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pa<zuàdanavdan< 
TRUYỀN THUYẾT  

VỀ SỰ CÚNG DƯỜNG NẮM ĐẤT 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

yae=saE Svma<stnui-yRjnain k«Tva£ 

tPyc!  icr< ké[ya jgtae ihtay, 
Đức Phật đã hy sinh  

thịt và thân xác của chính ngài 
và đã nỗ lực dài lâu  

nhằm sự lợi lạc cho thế gian  
vì lòng bi mẫn. 

 

tSy  ïmSy  s)lIkr[ay  sNt> 

savijRt<  z&[ut  sa<àt-a:yma[<. 
Để sự khó nhọc của Người  

là việc làm có kết qủa,  
hỡi các thiện nhân 

hãy thành tâm lắng nghe  
điều sẽ được trình bày dưới đây. 

 

@v< mya ïutmekiSmn! smye -gvan! ïavSTya< ivhrit, 
“Tôi được nghe như vầy: Một thời, đức Thế Tôn ngự 

tại Śrāvasti…”  
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#it sUÇ< v−Vy<, AÇ tavdœ -gvÄwagtvdnaM-aexr£ 

ivvràTyuÌtvcnsrTsillxarasMpata=pnItragÖe;maehmdman£ 

mayazaQ(p»pqlana< zBdNyayaidtkRzaôawaRvlaeknaeTpÚà}a£ 

àdIpàaeTsairtk…zaôdzRnaNxkara[a< s<sart&:[aDeidàvrsÏmR£ 

py>panzaE{fana< guê[a< s<inxaE svaRvvadkïeó< z³äüe£ 

zanymvé[k…verva[v]svsaemaidTyaidi-rPyàithtzasn< kNdpR£ 

dpaRpmdRnzUr< mhaTmanm! AitmhiÏRk< SwivraepguÝmar_y 

kai|cdev ivbuxjnmn>àsadkrI— xMya¡ kwa< smnuSmir:yam>,  
 
Một bài kinh thường được thuật lại như thế. Giờ đây, 

chúng ta cùng nhau ôn lại pháp thoại đã làm phấn chấn tâm 
trí chư thiên và nhân loại bắt đầu bằng câu chuyện của vị 
trưởng lão Upagupta là một vị có tấm lòng độ lượng và thần 
thông vô cùng vĩ đại, là vị anh hùng đã xua tan sự cống cao 
của Kandarpa, là hiện thân của Giáo Pháp không thể đánh 
bại cho dầu bởi các vị Śakra, Brahmā, Īśana, Yama, Varuṇa, 
Kuvera, Vāsava, Soma, Aditi, v.v…, là vị đứng đầu tất cả Pháp 
sư trong hội chúng của các bậc thầy tổ tức là những vị đã rũ 
bỏ được đám bùn nhơ là ái dục, sân hận, si mê, say sưa, ngã 
mạn, ảo tưởng, và xảo trá nhờ nguồn nước mưa luân chuyển 
tức là làn gió ngôn từ, có nguồn gốc từ những đám mây tức là 
lời giảng dạy của đức Thế Tôn, đấng Như Lai; là những vị đã 
xua tan bóng đêm của những hiểu biết sai trái nhờ vào ánh 
sáng của trí tuệ được sanh khởi do sự quán xét lý luận và 
mục đích của từ ngữ, phương pháp, v.v…; là những vị thỏa 
thích uống giòng sữa Giáo Pháp tuyệt vời có khả năng cắt đứt 
sự khao khát luân hồi.  

 

tÇ  tavdœ  guéi-rvihtïaeÇE-RivtVy<, 
Chuyện được thuật lại do các vị thầy tổ đã chăm chú 

lắng tai nghe. 
 




