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yavdœ ÖaE -agaE pa{firka[a< Swapyit, @k< k«i:[kana<, 
Rồi đến lúc chàng đã sắp ra hai phần sỏi trắng và chỉ 

có một phần sỏi đen.  
 

yavdnupUveR[ svaR{yev zu¬ain icÄaNyuTp*Nte,  
Cứ như thế tiếp tục đến khi toàn bộ các tâm sanh lên 

đều thánh thiện. 
 

s pa{fuirka[amev pi”ka< Swapyit,  
Các viên sỏi chàng sắp ra đều là màu trắng. 
 

xmeR[ Vyvhar< kraeit, 
Chàng đã tu tập một cách đúng đắn. 

 
 

CÂU CHUYỆN NÀNG VĀSAVADATTĀ 
 
 

mwuraya< vasvdÄa nam gi[ka,  
Ở Mathurā có một cô gái điếm hạng sang tên 

Vāsavadattā. 
 

tSya dasI %pguÝskaz< gTva gNxan! ³I[ait,  
Cô tớ gái của nàng đã đi đến quán của Upagupta mua 

hương liệu. 
 

sa vasvdÄya caeCyte,  
Và nàng Vāsavadattā đã nói với cô tớ gái rằng: 

 

dairke mu:yte s gaiNxkSTvya bøn! gNxan! AanysIit,  
- “Này em, người bán hương liệu này đã bị em lấy 

trộm rồi, sao em lại mang về nhiều hương liệu thế này?” 
 



Pāṃśupradānāvadānaṃ        Sự Cúng Dường Nắm Đất 

 22

dairkaevac,  
Cô tớ gái mới nói rằng: 

 

AayRÊiht %pguÝae gaiNxkdarkae êpsMpÚíatuyRma£ 

xuyRsMpÚí xmeR[ Vyvhar< kraeit,  
- “Chị yêu quý ơi, chàng Upagupta con trai người bán 

hương liệu đẹp trai, lại thông minh và lịch thiệp nữa. Chàng 
buôn bán một cách chân thật.” 
 

ïuTva c vasvdÄaya %pguÝskaze sanurag< icÄmuTpÚ<,  
Nghe vậy, nàng Vāsavadattā đã sanh tâm khao khát 

được gần gũi cùng Upagupta. 
 

tya yavdœ dasI %pguÝskaz< àei;ta,  
Rồi nàng đã bảo cô tớ gái đi đến gặp Upagupta nhắn 

rằng: 
 

TvTskazmagim:yaim,  
“Thiếp sẽ đến với chàng.  
 

#CDaim Tvya sax¡ ritmnu-ivtu<,  
Thiếp muốn cùng chàng tận hưởng khoái lạc.” 
 

yavdœ daSya %pguÝSy inveidt<,  
Và cô tớ gái đã thông báo cho Upagupta. 
 

%pguÝ %vac, 
Upagupta trả lời rằng: 
 

AkalSte -igin mÎzRnayeit, 
 - “Này cô, chưa đúng lúc để nàng gặp ta.” 
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vasvdÄa pÂi-> pura[ztE> pircayRte,  
Nàng Vāsavadattā chỉ phục vụ với chi phí là năm trăm 

đồng tiền vàng. 
 

tSya buiÏéTpÚa,  
Nàng chợt hiểu ra như vầy: 
 

inyt< pÂpura[ztain naeTshte datu<,  
“Chắc là chàng không đủ khả năng để trả năm trăm 

đồng tiền vàng?” 
 

tya yavdœ  dasI %pguÝskaz< àei;ta,  
Rồi nàng đã bảo cô tớ gái đi đến gặp Upagupta nhắn 

rằng: 
 

n mmayRpuÇskazat! ka;aRp[enaip àyaejn<,  
“Thiếp gần gũi với một chàng trai quý phái không vì 

mục đích tiền bạc. 
 

kevlmayRpuÇe[ sh ritmnu-vey<,  
Chỉ có một mục đích duy nhất là có thể cùng với một 

chàng trai quý phái tận hưởng khoái lạc.” 
 

daSya twa inveidt<,  
Cô tớ gái đã thông báo như thế. 

 

%pguÝ %vac,  
Upagupta chỉ trả lời rằng: 
 

AkalSte -igin mÎzRnayeit, 
 - “Này cô, chưa đúng lúc để nàng gặp ta.” 
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yavdNytr> ïeiópuÇae vasvdÄaya> skaz< àivò>,  
Rồi có người con trai nhà triệu phú đã đến sống cùng 

nàng Vāsavadattā. 
 

ANytrí sawRvah %Ärapwat! pÂztmñp{y< g&hITva 

mwuramnuàaÝ>,  
Và có thêm người khác nữa là một thương buôn từ 

phương bắc đi đến Mathurā dẫn theo năm trăm con ngựa để 
bán.  

 

tenai-iht<, ktra veZya svRàxana ten ïut< vasvdÄeit,  
Ông ta hỏi : “Cô nào là hạng nhất trong đám kỷ nữ?” 

và ông ta biết được rằng: “Nàng Vāsavadattā.”  
 

s pÂpura[ztain g&hITva bøn! c àa-&tan! vasvdÄaya> 

skazmi-gt>, 
Ông ta đã mang theo năm trăm đồng tiền vàng và 

nhiều quà biếu đi đến nhà của nàng Vāsavadattā. 
 

ttae vasvdÄya lae-ak«òya t< ïeiópuÇ< à"atiyTva£ 

=vSkre ài]Py sawRvahen sh ritrnu-Uta,  
Vì thế, do lòng tham thúc đẩy nàng Vāsavadattā đã sai 

người hãm hại con trai nhà triệu phú xong quăng bỏ ở hầm 
rác rồi cùng với người thương buôn tận hưởng khoái lạc. 

 

yavt! s ïeiòpuÇae bNxui-rvSkradœ %Ï¯Ty ra}ae inveidt>,  
Kế đó, người con trai nhà triệu phú sau khi được thân 

quyến kéo lên từ hầm rác đã trình báo tin lên đức vua. 
 

ttae ra}a=i-iht<,  
Do đó, đức vua đã ra lệnh rằng: 
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gCDNtu -vNtae vasvdÄa< hStpadaE k[Rnase c iDÅva 

Zmzane DaeryNtu, 
- “Các ngươi hãy đi bắt Vāsavadattā rồi chặt hết tay 

chân, xẻo tai mũi, và đem bỏ nơi nghĩa địa.” 
 

yavÄEvaRsvdÄa hStpadaE k[Rnase c iDÅva Zmzane 

Daeirta,  
Và nàng Vāsavadattā đã bị họ chặt hết tay chân, xẻo 

tai mũi, và bị đem bỏ nơi nghĩa địa. 
 

yavdœ %pguÝen ïut< vasvdÄa hStpadaE k[Rnase c iDÅva 

Zmzane Daeirta,  
Rồi Upagupta cũng đã hay tin nàng Vāsavadattā đã bị 

chặt hết tay chân, xẻo tai mũi, và bị đem bỏ nơi nghĩa địa. 
 

tSy buiÏéTpÚa,  
Chàng đã suy nghĩ rằng: 
 

pUv¡ tya mm iv;yinimÄ< dzRnmaka'œi]t<,  
“Trước đây, nàng ao ước được gặp ta vì mục đích 

nhục dục. 
 

#danI— tu tSya hStpadaE k[Rnase c ivkitRtaE,  
Nhưng giờ đây, tay chân và tai mũi của nàng đã bị 

hủy hoại. 
 

#danI— tu tSya dzRnkal #it,  
 Vậy nay là lúc để gặp nàng.”  
 

Aah c,  
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Rồi chàng nói rằng: 
 

yda àzStaMbrs<v&ta¼I A-Udœ ivicÇa-r[EivR-Ui;ta, 

mae]aiwRna< jNmpra'œmuoa[a< ïeyStda=SyaStu n dzRn< syat! .  
Khi thân hình nàng  

còn được khoác xiêm y thượng hạng  
và điểm trang châu báu đủ các loại,  

điều tốt nhất cho người tầm cầu  
sự giải thoát  

và thoát khỏi sự tái sanh  
chớ nên đi đến gặp nàng. 

 

#danI— tu kalae=y< Ôòu< gtmanragh;aRya>, 

inizta=isiv]taya> Sv-avinytSy êpSy. 
Nhưng giờ đây là thời điểm  
để nhìn xem cái dáng vóc  

với bản thể tự nhiên thực sự  
khi niềm kiêu hãnh,  

dục tình, và lạc thú đã không còn 
vì đã bị gươm đao sắc bén  

làm thương tổn. 
 

yavdeken darke[ %pSwayken DÇmaday àzaNteneyaR£  

pwen ZmzanmnuàaÝ>,  
Sau đó, Upagupta, lòng không xao động và tuân theo 

nghi thức của đạo sĩ hành khất đã cùng với một tớ trai hầu 
cận cầm dù đi đến nghĩa địa. 

 

tSyaí àei;ka pUvRgu[anuragat! smIpe=viSwta kakadIn! 

invaryit,  
Và một cô tớ gái, do lòng cảm mến các đức tính trước 

đây, vẫn ở bên cạnh nàng và đang xua đuổi đi các loài như 
chim quạ, v.v… 
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tya c vasvdÄaya inveidt<,  
Cô ta đã thông báo cho nàng Vāsavadattā rằng: 
 

AayRÊihtyRSy Tvya=h< skaz< pun> punrnuàei;ta Ay< s 

%pguÝae=_yagt>,  
- “Chị yêu quý ơi, chàng Upagupta mà chị đã nhiều lần 

bảo em đi nhắn tin đang đến đấy. 
 

inytme; kamragatR Aagtae -iv:yit,  
Chắc hẳn chàng ta bị thôi thúc bởi lòng ham muốn 

dục tình nên mới chịu đến.” 
 

ïuTva c vasvdÄa kwyit, 
Nghe vậy, nàng Vāsavadattā liền nói rằng: 
 

ànòzae-a<  Ê>oata¡  -UmaE  éixripÃra<, 

ma< †òœva kwmetSy kamragae -iv:yit. 
Làm sao  

chàng còn sanh lòng ham muốn dục tình  
khi nhìn thấy ta  

nhan sắc phai tàn, quằn quại khổ đau  
nằm trên mặt đất với máu đỏ bầm? 

 

tt> àei;kamuvac,  
Rồi nàng bảo cô tớ gái rằng: 

 

yaE hStpadaE k[Rnase c mCDrIradœ ivkitRtaE taE ðe;yeit,  
- “Hãy gắn lại tay chân và tai mũi đã bị cắt lìa khỏi cơ 

thể của ta.” 
 

tya yavc! Dœle;iyTva p”ken àCDaidta,  
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Cô tớ gái đã gắn lại rồi dùng vải băng bó. 
 

%pguÝíagTy vasvdÄaya A¢t> iSwt>,  
Và Upagupta sau khi đến nơi đã đứng trước mặt nàng 

Vāsavadattā. 
 

ttae vasvdÄa %pguÝm¢t> iSwt< †òœva kwyit,   
Sau đó, khi thấy Upagupta đang đứng trước mặt,nàng 

Vāsavadattā đã nói rằng: 
 

AayRpuÇ yda mCDrIr< SvSw-Ut< iv;yrTynukªl< tda mya 

AayRpuÇSy pun> punrœ ËtI ivsijRta,  
- “Này chàng trai quý phái, khi thân thể của thiếp còn 

nguyên vẹn và thuận tiện cho lạc thú thế tục, thiếp đã nhiều 
lần bảo cô tớ gái đến gặp chàng trai quý phái. 

 

AayRpuÇe[ai-iht<,  AkalSte -igin mm dzRnayeit,  
Và chàng trai quý phái đã nói rằng: “Này cô, chưa 

đúng lúc để nàng gặp ta.” 
 

#danI— mm hStpadaE k[Rnase c ivkitRtaE,  
Giờ đây, tay chân và tai mũi của thiếp đã bị huỷ hoại. 
 

SvéixrkdRm @vaviSwta, #danI— ikmagtae=is,  
Còn thiếp thì đang ngồi ở trên bãi máu me của chính 

mình. Giờ sao chàng lại đến?” 
 

Aah c, 
Rồi nàng nói tiếp: 
 

#d< yda p»jg-Rkaeml< mhahRvôa-r[EivR-Ui;t<, 
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b-Uv gaÇ< mm dzRn]m< tda n †òae=is myaLp-aGyya. 
Khi thân thể này của thiếp  

hãy còn mơn mởn như búp sen 
được điểm trang 

 bởi lụa tơ ngọc ngà quý giá 
xứng đáng để ngắm nhìn, 

chàng đã không ngắm nhìn thiếp tận tường. 
 

@tihR ik< Ôòuimhagtae=is me yda zrIr< mm dzRna]m<, 

inv&ÄlIlarith;RivSmy< -yavh< zaei[tp»lepn<. 
Giờ đây sao chàng lại đến chốn này gặp thiếp, 

Khi thân hình thiếp  
bị vấy đầy máu đỏ,  

gây nên nỗi kinh hoàng  
đâu còn đáng để mắt vào 

nét duyên dáng, niềm khoái lạc,  
sự vui thú, và lòng kiêu hãnh  

còn đâu nữa?  
 

%pguÝ %vac, 
Upagupta đã đáp lại rằng: 
 

nah< -igin kamatR> s<inxavagtStv, 

kamanamzu-ana< tu Sv-av< Ôòumagt>. 
Nàng ơi, ta đi đến gặp gỡ nàng 

không vì dục tình thôi thúc, 
nhưng đến để thấy bản thể thật sự 

của lòng ái dục đầy bất tịnh. 
 

àCDaidta vôiv-U;[a*EbaRýEivRicÇEmRdnanulUlE>, 

inrIúyma[aip ih yÆviÑnaRPyÇ †òa=is -ve*wa c. 
Khi nàng còn được che đậy bên ngoài 

bởi vô số các loại xiêm y ngọc ngà gợi cảm, 
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những ai ngắm nhìn nàng lúc ấy 
dầu có nỗ lực vẫn không thấy được  

bản thể thật của nàng. 
 

#d< tu êp< tv †Zymett! iSwt< Sv-ave rcnadœ ivyu− <, 

te=pi{ftaSte c ivghR[Iya ye àak«te=iSmn! k…[pe rmNte. 
Nhưng thân thể đáng ngắm nhìn này của nàng  

nó tồn tại trong bản thể thật khi không được sửa soạn.   
Những kẻ đam mê nơi thân thể thô kệch này 
chỉ là những kẻ thiểu trí đáng bị chê trách. 

 

TvcavnÏe éixravs−e cmaRv&te ma<s"navilÝe, 

izrashöEí v&te smNtat! kae nam rJyet k…t> zrIre. 
Kẻ nào? Và lý do gì lại đam mê cái thân hình 
được bao phủ bởi lớp da gắn liền với máu đỏ, 

lại còn nhem nhuốc bởi những thớ thịt thô ẩn dưới làn da 
với ngàn huyết quản luân chuyển khắp châu thân? 

 

Aip c -igin, 
Hơn thế nữa, nàng ơi! 

 

bih-RÔai[ êpai[ †òœva balae=i-rJyte, 

A_yNtrivÊòain }aTva xIrae ivrJyte. 
Nhìn dáng vóc kiều diễm ở bên ngoài, kẻ ngu say đắm. 

Biết bên trong là xấu xa, người trí nhớm gờm. 
 

Avk«òa=vk«òSy k…[pSy ýmeXyta, 

meXya> kameps<hara> kaimn> zu-s<i}n>. 
Nhưng những kẻ thông minh  

khi không còn sáng suốt 
bị cuốn lôi bởi thân thể hấp dẫn  

tưởng là kiều diễm  
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rồi đắm say khoái lạc  
trở thành dâm dục. 

  

#h ih, 
Nhưng thật ra: 

 

daEgRNXy< àitvayRte b÷ivxEgRNxErmeXyakrE> 

 vEk«Ty< bihraiØyet ivivxEvRôaidi--UR;[E>, 

Sved¬edmladyae=PyzucyStan! inhRrTyM-sa 

 yena=meXykr»metdzu-< kamaTmi-> seVyte. 
Những cá nhân thiên về tình dục  

đã nâng niu cái thân nhờm gớm bất tịnh này  
bằng những hành động không sáng suốt như là:  

che đậy mùi xú uế bằng vô số hương thơm đủ các loại, 
ở bên ngoài khuất lấp sự xấu xa bằng nhiều thứ xiêm y và 

các đồ trang sức, v.v…  
dùng nước rửa sạch các chất dơ dáy như mồ hôi, hơi ẩm, 

cáu ghét, v.v…  
 

s<buÏSy tu te vc> suvcs> ï&{viNt k…vRNTyip 

 te kaman! ïmzaekÊ>ojnnan! siÑ> sda gihRtan!, 

Ty®va kaminimÄmu−mns> zaNte vne ingRta> 

 par< yaiNt -va[RvSy mht> s<iïTy magRPlv<. 
Còn những ai nghe và làm theo  

lời đức Phật toàn giác là bậc thiện thuyết 
sau khi từ bỏ điều mà các bậc thiện tri thức  

luôn chê bai 
chính tình dục là 

nguyên nhân của khó nhọc, buồn rầu, và đau khổ. 
Khi tâm không còn bị dục tình ám ảnh,  

những người ấy đã nương thuyền chánh đạo 
vượt qua khu rừng đầy chết chóc, 
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đạt đến bên kia bờ của biển lớn luân hồi. 
 

öuTva vasvdÄa s<saraÊiÖ¶a buÏgu[anuSmr[ac! cavijRt£ 

ùdyaevac, 
Nghe vậy, nàng Vāsavadattā đã sanh tâm sợ hãi sự 

luân hồi. Sau khi trấn tĩnh lại nhờ việc niệm tưởng đến ân 
đức Phật, nàng đã nói rằng: 

 

 @vmett! twa sv¡ ywa vdit pi{ft>, 

 me Tva< saxu smasa* buÏSy vcn< ïut<. 
Như vậy là tất cả những điều  

bậc trí tuệ thuyết giảng. 
Quý hóa thay, thiếp được gặp chàng 

lại còn được nghe lời Phật dạy. 
 

yavdœ %pguÝen vasvdÄaya AnupUivRka< kwa< k«Tva sTyain 

s<àkaiztain,  
Khi ấy, Upagupta đã giảng pháp tuần tự theo thứ lớp 

và các chân lý đã được khai mở cho nàng Vāsavadattā. 
 

%pguÝí vasvdÄaya> zrIrSv-avmvgMy kamxatuvEraGy< 

gt>,  
Và sau khi giảng về bản chất tự nhiên của thân thể cho 

nàng Vāsavadattā, Upagupta đã đạt đến trạng thái nhờm 
gớm bản chất của dục tình. 

 

ten AaTmIyya xmRdeznya sh sTyai-smyadœ 

Anagaim)l< vasvdÄya c öaetapiÄ)l< àaÝ<, 
Khi thuyết giảng Giáo Pháp, Upagupta đã thể nhập 

nội tâm và do việc trực nhận được chân lý đã chứng đạt quả 
vị Bất Lai, còn nàng Vāsavadattā chứng đạt quả vị Nhập Lưu. 
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ttae vasvdÄa †òsTya %pguÝ< s<ragyNtI %vac, 
Do đó, nàng Vāsavadattā nhờ chứng ngộ được chân lý 

sanh lòng hoan hỷ nói với Upagupta rằng: 
 

tvanu-avat! ipiht> su"aerae ýpaymagaeR b÷dae;y−>, 

Apav&ta SvgRgit> supu{ya invaR[magRí myaeplBx>. 
Chính nhờ vào oai lực của chàng,  
con đường thối đoạ đầy kinh hãi 

gắn liền với vô số lỗi lầm đã được khép lại, 
đường lên tiên cảnh với nhiều phước báu đã được mở ra, 

và thiếp đã bước vào đạo lộ Niết Bàn. 
 

Aip c,  
Hơn n ữa,  
 

@;a=h< t< -gvNt< twagtm! AhRNt< sMykœs<buÏ< zr[< 

gCDaim, xm¡ c i-]us'œ"< ceTyah, 
Giờ thiếp đây xin quy y đức Thế Tôn, đấng Như Lai, A-

la-hán, Chánh Đẳng Giác cùng với Giáo Pháp và Tăng chúng 
Tỳ khưu. Nàng còn nói thêm rằng: 

 

@; ìjaim zr[< ivbuÏnvkmlivmlxvlneÇ<, 

tmmrbuxjnsiht< ijn< ivrag< s'œ"< ceit. 
Con đi nương tựa vào vị Chiến Thắng ấy 

được hầu cận bởi các bậc trí bất tử  
có Giáo Pháp như đoá sen mới nở trắng trong tinh khiết 

và quy y Tăng chúng không còn ái dục. 
 

yavdœ %pguÝae vasvdÄa< xMyRya kwya s<dZyR à³aNt>,  
Như thế, Upagupta sau khi hướng dẫn cho nàng 

Vāsavadattā với bài thuyết giảng Giáo Pháp đã ra đi.  
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Aicrà³aNte caepguÝe vasvdÄa kalgta deve;UppÚa,  
Không bao lâu sau khi Upagupta ra đi, nàng 

Vāsavadattā đã từ trần và tái sanh lên giữa thiên chúng. 
 

dEvtEí mwurayamaraeict<,  
Các vị thiên thần đã thông báo ở Mathurā rằng: 
 

vasvdÄya %pguÝskazadœ xmRdezna< ïuTva AayRsTyain 

†òain,  
- “Nhờ sự nương tựa vào Upagupta nên nàng 

Vāsavadattā đã nghe được lời giảng pháp và đã thấy được các 
chân lý cao thượng.  

 

sa kalgta deve;UppÚeit,  
Nàng đã từ trần và tái sanh lên giữa thiên chúng.” 
 

ïuTva c mwuravaStVyen jnkayen vasvdÄaya> zrIre pUja 

k«ta, 
Nghe vậy, tập thể cư dân sống ở Mathurā đã làm lễ 

cúng dường đến thân xác của nàng Vāsavadattā. 
 
 

UPAGUPTA XUẤT GIA 
 

 

yavdœ Swivrza[kvasI guÝ< gaiNxkm! Ai-gMyaevac,  
Khi ấy, vị trưởng lão Śāṇakavāsin đi đến gặp người 

buôn hương liệu tên Gupta và nói rằng: 
 

AnujanIih %pguÝ< àìajiy:yamIit,  
- “Ngươi hãy đồng ý đi, ta sẽ làm lễ xuất gia cho 

Upagupta.” 




