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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. 
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shilnStulk…ic>,  
Con trai của Sahalin là Tulakuci. 
 

tulk…cemRham{fl>,  
Con trai của Tulakuci là Mahāmaṇḍala. 
 

mham{flSy àsenijt!,  
Con trai của Mahāmaṇḍala là Prasenajit. 
 

àsenijtae nNd>,  
Con trai của Prasenajit là Nanda. 
 

nNdSy ibNÊsar>,  
Con trai của Nanda là Bindusāra. 
 

paqilpuÇe ngre ibNÊsarae nam raja raJy< karyit,  
Vị vua tên Bindusāra trị vì vương quốc ở trong thành 

Pāṭaliputra. 
 

ibNÊsarSy ra}> puÇae jat>,  
Một người con trai của vua Bindusāra đã được sanh 

ra. 
 

tSy susIm #it namxey< k«t<, 
Đứa bé được đặt tên là Susīma. 
 

ten c smyen cMpaya< ngyaRmNytmae äaü[>,  
Vào lúc ấy, trong thành Campā có một người giòng dõi 

Bà-la-môn. 
 

tSy Êihta jata,  
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Ông ta có được một người con gái. 
 

Ai-êpa dzRnIya àasaidka jnpdkLya[I,  
Nàng có dung nhan mỹ miều, duyên dáng, hiền thục, 

xinh đẹp nhất trong xứ.  
 

sa nEimiÄkEVyaRk«ta,  
Nàng đã được các nhà xem tướng tiên đoán rằng: 
 

ASya dairkaya raja -taR -iv:yit,  
“Đứa bé gái này sẽ có chồng làm vua. 
 

Öe  puÇrÆe jniy:yit,  
Và sẽ hạ sanh hai quý tử. 
 

@kítu-aRgc³vtIR -iv:yit,  
Một đứa sẽ là Chuyển Luân Vương của bốn cõi. 
 

iÖtIy> àìijTva isÏìtae -iv:yit,  
Đứa kia sẽ xuất gia và thành đạt được nguyện ước.” 
 

ïuTva c äaü[Sy raemh;aeR   jat>,  
Nghe vậy, lông của người Bà-la-môn đã dựng đứng 

lên. 
 

sMpiÄkamae laek>, 
 Chúng sanh luôn mong muốn sự thành đạt. 
 

s ta< Êihtr< ¢hay paqilpuÇ< gt>,  
Ông ta đã đưa người con gái ấy đi đến Pāṭaliputra. 
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ten sa svaRl»arEivR-U;iyTva ra}ae ibNÊsarSy             

-ayaRwRmnuàdÄa,  
Ông ta đã trang điểm cho nàng tất cả các loại nữ trang 

rồi tiến dâng lên nhằm mục đích làm vợ của vua Bindusāra 
(tuyên bố rằng): 

 

#y< ih devkNya xNya àzSta ceit, 
“Đây chính là người con gái của thiên thần và là 

người con gái xứng đáng nhất.” 
 

yavÔa}a ibNÊsare[aNt>pur< àveizta,  
Rồi nàng đã được đưa vào hậu cung của vua 

Bindusāra. 
 

ANt>puirka[a< buiÏéTpÚa,  
Các vương phi ở hậu cung có ý nghĩ rằng: 
 

#ymi-êpa àasaidka jnpdkLya[I,  
“Cô gái này có dung nhan mỹ miều, hiền thục, xinh 

đẹp nhất trong xứ. 

yid raja=nya sax¡ pircariy:yit ASmak<               

-Uyí]u>s<àe;[mip n kir:yit,  
Nếu nhà vua mà gần gũi cùng với nàng, ngài sẽ 

không còn để mắt đến chúng ta nữa đâu.”  
 

tai-> sa naiptkmR iz]aipta,  
Rồi họ đã chỉ dạy cho nàng công việc hớt tỉa râu tóc. 
 

sa ra}> kezZmïu àsaxyit,  
Nàng được giao phó chăm sóc râu tóc của nhà vua. 
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yavt! suizi]ta s<v&Äa,  
Và nàng đã đạt được kết quả xuất sắc trong việc rèn 

luyện tay nghề. 
 

ydar-te ra}> kezZmïu àsaxiytu< tda raja zete,  
Khi nàng bắt đầu chăm sóc râu tóc của vua là nhà vua 

ngủ thiếp đi. 
 

yavÔa}a àIten vre[ àvairta,  
Khi ấy, nhà vua hài lòng nên đã ban cho nàng một 

điều ước muốn: 
 

ik< Tv< vrimCDsIit,  
- “Khanh mong muốn điều gì?” 
 

tya=i-iht<,  
Nàng đáp lại rằng: 
 

deven me sh smagm> Syat!,  
- “Ước gì thiếp được gần gũi cùng bệ hạ.” 

rajah,  
Nhà vua nói rằng: 
 

Tv< naipnI Ah< raja ]iÇyae mUxaRi-i;−>, 
- “Nàng chỉ là cô thợ hớt tỉa râu tóc, còn ta là vị vua 

giòng dõi Sát-đế-lỵ có làm lễ đăng quang. 
 

kw< mya sax¡ smagmae -iv:yit,  
Làm sao ta có thể gần gũi cùng nàng được?” 
 

sa kwyit,  
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Nàng thưa rằng: 
 

dev nah<  naipnI,  
- “Tâu bệ hạ, thiếp không phải là một cô thợ hớt tỉa 

râu tóc. 
 

Aip äaü[Syah< Êihta,  
Mà thiếp chính là con gái của một Bà-la-môn. 
 

ten devSy pTNyw¡ dÄa,   
Cha thiếp tiến dâng lên nhằm mục đích làm vợ của bệ 

hạ.” 
 

raja kwyit,  
Nhà vua hỏi lại rằng: 
 

ken Tv< naiptkmR iz]aipta,  
- “Ai đã chỉ dạy cho nàng công việc hớt tỉa râu tóc.” 
 

sa kwyit,  
Nàng đáp lại rằng: 
 

ANt>puirkai->,  
- “Các vương phi ở hậu cung.” 
 

raja=h, n -UySTvya naiptkmR ktRVy<, 
Nhà vua nói rằng: 
 

yavÔaja¢mih;I Swaipta,  
- “Nàng không cần phải làm công việc hớt tỉa râu tóc 

nữa.” 
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tya sax¡ ³Ifit rmte pircaryit,  
Sau đó nhà vua đã đưa nàng lên ngôi hoàng hậu rồi đã 

vui thú, hưởng lạc, gần gũi cùng nàng. 
 

sa AapÚsÅva s<v&Äa,  
Nàng đã mang thai. 
 

yavdòana< nvana< masanamTyyat! àsUta,  
Trải qua thời gian tám chín tháng là thời kỳ khai hoa 

nở nhụy. 
 

tSya> puÇae jat>, 
Nàng đã hạ sanh một người con trai. 
 

tSy ivStre[ jaitmh< k«Tva [p&CDit]  
Khi làm lễ kỷ niệm ngày sinh của hoàng tử, (nàng đã 

được hỏi rằng): 
 

ik< k…marSy -vtu nam,  
- “Hãy đặt tên gì cho hoàng tử?” 

sa kwyit,  
Nàng trả lời rằng: 
 

ASy darkSy jatSy Azaeka=iSm s<v&Äa,  
- “Khi đứa bé này được sanh ra, ta không buồn bã. 
 

tSyazaek #it nam k«tm!, 
Vậy hoàng tử được đặt tên là Aśoka.”1 
 

                                                   
1 Śoka nghĩa là buồn bã, sầu muộn, tiếp đầu ngữ “a” có nghĩa là không; 
Aśoka nghĩa là không buồn bã, không sầu muộn.  
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yavdœ iÖtIy> puÇae jat>,  
Rồi người con trai thứ hai được sanh ra. 
 

ivgte zaeke jats! tSy vItzaek #it nam k«t<, 
Buồn bã đều biến mất vào ngày sanh nên hoàng tử 

được đặt tên là Vītaśoka. 
 

Azaekae Ê>SpzRgaÇ>, ra}ae ibNÊsarSyani-àet>, 
Aśoka có làn da sần sùi nên không được vua 

Bindusāra yêu quý. 
 

Aw raja ibNÊsar> k…mar< prIi]tukam> ip¼lvTsa£                

jIv< pirìajkmamÙyte,  
Lúc bấy giờ, vua Bindusāra có ý muốn tuyển chọn ra 

một hoàng tử nên cho mời đạo sĩ Piṅgalavatsājīva: 
 

%paXyay k…mara<Stavt! prI]yam>,   
- “Này đại sư, trẫm muốn tuyển chọn các hoàng tử. 
 

k> zKyte mmaTyyadœ raJy< kariytu<,  
Người nào có thể trị vì vương quốc sau khi trẫm băng 

hà?” 
 

ip¼lvTsajIv> pirìajk> kwyit,  
Vị đạo sĩ Piṅgalavatsājīva đáp lại rằng: 
 

ten ih dev k…maranaday suv[Rm{fpmu*an< ingRCD 

prI]yam>,  
- “Tâu bệ hạ, nếu như vậy thì xin hãy đưa các hoàng tử 

đến vườn hoa Suvarṇamaṇḍapa rồi chúng ta sẽ tuyển chọn 
sau.” 
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yavÔaja k…maranaday suv[Rm{fpmu*an< ingRt>, 
Khi ấy, nhà vua đã đưa các hoàng tử đến vườn hoa 

Suvarṇamaṇḍapa.  
 

yavdzaek> k…marae maÇa caeCyte,  
Lúc bấy giờ, mẹ của Aśoka đã bảo chàng rằng: 
 

vTs raja k…maran! prIi]tukam> suv[Rm{fpmu*an< gt>,  
- “Này con, nhà vua có ý muốn tuyển chọn các hoàng 

tử nên đã đi đến vườn hoa Suvarṇamaṇḍapa rồi.  
 

Tvmip tÇ gCDeit,  
Con cũng thế, hãy đi đến đó đi.” 
 

Azaek> kwyit,  
Aśoka đáp lại rằng: 
 

ra}ae=hmni-àetae dzRnenaip,  
- “Nhà vua không ưa thích gì sự có mặt của con đâu. 
 

ikmh< tÇ gim:yaim,  
Con đi đến đó làm gì?” 
 

sa kwyit,  
Người mẹ nói rằng: 
 

twaip gCDeit,  
- “Cho dù là như thế, con cũng phải đi.” 
 

Azaek %vac,    
Aśoka trả lời rằng: 



Aśokavadānaṃ         Truyền Thuyết Vua Asoka  

 93

Aahar< àe;y, 
- “Mẹ hãy cho người đem cơm đến nhé.” 
 

yavdzaek> paqilpuÇaiÚgRCDit, raxguÝen ca¢amaTy£ 

puÇe[ae−>,  
Khi Aśoka rời thành Pāṭaliputra, con trai của viên 

quan đầu triều là Rādhagupta đã nói rằng: 
 

Azaek Kv gim:ysIit,  
- “Aśoka, bạn đi đâu thế?” 
 

Azaek> kwyit,  
Aśoka trả lời rằng: 
 

raja* suv[Rm{fpe %*ane k…maran! prI]yit,  
- “Hôm nay, nhà vua đang tuyển chọn các hoàng tử ở 

vườn hoa Suvarṇamaṇḍapa.” 

tÇ ra}ae mh‘kae hiStnagiStóit,  
Khi ấy, Rādhagupta đang ngồi trên con long tượng đồ 

sộ của nhà vua. 
 

yavdzaekStiSmn! mh‘ke=i-éý suv[Rm{fpmu*an< gTva 

k…mara[a< mXye=Ç p&iwVya< àStIy in;sad, 
Sau đó, Aśoka đã leo lên con long tượng đồ sộ ấy đi 

đến vườn hoa Suvarṇamaṇḍapa và đã ngồi xuống trên mặt 
đất ngay giữa các vị hoàng tử. 

 

yavt! k…mara[amahar %pnaimt>,  
Rồi thức ăn của các vị hoàng tử đã được dâng đến. 
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AzaekSyaip maÇa zaLyaedn< dixs<imï< m&Ñajne àei;t<,  
Phần Aśoka cũng thế gồm có cơm gạo Sāli trộn với sữa 

đựng trong chậu sứ đã được mẹ gởi đến. 
 

ttae ra}a ibNÊsare[ ip¼lvTsajIv> pirìajkae=i-iht>,  
Lúc bấy giờ, vua Bindusāra đã nói với vị đạo sĩ 

Piṅgalavatsājīva rằng: 
 

%paXyay prI]Sv k…maran!,  
- “Này đại sư, hãy tuyển chọn các vị hoàng tử.  
 

k> zKyte mmaTyyadœ raJy< ktuRimit,  
Người nào có thể trị vì vương quốc sau khi trẫm băng 

hà?” 
 

pZyit ip¼lvTsajIv> pirìajk>,  
Vị đạo sĩ Piṅgalavatsājīva đã chọn ra. 
 

icNtyit c,  
Nhưng lại nghĩ rằng: 
 

Azaekae raja -iv:yit,  
“Aśoka sẽ trở thành vua. 
 

Ay< c ra}ae nai-àet>,  
Và vị này không được nhà vua ưa thích. 

 

yid kwiy:yaim Azaekae  raja -iv:ytIit naiSt me 

jIivt<,  
Nếu ta nói rằng: ‘Aśoka sẽ trở thành vua,’ e rằng 

mạng sống ta không còn.” 
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s kwyit,  
Vị ấy đã tâu rằng: 
 

deva-eden Vyakir:yaim,  
- “Tâu bệ hạ, thần sẽ công bố không nêu đích danh.” 
 

raja=h,  
Nhà vua nói rằng: 
 

A-eden Vyak…é:v,  
- “Ngươi hãy công bố không nêu đích danh đi.” 
 

Aah,  
Vị ấy nói rằng: 
 

ySy yan< zae-n< s raja -iv:yit,  
- “Vị sẽ trở thành vua là vị hoàng tử có phương tiện di 

chuyển sang trọng.” 
 

te;amekEkSy buiÏéTpÚa,  
Mỗi một người trong đám hoàng tử đều có ý nghĩ 

rằng: 
 

mm yan< zae-nmh< raja -iv:yaim,  
“Ta có phương tiện di chuyển sang trọng nên ta sẽ 

trở thành vua.” 
 

AzaekiíNtyit,  
Aśoka cũng nghĩ rằng: 
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Ah< hiStSkNxenagtae mm yan< zae-nmh< raja -

iv:yamIit,  
“Ta ngồi trên lưng voi đi đến vì thế ta có phương tiện 

di chuyển sang trọng nên ta sẽ trở thành vua.” 
 

raja=h,  
Nhà vua nói rằng: 
 

-UyStavdœ %paXyay prI]Sv,  
- “Này đại sư, hãy tuyển chọn kỹ hơn nữa.” 
 

ip¼lvTsajIv> pirìajk> kwyit,  
Vị đạo sĩ Piṅgalavatsājīva đã công bố rằng: 
 

dev ySyasnm¢< s raja -iv:yit, 
- “Tâu bệ hạ, vị sẽ trở thành vua là vị hoàng tử có chỗ 

ngồi cao quý nhất.”  
 

te;amekEkSy buiÏéTpÚa,  
Mỗi một người trong đám hoàng tử đều có ý nghĩ 

rằng:  
 

mmasnm¢<,  
“Chỗ ngồi của ta cao quý nhất.” 
 

AzaekiíNtyit,  
Aśoka cũng nghĩ rằng: 
 

mm p&iwvI Aasnmh< raja -iv:yaim,  
“Chỗ ngồi của ta là trái đất nên ta sẽ trở thành vua.” 
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@v< -ajn< -aejn< pan< ivStre[ k…mara[a< prIúy 

[paqilpuÇ<] àivò>, 
 Rồi vị đạo sĩ đã tuyển chọn các hoàng tử theo cách 

như thế cho đến vật đựng đồ ăn, thức ăn, nước uống xong đã 
quay về lại Pāṭaliputra. 

 

yavdzaekae maÇaeCyte,  
Rồi, người mẹ đã hỏi Aśoka rằng: 
 

kae Vyak«tae raja -iv:ytIit,  
- “Ai được công bố sẽ trở thành vua?” 
 

Azaek> kwyit,  
Aśoka trả lời rằng: 
 

A-eden Vyak«t<,  
- Điều công bố đã không nêu đích danh là: 

ySy yanm¢masn< pan< -ajn< -aejn< ceit s raja -

iv:ytIit,  
 “Vị sẽ trở thành vua là vị hoàng tử có phương tiện di 

chuyển, có chỗ ngồi, có nước uống, có vật đựng đồ ăn, có 
thức ăn cao quý nhất.” 

 

ywa  pZyaim Ah< raja -iv:yaim,  
Như thế, con thấy rằng con sẽ trở thành vua.  
 

mm hiStSkNx< yan< p&iwvI Aasn< m&Nmy< -ajn< zaLyaedn< 

dixVyÃn< -aejn< panIy< panimit, 
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Con có phương tiện di chuyển là lưng voi, chỗ ngồi là 
trái đất, vật đựng đồ ăn làm bằng sứ, thức ăn là cơm gạo Śāli 
trộn sữa, và thức uống là nước đã lọc kỹ.” 

 

tt> ip¼lvTsajIv> pirìajkae=zaekae raja -iv:ytIit 

tSy matrmarBx> seivtu<,  
Khi ấy, vị đạo sĩ Piṅgalavatsājīva (suy nghĩ rằng): 

“Aśoka sẽ trở thành vua,” nên đã bắt đầu phục vụ cho mẹ 
của ngài.  

 

yavt! tyaeCyte,  
Và đã được bà ta hỏi rằng: 
 

%paXyay ktr> k…marae ra}ae ibNÊsarSyaTyyadœ raja     

-iv:ytIit,  
- “Thưa đại sư, hoàng tử nào sẽ trở thành vua sau khi 

vua Bindusāra băng hà?” 
 

Aah,  
Vị ấy trả lời rằng: 
 

Azaek>,  
- Aśoka. 
 

tyaeCyte,  
Bà ta liền nói rằng: 
 

kdaict! Tva< raja inbRNxen p&CDet,      
- “Một ngày kia, có thể nhà vua sẽ ép buộc ngươi nói 

ra. 
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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. 




