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gCD Tv< àTyNt< smaïy,  
Ngươi hãy ra đi và nương náu ở chốn biên địa.  
 

yda z&[aei; Azaekae raja s<v&ÄStda=gNtVy<,  
Khi nào ngươi nghe được Aśoka đạt được ngôi vua khi 

ấy ngươi có thể quay về.”  
 

yavTs àTyNte;u jnpde;u s<iït>, 
Sau đó, vị đạo sĩ đã đến nương náu ở các nước biên 

địa. 
 
 

AŚOKA LÊN NGÔI VUA 
 

 

Aw ra}ae ibNÊsarSy t]izla nam ngr< ivéÏ<,  
Lúc bấy giờ, thành phố tên Takṣaśilā của vua 

Bindusāra nổi loạn. 
 

tÇ ra}a ibNÊsare[ Azaekae ivsijRt>,  
Vua Bindusāra đã phái Aśoka đến nơi ấy: 

gCD k…mar t]izlangr<, s<nahy,  
- “Này con, hãy đi đến và bao vây thành phố Takṣaśilā 

lại.” 
 

ctur¼blkay< dÄ<, yan< àhr[< c àiti;Ï<, 
Nhà vua cung cấp binh lực gồm bốn loại1 nhưng Aśoka 

đã từ chối các phương tiện vũ khí. 
 

yavdzaek> k…mar> paqilpuÇaiÚgRCDn! -&TyEivR}Ý>,   

                                                   
1 Bốn loại binh lực gồm có kỵ binh, tượng binh, xa binh, và bộ binh. 
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Sau đó, khi hoàng tử Aśoka rời thành Pāṭaliputra ra 
đi, người hầu cận đã thông báo rằng: 

 

k…mar nEvaSmak< sENyàhr[< ken vy< k< yaexyam>,  
- “Thưa hoàng tử, chúng ta không có quân đội và vũ 

khí gì cả, chúng ta sẽ chiến đấu với cái gì và chiến đấu cách 
nào?” 

 

ttae=zaekenai-iht<, 
Khi ấy, Aśoka tuyên bố rằng: 
 

yid mm raJyvEpaKy< k…zlmiSt sENyàhr[< àaÊ-Rvtu,  
- “Nếu ta có phước trổ quả làm vua thì xin quân đội và 

vũ khí hãy hiện ra.” 
 

@vmu− e k…mare[ p&iwVyamvkazae dÄae devtai-> 

sENyàhr[ain caepnItain,  
Khi nghe vị hoàng tử nói như vậy, trái đất đã nứt ra và 

chư thiên đã đem lại quân đội và vũ khí. 
 

yavt! k…marítur¼e[ blkayen t]izla< gt>, 
Sau đó, vị hoàng tử đã lên đường đi Takṣaśilā cùng với 

binh lực gồm bốn loại. 
 

ïuTva t]izlainvaisn> paEra AxRt&tIyain yaejnain   

mageR zae-a< k«Tva pU[R"qmaday àTyuÌta>,  
Nghe được tin, các cư dân sinh sống trong thành phố 

Takṣaśilā sau khi trang hoàng đường phố dài hai do-tuần 
rưỡi đã đi ra hoan nghênh, (mỗi người) đem lại một lọ đầy 
(hoa). 

 

àTyuÌMy c   kwyiNt,  
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Họ đã hoan nghênh và nói rằng: 
 

n vy< k…marSy ivéÏa naip ra}ae ibNÊsarSy,  
- “Chúng tôi không chống lại hoàng tử, cũng không 

chống lại vua Bindusāra.  
 

Aip tu ÊòamaTya ASmak< pir-v< k…vRiNt,  
Nhưng chỉ vì các vị tham quan đối xử tồi tệ đối với 

chúng tôi.” 
 

mhta c sTkare[ t]izla< àveizt>, 
Rồi họ đã rước Aśoka vào thành Takṣaśilā với cung 

cách trọng thể. 
 

@v< ivStre[ Azaeek> ozraJy< àveizt>,  
Aśoka đã được rước vào vương quốc Khaśa cũng hoàn 

toàn tương tợ như thế. 
 

tSy ÖaE mhan¶aE s<iïtaE,  
Aśoka đã sử dụng đến hai vệ sĩ lực lưỡng. 
 

ten taE v&Åya s<iv-−aE,  
Ngài đã chu cấp đời sống cho họ. 
 

tSya¢t> pvRtan!  s<iDNdNtaE s<àiSwtaE,  
Dù phải chẻ đôi những ngọn núi, hai người ấy luôn 

tiến bước ở phía trước của Aśoka. 
 

devtai-íae− <,  
Chư thiên đã thông báo rằng: 
 

Azaekítu-aRgc³vtIR -iv:yit,  
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- “Aśoka sẽ trở thành Chuyển Luân Vương bốn cõi. 
 

n kenicdœ ivraeixtVyimit,  
Chớ có người nào chống lại.” 
 

ivStre[ yavdasmuÔa p&iwvI Aa}aipta, 
Thời gian trôi qua, trái đất này cho đến tận các biển 

đều được quy thuận. 
 

yavt! susIm> k…mar %*anat! paqilpuÇ< àivzit,   
Lúc bấy giờ, hoàng tử Susīma từ vườn hoa đi về lại 

thành phố Pāṭaliputra.  
 

ra}ae ibNÊsarSya¢amaTy> oLvaqk> paqilpuÇaiÚgRCDit,  
Vị quan đầu triều của vua Bindusāra bị sói đầu đang 

rời khỏi thành Pāṭaliputra.  
 

tSy susImen k…mare[ ³Ifai-àaytya oqka mUi×R 

paitta,  
Hoàng tử Susīma với ý định đùa giỡn đã dùng lòng 

bàn tay vỗ lên đầu của ông ta.  
 

yavdmaTyiíNtyit,  
Khi ấy, vị quan đã nghĩ rằng:  
 

#danI— oqka< inpatyit,  
“Hôm nay, ngươi vỗ bằng lòng bàn tay.  
 

yda raja -iv:yit tda zô< patiy:yit,  
Đến khi trở thành vua rồi ngươi sẽ vỗ bằng gươm 

đao.  
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twa kir:yaim ywa rajEv n -iv:yit,  
Ta sẽ làm mọi cách để ngươi không thể trở thành 

vua được.”  
 

ten pÂamaTyztain i-Úain,  
Ông ta đã làm lung lạc năm trăm vị quan triều đình 

khác rằng:  
 

Azaekítu-aRgc³vtIR inidRò>,  
“Aśoka đã được tiên tri là Chuyển Luân Vương bốn 

cõi. 
 

@t< raJye àitóapiy:yam>,  
Chúng ta sẽ đưa người lên ngôi vua.” 
 

t]izlaí punrœ ivraeixta>, 
Và thành Takṣaśilā lại nổi loạn. 
 

yavÔa}a susIm> k…marSt]izlamnuàei;t>,  
Khi ấy, hoàng tử Susīma được nhà vua phái đến 

Takṣaśilā.  
 

n c zKyte s<namiytu<,  
Nhưng không thể dẹp yên được. 
 

ibNÊsarí raja GlanI-Ut>,  
Và vua Bindusāra đã trở bệnh. 
 

tenai-iht<,         
Nhà vua ra lệnh rằng: 
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susIm< k…marmanyt,  
- “Hãy gọi hoàng tử Susīma đến đây.  
 

raJye àitóapiy:yamIit,  
Ta sẽ đưa nó lên ngôi vua.  
 

Azaek< t]izla< àvezyt, 
Hãy bảo Aśoka đi vào thành Takṣaśilā.” 
 

yavdmaTyErzaek> k…marae hirÔya àilÝ>,  
Khi ấy, các vị triều thần đã bôi nghệ đỏ lên người của 

hoàng tử Aśoka.  
 

la]a< c laehpaÇe KvawiyTva Kvaiwten rsen laehpaÇai[ 

æ]iyTva DaeryiNt,  
Và nấu nhựa cây màu đỏ trong chậu bằng đồng rồi đổ 

vào các chậu khác nhựa cây đã được nấu ấy rồi đem để một 
góc (thông báo rằng):  

 

Azaek> k…marae GlanI-Ut #it,  
“Hoàng tử Aśoka đã trở bệnh rồi.” 
 

yda ibNÊsar> SvLpavze;àa[> s<v&ÄStda=maTyErzaek> 

k…mar> svaRl»arE-UR;iyTva ra}ae ibNÊsarSyaepnIt>,  
Đến khi vua Bindusāra đã kiệt quệ chỉ còn lại chút hơi 

thở yếu ớt, các vị triều thần đã trang phục cho hoàng tử 
Aśoka tất cả đồ trang sức rồi đem lại gần bên vua Bindusāra:  

 

#m< tavdœ raJye àitóapy,  
“Ngài hãy lập người này lên ngôi vua. 
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yda susIm Aagtae -iv:yit tda t< raJye 

àitóapiy:yam>, 
  Đến khi Susīma trở về chúng tôi sẽ lập Susīma lên 

ngôi vua sau.” 
 

ttae ra}a éi;t>,  
Do đó, nhà vua đã nổi giận.  
 

Azaeken cai-iht<,  
Khi ấy Aśoka đã tuyên bố rằng: 
 

yid mm xmeR[ raJy< -vit devta mm p”< b×Ntu,  
- “Nếu ngai vàng này thật sự dành cho ta, xin chư 

thiên hãy đội vương miện cho ta.” 
 

yavdœ devtai-> p”ae bÏ>,  
Khi ấy, vương miện đã được chư thiên đội vào.  
 

t< †òœva ibNÊsarSy ra} %:[< zaei[t< muoadagt<, yavt! 

kalgt>, 
Chứng kiến điều ấy, vua Bindusāra đã hộc máu nóng 

từ trong miệng ra và băng hà. 
 

yda=zaekae raJye àitióts! tSyaeXv¡ yaejn< y]a> [Aadez<] 

z&{viNt, Axae yaejn< naga>,  
Khi Aśoka được lập lên ngôi vua, các loài dạ-xoa ở 

phía trên của người một do-tuần và loài rồng ở phía dưới 
một do-tuần đã nghe tiếng. 

 

ten raxguÝae=¢amaTy> Swaipt>, 
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Aśoka đã lập Rādhagupta làm quan đầu triều. 
 

susImenaip ïut< ibNÊsarae raja kalgtae=zaekae raJye 

àitiót>,  
Susīma cũng đã hay tin vua Bindusāra đã băng hà và 

Aśoka được lập lên ngôi vua. 
 

#it ïuTva c éi;tm_yagt>,  
Nghe vậy, Susīma đã nỗi cơn giận. 
 

Tvirt< c tSmadœ dezadœ Aagt>, 
Rồi từ xứ ấy vội vã quay trở về. 
 

Azaekenaip paqilpuÇe ngre @kiSmn! Öare @kae n¶> 

Swaipt>,  
Ở trong thành Pāṭaliputra, Aśoka cũng đã bố trí một 

vệ sĩ tại một cửa thành.  
 

iÖtIye iÖtIySt&tIye raxguÝ> pUvRÖare Svymev 

raja=zaekae=viSwt>, 
Vệ sĩ kia ở cửa thành thứ hai, Rādhagupta ở cửa thành 

thứ ba, còn ở cửa thành phía đông thì chính vua Aśoka đích 
thân trấn giữ. 

 

raxguÝen c pUvRiSmn! Öare yÙmyae hStI Swaipt>,  
Ở cửa thành phía đông, Rādhagupta đã thiết lập một 

con voi giả tạo. 
 

tSyaepir AzaekSy c àitma inimRta,  
Phía trên con voi có đặt hình tượng của Aśoka. 
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pirtí piroa< oniyTva oidra¼arEí pUriyTva t&[enaCDa* 

[sa] pa<zunakI[aR,  
Xung quanh đã được đào hào cắm đầy chông loại gỗ 

cứng, phủ cỏ che kín rồi lấy đất rắc lên.  
 

susImíai-ihtae yid zKyse=zaek< "atiytu< rajeit, 
Susīma đã được thông báo rằng: “Nếu ngài có thể giết 

được Aśoka thì mới lên ngôi vua được.” 
 

s yavt! pUvRÖar< gt>,  
Khi ấy, Susīma đã đi đến cánh cửa phía đông (nghĩ 

rằng):  
 

Azaeken sh yaeTSyamIit,  
“Ta sẽ giao chiến với Aśoka.” 
 

A¼arpU[aRya< piroaya< pitt>,  
Nhưng đã bị rơi vào hào cắm đầy chông. 

tÇEv canyen VysnmapÚ>,     
Và chết ngay tại nơi ấy một cách khổ sở.  
 

yda c susIm> à"aitts! tSyaip mhan¶ae -Ôayuxae 

naça=nekshöpirvar>,  
Khi Susīma đã bị giết chết, vệ sĩ hầu cận của Susīma 

tên là Bhadrāyudha và vài ngàn tuỳ tùng đã xuất gia. 
 

s -gvCDasne àìijtae=hRn! s<v&Ä>, 
Vị ấy sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế 

Tôn đã chứng đạt quả vị A-la-hán. 
 
 




