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DUTIYO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THỨ NHÌ 

 
1/- Tato patthāya so satthā vinento devamānuse, 
 bodhito phussamāsamhi navame puṇṇamāsiyaṃ. 
2/- Laṅkamāgamma gaṅgāya tīre yojanavitthate, 
 mahānāgavanuyyāne āyāmena tiyojane. 

Thời gian sau đó, trong lúc giáo huấn chư Thiên và nhân loại, rồi vào 
ngày rằm của tháng Phussa là tháng thứ chín tính từ lúc giác ngộ, bậc Đạo 
Sư ấy đã đi đến (đảo) Laṅkā nơi bờ sông Gaṅgā tại khu lâm viên 
Mahānāga1 có (kích thước) chiều rộng một do-tuần2 và chiều dài ba do-
tuần. 
 

3/- Yakkhānaṃ samitiṃ gantvā ṭhatvāna gagane tahiṃ, 
 vātandhakāravuṭṭhīhi katvā yakkhe bhayaddite. 

Sau khi đi đến nơi tụ hội của các dạ-xoa, tại nơi ấy đức Phật đã đứng ở 
trên hư không tạo ra mưa gió và bóng tối khiến các dạ-xoa sanh lòng sợ 
hãi. 
 

4/- Laddhā’bhayehi yakkhehi tehi dinnāya bhūmiyā, 
 cammakhaṇḍaṃ pasāretvā nisīditvāna taṅkhaṇe. 

Khi các dạ-xoa đã đạt được sự không còn hãi sợ, đức Phật đã trải ra tấm 
da lót ngồi ở trên phần đất đã được các dạ-xoa ấy dâng cúng, rồi vào giây 
phút ấy đã ngồi xuống. 
 

5/- Cammakhaṇḍaṃ padittaggijālamālāsamākulaṃ, 
 iddhiyā vaḍḍhayitvāna yāva sindhuṃ samantato. 

Ngài đã dùng thần thông làm cho tấm da lót ngồi được bao phủ bởi 
mạng lưới lửa cháy bùng lan rộng ra đến tận vùng ven bờ biển. 
 
                                     
1 Địa điểm này có tên là Mahiyangana, một trong 16 thánh tích ở Sri Lanka.  
2 1 do-tuần = 4 gāvuta, tương đương 16 km. 
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6/- Javena sindhuvelāya rāsibhūte nisācare, 
 giridīpamidhānetvā patiṭṭhāpesi te tahiṃ. 

Khi các dạ-xoa vội vã tụ tập thành đám đông ở ven bờ biển, đức Phật 
đã di chuyển hòn đảo Giri (Giridīpa) đến nơi ấy và đã đưa các dạ-xoa lên 
trú ngụ ở trên hòn đảo ấy.  
 

7/- Desayitvā jino dhammaṃ tadā devasamāgame, 
 bahunnaṃ pāṇakoṭīnaṃ dhammābhisamayaṃ akā. 

Sau đó, đấng Chiến Thắng đã thuyết giảng Giáo Pháp đến hội chúng 
chư Thiên và đã khiến cho vô số koṭi chúng sanh hiểu được Giáo Pháp. 
 

8/- Mahāsumanadevassa sele sumanakūṭake, 
 datvā namassituṃ kese agā jetavanaṃ jino. 

Ở tại đỉnh núi đá Sumana, đấng Chiến Thắng đã cho Thiên nhân 
Mahāsumana các sợi tóc để phụng thờ rồi đã ngự đến Jetavana (Kỳ Viên). 
 

9/- Patiṭṭhapetvā te satthunisinnāsanabhūmiyaṃ, 
 indanīlamayaṃ thūpaṃ karitvā so apūjayi. 

Vị ấy đã tôn trí các sợi tóc ở trên mặt đất tại chỗ bậc Đạo Sư đã ngồi 
xuống, sau đó đã xây dựng ngôi bảo tháp bằng ngọc bích và thờ phụng. 
 

10/- Nissāya maṇipallaṅkaṃ pabbataṇṇavavāsino, 
 disvā yuddhatthike nāge cūḷodaramahodare. 
11/- Bodhito pañcame vasse cittamāse mahāmuni, 
 uposathe kāḷapakkhe nāgadīpamupāgami. 

Khi nhìn thấy các loại sơn tộc và thủy tộc, các loài rồng Cūḷodara và 
Mahodara1 gây chiến tranh với nhau vì lý do ngôi bảo tọa bằng ngọc ma-
ni, bậc Đại Hiền Triết đã đi đến Nāgadīpa2 vào ngày Uposatha thuộc hạ 
huyền của tháng Citta vào năm thứ năm tính từ lúc giác ngộ.  
 

12/- Tadā samiddhi sumano devo jetavane ṭhitaṃ, 
 attano bhavanaṃ yeva rājāyatanapādapaṃ. 
13/- Indanīladdikūṭaṃ va gahetvā tuṭṭhamānaso, 
 dhārayitvā sahāgañchi chattaṃ katvāna satthuno. 

                                     
1 Không xác định được tên các chủng loại này; theo nghĩa của từ cūḷodara (cūḷa+udara = 
có bao tử nhỏ, bụng thon) và mahodara (mahā+udara = có bao tử lớn, bụng bự). 
2 Một hòn đảo ở phía cực bắc của nước Sri Lanka. 
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Lúc bấy giờ, Thiên nhân Sumana có thần thông khởi tâm hoan hỷ đã 
nhổ lên cây Rājāyatana chính là chỗ ngụ của mình đang mọc tại Jetavana 
(Kỳ Viên) có hình dáng giống như đỉnh núi bằng ngọc bích, rồi cầm lấy 
làm dù che cho đấng Đạo Sư và cùng đi với Ngài. 
 

14/- Ubhinnaṃ nāgarājūnaṃ vattamāne mahāhave, 
 nisinno gagane nātho māpayittha mahātamaṃ. 

Trong lúc trận chiến của hai vị Long Vương đang xảy ra, đấng Lãnh 
Đạo, ngồi ở trên không trung, đã làm cho bầu trời trở nên tối mịt. 
 

15/- Ālokaṃ dassayitvā’tha assāsetvāna bhogino, 
 sāmaggikaraṇaṃ dhammaṃ abhāsi purisāsabho. 

Sau đó, vị Chúa Tể của nhân loại đã làm cho ánh sáng xuất hiện, đã 
khuyên nhủ các con rồng, rồi đã thuyết Pháp về việc thực hiện sự hòa hợp. 
 

16/- Asītikoṭiyo nāgā acalambudhivāsino, 
 patiṭṭhahiṃsu muditā sīlesu saraṇesu ca. 

Tám mươi koṭi con rồng là cư dân ở núi non và biển cả đã hoan hỷ an 
trú vào các giới cấm và các sự nương nhờ (quy y Tam Bảo). 
 

17/- Datvāna maṇipallaṅkaṃ satthuno bhujagādhipā, 
 tatth’ āsīnaṃ mahāvīraṃ annapānehi tappayuṃ. 

Vị Long Vương đã dâng bảo tọa bằng ngọc ma-ni đến đấng Đạo Sư. Và 
khi đấng Đại Hùng đang ngồi tại chỗ ấy, vị Long Vương đã làm cho Ngài 
được hài lòng với các loại thức ăn và nước uống. 
 

18/- Patiṭṭhapetvā so tattha rājāyatanapādapaṃ, 
 pallaṅkaṃ tañca nāgānaṃ adāsi abhipūjituṃ. 

Sau khi an trú các con rồng tại nơi ấy, Ngài đã ban cho họ cây 
Rājāyatana và ngôi bảo tọa ấy để thờ phụng. 
 

19/- Bodhito aṭṭhame vasse vesākhe puṇṇamāsiyaṃ, 
 maṇi-akkhikanāmena nāgindena nimantito. 

Vào ngày rằm tháng Vesākha1 của năm thứ tám kể từ khi giác ngộ, 
Ngài đã được vị Long Vương tên Maṇi-akkhika thỉnh mời. 
 
                                     
1 Tương đương rằm tháng 4 âm lịch Việt Nam (ND). 
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20/- Nāgarājassa tass’ eva bhavanaṃ sādhusajjitaṃ, 
 kalyāṇiyaṃ pañcabhikkhusatehi saha āgami. 

Ngài đã cùng với năm trăm vị tỳ khưu đi đến cung điện đã được trang 
hoàng đẹp đẽ của chính vị Long Vương ấy ở tại Kalyāṇi.  
 

21/- Kalyāṇicetiyaṭṭhāne kate ratanamaṇḍape, 
 mahārahamhi pallaṅke upāvisi narāsabho. 

Vị Chúa Tể của nhân loại đã ngồi xuống trên bảo tọa vô cùng quý giá 
có mái che bằng châu báu được thực hiện tại địa điểm của ngôi bảo điện 
Kalyāṇi,  
 

22/- Dibbehi khajjabhojjehi sasaṅghaṃ lokanāyakaṃ, 
 santappesi phaṇindo so bhujaṅgehi purakkhato. 

Vị Long Vương ấy dẫn đầu các con rồng đã làm hài lòng đấng Chúa Tể 
của thế gian cùng với hội chúng bằng những vật thực cứng mềm của Thiên 
giới. 
 

23/- Desayitvāna saddhammaṃ saggamokkhasukhāvahaṃ, 
 so satthā sumane kūṭe dassesi padalañchanaṃ. 

Sau khi giảng giải Chánh Pháp đưa đến cõi trời và sự an lạc của giải 
thoát, bậc Đạo Sư ấy đã thị hiện dấu vết của bàn chân ở trên đỉnh (núi đá) 
Sumana.1

 
24/- Tato pabbatapādamhi sasaṅgho so vināyako, 
 divā vihāraṃ katvāna dīghavāpimupāgami. 

Sau đó, đấng Lãnh Đạo ấy cùng với hội chúng đã sống trọn ngày ở chân 
hòn núi rồi đi đến Dīghavāpi. 
 

25/- Thūpaṭṭhāne tahiṃ buddho sasaṅgho ’bhinisīdiya, 
 samāpattisamubbhūtaṃ avindi asamaṃ sukhaṃ. 

Nơi ấy ở tại địa điểm của ngôi bảo tháp, đức Phật cùng với hội chúng 
đã ngồi xuống và thọ hưởng sự phát sanh thiền quả là sự an lạc không gì 
sánh bằng. 
 

26/- Mahābodhitaruṭṭhāne samādhiṃ appayī jino, 
 mahāthūpappadese ca viharittha samādhinā. 

                                     
1 Địa điểm này gọi là Sri Pāda, tên thường gọi là Adam’s Peak. 
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Đấng Chiến Thắng đã tiến hành thiền định tại địa điểm của cội Đại Bồ 
Đề và đã an trú vào thiền định ở khu vực của ngôi Đại Bảo Tháp. 
 

27/- Thūpārāmamhi thūpassa ṭhāne jhānasukhena so, 
 sabhikkhusaṅgho sambuddho muhuttaṃ vītināmayi. 

Bậc Chánh Đẳng Giác ấy cùng với hội chúng tỳ khưu đã trải qua thời 
gian với sự an lạc của thiền tại vị trí của ngôi bảo tháp ở Thūpārāma (Tu 
viện Bảo Tháp). 
 

28/- Silāthūpappadesamhi ṭhatvā kālavidū muni, 
 deve samanusāsitvā tato jetavanaṃ agā. 

Ở tại khu vực của Silāthūpa (ngôi Bảo Tháp bằng đá), đấng Hiền Triết, 
là bậc thông suốt thời điểm, sau khi giáo huấn chư Thiên rồi từ đó đã ngự 
đến Jetavana (Kỳ Viên). 
 

29/- Agiddho lābhasakkāre asayhaṃ avamānanaṃ, 
 sahanto kevalaṃ sabbalokanittharaṇatthiko. 

Là người mong mỏi tế độ hết thảy chúng sanh, không tham đắm trong 
lợi lộc và danh vọng, Ngài đã chịu đựng mọi điều báng bổ khó lòng nhẫn 
nại.  
 

30/- Saṃvaccharāni ṭhatvāna cattāḷīsañca pañca ca, 
 desayitvāna suttādiṃ navaṅgaṃ satthusāsanaṃ. 

Sau khi đã tồn tại và thuyết giảng Phật Pháp gồm chín thể loại1 là: 
sutta, v.v... trong bốn mươi lăm năm, 
 

31/- Tāretvā bhavakantārā jane saṅkhyātivattino, 
 buddhakiccāni sabbāni niṭṭhāpetvāna cakkhumā. 

Bậc Hữu Nhãn đã tiếp độ vô số chúng sanh vượt qua khỏi khu rừng của 
hiện hữu và đã hoàn thành mọi phận sự của vị Phật. 
 

32/- Kusinārāpure raññaṃ mallānamupavattane, 
 sālavanamhi yamakasālarukkhānamantare. 
33/- Mahārahe supaññatte mañce uttarasīsakaṃ, 

nipanno sīhaseyyāya vesākhe puṇṇamāsiyaṃ. 
                                     
1 Về thể (aṅga) có chín thể là sutta, geyya, veyyākaraṇa, gāthā, udāna, itivuttaka, jātaka, 
abbhūtadhamma, vedalla.  

 20



Sử Liệu về Xá Lợi Răng Phật          Chương thứ nhì 

Rồi ở khoảng giữa của hai cây sālā (Long Thọ) nơi rừng cây sālā (tên 
là) Upavattana của các đức vua thuộc dòng họ Malla trong thành Kusinārā, 
vào ngày trăng tròn tháng Vesākha, Ngài đã nằm xuống đầu hướng về phía 
Bắc trong tư thế của loài sư tử ở trên chiếc giường vô cùng cao quý đã 
khéo được chuẩn bị. 
 

34/- Desetvā paṭhame yāme mallānaṃ dhammamuttamaṃ, 
 Subhaddaṃ majjhime yāme pāpetvā amataṃ padaṃ. 

Vào canh đầu (của đêm), Ngài đã thuyết giảng Giáo Pháp tối thượng 
đến các người dân xứ Malla. Vào canh giữa, Ngài đã tế độ Subhadda đạt 
đến đạo lộ Bất Tử. 
 

35/- Bhikkhū pacchimayāmamhi dhammakkhandhe asesake, 
 saṅgayha ovaditvāna appamādapadena ca. 

Vào canh cuối, Ngài đã tổng hợp lại toàn bộ các Pháp uẩn và đã giáo 
huấn các tỳ khưu về chi phần “Không Dễ Duôi.” 
 

36/- Paccūsasamaye jhānasamāpattivihārato, 
 uṭṭhāya parinibbāyi sesopadhivivajjito. 

Lúc trời hừng sáng, Ngài đã xuất khỏi sự an trú trong thiền chứng và đã 
viên tịch Niết Bàn, buông bỏ thân mạng còn dư sót. 
 

37/- Mahīkampādayo āsuṃ tadā acchariyāvahā, 
 pūjā visesā vattiṃsu devamānusakā bahū. 

Khi ấy đã xảy ra nhiều điều kỳ diệu như là sự rúng động của trái đất, 
v.v... Vô số chư Thiên và nhân loại đã thể hiện các sự cúng dường đặc 
biệt.  
 

38/- Parinibbāṇasuttante vuttānukkamato pana, 
 pūjāviseso viññeyyo icchantehi asesato. 

Vả lại, những người có lòng mong mỏi nên biết rõ các sự cúng dường 
đặc biệt đã được tuần tự thuật lại không thiếu sót ở bài kinh Parinibbāna.1

 
39/- Ahatehi ca vatthehi veṭhetvā paṭhamaṃ jinaṃ, 
 veṭhayitvāna kappāsapicunā vihatena ca. 

                                     
1 Mahāparinibbānasutta – Kinh Đại Niết Bàn, Dīghanikāya II - Trường Bộ 2. 
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Trước tiên, họ đã quấn quanh (nhục thân) đấng Chiến Thắng bằng 
nhiều lớp vải mới rồi bọc lại bằng lớp bông vải mịn. 
 

40/- Evaṃ pañcasatakkhattuṃ veṭhayitvāna sādhukaṃ, 
 pakkhipitvā suvaṇṇāya telapuṇṇāya doṇiyā. 

Sau khi quấn lại một cách khéo léo năm trăm lượt như thế, họ đã đặt 
vào trong chiếc hòm bằng vàng chứa đầy dầu. 
 

41/- Vīsaṃ hatthasatubbedhaṃ gandhadārūhi saṅkhataṃ, 
 āropayiṃsu citakaṃ mallānaṃ pamukhā tadā. 

Khi ấy, các vị lãnh đạo dân chúng xứ Malla đã đưa (chiếc hòm) lên 
giàn hỏa thiêu được thiết lập bằng các loại gỗ thơm có độ cao hai ngàn 
cánh tay.1

 
42/- Mahākassapatherena dhammarāje avandite, 
 citakaṃ mā jalitthāti devādhiṭṭhānato pana. 

Tuy nhiên, do quyết định của chư Thiên rằng: “Khi trưởng lão 
Mahākassapa chưa đảnh lễ đấng Pháp Vương, giàn hỏa thiêu chớ có bốc 
cháy.” 
 

43/- Pāmokkhā mallarājūnaṃ vāyamantā p’ anekadhā, 
 citakaṃ taṃ na sakkhiṃsu gāhāpetuṃ hutāsanaṃ. 

Các vị hàng đầu trong số các đức vua của xứ Malla, dầu đã nỗ lực bằng 
nhiều cách, vẫn không thể làm cho giàn hỏa thiêu ấy phát lên ngọn lửa. 
 

44/- Mahākassapatherena adhiṭṭhānena attano, 
 vaṭṭhādīni mahādoṇiṃ citakañca mahārahaṃ. 
45/- Dvidhā katvāna nikkhamma sakasīse patiṭṭhitā, 
 vanditā satthuno pādā yathāṭhāne patiṭṭhitā. 

Do nguyện lực của chính bản thân trưởng lão Mahākassapa, hai bàn 
chân của đấng Đạo Sư đã tách hai các lớp vải, v.v... chiếc hòm lớn, và 
giàn hỏa thiêu quý giá rồi đã vươn ra ngoài đặt trên đầu của vị trưởng lão. 
Và sau khi được vị ấy đảnh lễ, hai bàn chân đã trở về lại vị trí cũ. 
 

46/- Tato devānubhāvena pajjalittha citānalo, 
 na masi satthudehassa daḍḍhass’ āsi na chārikā. 

                                     
1 1 hattha = 0.5 mét; như vậy 2000 hattha = 1000 mét (ND). 
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Sau đó, do oai lực của chư Thiên giàn hỏa thiêu đã bốc cháy. Thi thể 
của bậc Đạo Sư đã được thiêu đốt không còn sót lại tro than gì. 
 

47/- Dhātuyo avasissiṃsu muttābhā kañcanappabhā, 
 adiṭṭhānena buddhassa vippakiṇṇā anekadhā. 

Các xá-lợi đã được lưu lại lấp lánh như ngọc trai có ánh sáng màu vàng, 
và được phân tán khắp các nơi do nguyện lực của đức Phật. 
 

48/- Uṇhīsaṃ akkhakā dve ca catasso dantadhātuyo, 
 iccete dhātuyo satta vippakiṇṇā na satthuno. 

Đây là bảy phần xá-lợi của đấng Đạo Sư không phân tán: “Xá-lợi 
xương sọ, hai xá-lợi xương vai, và bốn xá-lợi răng.”  
 

49/- Ākāsato patitvāpi uggantvāpi mahītalā, 
 samantā jaladhārāyo nibbāpesuṃ citānalaṃ. 

Hơn nữa, các nguồn nước ở xung quanh, thậm chí từ trên không trung 
rơi xuống và ở dưới mặt đất phun lên, đã dập tắt giàn hỏa thiêu. 
 

50/- Therassa sāriputtassa antevāsī mahiddhiko, 
 sarabhunāmako thero pabhinnapaṭisambhido. 
51/- Gīvādhātuṃ gahetvāna citato mahiyaṅgaṇe, 
 patiṭṭhāpetvā thūpamhi akā kañcukacetiyaṃ. 

Vị trưởng lão tên Sarabhu có đại thần lực và tuệ phân tích, là đệ tử của 
trưởng lão Sāriputta, sau khi nhận lấy xá-lợi xương cổ từ nơi giàn hỏa 
thiêu, đã tôn trí trong ngôi bảo tháp ở Mahiyaṅgaṇa1 và đã xây dựng ngôi 
bảo điện tên Kañcuka.  
 

52/- Khemavhayo kāruṇiko khīṇasaṃyojano muni, 
 citakāto tato vāmadāṭhādhātuṃ samaggahi. 

Vị hiền triết tên Khema, có hạnh từ bi đã đoạn tận các điều ràng buộc, 
đã nhặt lấy xá-lợi răng bên trái tại giàn hỏa thiêu ở nơi ấy. 
 

53/- Aṭṭhannaṃ atharājūnaṃ dhātu-atthāya satthuno, 
 uppannaṃ viggahaṃ doṇo sametvāna dvijuttamo. 

                                     
1 Trong ba lần đức Phật thăm viếng xứ Tích Lan thì Mahiyaṅgaṇa là địa điểm đức Phật đã 
ngự đến trong chuyến đi lần thứ nhất. 
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Sau đó, Doṇa vị đứng đầu các Bà-la-môn đã dàn xếp cuộc gây gỗ sanh 
khởi giữa tám vị vua vì lòng mong muốn xá-lợi của đấng Đạo Sư. 
 

54/- Katvāna aṭṭhakoṭṭhāse bhājetvā sesadhātuyo, 
 adāsi aṭṭharājūnaṃ taṃ taṃ nagaravāsinaṃ. 

Vị ấy đã phân chia các xá-lợi còn lại và đã thực hiện tám phần rồi đã 
trao từng phần cho cư dân thành phố của tám vị vua. 
 

55/- Haṭṭhatuṭṭhā gahetvāna dhātuyo tā narādhipā, 
 gantvā sake sake raṭṭhe cetiyāni akārayuṃ. 

Các vị vua ấy đã mừng rỡ nhận lấy các xá-lợi rồi đã trở về và xây dựng 
các ngôi bảo tháp ở tại xứ sở của mỗi người. 
 

56/- Ekā dāṭhā surindena ekā gandhāravāsihi, 
 ekā bhujaṅgarājūhi āsi sakkatapūjitā. 

Một xá-lợi răng đã được tôn vinh và cúng dường bởi vị Thiên Vương, 
một bởi các cư dân Càn-thát-bà, và một bởi các vị Long Vương. 
 

57/- Dantadhātuṃ tato khemo attanā gahitaṃ adā, 
 dantapure kaliṅgassa brahmadattassa rājino. 

Sau đó, (vị hiền triết) Khema đã tặng xá-lợi răng do bản thân nhặt lấy 
đến đức vua Brahmadatta của xứ Kaliṅga ở tại Dantapura. 
 

58/- Desayitvāna so dhammaṃ bhetvā sabbakudiṭṭhiyo, 
 rājānaṃ taṃ pasādesi aggamhi ratanattaye. 

Vị ấy đã giảng giải Giáo Pháp, đã đả phá mọi tư tưởng ngoại đạo, và đã 
tạo niềm tin ở vị vua ấy vào ngôi Tam Bảo cao quý. 
 

59/- Ajjhogāḷho munindassa dhammāmatamahaṇṇavaṃ, 
 so narindo pavāhesi malaṃ macchariyādikaṃ. 

Đắm mình vào biển cả mênh mông là Giáo Pháp Bất Tử của bậc Hiền 
Triết hàng đầu, vị vua ấy đã rủ bỏ điều ô nhiễm như là sự bỏn xẻn, v.v... 
 

60/- Pāvussako yathā megho nānāratanavassato, 
 dāḷiddiyanidāghaṃ so nibbāpesi naruttamo. 

Vị vua ấy đã dập tắt sự thiếu thốn của nghèo khó ví như đám mây vào 
mùa mưa đang đổ xuống trận mưa gồm nhiều loại châu báu. 
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61/- Suvaṇṇakhacitālambamuttājālehi sobhitaṃ, 
 kūṭāgārasatākiṇṇaṃ taruṇādiccasannibhaṃ. 
62/- Nānāratanasobhāya duddikkhaṃ cakkhumūsanaṃ, 
 yānaṃ saggāpavaggassa pasādātisayāvahaṃ. 
63/- Kārayitvāna so rājā dāṭhādhātunivesanaṃ, 
 dhātupīṭhañca tatth’ eva kāretvā ratanujjalaṃ. 

Vị vua ấy đã cho xây dựng ngôi điện thờ xá-lợi răng, rực rỡ với những 
mạng lưới ngọc trai treo xen kẻ với vàng, được vây quanh bởi hàng trăm 
ngôi nhà mái nhọn, trông tợ như mặt trời mới mọc, thu hút ánh nhìn và 
làm chóa mắt bởi sự rực rỡ của nhiều loại châu báu khác nhau. Ngôi điện 
thờ xá-lợi là cội nguồn dồi dào đem lại niềm tin và là phương tiện đưa đến 
cõi trời và Niết Bàn. Chính tại nơi ấy, đức vua đã cho kiến thiết bệ thờ xá-
lợi rạng ngời châu báu.  
 

64/- Tahiṃ samappayitvāna dāṭhādhātuṃ mahesino, 
 pūjāvatthūhi pūjesi rattindivamatandito. 

Tại nơi ấy, đức vua đã an vị và tôn vinh xá-lợi răng của đấng Hiền Triết 
vĩ đại với các vật dụng cúng dường ngày đêm không ngừng nghỉ.  
 

65/- Iti so sañcinitvāna puññasambhārasampadaṃ, 
 cajitvā mānusaṃ dehaṃ saggakāyamalaṅkari. 

Sau khi tích lũy sự thành đạt trong các công việc phước thiện, đức vua 
đã từ bỏ xác thân nhân loại và đã điểm trang bằng vóc dáng Thiên nhân. 
 

66/- Anujāto tato tassa kāsirājavhayo suto, 
 rajjaṃ laddhā amaccānaṃ sokasallamapānudi. 

Sau đó, người con trai kế vị đức vua tên là Kāsirāja đã thành đạt vương 
quyền và đã nhổ lên mũi tên sầu muộn của các quan đại thần. 
 

67/- Pupphagandhādinā dantadhātuṃ tamabhipūjiya, 
 niccaṃ maṇippadīpehi jotayi dhātumandiraṃ. 

Vị ấy đã tôn vinh xá-lợi ấy bằng các bông hoa, hương thơm, v.v... và 
luôn thắp sáng điện thờ xá-lợi bằng những cây đèn làm bằng ngọc ma-ni. 
 

68/- Icc’ evamādiṃ so rājā katvā kusalasañcayaṃ, 
 jahitvāna nijaṃ dehaṃ devindapuramajjhagā. 

 25



Sử Liệu về Xá Lợi Răng Phật          Chương thứ nhì 

Sau khi tích lũy các thiện pháp như thế, v.v... vị vua ấy đã từ bỏ thân 
xác của mình và đã sanh vào giữa thành phố của Thiên Vương. 
 

69/- Sunando nāma rājindo ānandajanano sataṃ, 
 tass’ atrajo tato āsi buddhasāsanamāmako. 

Kế đến, con trai của vị ấy là đức vua tên Sunanda, đã là người mến mộ 
Phật Pháp và là nguồn tạo nên sự an vui một cách bền vững.  
 

70/- Sammānetvāna so dantadhātuṃ ñeyyantadassino, 
 mahatā bhattiyogena agā devasahavyataṃ. 

Sau khi tôn vinh xá-lợi răng của đấng Toàn Tri với lòng thành cao cả, 
đức vua đã đạt được sự cộng trú với chư Thiên. 
 

71/- Tato paraṃ ca aññe pi bahavo vasudhādhipā, 
 dantadhātuṃ munindassa kamena abhipūjayuṃ. 

Kế đó, nhiều vị vua khác nữa cũng đã tuần tự cúng dường xá-lợi răng 
của bậc hiền triết hàng đầu. 
 

72/- Guhasīvavhayo rājā duratikkamasāsano, 
 tato rajjasiriṃ patvā anugaṇhi mahājanaṃ. 

Tiếp đến, đức vua tên Sīva với mệnh lệnh khó thể phản kháng đã đạt 
được sự vinh quang của vương quyền và đã hộ trì toàn thể dân chúng. 
 

73/- Saparatthānabhiññe so lābhāsakkāralolupe, 
 māyāvino avijjandhe niganṭhe samupaṭṭhahi. 

Đức vua đã nâng đỡ các đạo sĩ lõa thể ngu si và tăm tối, xảo quyệt, 
tham đắm lợi danh, không biết rõ mục đích của bản thân và người khác. 
 

74/- Vassāratte yathā cando mohakkhandhena āvaṭo, 
 nāsakkhi guṇaraṃsīhi jalituṃ so narāsabho. 

Tương tợ như mặt trăng bị mây mờ che khuất trong đêm mưa, các ánh 
hào quang của đức hạnh đã không thể soi sáng vị vua ấy. 
 

75/- Dhammamaggā apete pi paviṭṭhe diṭṭhikānanaṃ, 
 tasmiṃ sādhupathaṃ aññe nātivattiṃsu pāṇino. 

Trong khi đức vua xa rời con đường Chánh Pháp và lạc vào khu rừng tà 
kiến, các chúng sanh khác cũng đã không đạt đến đạo lộ thánh thiện. 

 26



Sử Liệu về Xá Lợi Răng Phật          Chương thứ nhì 

76/- Hematoraṇamālāhi dhajehi kadalīhi ca, 
 pupphagghiyehi ’nekehi sajjetvā nāgarā puraṃ.  

Các thị dân đã trang hoàng thành phố với các cổng chào bằng vàng và 
các tràng hoa, với các lá cờ và các biểu ngữ, với vô số bông hoa giá trị. 
 

77/- Maṅgalatthutighosehi naccagītādikehi ca, 
 hemarūpiyapupphehi gandhacuṇṇādikehi ca. 
78/- Pūjento munirājassa dāṭhādhātuṃ kudācanaṃ, 
 akaṃsu ekanigghosaṃ saṃvaṭṭambudhisannibhaṃ. 

Trong lúc các cư dân thành phố đang tôn vinh xá-lợi răng của đức Phật 
với những lời cầu nguyện tốt lành, với các điệu múa lời ca, v.v... với các 
bông hoa bằng vàng và bạc, với các loại phấn thơm, v.v..., đột nhiên họ đã 
tạo nên một tiếng ồn tợ như tiếng gào thét của biển cả vào thời điểm hoại 
diệt (của thế giới). 
 

79/- Ugghāṭetvā narindo so pāsāde sīhapañjaraṃ, 
 passanto janamaddakkhi pūjāvidhiparāyaṇaṃ. 

Vị quân vương ấy đã mở ra cánh cửa sổ ở tòa lâu đài, và trong lúc quan 
sát đã nhìn thấy dân chúng đang tiến hành các nghi thức cúng dường. 
 

80/- Athāmaccasabhāmajjhe rājā vimhitamānaso, 
 kotūhalākulo hutvā idaṃ vacanamabravī. 

Khi ấy, với tâm trí ngạc nhiên đức vua đã trở nên kích động, bối rối, và 
đã nói lời này ở giữa tập thể các vị quan đại thần: 
 

81/- Accherakaṃ kimetannu kīdisaṃ pāṭihāriyaṃ, 
 mametaṃ nagaraṃ kasmā chaṇanissitakaṃ iti. 

“Điều kỳ diệu này là gì vậy? Là loại thần thông gì đây? Tại sao thành 
phố này của ta lại có liên quan đến lễ hội này?” 
 

82/- Tato amacco ācikkhi medhāvī buddhamāmako, 
 rājino tassa sambuddhānubhāvamavijānato. 

Khi ấy, viên quan đại thần là bậc trí tuệ và mến mộ đức Phật đã trình 
bày cho vị vua ấy là người không biết gì đến oai lực của đấng Toàn Giác. 
 

83/- Sabbābhibhussa buddhassa taṇhāsaṅkhayadassino, 
 esā dhātu mahārāja khemattherena āhaṭā. 
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“Tâu đại vương, đó là xá-lợi của đức Phật là vị chúa tể của tất cả và là 
vị đã nhận thấy được sự chấm dứt của ái dục; xá-lợi ấy đã được đem lại 
bởi trưởng lão Khema. 
 

84/- Taṃ dhātuṃ pūjayitvāna rājāno pubbakā idha, 
 kalyāṇamitte nissāya devakāyamupāgamuṃ. 

Các vị hoàng đế trước đây của xứ này sau khi cúng dường xá-lợi ấy và 
nương tựa vào bạn lành đã đạt được bản thể của chư Thiên. 
 

85/- Nāgarāpi ime sabbe samparāyasukhatthikā, 
 pūjayanti samāgamma dhātuṃ taṃ satthuno iti. 

Thậm chí tất cả cư dân thành phố này là những người tầm cầu sự an 
lạc trong ngày vị lai cũng tụ hội lại và cúng dường xá-lợi ấy của bậc Đạo 
Sư.” 
 

86/- Tassāmaccassa so rājā sutvā dhammasubhāsitaṃ, 
 dulladdhimalamujjhitvā pasīdi ratanattaye. 

Sau khi lắng nghe lời thuyết giảng Giáo Pháp khéo léo của viên quan 
đại thần ấy, vị vua ấy đã dứt bỏ các điều ô nhiễm do tà kiến sai trái và đã 
đặt niềm tin vào Tam Bảo. 
 

87/- Dhātupūjaṃ karonto so rājā acchariyāvahaṃ, 
 titthiye dummane kāsi sumane c’ etare jane. 

Vị vua ấy, trong lúc cúng dường xá-lợi là nguồn đem lại các điều kỳ 
diệu, đã không còn hoan hỷ nơi các du sĩ ngoại đạo và có thiện cảm với 
các người kia. 
 

88/- Ime ahirikā sabbe saddhādiguṇavajjitā, 
 thaddhā saṭhā ca duppaññā saggamokkhavibandhakā. 

“Tất cả những người này là vô liêm sĩ, không có đức hạnh như là lòng 
tin, v.v..., lại còn bướng bỉnh, dối trá, ác tuệ; họ là những kẻ xa lìa cõi trời 
và sự giải thoát.” 
 

89/- Iti so cintayitvāna guhasīvo narādhipo, 
 pabbājesi sakā raṭṭhā nigaṇṭhe te asesake. 

Sau khi suy nghĩ như thế, đức vua Guhasīva ấy đã trục xuất toàn bộ các 
đạo sĩ lõa thể ấy ra khỏi vương quốc của mình. 
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90/- Tato nigaṇṭhā sabbepi ghatasittānalā yathā, 
 kodhaggijalitā gañchuṃ puraṃ pāṭaliputtakaṃ. 

Sau đó, bị nung nấu bởi ngọn lửa tức giận tợ như bơ lỏng bị lửa đốt bắn 
tung tóe, tất cả các đạo sĩ lõa thể đã đi đến thành phố Pāṭaliputta. 
 

91/- Tattha rājā mahātejo jambudīpassa issaro, 
 paṇḍunāmo tadā āsi anantabalavāhano. 

Ở tại nơi ấy, vào lúc bấy giờ có vị vua có oai lực vĩ đại tên Paṇḍu, là 
chúa tể của Jambudīpa (Ấn Độ), có binh lực vô cùng hùng hậu. 
 

92/- Kodhandhā ’tha nigaṇṭhā te sabbe pesuññakārakā, 
 upasaṅkamma rājānaṃ idaṃ vacanamabravuṃ. 

Khi ấy, bị mù quáng bởi sự tức giận, tất cả những người đạo sĩ lõa thể 
ấy là những kẻ đâm thọc đã đi đến gặp đức vua và đã nói lời này: 
 

93/- Sabbadevamanussehi vandanīye mahiddhike, 
 sivabrahmādayo deve niccaṃ tumhe namassatha. 

“Bệ hạ luôn tôn kính các vị trời như là thần Siva, đấng Brahma, v.v... 
có đại oai lực và xứng đáng sự đảnh lễ của tất cả chư Thiên và nhân loại. 
 

94/- Tuyhaṃ sāmantabhūpālo guhasīvo panādhunā, 
 nindanto tādise deve chavaṭṭhiṃ vandate iti. 

Tuy nhiên, hiện nay vị vua xứ lân cận là Guhasīva lại chê bai các vị 
trời như thế và còn đảnh lễ xương người chết nữa.” 
 

95/- Sutvāna vacanaṃ tesaṃ rājā kodhavasānugo, 
 sūraṃ sāmantabhūpālaṃ cittayānam ath’ abravī. 

Sau khi nghe lời nói của họ, đức vua bị tác động bởi cơn sự giận dữ khi 
ấy đã nói với Cittayāna là vị anh hùng và là vua của xứ lân cận rằng: 
 

96/- Kaliṅgaraṭṭhaṃ gantvāna guhasīvamidhānaya, 
 pūjitaṃ taṃ chavaṭṭhiṃ ca tena rattindivaṃ iti. 

“Hãy đi đến vương quốc Kaliṅga và đem Guhasīva về đây cùng với 
xương người chết ấy đang được hắn cúng dường ngày đêm.” 
 

97/- Cittayāno tato rājā mahatiṃ caturaṅginiṃ, 
 sannayhitvā sakaṃ senaṃ purā tamhābhinikkhami. 
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Sau đó, đức vua Cittayāna đã củng cố đội binh hùng hậu gồm bốn loại 
binh chủng của mình và đã rời khỏi thành phố ấy. 
 

98/- Gantvāna so mahīpālo senaṅgehi purakkhato, 
 dantapurassāvidūre khandhāvāraṃ nivesayi. 

Vị vua ấy, dẫn đầu các đoàn quân, đã ra đi và đã đóng trại binh ở không 
xa thành Dantapura. 
 

99/- Sutvā āgamanaṃ tassa kaliṅgo so mahīpati, 
 gajindapābhatādīhi taṃ tosesi narādhipaṃ. 

Hay tin việc tiến đến của vị vua ấy, đức vua xứ Kaliṅga ấy đã làm hài 
lòng vị vua kia bằng các quà biếu như là voi, và châu ngọc, v.v... 
 

100/- Hitajjhāsayataṃ ñatvā guhasīvassa rājino, 
 dantapuraṃ cittayāno saddhiṃ senāya pāvisi. 

Biết được ý định tốt đẹp của đức vua Guhasīva, Cittayāna cùng với 
đoàn quân đã đi vào thành Dantapura. 
 

101/- Pākāragopuraṭṭālapāsādagghikacittitaṃ, 
 dānasālāhi so rājā samiddhaṃ puramaddasa. 

Vị vua ấy đã nhìn thấy thành phố có các tường thành, tháp canh, dinh 
thự, lầu đài, tranh vẽ đắt giá, và được hưng thịnh với những phước xá, 
v.v...  
 

102/- Tato so sumano gantvā paviṭṭho rājamandiraṃ, 
 guhasīvassa ācikkhi paṇḍurājassa sāsanaṃ. 

Sau đó, vị ấy với thiện tâm đã đi vào cung điện của đức vua và đã thông 
báo cho Guhasīva mệnh lệnh của đức vua Paṇḍu.  
 

103/- Sutvāna sāsanaṃ tassa dāruṇaṃ duratikkamaṃ, 
 pasannamukhavaṇṇo’va cittayānaṃ samabravī. 

Nghe được mệnh lệnh khắt khe và khó thể kháng cự của vị ấy, đức vua 
Guhasīva vẫn giữ vẻ mặt hòa hiếu và đã nói với Cittayāna rằng: 
 

104/- Sabbalokahitatthāya maṃsanettādidānato, 
 anappakappe sambhāre sambharitvā atandito. 
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“Từ việc bố thí thịt, mắt, v.v... vì lợi ích của toàn bộ thế gian, đức Phật 
đã tích lũy không mệt mỏi các yếu tố cần thiết trong vô số kiếp. 
 

105/- Jetvā namucino senaṃ patvā sabbāsavakkhayaṃ, 
 anāvaraṇañāṇena sabbadhammesu pāragu. 

Sau khi chiến thắng đội quân của Ma Vương và đạt đến sự tận diệt tất 
cả lậu hoặc, Ngài là vị thông suốt tất cả các pháp nhờ vào trí tuệ không 
còn bị che lấp. 
 

106/- Diṭṭhadhammasukhassādamagaṇetvāna attano, 
 dhammanāvāya tāresi janataṃ yo bhavaṇṇavā. 

Không màng đến sự thọ hưởng an lạc trong hiện tại của bản thân, Ngài 
đã đưa nhân loại vượt qua đại dương của hiện hữu nhờ vào con thuyền 
Giáo Pháp. 
 

107/- Devātidevaṃ taṃ buddhaṃ saraṇaṃ sabbapāṇinaṃ, 
 jano hi avajānanto addhā so vañcito iti. 

Nhưng cũng có người không biết đến đức Phật ấy là đấng cao cả hơn 
cả chư Thiên và là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh, đương nhiên 
người ấy bị thiệt thòi.” 
 

108/- Iccevamādiṃ sutvāna so rājā satthuvaṇṇanaṃ, 
 ānandassuppabandhehi pavedesi pasannataṃ. 

Sau khi lắng nghe lời ca ngợi về bậc Đạo Sư như thế, vị vua ấy đã thể 
hiện niềm tin bằng những dòng lệ vì mừng rỡ. 
 

109/- Guhasīvo pasannaṃ taṃ cittayānaṃ udikkhiya, 
 tena saddhiṃ mahagghaṃ taṃ agamā dhātumandiraṃ. 

Nhận thấy vị vua Cittayāna ấy đã có được niềm tin, Guhasīva đã cùng 
với vị ấy đi đến ngôi điện thờ vô cùng quý giá có thờ xá-lợi. 
 

110/- Haricandanasambhūtadvārabāhādikehi ca, 
 pavāḷavāḷamālāhi lambamuttālatāhi ca. 
111/- Indanīlakavāṭehi maṇikiṅkiṇikāhi ca, 
 sovaṇṇakaṇṇamālāhi sobhitaṃ maṇithūpikaṃ. 

Ngôi bảo tháp bằng ngọc ma-ni được rạng rỡ với những tràng hoa bằng 
vàng, với những chuông nhỏ bằng ngọc ma-ni, với những cánh cửa sổ 
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bằng ngọc bích, với những chuỗi ngọc trai lủng lẳng, với những tràng hoa 
san hô, và với những khung cửa lớn được thực hiện bằng gỗ trầm hương 
màu vàng, v.v... 
 

112/- Uccaṃ veluriyubbhāsichadanaṃ makarākulaṃ, 
 dhātumandiramaddakkhi ratanujjalapīṭhakaṃ. 

Vị ấy đã nhìn thấy ngôi điện thờ xá-lợi với bệ thờ sáng rỡ châu báu có 
chạm các hình cá kiếm, ở bên trên có mái che rực sáng bằng ngọc quý. 
 

113/- Tato setātapattassa heṭṭhā ratanacittitaṃ, 
 disvā dhātukaraṇḍañca tuṭṭho vimhayamajjhagā. 

Sau đó, khi nhìn thấy chiếc hòm đựng xá-lợi có chạm trổ châu báu đặt ở 
bên dưới chiếc lọng trắng, vị ấy đã vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ. 
 

114/- Tato kaliṅganātho so vivaritvā karaṇḍakaṃ, 
 mahītale nihantvāna dakkhiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ. 

Kế đến, vị vua xứ Kaliṅga ấy đã mở chiếc hòm ra rồi quỳ đầu gối chân 
phải xuống ở trên mặt đất. 
 

115/- Añjaliṃ paggahetvāna guṇe dasabalādike, 
 saritvā buddhaseṭṭhassa akāsi abhiyācanaṃ. 

Rồi đã chắp tay tưởng niệm đến các ân đức của đức Phật Chí Tôn như 
là mười năng lực, v.v... và đã thốt lên lời thỉnh cầu rằng:  
 

116/- Gaṇḍambarukkhamūlamhi tayā titthiyamaddane, 
 yamakaṃ dassayantena pāṭihāriyamabbhutaṃ. 

“Trong lúc hàng phục các du sĩ ngoại đạo, Ngài đã thị hiện song thông 
kỳ diệu tại gốc cây Gaṇḍamba. 
 

117/- Pubbakāyādinikkhantajalānalasamākulaṃ, 
 cakkavāḷaṅgaṇaṃ katvā janā sabbe pasāditā. 

Ngài đã làm cho bầu không gian của vũ trụ được bao phủ bởi nước và 
lửa được phun ra từ phần trước của cơ thể, v.v..., và hết thảy dân chúng 
đã có niềm tin. 
 

118/- Desetvāna tayo māse abhidhammaṃ sudhāsinaṃ, 
 nagaraṃ otarantena saṅkassaṃ tāvatiṃsato. 
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Sau khi thuyết giảng Vi Diệu Pháp cho chư Thiên trong ba tháng, Ngài 
đã rời cõi trời Đạo Lợi và ngự xuống thành Saṅkassa. 
 

119/- Chattacāmarasaṅkhādigāhakehi anekadhā, 
 brahmadevāsurādīhi pūjitena tayā pana. 

Hơn nữa, Ngài đã được các vị Phạm Thiên, chư Thiên, A-tu-la, v.v... 
cầm dù lọng, phất trần, tù và bằng vỏ ốc, v.v... tôn vinh bằng nhiều hình 
thức. 
 

120/- Ṭhatvāna maṇisopāṇe vissakammābhinimmite, 
 lokavivaraṇaṃ nāma dassitaṃ pāṭihāriyaṃ. 

Khi đứng ở cầu thang bằng ngọc ma-ni do Vissakamma hóa hiện ra, 
Ngài đã thị hiện thần thông tên là Lokavivaraṇa (mở ra cho chúng sanh 
thấy toàn thể thế giới). 
 

121/- Tathā ’nekesu ṭhānesu munirāja tayā puna, 
 bahūni pāṭihīrāni dassitāni sayambhunā. 

Thưa đấng Mâu Ni Vương, tương tợ như thế vô số thần thông cũng đã 
được Ngài là đấng Tạo Hóa thị hiện ở tại nhiều địa điểm.  
 

122/- Pāṭihāriyamajjāpi saggamokkhasukhāvahaṃ, 
 passantānaṃ manussānaṃ dassanīyaṃ tayā iti. 

Thần thông vốn là nguồn đưa đến an lạc cõi trời và giải thoát cho 
những người có niềm tin cũng nên được Ngài thị hiện vào ngày hôm nay.” 
 

123/- Abbhuggantvā gagaṇakuharaṃ candalekhābhirāmā  
 vissajjentī rajatadhavalā raṃsiyo dantadhātu,  
 dhūpāyantī sapadi bahudhā pajjalantī muhuttaṃ  
 nibbāyantī nayanasubhagaṃ pāṭihīraṃ akāsi. 

Xá-lợi răng đã bay lên trên khoảng trống trên không trung đồng thời 
phóng ra những tia hào quang sáng trắng màu bạc hòa hợp với tia sáng của 
mặt trăng, rồi lập tức phun khói ra khắp nơi và phát cháy trong chốc lát, 
sau đó lịm tắt đi; xá-lợi răng đã thực hiện điều kỳ diệu làm hài lòng những 
ánh mắt. 
 

124/- Accheraṃ taṃ paramaruciraṃ cittayāno narindo 
 disvā haṭṭho ciraparicitaṃ diṭṭhijālaṃ jahitvā,  
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 gantvā buddhaṃ saraṇamasamaṃ sabbaseṇīhi saddhiṃ 
 aggaṃ puññaṃ pasavi bahudhā dhātusammānanāya. 

Sau khi chứng kiến điều kỳ diệu vô cùng tuyệt vời ấy, đức vua 
Cittayāna trở nên mừng rỡ đã dứt bỏ màng lưới tà kiến thâm nhiễm bấy 
lâu, sau đó đã đi đến với đức Phật là nơi nương tựa không gì sánh bằng, 
rồi đã cùng với toàn bộ quân lính tạo nên điều phước báu cao quý bằng sự 
cung kính xá-lợi với nhiều phương thức. 
 

Dutiyo paricchedo. 
Chương thứ nhì. 

 
--ooOoo-- 
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