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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. 
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Aw -gvan! pUvaRŸe invaSy paÇcIvrmaday i-]ug[pirv&tae 

i-]us'œ"purSk«tae rajg&h< ip{fay àaiv]t!,  
Khi ấy, vào một buổi sáng sớm đức Thế Tôn khoác y, 

cầm y bát, có các vị tỳ khưu vây quanh, rồi ngài đã dẫn đầu 
hội chúng tỳ khưu đi vào thành Vương xá để khất thực. 

 

vúyit c, 
Có lời mô tả như vầy: 
 

knkaclsiÚ-a¢dehae iÖrdeNÔàitm> slIlgamI, 

pirpU[Rzza»saEMyv±ae -gvan! i-]ug[Ev&Rtae jgam. 
Cùng với nhóm tỳ khưu tháp tùng, đức Thế Tôn ra đi, 

thân thể cao quý của ngài như một quả núi vàng, 
với dáng đi thỏai mái trông như con voi chúa, 

khuôn mặt của ngài tươi tỉnh như ánh trăng tròn. 
 

yavdœ -gvta sai-s<Skar< ngrÖare pad< àitóaipt<,  
Đến nơi cổng thành, đứcThế Tôn với quyết tâm đã 

dừng chân lại. 
 

xmRta olu yiSmn! smye buÏa -gvNt> sai-s<Skar< 

ngrÖarimNÔkIle padaE VyvSwapyiNt, tda icÇai[ AÑ‚tain 

àaÊ-RviNt,  
Theo pháp thông thường, vào lúc chư Phật, các bậc 

Thế Tôn quyết tâm dừng chân tại ngưỡng cửa của cổng 
thành, lúc ấy sẽ có nhiều điều kỳ diệu xảy ra: 

 

ANxaí]U<i; àitl-Nte,  
Những người mù sẽ khôi phục lại cặp mắt. 
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bixra> ïaeÇ¢h[smwaR -viNt,  
Những người điếc được phục hồi khả năng nghe.  
 

p¼vae gmnsmwaR -viNt,  
Người què đạt được sự đi lại.  
 

hifingfcarkavbÏana< sÅvana< bNxnain iziwlI-viNt,  
Những chúng sanh bị cầm giữ ở chân bằng cùm gỗ 

hoặc xích sắt được nới lỏng sự giam cầm. 
 

jNmjNmvEranubÏa> sÅvaStdnNtr< mEÇicÄta< l-Nte,  
Những chúng sanh có oan trái với kẻ thù truyền kiếp 

lập tức sanh tâm từ ái.  
 

vTsa damain iDÅva mat&i-> sax¡ smagCDiNt,  
Các chú bê con được cởi dây buộc được đoàn tụ cùng 

bò mẹ. 

hiStn> ³aeziNt,  
Những con voi gầm lên. 
 

Aña ÿe;Nte,  
Những con ngựa hí vang. 
 

\;-a gjRiNt,  
Các con trâu rống. 
 

zukzairkkaeikljIvjIvkbihR[ae mxuran! inkªjiNt,  
Các con chim két, chim trĩ, chim cu, chim đa đa, chim 

công cất tiếng hót ngọt ngào. 
 

pefagtal»ara mxurzBd< iníaryiNt,  
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Nữ trang được cất trong rương cũng vang lên âm 
thanh vui vẻ. 

 

Aprahtain c vaidÇ-a{fain  mxur< zBd< iníaryiNt,  
Những cái trống không ai vỗ cũng vang lên âm thanh 

dễ nghe. 
 

%ÚtaeÚta p&iwvIàdeza AvnmiNt,  
Những khu vực cao nguyên trên quả đất thì hạ xuống 

thấp.  
 

AvntaíaeÚmiNt,  
Những khu vực thấp thì được nâng cao lên.  
 

Apgtpa;a[zkRrkpalaíavitóNte, 
Những đá tảng, sạn sỏi, đất sét trước không có nay lại 

xuất hiện. 

#y< c tiSmn! smye p&iwvI ;fœivkar< àkMPyte,  
Chính vào thời điểm đó, quả đất này đã rúng động sáu 

lần. 
 

t*wa pUvaeR idG-ag %Úmit,  
Chính như vậy mà khu vực phía đông được nâng cao 

lên. 
 

piímae=vnmit,  
Khu vực phía tây lại hạ thấp xuống. 
 

ANtae=vnmit,  
Khu biên địa hạ thấp xuống. 
 

mXy %Úmit,  
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Khu trung tâm lại được nâng cao lên. 
 

cilt> àciltae veixt> àveixt #tIme caNye caÑ‚txmaR> 

àaÊ-RviNt,  
Rồi lại lắc lư, rung chuyển, rúng động, run rẩy; những 

hiện tượng kỳ lạ này và các điều khác nữa đã xảy ra. 
 

-gvtae ngràveze vúyit, 
Việc đức Thế Tôn đi vào thành được thuật lại như vầy: 
 

lv[jlinvaisnI ttae va ngringmmi{fta szEla, 

muincr[inpIifta c -UmI pvnblht< ih yanpaÇ<. 
Quả địa cầu với dãy núi cao 

và những phố phường làng mạc đó đây 
toạ lạc giữa làn nước biển 

bị tác động bởi bước chân người ẩn sĩ 
như chiếc thuyền  

bị dập vùi bởi dông tố. 
 

Aw buÏàvezkalinytE> àaithayERravijRta> ôImnu:yas! 

tÚgrm! Ainlblcilti-ÚvIictr¼]ui-timv mhasmuÔ< 

ivmu−ae½nad< b-Uv,  
Lúc bấy giờ, cư dân nam nữ đều tỏ lòng thán phục 

trước những điều kỳ diệu đã xảy ra vào thời điểm đức Phật 
vào thành, và thành phố ấy đã vang lên những lời ủng hộ ầm 
ĩ tương tợ như tiếng gào thét của đại dương bị lay động bởi 
những làn sóng di chuyển dồn dập và bắn tung toé trước sức 
mạnh của cơn gió bão.  

 

n ih buÏàveztuLy< nam jgTyÑ‚tmupl_yte,  
Bởi vì không có điều kỳ diệu nào trên thế gian này có 

thể sánh bằng sự xuất hiện của đức Phật.  
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puràvezsmye ih -gvtz! icÇa{yÑ‚tain †ZyNte,  
Và khi đức Thế Tôn đi vào thành phố, vô số điều kỳ 

diệu đã được thấy rõ.  
 

vúyit ih, 
Việc ấy được thuật lại rằng: 
 

inça caeÚmte ntavnmte buÏanu-avan! mhI 

 SwU[azkRrk{qkVypgta indaeR;ta< yait c, 

ANxa mUkjfeiNÔyaí pué;a Vy− eiNÔyaStT][< 

 s<va*NTyin"i”taí ngre nNdiNt tUyRSvna>. 
Do oai lực của đức Phật, 

vùng đất thấp nâng cao, vùng cao hạ thấp 
và trái đất không còn hiểm trở 

những đá tảng, sạn sỏi, gai góc biến mất. 
Và những kẻ bị mù, câm, điếc 

được phục hồi các giác quan trong giây lát. 
Các nhạc khí dầu không ai đụng đến 
đã hoà âm vang rền trong thành phố. 

 

sv¡ c tÚgr< sUyRshöaitrekya knkmrIicv[Rya buÏà-

ya S)…q< b-Uv,  
Toàn bộ thành phố đã rực sáng bởi hào quang của đức 

Phật có màu sắc rực rỡ của vàng ròng hơn cả ánh sáng của 
một ngàn mặt trời.  

 

Aah c, 
Và có người kể lại rằng: 
 

sUyRà-a< smv-TSyR ih tSy -ai-rœ 
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 VyaÝ< jgt! sklmev skannSw<, 

s<àap c àvrxmRkwai-ramae 

 laek< surasurnr< ih smu−-av<. 
Ánh mặt trời chiếu rọi toàn trái đất  

đến tận chốn rừng già 
vẫn bị hào quang của Người che khuất, 
và sự thỏa thích trong lời Pháp cao siêu 

đem đến cho thế gian gổm có 
chư thiên, A-su-ra, và nhân loại 
trạng thái hoàn toàn giải thoát. 

 

yavdœ -gvan! rajmag¡ àitpÚ>,  
Rồi đức Thế Tôn đã bước lên con đường chánh. 
 

tÇ ÖaE baldarkaE,  
Nơi ấy có hai đứa bé trai.  
 

@kae=¢k…ilkpuÇae iÖtIy> kuilkpuÇí,  
Một đứa là con trai của gia đình danh giá cao quý, đứa 

kia chỉ là con gia đình danh giá bình thường. 
 

pa<ñagarE> ³Ift>,  
Hai đứa trẻ đang chơi trò xây nhà bằng đất cát.  
 

@kSy jyae nam iÖtIySy ivjy>,  
Đứa thứ nhất tên là Jaya, đứa thứ hai là Vijaya. 
 

ta_ya< -gvan! †òae ÖaiÇ<zmhapué;l][al»¯t£ 

zrIrae=secnkdzRní, 
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Chúng đã nhìn thấy đức Thế Tôn với diện mạo thân 
thiện và thân hình được điểm tô với ba mươi hai tướng của 
bậc đại nhân. 

 

yavj! jyen darke[ z− …< daSyamIit pa<ñÃil-Rgvt>      

paÇe ài]Ý>,  
Khi ấy, đứa bé trai Jaya (nghĩ rằng): “Ta sẽ cúng 

dường bữa ăn là đất,” rồi đã bỏ vào trong bình bát của đức 
Thế Tôn một bụm tay đầy đất. 

 

ivjyen c k«taÃilna_ynumaeidt<,  
Vijaya cũng đã hoan hỷ chắp tay lại. 
 

vúyit c, 
Sự việc được thuật lại rằng: 
 

†òœva mhakaéi[k< SvyM-uv< Vyamà-aedœ*aeittsvRgaÇ<, 

xIre[ v±e[ k«tàsad> pa<zu< ddaE jaitjraNtkay. 
Khi thấy bậc Đại Bi, bậc đã chế ngự được bản thân 
với hào quang rộng hai sãi tay tỏa khắp thân hình, 
đứa bé thành tựu niềm tin, với nét mặt cương quyết 

đã cúng dường nắm đất đến bậc đã không còn sanh tử.  
 

s -gvte àitpadiyTva ài[xan< ktuRmarBx>,  
Sau khi dâng lên đức Thế Tôn rồi, đứa bé trai đã lập 

tâm phát nguyện rằng:  
 

Anenah< k…zlmUlen @kCDÇaya< p&iwVya< raja Syam!,  
- “Với nhân phước thiện này, con xin được trở thành 

một vị vua cai quản cả trái đất này. 
 

AÇEv c buÏe -gvit kara< k…yRaimit, 
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Và chính vào lúc ấy con biết làm phước đến đức Phật 
Thế Tôn.” 

 

ttae muinStSy inzaMy -av< balSy sMykœ ài[ix< c buÏ‰va, 

#ò< )l< ]eÇvzen †òœva j¢ah pa<zu< ké[ayman>. 
Do đó, bậc ẩn sĩ biết tư chất của đứa trẻ ấy, 

dùng trí quán xét ước nguyện chân chánh của nó, 
thấy kết quả sẽ thành đạt  

nhờ gieo giống ở cánh đồng màu mỡ 
đã nhận lãnh nắm đất với lòng bi mẫn. 

 

ten yavdœ raJyvEpaKy< k…zlmai]Ý<,  
Như vậy, nhân phước thiện có khả năng thành tựu 

được một vương quốc đã được đứa bé gieo xuống. 
 

ttae -gvta iSmt< ivdizRt<, 
Do đó, đức Thế Tôn đã để lộ ra một nụ cười. 
 

xmRta olu yiSmn! smye buÏa -gvNt> iSmt< ivdzRyiNt,  
Đúng theo pháp thông thường, mỗi khi đức Phật Thế 

Tôn để lộ ra nụ cười. 
 

tiSmn! smye nIlpItlaeihtavdatmiÃóS)iqkrjtv[aR 

AicR;ae muoan! iníraiNt,  
Khi ấy những tia hào quang phóng ra từ miệng có màu 

xanh, vàng, đỏ, trắng, gạch, và trong suốt. 
 

keicËXvRtae gCDiNt keicdxStadœ gCDiNt,  
Một số hào quang bắn lên phía trên, một số đi xuống 

phía dưới. 
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ye=xae gCDiNt te sÃIv< kalsUÇ< s<"at< raErv< mharaErv< 

tpn< àtapnmvIicpyRNte;u gTva ye zItnrkaSte;U:[I-UTva 

inptiNt, ye %:[nrkaSte;u zItI-UTva inptiNt, 
Những hào quang đi xuống phía dưới đến các địa ngục 

Sañjīva, Kālasūtra, Saṅghāta, Raurava, Mahāraurava, 
Tapana, Pratāpana, rồi vào trong địa ngục Avīci. Những hào 
quang ấy sau khi được làm nóng lên rồi mới rơi vào những 
địa ngục lạnh lẽo, và sau khi được làm lạnh đi rồi mới rơi vào 
những địa ngục nóng. 

 

ten te;a< sÅvana< kar[ivze;a> àitàö_yNte,  
Nhờ thế, nghiệp quả còn dư sót lại của những chúng 

sanh ấy được giảm nhẹ. 
 

te;amev< -vit,  
Chúng suy nghĩ như vầy: 
 

ik< tu -vNtae vyimtZCyuta AahaeiSvdNyÇaeppÚa #it,  
“Chuyện gì xảy ra chúng ta vậy? Có phải chúng ta đã 

được đưa ra khỏi chốn cũ? Hay đã được di chuyển đến nơi 
khác?  

 

yenaSmak< kar[ivze;a> àitàöBxa>,  
Bởi vì nghiệp quả còn dư sót lại của chúng ta đã 

được giảm nhẹ.” 
 

te;a< -gvan! àsads<jnnaw¡ inimRt< ivsjRyit, te;amev< -

vit, 
Nhằm mục đích tạo nên niềm tin ở những chúng sanh 

này, đứcThế Tôn đã làm hiện ra hình bóng của ngài khiến 
chúng lại suy nghĩ như vầy: 
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n vy< Cyuta naPyNyÇaeppÚa>,  
“Chúng ta chưa được đưa ra khỏi chốn cũ, cũng 

chưa được di chuyển đến nơi khác. 
 

Aip tu AympUvRdzRnae=Syanu-avenaSmak< kar[ivze;a> 

àitàöBxa #it,  
 Nhưng mà người này chưa từng thấy trước đây, 

những nghiệp quả còn dư sót lại của chúng ta được giảm 
nhẹ là nhờ vào năng lực của người này đây.”  

 

te inimRte icÄain àsadiyTva nrkvednIyain kmaRi[ 

]piyTva devmnu:ye;u àitsiNx< g&ŸiNt,  
Những chúng sanh ấy đã được cải hóa, và khi có được 

niềm tin ở trong tâm đã dứt sạch các nghiệp có thể dẫn đến 
chịu khổ ở các địa ngục, đã đạt được sự tái sanh giữa chốn 
chư thiên và loài người.  

 

yÇ sTyana< -ajn-Uta -viNt,  
Ở các cõi ấy, họ chính là những chứng nhân của sự 

thật. 
 

ye ^XvRtae gCDiNt te ctumRharaijkan! deva<ôyiô<zan! 

yama<Stui;tan! inmaR[rtIn! prinimRtvzvitRtae äükaiykan! 

büpuraeihtan! mhaäüan! prIÄa-an! Aàma[a-an! Aa-aSvran! 

prIÄzu-an! Aàma[zu-an! zu-k«Tõan! Anækan! pu{yàsvan! 

b&hT)lan! Ab&han! Atpan! su†zan! sudzRnan! AkinópyRNte;u 

deve;u gTva AinTy< Ê>o< zUNym! AnaTmeit %dœ"aee;yiNt,  
Những hào quang đi lên phía trên đến các cõi trời 

Caturmahārājika, Trayastriṃśa, Yāma, Tuṣita, Nirmāṇarati, 
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Paranirmitavaśavartin, Brahmakāyika, Brahmapurohita, 
Mahābrahma, Parīttābha, Apramāṇābha, Ābhāsvara, 
Parīttaśubha, Apramāṇaśubha, Śubhakṛtsna, Anabhraka, 
Puṇyaprasava, Bṛhatphala, Abṛha, Atapa, Sudṛśa, Sudarśana, 
rồi vào trong cõi trời Akaniṣṭha và chúng đã phát thanh lên 
rằng: “Vô thường, khổ não, rỗng không, và vô ngã.” 

 

gawaÖy< c -a;Nte, 
Rồi nói lên hai câu kệ ngôn như vầy: 

 

Aar-Xv< in:³amt yuJyXv< buÏzasne, 

 xunIt m&Tyun> sENy< nfagarimv k…Ãr>. 

yae ýiSmn! xmRivnye AàmÄíir:yit, 

 àhay jaits<sar< Ê>oSyaNt< kir:yit. 
Người hãy khởi sự, hãy ra đi, 

hãy hành theo Phật pháp, 
hãy làm chấn động đạo binh của Ma vương 

như voi lay động mái nhà lợp tranh vậy. 
Bởi vì, ai thực hành tinh tấn 

trong Pháp và Luật này, 
sẽ dứt bỏ luân hồi tái sanh 

và chấm dứt khổ đau. 
 

Aw ta AicR;iôsahömhasahö< laekxatumNvaih{f(        

-gvNtmevanugCDiNt,  
Rồi những hào quang ấy sau khi đã du hành khắp Tam 

thiên Đại thiên thế giới đã trở về lại với đức Thế tôn. 
 

yid -gvantIt< kmR VyaktuRkamae -vit 

p&ótae=NtxIRyNte=nagt< VyaktuRkamae -vit purtae=NtxIRyNte,  
Nếu đức Thế Tôn có ý muốn làm sáng tỏ một sự kiện 

trong quá khứ thì những hào quang ấy biến biến mất ở phía 
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đàng sau; nếu Người có ý muốn biết trước việc ở tương lai thì 
chúng biến mất ở phía trước. 

 

nrkaeppiÄ< VyaktuRkamae -vit padtle=NtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh vào 

trong địa ngục thì chúng biến mất vào lòng bàn chân. 
 

ityRguppiÄ< VyaktuRkamae -vit pa:{yaRmNtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh làm 

loài thú thì chúng biến mất vào gót chân.  
 

àetaeppiÄ< VyaktuRkamae -vit pada<guóe=NtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh làm 

ngạ quỷ đói thì chúng biến mất vào ngón chân cái.  
 

mnu:yaeppiÄ< VyaktuRkamae -vit janunae[r]NtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh làm 

nhân loại thì chúng biến mất vào hai đầu gối.  
 

blc³vitRraJy< VyaktuRkamae -vit vame 

krtle=NtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một Chuyển Luân 

Vương hùng mạnh thì chúng biến mất vào lòng bàn tay trái.  
 

c³vitRraJy< VyaktuRkamae -vit di][e krtle=NtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một Chuyển Luân 

Vương thì chúng biến mất vào lòng bàn tay phải.  
 

devaeppiÄ< VyaktuRkamae -vit na_yamNtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về một sự tái sanh làm 

chư thiên thì chúng biến mất vào lỗ rốn.  
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ïavkbaeix< VyaktuRkamae -vit AaSye=NtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về sự giác ngộ của hàng 

đệ tử thì chúng biến mất vào miệng.  
 

àTyeka< baeix< VyaktuRkamae -vit ^[aRyamNtxIRyNte,  
Nếu Người có ý muốn tiên tri về sự giác ngộ của vị Độc 

Giác thì chúng biến mất vào giữa hai lông mày.  
 

AnuÄra< sMykœs<baeix< VyaktuRkamae -vit 

%:[I;e=NtxIRyNte, 
Nếu Người có ý muốn tiên tri về sự giác ngộ của bậc 

Toàn Giác Vô Thượng thì chúng biến mất vào chóp lồi trên 
đỉnh đầu. 

 

Aw ta AicR;ae -gvNt< iÇ>àdi][Ik«Ty -gvtae vame 

krtle=NtihRta>, 
Lúc bấy giờ, những hào quang ấy đã bay nhiễu quanh 

đức Thế Tôn ba vòng rồi biến mất vào lòng bàn tay trái. 

Awayu:man! AanNd> k«taÃilpuqae gawa< -a;te, naheTv£ 

àTyy>, 
Khi ấy, đại đức Ānanda (nghĩ rằng): “Không thể 

không nhân không duyên!” rồi đã chắp tay nói lên bài kệ 
này:  

 

gtaeÏva dENymdàhI[a buÏa jgTyuÄmhetu-Uta>, 

nakar[< zŒm&[algaEr< iSmt< ivdzeRiNt ijna ijtary>. 
Chư Phật không còn chao động, 

đã dứt bỏ khổ sầu, đam mê,   
thị hiện ở thế gian vì nhân duyên cao cả, 

là bậc Chiến Thắng đã đánh bại mọi quân thù, 
để lộ ra nụ cười tươi tắn như đoá sen và vỏ ốc xa cừ 
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không phải không có nguyên nhân. 
 

 tTkal< SvymixgMy vIr buÏ(a  

 ïaet&[a< ïm[ ijneNÔ ka<i]tana<, 

 xIrai-muRinv&; vaiG-éÄmai-éTpÚ<  

 Vypny s<zy< zu-ai->. 
Vào thời điểm ấy, ôi đấng Hùng Anh,  

đã chiến thắng chính bản thân bằng trí tuệ, 
Ôi bậc Sa-môn, ôi vị Thần Chiến Thắng 
của những thính chúng đang khao khát, 

Ôi vị chúa của các ẩn sĩ, 
xin xoá đi nỗi hoài nghi đã sanh khởi 

bằng những lời nói cao cả, 
đầy trí tuệ và nhã nhặn. 

 

 me"Stintin"aeR; gaev&;eNÔin-e][, 

 )l< pa<zuàdanSy Vyak…é:v nraeÄm. 
Ôi bậc Tối Thượng của loài người, 

vị có lời nói như tiếng sấm của giông tố, 
vị có vóc dáng như là chúa loài bò mộng, 

xin hãy tiên tri nghiệp quả 
của sự cúng dường nắm đất. 

 

-gvanah,  
Đức Thế Tôn đã đáp rằng: 
 

@tdanNd @vmetdœ AanNd naheTvàTyy< twagta AhRNt> 

sMykœs<buÏa> iSmtmupdzRyiNt,  
- “Này Ānanda, chuyện là như vầy. Này Ānanda, việc 

các đấng Như Lai, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác để lộ nụ cười 
không phải không có nhân duyên. 
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Aip tu shetu sàTyy< twagta AhRNt> sMykœs<buÏa> 

iSmtmupdzRyiNt,  
Chính vì có nhân có duyên nên các đấng Như Lai, A-

la-hán, Chánh Đẳng Giác mới để lộ nụ cười.  
 

pZyis TvmanNd dark< yen twagtSy paÇe pa<ñÃil> 

ài]Ý>,  
Này Ānanda, ngươi có để ý đứa bé trai đã bỏ vào bình 

bát của Như Lai một bụm tay đầy đất.” 
 

@v< -dNt,  
- “Thưa vâng, bạch ngài.” 
 

AymanNd dark> Anen k…zlmUlen v;Rztpirinv&RtSy 

twagtSy paqilpuÇe ngre=zaekae naça raja  -iv:yit,  
- “Này Ānanda, do nhân phước thiện này sau khi Như 

Lai Niết-bàn một trăm năm đứa bé trai này sẽ là một vị vua 
tên Aśoka ở trong thành Pāṭaliputra. 

 

ctu-aRgc³vtIR xaimRkae xmRraja,  
Đó là một vị Chuyển Luân Vương chân chánh trị vì 

đúng pháp cả bốn cõi. 
 

yae me zrIrxatUn!, vEStairkan! kir:yit,  
Vị ấy sẽ làm cho các ngọc xá-lợi của ta được phân phát 

lan rộng ra xa. 
 

cturzIit xmRraijkashö< àitóapiy:yit,  
Vị ấy sẽ dựng lên tám mươi bốn ngàn tháp thờ xá-lợi. 
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b÷jnihtay àitpTSyte, #it,  
Vị ấy sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người.” 
 

Aah c, 
Rồi Ngài nói thêm rằng: 
 

 ASt<gte miy -ivSyit sEkraja 

 yae=saE ýzaek #it nam ivzalkIitR>, 

 mÏatug-Rpirmi{ftjMbu;{fm! 

 @tt! kir:yit nramrpUijt< nu. 
Sau khi ta lìa trần 

sẽ xuất hiện một đấng quân vương, 
tên vị ấy là Aśoka có danh tiếng lẫy lừng. 

Vị ấy sẽ cho kiến tạo 
ở khắp cả xứ Jambu 

được tráng lệ với các tháp thờ xá-lợi của ta 
để chư thiên và nhân loại chiêm bái. 

AymSy deyxmaeR yt! twagtSy pa<ñÃil> paÇe ài]Ý>, 
Pháp cúng dường đó của vị ấy chỉ là một bụm tay đầy 

đất bỏ vào trong bình bát của Như Lai. 
 

yavdœ -gvta te;a< sv¡ Aayu:mt AanNday dÄa>,  
Rồi đức Thế Tôn đã đưa tất cả đất ấy cho đại đức 

Ānanda (và bảo rằng): 
 

gaemyen imïiyTva yÇ c<³me twagtí<³Myte tÇ 

gaemyka;IR àyCDeit,  
- “Hãy trộn với phân bò khô rồi đem rải đều thứ ấy 

trên đường kinh hành nơi Như Lai thường đi kinh hành.” 
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yavdayu:mta=nNden te;a< sgaemyen imïiyTva yÇ c<³mit 

-gvan! tÇ gaemyka;IR dÄa, 
Rồi đại đức Ānanda đã đem đất ấy trộn với phân bò 

khô rồi đem rải đều thứ ấy trên đường kinh hành nơi Như 
Lai thường đi kinh hành. 

 
 
 

AŚOKA CHÀO ĐỜI 
 

 

ten olu pun> smyen rajg&he ngre ibiMbsarae raja raJy< 

karyit,  
Chính vào lúc bấy giờ, vua Bimbisāra đang trị vì 

vương quốc ở trong thành Rājagṛha. 
 

ra}ae ibiMbsarSy AjatzÇu> puÇ>,  
Con trai của vua Bimbisāra là Ajātaśatru. 
 

AjatzÇaeédayI,  
Con trai của Ajātaśatru là Udāyin. 
 

%daiy-ÔSy mu{f>,  
Con trai của Udāyin hiền thiện là Muṇḍa. 
 

mu{fSy kakv[IR,  
Con trai của Muṇḍa là Kākavarṇin. 
 

kakvi[Rn> shlI,  
Con trai của Kākavarṇin là Sahalin. 
 




