng sanh đã đi đến. 
 

yavt! SwivraepguÝ> smap*a=vlaekyit,  
Khi ấy, vị trưởng lão Upagupta đã nhập thiền và quán 

xét rằng: 
 

kw< twagtSy pir;n! in;{[a,  
“Đấng Như Lai đã sắp xếp hội chúng ngồi như thế 

nào?” 
 

pZyit caxRciNÔka=kare[ p;Rdœ AviSwta,  
Và vị ấy biết được hội chúng đã được sắp xếp có dạng 

một nửa của mặt trăng (bán nguyệt). 
 

yavdœ Avlaekyit kw< twagten xmRdezna k«ta,  
Rồi vị ấy đã quán xét xem đấng Như Lai đã thực hiện 

việc thuyết pháp như thế nào. 
 

pZyit pUvRkalkr[Iya< kwa< k«Tva sTys<àkazna k«ta,  
Vị ấy biết được rằng sự khai mở về chân lý được thực 

hiện sau khi bài pháp đã được tiến hành tuần tự theo thứ lớp. 
 

sae=ip pUvRkalkr[Iya< kwa< k«Tva sTys<àkazna< 

ktuRmarBx>, 
 Vị ấy cũng đã bắt đầu sự khai mở về chân lý sau khi 

đã giảng pháp tuần tự theo thứ lớp.  
 

mare[ c tSya< p;Rid mu−aharv;RmuTs&ò<,  
Và Ma vương đã tạo ra một trận mưa chuỗi ngọc rơi ở 

chỗ hội chúng ấy. 
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vEneyana< mna<is Vyak…lIk«tain,  
Tâm của những người vừa được giáo huấn đã bị xao 

lãng. 
 

@kenaip sTydzRn< n k«t<, 
Thậm chí không một ai thấu hiểu được chân lý. 
 

yavt! SwivraepguÝae Vyvlaekyit, kena=y< Vya]ep> k«t>, 

pZyit mare[, 
Khi ấy vị trưởng lão Upagupta đã quán xét xem ai đã 

tạo nên sự lộn xộn này, và biết được là do Ma vương. 
 

yavdœ iÖtIye idvse b÷trkae jnkayae ingRt>,  
Cho đến ngày thứ nhì, đám người đi nghe còn đông 

gấp bội (nghĩ rằng): 
 

%pguÝae  xm¡ dezyit, mu−ahar< c v;aeRpvi;Rtimit, 
“Upagupta sẽ thuyết giảng pháp. Và chuỗi ngọc sẽ 

rơi xuống như mưa. 
 

yavdœ iÖtIye=ip idvse SwivraepguÝen pUvRkalkr[Iya< kwa< 

k«Tva sTys<àkaznayamarBxaya< mare[ caSy p;Rid 

suv[Rv;RmuTs&ò<,  
Cũng vào ngày thứ nhì, sau khi đã giảng pháp tuần tự 

theo thứ lớp vị trưởng lão Upagupta vừa bắt đầu sự khai mở 
về chân lý thì Ma vương đã tạo ra một trận mưa vàng rơi ở 
chỗ hội chúng ấy. 

 

vEneyana<  mna<is s<]aei-tain,  
Tâm của những người vừa được giáo huấn đã bị giao 

động. 
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@kenaip sTydzRn< n k«t<, 
 Thậm chí không một ai thấu hiểu được chân lý. 
 

yavt! SwivraepguÝae Vyvlaekyit kenay< Vya]ep> k«t>, 

pZyit mare[ papIyseit, 
Khi ấy vị trưởng lão Upagupta đã quán xét xem ai đã 

tạo nên sự lộn xộn này, và biết được là do Ma vương, và còn 
quỷ quyệt hơn hôm trước nữa. 

 

yavt! t&tIye idvse b÷trkae jnkayae ingRt>,  
Cho đến ngày thứ ba, đám người đi nghe còn đông gấp 

bội (nghĩ rằng): 
 

%pguÝae  xm¡ dezyit, mu−av;¡ suv[Rv;¡ c pttIit,  
“Upagupta sẽ thuyết giảng pháp. Mưa ngọc và mưa 

vàng sẽ rơi xuống.” 
 

yavt! t&tIye=ip idvse SwivraepguÝ> pUvRkalkr[Iya< kwa< 

k«Tva sTyain AarBx> s<àkaziytu<, mare[ c naitËre 

naqkmarBx<, 
Cũng vào ngày thứ ba, sau khi đã giảng pháp tuần tự 

theo thứ lớp vị trưởng lão Upagupta vừa bắt đầu khai mở về 
chân lý thì Ma vương đã bắt đầu một buổi ca vũ ở bên cạnh. 

 

idVyain c va*ain s<àvaidtain,  
Những nhạc khí thần tiên đã được tấu lên. 
 

idVyaíaPsrsae naqiytu< àv&Äa>,  
Và các nàng tiên nữ Apsara đã quay cuồng nhảy múa. 
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yavdœ vItragae jnkayae idVyain êpai[ †òœva idVya<í 

zBdan! ïuTva mare[ak«ò>, 
Khi ấy, đám người vừa mới giảm nhẹ luyến ái sau khi 

thấy vẻ đẹp thần tiên và nghe được âm thanh của cung trời 
đã bị cuốn hút bởi Ma vương. 

 

Atae mare[aepguÝSy p;Rdœ Aak«òa,  
Do đó, hội chúng của Upagupta đã bị cuốn hút bởi Ma 

vương. 
 

àItmnsa mare[ SwivraepguÝSy izris mala bÏa,  
Với tâm hoan hỷ, Ma vương đã choàng một vòng hoa 

vào đầu vị trưởng lão Upagupta. 
 

yavt! SwivraepguÝ> smNvahirtumarBx>,  
Khi ấy, vị trưởng lão Upagupta bắt đầu quán xét xem: 
 

kae=y<, pZyit mar>,  
“Ai đây nhỉ?” và biết được là Ma vương. 
 

tSy buiÏéTpÚa,  
Vị ấy đã sanh khởi ý nghĩ rằng: 
 

Ay< marae -gvCDasne mhaNt< Vya]ep< kraeit,  
“Ma vương này gây nên xáo trộn lớn cho Giáo Pháp 

của đức Thế Tôn. 
 

ikmwRmy< -gvta n ivnIt>,  
Lý do gì Ma vương lại không được đức Thế Tôn tiếp 

độ?” 
 



Pāṃśupradānāvadānaṃ        Sự Cúng Dường Nắm Đất 

 42

pZyit mmay< ivney>,  
Và biết được rằng: “Ma vương sẽ do ta tiếp độ. 
 

tSy c ivnyat! sÅvanu¢hadh< -gvta Al][kae buÏae 

inidRò>, 
Ta đã được đức Thế Tôn chú nguyện sẽ là một vị 

Phật không có các hảo tướng để tiếp độ Ma vương và cũng 
vì lợi ích cho chúng sanh.”  

 

yavt! SwivraepguÝ> smNvahrit,  
Khi ấy, trưởng lão Upagupta mới quán xét tiếp: 
 

ikmSy ivneykal %piSwt AahaeiSvn! neit,  
“Không biết thời điểm để tiếp độ Ma vương đã đến 

hay chưa?” 
 

pZyit ivneykal %piSwt>,  
Và biết rằng thời điểm tiếp độ đã đến. 
 

tt> SwivraepguÝen Çy> k…[pa g&hIta>,  
Do đó, trưởng lão Upagupta đã sử dụng ba xác chết: 
 

Aihk…[p< k…k…Rrk…[p< mnu:yk…[p< c,  
Xác chết của một con rắn, xác chết của một con chó, 

và xác chết của một người đàn ông. 
 

\Ï(a c pu:pmalami-inmaRy marskazmi-gt>,  
Rồi với thần thông, vị trưởng lão đã biến hóa thành 

những tràng hoa và đi đến gần Ma vương. 
 

†òœva c marSy àIitéTpÚa, %pguÝae=ip mya=k«ò #it, 
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 Thấy vậy, Ma vương tỏ vẻ hài lòng: “Ngay cả 
Upagupta cũng bị ta lôi cuốn!” 

 

ttae mare[ SvzrIrmupnaimt<,  
Do đó, Ma vương đã hiện nguyên hình. 
 

SwivraepguÝ> Svymev b×ait,  
Vị trưởng lão Upagupta đích thân choàng tràng hoa 

vào. 
 

tt> Swivre[aepguÝen Aihk…[p< Aihk…[p< marSy izris 

bÏ<, k…k…Rrk…[p< ¢Ivaya< k[aRvs− < mnu:yk…[p< c, 
Do đó, trưởng lão Upagupta đã choàng vào đầu Ma 

vương xác chết của con rắn, xác chết của con chó vào cổ, và 
xác chết của người đàn ông được máng vào lỗ tai. 

 

tt> smal_yaevac, 
Và vị trưởng lão đã nói với Ma vương (đang đeo các 

tràng hoa) rằng: 
 

i-]ujnàitkªla mala bÏa ywEv me -vta, 

kaimjnàitkªl< tv k…[pimd< mya bÏ<. 
Giống như các tràng hoa  

được ngươi choàng cho ta đây 
không được đúng đắn lắm với người đã là vị tỳ khưu, 

thời việc ta choàng cho ngươi cái xác chết này 
cũng không thích hợp với người đầy dục vọng. 

 

yt! te bl< -vit tt! àitdzRySv 

 bÏaTmjen ih sha* smagtae=is, 

%†ÄmPyinli-Útr¼v±< 
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 VyavtRte mlyk…i];u sagraM->. 
Giờ bản lãnh gì ngươi có,  

hãy thể hiện ra 
vì hôm nay ngươi đối đầu  

với một người đã thành Phật. 
Cho dù dâng lên  

như những đợt sóng cồn bởi làn gió xoáy 
nước đại dương cũng phải lắng dịu  

trong những hang động Malaya. 
 

 Aw marSt< k…[pmpnetumarBx>,  
Khi ấy, Ma vương bắt đầu tháo gỡ cái xác chết ấy đi. 
 

prmip c SvymnuàivZy ippIilk #v AiÔrajmpnetu< n 

zzak,  
Nhưng bởi vì đã đích thân chấp nhận nên Ma vương 

không thể cởi bỏ ví như con kiến không thể lay chuyển ngọn 
Hy-mã-lạp-sơn vậy. 

 

sam;aeR vEhaysmuTpTy %vac, 
Không còn kham nhẫn, Ma vương bay lên không 

trung nói rằng: 
 

yid mae− …< n zKyaim k{Qat! ñk…[p< Svy<, 

ANye deva ih maeúyNte mÄae=_yixktejs>. 
Nếu đích thân ta không thể tháo ra 

khỏi cổ xác chết của con chó, 
các vị thiên thần khác sẽ tháo ra giùm 

vì quyền lực của họ trội hơn ta rất nhiều. 
 

Swivr %vac, 
Vị trưởng lão đã nói rằng: 
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 äüa[< ìj zr[< zt³tu< va 

 dIÝ< va àivz ÷tazm[Rv< va, 

 n ¬ed< n c pirzae;[< n -ed< 

 k{QSw< k…[pimd< tu yaSytIh.  
Hãy đi nương tựa vào  

đấng tạo hóa Brahmā hay thần Indra 
hãy lao vào ngọn lửa tế thần hay biển cả, 

nhưng cái xác chết  
đã được choàng ở cổ ấy 

cũng không trở thành ướt đẫm,  
ráo khô, hay tan rã. 

 

s mheNÔéÔaepeNÔÔiv[eñrymvé[k…vervsvadIna< devana£   

mi-gMy Ak«tawR @v äüa[mi-gt>, 
Ma vương đã đi đến các vị thiên thần như là 

Mahendra, Rudra, Upendra, Chúa Draviṇa, Yama, Varuṇa, 
Kuvera, Vasava, v.v… nhưng mục đích không thành nên đã đi 
đến đấng tạo hóa Brahmā.  

 

ten cae− <,  
Vị ấy đã nói rằng: 
 

m;Ry vTs, 
- “Con phải kiên nhẫn thôi.”  
 

 iz:ye[ dzblSy Svym&Ï(a k«taNtmyaRda, 

kSta< -eÄu< z−ae vela< vé[alySyev. 
Ai có thể cởi ra  
vòng trói buộc 

tạo nên bởi đệ tử của đấng Thập Lực  
với thần thông của người 
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có khả năng vô cùng tận  
như bờ kia của đại dương? 

 

Aip pÒnalsUÇEbRÏ‰va ihmvNtmuÏret! Kvict!, 

n tu tv k{Qas− < ñk…[pimdmuÏreymh<. 
Hơn nữa, bất cứ ai  

cũng có thể dùng sợi chỉ bằng cọng sen  
cột lại và dời đi dãy Hy-mã-lạp-sơn, 

nhưng ta không thể nào nhấc lên  
cái tràng hoa xác chó  

đã buộc vào cổ ngươi được. 
 

kam< mmaip mhdiSt bl< twaip  

 nah< twagtsutSy blen tuLy>, 

tejiSvna< n olu n Jvlne=iSt i 

 kNtu nasaE *uit÷Rtvhe rivm{fleya. 
Quyền năng của ta thì bao la theo ý muốn;  

dầu vậy quyền năng của ta  
vẫn không sánh bằng đệ tử của Như Lai.  

Không sai, về hào quang  
của những đấng quyền uy vẫn không có   

còn hào quang của vị ấy  
khác hẳn mặt trời đang chói sáng. 

 

marae=ävIt!,  
Ác ma đã nói rằng: 
 

ikimdanIma}apyis, k< zr[< ìjamIit, 
- “Vậy giờ đây, ngài chỉ dạy điều gì? Tôi sẽ nương tựa 

ai đây? » 
 

äüa=ävIt!, 
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Đấng tạo hóa Brahmā trả lời: 
 

zIº< tmev zr[< ìj y< smeTy  

 æòSTvm&iÏiv-vadœ yzs> suoa½, 

æòae ih y> i]ittle -vtIh  

 jNtuéiÄóit i]itmsavvlMBy -Uy>. 
Hãy gấp rút đi gặp và nương tựa vào  

chính người đã làm ngươi mất hết  
năng lực thần thông, danh tiếng, và khoái lạc. 

Bởi vì chúng sanh nào 
 bị té ngã trên mặt đất 

trước hết, kẻ ấy cần nương tựa  
vào mặt đất rồi mới đứng dậy được. 

 

Aw marStwagtiz:ysamWyRmupl_y icNtyamas, 
Khi ấy, Ác ma mới cảm nhận được năng lực của vị đệ 

tử đấng Như Lai và nghĩ rằng: 
 

äü[a pUJyte ySy iz:ya[amip zasn<, 

tSy buÏSy samWy¡ àmatu< kae nu z²…yat!. 
Ai có khả năng đo lường được  

năng lực của đức Phật 
khi đấng Brahmā còn cung kính  
lời dạy của các đệ tử của Ngài? 

 

ktuRkamae=-iv:yt! ka< iziò< ]mae n suìt>, 

ya< na=kir:yt! ]aNTya tu tenahmnuri]t>. 
Nếu Ngài có ý định Ngài đã ban hành phạt,  

  Ngài đã nhẫn nại không gia hình. 
Ngài không làm điều ấy vì tánh kiên nhẫn, 

 trái lại ta còn được Ngài bảo vệ. 
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ik< b÷na, 
Còn hơn thế nữa: 
 

A*avEim munemRhaké[ta< tSyaitmEÇaTmn> 

 svaeRpÔvivàmu−mnsíamIkraiÔ*uit>, 

maehaNxen ih tÇ tÇ s mya tEStEnRyE> oeidt> 

 tenah< c twaip nam bilna nEvaiày< ïaivt>. 
Cho đến hôm nay, ta mới biết được  

lòng bi mẫn lớn lao của đấng hiền triết. 
Ngài có bản tánh vô cùng từ bi, 
 tâm tư đã hoàn toàn thoát khỏi 

tất cả các điều ô nhiễm, 
và hào quang rực rỡ như núi vàng. 

Bởi vì mù quáng si mê ta đã khuấy rối ngài 
ở nhiều nơi và bằng mọi phương cách. 

Mặc dù như thế, bậc hùng mạnh ấy 
chưa bao giờ nói một lời khó chịu với ta. 

Aw kamxaTvixpitmaRrae naSTyNya gitrœ ANyÇ 

%pguÝkadeveit }aTva svRmuTs&Jy SwivraepguÝsmIpmupeTy 

padyaeinRpTyaevac,  
Khi ấy, Ác ma, vị chúa tể của cõi Dục giới hiểu được 

rằng: “Không còn lối thoát nào khác ngoại trừ một mình 
Upagupta,” nên cố bỏ qua tất cả đi đến với vị trưởng lão 
Upagupta quỳ xuống ở hai chân ngài và nói rằng: 

 

-dNt ikmividtmetdœ -dNtSy ywa baeixmUlmupaday   

mya -gvtae iviàyztain k«tain, k…t>, 
- “Bạch ngài đại đức, ngài đã biết rõ việc ta quấy rối 

ngài cũng như những việc xấu xa ta đã gây ra cho đức Thế 
Tôn kể từ thời điểm ở cội cây Bồ-đề. Tỷ dụ như: 
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zalaya< äaü[¢ame mamasa* s gaEtm>, 

-−CDedmip àaPy naka;IRn! mm iviày<. 
Trong ngôi nhà nơi làng của Bà-la-môn, 

 vị Gotama ấy đã bị ta đối đầu 
mặc dầu không nhận được chút gì cúng dường 

nhưng người vẫn không hành động gì xấu đối với ta. 
 

gaE-URTva spRvt! iSwTva k«Tva zakiqkak«it<, 

s mya=yaistae nawae n cah< ten ih<ist>. 
Khi thì ta biến làm bò, hoặc gỉa trang dưới lốt rắn 

hoặc thị hiện thành đoàn xe tải hàng hóa, 
ta đã gây khó khăn đến vị chúa ấy, 
thế mà người chẳng hãm hại lại ta. 

 

 Tvya punrh< vIr Ty®va ih shja< dya<, 

 sdevasurmXye;u laeke:v* ivfiMbt>. 
Nhưng hôm nay, ôi vị anh hùng,  

vì ngài đã quên đi lòng nhân ái bẩm sinh 
nên đã nhạo báng ta trước mọi người 

luôn cả chư thiên và a-tu-la nữa. 
 

iSwivrae=ävIt!,  
Vị trưởng lão đã nói rằng:  
 

papIyan! kwmprIúyEv twagtmahaTMye;u 

ïavkmups<hris, 
- “Này kẻ hiểm ác kia, sao ngươi không suy xét lại đem 

so sánh bản chất vĩ đại của đấng Thiện Thệ với người đệ tử?” 
 

ik< s;Rpe[ smta< nysIh meé< 
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 o*aetken rivmÃilna smuÔ<, 

ANya ih sa dzblSy k«pa àjasu 

 n ïavkSy ih mhaké[aiSt saEMy. 
Không lẽ ngươi cho là đồng đẵng 

ngọn núi Meru và hạt mè, 
mặt trời và con đôm đốm, 

đại dương và một bụm nước? 
 

Aip c, 
Hơn nữa: 

 

ydw¡ ih -gvta sapraxae=ip mi;Rt>, 

#d< tt! kar[< sa]adœ ASmai-épli]t<. 
Ta hiểu được rõ ràng 
do bởi nguyên nhân gì 

đức Thế Tôn kham nhẫn 
trước tội lỗi của ngươi. 

mar %vac, 
Ác ma đáp lại rằng: 
 

 äUih äUih ïImtStSy -av< 

 s¼< DeÄu< ]aiNtguÝìtSy, 

 yaE=saE maehaiÚTymayaistae me 

 tenah< c àei]tae mEÇicÄE>. 
Hãy nói, xin hãy nói 

ẩn tình của đấng quang vinh ấy 
khi duy trì và gìn giữ sự nhẫn nại 

với sự chặt đứt mối liên quan. 
Người luôn luôn bị quấy rầy 

bởi ta gây nên vì sự si mê, 
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nhưng với tấm lòng từ ái 
người vẫn hướng về ta. 

 

Swivr %vac,  
Vị trưởng lão trả lời rằng:  
 

z&[u saEMy Tv< ih -gvTysk«dsk«dvSoilt>,  
- “Hãy lắng nghe đây, ông bạn, chính ngươi đã gây 

nên lỗi lầm đến đức Thế Tôn lúc này hay lúc khác. 
 

n c buÏavraeiptanamk…zlana< xmaR[amNyt! à]alnmNyÇ 

twagtàsadadev, 
Không còn cách nào khác để rửa sạch những việc làm 

xấu xa (mà ngươi) đã quấy rầy đến đức Phật ngoài việc an trú 
niềm tin vào đấng Thiện Thệ.” 

 

tdett! kar[< ten pZyta dI"RdizRna, 

Tv< na=iàyimh àae−> iàya{yev tu liM-t>. 
Ở đây, nguyên nhân của sự việc 

 bậc nhìn xa đã thấy được 
nên với ngươi đã không nói lời nặng nề  
mà chỉ ban cho những lời nói nhã nhặn. 

 

Nyayenanen -i−Stv ùid jinta tena¢mitna  

 SvLpaip ýÇ -i−-Rvit mitmta< invaR[)lda, 

s<]epadœ yt! k«t< te v&ijnimh munemaeRhaNxmnsa 

 sv¡ à]ailt< tt! tvùdygtE> ïÏaMbuivsrE>. 
Bằng phương thức này, bậc đại trí ấy 
đã cấy lòng mộ đạo vào trái tim ngươi, 

Bởi vì, chỉ cần có chút niềm tin ở nơi người 
người trí được nhận lãnh quả vị niết bàn. 
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Tóm lại, vì tâm trí mê muội ngu si 
ngươi đã gây tội xấu xa với vị hiền triết ấy. 

Tất cả các điều ấy đã được gột rửa sạch 
bởi những giòng nước niềm tin đi thẳng vào trái tim ngươi. 

 

Aw mar> kdMbpu:pvdœ Aaùòraemkªp> svaR¼e[ ài[p£ 

Tyaevac, 
Khi ấy, Ác ma với lông tóc dựng ngược run rẩy giống 

như bông hoa Kadamba đã quỳ mọp toàn thân và nói rằng: 
 

Swane mya b÷ivx< piroeidtae=saE 

 àakœ isiÏtí -uiv isiÏmnaerwen, 

sv¡ c mi;Rtm&i;àvre[ ten 

 puÇaprax #v sanunyen ipÇa. 
Đúng thế, người đã bị ta phiền nhiễu 

bằng nhiều cách thức khác nhau, 
ta còn tạo ra ảo tưởng về nhục dục 

trước khi người thành đạo ở thế gian này. 
Nhưng bậc ẩn sĩ tối thượng ấy 

vẫn kham nhẫn tất cả, 
như với phong cách của một người cha 
bỏ qua tất cả lỗi lầm của đứa con trai. 

 

s buÏàsadaPyaiytmna> suicr< buÏgu[annuSm&Ty SwivrSy 

padyaeinRpTyaevac, 
Sau đó, với tâm tràn ngập niềm tin vào đức Phật, Ác 

ma đã suy niệm về các ân đức của Phật một hồi lâu rồi quỳ 
xuống nơi hai chân của vị trưởng lão nói rằng: 

 

Anu¢hae me=* pr> k«tSTvya inveizt< yn! miy buÏgaErv<, 

#d< tu k{QVyvliMb mEÈya mhi;Rkaepa-r[< ivsjRy. 
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Hôm nay, ngài đã ban cho tôi một ân huệ tuyệt vời 
là đã giúp cho tôi thấy được  

sự cao quý của đức Phật. 
Nhưng vì lòng từ bi, xin ngài hãy tháo bỏ giùm tôi 

vật trang điểm đã máng vào cổ  
bởi cơn tức giận của vị đại ẩn sĩ.   

 

Swivr %vac,  
Vị trưởng lão đã nói rằng: 
 

smytae ivmaeúyamIit,  
- “Ta chỉ tháo ra với điều kiện.” 
 

mar %vac,  
Ác ma liền hỏi: 
 

k> smy #it,  
- “Điều kiện gì?” 

Swivr %vac,  
Vị trưởng lão trả lời rằng: 
 

A*à-&it i-]vae n ivheQiytVya #it,  
- “Kể từ hôm nay, ngươi không được quấy phá các vị tỳ 

khưu nữa.” 
 

marae=ävIt!,  
Ác ma trả lời rằng: 
 

n ivheQiy:ye, ikmprma}apysIit,     
- “Ta không quấy rối nữa. Ngài còn ra lệnh gì nữa?” 
 

Swivr %vac,  
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Vị trưởng lão trả lời rằng: 
 

@v< tavCDasnkay¡ àit mma}a,  
- “Như trên là yêu cầu của ta liên quan đến phận sự 

đối với Giáo Pháp.  
 

Svkay¡ àit iv}apiy:yaim -vNt<,  
Giờ ta sẽ yêu cầu ngươi một việc có liên quan đến 

phận sự của cá nhân.” 
 

mar> ssMæm %vac,  
Ác ma bối rối trả lời: 
 

àsId Swivr ikma}apysIit,  
- “Xin hãy độ lượng, bạch ngài trưởng lão. Ngài còn ra 

lệnh gì nữa?” 
 

Swivrae=ävIt!,  
Vị trưởng lão đáp lại rằng: 
 

SvymvgCDis ydh< v;Rztpirinv&Rte -gvit àìijt>, 

tdœ 
- “Ngươi đã biết rằng khi ta xuất gia đức Phật đã vô dư 

Niết-bàn được một trăm năm. Do đó:  
 

xmRkayae mya tSy †òôElaeKynawSy, 

kaÂnaiÔin-StSy n †òae êpkayae me. 
Ta đã thấy được Pháp thân  

của vị chúa tam giới ấy, 
nhưng ta chưa được thấy sắc thân của người 

trông như một ngọn núi bằng vàng. 
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tdnupmmnu¢h< Tvimh ivdzRy buÏiv¢h<, 

iàymixkmtae ih naiSt me dzblêpk…tUhlae ýh<. 
Giờ đây, để đáp lại ân huệ tuyệt vời ấy, 

ngươi hãy cho ta xem hình dạng của đức Phật. 
Đúng thế, đối với ta không gì thân thiết hơn 

vì ta luôn háo hức chiêm ngưỡng kim thân đấng Thập Lực. 
 

mar %vac,  
Ác ma đáp lại rằng: 
 

ten ih mmaip smy> ïUyta<, 
- “Nếu vậy thì ta cũng có một điều kiện, xin lắng nghe: 
 

 shsa TvimhaeÖIúy buÏnepWyxair[<, 

 n à[amSTvya kayR> svR}gu[gaErvat!. 
Ngay sau khi ngài thấy ta 

trong hình dáng của đức Phật, 
Việc cần nhớ là ngài chớ đảnh lễ 

vì cung kính ân đức của đấng Toàn Tri. 
 

buÏanuSm&itpezlen mnsa pUja< yid Tv< miy 

 SvLpamPyupdzRiy:yis iv-ae dGxae -iv:yaMyh<, 

ka zi−mRm vItragivihta< saeFu< à[ami³ya< 

 hStNyasimvaeÖhiNt n gjSyEr{fv&]a»‚ra>. 
Ôi bậc hùng mạnh, tôi sẽ làm cho ngài thấy; 

nhưng khi tâm đã trú niệm vào đức Phật, 
nếu ngài tỏ thái độ cung kính đến ta,  
dầu chỉ chút ít ta sẽ bị lửa thiêu đốt. 

Năng lực nào của ta chịu đựng được 
hành động cung kính  

được thực hiện bởi vị không còn tham ái, 
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ví như những chồi non của cây Eraṇḍa 
không mang nỗi cái vòi của chú voi đè nặng lên. 

 

SwivraePyah,  
Vị trưởng lão cũng đã nói rằng: 
 

@vmStu, n -vNt< à[im:yamIit,  
- “Đồng ý như vậy đi. Ta sẽ không đảnh lễ ngươi.” 
 

marae=ävIt!,  
Ác ma đáp rằng: 
 

ten ih muøtRmagmSv yavdh< vnghnmnuàivZy 
- “Như vậy thì ngài hãy đứng đây một chốc lát, trong 

khi tôi đi vào trong rừng sâu.  
 

zUr< vÂiytu< pura VyvistenaeÄÝhemà-< 

 baEÏ< êpmicNTybuÏiv-vadasINmya yTk«t<, 

k«Tva êpmh< tdev nynà’aidk< deihna< 

 @:yaMykRmyUojalmml< -am{flenai]pn!. 
Bởi vì năng lực vô song của đức Phật, 
nên việc ta làm trước đây là đã tạo ra  

hình bóng Phật có hào quang màu vàng đang cháy rực 
nhằm ý định đánh lừa Śura. 

Giờ ta sẽ tạo ra một hình bóng y như vậy 
có khả năng thu hút ánh mắt của loài người; 

ta sẽ làm một quầng sáng tinh khiết như mặt trời 
với ánh hào quang đang tỏa sáng. 

 

Aw Swivr @vmStu #Tyu®va t< k…[pmpnIy twagtêp£ 

dzRnaeTsukae=viSwt>,  
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Khi ấy, vị trưởng lão đã nói rằng: “Đồng ý như vậy 
đi,” rồi tháo đi cái xác chết và nôn nóng đứng chờ xem hình 
bóng của đấng Như Lai. 

 

marí vnghnmnuàivZy buÏêp< k«Tva nq #v 

séicrnepWyStSmaÖnghnadarBxae in:³imtu<,  
Còn Ác ma, sau khi đi vào trong rừng sâu và biến 

thành hình dạng của đức Phật, đã bắt đầu đi ra hiện từ trong 
khu rừng sâu ấy tương tợ như một kịch sĩ với bộ đồ hóa trang 
rực rỡ.  

 

vúyte ih, 
Bởi vì có lời thuật lại rằng: 
 

tawagt< vpurwaeÄml][aF(madzRyÚynzaiNtkr< nra[a<, 

àTy¢r¼imv icÇpq< mhahRmmudœ"aqyn! vnmsaE tdl<ckar. 
Khi Ác ma biến hình đấng Thiện Thệ 

có đủ các hảo tướng trên thân thể 
đem lại sự thanh tịnh cho những ai ngắm nhìn; 

Ác ma đã làm đẹp khu rừng ấy 
giống như người đã làm tăng gía trị lớn lao  

cho một bức tranh đẹp bằng màu sắc tương phản. 
 

Aw Vyamà-am{flmi{ftmsecnkdzRn< -gvtae êp£    

mi-inmaRy di][e pañeR SwivrzarÖtIpuÇ< vampañeR Swivr£ 

mhamaEÌLyayn< p&ótíayu:mNtmanNd< buÏpaÇVy¢hSt< Swivr£ 

mhakaZypainéÏsu-Uità-&tIna< c mhaïavka[a< êpa{yi-inmaRy 

AxRÇyaedzi-i-R]uztErxRcNÔe[anupirv&t< buÏvezmadzRiyTva mar> 

SwivraepguÝSyaiNtkmajgam,  
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Và Ác ma đã biến ra hình dạng của đức Thế Tôn với vẻ 
y như thật, có thêm vầng hào quang lớn bằng hai cánh tay 
khiến; Ác ma còn biến ra các hình dạng của các vị đại đệ tử 
bắt đầu với vị trưởng lão Śāriputra ở phía sau bên phải, vị 
trưởng lão Mahāmaudgalyāyana ở phía sau bên trái, đại đức 
Ānanda phía sau lưng đang dùng tay ôm bình bát của đức 
Phật, và các vị Mahākāśyapa, Anuruddha, Subhūti, .v.v… Sau 
khi đã làm hiện ra hình dáng đức Phật vây quanh bởi nửa 
hình tròn gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu, 
Ác ma đã đi đến bên cạnh trưởng lão Upagupta.  

 

SwivraepguÝSy c -gvtae êpimdmI†zimit 

àamae*muTpÚ<, 
Còn trưởng lão Upagupta lộ vẻ vui mừng: “Hình dáng 

của đức Thế Tôn là như vầy!”  
 

s àmuidtmnaSTvirtmasnaÊTway inrI]ma[ %vac, 
Vị ấy với tâm trạng vui mừng đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 

chăm chú nhìn và nói rằng: 
 

ixgStu ta< in:ké[aminTyta< i-niÄ êpai[ ydI†zaNyip, 

zrIrmI†kœ ikl tNmhamunerœ AinTyta< àaPy ivnazmagt<. 
Ôi, lẽ vô thường sao tàn nhẫn thế, 

nỡ chia lìa những vẻ đẹp như thế này! 
Đúng thế, vẻ đẹp như thân hình của vị đại hiền triết 

rồi cũng chịu lẽ vô thường đi đến hoại vong. 
 

s buÏavliMbtya Sm&Tya twaPyas−mna> s<v&Äae ywa buÏ<   

-gvNtmh< pZyamIit Vy−mupagt>,  
Vị ấy với niệm gắn chặt vào đức Phật (nghĩ rằng): “Ta 

thấy được đức Thế tôn như thế nào thì tâm ta cũng được an 
trú như thế ấy,” nên đã bước lại gần hơn nữa. 
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s pÒmuk…làitmmÃil< k«Tvaevac,  
Vị ấy đã chắp tay giống như một búp sen và nói rằng: 
 

Ahae êpzae-a -gvt>, ik< b÷na, 
- “Ôi rực rỡ thay hình bóng của đức Thế Tôn! Còn gì 

hơn thế nữa! 
 

v±e[ai--vTyy< ih kml< nIlaeTpl< c]u;a 

 kaNTya pu:pvn< mn> iàytya cNÔ< smaÝ*uit<, 

gaM-IyeR[ mhaedix< iSwrtya meé< riv< tejsa 

 gTya is<hmvei]ten v&;-< v[eRn camIkr<. 
Bởi vì người có khuôn mặt đẹp hơn đoá sen hồng, 

đôi mắt hơn hẳn đoá sen xanh, 
vẻ rực rỡ hơn hẳn khu rừng hoa, 

sự thân thiện ở trong tâm 
hơn hẳn ánh trăng với vẻ sáng đầy đặn. 

Người sâu sắc hơn cả đại dương, 
vững bền hơn núi Meru, sáng chói hơn cả mặt trời, 

dáng đi hơn sư tử, ánh mắt hơn bò mộng, 
và làn da sáng chói hơn vàng ròng. 

 

s -Uysa maÇya h;eR[apUyRma[ùdyae Vyaipna Svre[aevac, 
Và Upagupta với trái tim tràn đầy sự vui sướng đang 

dâng lên ào ạt đã nói lên với giọng sang sảng rằng: 
 

Ahae -avivzuÏana< kmR[a< mxur< )l<, 

 kmR[ed< k«t< êp< nEñyeR[ y†CDya. 
Ôi tốt lành thay kết quả của nghiệp  
đã được trong sạch từ bản chất. 

Sắc tướng này đã được tích lũy bởi nghiệp,  
không do quyền lực, hoặc sự ngẫu nhiên. 
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yÄt! kLpshökaeiqinyutEvaRŠayicÄaeÑv< 

 dan]aiNtsmaixbuiÏinymEStenahRta zaeixt<, 

tened< jnneÇkaNtmml< êp< smuTwaipt< 

 y< †òœva irpurPyi-àmuidt> Syat! ik< punmRiÖx>. 
Sự thành tựu về thân khẩu ý được thanh tịnh này 

đã được vị A-la-hán ấy với các hạnh 
bố thí, kham nhẫn, thiền định, trí tuệ, và thu thúc 

sau ngàn triệu kiếp không sao đếm hết. 
Vị ấy đã tạo nên sắc thân không ô nhiễm này 
khiến lúc nhìn vào, làm êm dịu ánh mắt nhìn 

ngay cả kẻ thù cũng cảm thấy thích thú, 
đối với kẻ như ta thì còn hơn thế nữa! 

 

s<buÏalMbnE> s<}a< ivSm&Ty buÏs<}amixóay mUlink«Ä      

#v Ô‚m> svRzrIre[ marSy padyaeinRpitt>,  
Luôn tưởng nhớ đến hình ảnh của đấng Toàn Giác và 

an trú tâm tư vào đức Phật, Upagupta đã quỳ toàn thân 
xuống ở hai chân của Ác ma giống như một thân cây bị đốn ở 
gốc.  

 

Aw mar> ssMæmae=ävIt!,  
Khi ấy, Ác ma hỏang hốt nói rằng: 
 

@v< Tv< -dNt nahRis smy< VyitÇimtu<,   
- “Này đại đức, ngài không thể vi phạm thỏa thuận 

như thế được.” 
 

Swivr %vac,  
Vị trưởng lão đáp lại: 
 

k> smy #it,  
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- “Thỏa thuận gì vậy?” 
 

mar %vac,  
Ác ma liền nói: 
 

nnu àit}at< -dNten nah< -vNt< à[im:yamIit,  
- “Không phải đại đức hứa rằng: ‘Ta sẽ không đảnh lễ 

ngươi’ hay sao?” 
 

tt> Swivr %pguÝ> p&iwvItlaÊTway sgÌdk{Qae£   

=ävIt!,  
Khi ấy, vị trưởng lão Upagupta đã từ mặt đất đứng dậy 

lúng búng nói rằng: 
 

papIyan!, 
- “Này kẻ hiểm ác kia, 

n olu n ividt< me yt! s vaidàxanae 

 jlivht #vai¶inRv&it< s<àyat>, 

Aip tu nynkaiNtmak«it< tSy †òœva 

tm&i;mi-ntae=h< Tva< tu na_ycRyaim. 
Không phải ta không biết rằng 

bậc đệ nhất Pháp sư ấy 
đã hoàn toàn thể nhập niết-bàn 

như lửa đã được làm tắt đi bởi nước. 
Vả lại, khi nhìn hình bóng người 

làm thanh tịnh ánh mắt, 
ta đảnh lễ vị ẩn sĩ ấy 

chớ không có cúi chào ngươi. 
 

mar %vac,  
Ác ma liền hỏi: 



Pāṃśupradānāvadānaṃ        Sự Cúng Dường Nắm Đất 

 62

kwimhah< naicRtae -vaim ydev< ma à[msIit, 
- “Ở đây, ngài quỳ trước ta như thế, sao lại bảo rằng ta 

không được cúi chào?” 
 

Swivrae=ävIt!,  
Vị trưởng lão đã trả lời rằng: 
 

ïUyta< ywa Tv< nEv mya=_yicRtae -vis n c mya 

smyait³m> k«t #it, 
- “Hãy lắng nghe đây, ngươi cũng không được ta cúi 

chào và ta cũng không vi phạm thỏa thuận là như thế này:  
 

m&NmyI;u àitk«it:vmra[a< ywa jn>, 

 m&Ts<}a [Nta] mna†Ty nmTymrs<}ya. 

twa=h< TvaimhaeÖIúy laeknawvpuxRr<, 

 mars<}amna†Ty nt> sugts<}ya. 
Giống như việc một người đối với thần linh 

qua các hình tượng làm bằng đất sét, 
người ấy đảnh lễ hướng tâm đến vị thần 

chứ không có tâm tôn kính tượng bằng đất sét. 
 Cũng thế, khi ta nhìn thấy ngươi ở nơi đây 

mang hình bóng của bậc lãnh chúa của thế gian, 
 ta đảnh lễ hướng tâm đến đấng Thiện Thệ, 

chứ không có tâm tôn kính đến Ác ma. 
 

Aw marae buÏvezmNtxaRpiyTva SwivraepguÝm_yCyR   

à³aNt>,  
Khi ấy, Ác ma làm biến mất hình dáng của đức Phật, 

đảnh lễ vị trưởng lão Upagupta rồi ra đi. 
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yavc! ctuweR idvse mar> Svymev mwuraya< "{qav£ 

"aei;tumarBx>,  
Cho đến ngày thứ tư, Ác ma đã đích thân tiến hành 

việc đánh chuông trong thành Mathurā thông báo rằng: 
 

yae yu:mak< SvgaRpvgRsuo< àawRyte s Swivrae£  

pguÝskazadœ xm¡ z&[aetu,  
“Ai trong các ngươi tầm cầu an lạc giải thoát và cõi 

trời hãy lắng nghe pháp từ trưởng lão Upagupta. 
 

yEí yu:mai-Stwagtae n †òSte SwivraepguÝ< pZyiNTvit,  
Và những ai trong các ngươi chưa được diện kiến 

đấng Như Lai hãy chiêm ngưỡng trưởng lão Upagupta.” 
 

Aah c, 
 Và Ác ma nói thêm: 
 

%Ts&Jy dairÔmnwRmUl< y> S)Itzae-a< iïyimCDtIh, 

SvgaRpvgaRy c ySy vaÁDa s ïÏya xmRmt> z&[aetu. 
Ai muốn thoát khỏi nghèo đói 

là nguồn gốc của mọi điều bất hạnh, 
và (thành tựu) sự quang vinh 

với vẻ rạng ngời sung mãn trong đời này. 
 

†òae n yEvaR iÖpdàxan> zaSta mhakaéi[k> SvyM-U>, 

te zaSt&kLp< SwivraepguÝ< pZyNtu -aSvt! iÇ-vàdIp<. 
Ai có ước muốn được giải thoát và cõi trời, 
hãy lắng nghe với niềm tin pháp từ vị ấy. 

Hoặc những ai chưa được nhìn thấy vị đứng đầu nhân loại, 
là bậc Đạo sư, đấng Đại Từ Bi, bậc Tự Chủ, 

hãy ngắm nhìn trưởng lão Upagupta như một vị thầy 
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là ngọn đèn đang cháy sáng trong ba cõi. 
 

yavn! mwuraya< zBdae ivs&t> SwivraepguÝen marae ivnIt 

#it,  
Thế là tiếng đồn được lan đi trong thành Mathurā: “Ác 

ma đã được vị trưởng lão Upagupta thu phục.” 
 

ïuTva c yÑƒysa mwuravaStVyae jnkay> Swivrae£ 

pguÝskaz< ingRt>,  
Nghe thế, đám dân chúng cư ngụ trong thành 

Mathurā đi đến với trưởng lão Upagupta càng nhiều hơn. 
 

tt> SwivraepguÝae=neke;u äaü[ztshöe;u s<inpitte;u is<h 

#v in-IR> is<hasnmi-êFae vúyit c, 
Sau đó, vị trưởng lão Upagupta đã bước lên toà sư tử 

không chút sợ hãi trông như một con sư tử trước hàng trăm 
ngàn người bà-la-môn đang tụ hội lại; và có điều được thuật 
lại như vầy: 

 

ma< àit n ten zKy< is<hasnmivÊ;a smi-raeFu<, 

ys!  [tu] is<hasnSwae m&g #v s ih yait s»aec<. 
Theo tôi, điều không thể nào có được 
một kẻ thiếu trí bước lên toà sư tử, 

bởi vì kẻ ngồi ở toà sư tử 
sẽ trở nên cúm rúm như một chú nai. 

 

is<h #v yStu in-IRinRndit prvaiddpRnazaw¡, 

is<hasnmi-raeFu< s kiwkis<hae -vit yaeGy>. 
Nhưng vị ấy không chút sợ hãi  
như loài sư tử cất tiếng rống  

làm tiêu tan sự ngã mạn của các Pháp sư khác. 
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Vị ấy là loài sư tử giữa các Pháp sư 
xứng đáng bước lên toà sư tử. 

 

yavt! SwivraepguÝen pUvRkalkr[Iya< kwa< k«Tva sTyain 

s<àkaiztain,  
Sau đó, vị trưởng lão Upagupta đã thuyết pháp theo 

thứ tự cần thiết rồi đã phơi bày ra những điều Chân Lý. 
 

ïuTva canekE> àai[ztshöErœ mae]-agIyain k…zl£  

mUlaNyai]Ýain,  
Nghe thế, hàng trăm ngàn chúng sanh đã được gieo 

vào chủng tử tốt đẹp hướng đến giải thoát. 
 

kEiídnagaim)l< àaÝ<,  
Một số chứng đạt quả vị Bất Lai. 

kEiít! sk«dagaim)l<,  
Một số chứng đạt quả vị Nhất Lai. 
 

kEiíc! D+aetapiÄ)l<,  
Và một số chứng đại quả vị Nhập Lưu. 
 

yavdòadzshöai[ àìijtain,  
Có đến mười tám ngàn người đã xuất gia. 
 

svERí yuJymanEyaRvdhRÅv< àaÝ<, 
Và trong lúc tu tập tất cả đã thành đạt phẩm vị A-la-

hán. 
 

tÇ caeému{fpvRte guha=òadzhSta dI"eR[ ÖadzhSta 

ivStre[,  
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Và nơi ấy, ở ngọn núi Urumuṇḍa, có một cái hang 
chiều dài mười tám cánh tay và chiều rộng mười hai cánh 
tay. 

 

yda te k«tkre[Iya> s<v&ÄaStda SwivraepguÝenai-iht<,  
Khi các vị ấy đã hoàn tất những việc cần phải làm, vị 

trưởng lão Upagupta đã nói rằng: 
 

yae mdIyenavvaden svR¬ezàha[adœ AhRÅv< sa]aTkir:yit 

ten ctur¼‚lmaÇa zlaka guhaya< à]eÝVya, 
- “Vị nào sẽ thành đạt phẩm vị A-la-hán một cách hiển 

nhiên do sự đoạn tận các lậu hoặc nhờ vào lời giảng và 
phương pháp của ta, vị ấy nên ném vào trong hang một cây 
gậy dài bốn ngón tay.” 

 

yavdekiSmn! idvseòadzi-rhRTshöE> zlaka> ài]Ýa>,    
Và chỉ trong một ngày, mười tám ngàn vị A-la-hán đã 

ném bỏ gậy.  
 

tSy yavdasmuÔaya< zBdae ivs&t>,  
Và tiếng tăm của vị ấy đã lan truyền đến tận bờ biển.  
 

mwurayamupguÝnama Avvadkanam¢ae inidRòae -gvta,  
Đức Thế Tôn đã tiên đoán rằng một người tên 

Upagupta ở Mathurā sẽ là vị hàng đầu trong các vị Pháp sư. 
 

t*wa ih, 
Và sự việc đúng là như vậy. 
 

 ivnItkamxaTvIñre iÖtIyzaSt&kLpe mhaTmin Swivraep guÝe 

surmnujmhaergasurgéfy]gNxvRiv*axraicRtpadyGme [sit] 
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pUvRbuÏ]eÇavraeiptk…zlbIjsNttInam! Aneke;a< sÅvztshöa[a< 

sÏmRsillv;Rxarainpata mae]a»‚ran! A_yvxRyÚuému{fe zEle, 
Khi vị chúa tể của cõi dục đã được khuất phục bởi vị 

trưởng lão Upagupta là một bậc đại nhân và tương đương với 
bậc đạo sư thứ hai, các vị trời, người, rồng rắn, a-tu-la, kim-
xỉ-điểu, dạ xoa, càn-thát-bà đã quỳ xuống ở chân người; và 
những đám mưa thiện pháp đã rơi xuống làm tăng trưởng 
các mầm giải thoát cho hàng trăm ngàn chúng sanh là những 
kẻ đã tích luỹ được những hạt giống gieo vào ruộng của chư 
Phật trước đây ở nơi ngọn núi Urumuṇḍa này. 

 

kayaRnuraexat! à[tsklsamNtcUfami[myUoaeÑaistpad£ 

pIQSyazaekSy ra}> pUv¡ pa<zuàdan< smnuSmir:yam>,  
Để hoàn tất những việc cần phải làm, giờ chúng ta sẽ 

cùng nhau ôn lại sự cúng dường nắm đất trước đây của vua 
Aśoka là vị có ngai vàng được chói sáng bởi ánh hào quang 
của viên ngọc ma-ni ở vương miện và được các xứ lân bang 
quy phục. 

 

#TyevmnuïUyte, 
Và sự việc được nghe như vầy: 
 
 

p<azuàdanavdana< 
TRÌNH BÀY VỀ SỰ CÚNG DƯỜNG NẮM ĐẤT 

 
 

-gvan! rajg&he ivhrit ve[uvne klNdkinvape,  
Đức Thế Tôn đang ngự ở trong thành Vương xá 

(Rājagṛha), Trúc Lâm (Veḷuvana), nơi nuôi dưỡng loài sóc. 
 




