
CHƯƠNG II 

HAI KỆ
(PUKANIPẴTA) 

L PHẢM CÚNG RẮN
(DALHAVĂGGA)

§151. CHUYỆN LỜI GIÁO GIỚI CHO VUA (RãịovãdaịãtakdỸ ụ. IL 1)
Mallỉka xử sự...
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về lời giáo giới cho vua. 

Câu chuyện sẽ được nói đến trong Chuyện bình rượu}
Một hôm, vua xứ Kosala vừa xét xử một vụ kiện rất khó, liên hệ đến pháp 

luật xong, tay chưa khô ráo, vua ngự lên xe được trang hoàng đi đến bậc Đạo 
sư5 đảnh lễ dưới chân Ngài, những ngón chân tuyệt đẹp như hoa sen nở rộ, rồi 
ngồi một bên. Bậc Đạo sư nói với vua xứ Kosala:

一 Thưa Đại vương, Đại vương từ đâu đi đến quá sớm như vậy?
-Bạch Thế Tôn, mấy hôm nay trẫm phải xét xử một vụ kiện rất khó, liên 

hệ đến luật pháp nên không có được cơ hội đến yết kiến Thế Tôn. Naỵ công 
việc đã được giải quyết, ăn uống xong, với tay chưa khô ráo, trẫm đi đến hầu 
The Tôn.

Bậc Đạo sư nói:
一 Thưa Đại vương, xét xử một vụ kiện đúng pháp và công bằng là một việc 

thiện, đây là con đường đưa đến chư thiên. Thật không có gì vi diệu khi vua 
nhận được lời giáo giới từ một vị Nhất Thiết Trí như Ta và đã xét xử vụ kiện 
đúng pháp và công bằng. Thật là vi diệu, thuở xưa khi các vua nghe lời các vị 
hiền triết không phải Nhất Thiết Trí, vẫn xét xử vụ kiện đúng pháp và công 
bằng, từ bỏ con đường đi đến ác thú, tuân theo mười vương pháp và đã đi lên 
thiên giới làm đông đảo hội chúng chư thiên.

1 Tham chiếu: Dh. V. 223; Pháp củ kinh^Phẫn nộ phẩm,, 法句經忿怒品(「04. 0210.25. 0568a03);
Xuất diệu kỉnhyìẫn nộ phẩm,, 出曜經忿怒品(r.04. 0212.15. 0693bl9); Xụất diệu kinh^Khue 
phẩm^ 出曜經恚品(「04. 0212.21. 0713Ò06); Pháp tập yếu tụng kinh "Sân khuể phẩm"法集要頌經 
臆恚品(r.04. 0213.20. 0787a09). '
2 Xem J. V. 109, Tesakunajataka (Chuyện ba con chim), số §521.
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Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của vua, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại9 Bô-tát nhập thai làm con 
bà chánh hậu của vua, và thai được săn sóc chu đáo nên đã sanh ra từ lòng mẹ 
an toàn. Đen ngày lễ đặt tên, Bồ-tát được đặt tên là Brahmadattakumãra. Hoàng 
tử tiêp tục lớn lên, khi được mười sáu tuôi đã trưởng thành, hoàng tử đên thành 
Takkasilã để học tập và tinh thông tất cả các tài nghệ.

Sau khi phụ vương mất, Bồ-tát được đặt lên vương vị, trị nước đúng pháp và 
công bằng phán quyết các vụ kiện, không dựa theo ý muốn của riêng mình. Bồ- 
tát trị vì đúng pháp như vậy nên các đại thần cũng xét xử các vụ kiện công bằng. 
Khi các vụ kiện được xét xử đúng pháp luật thì không còn ai tạo ra các vụ kiện 
lừa đảo nữa; do đó, các sự ồn ào trong sân vua do các vụ kiện tụng gây ra cũng 
được chấm dứt. Các đại thần ngồi cả ngày trong pháp đình, không thấy có một 
vụ kiện nào đưa đến để xét xử, cũng bỏ đi. Các pháp đình trở thành trống vắng.

Bô-tát suy nghĩ: "Vi ta tri vì đúng pháp, không có ai đên kiện tụng, các tiêng 
ồn ào được chấm dứt, pháp đình trở thành trống vắng. Nay ta cần phải tìm xem 
ta có khuyết điểm gì, nếu có, ta sẽ -từ bỏ nó và sẽ sống trong an lạc.59 Từ đấy, 
Bồ-tát đi tìm cùng khắp xem có ai nói lên khuyết điểm của mình không, nhtmg 
trong các nội cung, ngài không tìm được ai nói lên khuyết điểm, chỉ nghe ca 
tụng công đức của mình. Bồ-tát suy nghĩ: "Những người này vì sợ ta, không nói 
lên khuyết điểm, chỉ nói lên công dức."

Bô-tát đi ra ngoài nội cung đê tìm5 tại đây cũng không thây một ai, liên tìm 
trong nội thành, rôi ra tìm ở ngoại thành, hỏi những người ở tại bôn cửa thành. 
Tại đây cũng không thấy một ai nói lên khuyết điểm, chỉ nói lên công đức. Bồ- 
tát suy nghĩ: “Nay ta sẽ đi tìm tại các tỉnh thành.”

Vua giao quốc độ cho các đại thần, ngự lên xe, chỉ đem theo người đánh xe. 
Ra khỏi thành, vua giả dạng để vẫn không một ai biết và đi khắp đất nước, cho 
đên khi đên biên địa vân không thây một ai nói lên khuyêt điêm9 chỉ nghe nói 
đến công đức của mình. Từ biên địa, theo đường đại lộ vua trở về kinh thành.

Trong lúc ây, vua nước Kosala tên là Mallika trị vì quôc độ đúng pháp cũng 
đi tìm khuyết điểm, từ trong nội cung, v.v... không thấy một người nào nói len 
khuyết điểm, chỉ nghe nói về công đức của minh, liền đi tìm khắp nước và đến 
chỗ ấy. Cả hai người gặp mặt nhau trên một con đường chật hẹp chỉ đủ một xe 
đi chứ không có chỗ để xe này tránh xe kia. Rồi người đánh xe của Vua Mallika 
nói với người đánh xe của vua nước Ba-la-nại:

一 Hãy tránh ra xe của bạn!
Người đánh xe kia nói:
一 Này bạn đánh xe, hãy cho xe của bạn tránh ra! Trên xe này là vua nước 

Ba-la-nại, Đại vương Brahmadatta đang ngồi.
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Người đánh xe trước nói:
一 Này bạn đánh xe, trên xe này là vua nước Kosala, Đại vương Mallika đang 

ngồi, hãy cho xe của bạn tránh ra! Hãy nhường chỗ cho xe vua chúng tôi đi!
Người đánh xe của vua nước Ba-la-nại suy nghĩ: "Đây cũng là vua. Vậy phải 

làm sao đây? À? có phương tiện này. Sau khi hỏi tuổi, xe của vị nào trẻ hơn sẽ 
nhường chỗ cho vị lớn tu8i." Suy nghĩ và thi hành như vậy? người ấy biết được 
cả hai vua đều đồng tuổi với nhau. Lại hỏi về diện tích vương quốc, thế lực? tài 
sản, danh vọng và những vấn đề liên hệ đến sanh chiỉng, dòng họ, gia đình, trú 
xứ; sau khi hỏi tât cả, người ây được biêt răng cả hai đêu làm chủ vương quôc 
rộng đến ba ưăm do-tuần, đều đồng đẳng về uy lực, tài sản, danh vọng và những 
vấn đề đều liên hệ đến sanh chủng, dòng họ, gia đình, trú xứ. Rồi người đánh xe 
ấy suy nghĩ: “Ta sẽ nêu lên trường hợp ai thù thắng về giới dức", và hỏi:

一 Giới đức của vua bạn như thê nào?

ỉ 9 ,
Cứng răn đôi cứng răn, 
Thiện đức đối thiện đức, 
Vua này là như vậy.
Hãy nhường đường vua ta!

Người đánh xe kia trả lời: 
一 Vua của chúng tôi có giới đức như thê này. 
Và anh ta đọc bài kệ thứ nhất:
1. Mallika xử sự,

Mêm mỏng đôi mêm mỏng, 
Bất thiện đối bất thiện, 
Này bạn đánh xe oi,

Người đánh xe của vua xứ Ba-la-nại nói: 
一 Này bạn, có phải đấy là giới đức của vua bạn? 
Khi được biết đúng như vậy, người ấy nói: 
一 Đây là những công đức, còn những khuyêt điêm gì?
一 Như thế này, thế này... Nhưng hãy nói các công đức vua của bạn? 
-Vậy hãy nghe.
Và người đánh xe của vua xứ Ba-la-nại đọc bài kệ thứ hai:
2. Lấy không giận thắng giận, Lấy thiện thắng không thiện, 

Lấy thí thắng xan tham, Lấy chân thắng hư ngụy,
Vua này là như vậy.
Hãy nhường đường vua ta!3

Này bạn đánh xe ơi,

Khi nghe nói như vậỵ, Vua Mallika và người đánh xe, cả hai đều xuống xe, 
mở dây các con ngựa, đẩy xe sang một bên và nhường đường cho vua xứ Ba- 
la-nại. Rồi vua xứ Ba-la-nại giáo giới cho Vua Mallika:

-Đây là những việc cần phải làm!
Sau đó9 vua đi về Ba-la-nại và suốt đời làm các công đức như bố thí, v.v... 

sau khi mạng chung, vua đi lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư thiên.

3XemD/z. V.223.
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Còn Vua Mallika ghi nhớ lời giáo giới trong lòng. Sau khi đi khắp đất nước 
và không tìm thấy ai chỉ trích mình, vua trở về thành. Tại đó, vua trọn đời làm 
thiện sự cho đến khi mạng chung, vua cũng lên thiên giới làm đông đảo hội 
chúng chư thiên.

***
Khi bậc Đạo sư kể câu chuyện và thuyết pháp để giáo giới vua xứ Kosala 

xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, người đánh xe của Vua Mallika là Moggallăna (Mục-kiền- 

liên)9 vua là Ãnanda (A-nan)9 người đánh xe của vua xứ Ba-la-nại là Sãriputta 
(Xá-lợi-phất), còn vua xứ Ba-la-nại là Ta vậy.

§152. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Sigãỉạịãtaka) ự. II. 5)
Ai làm không đắn đo...
Câu chuyện này, khi ở ngôi nhà có nóc nhọn, bậc Đạo sư kể về con một 

người cạo tóc trú ở Vesãli (Tỳ-xá-ly). Cha người ấy cạo râu, cắt tóc, uốn tóc cho 
vua, hoàng hậu, thái tử và các công chúa. Ong ta có đạo tâm, tín thành, quy y 
Ba ngôi báu, giữ năm giới, thỉnh thoảng để thì giờ nghe pháp của bậc Đạo sư.

Một hôm, khi làm việc trong cung vua, ông ta đem theo đứa con trai của 
mình. Cậu con trai thấy một công chúa xứ Licchavi phục sức và trang điểm đẹp 
như tiên nữ, liền sanh tâm luyến ái và bị phiền não chinh phục. Sau khi ra khỏi 
cung vua, cậu nói với cha:

一 Nêu được thiêu nữ ây, con sẽ sông. Nêu không, con sẽ chêt.
Nói vậy xong, cậu bỏ ăn lên giường năm.
Người cha nói:
一 Này con thân, chớ ái luyến không phải chỗ. Con thuộc hạ sanh, con một 

người thợ hớt tóc! Công chúa xứ Licchavi là con gái thuộc dòng Sát-dế-ly, 
dòng họ cao quý, con không xứng đôi với công chúa. Ta sẽ hỏi cho con một 
thiếu nữ khác cùng giai cấp với con.

Nhưng cậu không nghe lời của cha. Rồi mẹ? anh, chị, dì9 cậu, tất cả bà con, 
bạn bè thân hữu hội họp lại nhưng vẫn không khuyên giải cậu được. Cậu ngày 
càng héo mòn, xanh xao dần cho đến chết.

Sau khi tang lễ con vừa xong và cơn sầu muộn đã nhẹ bớt, người cha suy 
nghĩ: "Ta sẽ đến đảnh lễ bậc Đạo su." Ông ta đem nhiều hương thơm, vòng hoa, 
hương sáp đi đến Đại Lâm cúng dường, đảnh lễ bậc Đạo sư roi ngồi xuống một 
bên. Bậc Đạo sư hỏi:

一 Này cư sĩ, sao mấy lúc này ông vắng mặt?
Ông ta liền thuật lại câu chuyện ấy. Bậc Đạo sư nói:
-Này cư sĩ, không phải chỉ nay con của ông mới luyến ái không đúng chỗ 

và bị nạn. Thuở xưa, nó cũng đã như vậy rồi.
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Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vị cư sĩ, bậc Đạo sư kể câu chuyện 
quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra làm con sư 

tử ở Tuyết sơn. Là con út, Bồ-tát có sáu sư tử anh và một sư tử chị. Tất cả đều 
sống trong hang Vàng. Không xa hang Vàng có hang Pha lê trên núi Bạc. Tại 
đấy có một con chó rừng. Sau một thời gian, sư tử cha và sư tử mẹ đều chết. Các 
con sư tử đực thường để sư tử cái, chị của chúng ở lại hang Vàng, còn chúng ra 
đi tìm mồi, đem thịt về cho chị ăn.

Một hôm? con chó rừng thây con sư tử cái ây, liên sanh tâm luyên ái. Bây 
giờ khi sư tử cha và sư tử mẹ còn sống, chó rừng không có cơ hội đi đến. Nhưng 
nay khi bảy con thú đã ra đi tìm mồi, từ hang Pha lê, nó đi đến miệng hang 
Vàng, đứng trước con sư tử cái nhỏ, nói lên những lời đường mật cám dỗ một 
cách thầm kín:

-Này em! Ta là thú bốn chân, em cũng là thú bốn chân. Ta rất thương yêu 
em và muốn em làm vợ ta. Ta sẽ là chồng em. Chúng ta sẽ sống hòa hợp hạnh 
phúc và em cũng sẽ thương yêu ta mãi mãi!

Sư tử cái nghe lời nói của chó rừng, suy nghĩ: "Ch6 rừng là loại thú hạ liệt 
trong các loại thú bốn chân, đê tiện giống như hạng người cùng đinh. Còn ta 
thuộc gia đình hoàng tộc ưu việt. Nó đã nói những lời không th紀h hợp, không 
tốt đẹp với ta. Sau khi nghe lời như vậy5 ta còn sống làm gì? Ta sẽ nín hơi thở 
mà chết?5

Nhưng rồi nó lại nghĩ: “Ta chết như vậy thật không xứng đáng. Chờ đến khi 
ta gặp các em của ta, nói cho họ nghe, rồi ta sẽ chết.”

Con chó rừng không nghe sư tử cái trả lời? suy nghĩ: "Nàng không thương 
ta”, liền ưu sầu đi vào hang Pha lê và nằm xuống.

Sau khi giết một con trâu, hay con voi, một con sư tử con liền ăn thịt, rồi 
đem phần về cho chị nó và nói:

一 Này chị thân, thịt đây, chị hãy ăn đi!
r

一 Này em, chị không ăn thịt, vì chị sẽ chêt.
一 Vì sao vậy?
Con sư tử chị kể lại câu chuyện đã xảy ra. Nó hỏi chị:
-Nay con chó rừng ở đâu?
Sư tử chị thấy chó rừng nằm trong hang Pha lê, tưởng rằng nó ở trên trời 

nên nói:
-Này em, sao em không thây? Con chó rừng năm ở trên trời tại núi Bạc.
Con sư tử tưởng thật nói:
一 Ta sẽ giết nó.
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NÓ liền nhảy đến hang Pha lê mà nó tưởng trên trời với tốc độ của con sư 
tử săn mồi, tim nó đập vào hang Pha lê và rơi xuống chân núi chết tại chỗ ấy.

Một con sư tử khác đi đến. Con sư tử chị cũng nói lại như vậy. Con sư tử 
ấy cũng làm như con trước và rơi xuốn^ chết ngay chân núi. Như vậy sáu anh 
em sư tử con đều chết. Cuối cùng khi Bồ-tát (tức sư tử út) dến, sư tử chị kể lại 
lý do. Bồ-tát hỏi:

一 Nay con chó rừng ây ở đâu?
Sư tử chị nói:
一 Nó năm ở trên trời tại đỉnh núi Bạc.
Bồ-tát suy nghĩ: "Các loài chó rừng không trú trên không. Chắc nó nằm ở 

hang Pha le.”
Bồ-tát đi xuống chân núi, thấy sáu sư tử anh đã chết, liền nghĩ: “Ta biết 

những anh này vì ngu si, không có trí tuệ, không biết đây là hang Pha lê, đã 
đập quả tim vào đó nên bị giết chết. Như vậy là việc làm không đắn đo và quá 
VỌI va/5

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ nhất:
3. Ai làm không đắn đo, Hấp tấp làm vội vã,

Như ăn đồ ăn nóng, Bị bỏng miệng mà chết.
Sư tử út nói bài kệ này xong, suy nghĩ: 46Các anh của ta muôn giêt con chó 

rừng nhưng không có phương tiện thiện xảo, nhảy tới nhanh chóng quá nên 
đã tự tạo cái chết. Ta sẽ báo thù cho các anh ta." Nó thấy chó rừng nằm trong 
hang Pha lê. Bồ-tát theo dõi con đường lên xuống của con chó rừng, rồi hướng 
về phía ấy, rống lên ba lần tiếng rống của sư tử khiến cho tất cả đất và trời dội 
vang tiếng rống. Con chó rừng nằm trong hang Pha lê hoảng hốt run sợ, vỡ tim 
ngay tại chỗ ấy mà chết.

***

Bậc Đạo sư nói:
一 Như vậy, con chó rừng chêt khi nghe sư tử rông.
Và bậc Chánh Giác đọc bài kệ thứ hai:
4. Chính trên Daddara, 

Khiến núi ấy vang động.
Con chó rừng ở núi,
Quả tim nó vỡ đôi,

Sư tử rông tiêng rông, 
Nghe tiếng con sư tử, 
Hoảng hốt9 sợ khiếp đảm, 
Tại đấy nó mạng chung.

Sư tử đã làm chó rừng chết như vậy. Sau đó nó chôn các anh vào một nấm 
mộ chung và kể cho chị nghe rằng chúng đã chết, rồi an ủi chị. Sư tử sống trọn 
đời trong hang Vàng cho đên khi mạng chung, nó đi theo thiện nghiệp của mình.

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư liền thuyết giảng các sự thật và khi 
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kêt thúc bài giảng, vị cư sĩ được an trú vào quả Dự lưu, rôi Ngài nhận diện tiên 
thân như sau:

一 Lúc bấy giờ, con chó rừng là con trai người hớt tóc, sáu sư tử con là sáu 
vị Trưởng lão, sư tử chị là công chúa xứ Licchavi, còn sư tử trẻ nhất là Ta vậy.

§153. CHUYỆN CON HEO RỪNG (Sũkarajãíakã) ự. II. 9)
Này bạn, ta bôn chân...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ yiên? bậc Đạo sư kể về một Trưởng lão lớn tuổi. 

Một hôm, trong một thời thuyết pháp ban đêm? bậc Đạo sư đứng trên tam cấp 
thang lầu bằng châu báu trước cửa hương phòng và sau khi giáo giới cho chúng 
Tỷ-kheo, đi vào hương phòng. Cùng lúc, Trưởng lão Sãriputta (Xá-lợi-phất)? vị 
Tướng quân Chánh pháp, đảnh lễ bậc Đạo sư rồi cũng đi vào phòng của mình. 
Mahãmoggallãna (Đại Mục-kiền-liên), sau khi đi về phòng nghỉ một lát, lại đi 
đến Trưởng lão Sãriputta để hỏi các câu hỏi. Được hỏi từng câu hỏi, bậc Tướng 
quân Chánh pháp giải đáp, trình bày rõ ràng như mặt trăng mọc trên hư khônệ. 
Cả bốn hội chúng ngồi nghe pháp. Trong hội chúng có một Trưởng lão lớn tuôi 
suy nghĩ: "Nếu giữa hội chúng này, ta hỏi một câu hỏi làm Sãriputta lúng túng, 
hội chúng này sẽ nghĩ ta là người thông thái và ta sẽ đạt danh vọng lớn." Vị ấy 
liền từ hội chúng đứng dậy, đi đến bậc Trưởng lão, đứng một bên và thưa:

—Thưa Hiền giả, chúng tôi chỉ hỏi Hiền giả một câu. Hãy cho chúng tôi 
được phép hỏi. Hãy cho chúng tôi một quyết định về diễn dịch hay quy nạp, bác 
bỏ hay chấp nhận, về thù thắng hay nghịch thù thắng!

Trưởng lão Sãriputta nhìn người lớn tuôi ây và nghĩ: "Ngirời này lớn tuôi, 
sở hành còn ham muốn, trống rỗng không biết gi." Rồi Trưởng lão không trả lời 
cho người ấy, khiêm tốn đặt quạt xuống, từ chỗ ngồi đi xuống về phòng. Những 
người đứng bên ngoài vùng dậy, đuổi theo Trưởng lão lớn tuổi ấy và nói lớn:

一 Thầy không cho chúng ta được nghe pháp dịu ngọt.
Người lớn tuổi ấy chạy trốn, rơi vào đường nứt trong nhà xí tại biên địa ngôi 

tinh xá và khi đứng dậy mình dính đầy phân. Mọi người thấy vậy5 hối hận và đi 
đến bậc Đạo sư. Bậc Đạo sư hỏi:

一 Này các cư sĩ, sao các ông đến vào giờ bất thường như vậy?
Họ tường thuật sự việc lên bậc Đạo sư. Ngài nói:
一 Này các ông, không phải chỉ nay kẻ lớn tuổi này mới kiêu mạn, không 

biết sức của mình, muốn đôi nghịch với sức mạnh lớn hơn nên đã bị dính đầy 
phân. Thuở xua, chính người ấy cũng kiêu mạn, không biết sức của mình, đói 
địch với sức mạnh hơn nên đã bị dính đây phân.

Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của họ, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con sư tử 
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trú ở trong hang núi tại Tuyết sơn. Không xa chỗ ấy bao nhiêu, nhiều con heo 
rừng sống gần một bờ hồ. Cũng gần cái hồ ấy, một số nhà tu khổ hạnh sống 
trong những am bằng lá.

Một hôm5 con sư tử giết một con trâu rừng, v.v... và ăn thịt thật thỏa thích 
xong, nó đi xuông hô uồng nước rôi đi lên. Trong lúc ây, một con heo to lớn 
bắt mồi gần hồ nước ấy. Con sư tử thấy nó, liền suy nghĩ: “Ta sẽ ăn thịt nó một 
ngày khác, nhưng nêu thây ta hay ở đây, nó sẽ không đên níta!” Vì vậy? sư tử từ 
hồ nước đi lên và tránh né một bên. Con heo rừng nhìn thấy vậy, liền suy nghĩ: 
“N6 thấy ta, sợ ta, nên không dám đến gần và chạy trốn. Hôm nay, sẽ có cuộc 
đối địch giữa ta và con sư tử ấy." Vì vậy, nó ngẩng đầu lên thách thức sư tử với 
bài kệ đầu tiên:

5. Này bạn, ta bốn chân, Bạn cũng vật bốn chân.
Sư tử hãy quay lại, Sao bạn sợ, chạy trốn?

Con sư tử nghe vậy liền nói:
一 Này bạn heo rừng, hôm nay ta không đánh nhau với bạn. Nhưng hẹn sau 

bảy ngày, hãy đánh nhau chính tại chỗ này!
Nói vậy xong, con sư tử bỏ đi. Con heo rừng suy nghĩ: “Ta sẽ đánh nhau với 

con sư tử"，và nó hân hoan thích thú báo tin cho bà con biết. Bà con nó nghe 
vậy, hoảng hốt nói:

一 Chính ngươi sẽ làm hại tất cả chúng ta. Không biết sức mạnh của mình, 
n^ươi lại muốn đánh nhau với con sư tử. Khi con sư tử đến, nó sẽ giết mạng 
sông của tất cả chúng ta. Chớ hành động hấp tấp như vậy!

Con heo rừng ấy sợ hãi, hốt hoảng hỏi:
一 Nay tôi phải làm gì?
Các con heo rừng nói:
一 Hãy đi đến bãi phân của các nhà tu khổ hạnh ấy, lấỵ thân lăn lộn trên chỗ 

ấy trong bảy ngày, phơi cho thân khô, đến ngày thứ bảy? tắm ướt với những giọt 
sương, rồi đến chỗ hẹn trước khi con sư tử tới, tìm hiểu hướng gió thổi và đứng 
trước ngọn gió. Con sư tử tánh ưa sạch sẽ, ngửi mùi hôi từ thân của bạn, sẽ tha 
cho bạn và bỏ đi.

Con heo rừng ây làm theo như vậy5 vào ngày thứ bảy nó đên đứng ở đây. 
Con sư tử vừa ngửi mùi hôi trên thân con heo rừng, biết nó bôi phân, liền nói:

- Này bạn heo rừng, miru chước ngươi nghĩ khá tốt đấỵ! Nếu ngươi không 
bôi phân thì ở đây ngươi đã bị ta giết hại rồi. Ta không thê cắn thân ngươi với 
miệng của ta, cũng không thể đánh ngươi với chân của ta. Do vậy, ta sẽ tha 
cho ngươi!

Nói vậy xong, con sư tử đọc bài kệ thứ hai:
6. Lông da ngươi dơ bẩn, Heo rừng, ngưod hôi thối, 

Nếu ngươi muốn đánh nhau, Ta cho ngươi thắng trận!
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Con sư tử quay trở lui, và bắt được mồi? sau đó uống nước hồ rồi đi về hang 
núi. Còn con heo rừng báo cho bà con biết:

一 Con sư tử đã bị ta đánh bại!
Chúng sợ hãi hoảng hốt liền nói:
一 Một ngày kia con sư tử lại đến và sẽ đoạt mạng sống của tất cả chúng ta.
Vì vậy chúng liền chạy trốn đi đến nơi khác.

***
Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc ấy, con heo rừng là Trưởng lão lớn tuổi này và con sư tử là Ta vậy.

§154. CHUYỆN CON RẮN (Uragạịãtaka) (J. II. 12)
ơđầy, đã trôn vào...
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê vê sự tranh châp của các 

võ quan. Cùng phục vụ vua xứ Kosala và cầm đầu binh lính, hai bậc đại thần 
này thấy mặt tại chỗ nào thì cãi lộn nhau ở chỗ ấy. Sự thù hằn của họ được toàn 
thành biết rõ. Ngay cả vua, bà con, thân hữu cũng không thể giảng hòa họ được.

Một hôm, bậc Đạo sư, vào buổi sáng sớm, quán sát xem ai có khả năng giác 
ngộ và thấy hai người này có duyên chứng được Dự lưu đạo. Hôm sau, bậc Đạo 
sư đi một mình vào Xá-vệ để khất thực, đứng trước cửa nhà của một trong hai 
người ấy. Người này đi ra, cầm lấy bát, mời bậc Đạo sư vào nhà, sửa soạn chỗ 
ngồi và mời Ngài. Bậc Đạo sư ngồi xuống, thuyết về lợi ích tu tập từ tâm, sau 
khi biết tâm người ấy đã sẵn sàng, liền thuyết về các sự thật. Cuối bài giảng, 
nẹười ấy chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo sư biết người ấy đã chứng quả Dự lưu, 
liên bảo người ây câm bình bát đứng dậy và đi đên nhà của người kia. Người 
này thấy bậc Đạo sư đến liền ra đảnh lễ và mời Ngài vào nhà. Người này cũng 
cầm bình bát đi theo bậc Đạo sư và vào nhà với Ngài. Bậc Đạo sư tán thán 
mười một lợi ích của từ tâm và khi biết tâm của người sau này cũng đã thuần 
thục, liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, người này được an trú vào 
quả Dự lưu. Như vậy, cả hai đều đắc quả Dự lưu, thú nhận với nhau về lỗi lầm 
của mình, thứ lỗi cho nhau, hòa hợp, hoan hỷ với nhau và trở thành như một. 
Chính ngày ấy, họ cùng ăn với nhau trước mặt Thế Tôn. Sau khi ăn xong, bậc 
Đạo sư liền đi về tinh xá. Cả hai vị đem theo nhiều vòng hoa, hương thơm, bơ 
chín, mật, đường phèn, v.v... cùng đi với bậc Đạo sư về tinh xá. Sau khi nêu rõ 
các trách nhiệm và giáo giới cho các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư đi vào hương phòng. 
Các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, nói về câu chuyện ấy tại pháp đường:

一 Thưa các Hiên giả, bậc Đạo sư đã nhiêp phục những người không thê 
nhiếp phục. Hai vị đại thần ấy chống đối với nhau đã lâu ngày, vua và bà con 
thân hữu không thể làm họ hòa hợp. Nhtmg chỉ trong một ngày, Như Lai đã 
nhiếp phục được họ.
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Bậc Đạo sư đến pháp đường và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi ở đây nói câu chuyện gì?
Khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo5 không phải chỉ nay Ta mới làm cho hai người này hòa 

hợp. Xưa kia Ta cũng làm cho họ hòa hợp rồi.
Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa5 khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, một sô quân chúng lớn tụ 

họp để vui chơi ngày lễ hội. Nhiều nhóm người, chư thần, các loại rắn thần, 
Kim Sí điểu (chim thần Cánh Vàng),4 v.v... tụ họp lại để xem lễ hội.

Tại một chỗ5 một con rắn và một Kim Sí điểu xem hội cùng đứng với nhau. 
Con rắn không biết là Kim Sí điểu đứng bên cạnh5 liền đặt tay lên vai no. Kim 
Sí điểu xoay mình lại để xem ai đã đặt tay lên vai nó, và khi nhìn, nó biết đó là 

r , e jr 9 r r ...

con răn. Con răn cũng nhìn, biêt là Kim Sí điêu? hoảng hôt vì sợ chêt, vội đi ra 
khỏi thành và chạy trốn trên mặt sông. Kim Sí điểu quyết định bắt lấy con rắn 
liền đuổi theo.

Lúc bấy giờ, Bồ-tát là vị tu khổ hạnh, sống trong một chòi lá bên bờ sông 
ây. Đê làm dịu sức nóng ban ngày, ngài cởi áo ngoài băng vỏ cây, mặc áo tăm và 
xuống sông tắm. Con rắn suy nghĩ: "Ta sẽ nhờ vị xuất gia này cứu mạng s6ng”, 
liền từ bỏ nguyên hình, biến thành hòn ngọc và trốn vào giữa áo bằng vỏ cây. 
Kim Sí điểu đuổi theo thấy nó đi vào trong ấy, nhimg vì kính trọng áo bằng vỏ 
cây, nó không chạm cái áo và thưa với Bồ-tát:

一 Thưa Tôn giả, hãy cầm lấy áo bằng vỏ cây. Trong đó có con rắn mà con 
muôn ăn.

Và để nêu rõ ý nghĩa này, nó đọc bài kệ đầu tiên:
7. Ở đây, đã trốn vào, Vị vua các loài rắn,

Con muốn giải thoát nó, Khỏi hình hòn đá ngọc, 
Và vì trọng Phạm hạnh, Dầu đói? con không bắt.

Bô-tát đứng dưới nước nói lời tán thán vua Kim Sí điêu qua bài kệ thứ hai:
8. Mong ngươi sống lâu ngày, Được Phạm thiên hộ tri, 

Luôn hưởng món chư thiên, Mong ngươi được đầy đủ? 
Vì kính trọng Phạm hạnh, Dầu đói, chớ ăn nó.

Như vậy, Bồ-tát đứng dưới nước nói lên lời tùy hỷ. Rồi Bồ-tát đi lên, mặc 
áo vỏ cây và đem cả hai cùng đi về thảo am. Ngài tán thán hạnh tu tập từ tâm, 
khiến cả hai hòa hợp. Từ đấy trở đi, cả hai đều sống hòa hợp, vui vẻ với nhau.

4XemJPTS. 1893, p. 26.
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Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
-Lúc ây, con răn và Kim Sí điêu là hai vị đại thân này, còn vị tu khô hạnh 

chính là Ta vậy.

§155. CHUYỆN NHẢY MŨI (Gaggajatakd)5 ự. II. 15)

5 Bản Tích Lan viết Gaggqịãtaka. Bản CST và Thái Lan viết Bhaggcỳãtaka. Xem Cv. V. 139.

Mong cha sông trăm năm...
Câu chuyện nàỵ, khi trú ở Rậjakãrãma (Vương Lâm) do Vua Pasenadi (Ba- 

tư-nặc) xây dựng gần Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kể như sau:
Một hôm, ngồi giữa bốn hội chúng ở Rậjakãrãma? trong J<hi thuyết pháp, 

bậc Đạo sư nhảy mũi. Các Tỷ-kheo lớn tiếng nói lên:
一 Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn sống lâu! Mong Thiện Thệ sống lâu!
Và họ tạo ra một tiếng ồn lớn. Do tiếng ồn ấy, pháp thoại bị chấm dứt. Thế 

Tôn nói với các Tỷ-kheo:
一 Này các Tỷ-kheo9 khi có ai nhảy mũi nếu Ta nói: "Mong hãy sống lâu” thi 

do nhân duyên ây, một người có thể sống hay chết không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
一 Này các Tỷ-kheo, khi nhảy mũi, chớ nói: "Mong hãy sống lâu!" Ai nói 

vậy thì phạm ác hạnh.
Lúc bấy giờ, khi các Tỷ-kheo nhảy mũi, các cư sĩ thường nói:
- Mong Tôn giả sống lâu!
Các Tỷ-kheo cảm thấy ray rứt nhưng không đáp lại. Các cư sĩ bực tức nói: 
一 Sao các Sa-môn Thích tử khi được chúc: "Mong Tôn giả sống lâu!" đã 

không đáp lại?
Họ trình sự việc này lên Thế Tôn. Ngài nói:
一 Này các Tỷ-kheo, các gia chủ hay mê tín ở điềm lành, vì vậy, khi các 

gia chủ nói: "Mong Tôn giả sống lâu!", các ông được phép trả lời: "Mong các 
người sống 12u!"

Các Tỷ-kheo hỏi Thế Tôn:
一 Bạch Thế Tôn5 từ khi nào khởi lên tục lệ đáp lời chúc sống lâu?
Bậc Đạo sư trả lời:
一 Tục lệ này được khởi lên từ ngàn xưa.
Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra trong gia 

đình Bà-la-môn ở xứ Kãsi. Thân phụ Bồ-tát làm nghề buôn để sống. Khi Bồ-tát 
lên mười sáu tuổi, người cha giao cho Bồ-tát hòn ngọc có bùa chú, cùng đi từ 
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làng này qua thị trân khác rôi đên Ba-la-nại. Sau khi ăn cơm xong tại nhà người 
gác cổng, hai cha con không tìm được nhà để ở9 bèn hỏi:

- Những người đi đến trễ trú ở chỗ nào?
Các người khác trả lời họ:
- Ngoài thành có một ngôi nhà. Nhưng nhà ấy có một phi nhân (quỷ thần) 

đang ở. Nếu các ông muốn, cứ đến đấy mà ở.
Bồ-tát nói:
一 Thưa cha thân, hãy đi, chớ sợ dạ-xoa, con sẽ nhiếp phục nó, làm cho nó 

quỳ lạy dưới chân cha.
Nói xong, Bồ-tát đưa cha đến chỗ ấy. Rồi người cha nằm trên tấm ván, còn 

Bồ-tát ngồi bóp chân cho cha. Bấy giờ, con quỷ dạ-xoa trú tại dấy, sau mười hai 
năm phục vụ Vua Vessavana (Tỳ-sa-môn, một trong bốn Thiên vương), được 
cho ngôi nhà nàỵ với điều kiện: Trừ những người nào vào trong ngôi nhà này, 
khi nhảy mũi, nêu được chúc: "Mong sông lau!9\ và đáp lại: "Mong sống lâu!", 
con quỷ ấy có thể ăn thịt những người khác không chúc sống lâu.

6 Xem SBE. vol. II, p. 3.

Con dạ-xoa ấy ở tại cột của cây kèo chính.6 Nó nghĩ: "Ta sẽ làm cho người 
cha Bồ-tát nhảy Vì vậy, với thần lực của minh, nó làm đám bụi mịn bốc 
lên. Bụi ấy bay vào mũi người cha. Người cha nằm trên tấm ván nhảy mũi. 
Người con không nói: "Mong cha sống I2u!" Con dạ-xoa muốn ăn thịt người 
cha nên từ cột cây kèo đi xuống. Bồ-tát thấy nó xuống liền nghĩ: "Cha ta bị 
con quỷ này làm cho nhảy mũi. Con quỷ này, khi ai nhảy mũi mà không đáp: 
'Mong sống lâu\ sẽ trở thành mồi cho nó ăn thjt." Vì vậy, Bồ-tát nói lên bài kệ 
đầu với cha:

9. Mong cha sống trăm năm, Cộng thêm hai mươi tuổi, 
Mong quỷ không ăn cha, Mong cha sống trăm thu!

Khi nghe lời Bồ-tát nói, con dạ-xoa nghĩ: thanh niên này trả lời: 'Mong 
cha s6ng trăm thu!' Ta không thể ăn thịt, nhimg ta sẽ ăn thịt n^ười cha." Vì vậy, 
nó đi đen gần người cha. Thấy con dạ-xoa đi đến gần, ông liễn suy nghĩ: "Con 
quỷ này sẽ ăn thịt những ai không đáp: 'Mong sống lâu/ Vậy ta sẽ đáp lại: 
'Mong con sống I2u.‘" Và người cha nói câu kệ thứ hai với con:

10. Mong con sống trăm năm, Cộng thêm hai mươi tuổi,
Mong quỷ ăn thuốc độc, Còn con sống trăm thu!

Con dạ-xoa suy nghi: "Cả hai người này, ta không thê ăn thịt được'\ liên 
quay trở lui. Nhtrng Bô-tát hỏi nó:

一 Này dạ-xoa, vì sao ngươi ăn thịt những người đi vào trong ngôi nhà này?
一 Do tôi phục vụ Vua Vessavana mười hai năm nên được phép ăn tất cả mọi 

người, trừ những ai đáp lời chúc: "Mong sống 12u!"
一 Này dạ-xoa, ngươi trước kia làm điều bất thiện nên phải sanh ra hung 
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dữ, độc ác, làm hại người. Nay nếu ngươi làm hành động tương tự, ngươi sẽ đi 
từ cảnh đen tối này đến cảnh đen tối khác. Do vậy từ nay, ngươi hãy từ bỏ sát 
sanh, v.v...

Sau khi nhiêp phục con dạ-xoa, làm cho nó hoảng sợ với cảnh khô của địa 
ngục, khuyên nó giữ năm giới, Bồ-tát thu phục con dạ-xoa trở thành người 
giúp việc.

Ngày hôm sau, nhiều người đi đến thấy con dạ-xoa, biết rằng nó đã được 
Bồ-tát nhiếp phục5 liền báo cáo lên vua:

一 Thưa Thiên tử, có một thanh niên đã nhiêp phục con dạ-xoa và đã làm nó 
trở thành người giúp việc.

Vua cho mời Bồ-tát, đặt Bồ-tát vào chức Đại tướng quân và thưởng cho thân 
phụ Bồ-tát nhiều danh vọng. Sau khi con dạ-xoa được vua phong làm người thu 
thuế, vua tuân theo lời khuyên răn của Bồ-tát, làm các công đức như bố thí, v.v... 
và khi chết, vua được sanh lên cõi trời làm đông đảo hội chúng chư thiên.

***
Sau khi bậc Đạo sư kể pháp thoại này, để giải thích phong tục trả lời: 

"Mong sống lâu”, Ngài nói:
一 Tục lệ này từ xưa đã có rồi.
Và bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, nhà vua là Ãnanda (A-nan), người cha là Kassapa (Ca-diếp) 

và người con trai là Ta vậy.

§156. CHUYỆN HOÀNG TỬALĨNACITTA
(Aỉĩnacittạịãtakà) ụ. II. 17)
Chỉnh vì Alĩnacitta...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo thối thất tinh 

tấn. Câu chuyện sẽ được nói lên trong chương XI, Chuyện Vương tử SamvaraJ 
Bậc Đạo sư hỏi:

一 Có phải chăng ông đã thối thất tinh tấn?
Tỷ-kheo ấy trả lời:
一 Có thật, bạch Thế Tôn.
Bậc Đạo sư nói với vị ấy:
-Này Tỷ-kheo, thuở xưa chính ông đã tinh tấn lấy được vương quốc thành 

Ba-la-nại cách xa mười hai do-tuần và đã giao vương quốc ấy cho một đứa trẻ 
như cho một miếng thịt. Và nay, vì sao ông đã xuất gia trong giáo pháp giải 
thoát như vậy, lại thối thất tinh tấn?

7 Xem J. III. 130, Samvarcỳãtaka (Chuyện Vương tử Samvarà), số §462.
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Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại5 có một làng thợ mộc không 
xa thành Ba-la-nại bao nhiêu. Tại đấy, có năm trăm người thợ mộc ở. Họ đi 
thuyền ngược dòng sông, đốn cây góp lại để làm sườn của những ngôi nhà một 
tầng, hoặc hai tầng. Họ đánh dấu tất cả khúc gỗ, kéo ệỗ đến bờ sông rồi đem 
lên thuyên chở vê thành. Những ai muốn ngôi nhà thê nào, họ làm đúng như 
vậy rồi lấy tiền để sinh sống.

Trong khi họ đang làm việc như vậy thì một con voi đạp phải một miếng 
dăm gỗ vụn của cây keo. Miếng dăm gỗ ấy đâm vào chân con voi làm cho nó 
rất đau đớn. Chân nó bị sưng lên và làm mủ. Con voi nghe tiếng đốn gỗ, suy 
nghĩ: "Ta có thê nhờ những người thợ mộc này làm cho lành chang?99 Nghĩ vậy 
nó liền đi ba chân đến gần đám thợ mộc và nằm xuống. Các người thợ mộc thấy 
chân nó sưng, đi đến xem thì thấy miếng dăm gỗ. Họ lấy một con dao sắc cắt 
chung quanh miếng dăm gỗ, cột dây9 kéo bật miếng dăm gỗ ra, lấy hết mủ5 rửa 
với nước nóng và xức với nước thích hợp, không bao lâu thì vết thương được 
lành lại. Con voi lành mạnh suy nghĩ: "Nhờ những người thợ mộc này9 ta được 
sống lại. Nay ta cần phải trả ơn hQ."

Từ đấy trở đi, con voi nhổ các cây giúp những người thợ mộc, lăn tròn các 
khúc cây hoặc giúp họ đẽo gỗ. Hoặc nó mang đến cho họ bất cứ dụng cụ nào họ 
cần, và cầm mọi vật bằng chiếc vòi một cách cương quyết không sờn lòng. Vào 
giờ ăn, các nẹười thợ mộc mỗi người đem đến một phần ăn và con voi được cả 
năm trăm phân. Bây giờ, con voi ây có một voi con toàn trắng, là một con voi 
thuần chủng tuyệt đẹp. Voi cha suy nghĩ: “Ta hiện tại đã lớn tuổi. Nay ta nên 
cho con ta làm các công việc giúp hẹ)・" Vì vậy, không thông báo cho các người 
thợ mộc biêt5 nó đi vào rừng dăt voi con ra và nói với họ:

—Voi con này là con của tôi. Các người đã giúp tôi. Nay tôi giao nó cho các 
người như trả tiền chữa trị. Bắt đầu từ nay, nó sẽ làm cho các người!

Rồi nó dạy con:
一 Băt đâu từ nay, những việc gì cha đã làm, con hãy làm thê!
Voi cha nói xong, để voi con ở lại với những người thợ mộc rồi đi vào rừng. 

Từ đó, voi con phục tùng, làm theo lời nói của những người thợ mộc, kham 
nhẫn chịu đựng tất cả mọi công việc và họ nuôi nó với năm trăm phần ăn như 
họ đã nuôi voi cha.

Khi voi con làm xong công việc, nó xuống sông chơi rồi trở lại. Những đứa 
con của người thợ mộc thường nắm vòi nó? chơi với nó dưới nước và trên bờ. 
Thời ấy, các con voi, con ngựa được loài người thuần hóa không đi đại tiện hay 
tiểu tiện trong nước; do vậy, con voi không đại tiện hay tiểu tiện trong nước, chỉ 
đại tiện ở ngoài trên bờ sông.

Một hôm trời mưa, một bãi phân khô của voi này rơi xuống sông, trôi đến 
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bến nước của thành Ba-la-nại, mắc vào một bụi cây và đứng lại. Những người 
nài của vua dăt năm trăm con voi đên đê tăm. Khi các con voi ngửi mùi bãi phân 
của con voi thuần chủng, không một con voi nào chịu xuống sông chúng cong 
đuôi lên và cắm đầu bỏ chạy. Các người giữ voi báo cáo lên các người huấn 
luyện voi. Những người này nói:

-Chắc có gì chướng ngại trong nước.
Họ ra lệnh làm cho sạch nước thì thấy bãi phân của con voi thuần chủng ở 

bụi cây ấy và biết được đây là nguyên nhân của sự việc. Họ đem đến một cái 
chum chứa đầy nước, chà nát bãi phân ấy và rưới nước sạch lên thân các con 
voi, thân các con voi trở thành có mùi thơm. Lúc bấy giờ, các thuyền bè cột lại, 
đi ngược dòng và đến chỗ những người thợ mộc ở. Voi con chơi trên sông, nghe 
tiếng trống, liền đến gần các người thợ mộc. Họ liền đi đến đón vua và thưa:

一 Thưa Thiên tử, Thiên tử cần loại gỗ nào9 cần gì ngài lại đến đây cho nhọc? 
Sao không đưa tin báo cho chúng thần đem về?

一 Này các khanh, ta đến đây không phải vì gỗ. Ta đến vì con voi này.
一 Thưa Thiên tử, Thiên tử hãy bắt nó đem đi!
Nhimg con voi không muốn đi. Vua hỏi:
-Này bạn voi, bạn muốn gì?
一 Thưa Thiên tử, hãy đem tiên cho các người thợ mộc này đã nuôi dưỡng tôi!
-Tốt lắm, này bạn.
Vua ra lệnh đem lại trăm ngàn đông tiên vàng và cho đặt gân bôn chân voi 

và đuôi con voi với đống tiền ấy, nhưng con voi vẫn không đi. Nó đòi cho mỗi 
người thợ một cặp áo, cho các người vợ vải đủ để mặc, cho trẻ con tiền nuôi 
dưỡng. Rồi con voi quay mình lại nhìn và chào các người thợ mộc? các người 
đàn bà và các đứa trẻ rồi mới ra đi với vua.

Vua đem voi về, đi vào thành. Vua cho trang hoàng thành phố và chuồng 
voi, bảo con voi đi vòng quanh thành, rồi đưa con voi vào chuồng và trang 
hoàng chuồng voi thật lộng lẫy. Vua làm lễ Quán đảnh cho voi, phong cho nó 
làm vương tượng, đặt voi vào hàng bạn thân của mình, cho voi nửa vương quốc 
và lo săn sóc con voi như săn sóc chính mình. Từ khi con voi đến, toàn cõi 
Diêm-phù-đề (Ấn Độ) nằm trong tay trị vì của vua.

Theo thời gian, Bồ-tát nhập mẫu thai của bà chánh hậu. Khi bà hoàng hậu 
sắp sửa sanh thì vua mạng chung. Sợ rằng nếu con voi biết được vua mạng 
chung, chắc quả tim nó có thể vỡ ra nên người ta không nói gì cho con voi biết 
và vẫn hầu hạ nó như trước.

Nhưng ông vua láng giềng, vua xứ Kosala, biết được vua kia đã băng hà, 
suy nghĩ: "Vương quốc đã trống kh6ng", liền đi đến với một đạo quân lớn và 
vây hãm thành. Quân bảo vệ cho đóng cửa thành và đưa tin cho vua xứ Kosala:

一 Hoàng hậu của chúng tôi sắp sanh. Từ đây đến bảy ngày, bà sẽ sanh con, 
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các người đoán tướng sô đã nói như vậy. Nêu hoàng hậu sanh con trai vào ngày 
thứ bảy, chúng tôi sẽ giao chiến, không nhường vương quốc. Vậy hãy đợi đến 
ngày ấy!

Vua xứ Kosala chấp nhận. Vào ngày thứ bảy, hoàng hậu sanh được một 
hoàng nam. Đến ngày lễ đặt tên, thái tử được đặt tên là Alĩnacittakumãra vì 
người ta tiên đoán hài nhi ra đời để thâu phục nhân tâm.

Bảy ngày sau khi thái tử sanh, toàn dân giao chiến với vua xứ Kosala. Vì 
thiêu người lãnh đạo nên khi giao chiên, quân đội dù lớn cũng dân dân that thê 
và thối lui. Các đại thần trình sự việc này lên hoàng hậu:

-Tình thế thật hiểm nguy, quân đội bị thất thế thối lui, chúng tôi sợ thất 
trận. Vua đã mạng chung, thái tử mới sanh, nhưng vua xứ Kosala kéo quân đến 
giao tranh, còn vương tượng bạn thân thiết của vua chưa hay biết gi, tâu Hoàng 
hậu. Chúng tôi muốn báo tin cho voi biết. Xin chờ ý kiến Hoàng hậu.

Bà hoàng hậu chấp thuận, trang điểm cho thái tử, đặt nằm trên một tấm vải 
mịn, từ lâu đài đi xuông với các đại thân vây quanh, đên chuồng con voi, đặt 
thái tử nằm dưới chân voi và thưa:

—Thưa chúa voi, bạn của chúa voi đã mạng chung. Chúng tôi sợ chúa voi 
vỡ tim nên không tin cho chúa voi biết. Đây là con trai của bạn chúa voi. Vua 
xứ Kosala đã đến bao vây thành, giao chiến với con của bạn chúa voi và quân 
đội phải thối lui. Hoặc là chúa voi giết con của bạn mình, hay là lấy lại vương 
quốc cho con của bạn mình.

Ngay lúc ây, con voi lây cái vòi rờ thái tử, đỡ lên đặt lên trên đâu mình và 
than khóc lớn tiếng, rồi đỡ thái từ xuống đặt nằm trong tay bà hoàng hậu, đi ra 
khỏi chuồng voi và nói:

-Ta sẽ băt sông vua xứ Kosala.
Các đại thần mặc áo giáp cho voi, trang hoàng mình voi và mở cửa thành, 

vây quanh con voi và hộ tống nó ra trận. Con voi ra khỏi thành liền rống lên, 
làm cho quần chúng khiếp sợ bỏ chạy và đánh tan quân thù, rồi nắm chỏm tóc 
của vua xứ Kosala, bắt vua đặt nằm dưới chân thái tử. Một số người đứng dậy 
muốn giết vua xứ Kosala. Con voi ngăn chặn và thả vua ấy đi với lời khuyên:

一 Bắt đầu từ nay, chớ phóng dật. Chớ kiêu ngạo vì nghĩ rằng thái tử còn trẻ!
Từ đấy trở đi, toàn cõi Diêm-phù-đề đều nằm trong tay Bồ-tát và không một 

kẻ thù địch nào dám nổi lên chống đối.
Vào lúc bảy tuổi, Bồ-tát được làm lễ Quán đảnh, trở thành vị vua với tên 

Alữiacitta, trị vì nước đúng Chánh pháp và khi mạng chung, được sanh lên 
thiên giới làm đông đảo hội chúng chư thiên.

***
Khi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ xong, là bậc Chánh Giác, Ngài nói 

lên hai bài kệ:
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11. Chính vì Alĩnacitta,
Bắt vua Kosala,

12.
Với những gì mình có, 
Cũng vậy vị Tỷ-kheo, 
Tu tập theo thiện pháp,
Tuần tự chứng đạt được,

Đội quân lớn hân hoan, 
Tham lam, không biết đủ, 
Làm quân đội bằng lòng.
Tinh cân, nương tựa đủ9 
Đạt an ôn khô ách, 
Đoạn diệt mọi kiết sử.

Sau khi bậc Đạo sư trình bày các sự thật tối thượng, đưa đến đỉnh cao là 
Niết-bàn bất tử, Ngài cho biết như sau:

-Khi kết thúc các sự thật, vị Tỷ-kheo thối thất đã chứng quả A-la-hán.
Và Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, bà mẹ là Hoàng hậu Mahãmãyã, vua cha là Đại vương 

Suddhodana (Tịnh Phạn), con voi lây lại quôc độ rôi dâng cho thái tử là Tỷ-kheo 
thôi that tinh cân, cha của con voi là Sãriputta (Xá-lợi-phât) và Alĩnacittakumãra 
chính là Ta vậy.

§157. CHUYỆN CÔNG ĐỨC (Gunajataka) ụ. II. 23)
ỉ

Muôn gì làm cho được...
Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về Tôn giả Ãnanda đã 

nhận được một ngàn tâm y. Câu chuyện Trưởng lão này thuyêt pháp trong nội 
cung vua xứ Kosala đã được nói đến ở Chuyện đại bảo vật ĩ Khi Trưởng lão 
đang thuyết pháp cho nội cung vua, một ngàn tấm y đáng giá mỗi tấm một ngàn 
đồng tiền vàng được đem đến dâng vua. Vua lấy năm trăm tấm và cho các cung 
phi năm trăm tấm. Tất cả cung phi để các tấm y một bên9 và hôm sau đem cúng

T ĩ r J r 9

cho Trưởng lão Ananda, còn mình đăp tâm y cũ đi đên chô nhà vua dùng điêm 
tâm. Vua hỏi:

-Ta co ban cho cac nang cac tam y đáng gia moi tam một ngàn đông tiên 
vàng, sao các nàng không đắp?

-Thưa Đại vương, chúng thân thiêp đã cúng các tâm y cho Trưởng lão.
一 Trưởng lão Ãnanda đã nhận tất cả sao?
-Thưa Thiên tử, vâng.
一 Bậc Chánh Đẳng Giác chỉ cho phép ba y9 ta nghĩ rằng Trưởng lão Ãnanda 

tính chuyện buôn bán vải nên mới nhận quá nhiều y như vậy.
Nhà vua tức giận Trưởng lão ây, ăn điêm tâm xong liên đi đên tinh xá, vào 

phòng Trưởng lão5 đảnh lễ, ngồi xuống rồi hỏi:
-Thưa Tôn giả, các nữ nhân trong cung của trẫm có đến học pháp hay nghe 

pháp với Tôn giả không?

8 Xem J. I. 381, Mahãsãrạịãtaka (Chuyện đại bảo vật), số §92; Cv. XI. 290.
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一 Thưa Đại vương, có. Các nữ nhân ghi nhận những gì đáng ghi nhận và 
nghe những gì họ đáng nghe.

一 Thế nào, họ chỉ nghe pháp hay họ cúng dường cho Tôn giả các thượng y 
và hạ y?

一 Thưa Đại vương, hôm nay họ đã cúng năm trăm y đáng giá một ngàn 
đồng tiền mỗi tấm.

-Tôn giả có nhận tất cả không?
-Thưa Đại vương, có.
一 Thưa Tôn giả, nhxmg bậc Đạo sư chỉ cho phép nhận ba y thôi?
-Vâng, thưa Đại vương. Thế Tôn cho phép mỗi Tỷ-kheo chỉ sử dụng ba y 

nhưng không nẹăn cấm nhận lấy những gì được cúng dường. Do vậy, tôi nhận 
lấy các tấm y đê cho những vị khác đang mang y mòn cũ.

一 Nhưng khi các Tỷ-kheo ấy nhận các tấm y từ Tôn giả, họ sẽ làm gì với 
những tấm y cũ?

-Với các tấm y cũ9 họ sẽ làm thượng y.
-Với các thượng y cũ, họ sẽ làm gì?

r

一 Họ sẽ làm tâm nệm.
-Với những tấm nệm cũ, họ sẽ làm gì?
一 Họ sẽ làm tấm thảm trải đất.
-Với những tấm thảm trải đất cũ, họ sẽ làm gì?
一 Họ sẽ làm khăn lau chân.
-Với khăn lau chân cũ, họ sẽ làm gì?
一 Thưa Đại vương, họ không được phép phí phạm đồ tín thí cúng dường. 

Do vậy, họ lấy dao cắt nhỏ các khăn lau chân c认 trộn với bùn, đất và làm thành 
vôi hồ để làm nhà cửa.

一 Thưa Tôn giả, ngay cả khăn lau chân được cúng dường cho Tôn giả cũng 
không được hủy hoại?

一 Vâng, thưa Đại vương, chúng tôi không hủy hoại đồ cúng dường cho 
chúng tôi. Chúng đều được sử dụng.

X r # r

Vua băng lòng hoan hỷ, mang năm trăm tâm y còn lại được cât trong cung 
cúng dường Trưởng lão. Rồi vua nghe lời tùy hỷ công đức, đảnh lễ Trưởng lão, 
thân hướng về phía hữu và ra đi.

Trưởng lão cúng năm trăm tâm y nhận được lân đâu cho các vị có y đã cũ 
kỹ. Nhưng số Tỷ-kheo đồng trú với Trưởng lão là khoảng độ năm trăm. Một 
trong các vị này là một Tỷ-kheo trẻ tuổi, hầu hạ Trưởng lão nhiều việc9 quét 
phòng, múc nước, dọn dẹp đồ ăn5 đem tăm đánh răng, nước rửa mặt, dọn dẹp 
sạch sẽ nhà vệ sinh, đem nước nóng đến các phòng ở và làm các công việc càn 
khác như bóp tay, bóp chân, đấm lưng.
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Trưởng lão lấy năm trăm tấm y được nhận lần sau đem cho Tỷ-kheo ấy, vì 
xứng đáng với tất cả sự hầu hạ giúp đỡ cho mình. Tỷ-kheo này, chia tất cả tấm 
y ấy cho những vị đồng sự với mình. Như vậy? tất cả Tỷ-kheo đều nhận các tấm 
y cúng dường. Họ cắt những tấm y ấy rồi nhuộm, quấn, đắp hạ y và thượng y 
được nhuộm vàng như bông kanikãra. Họ đến bậc Đạo sư đảnh 1& ngồi xuống 
một bên và thưa:

一 Bạch Thế Tôn, một Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu có phải là một 
người nhìn mặt để bố thí không?

- Này các Tỷ-kheo, một Thánh đệ tử không phải là một người nhìn mặt để 
bố thí.

一 Bạch Thế Tôn, Giáo thọ sư chúng con, vị Trưởng lão Thủ kho Chánh 
pháp đã đem năm trăm tâm y trị giá một ngàn đông tiên vàng môi tâm cho một 
Tỷ-kheo trẻ tuổi và vị ấy đem chia các tấm y đã nhận cho chúng con.

一 Này các Tỷ-kheo, Ãnanda không phải là người nhìn mặt để bố thí. Tỷ- 
kheo thị giả ây đã giúp đỡ thây mình nhiêu. Do vậy, vì hâu hạ, vì công đức? vì 
thích ứng đối với người đã hầu hạ mình nên vị ấy đã làm như vậy để giúp đỡ lại 
những ai đã giúp đỡ, vị ây cho như vậy đê báo đáp trả ân. Các bậc Hiên trí thời 
xưa cũng đã giúp đỡ lại những ai đã giúp đỡ mình.

Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của các Tỷ-kheo ây? bậc Đạo sư kê câu 
chuyện quá khứ.

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con sư 
tử sống trong một hang núi. Xung quanh chân núi ấy có một hồ nước lớn bao 
bọc. Trên một mảnh đất nổi lên của hồ nước, đất bùn dày đặc9 cỏ mọc xanh 
mềm và trên đám bùn ấy, các loài thỏ, nai, v.v... các con vật nhanh nhẹn khác 
qua lại để ăn cỏ. Ngày hôm ấy5 có một con nai đi qua lại ăn cỏ. Ở đấy, sư tử 
muốn ăn thịt con nai, từ trên núi nhảy xuống, với sức nhanh của mình, nó nhảy 
tới. Con nai hoảng sợ kêu lớn tiếng rồi bỏ chạy, sư tử không thể chạy mau hơn 
và rơi trên mặt bùn, bị lún xuống không đứng dậy được vì bốn chân đâm sâu 
như cây cột, bảy ngày đứng như vậy không ăn9 không uống gì.

Một con chó rừng đi tìm môi, chợt thây sư tử liên hoảng sợ chạy trôn. 
Nhưng sư tử kêu nó lại:

一 Này bạn chó rừng, chớ chạy, ta nay bị mắc dính trong bùn. Hãy cứu ta sống!
Chó rừng đi đến gần sư tử và nói:
一 Nêu tôi kéo ngài lên, tôi sợ răng ngài sẽ ăn thịt tôi.
一 Chớ sợ, ta sẽ không ăn thịt ngươi. Trái lại, ta sẽ phục vụ, giúp đỡ ngươi 

rất nhiều. Hãy tìm một phương tiện kéo ta lên!
Chó rừng chấp nhận lời hứa, liền bới đất bùn xung quanh bốn chân sư tử, 
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đào bốn mương nước ở đó, dẫn nước chảy vào làm cho đất bùn mềm. Khi ấy 
chó rừng bò dưới bụng sư tử và nói:

一 Hãy cô găng lên, thưa ngài!
Rôi dùng đâu húc bụng sư tử lên. Sư tử vận hêt sức mạnh vươn lên khỏi 

bùn, nhảy lên đứng trên đất cứng. Sư tử nghỉ ngơi một lát rồi đi xuống hồ rửa 
sạch bùn. Tắm xong, nó giết một con trâu và với những nanh ngoạm sâu vào 
thịt trâu, nó xé thịt ra đặt một số thịt trước mặt chó rừng:

-Này bạn hãy ăn đi!
Sau khi chó rừng ăn, sư tử mới ăn. Rôi chó rừng cât giữ lại một miêng thịt.
一 Này bạn giữ miếng thịt để làm gì?
Chó rừng trả lời:
一 Có bạn gái giữ nhà cho tôi, miêng thịt này dành cho nàng.
Sư tử nói:
- Được lắm9 hãy lấy đi!
Rôi sư tử cũng lây một miêng thịt cho vợ mình. Cả hai cùng đứng trên chóp 

núi và đồng ý sẽ về chỗ ở của hai bạn gái. Nói xong, sư tử đi đến dấy, đem thịt 
cho sư tử cái và chó rừng cái, rồi cùng nói:

—Băt đâu từ nay, ta sẽ săn sóc các nàng.
Sau đó, sư tử đưa cả hai vợ chồng chó rừng vào chỗ ở của mình, để chúng 

ở tại một hang khác gần cửa hang của mình.
Từ đó trở đi, khi đi săn mồi, sư tử để sư tử cái và chó rừng cái ở lại, còn 

mình đi với chó rừng đực, giết chết nhiều loại thú. Cả hai ăn thịt ngay tại chỗ, 
rồi đem về hai phần cho hai con cái ăn. Như vậy9 thời gian qua, sư tử cái sanh 
hai đứa con. Chó rừng cái cũng vậy. Tất cả bọn chúng sống hòa hợp với nhau. 
Một hôm, sư tử cái suy nghĩ: "Con sư tử này quá thương yêu chó rừng cái và 
các chó rừng nhỏ. Có thể nó có gian tình với chó rừng cái. Do đó, nó mới luyến 
ái như vậy. Vậy ta hãy hành hạ con này, làm cho nó hoảng sợ và bỏ trốn di."

Trong khi sư tử đem chó rừng đi săn mồi, sư tử cái bắt đầu hành hạ, làm cho 
chó rừng cái hoảng sợ:

-Tại sao ngươi cứ ở đây? Tại sao không đi nơi khác?
Các sư tử con cũng làm cho các chó rừng con hoảng sợ như vậy. Chó rừng 

cái nói lại với chồng sự việc này:
一 Rõ ràng sư tử muốn ám chỉ chúng ta đã ở đây quá lâu. Nay mai sư tử giết 

chúng ta. Vậy ta hãy trở về hang cũ đã sống trước kia.
Chó rừng gặp sư tử đực và thưa:
一 Thưa ngài, chúng tôi đã ở với ngài quá lâu. Ai ở lâu cũng làm mất sự lưu 

luyến. Trong khi chúng ta đi săn mồi, sư tử cái hành hạ và dọa nạt vợ tôi và nói: 
"Sao các ngươi ở chỗ này, hãy trốn di!" Các sư tử con cũng dọa các chó rừng 
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con như vậy. Nếu ai không ưa bạn láng giềng thì nên bảo họ đi làm ăn chỗ khác, 
chứ hành hạ như vầy có ích gì?

Sau khi nói vậy9 chó rừng đọc bài kệ đầu:
13. Muôn gì làm cho được, Là thường pháp kẻ mạnh, 

Con cái rống, tôi biết, Trước tôi nương, nay sợ.
Nghe chó rừng nói, sư tử bảo vợ:
一 Nàỵ hiền thê, trong thời ấy ta đi săn mồi bị kẹt trong bùn đến ngày thứ bảy 

ta mới về với hai vợ chồng chó rừng này, hiền thê có nhớ không?
-Vâng, tôi có nhớ.
一 Hiên thê có biêt lý do nào sau bảy ngày ta mới vê không?
—Thưa chàng, tôi không biết.
一 Này hiền thê, ta nhảy vồ bắt một con nai, bị dính mắc vào bùn? không thể 

ra khỏi chỗ ấy được. Trong bảy ngày ấy, ta đứng đó, không ăn uống gì. Ta đã 
nhờ con chó rừng này cứu sống. Con vật này là bạn của ta, đã cứu mạng sống 
ta. Bạn nào có khả năng trung kiên trong tình bạn, bạn ấy không yếu hay nhỏ. 
Bắt đầu từ nay, hiền thê chớ có khinh thường như vậy đối với bạn ta, vợ bạn ta 
và các con bạn ta.

Rồi con sư tử nói bài kệ thứ hai:
14. Dù nhỏ bé, yếu đuối,

Chính bà con thân thích, 
Này vợ răng nanh ta!
Chính con chó rừng này,

vẫn kiên trì tình bạn, 
Chính thân hữu bạn ta,
Chớ khinh miệt bạn ấy, 
Đã cho ta mạng sống.

Sư tử cái nghe lời chồng, giảng hòa với gia đình chó rừng và từ đấy về sau, 
sống hòa thuận với chó rừng cái và các con của nó. Các sư tử con chơi giỡn với 
những con chó rừng con. Khi cha mẹ qua dời, chúng không chấm dứt tình bạn, 
vẫn sống hoan hỷ với nhau. Thật vậy, tình bạn của chúng kéo dài cho đến bảy đời.

Sau khi kê câu chuyện này, bậc Đạo sư thuyêt giảng các sự thật. Cuôi bài 
thuyết giảng, một số vị Tỷ-kheo đắc quả Dự lưu, một số đắc quả Nhất lai, một 
số đắc quả Bất lai và một số đắc quả A-la-hán.

Và Ngài nhận diện tiền thân như sau:
—Lúc bấy giờ, con chó rừng là Ãnanda và con sư tử là Ta vậy.

§158. CHUYỆN CON NGựA SUHANU (Suhanujataka) ụ. II. 30)
Loài vật tỉnh không khác...
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về hai Tỷ-kheo hung bạo, 

độc ác. Lúc bấy giờ, ở Kỳ Viên, có một Tỷ-kheo hung bạo, độc ác, ở tỉnh thành 
cũng có một vị như vậy. Một hôm, Tỷ-kheo ở tỉnh thành vì một vài công việc 



376 ❖ KINH TIỂU Bộ

đi đến Kỳ Viên. Các Sa-di và các Tỷ-kheo trẻ biết tánh hung bạo của Tỷ-kheo 
ấy, họ nói:

一 Chúng ta muôn thây hai Tỷ-kheo hung bạo ây cãi nhau.
Họ cười khúc khích dẫn Tỷ-kheo ấy đến phòng Tỷ-kheo ở Kỳ Viên. Cả hai 

vị hung bạo vừa thấy nhau liền mến nhau, xoa bóp tay chân và lưng cho nhau. 
Các Tỷ-kheo ở tại pháp đường nói về câu chuyện như sau:

一 Thưa các Hiền giả, những Tỷ-kheo hung bạo này đối với người khác 
thường hay lỗ mãng, độc ác. Nhimg đối với nhau, cả hai lại hòa thuận, hoan hỷ, 
thương mên nhau.

Bậc Đạo sư đến pháp đường hỏi:
-Này các Tỷ-kheo, hôm nay ở đây, các ông ngôi hội họp đang bàn vân đê gì?
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo9 không phải chỉ nay là như vậy. Thuở xưa, họ cũng là 

người hung bạo, độc ác đối với những người khác; nhưng họ đối với nhau lại 
hòa hợp, hoan hỷ, sống thân ái.

Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát là vị đại thần của 

vua, làm tât cả mọi việc, cô vân cho vua vê thê sự và thánh sự. Vua có tánh hơi 
tham. Trong chuông ngựa của vua có một con ngựa lô mãng tên là Mahãsona 
(Hạt Dẻ Lớn). Một số người buôn ngựa từ phương Bắc đem đến năm trăm con 
ngựa và báo cho vua biết. Từ trước, vị đại thần thường bảo họ tự định giá ngựa 
rồi trả tiền đầy đủ mà không đòi bớt lui gì. Nhà vua không được vui, cho gọi 
một đại thần khác và nói:

-Này khanh, hãy cho họ định giá các con ngựa. Trước hết hãy thả con ngựa 
Mahãsona vào giữa đàn ngựa ấy, khiến nó cắn các con ngựa mới đến làm chúng 
bị thương và yêu sức, rồi bảo họ hạ giá và trả bớt tiền.

-Thưa vâng.
Đại thần ấy vâng lời làm như đã bảo. Các người buôn ngựa không hoan hỷ? 

báo cho Bồ-tát việc làm của vị đại thần ấy. Bồ-tát hỏi:
-Các ngươi có con ngựa lô mãng ở trong chuông ngựa của các ngươi không?
—Thưa ngài, có. Con ngựa lỗ mãng ấy tên là Suhanu (Quai Hàm Mạnh), nó 

rất hung bạo, độc ác.
一 Vậy khi nào các ngươi trở lại, hãy đem con ngựa ấy đến!
Họ nói:
-Thưa vâng, khi nào đến, chúng tôi sẽ đem theo ngựa lỗ mãng ấy đến.
Một hôm, vua nghe nói đoàn người buôn ngựa đã đến liền cho mở toang 

cửa sô nhìn các con ngựa và bảo thả con ngựa Mahãsona ra. Các người buôn 
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thấy con ngựa Mahãsona đến, liền thả con ngựa Suhanu. Hai con ngựa ấy gặp 
nhau, liền đứng lại và liếm thân nhau. Vua hỏi Bồ-tát:

一 Này khanh, hai con ngựa lỗ mãng này thật hung hãn9 độc ác5 bạo hành 
với con ngựa khác. Còn chúng đối với nhau lại đứng liếm thân và hoan hỷ với 
nhau, sao lại như vậy?

Bồ-tát thưa:
一 Thưa Đại vương, vì tính của loài vật không khác nhau. Khi tính của chúng 

cùng loại với nhau thì chúng thương yêu nhau.
Và Bồ-tát đọc hai bài kệ:
15. Loài vật tính không khác, 

Cả hai đều hòa hợp, 
Cùng loại với Sona.

16. Hoang dã và ác độc, 
Như vậy ác, ác đông,

Sau đó5 Bồ-tát thưa:

Sona và Suhanu,
Suhanu giông như vậy,

Thường căn những dây cương9 
Bất thiện, bất thiện đồng.

—Thưa Đại vương, một vị vua chớ nên quá tham lam. Chớ nên làm hại tài 
sản của người khác.

Sau khi khuyên răn nhà vua, Bồ-tát cho định giá ngựa và trả tiền đúng giá. 
Các người buôn ngựa nhận được tiền đúng giá, vui vẻ ra đi. Còn nhà vua tuân 
theo lời khuyên răn của Bồ-tát, rồi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình.

Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Thời ấy5 hai con ngựa là hai Tỷ-kheo độc ác, vua là Ãnanda và vị đại thần 

Hiền trí là Ta vậy.

§159. CHUYỆN CON CÔNG (Morajataka) ự. II. 33)
Hãy mọc lên, mặt trời...
Câu chuyện nay? khi trú ở Kỳ Viên? bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo thối thất 

tinh tấn. Tỷ-kheo ấy được các Tỷ-kheo dẫn đến trước bậc Đạo sư và Ngài hỏi:
-Này Tỷ-kheo, có phải ông đã thối thất tinh tấn?
Tỷ-kheo đáp:
一 Bạch Thế Tôn, thật vậy.
Bậc Đạo sư hỏi:
-Vì thấy gì?
Tỷ-kheo ấy đáp:
—Vì thấy một nữ nhân có thân thể trang sức đẹp đẽ.
Bậc Đạo sư nói với vị ấy:
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- Này Tỷ-kheo, không lạ gì một nữ nhân rất dễ làm rối loạn tâm của một 
người như ông. Ngay các bậc Hiền trí thuở xưa, sau khi nghe tiếng nữ nhân, dầu 
tu hành trong bảy trăm năm không phạm giới vẫn bị uế nhiễm tức khắc. Ngay 
cả các bậc thanh tịnh cũng như vậy. Các vị đạt được danh vọng cùng tột khi đam 
mê nữ săc cũng sẽ tiêu vong danh dự còn nói gì các vị không thanh tịnh như ông.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nại, Bô-tát tái sanh làm con 
chim công. Khi còn ở trong vỏ trứng màu vàng như nụ hoa kanikãra, Bồ-tát làm 
vỡ trứng thoát ra. Bồ-tát thành một con chim công vàng đẹp đẽ mỹ miều, dưới 
cánh có những đường viền đỏ chói. Để bảo vệ sự sống của minh, sau khi vượt 
qua ba dãy núi và trong dãy núi thứ tư, chim công lông vàng mới lựa chọn chỗ 
ở trên cao nguyên của ngọn núi vàng ở Dandaka. Khi trời rạng đông, đậu trên 
chỏm núi nhìn mặt trời mọc lên5 Bồ"tát đọc một câu chú để hộ trì cho mình bình 
an trước khi bay đi tìm môi. Thân chú ây băt đâu với câu:

17. Hãy mọc lên, mặt trời, Vua độc nhất có mắt,
Với màu sắc vàng chói9 Sáng rực cả đất liền. 
Và ta đảnh lễ ngài, Bậc chói vàng quả dất,
Nay hãy bảo hộ ta, Sông an toàn trọn ngày!

Như vậy, sau khi đảnh lễ mặt trời với bài kệ này để bảo vệ mình, Bồ-tát lại 
đảnh lễ các đức Phật đã nhập diệt trong quá khứ và các công đức của chư Phật 
với bài kệ thứ hai:

Các vị Thánh, chân nhân, 
Con đảnh lễ các Ngài, 
Đảnh lễ chư Phật-đà, 
Đảnh lễ bậc Giải Thoát,

Sau khi đọc lên bài chú bảo hộ này, chim công liền đi tìm mồi. Như vậy ban 
ngày, chim công đi tìm mồi; vào buổi chiều, chim công đậu trên chóp núi nhìn 
mặt trời lặn? sau khi tưởng nhớ các công đức của chư Phật, con công lại làm 
bài chú khác để hộ trì trú xứ của mình, bài kệ bắt đầu với câu 'Hãy lặn xuống, 
mặt trời9:

18. Hãy lặn xuông, mặt trời, 
Với màu sắc vàng chói, 
Và ta đảnh lễ ngài, 
Nay hãy bảo vệ ta, 
Chư vị Thánh, chân nhân5 
Con đảnh lễ các Ngài, 
Đảnh lễ chư Phật-đà, 
Đảnh lễ bậc Giải Thoát,

Bậc Tuệ Tri Mọi Pháp, 
Hãy hộ trì cho con!
Đảnh lễ Bồ-đề vị? 
Đảnh lễ Giải thoát vị.

Vua độc nhât có mat, 
Sáng rực cả đất liền. 
Bậc chói vàng quả đất, 
Sông an toàn trọn đêm. 
BậcTuệTri Mọi Pháp, 
Hãy hộ trì cho con! 
Đảnh lễ Bồ-đề vị, 
Đảnh lễ Giải thoát vị.

Sau khi đọc bài chú này để bảo vệ mình, chim công đi ngủ.
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Bấy giờ, không xa Ba-la-nại bao nhiêu, có một người thợ săn ở tại một ngôi 
làng. Trong khi đi săn ở khu vực Tuyết sơn, thấy Bồ-tát đang đậu trên ngọn núi 
vàng ở Dandaka, anh ta báo cho con trai biết.

Một hôm, hoàng hậu của vua xứ Ba-la-nại tên là Khemã (Thái Hòa) nằm 
mộng thấy một con công sắc vàng thuyết pháp, liền tâu vua:

一 Thưa Đại vương, thiếp muốn nghe con công sắc vàng thuyết pháp.
Vua hỏi các đại thần việc ấy. Các đại thần đáp:
一 Chắc các Bà-la-môn biết việc ấy.
Các Bà-la-môn thưa:
一 Có loài chim công sắc vàng.
Vua lại hỏi:
-Chúng ở đâu?
Họ trả lời:
一 Chắc chắn những người thợ săn có thể biết.
Vua cho họp các thợ săn lại để hỏi họ. Con trai của người thợ săn ấy thưa:
一 Thưa có5 tâu Đại vương, tại ngọn núi vàng ở Dandaka, con chim công sắc 

vàng đang ở tại đấy.
-Vậy chớ giết chim công ấy, bắt nó đem về đây!
Người thợ săn đi đặt bẫy lưới tại chỗ tìm mồi của chim công. Nhưng tại chỗ 

chim công bước lên, lưới bẫy không sập. Người thợ săn không bắt được chim 
công, trải bảy năm đi săn như vậy và đã mạng chung. Hoàng hậu Khemã không 
đạt được ước nguyện cũng mạng chung. Nhà vua tức giận bảo:

-Vì một con chim công, hoàng hậu của ta đã mạng chung.
Vua bảo khắc trên một tấm vàng những dong chữ sau đây: uTrên dãy Tuyết 

sơn, có ngọn núi vàng tên là Dandaka. Tại đấy, có con chim công sắc vàng ở. 
Ai ăn thịt con chim công ấy sẽ trẻ mãi không bao giờ già/9

Họ viết vậy xong, vua bỏ lá vàng ấy trong một cái hộp. Sau khi vua mạng 
chung, vị vua khác lên kế vị5 đọc tấm lá vàng và ước: "Ta sẽ không bao giờ già.” 
Vua liền cho gọi một thợ săn khác. Thợ săn ấy ra di, không bắt được Bồ-tát và 
cũng mạng chung tại đây. Theo diên tiên như vậy, sáu vua lân lượt băng hà.

Rồi vị vua thứ bảy lên kế vị, cũng cho gọi một thợ săn. Người thợ săn ấy di, 
nhận xét rằng tại chỗ chim công đap lên, bẫy lưới không sập và biết chim công 
đã đọc câu bùa chú trước khi đi đên chô tìm môi. Anh ta liền xuống chỗ đầm 
lầy ở biên địa? bắt một chim công mái, dạy nó múa hát và đem chim công mái 
ấy đến nơi này vào buổi sáng trước khi chim công đọc bùa chú. Người thợ dựng 
lên cái cọc bẫy sập, đặt bẫy lưới và khiến chim công mái kêu.

Chim công nghe tiếng con mái kêu khác thường, liền bị tiếng sét ái tình 
khơi dậy dục vọng trong lòng nên không thể đọc bùa chú9 đi đến công mái và 
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bị mắc vào bẫy. Thợ săn bắt được chim công đem dâng cho vua xứ Ba-la-nại. 
Vua thấy sắc đẹp con chim công, rất bằng lòng. Sau khi ngồi trên chỗ đã soạn 
sẵn, Bồ-tát liền hỏi:

一 Thưa Đại vương, sao Đại vương bảo bắt thần?
Vua nói:
一 Ta nghe rằng những ai ăn thịt ngươi sẽ không bao giờ già. Ta muốn trường 

xuân bất lão nên ta bảo bắt ngươi để ăn.
一 Như vậy những ai ăn thịt thân sẽ được trường xuân bât lão. Như thê là 

thần sẽ chết.
一 Phải, ngươi sẽ chết.
一 Nhimg nêu thân chêt thì người làm thân chêt cũng sẽ chêt theo.
Vua nói:
一 Ngươi có sắc vàng, do vậy ta nghe nói những ai ăn thịt ngươi sẽ trẻ mãi 

không bao giờ già.
一 Thưa Đại vương, thần sanh ra sắc vàng không phải là không có lý do. Thuở 

xưa, thần là vị Vua Chuyển Luân ngự trị tại thành phố này. Thần giữ gìn năm 
giới và khiến cho dân chúng trong toàn cối thế giới giữ năm giới. Sau khi mạng 
chung, thần được sanh tại lâu đài cõi trời Ba Mươi Ba, sống tại đấy cho hết tuổi 
thọ và mạng chung. Chính vì kết quả của một nghiệp bất thiện, thần phải sanh 
làm con chim công nhưng nhờ sức mạnh của giới hạnh cũ? thần có màu sắc vàng.

一 Nhà nẹươi là Vua Chuyển Luân đấ giữ giới! Do kết quả của giới sanh ra 
sắc vàng, điều này làm sao chúng ta tin được? Có gì làm bằng chứng?

-Thưa Đại vương, thân có một băng chứng.
_ Bằng chứng gì?
一 Thưa Đại vương, khi thần làm Vua Chuyển Luân, thần thường ngồi trên 

xe bằng vàng bạc đi ngang qua hư không, cỗ xe ấy của thần nay nằm chôn 
trong đất dưới cái hồ của Đại vương. Hãy cho đào dưới hồ lên và cái xe ấy sẽ 
làm chứng cho thần!

Vua chấp thuận việc ấy và đáp:
-Lành thay!
Rôi vua cho tát nước ra khỏi hô, đào lên được cô xe và tin lời Bô-tát. Bô- 

tát thưa:
一 Thưa Đại vương, trừ Niết-bàn bất tử, tất cả pháp khác đều là pháp hữu vi, 

không có thực tánh, vô thường, chịu sự hoại diệt.
Sau khi nói xong, Bô-tát thuyêt pháp cho vua và khuyên vua giữ năm giới. 

Nhà vua hoan hy, cúng dường quốc độ cho Bồ-tát và tỏ lòng hết sức cung kính. 
Bồ-tát không nhận vương quốc nhưng khuyên vua:

一 Đại vương chớ phóng dật!
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Rôi Bô-tát bay lên hư không đi vê núi vàng Dandaka. Còn vua tuân theo lời 
khuyên của Bồ-tát làm các công đức như bố thí, v.v... rồi khi mạng chung đi theo 
nghiệp của mình.

Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài 
giảng, vị Tỷ-kheo thối thất đã đắc quả A-la-hán.

Và Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, nhà vua là Ãnanda và Ta là con chim công vậy.

§160. CHUYỆN CON NGỖNG VINĨLAKA (Vìnĩlakạịãtaka) ự. II. 38)
Giong Vua Vỉdeha...
Câu chuyện này, khi trú ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về việc Devadatta (Đề- 

bà-đạt-đa) bắt chước bậc Thiện Thệ.
Khi hai vị Đại đệ tử9 đi Gayãsĩsa,10 tại đấy Devadatta bắt chước bậc Thiện 

Thệ và gap nạn. Hai vị Trưởng lão thuyết pháp và đem các vị Tỷ-kheo y chỉ 
mình đi ve Trúc Lâm. Bậc Đạo sư hỏi:

9 Sãriputta and Moggallãna. Xem Cv. VII. 199.
10 Tên một ngọn núi gần quận Gayã thuộc bang Bihar, nơi đức Phật thuyết bài pháp về Lửa cháy 
(Ẫdittapariy^asuttà) hóa độ ba anh em Tôn giả ũruvela Kassapa, Nadĩ Kassapa, Gayã Kassapa. Xem 
ỳ IV. 168.

一 Này Sãriputta (Xá-lợi-phất), khi thấy các ông, Devadatta đã làm gì?
Hai vị thưa:
-Bạch Thế Tôn, Devadatta đã bắt chước bậc Thiện Thệ và đã gặp đại nạn.
Bậc Đạo sư nói:
-Này Sãriputta, không phải chỉ nay Devadatta mới bắt chước Ta và gặp nạn 

mà thuở xua, cũng đã như vậy rồi.
Nói xong, theo lời Trưởng lão thỉnh câu? bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa trong nước Videha, khi Vua Videha trị vì thành Mithilã, Bồ-tát 
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nhập mâu thai bà hoàng hậu. Khi đên tuôi trưởng thành, ngài được học tât cả tài 
nghệ ở Takkasilã, rồi khi vua cha mạng chung, Bồ-tát lên ngôi kế vị.

Lúc bâỵ giờ, một vị vua ngông trời săc vàng sông chung với một con quạ 
cái ở bãi môi và đẻ ra một n^ông đực. Con chim ây không giông mẹ cũng không 
giông cha, toàn màu xanh tôi và được gọi là Vinĩlaka. Vua ngỗng trời thường đi 
đến thăm con. Rồi hai ngỗng trời con khác được sanh ra rất giống cha. Thấy cha 
thường hay đi đển thế giới loài người, chúng bèn hỏi cha lý do. Ngỗng cha nói:

一 Các con thân, cha đã sống chung với một con quạ cái và sanh một con 
ngỗng đực tên là Vinĩlaka. Vì thế ta hay đi đến thăm nó.
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Ngỗng con hỏi:
- Thế bọn chúng sống ở đâu?
一 Hiện nay nó sống ở nước Videha, không xa Mithilã bao nhiêu, trên ngọn 

cây cọ dừa (tãla).
一 Thưa cha thân, sống giữa thế giới loài người thật nguy hiểm, đáng sợ hãi. 

Cha đừng đi đến đó. Chúng con sẽ đi và đem nó về cho cha.
Hai ngỗng trời con được cha chấp thuận, liền đi đến chỗ ấy, bảo con ngỗng 

Vinĩlaka ngồi trên một thanh cây, rồi chúng cắn hai đầu thanh cây và bay ngang 
qua thành Mithilã.

Trong lúc ấy, Vua Videha đang ngồi trên cỗ xe lộng lẫy được đàn ngựa 
Sindh thuần chủng gồm bốn con toàn trắng, kéo đi vòng quanh thành phố. 
Vinĩlaka thấy vua liền suy nghĩ: "Ta và Vua Videha nào có khác gì. Vua ngồi 
trên cỗ xe được bốn ngựa Sindh kéo đi vòng quanh thành phố, còn ta ngồi trên 
cỗ xe được các con ngỗng trời kéo và 
hư không, nó đọc lên bài kệ đầu:

19. Giống Vua Videha,
Kéo ngang các ngôi nhà,
Cũng vậy, Vinĩla,
Giữa hư không bao la!

Các ngông trời con nghe lời nói ây của Vinĩlaka rât phân nộ. Trước tiên 
chúng có ý định: "Chúng ta sẽ bỏ nó rơi xuống ở đây và bay di.” Nhưng nghĩ 
lại: "Làm vậy, cha chúng ta thê nào cũng la măng chúng ta." Vì sợ bị cha măng, 
chúng đưa Vinĩlaka đến với cha và kể cho cha nghe việc ngỗng kia đã làm. 
Ngỗng trời cha tức giận nói:

đi trên hư kh6ng!" Khi nó đi ngang qua

Được các ngựa thuần chủng, 
Tại thành Mithilã.
Được hai ngỗng trời chở,

一 Ngươi hơn các anh ngươi sao? Ngươi làm ra vẻ cao sang, tưởng mình là 
chúa tể và xem các anh ngươi như ngựa kéo xe à? Ngươi không biết tự lượng 
sức? Đây không phải chô tìm môi của ngươi. Hãy đi vê chô ở của mẹ ngươi!

Sau khi mắng nó5 ngỗng cha đọc bài kệ thứ hai:
20. Vinĩla, con thân, Sông ở đây nguy hiêm,

Đây không chỗ cho ngươi, Hãy sống tại cổng làng, 
Nơi mẹ ngươi mong đợi? Hãy đến đó vội vàng!

Cùng với lời la mắng Vinĩlaka như vậy5 ngỗng trời bảo các con:
一 Hãy mang con này đem ra chô phóng uê là bãi phân ngoài thành Mithilã! 
Và chúng làm theo lời cha bảo.

Sau khi kể pháp thoại này5 bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ9 Vinĩlaka là Devadatta, các ngỗng trời con là hai đệ tử đầu 

tay, ngỗng trời cha là Ananda, còn Vua Videha là Ta vậy.
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n. PHẨM THÂN GIAO
(SANTHAVAVAGGA)

§161. CHUYỆN ẨN SĨ INDASAMÃNAGOTTA
(Indasamanagottajataka) ự. II. 41)
Chớ giao du thân mật.,.
Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một người tánh tình 

khó bảo. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được nói đến trong chương IX, Chuyện chim 
thứu.11 Bậc Đạo sư nói với Tỷ-kheo ấy:

—Thuở trước, ông là một người khó bảo, vì không nghe lời các bậc Hiền trí 
nên đã bị con voi điên chà đạp đến chết.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra trong một 

gia đình Bà-la-môn. Khi đên tuôi trưởng thành, ngài từ bỏ đời sông gia đình, 
xuất gia làm vị ẩn sĩ và trở thành bậc Sư trưởng lãnh đạo năm trăm ẩn sĩ sống 
tại dãy Tuyết sơn. Lúc bấy giờ, trong các vị ẩn sĩ có một vị tu khổ hạnh tên là 
Indasamãnagotta là người khó bảo, không nghe lời khuyên răn. Người này có 
nuôi một voi con. Bồ-tát nghe nói vậy cho gọi vị ấy đến và hỏi:

一 Có đúng sự thật chăng, con có nuôi một voi con?
-Thưa Sư trưởng, con có nuôi một voi con đã mất mẹ.
Bồ-tát bảo:
一 Loài voi khi lớn lên thường giết hại người nuôi dưỡng. Vậy chớ nên nuôi 

dưỡng con voi ấy!
-Không có nó5 con không thê sông được, thưa Sư trưởng!
- Vậy con sẽ thấy rõ.
Con voi được nuôi dưỡng, sau một thời gian, nó lớn lên rất nhanh. Một thời, 

các ẩn sĩ ấy đi lấy rễ và hái trái cây, v.v... trong rừng và ở tại đấy vài ngày. Khi 
gió nam bắt đầu thổi, con voi trở nên điên cuồng, có ý định: “Ta sẽ phá hoại 
chòi lá, đập vỡ ghè nước, quăng bỏ chiếc ghế nằm, xé nát giường nằm, giết 
người tu khổ hạnh này và ra di!" Vì vậy, nó núp vào trong một lùm cây và đứng 
nhìn theo dõi con đường họ về.

11 Xem J. III. 483, Gijjhajataka (Chuyện chim thứu), số §427.
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Sau khi lấy các đồ ăn cho con voi, Indasamãnagotta đi về trước tất cả mọi 
người, thây con voi, tưởng răng mọi việc vân như cũ nên đi đên gân con voi. 
Con voi từ lùm cây chạy vụt ra, lấy vòi quấn vị ẩn sĩ quật ngã xuống đất, lấy 
chân đạp lên đâu, châm dứt mạng sông của vị ây, rôi rông lên và chạy vào rừng. 
Các ẩn sĩ còn lại báo tin này lên cho Sư trưởng. Bồ-tát nói:

一 Không nên làm thân với kẻ ác. 
Rồi Bồ-tát đọc hai bài kệ:
21. Chớ giao du thân mật 

Bậc Thánh biết rõ ràng, 
Chóng hay chầy kẻ ác, 
Như voi với ẩn sĩ,

22. Nếu ngươi thấy người nào, 
về giới, về trí tuệ, 
Hãy lựa người như vậy, 
Sống với bậc chân nhân,

Với kẻ ác, bất thiện, 
Xu hướng kẻ phi thánh. 
Cũng sẽ làm điều ác, 
Indasamãna.
Biết kẻ ấy như mình,
Và cả về nghe nhiều, 
Làm bạn thân giao du,
、人 ,

Là sông chân hạnh phúc.
Như vậy, Bồ-tát khuyến giáo chúng ẩn sĩ:
一 Chớ trái lời khuyến giáo, nên sống theo lời khéo dạy.
Rồi Bồ-tát làm tang lễ cho Indasamãnagotta. Sau đó, Bồ-tát tu tập tứ vô 

lượng tâm và được sanh lên thế giới Phạm thiên.

Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ? Indasamãnagotta là Tỷ-kheo khó bảo này, còn vị Sư trưởng 

chúng ẩn sĩ là Ta vậy.

§162. CHUYỆN MỐI THÂN GIAO (Santhavạịâtaka) ự. II. 42)
Không gì độc hại hơn...
Câu chuyện nàỵ, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về việc tế lễ lửa thần. 

Câu chuyện này giống như câu chuyện trước đã kể trong Chuyện cái đuôi bò.n 
Các Tỷ-kheo thấy các vị tế lễ lửa thần liền hỏi Thế Tôn:

一 Bạch Thế Tôn, các vị bện tóc hành trì nhiều loại tà khổ hạnh. Việc ấy có 
lợi ích gì?

Bậc Đạo sư đáp:
一 Này các Tỷ-kheo, việc ây không có lợi ích gì. Các bậc Hiên trí thuở xưa 

tưởng rằng có lợi ích trong sự tế lễ lửa thần nên đã tế lễ lửa thần trong một thời 
gian dài. Sau khi thây được việc ây không lợi ích, liên đô nước dập tăt lửa và 
lấy những cành cây dập cho tan lửa rồi quay lưng lại không nhìn lui nữa.

12 Xem / I. 493, Nangutthajataka (Chuyện cải đuôi bõ), số §144.
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Sau khi nói vậy, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xua, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại? Bồ-tát sanh ra trong một 

gia đình Bà-la-môn. Lúc Bồ-tát được mười sáu tuổi, cha mẹ lấy ngọn lửa khi 
Bồ-tát mới sanh, nói với Bồ-tát:

-Này con thân, con muôn câm lây ngọn lửa đản sanh này đi vào rừng và 
nuôi dưỡng ngọn lửa ấy hay là học ba tập Vệ-đà? xây dựng gia sản và sống đời 
gia đình?

Bồ-tát nói:
一 Con không thích đời sông gia đình. Con sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa trong 

rừng để được sanh lên Phạm thiên giới.
Bồ-tát lấy ngọn lửa đản sanh, đảnh lễ mẹ cha rồi đi vào rừng sống trong một 

chòi lá và nuôi dưỡng ngọn lửa thần.
Một hôm, đi đên chô mời ăn, Bô-tát nhận được bơ chín và cháo sữa, bèn 

đem cháo sữa vê, đôt lửa lên và nghi: "Ta sẽ đô cháo sữa với bơ chín đê cúng 
dường lửa thân.” Bô-tát đô cháo sữa trên ngọn lửa nhưng vì đô quá nhiêu dâu 
trên lửa, ngọn lửa bừng cháy lớn lên và thiêu luôn chòi lá. Vị Bà-la-môn hoảng 
sợ chạy trốn, đứng ngoài xa và nói:

一 Không nên thân giao với những kẻ ác. Nay chòi lá mà ta dựng lên một 
cách mệt nhọc đã bị ngọn lửa này đốt cháy.

Và Bồ-tát đọc bài kệ đầu:
23. Không gì độc hại hơn,

Được đổ vào nuôi dưỡng, 
Ngọn lửa thiêu chòi lá,

Rồi Bồ-tát nói thêm:
一 Ta không còn gì liên hệ với ngươi nữa, này bạn giả dối kia!
Nói vậy xong, Bô-tát lây nước dập tăt ngọn lửa và cành cây dập tan ngọn 

lửa, rôi đi sâu vào trong Tuyêt sơn. Tại đó9 ngài thây một con hươu cái liêm mặt 
con sư tử, con cọp và con báo. Điêu ây khiên Bô-tát nghĩ răng không gì tôt hơn 
là thân giao với những bạn chân thật, rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai:

24. Không gì tốt lành hơn, Thân giao bạn chân thật,
Hãy xem con hươu đen, Thân mật liếm mặt mày,
Con sư tử, con cọp, Và cả con báo nữa.

Nói vậy xong, Bô-tát đi sâu vào trong Tuyêt sơn, sông đời xuât gia của vị 
ẩn sĩ, chứng được các thắng trí và các thiền chứng, đến khi mạng chung, ngài 
sanh lên Phạm thiên giới.

Là thân với kẻ ác, 
Với bơ chín, cháo sữa, 
Ta dựng rất khó khăn.

***
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Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
-Lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh là Ta vậy.

§163. CHUYỆN VUA SUSĨMA (Susĩmajãtaka) ụ. II. 45)
Hơn trăm voi toàn đen...
Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kể về sự bố thí tùy theo ý 

muốn. Tại Xá-vệ, đôi khi một gia đình cúng dường cho chúng Tỷ-kheo do đức 
Phật lãnh đạo; đôi khi họ bố thí cho các ngoại đạo; đôi khi nhiều người hội họp 
thành một tổ chức, chung nhau bố thí; đôi khi cùng chung một con đường; đôi 
khi toàn thể dân ở thành quyên góp tùy nguyện rồi bố thí.

Trong trường hợp này, toàn dân trong thành quyên góp tùy nguyện, nhưng 
khi sắp đặt tất cả vật dụng đê bô thí, họ chia thành hai phe. Một sô người muôn 
bố thí tất cả vật dụng cho các ngoại đạo; một số người muốn bố thí cho chúng 
Tỷ-kheo với đức Phật là vị lãnh đạo. Vì vậy có sự cãi vã, đệ tử các ngoại đạo 
bênh vực các ngoại đạo, đệ tử đức Phật bênh vực chúng Tỷ-kheo. Khi quyết 
định lấy số đông thì những người nói: "Chúng tôi bố thí cho chúng Tăng với 
đức Phật là vị lãnh dạo" chiếm đông hơn nên được chấp nhận. Đệ tử các ngoại 
đạo không thể ngăn chặn các sự bố thí cúng dường đức Phật. Các người thị dân 
mời chúng Tăng với đức Phật là vị lãnh đạo. Họ tổ chức bố thí lớn trong bảy 
ngày và đến ngày thứ bảy, họ cúng dường tất cả các vật dụng. Bậc Đạo sư nói 
lời tùy hỷ công đức. Rồi Ngài chỉ dạy cho đại chúng về các quả tu chứng.

Tại tinh xá Kỳ Viên vào buôi chiêu, các Tỷ-kheo hội họp tại pháp đường và 
nói lên câu chuyện này:

—Thưa các Hiên giả, đệ tử các ngoại đạo cô găng ngăn chặn sự cúng dường 
đức Phật, nhưng họ không thể ngăn chặn. Tất cả vật dụng bố thí ấy đều được đặt 
dưới gót chân của đức Phật. Ôi, vĩ đại thay là sức mạnh của đức Phật!

Bậc Đạo sư đến và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp tại đây và đang bàn vấn đề gì?
Khi được trả lời vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
-Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ngoại đạo mới cố gắng ngăn chặn 

sự bố thí cho Ta. Thuở xưa5 họ đã cố gắng như vậy rồi. Nhưng các vật dụng bố 
thí trong tất cả trường hợp rồi cũng được đặt dưới gót chân của Ta.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, có một thời Vua Susĩma trị vì Ba-la-nại. Lúc bây giờ, Bô-tát 、 
nhập mâu thai một nữ Bà-la-môn là vợ của vị cô vân tê tự cho vua. Khi Bô-tát 
lên mười sáu tuổi, người cha mạng chung. Khi còn sống, người cha là vị chủ 
trì hội lễ voi. Tất cả những đồ trang bị, trang sức cho các con voi đi dự hội đều 
thuộc sở hữu người cha. Nhờ vậy, sau ngày hội lễ voi, người cha thâu hoạch
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được mười triệu đồng tiền vàng. Lúc bấy giờ, hội lễ voi đã đến, các Bà-la-môn 
đi yết kiến vua và thưa:

-Tâu Đại vương, lễ voi năm nay đã đến. Chúĩiệ ta cần phải chuẩn bị tổ 
chức lễ cho thật tốt. Nay con trai của vị Bà-la-môn cô vấn tế lễ còn quá trẻ, lại 
không biết ba tập Vệ-đà và không biết tượng kinh (những vấn đề kiến thức liên 
hệ đến voi). Hãy để cho chúng thần tổ chức hội lễ voi!

Vua chấp thuận việc này. Các Bà-la-môn nghĩ: "Chúng ta không cho người 
con của vị cố vấn tế tự tổ chức hội lễ voi, chính chúng ta đứng ra tổ chức. 
Chúng ta sẽ thâu nhiều tien.59 Họ hoan hỷ đi ra.

Còn bốn ngàỵ nữa sẽ đến ngày lễ hội. Mẹ Bồ-tát được tin, suỵ nghĩ: "Suốt 
bảy đời truyền thống gia đình chúng ta đã tổ chức hội lễ voi. Truyền thống này 
sẽ chấm dứt ở gia đình chúng ta và tài sản sẽ bị tổn giảm.,, Vì vậy9 bà mẹ sầu 
muộn và than khóc. Bồ-tát hỏi:

—Vì sao mẹ khóc?
Và khi nghe rõ lý do, Bồ-tát nói:
一 Thưa mẹ, con sẽ tổ chức hội lễ voi.
Bà mẹ nói:
一 Này con thân, con không biết ba tập Vệ-đà, lại không biết tượng kinh, làm 

sao con có thể tổ chức hội lễ được?
一 Thưa mẹ, khi nào họ tổ chức hội lễ voi?
一 Này con thân, còn bốn ngày nữa.
一 Thưa mẹ5 các Sư trưởng thuộc lòng ba tập Vệ-đà và tượng kinh sống ở đâu?
-Này con thân, Sư trưởng có tiếng nhiều phương đang sống ở Takkasilã, 

tại nước Gandhãra, cách xa khoảng hai ngàn do-tuần.
一 Thưa mẹ, con sẽ không để hủy hoại truyền thống của gia đình chúng ta. 

Trong một ngày, con sẽ đi đến Takkasilã; trong một đêm, con sẽ học xong ba 
tập Vệ-đà và tượng kinh. Ngày sau9 con sẽ trở về; và đến ngày thứ tư, con sẽ tổ 
chức hội lễ voi, mẹ chớ khóc nữa!

Với những lời này, Bồ-tát an ủi mẹ. Sau khi ăn xong, sáng sớm hôm sau, 
Bồ-tát ra đi một mình. Chỉ trong một ngày đi đến Takkasilã, Bồ-tát đảnh lễ vị 
Sư trưởng, vị Sư trưởng hỏi Bồ-tát:

- Này con thân, con từ đâu đến?
一 Thưa Sư trưởng, con từ Ba-la-nại đến.
一 Vì mục đích gì?
-Vì mục đích học ba tập Vệ-đà và tượng kinh từ Sư trưởng.
-Lành thay, này con thân, ta sẽ dạy cho con!
Bồ-tát thưa:
一 Thưa Sư trưởng, con có công việc khân câp.



388 ❖ KINH TIỂU Bộ

Bồ-tát báo cho Sư trưởng biết mọi sự việc và thưa:
一 Trong một ngày? con đã đi hai ngàn do-tuần đến đây. Hãy cho con cơ hội 

học một đêm nay. Đên ngày thứ ba, sẽ là ngày lê hội voi rôi. Con sẽ học tât cả 
qua một bài thôi.

Sau khi thưa vậy, Bô-tát được Sư trưởng băng lòng, liên rửa đôi chân Sư 
trưởng, rồi đặt một ngàn đồng tiền vàng, đảnh lễ Sư trưởng và ngồi xuống một 
bên. Bồ-tát chăm chú học thuộc lòng cho đến lúc rạng đông đã xong ba tập Vệ- 
đà và tượng kinh, rồi hỏi:

一 Thưa Sư trưởng, có gì khác nữa không?
Khi được trả lời:

r

一 Này con thân, không có gì khác, tât cả đã xong.
Bồ-tát muốn sửa cách dạy của Sư trưởng, liền nói:
一 Thưa Sư trưởng, trong quyển sách này, câu kệ ấy đến quá trễ, câu này đọc 

sai, từ nay về sau thầy phải dạy đệ tử như thế này.
Sau khi sửa sai xong, Bồ-tát ăn thật sớm, đảnh lễ vị Sư trưởng và trong một 

ngày đi về Ba-la-nại, đảnh lễ bà mẹ. Bà mẹ hỏi:
y

一 Này con thân, con đã học nghê xong chưa?
Bồ-tát thưa:
—Con đã học xong.
Và Bồ-tát làm cho bà mẹ vui lòng. Ngày hôm sau, ngày hội lễ voi được sửa 

soạn. Khoảng một trăm con voi được đem ra săp hàng, mọi thứ trang sức băng 
vàng, cờ xí cũng bằng vàng, tất cả được bao phủ với một lưới bằng vàng mịn. 
Cả sân chầu ở cung điện vua cũng được trang hoàng tuyệt đẹp. Các Bà-la-môn 
nghĩ: "Chúng ta sẽ cử hành lễ hội voi, tất cả đều được trang sức tốt đẹp?5 Vua 
Susĩma trang sức rất lộng lẫy, rực rỡ ngự đến và truyền cho đem các vật dụng 
làm lễ. Còn Bồ-tát trang sức như một hoàng tử, với hội chúng của mình vây 
quanh, đi đến vua và thưa:

-Tâu Đại vương, có đúng sự thật chăng ngài châm dứt truyên thông của gia 
đình chúng thần và cho các Bà-la-môn khác tổ chức hội lễ voi và cho họ các thứ 
trang sức trang bị của voi?

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu:
25. Hơn trăm voi toàn đen, 

Bao phủ với lưới vàng, 
Hỡi Vua Susĩma,

r

Ngài có nhớ đên chăng,
Vua Susĩma nghe lời Bồ-tát, liền thốt lên bài kệ thứ hai:
26. Hơn trăm voi toàn đen, Với những ngà trắng bạch,

Bao phủ với lưới vàng, Đều thuộc sở hữu ta,

Với những ngà trắng bạch, 
Thần đều cúng Đại vương. 
CÓ phải ngài đã nói, 
Quyền lợi tổ tiên thần?
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Ta nói, này thanh niên9 Ta cho khanh, cho khanh! 
Ta thật có nhớ đến9 Quyền lợi tổ tiên khanh.

Rồi Bồ-tát thưa với vua:
一 Thưa Đại vương, nếu Đại vương nhớ đến truyền thống của chúng thần, vì 

sao ngài bỏ thần một bên và giao cho người khác tổ chức hội lễ voi?
-Này khanh thân, ta được báo cáo khanh không biết ba tập Vệ-đà và tượng 

kinh nên ta cho các Bà-la-môn khác tổ chức hội lễ voi.
一 Vậy tâu Đại vương, nếu một vị nào giữa các Bà-la-môn ấy có thể đọc lên 

một phần của ba tập Vệ-đà và tượng kinh với thần, xin hãy đứng lên! Trong 
toàn cõi Diêm-phù-đề không một ai khác trừ thần ra có thể biết ba tập Vệ-đà và 
tượng kinh để tổ chức hội lễ voi.

Như vậy, Bồ-tát rống lên tiếng rống con sư tử đáp lời vua. Không một Bà- 
la-môn nào có thể đứng dậy để địch lại Bồ-tát. Sau khi đòi lại truyền thốn^ gia 
đình của mình, Bô-tát liên tô chức hội lễ voi, rôi mang nhiều tài sản đi vê trú 
xứ của mình.

***

Khi bậc Đạo sư kê pháp thoại này xong, Ngài thuyêt giảng các sự thật. Sau 
bài thuyết giảng, một sô Tỷ-kheo đăc quả Dự lưu, một số đắc quả Nhất lai, một 
số đắc quả Bất lai, một số đắc quả A-la-hán.

Và Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, bà mẹ là Mahãmãyã, người cha là Suddhodana (Tịnh Phạn 

vương), Vua Susĩma là Ãnanda, vị Sư trưởng có danh tiếng khắp nơi là Sãriputta 
(Xá-lợi-phất) và thanh niên Bà-la-môn là Ta vậy.

§164. CHUYỆN CHIM DIỀU HÂU (Gijjhajatakd) (J. II 50)
Diều hâu thấy xác chết…
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo nuôi 

dưỡng mẹ. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được kể trong Chuyện hiếu tử Sãma}3
Bậc Đạo sư hỏi Tỷ-kheo ấy:
一 Này Tỷ-kheo, có phải ông nuôi dưỡng một nữ gia chủ?
-Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
一 Họ có liên hệ gì với ông?
Bậc Đạo sư hỏi tiếp.
一 Bạch Thế Tôn, đó là mẹ con.
Bậc Đạo sư nói:
一 Lành thay, lành thay! Chớ tức giận Tỷ-kheo này. Các bậc Hiền trí thuở 

13 Xem J. VI. 68, Sãmajãtaka (Chuyện hiếu tử Sãmă), số §540.
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xưa đã hầu hạ, giúp đỡ ngay cả những người không phải bà con của mình, chỉ 
vì muốn làm công đức. Còn người này giúp đỡ mẹ cha mình.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, khi Vua Brahmảdatta trị vì Ba-la-nại? Bồ-tát sanh làm con diều 
hâu ở núi Linh Thứu, nuôi dưỡng mẹ và cha.

Một hôm, có cơn gió thôi mạnh và mưa lớn. Các con diêu hâu không thê 
chịu đựng gió và mưa, liền bay đến Ba-la-nại. Khi đến gần bức tường thành, 
chúng liền đậu trên bức tường thành, run lên vì lạnh. Lúc bấy giờ, vị triệu phú 
xứ Ba-la-nại từ trong thành đi ra, đi đến sông tắm, thấy các con diều hâu khốn 
khổ này liền dụ chúng lại một chỗ không có mua, cho đốt lửa, sai người đi đến 
bãi tha ma của bò, đem thịt bò về cho chúng ăn và đặt người bảo vệ chúng. Khi 
mưa gió chấm dứt, thân thể các con diều hâu lành mạnh, chúng liền bay về núi. 
Tại đấy, chúng hội họp lại và bàn tính như sau:

一 Chúng ta được người triệu phú xứ Ba-la-nại giúp đỡ. Chúng ta phải trả ơn 
người đã giúp đỡ chúng ta. Do vậy bắt đầu từ nay, nếu có ai lượm được tấm vải 
hay đồ trang sức gì, hãy bay đến Ba-la-nại và thả rơi trong sân nhà triệu phú!

Từ đó trở di, nếu các con diều hâu thấy người ta phơi vải hay đồ trang sức 
giữa nắng, chúng liền chờ đợi một phút lơ đãng, rồi nhanh như cắt chụp lấy đồ 
vật như chụp miếng thịt và bay đên thả rơi trong sân nhà người triệu phú xứ 
Ba-la-nại. Khi người triệu phú biết được là đồ vật do các con diều hâu mang lại, 
ông cất giữ chúng tại một chỗ.

Mọi người trình vua là các con diêu hâu đang đánh căp đô vật trong thành 
phố. Vua ra lệnh:

一 Hãy bắt cho được một con diều hâu, ta bảo chúng mang trả lại tất cả!
Vì vậy khắp nơi, dân chúng đặt bẫy sập và lưới, rồi con diều hâu nuôi 

dưỡng mẹ bi mac vào bẫy. Bắt được con diều hâu, dân chúng đưa nó đến trình 
vua. Người triệu phú xứ Ba-la-nại đang đi đến hầu vua, thấy các người ấy bắt 
được con diều hâu, liền đi theo họ vì sợ họ làm nó bị thương.

Vua hỏi con diều hâu:
—Có phải các ngươi ăn cắp, mang đi vải và đồ vật khác trong thành phố?
-Thưa vâng, tâu Đại vương.
-Các ngươi cho ai những vật ấy?
-Chúng tôi cho vị triệu phú Ba-la-nại.
-Vì nguyên nhân gì?
-Vì vị ấy cho chúng tôi mạng sống. Chúng tôi phải trả ơn người đã làm ơn 

cho mình nên chúng tôi đem cho vị ấy.
Rồi vua nói:
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一 Này diều hâu, nghe nói đứng xa một trăm do-tuần, các con diều hâu có thể 
thấy xác chết, vậy sao ngươi không thấy bẫy sập được bày ra?

Nói xong, vua đọc bài kệ đầu:
27. Diều hâu thấy xác chết) Cách xa trăm do-tuần,

Sao ngươi lại không biết, Va chạm lưới và bẫy?
Con diều hâu nghe hỏi vậy, liền thốt lên bài kệ thứ hai:
28. Chúng sanh gặp tai họa, Mạng sống gần tiêu vong, 

Khi ấy không thể biết, Nên va chạm lưới bẫy.
Nghe con diều hâu đáp lại, vua hỏi vị triệu phú:
一 Có thật chăng, này nhà đại triệu phú, các con diều hâu mang thả vào nhà 

ông các thứ vải và đồ vật?
一 Thưa Đại vương, sự thật là vậy.
- Những đồ vật ấy nay ở đâu?
一 Thưa Đại vương, tất cả đã được tôi góp lại một chỗ. Những ai là chủ của 

chúng, tôi sẽ trả lại nhimg xin ngài hãy thả con diều hâu này!
Sau khi can thiệp để thả con diều hâu, nhà đại triệu phú trả lại tất cả đồ vật 

cho chủ của chúng.
***

Sau khi kê pháp thoại này, bậc Đạo sư liên thuyêt giảng các sự thật. Sau bài 
giảng, vị Tỷ-kheo nuôi dưỡng mẹ đã đắc quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiền 
thân như sau:

一 Lúc bấy giờ, vua là Ãnanda, nhà triệu phú là Sãriputta (Xá-lợi-phất)? còn 
con diều hâu nuôi dưỡng mẹ là Ta vậy.

§165. CHUYỆN CON CHUỘT RỪNG (Nakulạịãtaka) ụ. IL 52)
Này vật sanh bào thai...
Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về hai viên chức cãi lộn 

nhau. Hoàn cảnh câu chuyện này giống như câu chuyện đã kể trong Chuyện con 
rắn.^ Ở đây, bậc Đạo sư nói:

一 Này các Tỷ-kheo, hai viên chức cao câp này không phải nay mới được Ta 
làm cho hòa hợp. Thuở trước, Ta cũng đã làm cho họ hòa hợp rồi.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 

đình Bà-la-môn, tại một ngôi làng nhỏ ở Kãsi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ- 
tát đi học tất cả tài nghệ ở Takkasilã. Rồi ngài từ bỏ gia đình, xuất gia làm vị ẩn

14 Xem J. II. 14, Uragạịãtaka (Chuyện con rắn), số §154.



392 ❖ KINH TIỂU Bộ

si, đạt được các thăng trí và các thiên chứng. Ngài sông ở vùng Tuyêt sơn băng 
rễ cây và trái cây hái được trong rừng.

Tại cuôi đường kinh hành của Bô-tát, một con chuột rừng haỵ ăn răn, trú ở 
trong một ổ mối. Gần hang đó trong một hốc cây có con rắn trú ẩn. Cả hai con 
chuột rừng và con rắn luôn luôn cãi lộn nhau. Bồ-tát khuyên dạy chúng về nguy 
hại của sự cãi lộn và những lợi ích của lòng từ bi:

一 Chớ cãi lộn, nên sống hòa hợp với nhau!
Khi con răn đi ra ngoài, con chuột rừng thò đâu ra miệng hang ô môi ở cuôi 

đường kinh hành, mở miệng thở ra, thở vô và nằm ngủ. Bồ-tát thấy con chuột 
rừng nằm ngủ như vậy bèn hỏi:

一 Vì sao ngươi lại sợ hãi?
Và Bồ-tát đọc bài kệ đầu:
29. Này vật sanh bào thai,

Với kẻ thù của ngươi,
Sao lại ngủ nhe răng?

Nghe Bồ-tát nói, con chuột rừng trả lời:
—Thưa Tôn giả, chớ khinh thường kẻ địch5 phải luôn cảnh giác và đề 

phòng nó.
Nói vậy xong, con chuột rừng đọc bài kệ thứ hai:
30. Chớ khinh thường kẻ thù, Chớ tin tưởng bè bạn,

Từ không sợ, sợ sanh, Cái gốc bị cắt đứt.
Bồ-tát nói:
一 Chớ sợ5 ta đã khuyên nhủ con rắn không hại ngươi. Bắt đầu từ nay, ngươi 

chớ nghi ngờ nó.
Sau khi khuyên răn như vậy, Bồ-tát chuyên tu tập từ, bi, hỷ, xả và hướng 

đến Phạm thiên giới.
Và khi hai con vật kia mạng chung, chúng cũng đi theo nghiệp của mình.

***
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Thời ấy, con rắn và con chuột rừng là hai viên chức cao cấp này, còn vị tu 

khổ hạnh là Ta vậy.

Ngươi đã kết bạn được, 
Sanh ra từ hòn trứng, 
Từ đâu ngươi sợ hãi?

§166. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN UPASÃLHA (UpasãỊhạịãtaka) (J. II. 54)
Ị"

Cỏ mười bôn ngàn người..,
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một Bà-la-môn quá khó 

tánh đối với nghĩa trang. Vị này giàu có, nhiều tài sản nhimg tà kiến, tuy sống 
gần tinh xá vẫn không có cảm tình với đức Phật. Nhưng người con trai là bậc 
Hiền trí, có trí tuệ. Khi vị Bà-la-môn về già, ông nói với con trai:
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一 Chớ thiêu đốt ta tại nghĩa trang nào của kẻ hạ tiện. Hãy thiêu đốt ta tại chỗ 
nào thật sự không có uế nhiễm!

一 Thưa cha thân, con không biết chỗ nào thích hợp để thiêu đốt cha. Lành 
thay, nếu cha dắt con đến một chỗ và nói: "Hãy thiêu đốt tại chỗ n以y!”

Vị Bà-la-môn nói:
一 Lành thay, này con thân!
Người triệu phú dắt con đi ra khỏi thành, leo lên chóp núi Linh Thứu và nói:
一 Này con thân, đây không phải là nơi thiêu đốt người hạ tiện, hãy thiêu đốt 

ta ở đây!
Nói xong ông ta bắt đầu đi xuống núi với con. Trong ngày ấy vào buổi sáng, 

bậc Đạo sư quán sát xem những người nào đủ căn duyên giác ngộ và thấy cha 
con người ấy có căn duyên chứng quả Dự lưu. Ngài đi theo con đường của họ? 
đến chân núi và ngồi chờ họ từ chóp núi xuống. Hai cha con đi xuống nhìn thấy 
bậc Đạo sư. Ngài mở lời chào đón và hỏi:

一 Này các Bà-la-môn5 các ông từ đâu về?
Người thanh niên kể lại sự việc và nói:
一 Bạch Thê Tôn, cha tôi chỉ khoảng giữa ba ngọn núi này.
Bậc Đạo sư nói:
—Này cậu trai, không phải chỉ nay cha cậu mới khó tánh, khắt khe đi tìm 

nghĩa trang, không phải chỉ nay cha cậu mới chỉ: "Hãy thiêu đốt ta tại chỗ nay!99 
Thuở trước, cha cậu cũng chỉ chính chỗ này.

Và theo lời thỉnh câu của cậu trai, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, tại Vương Xá này có một vị Bà-la-môn tên là ƯpasãỊha. Người 
này có một con trai. Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn ở 
nước Ma-kiệt-đà, học đầy đủ các tài nghệ rồi xuất gia làm vị ẩn s[ chứng được 
các thắng trí và thiền chứng, thích thú trong thiền định. Sau khi sống lâu ngày 
trong khu vực Tuyết sơn, vì vấn đề muối và các gia vị, Bồ-tát đến sống trong 
một chòi lá ở Linh Thứu. Lúc bấy giờ? Bà-la-môn ấy nói với con trai đi tìm nghĩa 
trang đúng như cách thức đã nói ở trên. Người con trai yêu cầu:

一 Cha hãy chỉ cho con địa điểm thích hợp.
Nệười cha chỉ chính chô này, rôi cùng con đi xuông núi, thây Bô-tát và đi 

đến gần ngài. Bồ-tát hỏi như cách thức đã kể ở trên. Sau khi nghe người con 
trai trả lời, Bồ-tát nói:

-Hãy đi! Chúng ta sẽ biết chỗ cha cậu chỉ là uế nhiễm hay không uế nhiễm.
Bồ-tát bảo họ trèo lên chóp núi. Cậu thanh niên nói:
一 Đây là địa điểm không bị uế nhiễm giữa ba ngọn núi.
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Bồ-tát đáp:
一 Này cậu trai, chính tại địa điểm này đã có vô lượng người được thiêu 

đốt. Cha cậu sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Vương Xá này với tên là 
UpasãỊha, chính giữa ngọn núi này đã được thiêu đốt mười bốn ngàn lần. Trên 
toàn thế giới, không có một chỗ nào không phải là chỗ thiêu xác, không có một 
chỗ nào không phải là nghĩa trang, không có một chỗ nào không tràn đầy những 
đầu lâu.

Sau khi chỉ rõ5 phân tích sự việc này với trí biêt các đời trước, Bô-tát đọc 
hai bài kệ này:

31. Tên Upas互］ha, 
Không chỗ nào trên đời,

32. Chánh pháp và bất hại, 
Chỗ ấy, bậc Thánh sống, 
Không thể tìm lối vào.

Có mười bốn ngàn người, 
Bị thiêu tại chỗ này, 
Lại không có người chết.
Chỗ nào có chân lý9 
Có tiết chế, điều ngự, 
Chính chỗ ấy, thần chết,

Nói xong, Bô-tát thuyêt pháp cho hai cha con, khiên họ tu tập từ, bi, hỷ, xả 
và khi chết được sanh lên cối trời Phạm thiên.

Khi bậc Đạo sư kê pháp thoại này xong, Ngài thuyêt giảng các sự thật. Sau 
bài giảng các sự thật, hai cha con ấy đắc quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiền 
thân như sau:

一 Cha con thời ấy là cha con hiện tại, còn vị tu khổ hạnh là Ta vậy.

§167. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SAMIDDHI (Samiddhijãtakă)X6 ụ. II. 56)
Tỷ-kheo đi khất thực …
Câu chuyện này, khi trú ở Vương Xá tại Tapodãrãma, bậc Đạo sư kể về 

Trưởng lão Samiddhi. Một hôm, Tôn giả Samiddhi trọn đêm tinh cần, tu tập. 
Khi trời rạng đông, Tôn giả tắm xong, quấn nội y, cầm thượng y trên tay, đứng 
phơi cho khô, thân mình có sắc màu vàng chói giống như một tượng vàng được 
tạc tuyệt đẹp, vì thế có tên gọi Samiddhi (Thân Hình Tuyệt Đẹp).

Thấy thân sắc tuyệt đẹp của Tôn giả, một thần nữ sanh tâm say đắm, nói 
như sau với Trưởng lão:

一 Này Tỷ-kheo? chàng còn trẻ với tuôi niên thiêu, tóc đen nhánh, với tuôi 
thanh xuân đầy nhựa sống, đẹp mắt, khả ái như vậy, sao chàng không hưởng thụ 
các dục5 vì mục đích gì lại xuất gia? Hãy hưởng thụ các dục lạc trước, rồi sau 
sẽ xuất gia và hành Sa-môn pháp!

15 Xem 眼 V. 261.
16 Xem s. I. 8, Samỉddhisutta (Kỉnh Samỉddhỉ).
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Trưởng lão nói với thần nữ ấy:
一 Này thần nữ, đến một tuổi nào đó9 ta sẽ chết. Ta không biết thời nào ta sẽ 

chết. Thời ấy đối với ta bị che kín. Do vậy, trong tuổi trẻ, ta hành trì Sa-môn 
pháp để chấm dứt đau kho.

Thần nữ không cám dỗ được Trưởng lão liền biến mất tại chỗ. Trưởng lão 
đi đến bậc Đạo sư và thuật lại câu chuyện. Bậc Đạo sư nói:

一 Này Samiddhi, không phải chỉ nay ông bị thân nữ luyên ái. Thuở trước, 
các thần nữ cũng luyến ái các vị xuất gia rồi.

Sau đó, theo lời thỉnh cầu của vị Trưởng lão, bậc Đạo sư kể câu chuyện 
quá khứ.

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn tại một làng ở Kãsi. Khi đến tuổi trưởng thành và đạt thành 
công trong tât cả tài nghệ, Bô-tát xuât gia làm vị ân sĩ, đạt được các thăng trí 
và các thiền chứng, rồi sống gần một hồ thiên nhiên trong khu vực Tuyết sơn.

Bồ-tát suốt đêm tinh tấn tu tập. Đến rạng đông, sau khi tắm xong, Bồ-tát 
quấn tấm y làm bằng vỏ cây, còn tấm y kia cầm tay và đứng phơi thân cho khô. 
Rồi một thần nữ nhìn thân thể tuyệt đẹp của Bồ-tát, tâm tư say đắm, sanh luyến 
ái Bồ-tát và đọc bài kệ đầu:

33. Tỷ-kheo đi khất thực,
Chàng theo hạnh khất thực, 
Tỷ-kheo5 hãy hưởng dục, 
Chàng chớ để thời gian

Bô-tát nghe lời nói của thân nữ, liên nêu lên chí nguyện của mình qua bài 
kệ thứ hai:

34. Thời chết, ta không biết,
Do vậy5 không hưởng thụ, 
Ta không để thời gian,

Thần nữ nghe Bồ-tát nói liền biến mất tại chỗ.

Có biết hưởng dục chăng? 
Không hưởng thọ dục lạc. 
Rồi sẽ hành khất thực, 
Trôi qua thật uổng phí.

Thời gian bị ngăn che, 
Ta hành trì khất thực, 
Trôi qua thật uổng phí.

***
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
一 Lúc bấy giờ, thần nữ ấy là thần nữ này, còn Ta là vị tu khổ hạnh.

§168. CHUYỆN CHIM DIỀU HÂU (Sakunagghijataka) ự. II. 58)
y

Diêu hâu với sức mạnh...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về ý nghĩa bài Kinh Khuyên 

dạy loài chim (Sakunovãdasuttă).
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Một hôm, bậc Đạo sư gọi các Tỷ-kheo:
一 Này các Tỷ-kheo, khi các ông đi khât thực, môi người hãy giữ đúng địa 

hạt của mình.
Rồi Ngài đọc bài kinh ấy từ Đại phẩm, phù hợp với trường hợp này và 

nói thêm:
一 Thuở xưa, các loài bàng sanh từ bỏ địa hạt nhà của mình, đi kiếm ăn 

không phải chỗ và rơi vào tay kẻ thù. Rồi nhờ trí tuệ và phương tiện thiện xảo 
của mình, chúng thoát khỏi tay của kẻ thù.

Nói như vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

关**

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm chim cun 
cút, sông tìm môi tại những mô đât do cày bừa đê lại. Một hôm, chim cun cút 
ây từ bỏ khu vực tìm môi quen thuộc của mình đê đi nơi khác và nó đi đên biên 
địa ngôi rừng. Thấy chim cun cút đang đi tìm mồi, tại chỗ ấy, một con diều hâu 
nhanh như cắt bay sà xuống chụp lấy cun cút và tha đi. Khi bị bắt, chim cun 
cút than:

一 Ta thật đại bất hạnh! Ta thật là ít phước! Ta đã đi tìm mồi không phải chỗ, 
vào địa hạt của loài khác. Nếu nay ta đi tìm mồi trong khu vực tìm mồi của ông 
cha ta, trong địa hạt nhà của mình, thì con diều hâu này không đối địch với ta 
được khi có đánh nhau.

Nghe vậy, diều hâu hỏi:
一 Này chim'cút nhỏ bé kia, chỗ nào là chỗ tìm mồi trong địa hạt nhà của 

ngươi, nơi mà ông cha ngươi đã tìm mồi?
-Tại chỗ này, chỗ những mô đất do cày bừa để lại.
Rồi con diều hâu nới lỏng sức mạnh của mình và nói:
一 Hãy đi, chim cun cút bé nhỏ kia, dù đi đến đấy, ngươi cũng không thoát 

khỏi ta đâu!
Con chim cun cút bay đên dây, đậu lên một mô đât lớn và gọi:

y • e r

一 Này diêu hâu, ta cám ơn ngươi, nay ngươi hãy đên đây!
Con diều hâu tập trung sức mạnh của mình, vận dụng cả hai cánh lại, mau 

lẹ sà xuống chụp lấy con chim cút. Con chim cút biết: "Con diều hâu này vồ 
bắt ta với tất cả sức mạnh", liền xoay lại tránh qua phía những mô đất ấy. Chim 
diêu hâu không thê trì hãm sức lực, đập mạnh cánh vào đây5 liên vỡ tim, lòi măt 
và chết toi mạng.

***

Sau khi trình bày câu chuyện quá khứ này, bậc Đạo sư nói thêm:
一 Như vậy, này các Tỷ-kheo, các loài bàng sanh khi đi tìm mồi không phải 
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chỗ đã rơi vào tay kẻ thù. Nhưng khi chúng đi tìm mồi trong địa hạt của mình, 
chúng đánh bại được kẻ thù. Do vậy, các ông chớ có đi không đúng chỗ và đến 
địa hạt của người khác. Khi ta rời địa hạt của minh, Ác ma sẽ đợi cơ hội5 Ác 
ma sẽ được thuận duyên. Này các Tỷ-kheo? chỗ nào là không đúng chỗ của 
Tỷ-kheo, là địa hạt của người khác? Đó chính là năm dục lạc. Thế nào là năm? 
Sắc do mắt nhận thức... Này các Tỷ-kheo, đấy không phải là chỗ của Tỷ-kheo, 
là địa hạt của người khác.

Nói vậy xong, bậc Chánh Giác đọc bài kệ đầu:
35. Diều hâu với sức mạnh, Sà xuống chụp con cút, 

Con cút đang tìm mồi, Trên địa hạt của mình, 
Vì sà chụp quá mạnh, Diêu hâu chêt toi mạng.

Khi diều hâu chết, chim cút mới đi ra và tuyên bố:
- Ta đã thấy được lưng kẻ thù.
Rồi đứng trên quả tim của con diều hâu, nó nói lên lời cảm hứng qua bài 

kệ thứ hai:
36・ Ta biết phương tiện hay, Vui trên địa hạt nhà,

Ta mừng kẻ thù bại, Thọ hưởng lợi ích mình.
***

Bậc Đạo sư kê pháp thoại này xong, liên thuyêt giảng các sự thật. Cuôi bài 
giảng, nhiều Tỷ-kheo được an trú vào các Đạo và Quả.

Và Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bây giờ5 con diêu hâu là Devadatta, còn chim cút là Ta vậy.

§169. CHUYỆN ĐẠO SƯARAKA (Arakạịãtaka) ụ. II. 60)
Ai chỉnh với từ tâm...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư nói về Kinh Từ bi (Mettasuttă).
Một thời, bậc Đạo sư nói như sau với các Tỷ-kheo:
一 Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm 

sung mãn, được thành thạo, được thông suốt, được điêu luyện, được thiện xảo? 
được vững vàng, thì được mười một lợi ích.17 Thế nào là mười một? Ngủ an lạc; 
thức dậy an lạc; không thấy ác mộng; loài người kính yêu; chư thiên bảo hộ; 
lửa, thuôc độc hay gươm không đên gân; tâm mau chóng được thiên định; săc 
mặt tịnh tín; không hôn ám khi mạng chung; trí tuệ minh mẫn; sanh lên Phạm 
thiên giới. Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành sẽ được mười 
một lợi ích này.

17 Xem 11 lợi ích được đề cập trong Mỉln. 198.

Tán thán từ tâm giải thoát đem lại mười một lợi ích này, Ngài còn dạy thêm:
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一 Một Tỷ-kheo cần phải tu tập từ bi đối với tất cả chúng sanh; dù được bảo 
làm hay không, cũng phải hướng lòng từ, lòng bi đối với mọi loài. Như vậy, 
đối với tất cả chúng sanh, dù được bảo làm hay không, một Tỷ-kheo cũng phải 
được tu tập từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm. Đó là bôn vô lượng tâm. Làm như 
vậy, khi thân hoại mạng chung vị ây sẽ sanh lên Phạm thiên giới dù không đạt 
Đạo hay Quả. Các bậc Hiền trí thời xưa tu tập từ tâm trong bảy năm, đã an trú 
ở Phạm thiên giới trong suốt bảy thành kiếp, hoại kiếp.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, trong một đời? Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn. Khi 
đến tuổi trưởng thành, ngài từ bỏ các dục, xuất gia làm vị ẩn sĩ? chứng được 
bốn vô lượng tâm và trở thành bậc Đạo sư tên là Araka. Bồ-tát sinh sống trong 
khu vực Tuyêt sơn với một hội chúng lớn và Bô-tát khuyên dạy hội chúng ân sĩ:

一 Người xuất gia phải tu tập từ tâm, phải tu tập bi tâm, hỷ tâm, xả tâm. 
Từ tâm chứng được nhờ chú tâm trên đôi tượng sửa soạn đưa vị ây đên Phạm 
thiên giới.

Để nêu rõ những lợi ích của từ tâm, Bồ-tát đọc các bài kệ:
37. Ai chính với từ tâm,

Trên, dưới và bề ngang,
Thương xót mọi thế giới, 
Vô lượng trùm tất cả.

38. Tâm từ bi vô lượng, 
Với nghiệp có hạn lượng,

Viên mãn, khéo tu tập5 
Tâm ấy không chất chứa.

Như vậy, Bồ-tát nói lên những lợi ích tu tập từ tâm cho các đệ tử. Rồi không 
từ bỏ thiền định, ngài sanh lên Phạm thiên và trong suốt bảy thành kiếp, hoại 
kiếp, ngài không trở lại thế giới này.

Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, hội chúng ẩn sĩ là hội chúng của Như Lai và Đạo sư Araka 

là Ta vậy.

§170. CHUYỆN CON TẮC KÈ (KakaọỊakạịãtaka) (7 II. 63)
Người này không củi đầu.,.
Chuyện con tắc kè này sẽ được trình bày trong Chuyện đường hầm vĩ đại^

18 Xem J. VI. 330, Mahãummaggcỳãtaka (Chuyện đường hầm vĩđạỉ). Chuyện nàỵ trong bản PTS là số 
546. Bản Tích Lan viết Ummaggqjatakq, số 546. Bản Thái Lan và Campuchia viết Mahosadhạịãtaka, 
số 542. Bản CST viết Umangc^ataka, số 542.
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in. PHẢM THIỆN PHÁP 
(KALYẪNADHAAÁL4VAGGA)

§171. CHUYỆN THIỆN PHÁP (Kalyãnadhammạịãtakay9 (J. II. 63)
Thưa Nhân chủ, ở dời...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một bà mẹ vợ điếc. Ở Xá- 

vệ, một điên chủ có lòng tin, tinh tân, quy y Ba ngôi báu và giữ gìn năm giới. 
Một hôm, người ấy đem theo nhiều phẩm vật như bơ chín, hoa, hương và vải đi 
đên tinh xá đê nghe bậc Đạo sư thuyêt pháp. Trong khi người ây đi, bà mẹ vợ 
đem theo các món ăn loại cứng, loại mêm đên thăm con gái bà. Bà già ây có hơi 
điêc. Sau khi ăn với con gái, bà muôn xua đuôi sự buôn ngủ, bèn hỏi con gái:

一 Này con, con sống với chồng có hoan hỷ, hòa hợp không?
一 Thưa mẹ, sao mẹ hỏi vậy? Thật khó tìm được một người như anh ấy. Dù 

nhiều người xuất gia có giới đức và có đạo hạnh cũng khó sánh với con rể của mẹ.
Bà già nghe con gái nói, không phân biệt được rõ rang, chỉ nắm lấy chữ 

xuất gia và la to:
一 Sao con? Chồng con trở thành người xuất gia rồi ư?
Mọi người sống ở trong nhà nghe bà ta nói, bèn la lớn:
-Nghe nói người điên chủ của chúng ta đã xuât gia rôi!
Nghe tiếng la, quần chúng tụ họp ở cửa và hỏi:
一 Sao, sự việc gì xảy ra vậy?
Và họ được trả lời:
一 Nghe nói người chủ của nhà này đã xuất gia rồi!
Người điền chủ nghe bậc Đạo sư thuyết pháp xong, đi ra khỏi tinh xá và vào 

thành. Khi đi giữa đường, một người thấy ông liền hỏi:
一 Thưa ông chủ, nghe nói ông xuất gia rồi phải không? Ở nhà ông, vợ con 

và những người phục vụ đang khóc đó!
Người điền chủ ấy suy nghĩ:
-Ta không xuất gia mà người này nói ta xuất gia. Một tiếng nói tốt về ta đã 

khởi lên, không nên để cho mất đi. Vậy hôm nay, ta phải xuất gia.
Người điền chủ quay trở lại, đi đến bậc Đạo sư. Ngài hỏi:

19 Xem J. I. 170, NaỊapãncỳãtaka (Chuyện uống nước bằng cọng laù), số §20.
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一 Này cư si, nghe Như Lai thuyết giảng xong, Ta thấy ông đã đi về, sao nay 
ông còn trở lại?

Người điền chủ kể câu chuyện và thưa:
一 Bạch Thế Tôn, một tiếng nói tốt khởi lên không nên để biến mất. Do vậy? 

con muốn xuất gia và con đã trở lại.
Thế Tôn cho người ấy được xuất gia, thọ Đại giới và chơn chánh hành trì5 

không bao lâu vị ấy chứng quả A-la-hán. Câu chuyện này được chúng Tỷ-kheo 
biết. Một hôm, các Tỷ-kheo đang ngồi hội họp ở pháp đường và nói về câu 
chuyện sau đây:

一 Này các Hiền giả, người điền chủ với tên nàỵ? được nghe một lời nói tốt 
khởi lên. Không muốn cho nó biến mất, vị ấy đã xuât gia và chứng quảA-la-hán.

Bậc Đạo sư đến và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, câu chuyện gì đang được các ông ngồi hội họp và bàn luận?
Khi nghe thuật câu chuyện trên, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, các bậc Hiên trí thuở xưa, vì không muôn một lời nói 

tốt đã khởi lên bị bỏ phí nên đã xuất gia.
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì nước Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong 
một gia đình triệu phú. Khi đến tuổi trưởng thành, cha chết, Bồ-tát được đặt vào 
địa vị người triệu phú. Một hôm5 Bồ-tát từ nhà đi ra đến hầu vua, bà mẹ vợ của 
vị ây đi đên nhà vị ây đê thăm người con gái. Bà ta có hơi điêc. Câu chuyện xảy 
ra giống như câu chuyện hiện tại. Khi Bồ-tát hầu vua xong, đang đi về nhà, một 
người thấy Bồ-tát và hỏi:

一 Nghe nói ông đã xuất gia rồi. Tại nhà ông mọi người đang than khóc lớn.
Bồ-tát suy nghĩ: "Một tiếng tốt khởi lên không nên để cho mất di." Vì thế, 

Bồ-tát đã trở lại và đi đến cung vua. Vua hỏi:
一 Này nhà triệu phú, ông đã đi rôi sao còn trở lại?
一 Thưa Đại vương, tôi chưa xuât gia nhưng dân chúng lại đôn tôi đã xuât 

gia nên khóc than. Một tiếng tốt đã khởi lên kh6ng nên để cho biến mất. Vì thế, 
tôi sẽ xuất gia. Mong Đại vương cho phép tôi xuất gia.

Để nói lên ý nghĩa này, Bồ-tát đọc những bài kệ:
41. Thưa Nhân chủ, ở đời,

Người có trí không nên,
Hãy vì sự xấu hổ,

42. Thưa Nhân chủ, tên này,
Ở đời, chính tại đây,
Thấy vậy, tôi xuất gia,

Được danh xưng thiện pháp, 
Để thối thất tổn giảm,
Châp nhận gánh nặng ây. 
Nay được tặng cho tôi, 
Tôi được tên Thiện Pháp, 
Tôi không ham dục lạc.
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Bô-tát nói vậy xonệ, liên được phép vua cho xuât gia. Sau đó9 ngài đi đên 

khu vực Tuyêt sơn xuât gia làm vị ân si, đạt được các thăng trí và các thiên 
chứng; rồi sau khi mạng chung, ngài được sanh lên Phạm thiên giới.

***

Bậc Đạo sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện tiền thân như sau: 
一 Lúc bấy giờ, vua là Ãnanda và vị triệu phú ở Ba-la-nại là Ta vậy.

§172. CHUYỆN NÚI DADDARA (Daddarạịãtaka) ự. IL 65)
r L

Ai đã rông lớn tiêng...
,Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về Tỷ-kheo Kokãlika. Lúc 

bấy giờ tại cao nguyên Manosilã, nhiều Tỷ-kheo học rộng? rống tiếng của con 
sư tử trẻ khiến cho sông Hằng thiên giới (Ngân hà) gần như rơi xuống và đọc 
lên những câu kinh ở giữa Tăng chúng. Kokãlika không biết sự ngu dốt của 
mình đôi với những câu kinh mà các Tỷ-kheo đã tụng đọc, và suy nghĩ: “Ta sẽ 
đọc những đoạn kinh d6." Kokãlika đi vào giữa chúng Tỷ-kheo5 nhưng không 
biết được danh hiệu dành cho mình, cứ đến chỗ này, chỗ kia và nói:

一 Các Tỷ-kheo không yêu câu ta đọc kinh. Nêu họ yêu câu, ta sẽ đọc.
Chúng Tỷ-kheo đã rõ biết khả năng đọc kinh của Kokãlika rồi, nhưng họ 

nghĩ: "Chúng ta sẽ thử Kokãlikan, nên họ nói như sau:
一 Này Hiên giả Kokãlika, hôm nay Hiên giả hãy đọc một vài đoạn kinh cho 

chúng Tăng!
Kokãlika không biêt sự ngu dôt của mình, châp nhận và nói:
一 Lành thay, hôm nay tôi sẽ đọc!
Kokãlika uống nước cháo, ăn một số món ăn và dùng một món canh hợp 

khẩu vị. Khi mặt trời lặn, thời kỳ nghe pháp đã báo hiệu, chúng Tỷ-kheo đã 
họp, Kokãlika quấn hạ y màu vàng của cây hoa chông, đắp thượng y màu vàng 
nhạt như hoa lòng mán lá phong, đi vào giữa chúng Tăng, đảnh lễ các vị Trưởng 
lão, bước lên pháp tòa đã được trang hoàng, đặt dưới một cái đình lớn đính châu 
báu, cầm một cái quạt có màu sắc rực rỡ và ngồi trên ấy với ý định: "Ta sẽ tụng 
đọc một đoạn kinh."

Chính khi ấy, những giọt mồ hôi bắt đầu toát ra khắp thân của Kokãlika, vị 
ấy đọc câu kệ thứ nhất trong đoạn thứ nhất, nhưng vị ẩy không thể nhớ được 
câu kế tiếp. Run rẩy? từ chỗ ngồi đi xuống, cảm thấy xấu hổ? Kokãlika đi ra khỏi 
hội chúng và về phòng của mình. Một Tỷ-kheo khác có học nhiều đã đọc đoạn 
kinh kế tiếp. Từ đấy trô đi, tất cả các Tỷ-kheo đều biết được sự trống rỗng của 
Kokãlika.

Một hôm, các Tỷ-kheo tại pháp đường bắt đầu nói về câu chuyện ấy:
一 Này các Hiền giả, ban đầu thật khó biết được sự trống rỗng của Kokãlika. 

Nhưng nay, Kokãlika đã tự mình rống lên và tự phơi bày sự kém cỏi của mình.
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Bậc Đạo sư đến và hỏi:
-Này các Tỷ-kheo? các ông nay ngồi họp bàn câu chuyện gì?
Sau khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Kokălika mới phơi bày sự trống 

rỗng của mình. Trước kia, kẻ ấy cũng đã rống lên và phơi bày sự trống rỗng 
như vậy rồi.

Rôi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại9 Bô-tát sanh làm con sư tử 
ở khu vực Tuyết sơn, là vua loài sư tử đông đảo sống trong hang Bạc. Gần dấy, 
một con chó rừng sống trong một cái hang khác.

Một hôm trời mua, không đi được, tất cả sư tử họp tại cửa hang sư tử chúa, 
rống lên tiếng rống sư tử và chơi các trò sư tử. Trong khi chúng rống lên và 
chơi như vậy, con chó rưng cũng lên tiếng. Các con sư tử nghe tiếng của nó, suy 
nghĩ: uĐây là con chó rừng cũng rống lên với chúng ta." Chúng cảm thấy xấu 
hổ nên im lặng. Khi thấy chúng im lặng, con của Bồ-tát, một sư tử con hỏi cha:

-Thưa cha thân, các sư tử thường rông lên và chơi trò sư tử, nhưng khi 
nghe thây tiêng con chó rừng lại xâu hô và im lặng. Con vật ây là con gì đã tự 
phơi bày tiếng rống hạ liệt của mình?

Sư tử con đọc bài kệ đầu để hỏi:
43. Ai đã rống lớn tiếng,

Vì sao các sư tử,
Con thú rống như vậy,

Đã rống, này con thân, 
Giữa các loại sanh thú, 
Sư tử ngồi im lặng.

Vang dội Daddara, 
Lại không rống đáp lại? 
Tên nó gọi là gì?

Khi nghe vậy, sư tử cha đọc bài kệ thứ hai:
44. Chính là con chó rừng, 

Con vật bần tiện nhất, 
Ghê tởm hạ sanh nó?

Bậc Đạo sư nói: 
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Kokãlika với tiếng rống đã phơi bày 

sự kém cỏi của mình. Thuở trước, kẻ ấy cũng làm như vậy rồi.

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, con chó rừng là Kokălika, sư tử con là Rãhula (La-hầu-la), 

còn sư tử chúa là Ta vậy.

§173. CHUYỆN CON VƯỢN (Makkatajatakd) ụ. II. 68)
Có một kẻ khôn cùng...
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Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một kẻ gian trá. Hoàn 
cảnh câu chuyện này sẽ được trình bày trong chương XIV, Chuyện nam tử 
Uddãlaka^ Lúc bấy giờ, bậc Đạo sư nói:

các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này mới gian trá. Thuở 
là con vượn, vì ngọn lửa, cũng đã gian trá như vậy rồi.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn, tại một làng ở Kãsi. Khi đên tuôi trưởng thành và đã đi 
học đủ các tài nghệ ở Takkasilã, Bồ-tát lập gia đình. Nữ Bà-la-môn ở nhà, sanh 
được một con trai. Khi đứa con bắt đầu chạy qua chạy lại, nữ Bà-la-môn mạng 
chung. Bồ-tát làm xong tang lễ cho người chết, liền suy nghĩ: "Nay ta còn sống 
ở gia đình làm gi?” Và dắt con đi với ý định: "Chúng ta sẽ xuất gia.”

Từ giã bà con, bạn bè tiên đưa khóc lóc, Bô-tát đem theo con đi vào Tuyêt 
sơn, làm vị ẩn sĩ và sinh sống trong rừng với các thứ rễ và trái cây.

Một hôm, trong khi trời mưa, Bồ-tát đốt lửa củi lên, nằm xuống trên một 
tấm phản và hơ lửa cho ấm. Cậu con trai ngồi xoa bóp chân cha. Có một con 
vượn rừng bị lạnh hành hạ, chợt thấy ngọn lửa trong chòi lá của Bồ-tát9 liền suy 
nghĩ: "Nếu ta vào dấy, chúng sẽ đập ta và la: 4Ôi con vượn, con vượn', và đuổi 
ta ra ngoài. Như vậy ta không sưởi lửa được. Nay ta có một cách, ta sẽ khoác 
áo một người tu khổ hạnh và trá hình đi vào.^ Vì vậy, nó choàng áo bằng vỏ 
cây của một người tu khổ hạnh đã chết, cầm lấy cái rổ và cái gậy có móc, dựa 
vào một cây cọ dừa ở cửa chòi lá và đứng đây co ro cúm rúm. Cậu con trai thây 
nó, không biết nó là con vượn, suy nghĩ: "C6 một vị tu khổ hạnh lớn tuổi, bị rét 
muốn đến hơ lửa! Ta sẽ nói với cha ta cho vị này vào chòi lá và hơ lửa.” Vì vậy, 
cậu gọi cha và đọc bài kệ đầu:

45. Có một kẻ khốn cùng, Dựa vào cây cọ dừa;
Đây ta có chòi lá, Cho nó vào, cha thân.

Bồ-tát nghe con nói liền đứng dậy? ra cửa chòi lá nhìn, biết đấy là con vượn, 
ngài bảo:

-Này con thân, bộ mặt như vậy không phải là người thường, nó là con 
vượn, chớ gọi nó vào.

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai:
46. Con thân, chớ gọi nói5 Nó làm nhớp nhà ta,

Bộ mặt vậy không phải, Hạnh tốt Bà-la-môn.
Bồ-tát cầm một nhánh củi9 ném nó và la lớn:
-Ngươi đứng đấy làm gì?

20 Xem J. IV. 293, Uddãlakajãtaka (Chuyện nam tử Uddãlakă), số §487.
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9 y
Và đuôi nó đi. Con vượn quăng bỏ áo băng vỏ cây, leo lên cây và đi vào 

trong khóm rừng.
Sau đó, Bồ-tát tu tập bốn vô lượng tâm (từ, bi, hỷ9 xả) và khi mạng chung 

được sanh lên Phạm thiên giới.

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, con vượn là Tỷ-kheo gian trá, con trai vị tu khổ hạnh là 

Rãhula (La-hầu-la) và vị tu khổ hạnh là Ta vậy.

§174. CHUYỆN CON VƯỢN LỪA DÓI
(DũbhiyamakkaỊạịãtakẵ)21 ụ. II. 70)

21 Bản Tích Lan viết Dutiyamakkatajataka, nghĩa là Chuyện thứ hai về con vượn.

Ta đã cho nhà ngươi...
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Devadatta (Đề-bà- 

đạt-đa). Một hôm, các Tỷ-kheo ngồi tại pháp đường, nói chuyện về Devadatta 
không nhớ ơn và phản lại bạn bè. Bậc Đạo sư nói:

一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới không nhớ ơn và 
phản lại bạn bè. Thuở trước, kẻ ây cũng vậy rồi.

Rôi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn, tại một làng ở Kãsi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát lập 
gia đình.

Lúc bấy giờ, trên một đại lộ trong xứ Kãsi có một cái giếng sâu, không ai 
xuống được. Những người qua lại con đường có các loài thú ở, muốn tạo công 
đức, thường dùng dây dài và cái gàu, múc nước đổ vào cái máng cho các loài thú 
uống. Xung quanh giếng ấy có rừng lớn bao bọc và nhiều con vượn sống tại đấy.

Rồi trên con đường ấy, trong hai, ba ngày số nước do người qua lại cung cấp 
đã cạn. Các loài thú không có nước uống. Một con vượn bị cơn khát hành hạ, 
cứ đi qua lại gân cái giêng đê tìm nước. Bây giờ, vì một vài công việc, Bô-tát đi 
ngang qua đường ấy, kéo nước lên uống xong, Bồ-tát rửa tay chân và thấy con 
vượn ấy. Biết con vượn khát nước, Bồ-tát liền kéo nước lên, đổ đầy máng nước 
và cho nó uống. Rồi Bồ-tát nằm xuống một gốc cây để xem con vượn làm gì. 
Con vượn uống nước xong, ngồi xuống không xa với bộ mặt làm các trò khỉ để 
dọa Bồ-tát. Bồ-tát thấy nó làm vậy liền nói:

一 Oi, con vượn ác độc kia, ta thây ngươi mệt mỏi, khát nước đã cho ngươi 
uống. Nay ngươi lại lấy bộ mặt này làm các trò khỉ dọa nạt ta. Ôi, giúp đỡ kẻ 
làm ác không có lợi ích chỉ nhọc công thôi!
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Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu:
47. Ta đã cho nhà ngươi, 

Ngươi bị nóng bức bách, 
Nhimg nay đã uống xong, 
Tot nhât, vậy không nen9

Nghe vậy, con vượn phản bạn ấy nói:

Được nhiều nước như vậy, 
Ngươi bị khát hành hạ, 
Ngươi ngồi làm trò khỉ, 
Liên hệ với kẻ ác.

- Ngươi tưởng rằng ta chỉ làm vậy thôi sao? Ta sẽ làm rơi phân trên đầu 
ngươi trước khi đi.

Rồi nó đọc bài kệ thứ hai:
48. Ai từng nghe hoặc thấy, Khỉ nào có giới đức?

Nay thả phân đầu ngươi, Thói chúng ta là vậy.
Nghe vậy, Bồ-tát đứng dậy bắt đầu đi. Con vượn ngay lúc ấy, leo lên ngồi 

trên một nhành cây, thả phân trên đầu Bồ-tát như vòng hoa rơi xuống và kêu lớn 
tiếng, rồi bỏ đi vào khóm rừng. Bồ-tát tắm xong rồi ra đi.

Bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới như vậy. Thuở trước, 

kẻ ấy cũng không biết công đức Ta làm.
Rồi Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, con vượn là Devadatta, còn vị Bà-la-môn là Ta vậy.

§175. CHUYỆN ĐẢNH LỄ MẶT TRỜI (ẴdiccupaỊỊhãnạịãtaka) ụ. IL 72)
Nghe nói mọi chủng sanh.,.
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một kẻ man trá.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại5 Bồ-tát sanh ra trong một gia 

đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài học mọi tài nghệ ở Takkasilã. 
Rồi ngài xuất gia làm vị đạo sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng, trở 
thành Sư trưởng của một hội chúng đônệ đảo sống tại Tuyết sơn. Bồ-tát ở đấy 
lâu ngày, rồi vì mục đích lấy muối và giâm, ngài đi xuống núi, sống trong một 
chòi lá gần một làng ở biên địa.

Trong khi chúng đạo sĩ đi khất thực, một con vượn tham lam đến chỗ am 
thất, xáo trộn chòi lá, đổ nước ở các ghè ra, đập vỡ các bình và phóng uế vào 
căn nhà có thờ lửa. Sau khi an cư mùa mưa, các vị tu khô hạnh nghĩ: “Nay ở 
Tuyết sơn đang thời kỳ nở hoa kết trái rất là đẹp mắt. Chúng ta sẽ đi về Tuyết 
sơn." Vì vậy, họ báo tin cho dân làng sống ở biên địa. Các dân làng nói:

一 Thưa các Tôn giả, ngày mai chúng tôi sẽ đem theo thức ăn đi đên am that. 
Các Tôn giả sẽ ăn rôi ra đi.
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Ngày hôm sau, họ đem theo nhiều đồ ăn loại cứng, loại mềm và đi đến chỗ 
ấy. Thấy vậy, con vượn ấy suy nghĩ: "Ta sẽ lừa dối các người này khiến chúng 
hoan hỷ, đem cho ta các món ăn loại cứng và loại m©m." Rôi làm ra vẻ như 
người sống khổ hạnh đang giữ giới, nó đứng đảnh lễ mặt trời không xa các vị 
tu khổ hạnh. Các dân làng thấy nó, liền nói:

一 Những ai sống gần các bậc Giới hạnh cũng có giới hạnh.
Rồi họ đọc bài kệ đầu:
49. Nghe nói mọi chúng sanh, Đêu có giữ giới hạnh,

Hãy xem vượn khốn khổ5 sống ở trên cành này,
Đang đảnh lễ mặt trời.

Thây các người ây tán thán công đức của nó5 Bô-tát nói:
一 Các ông không biết tánh hạnh của con khỉ tham lam này nên hoan hỷ khen 

ngợi nó không có căn cứ.
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai:
50. Không biết tánh hạnh nó, Các người cứ ngợi khen, 

Nó làm bẩn lửa thiêng, Đập vỡ các ghè nước.
Khi biết được sự man trá của con vượn, họ lấy đá và gậy đánh nó rồi cúng 

đồ ăn cho các đạo sĩ. Rồi các đạo sĩ đi về Tuyết sơn, tu tập thiền định không 
gián đoạn, cuối cùng, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên Phạm thiên giới.

Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
-Lủc bấy giờ, con vượn là kẻ man trá này, hội chúng đạo sĩ là hội chúng 

của Như Lai và vị Sư trưởng hội chúng là Ta vậy.

§176. CHUYỆN NẮM HẠT ĐẬU (KaỉãyamuỊỊhịịãtaka) ự. II. 74)
Thưa Nhân chủ, vượn này..,
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về vua xứ Kosala.
Một thời, trong mùa mưa, bạo loạn bùng nổ ở biên địa. Quân lính đến đóng 

đồn tại đó và sau hai, ba trận giao chiến, họ không thể đánh bại quân địch liền 
dâng sớ trình vua. Mặc dù đang mùa mưa, vua vẫn ra đi và cắm trại trước Kỳ 
Viên. Rồi vua bắt đầu suy nghĩ: "Kh&i binh trong mùa mưa, các khe đá, hang 
đá đều ngập nước, đường sá rất khó đi. Ta sẽ đi đến viếng thăm bậc Đạo sư. 
Khi Ngài hỏi: 'Thưa Đại vương, Đại vương đi đâu?\ ta sẽ trình sự việc cho 
Ngài biết. Bậc Đạo sư không chỉ che chở làm lợi ích cho ta trong đời tương lai 
mà còn che chở cho ta trong hiện tại. Do vậy, nếu việc ra đi của ta không được 
thuận tiện9 Ngài sẽ nói với ta: 'Thưa Đại vương, nay không đúng thời/ Còn nếu 
việc ra đi được thuận tiện, Ngài sẽ im lặng.” Vì vậy? vua đi vào Kỳ Viên, đảnh 
lễ bậc Đạo sư và ngồi xuống một bên. Bậc Đạo sư hỏi:
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一 Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu đến quá sớm như vậy?
Vua trả lời:
-Bạch Thế Tôn, trẫm sắp đi dẹp loạn ở biên địa. Đảnh lễ Thế Tôn xong, 

trẫm sẽ đi.
Bậc Đạo sư nói:
一 Thuở xưa, trước khi ra trận5 nghe lời nói của các bậc Hiền trí, các Đại 

vương đã không xuất quân phi thời.
Rồi theo lời yêu cầu của vua, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát là một vị đại thần 

tâm phúc của nhà vua và cố vấn cho vua về các vấn đề tục sự và thánh sự. Thời 
ây có một cuộc nôi loạn tại biên địa và các lính biên phòng gửi cho vua một bức 
thư. Vua xuât quân vào mùa mưa và đóng trại ở ngự viên. Bô-tát đứng cạnh vua. 
Lúc ấy, có người nấu sôi một loại đậu cho ngựa ăn và đem đậu đổ vào máng. 
Một con vượn ở trong vườn, từ cây leo xuống lấy những hạt đậu từ nơi máng 
ây9 ngậm đây miệng và năm đây tay, leo lên cây, lại ngôi đây và băt đâu ăn.

Trong khi nó đang ăn, một hạt đậu từ tay rơi xuông đât9 nó quăng bỏ tât cả 
hạt đậu lây từ miệng và từ tay, rôi từ cây leo xuông, tìm hạt đậu bị rơi ây. Nhưng 
không thấy hạt đậu? nó lại leo lên cây, ngồi trên cành, buồn bã9 xịu mặt như thua 
vụ kiện cả ngàn đồng. Vua thấy việc con vượn làm, chỉ cho Bồ-tát và hỏi:

一 Này khanh, khanh nghĩ thê nào vê việc làm này của con vượn?
Bồ-tát thưa:
一 Thưa Đại vương, kẻ ngu kém trí bỏ ra nhiều tiền để mua được 仕,chính là 

như vậy.
Rồi Bồ-tát đọc lên bài kệ đầu:
51. Thưa Nhân chủ, vượn này,

Trí tuệ nó không c6, 
Năm đậu năm trong tay,

Ngu si sống trên cành, 
No đã quăng tất cả, 
Để tìm một hạt rơi.

Sau đó, vị đại thần đi đến gần vua và đọc bài kệ thứ hai:
52. Chúng ta và người khác, 

Thưa Đại vương, chúng ta, 
Chẳng khác con vượn ấy,

Tham lam cũng như vậy?
Mất nhiều để được ít, 
Xử sự với hạt đậu.

Vua nghe Bồ-tát nói vậy, liền quay trở lại và vào thành Ba-la-nại. Các bọn 
ăn cướp nghe tin vua xuất quân chinh phạt kẻ thù và đã đi ra khỏi thành, liền 
chạy trốn khỏi biên địa.

Vào thời có câu chuyện hiện tại, bọn ăn cướp nghe tin vua xứ Kosala đã đi 
ra khỏi thành, liền chạy trốn.
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Vua nghe bậc Đạo sư thuyết pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, 
với thân bên hữu hướng về Ngài rồi đi về Xá-vệ.

***
Sau khi kể pháp thoại này? bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bây giờ, nhà vua là Ananda, và vị đại thân có trí là Ta vậy.

§177. CHUYỆN CÂY TINDUKA (Tindukạịãtaka) ự. II. 76)
y z 人

Tay câm cung, ông tên..,
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về trí tuệ Ba-la-mật. Bậc Đạo 

sư nghe tán thán trí tuệ của mình như ở trong Chuyện Hiền giả Mahãbodhi22 và 
trong Chuyện đường hầm vĩ đại23 đã nói:

22 Xem J. V. 227, Mahãbodhịịãtaka (Chuyện Hiền giả Mahãbodhĩ), số §528.
23 Xem chú thích 18 trang 398.

一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới có trí tuệ. Thuở xưa, 
Như Lai cũng có trí tuệ và phương tiện thiện xảo rồi.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

头**

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh làm con khỉ 
với tám mươi ngàn khỉ con vây quanh, sông tại Tuyêt sơn. Gân đây, có một làng 
nhỏ ở biên địa, khi thì có người ở5 khi thì không. Giữa ngôi làng ấy, có một cây 
tinduka sanh trái ngọt và cành lá sum suê. Khi không có người ở, đàn khỉ đến 
ăn trái cây.

Một thời, trong mùa có trái, làng ấy đày người đến ở, một hàng rào được 
dựng lên xung quanh và có cửa canh gác. Cây ấy đứng tại đấy với cành cây nặng 
trĩu quả. Bây khỉ suy nghĩ: "Trư&c kia tại làng ây ta thường ăn trái cây tinduka. 
Cây ấy nay có nhiều trái hay không và có nhiều người ở đó hay không?59 Nghĩ 
vậy, chúng cử một con khỉ đi thăm dò:

一 Hãy đi và tìm cho biết tin này!
Con khỉ ấy đi, biết được cây ấy đầy trái và làng có nhiều người, liền về và 

báo tin lại. Đàn khỉ nghe cây đầy trái, chúng quyết đi hái trái để ăn9 liền đến tìm 
khỉ chúa và báo tin ấy. Khỉ chúa hỏi:

一 Làng có người ở hay không có người ở?
一 Thưa chúa đàn, có người ở.
一 Vậy chớ nên đi vì loài người rất xảo quyệt.
一 Thưa chúa đàn, vào nửa đêm trong lúc loài người năm ngủ, chúng tôi sẽ 

đến ăn.
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Cả đàn khỉ đông đảo xin được phép của khỉ chúa, từ Tuyết sơn đi xuống, 
nằm trên mặt một tảng đá không xa làng bao nhiêu, chờ cho đến lúc mọi người 
đi ngủ. Vào nửa đêm9 khi mọi người đã ngủ say, chúng leo lên cây và ăn trái. 
Một người kia có việc cần ra khỏi nhà, đến giữa làng thấy các con khỉ? liền báo 
cho mọi người biết. Nhiều người nai nịt cung tên, tay cầm nhiều loại vũ khí, 
cầm đá? gậy và nghĩ: “Khi trời đã sáng, chúng ta sẽ bắt những con khỉ.^, Họ vây 
quanh cây và đứng chờ.

Tám mươi ngàn con khỉ thấy những người này9 sợ chết, suy nghĩ: "Kh6ng 
có nơi nương tựa nào khác ngoài khỉ chúa”, bèn đi đến gàn khỉ chúa và đọc bài 
kệ đầu:

53. Tay cầm cung, ống tên, Mang các loại gươm tốt, 
Chúng bao vây chúng tôi5 Làm sao được giải thoát?

Nghe chúng nói, khỉ chúa an ủi:
一 Chớ sợ, loài người có nhiều việc phải làm.
Khỉ chúa an ủi chúng xong, liền đọc bài kệ thứ hai:
54. Loài người có nhiêu việc, Sẽ giải tán đám đông,

Những gì cây còn lại, Hãy ăn tinduka.
Bồ-tát an ủi đàn khỉ. Nếu chúng không được sự an ủi như vậy, tất cả sẽ vỡ 

tim và chêt. Bô-tát an ủi đàn khỉ rôi bảo họp lại tât cả bọn. Khi chúng đã họp, 
chúng không thấy con khỉ Senaka, cháu trai của khỉ chúa. Chúng báo cho khỉ 
chúa biết Senaka không đến, khỉ chúa nói:

一 Nếu Senaka không đến, các ngươi chớ lo. Nay nó sẽ đem lại an toàn cho 
các ngươi đó.

Còn Senaka vẫn ngủ khi đàn khỉ ra đi. Sau khi thức dậy, không thấy ai, nó 
đi theo dấu chân chúng5 thấy mọi người đến, và biết rằng đàn khỉ sẽ gặp nạn.

Khi thây một ngôi nhà ở biên địa có lửa đôt lên và một bà già đang ngủ say, 
nó đi đến và làm như một đứa trẻ ở làng đi ra đồng, nó cầm lấy một que lửa và 
đứng theo chiều gió thổi, nó đốt làng cháy. Các người ấy liền bỏ đàn khí, vội 
vàng chạy đên dập tăt lửa. Trước khi chạy, môi con khỉ hái một trái cây mang 
theo về cho Senaka.

***
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, Senaka, cháu của khỉ chúa là Mahãnãma, đàn khỉ là hội 

chúng của Như Lai, còn khỉ chúa là Ta vậy.

§178. CHUYỆN CON RÙA (Kacchapạịãtaka) (7 II. 79)
Tại đây ta sanh ra...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một người được chữa 
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khỏi bệnh thổ tả. Một thời, tại một gia đình ở Xá-vệ, có bệnh thổ tả lan đến. Cha 
mẹ nói với con trai:

一 Này con thân, chớ sông trong nhà này. Hãy phá tường và trôn đi, đên một 
chỗ nào đó và bảo vệ sự sống. Sau khi về9 tại chỗ này có nhiều của chôn cất, 
con hãy đào lên5 dựng lại cơ nghiệp và sống hạnh phúc.

Nghe nói vậy, người con trai vâng theo và phá bức tường chạy trốn. Khi 
chứng bệnh của mình đã châm dứt? anh ta trở vê5 đào của cải lên và sông đời 
sống gia đình. Một hôm, anh ta đem theo bơ chín, dầu? vải và áo ấm... đi đến 
Kỳ Viên? đảnh lễ bậc Đạo sư và ngồi xuống. Sau khi tiếp đón anh ta, bậc Đạo 
sư liền hỏi:

-Chúng ta nghe nhà của con có bệnh dịch tả lây lan, làm thế nào con 
thoát được?

Anh ta kê lại sự tình. Bậc Đạo sư nói:
-Này cư si, thuở xưa khi tai họa khởi lên, có những kẻ quá luyến tiếc trú xứ 

của mình và không đi chỗ khác nên đã không giữ được mạng sống. Còn những 
kẻ không quá luyên tiêc trú xứ và bỏ đi nơi khác thì đã cứu được mình.

Nói như vậy xong, theo lời yêu câu của người con trai, bậc Đạo sư kê 
chuyện quá khứ.

Thuở xưa5 khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình làm đồ gốm ở một ngôi làng nhỏ. Bồ-tát cũng làm nghề gốm để nuôi 
dưỡng vợ con.

LÚC bây giờ, có một hô nước lớn gân một con sông lớn ở Ba-la-nại. Trong 
thời nước lớn, hồ ngập nước từ con sông tràn vào; trong thời nước yếu, hồ nước 
tách riêng. Các con cá và rùa biêt: "Trong năm nay sẽ có mưa nhiêu, hay trong 
năm nay sẽ có hạn hán.,, Vào thời có chuyện này, có con cá và rùa sanh trong 
hồ ấy biết: "Trong năm nay sẽ hạn hán.”

Vì vậy, trong khi nước hồ còn hợp thành một với sông9 chúng từ trong hồ 
bơi ra và đi đến con sông. Nhưng có một con rùa nghĩ: "Chỗ này ta sanh ra, 
chỗ ta lớn lên9 chỗ ở của cha mẹ, ta không thể bỏ chỗ này được?5 Nghĩ vậy, nó 
không đi ra sông.

Trong thời kỳ mùa hạ, ở dây, nước bị khô cạn, con rùa ây đào đât tại chô 
Bồ-tát thường đến lấy đất sét. Bồ-tát đi đến đấy để lấy đất sét với cái cuốc lớn 
và đào đất lên9 đập trên lưng con rùa, với cái cuốc hất nó lên và quăng nó trên 
mặt đất như một cục đất. Trong khi cảm thọ đau đớn, con rùa ấy nói:

一 Do ta không từ bỏ chỗ ở nên phải gặp nạn diệt vong như vậy.
Nói vậy xong, nó khóc với những bài kệ:
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55. Tại đây ta sanh ra, 
Bùn ấy hủy diệt ta, 
Thế Tôn, con van Ngài,

56. Ở làng hay tại rừng, 
Với người có trí thức, 
Chỗ nào có sự sống, 
Tốt hơn chỗ trú ẩn,

Trong bùn này ta sống, 
Ta yếu đuối thế này, 
Hãy nghe tiếng con thưa!
Chỗ nào được an lạc, 
Là chỗ sanh, chỗ lớn.
Hãy đi đến chỗ ấy, 
Đem lại sự hủy diệt.

Như vậy, con rùa nói với Bồ-tát rồi chết. Bồ-tát lượm nó lên, họp mọi người 
trong làng lại, khuyến dạy họ như sau:

一 Hãy xem con rùa này! Trong khi các loài cá5 loài rùa khác đi ra trên sông 
lớn, nó không thể cắt đứt sự luyến ái đối với trú xứ, không cùng đi ra sông, đào 
đất ở chỗ ta đến lấy đất sét và núp tại đấy. Khi ta đến lấy đất sét5 với cái cuốc 

r r r

lớn, ta đập vỡ lưng của nó và quăng nó lên mặt đât như một cục đât. Nó nhớ đên 
việc làm của mình, than khóc với hai bài kệ rồi chết. Như vậy, do luyến ái trú 
xứ của mình, nó phải chết. Các ngươi chớ làm như con rùa này. Bắt đầu từ nay, 
đừng nghĩ rằng: "Sắc của ta, tiếng của ta, các nam nô, nữ tỳ hầu hạ ta, vàng và 
bạc của ta, chớ có tham ái; vì thọ hưởng chấp thủ chúng, mọi chúng sanh phải 
trải qua ba hiện hữu (dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu).”

Như vậy, với sự tinh thông của một bậc Giác ngộ5 Bồ-tát khuyên dạy đại 
chúng. Lời khuyên dạy của Bồ-tát lan rộng toàn cõi Diêm-phù-đề (Ấn Độ) và 
tôn tại đên bảy trăm năm. Đại chúng nghe lời Bô-tát khuyên dạy, làm các công 
đức như bó thí, v.v... rồi khi mạng chung, họ sanh lên thiên giới.

***
Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư liền giảng các sự thật. Cuối bài 

giảng, người thanh niên đã đăc quả Dự lưu.
Và Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bây giờ, con rùa là Ananda, còn người làm đô gôm là Ta vậy.

§179. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN SATADHAMMA
(Satadhammạịãtaka) ụ. II. 82)
Nhỏ thay dư tàn ấy..,
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về hai mươi mốt sinh kế phi 

pháp. Một thời, nhiều Tỷ-kheo làm nghề thầy thuốc, nghề sứ giả, nghề đưa tin, 
nghê liên lạc đường bộ9 đôi đô ăn khât thực, v.v... Những pháp này sẽ được nói 
đến trong Chuyện thành Sãketa.24 Khi bậc Đạo sư biết được các Tỷ-kheo đã 
sinh sống như vậy5 Ngài nói:

24 Xem / I. 308, Sãketcỳãtaka (Chuyện thành Sãketà), số §68; J. II. 234, Sãketạịãtaka^ số §237.
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-Nay nhiều Tỷ-kheo đã sinh sống phi pháp. Sinh sống như vậy, sẽ không 
giải thoát mà còn đọa làm dạ-xoa hay ngạ quỷ. Họ sẽ sanh làm những trâu bò 
chở nặng, một số sẽ thác sanh vào địa ngục. Vì hạnh phúc và an lạc cho họ, Ta 
cần phải nói lên một bài pháp liên hệ đến cá nhân.

Vì vậy, bậc Đạo sư bảo họp các Tỷ-kheo lại và nói:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông chớ làm hai mươi môt sanh kê phi pháp. Đô ăn 

khất thực nhận được phi pháp giống như hòn sắc nung đỏ, ví như nọc rắn độc; 
các sanh kế phi pháp này đã bị các đệ tử chư Phật, các Độc Giác Phật chỉ trích 
và bài xích. Hưởng thọ các món ăn khất thực nhận được do sanh kế phi pháp 
không đem lại vui cười hoan hỷ. Các đồ ăn khất thực nhận được như vậy trong 
Giáo hội của Ta chẳng khác gì món ăn tàn dư của kẻ hạ tiện.

Sau khi nói vậy, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại? Bô-tát sanh ra làm con một 

người ở giai cấp hạ tiện. Khi đến tuổi trưởng thành, vì một vài công việc, Bồ-tát 
lên đường ra đi và đem theo một giỏ gạo làm lương thực. Lúc bấy giờ, tại Ba- 
la-nại, có một thanh niên tên là Satadhamma, là con một gia đình đại Bà-la-môn 
phương Bắc cũng vì một vài công việc lên đường ra di, nhưng không đem theo 
gạo để làm lương thực. Cả hai cùng gặp nhau trên con đường lớn. Thanh niên 
ấy hỏi Bồ-tát:

一 Ngươi ở giai câp gì?
Bồ-tát đáp:
-Tôi thuộc giai cấp hạ tiện.
Bồ-tát hỏi:
- Cậu ở giai cấp gì?
Anh ta đáp:
一 Tôi thuộc giai câp Bà-la-môn phương Băc.
-Lành thay, chúng ta cùng đi!
Cả hai cùng đi. Khi đên giờ ăn sáng, Bô-tát ngôi xuông tại chô có nước tôt, 

rửa tay, mở giỏ cơm và nói với thanh niên ấy:
一 Hãy ăn cơm!
一 Này tiện dân, ta không cân cơm.
Bồ-tát nói:
-Lành thay!
Rồi không để cho dư cơm thừa, Bồ-tát để cơm vừa đủ cho mình ăn trên một 

cái lá khác, cột cái giỏ lại, đê nó một bên. Bô-tát ăn xong, uông nước, rửa tay 
chân rồi cầm lấy cơm gạo còn lại và nói với thanh niên:
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一 Này cậu5 chúng ta cùng đi!
Rồi họ lại lên đường. Cả ngày hai người cùng đi, đến chiều cả hai tắm tại 

một chỗ có nước tốt. Sau khi tắm xong, họ lên bờ. Bồ-tát n^ồi một chỗ thoải 
mái5 mở giỏ cơm, không mời cậu thanh niên kia và bắt đầu ngồi ăn. Cậu trai kia 
cả ngày đi mệt mỏi lại đói bụng, đứng nhìn và nghĩ: "Nếu nó cho ta cơm, ta sẽ 
ăn?5 Bồ-tát không nói gì, vẫn ăn. Cậu trai nghĩ: "Kẻ hạ tiện này không mời gì 
ta, lại ăn hết cả đồ ăn. Để khỏi bị đói bức bách, ta lấy một miếng, quăng đi phần 
cơm dơ bẩn ở trên và ăn phần cơm còn lai.” Anh ta làm như anh đã nghĩ và ăn 
phần cơm được làm cho sạch sẽ. Vừa ăn xong, anh ta hết sức hối hận ăn năn. 
Anh nôn hết thức ăn và máu trào ra theo đó:

25 Xem J. IV. 64, BiỊãrikosiyạịãtaka (Chuyệnphủ ông keo kiệt Biỉãrí), số §450; J. VI. 481, Vessantarcỳãtaka 
(Chuyện Đại vương Vèssantấră), số §547; s. I. 39, Maccharỉsutta (Kinh Xan tharri).

一 Ôi9 vì ta phóng dật, đã làm một việc không thích đáng. Ta đã làm nhục 
dòng họ, gia tộc cao quý của ta. Ta đã ăn phần cơm dư thừa của một tên hạ đẳng!

Sau khi khóc than, sầu muộn, anh ta nói lên bài kệ đầu:
57. Nhỏ thay dư tàn ấy, Nó cho rất khó khăn!

Ta sanh là Phạm chí, Món ăn bị nôn ra.
Cậu trai ấy than khóc như vậy:
—Hôm nay, ta đã làm một việc không thích đáng chỉ vì sự sống!
Nói vậy xong, anh ta đi sâu vào rừng, không đê một ai thây mình, rôi anh ta 

sầu muộn và chết trong cô độc.

Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc Đạo sư nổi:
一 Này các Tỷ-kheo, giống như thanh niên Satadhamma, sau khi ăn đồ ăn dư 

tàn của kẻ hạ tiện, tự trách mình đã ăn không xứng đáng nên không vui cười, 
không hoan hỷ. Cũng vậy, ai xuât gia trong Giáo hội này và sông với sinh kê phi 
pháp, khi hưởng thọ thức ăn đã nhận được do cách thức như trên, đã sống một 
nếp sống bị đức Phật bài bác và chỉ trích, kẻ ấy sẽ không vui cười và hoan hỷ.

Rồi bậc Đạo sư đọc bài kệ thứ hai:
58. Ai hủy hoại Chánh pháp, Sinh sống theo phi pháp,

Như Satadhamma, sống không được hoan hỷ.
Như vậy, bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, liền thuyết giảng các sự 

thật. Cuối bài giảng, nhiều Tỷ-kheo đã đắc các Đạo và Quả.
Và Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 LÚC bây giờ, Ta là kẻ tiện dân ây.

§180. CHUYỆN KHÓ CHO (Duddadạịãtaka)25 ự. II. 85)
Cho những gì khó cho...
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Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về sự bố thí của hội chúng. 
Ở Xá-vệ? có hai người bạn là con trai của những điền chủ, cùng nhau đi quyên, 
rồi sắp đặt tất cả các món vật dụng, mời chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị lãnh 
đạo và tổ chức đại bố thí trong bảy ngày. Đến ngày thứ bảy, họ bố thí tất cả các 
món vật dụng, mời vị cao niên nhất trong hội chúng đảnh lễ bậc Đạo sư, rồi 
ngồi xuống một bên và thưa:

- Bạch Thế Tôn, trong sự bố thí này, có người cho nhiều, có người cho ít. 
Mong rằng bố thí này sẽ có quả báo lớn cho tất cả mọi người.

Vị cao niên dâng lễ cúng dường tác bạch như vậy. Bậc Đạo sư nói:
-Này các cư sĩ, các ông cúng dường chúng Tăng với đức Phật là vị lãnh 

đạo, dâng cúng như vậy là thiện nghiệp lớn. Các bậc Hiền trí thuở xưa, khi bố 
thí như vậy cũng tác bạch cúng dường như vậy.

Nói xong, theo lời yêu cầu của các vị ấy, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở xứ Kãsi. Khi đên tuôi trưởng thành, Bô-tát được học tập 
tại Takkasilã, sau đó xuất gia sống đời đạo si, cùng với một hội chúng đệ tử đến 
sống ở vùng Tuyết sơn. Hội chúng sống lâu ngày trong khu vực Tuyết sơn, khi 
cần muối và giấm chua, đã đi xuống quốc lộ; họ đi đến Ba-la-nại và sống trong 
ngự uyển của vua.

Ngày hôm sau, Bô-tát cùng với hội chúng đi khât thực tại ngôi làng gân cửa 
thành để dân làng bố thí đồ ăn. Ngày tiếp, Bồ-tát đi khất thực tại Ba-la-nại. Dân 
chúng vui vẻ bố thí đồ ăn. Họ họp thành đoàn thể, thâu góp đồ quyên được9 sửa 
soạn bố thí và tổ chức một cuộc bố thí lớn cho hội chúng đạo sĩ. Cuối cuộc bố 
thí, bậc cao niên nhât nói vê cách thức dâng đô cúng dường. Bô-tát nói:

一 Này các Hiền giả5 khi nào tâm hoan hỷ thì khồng có bố thí nào nhỏ cả.
Nói xong lời tùy hỷ? Bồ-tát đọc các bài kệ này:
59. Cho những gì khó cho, Làm những việc khó làm, 

Kẻ xấu khó làm được, Pháp kẻ thiện khó theo.
60. Do vậy kẻ thiện, ác, Từ đây đi khác nhau,

Kẻ ác xuống địa ngục, Bậc thiện lên thiên giới.
Như vậy, Bô-tát nói lời tùy hỷ, rôi sông tại đây trong bôn tháng mùa mưa. 

Sau khi mùa mưa đã qua, ngài đi đến Tuyết sơn tu tập thiền định không gián 
đoạn và sau khi mạng chung, được sanh lên cõi Phạm thiên.

***
Bậc Đạo sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, chúng đạo sĩ là hội chúng của Như Lai, và Sư trưởng hội 

chúng là Ta vậy.
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IVPHẢMASADISA 
{ASADISAVAGGA)

§181. CHUYỆN HOÀNG TỬASADISA (Asadisajataka) ụ. II. 86)
Vị thiện xạ hoàng tử...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê vê cuộc xuât gia vĩ đại.
Bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới thực hiện cuộc xuất 

gia vĩ đại. Thuở xưa, Như Lai cũng đã từ bỏ vương vị và xuất gia.
Nói vậy xong, Ngài kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại5 Bồ-tát làm con hoàng hậu, 
được sanh an toàn và trong ngày đặt tên, được gọi là Hoàng tử Asadisa (Vô 
Địch). Khi hoàng tử bắt đầu biết chạy, vị hữu tình khác có công đức cũng nhập 
thai làm con hoàng hậu, được sanh ra an toàn, và trong ngày đặt tên? được gọi 
là Hoàng tử Brahmadatta.

Khi được mười sáu tuôi, Bô-tát đi Takkasilã, học ba tập Vệ-đà và mười tám 
tài nghệ với một sư trưởng có danh tiến^ nhiều phương. Trong nghề bắn cung, 
Bồ-tát là vô địch. Học xong Bồ-tát trở ve Ba-la-nại.

Khi vua mạng chung, vua có di chúc lập Hoàng tử Asadisa làm vua và 
Hoàng tử Brahmadatta làm Phó vương. Sau khi vua băng hà, Hoàng tử Asadisa 
từ chối vương vị và nói:

-Ta không muốn vương vị.
Và Hoàng tử Brahmadatta được làm lễ Quán đảnh. Bồ-tát không cần danh 

vọng? không muốn gì hết. Trong khi người em trị nước, Bồ-tát sống như một 
ông hoàng. Những người hầu cận vu cáo Bồ-tát với vua:

一 Hoàng tử Asadisa muôn chiêm vương quôc.
Vua tin lời nói của họ, tâm tư bị mê hoặc, sai người đi băt Bô-tát. Một người 

hầu của Bồ-tát báo cho ngài biết tin nàỵ. Bồ-tát tức giận em, liền đi đến một 
nước khác và báo tin cho vua này biết rằng có một người bắn cung đang đứng 
đợi trước hoàng môn. Vua hỏi:

一 Kẻ ây muôn bao nhiêu tiên lương?
一 Môi năm, một trăm ngàn đông.
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一 Được, hãy đưa kẻ ấy đến!
Khi Bồ-tát đến yết kiến và đứng chầu, vua hỏi:
一 Khanh là người bắn cung?
一 Thưa vâng, tâu Đại vương.
一 Lành thay, hãy phục vụ ta!
Từ đấy trở đi Bồ-tát phục vụ nhà vua. Nhưng các người bắn cung cũ lấy làm 

bất mãn vì lương của Bồ-tát quá cao.
Một hôm, vua đi đến ngự uyển, tại chỗ đó dưới gốc xoài được dựng lên 

một lều vải trước bàn thạch dùng làm nghi lễ. Vua nằm trên sàng tọa lộng lẫy 
dưới gốc cây xoài, nhìn lên thấy một chùm xoài trên ngọn cây và suy nghĩ: 
"Không thể leo cây để hái chùm xoài quá cao”, liền cho gọi các người bắn 
cung đến và nói: 9 r

一 Các khanh có thê dùng mũi tên căt đứt chùm xoài này và làm nó rơi 
xuống không?

Họ đáp:
-Tâu Đại vương, làm việc này không khó gì đối với chúng thần. Đại vương 

đã thây tài nghệ chúng thân nhiêu lân trước rôi. Người băn cung mới tới nhận 
tiền lương nhiều hơn chúng thần, xin hãy bảo kẻ ấy bắn rơi chùm xoài.

Vua truyền Bồ-tát đến và hỏi:
一 Khanh có thể bắn rơi chùm xoài ấy không?
一 Thưa vâng, tâu Đại vương. Nếu được chọn chỗ đứng9 thần có thể.
- Chỗ đứng nào?
一 Chô đứng tại sàng tọa mà Đại vương năm!
Vua bảo dời sàng tọa và nhường chô cho Bô-tát. Bô-tát không có cung tâm 

tay, nhưng thường nai nịt nó trong bộ áo sát thân, do vậy cần phải có cái lều để 
thay quần áo. Vua ra lệnh mang lều vải và cắm lều. Rồi Bồ-tát đi vào trong lều, 
cởi tấm vải trắng đã mang trên mình, rồi mặc một áo đỏ sát da, buộc dây nịt và 
khoác một áo cánh ngang hông màu đỏ.

Từ một cái túi, Bồ-tát lấy ra một cây kiếm được tách rời từng mảnh, ráp 
chúng lại và đeo vào phía bên trái. Kế đó5 ngài mang một áo giáp bằng vàng, 
đeo ống tên sau lưng, lấy ra cái cung lớn bằng sừng dê được làm bằng nhiều 
mảnh. Bồ-tát lắp chúng lại, buộc dây cung đỏ như màu san hô, đội một chiếc 
khăn trên đầu, lấy móng tay quay mũi tên hai ba vònẹ và vén màn đi ra giống 
như hoàng tử rắn từ hang hiện lên. Bồ-tát đi đến chỗ bắn cung, lắp tên vào cung 
và hỏi vua:

-Tâu Đại vương, thần có thể cắt chùm xoài này với mũi tên bắn lên hay 
tên rơi xuống?

一 Này khanh, ta thường thây một vật rơi xuông do một mũi tên băn lên, chứ 
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chưa hê thây mũi tên từ trên rơi xuông. Vậy khanh nên làm mũi tên rơi xuông 
chùm xoài.

一 Thưa Đại vương, mũi tên này sẽ được băn lên xa đên tận trời của Bôn 
Thiên Vương rồi mới rơi xuống. Xin Đại vương chịu khó chờ đợi.

_ Lành thay!
Vua chấp nhận. Rồi Bồ-tát nói:
一 Thưa Đại vương, mũi tên này khi bắn lên sẽ cắt đứt cành xoài ở chính 

giữa; và khi rơi xuống, nó không rơi trật ra bên này bên kia dù chỉ một sợi tóc, 
nhimg rơi đúng chỗ mình muốn và mang theo chùm xoài. Đại vương hãy xem!

Với sự nhanh nhẹn, Bồ-tát bắn lên mũi tên ấy đâm đúng chỗ giữa của chùm 
xoài. Ngay khi biết mũi tên ấy đã lên đến cung điện của Bốn Thiên Vương, ngài 
bắn thêm một mũi tên khác, đi nhanh hơn cả mũi tên trước, và chạm vào lông 
của mũi tên dâu, khiên nó quay trở lại, còn mũi tên sau bay thăng đên lâu đài ở 
cõi trời Ba Mươi Ba. Tại đây, chư thiên giữ lại mũi tên ấy. Tiếng xé gió của mũi 
tên rơi xuống vang động như tiếng sấm. Đại chúng hỏi:

一 Đó là tiếng gì?
Bồ-tát trả lời:
一 Đó là tiêng của mũi tên rơi xuông.
Bồ-tát biết rằng mọi người sợ mũi tên rơi trúng mình bèn an ủi họ:
一 Chớ sợ hãi. Ta sẽ không cho mũi tên rơi xuống đất đâu.
Mũi tên rơi xuống, không đi trật ra bên này bên kia dù chỉ một sợi tóc, 

nhimg rơi đúng chính giữa và cắt đửt chùm xoài. Bồ-tát không cho chùm xoài 
và mũi tên rơi xuống đất, một tay bắt lấy chùm xoài, một tay bắt lấy mũi tên. 
Đại chúng thấy sự kiện kỳ diệu ấy tán thán bậc Đại sĩ:

一 Chúng ta chưa bao giờ thấy sự kiện hy hữu này.
Họ la lên, vỗ tay, búng ngón tay và vẫy hàng ngàn khăn tay qua lại trên 

không. Trong sự hân hoan thỏa thích, hội chúng quân thân góp được mười triệu 
đồng tặng cho Bồ-tát. Còn vua ban cho Bồ-tát nhiều tặng vật và danh vọng lớn.

Trong khi Bô-tát sông ở đây được vua này cung kính, tôn trọng, thì bảy vua 
khác nghe Hoàng tử Asadisa không có mặt ở Ba-la-nại, liền đi đến vây kinh 
thành và gửi tin cho vua:

一 Phải đầu hàng hay giao chiến.
Vua hoảng hốt sợ chết và hỏi:
一 Hiền huynh của ta nay ở đâu?
Khi được nghe ngài đang phục vụ một vua láng giềng, vua nói:
一 Nếu anh ta không đến5 ta sẽ mất mạng. Hãy ra đi và nhân danh ta, đảnh lễ 

dưới chân hiền huynh ta, xin lỗi và rước anh ta về!
Vua sai sứ giả ra đi báo tin ây cho Bô-tát. Ngài xin phép vua của mình trở 
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về Ba-la-nại, an ủi em đừng sợ, rồi cho khắc những chữ sau đây trên một mũi 
tên: "Ta, Hoàng tử Asadisa đã trở về. Chỉ bắn một mũi tên, ta có thể giết tất cả 
các ngươi. Ai còn yêu mạng sống hãy chạy trốn di!"

Rôi đứng trên tháp canh, Bô-tát băn mũi tên này làm nó rơi vào chính giữa 
cái đĩa vàng mà bảy ông vua ây đang ăn chung. Khi họ đọc các chữ ây, họ 
hoảng hôt sợ chêt và tât cả đêu tháo chạy. Như vậy? bậc Đại sĩ không làm rơi 
một giọt máu để một con ruồi nhỏ có thể uống được và đã khiến cho bảy vua 
bỏ chạy. Rồi nhìn em trai, ngài từ bỏ các dục, xuất gia làm vị đạo sĩ, ngài đạt 
được các thắng trí và các thiền chứng, đến khi mạng chung, ngài được sanh lên 
Phạm thiên giới.

Bậc Đạo sư nói:
—Như vậy, này các Tỷ-kheo5 sau khi đuôi bảy vua chạy và thăng trận, 

Hoàng tử Asadisa đã xuất gia làm vị đạo sĩ.

***
Rồi nhân danh bậc Chánh Giác, bậc Đạo sư đọc những bài kệ:
61. Vị thiện xạ hoàng tử, 

Bậc đại hùng vô địch, 
Đã phá vỡ tan tành, 
Giao chiến giữa quân thù, 
Cứu người em an tòàn,

Sau khi bậc Đạo sư nói xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
一 Thời ấy, người em trai là Ãnanda, còn Hoàng tử Asadisa là Ta vậy.

Tên Asadisa,
Bắn xa, nhanh như chớp, 
Đại bộ phận quân địch.
Nhưng không hại một ai, 
Bồ-tát tự chế ngự.

62.

§182. CHUYỆN CON VOI THIỆN CHIẾN
(Samgãmãvacarajãtakă) ụ. II. 92)
Anh hùng quen chiến trận...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về Tôn giả Nanda.
Từ khi trở về thành Kapila lần đầu tiên, cho người em trai là Hoàng tử 

Nanda (Nan-đà) xuất gia xong, bậc Đạo sư đã đi ra khỏi thành Kapila, tuần tự 
đi đến Xá-vệ và sống tại đây. Tôn giả Nanda nhớ lại khi cầm lấy bình bát của 
Thê Ton, cùng với The Ton đi ra khỏi nhà thì một Thích nữ co tình cam đôi với 
Nanda, nhìn ra cửa sổ với đầu tóc đang chải dở9 thấy vậy nàng nói:

-Sao Hoàng tử Nanda lại đi ra với bậc Đạo sư? Mong Tôn giả hãy sớm 
trở về!

Nhớ tiêng nói của nàng, Tôn giả sanh luyên ái, không vui vẻ, trở thành vàng 
vọt và tay chân nổi gân. Bậc Đạo sư biết được tin này, suy nghĩ: “Ta sẽ khuyên 
dạy Nanda từ bỏ tiếng sét ái tình và tu đạo giải thoát?9

Ngài đi đến phòng Nanda ở, ngồi xuống chỗ soạn sẵn và hỏi:
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一 Này Nanda, ông có an vui trong Pháp và Luật này không?
一 Bạch Thế Tôn, tâm con bị nàng chi phối. Con không an vui.
一 Này Nanda, trước đây ông đã đến chiêm bái Tuyết sơn chưa?
- Bạch Thế Tôn, con chưa đến.
一 Vậy chúng ta hãy đi.
一 Bạch Thế Tôn, nhưng con không có thần thông làm sao con đi được?
一 Này Nanda, Ta sẽ đưa ông đi với thân lực của Ta.
Rồi bậc Đạo sư cầm lấy tay vị Trưởng lão bay lên hư không.
Giữa đường, hai vị đi qua một đám ruộng bị cháy, trên một khúc cây bị 

cháy, một con khỉ cái ngồi với mũi và đuôi bị sứt lông trụi hết, da ngoài bị cháy, 
chỉ còn da trong bê bết máu. Bậc Đạo sư hỏi:

一 Này Nanda, ông có thấy con khỉ không?
- Dạ c6, bạch Thế Tôn.
一 Hãy nhìn nó cho kỹ.
Rồi bậc Đạo sư dắt Nanda và chỉ cho Nanda thấy trải dài sáu mươi do-tuần 

là cao nguyên Manosilã, bảy hồ lớn như hồ Anotatta kỳ vĩ, v.v... năm con sông 
lớn, toàn bộ Tuyết sơn có hàng trăm cảnh trí tuyệt đẹp với núi Vàng, núi Bạc, 
núi Bảo Châu. Rồi bậc Đạo sư hỏi:

一 Này Nanda, trước đây ông có thấy cung điện cõi trời Ba Mươi Ba chưa?
- Bạch Thế Tôn, con chưa thấy.
一 Hãy đi, này Nanda, Ta sẽ chỉ cho ông thấy cung điện cối trời Ba Mươi Ba.
Rôi bậc Đạo sư dăt Nanda đên đây và ngôi trên hoàng thạch tọa. Thiên chủ 

Sakka (Đế-thích) liền đi đến với chư thiên của hai thiên giới, đảnh lễ bậc Đạo 
sư và ngồi xuống một bên. Hai mươi lăm triệu tiên nữ của Đế-thích và năm 
trăm thiên nữ với bàn chân bô câu cũng đên đảnh lê và ngôi xuông một bên. 
Bậc Đạo sư làm cho Nanda khởi tâm say đắm nhìn năm trăm thiên nữ ấy không 
chớp mắt.

一 Này Nanda, ông có thấy các thiên nữ với bàn chân bồ câu này không?
一 Bạch Thế Tôn, con đã thấy.
一 Này Nanda, những thiên nữ này đẹp hay Thích nữ của ông đẹp?
一 Bạch Thế Tôn, ví như con khỉ cái tàn phế so sánh với cung nữ của vua; 

cũng vậy, nếu so sánh Thích nữ của vua với các thiên nữ này.
-Này Nanda, nay ông sẽ làm gì?
一 Bạch Thế Tôn, làm thế nào để được các thiên nữ ấy?
-Hành trì Sa-môn pháp sẽ được các thiên nữ ấy.
一 Bạch Thế Tôn? nếu Thế Tôn hứa với con rằng do hành trì pháp Sa-môn 

con sẽ được các thiên nữ ấy thì con sẽ hành trì pháp Sa-môn.
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一 Này Nanda, Ta hứa với ông đó, hãy hành trì đi!
Như vậy, vị Trưởng lão đứng giữa thiên chúng, sau khi được lời hứa của 

Thế Tôn, liền thưa:
一 Bạch Thế Tôn, chớ quá chậm trễ. Chúng ta hãy đi về và con sẽ hành trì 

pháp Sa-môn.
Bậc Đạo sư đưa Nanda trở về Kỳ Viên và vị Trưởng lão bắt đầu hành trì 

pháp Sa-môn. Bậc Đạo sư gọi vị Tướng quân Chánh pháp và bảo:
一 Này Sãriputta (Xá-lgi-phất), Nanda em của Ta, giữa thiên chúng cõi trời 

Ba Mươi Ba, vì thích thú các thiên nữ đã khiến Ta lấy lời hứa của Ta để khích 
lệ vị ây.

Cùng cách ấy, bậc Đạo sư báo tin cho Trưởng lão Mahãmoggallăna, Trưởng 
lão Mahãkassapa (Đại Ca-diếp), Trưởng lãoAnuruddha (A-na-luật-đà)9 Trưởng 
lão Ãnanda (A-nan), vị Thủ kho Chánh pháp, tất cả tám mươi vị Đại đệ tử và 
lần lượt các Tỷ-kheo còn lại đều biết. Trưởng lão Sãriputta, vị Tướng quân 
Chánh pháp đi đến Trưởng lão Nanda và nói:

一 Có thật chăng, này Hiên giả Nanda, nghe nói giữa thiên chúng cõi trời Ba 
Mươi Ba, Hiền giả đã khiến bậc Đạo sư hứa là Hiền giả sẽ hành trì pháp Sa- 
môn để được các thiên nữ?

Rồi Trưởng lão nói tiếp:
一 Nếu sự việc như vậy, thì Phạm hạnh của Hiền giả tùy thuộc nữ nhân và 

hệ lụy đến phiền não. Nếu Hiền giả hành trì pháp Sa-môn vì mục đích được các 
nữ nhân ấy thì có gì khác giữa Hiền giả và một người làm thuê để lấy lương?

Lời nói ây khiên Tôn giả Nanda xâu hô và liên dập tăt mọi ham muôn. Cũng 
với phương tiện này, tất cả tám mươi vị Đại đệ tử và các Tỷ-kheo còn lại đều 
khuyên răn khiến Tôn giả Nanda xấu hổ. Tôn giả Nanda suy nghĩ: "Điều ta làm 
thật không xứng đáng/5 Và với tàm quý, Tôn giả Nanda kiên trì nỗ lực, tăng 
trưởng thiền quán và chứng quả A-la-hán.

Rồi Tôn giả Nanda đi đến Thế Tôn và thưa:
一 Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏa Thế Tôn khỏi lời hứa.
Bậc Đạo sư nói:
一 Này Nanda, khi ông đã đạt quả A-la-hán thì Ta được giải tỏa khỏi lời 

hứa rồi.
Biết được sự việc này, các Tỷ-kheo tại pháp đường bắt đầu nói chuyện về 

Tôn giả Nanda:
一 Hiền giả Nanda thật là dễ dạy. Chỉ một lời khuyên răn đã khiến vị ấy xấu 

hô. Hiên giả Nanda liên hành trì pháp Sa-môn và chứng quả A-la-hán.
Bậc Đạo sư đi đến pháp đường và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông đang họp ở đây bàn câu chuyện gì?
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Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mà thuở xua, Nanda cũng đã nghe 

lời khuyên dạy như vậy.
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một người huấn luyện voi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát đạt được sự 
thiện xảo trong nghề nghiệp và phục vụ một vị vua thù nghịch với vua xứ Ba- 
la-nại. Bô-tát được bảo huân luyện con voi quý của vua và đã huân luyện nó 
tốt đẹp.

Vua ây quyêt định xâm chiêm quôc độ Ba-la-nại liên đem Bô-tát đi theo, 
cưỡi lên con voi quý cùng với quân đội lớn đi đến Ba-la-nại, bao vây thành và 
gửi tối hậu thư cho vua xứ Ba-la-nại:

一 Hãy giao quốc độ hay chiến đấu!
Vua Brahmadatta quyết định đánh? liền triệu tập đội binh hùng hậu tại các 

cửa thành, tháp canh và chiến đấu. Vua thù địch cho con voi quý mặc áo giáp, 
rồi tự mình mặc áo giáp cưỡi lên đầu con voi, cầm một câu móc sắc bén, thúc 
con voi tiến đến trước mặt thành và nói lớn:

一 Ta sẽ công phá thành, giết mạng sống của tên vua thù địch, khiến vương 
quốc nó rơi vào trong tay ta.

Khi thây các quân giữ thành đô bùn sôi, ném các hòn đá từ máy ném, con 
voi ấy sợ chết, nên không thể tiến tới và lùi bước. Tức thì vị tượng sư đến và nói:

一 Này voi thân, con là bậc anh hùng đã quen thuộc chiến trận. Tại trận địa 
như vậy, nếu con lùi bước thì thật là không xứng đáng.

Bồ-tát khuyên con voi với bài kệ này:
63. Anh hùng quen chiên trận,

r

Tân công các cửa thành,
ỉ

64. Phá mau thanh cửa săt,
Đạp nát các cửa thành,

Vòi được tiêng lây lừng, 
Sao voi lại lùi bước?
Nhổ lên các cột trụ, 
Hỡi voi, mau vào thành!

Nghe nói vậy9 theo lời khuyên, con voi quay trở lại, lấy cái vòi quấn vào 
các cột trụ, nhổ chúng lên như nhổ các cọng nấm. Nó đạp nát cửa thành, bẻ gãy 
thanh cửa, đi vào thành và chiếm lấy vương quốc cho vua.

***
Khi bậc Đạo sư kể pháp thoại này xong, Ngài liền nhận diện tiền thân 

như sau:
一 Thời ấy con voi là Nanda, vua là Ãnanda và Sư trưởng huấn luyện voi là 

Ta vậy.
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§183. CHUYỆN NƯỚC LỌC TỪ ĐỒ TÀN THựC
(Vãlodakạịãtaka) ự. II. 95)
Nước tồi tệ, ít vị.,.
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về năm trăm người sinh sống 

bằng cách ăn đồ ăn dư thừa.
Nghe nói ở Xá-vệ có năm trăm cư sĩ giao gánh nặng gia đình cho vợ con rồi 

sống với nhau và đến nghe pháp bậc Đạo sư giảng. Giữa họ có một số chứng 
quả Dự lưu, một số chứng quả Nhất lai, một số chứng quả Bất lai, không một 
người nào là không chứng quả.

Dân chúng mời bậc Đạo sư thọ thực và thường mời luôn các cư sĩ ấy. 
Nhưng họ có năm trăm người hầu hạ, đem que xỉa răng, nước rửa mặt, hương 
thơm, vòng hoa, và những người này sinh sống với đồ ăn dư thừa của chủ. Sau 
buổi ăn sáng, bọn ấy nằm ngủ; rồi khi thức dậy, cả bọn đến sông Aciravatĩ, la 
hét trên bờ sông và vật lộn nhau như những người Mallã. Còn năm trăm cư sĩ 
không làm ồn, không la hét và sống yên lặng tịnh cư. Bậc Đạo sư nghe tiếng ồn 
ào của những người hầu ăn đồ tàn thực ấy5 liền hỏi Trưởng lão Ãnanda:

- Tiếng ồn này là gì vậy?
Ngài được đáp lại:
- Bạch Thế Tôn, đây là tiếng ồn của những người hầu ăn đồ tàn thực.
Bậc Đạo sư nói:
一 Này Ãnanda, không phải chỉ nay những người hầu này ăn đồ tàn thực 

xong và làm ồn ào. Còn những người cư sĩ này không phải chỉ nay mới quy tụ 
với nhau và giữ im lặng. Thuở xưa, họ cũng đã như vậy rồi.

Rôi theo lời Trưởng lão yêu câu, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra trong gia 
đình một vị đại thần. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát làm người cố vấn cho 
vua về các vấn đề thánh sự và tục sự.

Một thời, vua nghe nói ở biên địa có nổi loạn, liền chuẩn bị năm trăm con 
ngựa Sindh cùng với bốn loại binh chủng ra đi và bình định biên địa. Sau khi 
trở về Ba-la-nại, vua ra lệnh:

一 Vì các con ngựa Sindh đã mệt mỏi, hãy cho chúng ăn đồ tươi và uống 
nước nho!

Các chú ngựa Sindh uống nước thơm ngon rồi đi vào chuồng ngựa và đứng 
yên lặng trên chỗ của mình. Nhưng còn nhiều đồ ăn cặn bã với các chất ngon 
ngọt đã bị vắt hết. Các người ấy hỏi vua:

一 Nay chúng con phải làm gì với những vật này?
Vua nói:
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一 Hãy nhồi chúng với nước, vắt khô với vải lọc và cho đàn lừa!
Các con lừa uống nước cặn bã? trở thành say sưa, kêu vang và chạy quanh 

khăp sân vua. Vua mở cửa sô lớn nhìn xuông sân gọi Bô-tát đang đứng gân 
và nói:

一 Hãy nhìn xem, những con lừa này uông nước cặn bã xong trở thành say 
sưa, la hét, nhảy chồm lên và chạy quanh! Còn các con ngựa Sindh sanh ra 
thuần chủng, sau khi uống nước thơm, lại im lặng và đứng một ch6, không chạy 
nhảy qua lại.

Vua hỏi vì sao như vậy và Bô-tát đọc bài kệ đâu: 
Nước tồi tệ5 ít vị, 
Uông vào lừa say sưa, 
Ngựa Sindh loài thuần chủng, 
Đứng yên lặng tại chỗ,

Rồi Bồ-tát giải thích vấn đề qua bài kệ thứ hai: 
Cũng vậy người hạ đẳng, 
vẫn say sưa nhảy nhót, 
Còn hạng người thuần tánh, 
Cho dù được uống cạn,

Vua nghe lời Bô-tát nói, liên cho đuôi các con lừa ra khỏi sân châu. Sau đó, 
vua tuân theo lời khuyên dạy của Bô-tát làm các công đức như bô thí, v.v... rôi 
khi mạng chung, vua đi theo nghiệp của mình.

***
Khi bậc Đạo sư nói pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
一 Lúc bấy giờ, năm trăm con lừa là các người ăn đồ tàn thực này, năm trăm 

con ngựa Sindh là năm trăm cư sĩ này, vua là Ãnanda, còn vị đại thần Hiền trí 
là Ta vậy.

Chất tươi bị vắt sạch, 
Thưa Nhân chủ, ngài hỏi, 
Uống loại nước thượng vị, 
Không chạy nhảy say sưa.

65.

66. Dù ăn món dư tàn, 
Sông thoải mái an nhàn. 
Giữ tâm trí vững vàng, 
Rượu thượng vị cao sang.

§184. CHUYỆN NGƯỜI LUYỆN NGựA GIRIDANTA 
(Giridantajataka) ự. IL 98)
Con ngựa Pandava...
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về một người thân cận kẻ ác.

Câu chuyện đã được kể frong Chuyện con voi Mahilãmukha^ Bậc Đạo sư nói: 
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này mới thân cận kẻ ác.

Thuở xưa, Tỷ-kheo này cũng đã thân cận kẻ ác rồi.
Rôi bậc Đạo sư kê chuyện quá khứ.

***

26 Xem J. I. 185, Mahiỉãmukhạịãtaka (Chuyện con voi Mahilãmukhà), số §26.
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Thuở xua, vào thời Vua Sãma trị vì Ba-la・nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình 
vị đại thần và khi đến tuổi trưởng thành, trở thành cố vấn cho vua về các vấn 
đê thánh sự và tục sự.

ĩ r

Bây giờ, vua có con ngựa quý tên Pandava và một người huân luyện ngựa 
tên Giridanta, là người què chân. Con ngựa thường thây người câm dây cương 
đi phía trước, suy nghĩ: "Người ấy muốn dạy ta đi cà nhắc”, nên nó học theo và 
đi cà nhắc. Người ta trình cho vua biết là con ngựa què. Vua sai mời thú y. Thú 
y không thấy bệnh gì trên thân ngựa, liền thưa với vua:

一 Hạ thần không thấy bệnh gì trên thân ngựa.
Vua cho gọi Bồ-tát:
一 Hãy đến, này khanh, và tìm nguyên nhân việc ấy!
Bồ-tát đi đến? biết con ngựa ấy què do thân cận với người huấn luyện ngựa 

bị què, liền tâu vua biết sự kiện này:
一Đây là cái hại do thân cận người xấu.
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu:
67. Con ngựa Pandava,

Bị tật nguyền tai hại, 
Nó bỏ bản tánh xưa5

Vua hỏi Bồ-tát:
一 Này khanh, nay phải làm gì?
Bồ-tát đáp:
- Hãy tìm một người huấn luyện tốt, không què và con ngựa sẽ trở lại 

như xưa!
Nói xong, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai:
68. Tìm người đáng tin cậy,

Thăng dây cương vào ngựa,
Nó mau bỏ tật cũ,

Của Đại vương Sãma, 
Vì Giridanta,
Học theo người huấn luyện.

Có phong cách tốt lành, 
Tập nó chạy vòng tròn, 
Học theo người huấn luyện.

Vua làm theo như vậy. Con ngựa dần trở lại tốt lành như xưa. Vua khen Bồ- 
tát hiểu biết tánh tình các loài súc sanh, liền ban thưởng cho Bồ-tát nhiều danh 
vọng lớn.

***
Sau khi bậc Đạo sư kê pháp thoại này, Ngài nhận diện tiên thân như sau:
一 Lúc bây giờ, Giridanta là Devadatta, con ngựa là Tỷ-kheo thân cận người 

ác5 vua là Ãnanda, còn vị đại thần Hiền trí là Ta vậy.

§185. CHUYỆN TÂM BẤT TỊNH (Anabhừatịịãtaka) ự. II. 99)
Như nước đục vây bìm...
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Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một thanh niên Bà-la- 
môn. Chàng tinh thông ba tập Vệ-đà5 giảng dạy Thánh điển cho nhiều thanh 
niên Sát-đê-lỵ và Bà-la-môn. Sau một thời gian, thanh niên ây xây dựng gia 
dinh, tâm tư suy nghĩ đến y phục, trang sức, nam nô, nữ tỳ, ruộng đất, trâu bò5 
vợ con, v.v... Bị tham, sân? si chi phối, tâm tư vẩn đục? chàng không thể đọc các 
chân ngôn theo thứ tự rõ ràng. Một hôm, người ây đem theo nhiêu hương, vòng 
hoa đi đến Kỳ Viên cúng dường, đảnh lễ bậc Đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. 
Bậc Đạo sư ân cân nói chuyện với người ây và hỏi:

一 Này cư sĩ, ông dạy học các chân ngôn9 ông có thuộc lòng các chân ngôn 
ây chăng?

—Bạch Thê Tôn, lúc trước con thuộc lòng các chân ngôn ây, nhưng từ khi 
con lập gia đình, tâm con trở nên vân đục; do vậy5 con không thuộc lòng các 
chân ngôn ây như trước nữa!

Bậc Đạo sư nói:
一 Này cư sĩ, không phải chỉ nay ông mới như vậy. Thuở trước, tâm ông 

không vẩn đục, ông đã thuộc lòng các chân ngôn. Nhưng khi ông bị các dục 
vọng chi phối thì ông không nhớ các chân ngôn nữa.

Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của cư sĩ ấy, bậc Đạo sư kể câu chuyện 
quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh vào một gia 

đình Bà-la-môn giàu có. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát học thuộc lòng các 
chân ngôn ở Takkasilã và trở thành bậc Sư trưởng có danh tiếng. Khi trở về 
Ba-la-nại, Bồ-tát dạy các chân ngôn ấy cho một số đông thiếu niên Sát-đế-lỵ 
và Bà-la-môn.

Trong số ấy có một thanh niên Bà-la-môn học thuộc lòng ba tập Vệ-đà mà 
không ngập ngừng một câu nào cả và trở thành phụ tá cho Sư trưởng dạy các 
chân ngôn. Sau một thời gian, vị ấy lập gia đình, luôn luôn bận tâm vì gia sự, 
nên tâm trở thành vẩn đục, không thể tụng đọc thuộc lòng €ác chân ngôn nữa. 
Rồi vị Sư trưởng đi đến thăm thanh niên ấy và hỏi:

-Này thanh niên, con có còn thuộc lòng các chân ngôn không?
Chàng đáp:
一 Từ khi con lập gia đình, tâm con trở thành vẩn đục, con không thể đọc 

thuộc lòng các chân ngôn.
Vị Sư trưởng nói:
一 Này con thân, khi tâm bị vẩn dục, dù con cố học kỹ lưỡng đến đâu đi nữa, 

cũng không thể đọc thuộc lòng các chân ngôn được. Nhưng khi tâm trong sáng 9
thì có thê nhớ chúng rõ ràng.
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Sau đó, Bô-tát đọc hai bài kệ này:
69. Như nước đục vấy bùn, 

Sạn, cát nằm phía dưới, 
Không thấy được lợi mình,

70. Như nước lặng trong suốt,
Cũng vậy tâm thanh thản,

***

Không thấy sò? hến, cá5 
Cũng vậy tâm vẩn đục,
Không thây được lợi người 
Thấy sò5 cá nằm dưới, 
Thấy lợi mình, lợi người.

Sau khi bậc Đạo sư kể pháp thoại này, Ngài trình bày các sự thật. Cuối bài 
giảng ấy, thanh niên Bà-la-môn đắc quả Dự lưu và Ngài nhận diện tiền thân 
như sau:

-Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn kia là thanh niên này và vị Sư trưởng 
là Ta vậy.

§186. CHUYỆN VUA DADHIVÃHANA (Dadhivãhanạịãtaka) ụ. II. 101)
Đẹp, thơm và vị ngọt...
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo thân cận 

với kẻ ác. Câu chuyện này giông như câu chuyện trước. Bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo5 thân cận kẻ ác là không tôt và có hại. Tại sao ta phải nói 

đến tác hại của bạn ác đối với con người? Trong thời gian quá khứ, do thân cận 
với cây nimba không ngọt và không tốt lành, một cây xoài dù thuộc loài vô tri, 
với vị ngọt sánh băng thực phâm chư thiên cũng trở thành chua và đăng.

Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, bốn anh em Bà-la~môn tại 

xứ Kãsi xuất gia làm đạo sĩ. Họ làm một dãy am thất bằng lá ở khu vực Tuyết 
sơn và sống tại đấy. Người anh cả mạng chung và sanh làm Thiên chủ Sakka 
(Đế-thích). Biết rõ thần lực của minh, sau khoảng bảy hay tám ngày, Đế-thích 

r y

thường đên thăm và giúp đỡ đô chúng.
Một hôm, Thiên chủ đi đến thăm vị khổ hạnh lớn tuổi nhất, đảnh lễ, ngồi 

xuống một bên, rồi hỏi:
一 Thưa Ton giả, Tôn giả cân gì?
Vị này măc bệnh hoàng đản, đáp:
-Tôi cần lửa.
Đê-thích cho một con dao kiêm có búa (con dao kiêm có búa được gọi 

như vậy là vì khi lắp cán vào có thể dùng như con dao hay cây búa). Vị tu khổ 
hạnh hỏi:

一 Với dụng cụ này, ai mang củi lại cho ta?
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Đế-thích nói:
一 Thưa Tôn giả, khi Tôn giả cần củi, chỉ lấy tay gõ lên cây búa này và nói: 

"Hãy đem củi cho ta và nhen lửa", cây búa sẽ đem củi lại và nhen lửa cho 
Tôn giả.

Sau khi cho vị ấy con dao kiếm có búa thần ấy, Đế-thích đi đến vị thứ hai 
và hỏi:

-Thưa Ton giả, Tôn giả can gì?
Gần chòi lá vị này có con đường voi đi. Các con voi làm vị này bực phiền. 

Vị này nói:
一 Các con voi này làm ta khổ sở. Hãy đuổi chúng đi!
Đế-thích giao cho vị ấy một cái trống và nói:
一 Thưa Tôn giả, đánh mặt phía bên nàỵ, Tôn giả sẽ đuổi các kẻ thù; đánh 

mặt phía bên kia, kẻ thù sẽ trở thành bạn tốt và bao vây Tôn giả với bốn loại 
binh chủng.

Nói vậy xong, Đê-thích cho vị này cái trông và đi đên vị trẻ tuôi nhât và hỏi: 
一 Thưa Ton giả, Tôn giả cân gì?
Vị này cũng bị bệnh hoàng đản nên nói:
-Tôi cần sữa đông.
Đế-thích cho vị này một ghè sữa đông và nói:
—Nêu Tôn giả muôn gi, hãy lật ngược ghè này, nó sẽ trở thành sông lớn, 

chảy dòng nước lớn, và có thể chiếm một quốc độ cho Tôn giả.
Nói vậy xong, Đế-thích ra đi. Từ đó trở đi, con dao kiếm có búa được dùng 

để đốt lửa cho người anh trưởng. Người thứ hai nhờ đánh mặt trống đuổi các 
con voi di, còn người em út dùng sữa đông.

Lúc bấy giờ, một con heo rừng sống trong một ngôi làng cũ, chợt thấy một 
hòn ngọc có thần lực. Khi nó lấy miệng cắn hòn ngọc, nhờ thần lực hòn ngọc, 
nó bay lên hư không, đi đến một hòn đảo ở giữa biển, và nghĩ: "Nay ta sẽ ở lại 
dây." Nó đi xuống một chỗ tốt đẹp, dưới gốc cây udumbara và nó sống tại đấy.

9 、 r

Một hôm, con heo rừng đê hòn ngọc trước mặt và năm ngủ dưới gôc cây 
ấy. Có một người sống ở nước Kãsi, bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không giúp 
ích được gì, bèn đi đến bờ biển, leo lên một chiếc tàu làm người giúp việc cho 
chủ tàu. Khi tàu bị chìm giữa biển, anh ta nằm trên tấm gỗ, trôi đến hòn đảo ấy. 
Trong khi đi tìm trái cây, thấy con heo rừng nằm ngủ, anh ta đi nhẹ đến gần và 
lấy hòn ngọc.

Nhờ thần lực hòn ngọc, anh ta bay lên hư không, ngồi trên cây udumbara 
và suy nghĩ: "Con heo rừng này nhờ thần lực hòn ngọc đi được trên hư không. 
Ta nghĩ có lẽ nó muốn sống ở đây. Trước hết, ta hãy giết nó, ăn thịt rồi sẽ di.” 
Anh ta bẻ một cây gậy và phóng cây gậy rơi xuống trên đầu con heo rừng. Con 
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heo rừng thức dậy, không thấy hòn ngọc, hoảng sợ chạy nhanh. Anh ta ngồi trên 
cây cười lớn. Con heo rừng nhìn lên, thấy anh ta liền húc đầu vào cây và chết 
tại chỗ. Anh ta trèo xuống đốt lửa nấu thịt con heo rừng, ăn xong liền bay lên 
hư không.

Khi bay ngang qua dãy Tuyết sơn, anh ta thấy am thất các đạo sĩ liền xuống 
am thất của người lớn tuổi nhất, ở đấy hai, ba ngày và được vị tu khổ hạnh chiêu 
đãi. Thấy thần lực của con dao kiếm có búa, anh ta nghĩ: “Ta phải lấy vật dụng 
này.” Anh ta chỉ cho vị tu khổ hạnh thần lực của hòn ngọc và nói:

-Tôn giả hãy lây hòn ngọc này của tôi và cho tôi con dao kiêm có búa.
Vị tu khô hạnh mong muôn đi trên hư không, bèn lây hòn ngọc và trao đôi 

con dao kiếm có búa với anh ta. Người ấy lấy con dao kiếm có biía, đi một lát, 
gõ vào vật ây và nói:

一 Này con dao kiếm có búa, hãy chém đầu người tu khổ hạnh và đem lại 
hòn ngọc cho ta!

Con dao kiếm có búa liền đi chém đầu người tu khổ hạnh và đem lại hòn 
ngọc. Anh ta cât con dao kiêm có búa tại một chô kín, đi đên gân vị đạo sĩ thứ 
hai và sông tại đây vài ngày. Anh ta thây được thân lực của cái trông bèn gạ đôi 
hòn ngọc để lấy cái trống. Với cách thức trước, anh ta bảo cái búa chém đầu 
người ây, rôi đi đên người em út. Thây thân lực của ghè sữa đông, anh ta cho 
hòn ngọc, đổi lấy cái ghè sữa đông; và với phương tiện trước, anh ta bảo con 
dao kiếm có búa chém đầu người ấy. Anh ta lấy lại hòn ngọc? con dao kiếm có 
búa5 cái trông và cái ghè sữa đông, rôi bay lên hư không. Đứng không xa Ba-la- 
nại, anh ta gửi thư nhờ một người cầm tay mang đến cho vua:

一 Hãy giao quốc độ cho ta hay muốn bị chém đầu!
Vua được tin liền nói:
一 Ta sẽ bắt tên đạo tặc kia.
Và vua đi ra khỏi thành. Tên cướp ây đánh trên một mặt trông, khiên bôn 

loại binh chủng vây quanh mình. Khi biêt vua đã dàn bày thê trận, anh ta lật 
ngược cái ghè sữa đông, khiến dòng sông lớn tuôn chảy. Đại quân của vua bị 
sữa đông chìm ngập không thể ra được. Rồi anh ta gõ con dao kiếm có búa, 
bảo con dao chặt đầu vua. Con dao bay di, đem đầu vua lại và quăng dưới chân 
anh ta. Không một ai có thể đưa binh khí lên chống anh ta. Với quân lực bao 
quanh, anh ta vào thành làm lễ Quán đảnh, trở thành vua tên là Dadhivãhana 
(Vua Mang Sữa Đông) và trị nước.

Một hôm, trong khi đang chơi thả lưới trên sông lớn, một trái xoài chín 
được chư thần sử dụng, trôi từ hồ Kannamunda (ở Tuyết sơn) xuống và mắc 
vào lưới. Khi lưới được kéo lên5 thấy trái xoài ấy, các quan liền dâng vua. Trái 
xoài ấy lớn bằng cái ghè, tròn trịa, màu sắc vàng. Vua hỏi các người đi rừng:

一 Trái cây gì vậy?
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Khi nghe đáp là trái xoài, vua ăn xong, bảo đem gieo hột xoài vào vườn 
của mình, và tưới nước sữa. Cây mọc lên đến năm thứ ba đã sanh trái. Cây xoài 
được kính trọng, được tưới nước sữa, được cho hương liệu dày đến năm phân, 
các vòng hoa được giăng xung quanh. Cây được đôt đèn với dâu thơm, có màn 
vải bao bọc xung quanh đê bảo vệ các trái chín có vị ngọt và săc vàng.

Khi Vua Dadhivãhana gửi các trái xoài để tặng các vua khác, vì sợ sau này 
hột xoài sẽ mọc lên thành cây xoài, vua lấy gai chích tại chỗ mộng sanh cây. 
Các vua ấy ăn xoài xong, gieo hạt nhưng nó không mọc. Họ hỏi nguyên do và 
biết được sự việc. Một vị vua cho gọi người giữ vườn và hỏi:

一 Người có thể phá hoại hương vị trái xoài của Vua Dadhivãhana, khiến nó 
trở thành đắng được không?

Người ấy đáp:
-Tâu Đại vương, có thể được.
Vua liền sai người ấy đi và cho một ngàn đồng tiền vàng. Người ấy đi đến 

Ba-la-nại, báo tin cho vua này biết có một người giữ vườn đến. Khi được vua 
cho gọi, anh ta vào thành, đảnh lễ vua. Vua hỏi:

一 Ngươi có phải là người giữ vườn không?
Anh ta thưa:
-TâuĐại vương, phải.
Và anh ta bắt đầu ca tụng khả năng của mình. Vua nói:
一 Ngươi có thể làm phụ tá cho người giữ vườn của ta.
Từ đấy trở đi, hai người săn sóc ngự viên. Người giữ vườn mới tới không 

bao lâu đã làm cho cây trổ hoa trái mùa và sanh quả trái mùa, khiến cho khu 
vườn càng thêm xinh đẹp. Vua rất bằng lòng bèn đuổi người giữ vườn cũ đi và 
giao khu vườn cho anh ta. Ngay khi người giữ vườn ây chiêm được khu vườn 
vào trong tay mình, anh ta liên bao vây cây xoài băng cách trông các cây nimba 
và các loại cây leo.

Dần dần các cây nimba lớn lên, rễ với rễ, cành với cành, chúng xen lẫn 
chằng chịt với cây xoài. Do xen lẫn với vị không tốt, trái xoài có vị ngọt trở 
thành đắng giống như là nimba. Vừa khi biết được trái xoài đã trở thành đắng, 
người làm vườn bỏ chạy trôn.

Vua Dadhivãhana đi đến thăm vườn và ăn trái xoài. Khi nước của trái xoài 
vào miệng có vị đắng như trái nimba không thể nào nuốt nổi, vua phải khạc nhổ 
ra. Lúc bấy giờ, Bồ-tát là vị cố vấn của vua về thánh sự và tục sự. Vua cho gọi 
Bồ-tát và hỏi:

一 Thưa bậc Hiền trí, cây này được săn sóc cẩn thận như xưa, sự việc là vậy, 
sao trái trở thành đắng? Vì lý do gì vậy?

Và vua đọc bài kệ đầu:
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71. Đẹp, thơm và vị ngọt, Trái xoài xưa là vậy,
vẫn được ta tôn quý, Sao lại có vị đắng?

Để nêu lý do, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai:
72. Dadhivãhana,

Bị vây bởi nimba, 
Cành xen lẫn với cành, 
Đã làm hư trái ngọt, 
Trái ngọt trở thành đắng.

Trái xoài chín của ngài,
Rễ xen lẫn với rễ,
Chính cây đắng bao quanh. 
Do sống với bạn ác,

Vua nghe lời Bồ-tát, bảo chặt tất cả các cây nimba và cây leo, nhổ rễ lên, 
đào bỏ đất bùn không tốt xung quanh và đổ đất bùn tốt vào gốc cây ấy. Rồi cây 
được nuôi dưỡng cẩn thận với sữa, nước ngọt, nước thơm. Sau đó, nhờ được 
thâm nhuân đủ mọi vị ngọt nên trái cây trở lại ngọt như trước, vua liên giao khu 
vườn cho người giữ vườn trước kia săn sóc. Sau khi sống hết thọ mạng, vua đi 
theo nghiệp của mình.

***
Khi bậc Đạo sư kể pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
一 Lúc bấy giờ, Ta là vị đại thần Hiền trí.

§187. CHUYỆN BỐN VẺ ĐẸP (CatumaỊtạịãtaka) ự. II. 106)
Leo nhảnh cây chỗ cao..,
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên? bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo lớn tuổi.
Một hôm, trong khi hai vị đệ tử Thượng thủ đang ngồi cùng nhau hỏi đáp 

vê Chánh pháp? một Tỷ-kheo lớn tuôi đi đên gân hai vị này, trở thành người thứ 
ba, ngồi xuống và nói:

一 Thưa các Tôn giả, chúng tôi sẽ hỏi câu này. Nếu các Tôn giả khó trả lời, 
hãy hỏi lại chúng tôi!

Các vị Trưởng lão chán ngây vị này nên đứng dậy bỏ đi. Hội chúng ngôi 
nghe pháp từ các vị Trưởng lão? sau khi giải tán? đi đến yết kiến bậc Đạo sư. Họ 
được bậc Đạo sư hỏi:

一 Vì sao đến giờ phi thời vậy?
Họ thuật lại câu chuyện ây. Bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Sãriputta (Xá-lợi-phất) và 

Moggallãna (Mục-kiền-liên) nhàm chán vị ấy, không trả lời và bỏ đi. Thuở 
xưa, hai vị cũng đã bỏ đi rồi.

Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát là một thần cây trú ở 
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trong rừng. Một h6m, có hai ngỗng trời con từ núi Cittakũta bay ra, đến đậu trên 
cây ấy để tìm mồi. Khi tìm mồi xong, chúng trở về nghỉ ngơi tại chỗ ấy rồi bay 
về núi Cittakũta. Trong khi đi qua đi lại, Bồ-tát trở thành quen thuộc với chúng. 
Đi di, về về nhiều lần, họ hoan hỷ kết bạn với nhau, nói pháp cho nhau nghe 
rồi ra đi. Một hôm, hai ngỗng trời con đậu trên ngọn cây nói chuyện với Bồ-tát, 
một con chó rừng đứng dưới gôc cây nói bài kệ này với hai ngông trời con ây:

73. Leo nhánh cây chỗ cao, Một mình ngồi ca hát,
Hãy xuống đây ngâm kệ, Cho vua loài thú nghe!

Các ngỗng trời con chán ngấy chó rừng, liền bay lên và trở về núi Cittakũta. 
Bồ-tát nói với chó rừng bài kệ thứ hai:

74. Cánh đẹp cùng cánh đẹp, 
Có đủ bốn vẻ đẹp, 
Hỡi con chó rừng kia,

Chư thiên cùng chư thiên, 
Sao chó lại ở đây?
Hãy về hang của chó!

Sau khi bậc Đạo sư kể xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
一 Lúc bây giờ, vị Tỷ-kheo lớn tuôi là con chó rừng, hai ngông trời con là 

Sãriputta và Moggallãna, còn vị thân cây là Ta vậy.

§188. CHUYỆN SƯ TỬ LAI CHÓ RỪNG (SĩhakoỊịhukạịãtaka) (7 II. 108)
Ngón chân và móng chăn...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về Kokãlika.
Một hôm, khi nhiều vị đa văn đang nói pháp, Kokãlika cũng muốn tự mình 

nói pháp. Mọi việc đều giống các chi tiết ở chuyện trước, Chuyện núi Daddaraĩ1 
Khi nghe việc này, bậc Đạo sư nói:

一 Này các Tỷ-kheo, không chỉ nay Kokãlika mới phô bày bản chất qua tiếng 
nói của mình. Thuở trước, kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát là một con sư tử ở 
khu vực Tuyết sơn, do cùng sống với một con chó rừng cái đã sanh một thú con. 
Con sư tử lai này về ngón chân, móng, lông bờm, màu sắc, hình dáng, mặt mày 
đều giống cha nhưng tiếng hú thì giống mẹ.

Một hôm, trời mưa, các sư tử họp lại5 rống lên chơi các trò chơi sư tử, và 
con sư tử này cũng muốn rống lên giữa bọn chúng, nhưng chỉ hú lên tiếng hú 
của chó rừng. Nghe nó hú, các sư tử đều im lặng. Khi nghe tiếng ấy, một sư tử 
con cũng được sanh từ Bồ-tát, liền hỏi:

27 Xem J. II. 65, Daddarạịãtaka (Chuyện núi Daddarà), số §172; J. II. 108, Sĩhacammaìãtaka (Chuyện tâm da sư §189; ^116.
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ọ x Ầ 1 ' .人, •'
一 Thưa cha, con sư tử này vê dung săc, v.v... giông chúng con nhimg tiêng 

hú lại khác. Con thú ấy là ai?
Rồi nó đọc bài kệ đầu:
75. Ngón chân và móng chân, Là ngón, móng sư tử,

Nó có chân sư tử, Để đứng dựa lên trên,
Nhưng giữa chúng sư tử, Tiếng kêu nó lại khác.

Nghe vậy, Bồ-tát nói:
一 Này con thân, em con là con một chó rừng cái, giống cha về dung sắc, 

giống mẹ về tiếng.
Rồi Bồ-tát nói với con sư tử có mẹ là con chó rừng cái:
一 Này con thân, bắt đầu từ nay, sống ở đây chớ lên tiếng! Nấu con lên tiếng, 

chúng sẽ biết con là giống chó rừng.
Khuyên dạy vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai:
76. Này con thân chớ hú, Sông im lặng trong rừng,

Với tiếng, chúng biết con, Tiếng con không giống bố!
Sau khi nghe lời khuyên dạy này5 con thú ấy không bao giờ thử rống nữa.

***

Khi bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau:
—Lúc bây giờ, con chó rừng là Kokãlika, con sư tử cùng một cha là Rãhula 

(La-hâu-la), còn vua các loài thú là Ta vậy.

§189. CHUYỆN TẤM DA SƯ TỬ (Sĩhacammạịãtaka)2S ụ. II. 109)

28 Xem Buddhist Birth Stories (Những chuyên tiền thân Phật giảo), p. V.

Tiếng hỉ này không phải...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên? bậc Đạo sư kể về Kokãlika.
Trong thời này, Kokălika muốn tự tán tụng. Bậc Đạo sư biết được sự việc 

này, liền kể câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra trong gia 
đình một người nông phu. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát sống với nghề 
nông. Lúc bây giờ, một nhà buôn làm nghê bán rong đô vật do một con lừa chở. 
Khi ông đến một chỗ nào, ông lấy xuống các hàng hóa, trùm lên con lừa một 
tấm da con sư tử và thả nó giữa ruộng lúa gạo và lúa mì. Các người chủ ruộng 
thây nó tưởng là con sư tử, không dám lại gân.

Một hôm, người lái buôn ấy đến trú tại một cửa hàng. Trong khi nấu cơm 
sáng, ông trùm lên con lừa một tấm da sư tử và thả nó vào ruộng lúa mì. Các 28
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người chủ ruộng nghĩ đó là con sư tử, không dám đến gần, bèn về nhà thông 
báo. Toàn dân trong làng cầm các binh khí, thổi tù và, đánh trống đi đến gần 
ruộng và la hét. Con lừa hoảng hôt vì sợ chêt, vội hí lên tiêng lừa. Biêt được nó 
là con lừa, Bồ-tát đọc bài kệ đầu:

77. Tiếng hí này không phải, 
Cũng không phải tiếng beo, 
Dù trùm da sư tử,

Tiếng sư tử hay cọp? 
Con vật ti tiện này?
Cũng chỉ hí tiếng lừa.

Các người làng biết nó là con lừa, đánh cho nó gãy xương, rồi lấy tấm da sư 
tử và bỏ đi. Người lái buôn ấy đến, thấy con lừa lâm nạn, liền đọc bài kệ thứ hai:

78. Đã lâu lừa khôn khéo, Ăn lúa gạo, lúa mì,
Da sư tử trùm lên, Do tiếng kêu bị đánh.

Trong khi người lái buôn nói vậy, con lừa tắt thở. Người ấy bỏ con lừa lại 
và ra đi.

***
Bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, liền nhận diện tiền thân như sau: 
一 Lúc bây giờ5 con lừa là Kokãlika và người nông phu Hiên trí là Ta vậy.

§190. CHUYỆN LỢI ÍCH CỦA GIỮ GIỚI (Sĩlãnisamsajãtaka) ụ. II. 111)
Hãy nhìn kết quả này...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê vê một nam cư sĩ có lòng tin.
Một vị Thánh đệ tử có long tin, một hôm, trên đường đi đến Kỳyiên, xuống 

con sông Aciravatĩ vào buổi chiều, chứng kiến dân chài kéo thuyền lên bờ để 
nghe thuyết pháp. Không thấy thuyền nào đậu tại bến, vị cư sĩ ấy sanh hoan hỷ, 
lấy đức Phật làm đề tài tu niệm, nên khi bước xuống sông, chân không chìm 
xuống nước.

Vị ấy đi như trên đất liền nhimg khi đến giữa sông thấy sóng nên đề tài tu 
niệm trở thành yếu và chân bắt đầu chìm xuống. Vị ấy liền kiên trì gìn giữ hỷ 
tâm? lấy đức Phật làm đề tài tu niệm nên vẫn đi trên mặt nước. Vào Kỳ Viên, 
đảnh lễ bậc Đạo sư, vị ấy ngồi xuống một bên. Bậc Đạo sư tiếp đón thân tình 
và hỏi:

一 Này nam cư sĩ, mong rằng trên con đường đi đến đây, ông không mệt mỏi.
Vị ấy trả lời:
一 Bạch Thế T6n, nhờ hỷ tam với đức Phật làm đề tài tu niệm nên con đi trên 

mặt nước như đặt chân trên đất liền và đến đây.
Bậc Đạo sư nói:
一 Này cư sĩ, ông không phải là người đầu tiên nhờ niệm các công đức Phật 

mà được an toàn. Thuở trước, có những nam cư sĩ, khi tàu bị chìm, nhờ niệm 
các công đức Phật mà được an toàn.
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Rôi theo lời yêu câu của vị này, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, trong thời đức Phật Ca-diếp, có vị Thánh đệ tử đã chứng quả Dự 
lira lên tàu đi cùng với một thợ hớt tóc giàu có. Người vợ nói với chồng:

一 Này ông9 ông hãy lo giúp đỡ, săn sóc vị cư sĩ này trong bât cứ hoàn cảnh 
vui buồn nào nhé!

Người thợ đi trên chiêc thuyên ây. Sau một tuân, thuyên bị đăm giữa biên. 
Cả hai người nằm trên một tấm ván và trôi đến được một hòn đảo. Tại dấy, 
người hớt tóc giết các con chim, nấu ăn một phần và đem một phần cho vị nam 
cư sĩ. Người cư sĩ tự cho là vừa đủ nên không ăn thêm. Vị ấy nghĩ: 'Tại chỗ 
này, ngoài Ba ngôi báu, chúng ta không có sự giúp đỡ nào khác." Rồi vị ấy niệm 
tưởng công đức của Ba ngôi báu. Trong khi người ấy niệm như vậy? một con 
rắn chúa đã sanh ở đảo ấy biến hóa thành một chiếc thuyền lớn, có một vị thần 
biển làm thuyền trưởng. Chiếc thuyền chứa đầy bảy báu: Ba cột buồm làm bằng 
ngọc xanh, cái neo làm bằng vàng, sợi dây làm băng bạc và các tấm ván bằng 
vàng. Vị thần biển đứng trên thuyền gọi lớn:

一 Có ai đi đến Diêm-phù-đề không?
Vị nam cư sĩ nói:
- Có chúng tôi về đó.
-Vậy hãy leo lên tàu!
Vị cư sĩ lên tàu và gọi người hớt tóc. Vị thân biên nói:
一 Ngài thì được nhung người kia thì không.
-Vì sao?
一 Người ây không có công đức. Vì vậy, tôi đưa ngài lên tàu nhưng không 

đưa người này.
一 Thôi được, các công đức bô thí ta đã làm, các giới ta đã giữ, các sức mạnh 

ta đã tu tập, ta cho người này kết quả tất cả các hạnh ấy của ta.
Người hớt tóc nói:
一 Thưa ông chủ, con rất hèn.
Vị thần biển nói:
—Nay ta nhận thêm người này lên tàu.
Rồi vị thần đưa cả hai người vượt biển và ngược dòng sông đi đến Ba-la- 

nại. Sau đó, với thần lực của mình, vị thần tạo ra tài sản trong nhà của hai người 
ấy và nói:

一 Hãy thân cận những bậc Hiền trí! Neu người thợ hớt tóc không thân cận 
với vị cư sĩ này, người ấy đã chết giữa biển rồi.

Đê tán thán công đức thân cận với người Hiên trí, vị thân nói lên những bài 
kệ này:
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79.

80.

Hãy nhìn kết quả này, 
Biến hình thành chiếc thuyền,
Hãy thân cận bậc lành, 
Chung sống với bậc thiện,

Của tín, giới và thí,
Con rắn chở thiện nam.
Hãy giao du kẻ tốt, 
Người hớt tóc an toàn.

Vị thần biển đứng trên hư không, sau khi thuyết pháp xong, liền cùng với 
con rắn chúa bay về cung điện của mình.

Sau khi bậc Đạo sư thuyêt pháp thoại này xong, Ngài giảng các sự thật. 
Cuối bài giảng ấy, vị nam cư sĩ có lòng tin đắc quả Nhất lai và Ngài nhận diện 
tiền thân như sau:

一 Lúc bấy giờ, vị nam cư sĩ chứng quả Dự lira đắc Niết-bàn, rắn chúa là 
Sãriputta (Xá-lợi-phất) và vị thần biển là Ta vậy.
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V PHẢM TẾ SƯRUHAKA
(RUHAKAVAGGA)

§191. CHUYỆN TÉ Sư RUHAKA (Ruhakajatakd) ự. II. 113)
Dây cung dù bị đứt,..
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê vê sự luyên ái người vợ cũ. 

Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được đề cập ở chương VIII, Chuyện các căn^ Bậc 
Đạo sư nói với Tỷ-kheo ấy:

一 Này Tỷ-kheo, nữ nhân ấy đã làm hại ông. Thuở xưa, cô ta đã làm nhục 
ông trước mặt vua và triều đình. Ngay sau đó, ông đã đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con của 
: r 9 9 * * __ \

hoàng hậu chánh cung. Khi đên tuôi trưởng thành, phụ vương mạng chung, Bô- 
tát được đặt trên vương vị và trị nước theo Chánh pháp.

Bồ-tát có một cố vấn tế tự tên là Ruhaka. Ông ta có bà vợ già là một nữ Bà- 
la-môn. Vua cho vị Bà-la-môn một con ngựa với đầy đủ đồ trang sức, leo lên 
ngựa đi đến chầu vua. Khi ông ngồi trên lưng ngựa được trang sức như vậy, dân 
chúng đứng khắp nơi đều khen con ngựa ấy:

一 Ôi, chói sáng thay con ngựa! Nó đẹp làm sao!
Người Bà-la-môn đi về nhà, lên lầu và nói với bà vợ:
一 Này hiền thê, con ngựa của chúng ta tuyệt đẹp. Người đứng hai bên 

đường đều khen nó.
Nữ Bà-la-môn là người có chút ác tánh và hay lừa phỉnh, liền nói với chồng:
一 Ông có biết nguyên nhân nào làm cho con ngựa này đẹp không? Con ngựa 

này đẹp là nhờ các thứ trang hoàng cho loài ngựa. Neu ông muốn đẹp như con 
ngựa, hãy trang sức như con ngựa, rồi đi xuống giữa đường, vừa đi vừa nhún 
chân như con ngựa. Khi ông đến yết kiến vua, vua sẽ tán thán ông và mọi người 
ai cũng đều khen ông cả.

Vị Bà-la-môn ấy bản tánh ngu ngốc, nghe lời bà vợ, không biết ý đồ của vợ, 
cứ làm đúng như vậy. Những ai thấy người Bà-la-môn ấy đều cười lớn và nói:

一 Đẹp thay là bậc Sư trưởng!

29 Xem 丿 III. 461, Indriycỳãtaka (Chuyện các căn), số §423.
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Vua nói với người Bà-la-môn:
一 Này Sư trưởng, có phải ông nôi giận rôi sao? Ong có điên không?
Câu nói của vua chê vậy khiến ông sanh hổ thẹn. Lúc bấy giờ, vị Bà-la-môn 

biết: "Ta làm một việc không thích dáng”, liền sinh lòng căm tức nữ Bà-la-môn:
一 Nó đã làm ta xấu hổ trước mặt vua và quân đội. Ta sẽ đánh nó và đuổi nó 

ra khỏi nhà.
Ong đi về nhà với ý nghĩ trả thù như vậy. Nữ Bà-la-môn ác tánh biết chồng 

trở về với lòng căm giận mình, liền trốn ra khỏi nhà bằng một cửa nhỏ, đi đến 
cung điện của vua và ở tại đấy bốn, năm ngày. Vua biết được tin ấy, cho gọi vị 
cố vấn tề tự, khuyên ông tha thứ:

一 Này Sư trưởng, đàn bà đầy lỗi lầm, ông nên tha thứ cho nữ Bà-la-môn.
Rồi với mục đích khuyến giáo vị ấy tha thứ, vua nói lên bài kệ đầu:
81. Dây cung dù bị dứt, Cũng có thể nối liền.

Hãy giảng hòa với V。, Chớ để tâm hận hiềm.
Nghe xong, Ruhaka đọc bài kệ thứ hai:
82. Có vỏ làm dây khác, Lại có thợ biết làm.

Tôi sẽ tìm vợ mới, Vợ cũ, tôi chán nhàm!
Nói vậy xong, ông đuôi nữ Bà-la-môn ây và cưới một nữ Bà-la-môn khác.

Sau khi bậc Đạo sư kể pháp thoại này, Ngài trình bày các sự thật. Cuối bài 
giảng, vị Tỷ-kheo có tâm luyến ái đã đắc quả Dự lưu.

Và Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bây giờ, người vợ cũ là nữ Bà-la-môn, Ruhaka là Tỷ-kheo có tâm 

luyến ái, còn vua xứ Ba-la-nại là Ta vậy.

§192. CHUYỆN THIÊN NỮ SIRI VÀ KÃLAKANNĨ
(SừikãỊakannyãtaka) ự. II. 115)

Nữ nhân có thể đẹp...
Chuyện thiên nữ Siri và KãỊakarinĩ này sẽ được trình bày ở Chuyện đường 

hầm vĩ 如.3°

§193. CHUYỆN HOÀNG TỬ CƯLLAPADUMA
(Cuỉlapadumạịãtaka) (</. II. 115)
Nàng chỉnh là người ây,,.
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo thối thất

30 Xem J. VI. 330, Mahãummaggạịãtaka (Chuyện đường hầm vĩđạỉ). Chuyện nàỵ trong bản PTS là số 
546. Bản Tích Lan viết Ummaggạịãtakq, số 546. Bản Thái Lan và Campuchia viết Mahosadhcỳãtaka, 
số 542. Bản CST viết Umangajataka, số 542.



438 ❖ KINH TIỂU Bộ

tinh tấn. Chuyện này sẽ được trình bày trong Chuyện kỹ nữ Ummadantĩ?x Bậc 
Đạo sư hỏi:

一 Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông thối thất tinh tấn?
Vị ấy trả lời:
-Bạch Thế Ton, con thấy một nữ nhân mặc áo quần rất đẹp nên bị ái nhiễm 

và thối thất tinh tấn.
Bậc Đạo sư nói:
一 Này Tỷ-kheo, các nữ nhân đều yô ơn, phản bội tình bạn. Các bậc Hiền 

trí thuở xưa, với tâm tư điên cuồn^ đến độ cho họ uống máu đầu gối phải của 
mình, trọn đời mang tặng phâm hiên dâng cho họ nhưng vân không chinh phục 
được tâm của nữ nhân.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con 

trai của bà hoàng hậu chánh cung, khi đên ngày đặt tên, được gọi là Hoàng tử 
Paduma (Liên Hoa). Sau Bồ-tát, còn có sáu người em trai nữa. Bảy người ấy 
tiếp tục lớn lên, lập gia đình, sống bên cạnh nhà vua. Một hôm, vua đứng nhìn 
xuống sân thấy họ đi đến hầu vua với một đoàn tùy tùng đông đảo, vua sinh 
lòng nghi ngờ: "Những người này có thể giết ta và cướp lấy quốc độ/9 Nghĩ vậy, 
vua cho gọi họ đến và nói:

31 Xem J. V. 209, Ummadantĩjãtaka (Chuyện kỹ nữ Ummadantĩ), số §527.

- Này các con thân, các con không thể sống trong thành này. Hãy đi đến 
một chỗ khác, và sau khi ta băng hà, hãy trở về cai trị vương quốc, vì vương 
quốc là sở hữu của gia đình!

Các con vâng lời cha. Họ khóc than, đi về nhà, đem theo vợ con mình và nói: 
一 Chúng ta hãy đi bât cứ nơi nào và sông tại đây.
Họ ra khỏi thành, lên đường đi đến một chỗ hoang vu khônẹ có đò ăn nước 

uống9 chịu đựng đói khát không nổi và nghĩ: uChúng ta còn song sẽ được nữ 
nhân kh"."

Họ giêt vợ của người em út, chia thành mười ba phân, rôi ăn thịt. Bô-tát và 
vợ lấy phần mình chia làm ba, để lại một phần và ăn hai phần. Như vậy trong 
sáu ngày, họ giêt sáu nữ nhan đê ăn thịt. Môi ngày kê tiêp Bô-tát đế lại một 
phần, vì vậy có được sáu phần. Đến ngày thứ bảy, họ có ý định giết vợ của Bồ- 
tát. Nghe vậy, Bồ-tát cho họ ăn sáu phàn còn lại, và nói:

-Hãy ăn sáu phân này, ngày mai sẽ tính.
Cho họ ăn thịt xong, khi họ nằm ngủ, Bồ-tát đem vợ chạy trốn. Người vợ 

đi một lát, rồi nói:
-Thưa chàng, em không thể đi được. 31
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Bồ-tát cõng vợ lên vai, đi đến rạng đông, ra khỏi được cảnh hoang vu. Khi 
mặt trời mọc, người vợ nói:

一 Thưa chàng, em khát.
Bồ-tát nói:
一 Này hiền thê, không có nước.
Nghe nàng nói đi nói lại, Bô-tát lây gươm đâm đâu gôi chân phải của mình 

và nói:
一 Này hiền thê, không có nước uống. Đây là máu đầu gối chân phải của ta. 

Hãy ngồi xuống và uống nó đi.
Người vợ làm như vậy. Họ tiếp tục di, đến sông Hằng hùng vi, họ uống 

nước, tắm, ăn các loại trái và rau, v.v... rồi nghỉ ngơi tại một chỗ thoải mái. Gần 
một khúc quanh của sông Hằng, họ dựng lên một am thất và sống tại đấy.

Một hôm, một tên cướp ở thượng lưu sông Hăng, phạm tội phản nghịch vua 
nên tay chân, tai mũi đều bị cắt đứt, bị quăng nằm trong chiếc xuồng nhỏ và thả 
trôi trên sông Hằng rộng lớn, rên la vì đau đớn và trôi đến chỗ ấy. Bồ-tát nghe 
tiếng than đau thương bi ai của nó, liền đi đến bờ sông Hằng, kéo nó lên bờ, dắt 
nó đến am thất và xức thuốc chữa trị vết thương. Người vợ nói:

一 Một đứa què lười biêng như thê này mà chông ta lại mang từ sông Hăng 
về để săn sóc và cứu sống!

Nói vậy xong, nàng khinh bỉ nhô vào mặt người què ây. Khi các vêt thương 
của nó được lành mạnh, Bồ-tát cho nó ở tại am thất với vợ mình, rồi đem trái 
cây và các loại khác từ rừng về nuôi nó và người vợ. Trong khi họ chung sống 
như vậy, nữ nhân ây sanh ái luyên người què, thông dâm với nó và muôn giêt 
Bồ-tát với phương tiện ác độc, liền nói với chồng:

一 Thưa chàng, khi em ngồi trên lưng chàng ra đi khỏi khu vực hoang vu, em 
nhìn hòn núi này và cầu xin như sau: "Thua vị thần núi9 nếu con được sống an 
lành với chồng, con sẽ làm lễ cúng tạ ngài!" Nay thần ấy làm em hoảng sợ. Em 
phải làm lễ cúng tạ thần ấy.

Bồ-tát không biết vợ mình lừa dối liền bằng lòng, sửa soạn lễ cúng, giao 
cho vợ đĩa đựng đồ cúng5 rồi leo lên chóp núi. Người vợ nói với chồng:

一 Thưa chàng, không phải vị thần mà chính chàng mới là vị thần tối thượng. 
Trước hết, em sẽ cúng dường chàng hoa rừng, đi nhiễu xung quanh chàng, đảnh 
lễ chàng, rồi sau đó em cúng lễ cho vị thần núi.

Nói vậy xong, nàng đặt Bô-tát đứng trên bờ vực thăm, cúng dường Bô-tát 
hoa rừng, đi nhiễu xung quanh và làm như muốn đảnh lễ chồng, nàng đứng 
phía sau đánh trên lưng Bô-tát, rồi xô Bồ-tát rơi xuống vực thăm và la lên vì 
thỏa mãn:

一 Ta đã thấy cái lưng kẻ thù ta rồi!
Và nàng xuông núi đi với người què ây.
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Bô-tát rơi từ trên núi xuông vực thăm nhưng bị măc vào một chùm lá không 
có gai trên chóp cây sung nên không thể xuống núi được. Bồ-tát ăn trái cây 
sung và sống giữa các cành cây.

Một con kỳ đà chúa có thân to lớn, từ chân núi thường leo lên ăn trái của 
cây sung ấy. Nó thấy Bồ-tát và chạy trốn. Ngày sau nó lại đến, ăn những trái 
ở một bên cây rồi bỏ đi. Nó đến nhiều lần như vậy cho đến khi nó kết thân với 
Bồ-tát và hỏi:

-Làm thế nào anh đến được chỗ này?
Khi được Bồ-tát nói cho biết lý do, nó nói:
一 Thôi được, anh chớ sợ.
Rồi nó bảo Bồ-tát ngồi trên lưng mình5 sau đó nó bò xuống núi, ra khỏi khu 

rừng, đặt Bồ-tát trên con đường lớn và nói:
一 Hãy đi theo con đường này!
Bồ-tát đi đến một ngôi làng nhỏ và sống tại đấy. Khi nghe tin phụ vương 

đã mạng chung, Bồ-tát đi đến Ba-la-nại, lên ngôi kế vị trong vương quốc thuộc 
quyền sở hữu của gia đình và trở thành Vua Paduma. Nguyện theo mười vương 
pháp trị nước đúng luật? Bô-tát cho xây sáu hội trường bô thí tại bôn cửa thành, 
tại chính giữa thành, tại trước cửa cung điện và mỗi ngày bố thí sáu trăm ngàn 
đồng tiền.

Trong lúc ấy, nữ nhân độc ác kia cõng người què trên lưng, đi ra khỏi rừng, 
xin ăn giữa con đường có người qua kẻ lại, thâu lượm cháo cơm để nuôi dưỡng 
người tình. Có người hỏi:

一 Người này là ai đối với cô?
Nàng nói dối:
一 Mẹ người này là chị của cha tôi. Người này là anh họ tôi. Người ta cho tôi 

người này. Dầu cho chàng bị đọa đày đến chết, tôi cũng sẽ mang chồng tôi trên 
vai đi khất thực và nuôi dưỡng chàng.

Mọi người khen:
一 Thật là người vợ trung tín với chồng!
Từ đấy trở di, người ta cho nàng cháo và cơm nhiều hơn trước. Những 

người khác nói với nàng:
一 Chớ sống như thể này. Vua Paduma trị vì Ba-la-nại, công đức bố thí của 

ngài vang dội toàn cõi Diêm-phù-đề. Vua thấy nàng sẽ hoan hỷ, và sẽ cho nàng 
nhiều tài sản. Hãy để chồng nàng ngồi trong cái giỏ này và cõng đi!

Họ cô vũ nàng và cho nàng một cái giỏ tre. Người đàn bà ác hạnh kia đặt 
n^ười què ngồi trên lưng mình rồi đi đến Ba-la-nại, xin ăn tại các nhà bố thí và 
sông như vậy.

Bấy giờ, Bồ-tát thường hay ngồi trên lưng voi với trang sức lộng lẫy, đi đến 
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nhà bố thí và sau khi tự tay bố thí cho tám hay mười người, ngài lại đi về cung. 
Nữ nhân ác hạnh ấy đặt người què ngồi trong cái giỏ, mang nó frên lưng và 
đứng trên đường vua đi qua. Vua thấy họ bèn hỏi:

一 Người này là ai vậy?
一 Thưa Đại vương, một người vợ trung tín.
Vua cho gọi nàng đến, nhận diện nàng, liền bảo đưa người què ra khỏi cái 

giỏ, và hỏi:
一 Người này là gì của nàng?
Nàng trả lời:
一 Thưa Đại vương, người này là con của người chị cha tôi. Gia đình đó cho 

tôi và tôi nhận người này làm chồng tôi.
Các người không biết nội dung câu chuyện liền nói to:
一 Ôi, thật là người vợ trung tín!
Và họ tán thán nữ nhân ác hạnh ấy. Vua hỏi thêm:
一 Có phải người què này do gia đình cho nàng làm chồng không?
Nữ nhân ấy không nhận diện được vua nên mạnh dạn nói:
-Thưa Đại vương, đúng vậy.
一 Và đây có phải là con vua xứ Ba-la-nại không? Nàng có phải là con gái 

của một vị vua, là vợ của Hoàng tử Paduma?
Sau khi dằn mặt nàng, vua vạch mặt nàng:
—Chính nàng uông máu từ đâu gôi của tà và vì luyên ái với người què này, 

nang đã xô ta xuống vực thẳm. Nàng nghĩ rằng ta đã chết nhimg ta vẫn còn 
sống. Nay nàng đến đây với dấu hiệu tử thần in trên trán đấy!

A 5 5

Rôi vua nói với các triêu thân:
一 Hỡi các triều thần, trước kia các khanh hỏi trẫm và ưẫm đã trả lời như sau: 

Sáu người em trai trẫm đã giết vợ và đã ăn thịt vợ họ. Nhimg trẫm đã bảo vệ 
vợ mình an toàn, đưa nàng đến bờ sông Hằng và sống tại một am thất. Ở dấy, 
trẫm cứu một kẻ què bị xử tội chết và nuôi dưỡng nó. Còn nữ nhân đã sanh tâm 
luyến ái nó và xô trẫm xuống vực sâu, không ai khác mà chính là nữ nhân ác 
hạnh này. Nhưng trẫm đã tự cứu mình nhờ tỏ bày tình thân ái. Còn người què 
bị xử tội chết không ai khác mà chính là tên này!

Rồi Bồ-tát đọc những bài kệ này:
、.人

85. Nàng chính là người ây, 
Người què chính là nó, 
Tuy vậy, nàng vẫn nói? 
Đàn bà thật đáng chết,

86. Hãy lấy một cái chày, 
Kẻ độc ác rình rập,

Còn ta không ai khác, 
Bị chặt tay, chính nó.
"L以 chồng tôi lúc trẻy 
Chúng không có sự thật! 
Đánh chết tên khốn nạn, 
Để cướp lấy vợ người.
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Sau đó bắt người V0 Ác độc, tà hạnh này,
Châm dứt mạng sông nó5 Căt cả mũi lân tai!

Bồ-tát không thể dẹp được cơn phẫn nộ và ra lệnh trừng phạt chúng nhưng 
rồi không thi hành như đã ra lệnh. Để làm nguôi giận, Bồ-tát bảo cột cái giỏ vào 
đầu nàng thật chặt, để nàng không cởi nó ra được rồi quăng kẻ què vào giỏ và 
đuổi cả hai ra ngoài quốc độ của mình.

***

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư thuyết giảng các sự thật và cuối bài 
giảng, vị Tỷ-kheo thối thất đã đắc quả Dự lưu.

Rồi Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Sáu anh em thời ấy là sáu vị Trưởng lão, người vợ là thiếu nữ Cifícã? 

người què phạm tội là Devadatta, con kỳ đà chúa là Ãnanda, còn Vua Paduma 
là Ta vạy.

§194. CHUYỆN KẺ TRỘM NGỌC (Manicorajataka) ụ. II. 121)
\

Không có thiên thân nào...
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Devadatta (Đề-bà-đạt- 

đa) muốn sát hại mình.
Khi nghe Devadatta đang âm mưu sát hại mình, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mà thuở xưa cũng vậy, Devadatta 

đã âm mưu sát hại Ta. Nhưng kẻ ấy cũng không thể làm như vậy được.
Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình của một gia chủ tại một ngôi làng nhỏ không xa Ba-la-nại bao nhiêu. Khi 
Bồ-tát đến tuổi trưởng thành, người ta đi cưới con gái của một gia đình từ Ba- 
la-nại về gả cho Bồ-tát. Nàng dễ thương, xinh đẹp, mỹ lệ giống như thiên nữ, 
yểu điệu giống như cây leo nở hoa, yêu kiều như con chim thần Kinnarĩ, có tên 
là Siụãtã. Nàng thủy chung, có giới hạnh, luôn luôn làm tròn bổn phận đối với 
chồng. Nàng được Bồ-tát thương mến và quý trọng, vì vậy cả hai sông với nhau 
hoan hỷ, đồng tâm và thuận hòa.

Một hôm Siụãtã thưa với Bồ-tát:
一 Em muốn về thăm cha mẹ em.
一 Lành thay, hiền thê. Hãy chuẩn bị thật đầy đủ lương thực đi đường!
Rồi Bồ-tát bảo nấu đủ loại đồ ăn và sắp đặt các lương thực đi đường. Chuẩn 

bị xong, Bồ-tát ngồi phía trước đánh xe, còn vợ ngồi phía sau. Cả hai đi đến gần 
thành Ba-la-nại, tháo đôi bò khỏi xe, tắm rửa và ăn uống. Rồi Bồ-tát cột bò vào 
xe lại và ngồi phía trước, còn Siụãtã đã thay áo, trang điểm và ngồi phía sau.
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Khi Cỗ xe đi vào thành, vua xứ Ba-la-nại ngồi trên lưng con voi đẹp đang 
đi xung quanh thành và đến chỗ ấy. Siýãtã vừa xuống xe và đi bộ sau xe. Vua 
thây nàng, sanh tâm luyên ái, bảo một vị cận thân đi theo dò hỏi nàng ây đã có 
chồng hay chưa, và về tâu với vua:

一 Thần nghe nàng ấy đã có chồng và chồng nàng đang ngồi phía trước xe.
Vua không thể chế ngự tâm ái luyến của mình và tham dục đã tràn ngập trong 

lòng5 vua suy nghĩ: "Với mọi phương tiện, ta sẽ giết tên này và lấy nữ nhân."
Vua gọi một người và bảo:
一 Này người kia, hãy cầm lấy viên ngọc này5 giả bộ đang đi trên đường, rồi 

bỏ rơi hòn ngọc trong xe của người ấy!
Nói vậy xong, vua giao cho anh ta một hòn ngọc và thúc giục anh ta đi. 

Người ấy vâng lời lấy hòn ngọc, đi đến thả nó vào trong xe rồi trở về thưa:
-Thưa Thiên tử, tôi đã thả hòn ngọc xong.
Vua la lớn:
- Ta đã mất một hòn ngọc!
Mọi người làm ầm ĩ lên và vua ra lệnh:
一 Hãy đóng tất cả, cắt đứt mọi đường đi ra và bắt tên ăn trộm!
Các người hầu vua làm theo đúng lệnh. Còn người kia đem theo một số 

người, đi gân đên Bô-tát và nói:
一 Này ông5 hãy đê xe lại! Vua mât hòn ngọc trên vương miện. Chúng tôi 

phải khám xe của ông.
Anh ta khám xe, lây hòn ngọc mà chính anh ta đã bỏ vào, rôi bảo Bô-tát là 

kẻ ăn cắp hòn ngọc, lấy tay chân đánh đá ngài, cột tay ngài ra đằng sau, dẫn đến 
trình vua và thưa:

一 Hãy xem, đây là tên trộm hòn ngọc!
Vua ra lệnh:
- Hãy chặt đầu nó!
Các người của vua tại các ngã tư đường đánh Bồ-tát bằng roi, rồi dẫn ngài 

ra ngoại thành qua cửa phía Nam.
Bây giờ, Siỳãtã bỏ xe, giơ tay lên trời than khóc chạy theo chông:
一 Ôi? chồng tôi! Vì tôi mà chồng tôi phải chịu cảnh đau khổ này!
Nàng đi theo và khóc than như vậy. Các người hầu của vua bắt Bồ-tát nằm 

ngửa với ý định chặt đầu ngài. Thấy vậy, Sụjãtã nghĩ đến công đức giới hạnh 
của mình và nói thầm: "Ta chắc rằng trong đời này không vị thiên thần nào có 
khả năng chặn đứng bàn tay những người độc ác dã man làm hại những người 
có giới hạnh.,,

Rồi nàng than khóc và đọc bài kệ đầu:
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87. Không có thiên thân nào,
Có lẽ không một ai,
Kẻ bạo ngược hung hãn, 
Có lẽ không một ai,

Chăc các ngài đi văng, 
Bảo vệ cối đời này.
Muốn làm gì thì làm,
Chặn đứng được bọn chúng!

Vì nàng là người có giới hạnh than khóc như vậy nên chiếc ngai của Thiên 
chủ Đế-thích trở thành nóng. Đế-thích nghĩ: "Ai lại muốn ta rời khỏi ngôi vị 
Thiên chủ của ta day?59 Rồi Đế-thích xem xét địa giới, biết sự việc đã xảy ra 
và nói:

一 Vua xứ Ba-la-nại đang làm một điều thật ác độc khiến cho Siụătã có giới 
hạnh phải đau đớn. Nay ta cần phải đi xuống đó!

Đế-thích từ thiên giới đi xuống, với thần lực của mình bắt ông vua độc ác 
đang ngồi trên limg voi phải rời khỏi voi và đặt vua nằm ngửa tại chỗ hành 
quyết thay Bồ-tát. Đế-thích đỡ Bồ-tát dậy, trang điểm ngài với mọi thứ đồ trang 
sức, rồi mặc áo mũ của vua và đặt ngài ngồi trên lưng voi của vua.

Quân hàu của vua giơ cao búa lên chém đầu. Khi chém xong, họ mới biết là 
đầu của vua! Thiên chủ Đế-thích hiện hình có thể thấy được, đi đến Bồ-tát, làm 
lễ Quán đảnh cho ngài và đặt Siỳãtã lên ngôi hoàng hậu. Các vị đại thần và các 
Bà-la-môn gia chủ, v.v... thấy Thiên chủ Đế-thích, sung sướng nói:

一 Vua phi pháp đã bị giết, chúng ta nay được vua đúng pháp do Đế-thích 
ban cho chúng ta!

Đế-thích đứng giữa hư không nói:
一 Đây là vua của các ngươi do Đế-thích ban cho. Bắt đầu từ nay, vua ấy sẽ 

trị vì quốc độ đúng pháp. Nếu vua làm việc phi pháp, trời sẽ mưa phi thời, đúng 
thời trời không mưa và có ba tai nạn vê đói, vê bệnh, vê chiên tranh. Ba tai nạn 
này sẽ đến cho dân chúng vì vua ác.

Rồi Đế-thích thuyết giáo họ với bài kệ thứ hai:
88・ Với nó5 mưa phi thời, Đúng thời, trời không mưa,

Từ trời, vua xuông đât, Hãy nhìn rõ nguyên nhân, 
Kẻ này đã bị giết.

Như vậy, Đê-thích thuyêt giáo cho đại quân chúng xong, liên trở vê cõi 
thiên của mình. Còn Bô-tát trị nước đúng pháp và vê sau đi lên thiên giới làm 
đông đảo hội chúng chư thiên.

***
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Thời ấy, vua phi thời là Devadatta, Đế-thích là Anuruddha (A-na-luật- 

dà), Sụjãtã là mẹ của Rãhula (La-hâu-la), còn vị vua do Đê-thích đặt lên ngôi 
là Ta vậy.
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§195. CHUYỆN HÒN NÚI ĐẸP (Pabbatũpattharaịãtaka) ự. II. 125)
Trải dài hòn núi đẹp.,.
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về vua xứ Kosala.
Có tiếng đồn một vị đại thần thông dâm trong nội cung. Vua cho điều tra, 

biết được sự việc ấy có thật, liền đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo sư và thưa:
一 Bạch Thế Tôn, nay trẫm phải làm gì với nó?
Bậc Đạo sư hỏi:
-Thưa Đại vương, đại thần ấy có giúp ích Đại vương không, và Đại vương 

có thương nữ nhân ấy không?
Vua đáp:
一 Bạch Thế Tôn, đại thần ấy đã giúp ích nhiều cho trẫm, vị ấy cai quản toàn 

bộ triều đình, và trẫm yêu nữ nhân ay.
Khi nghe nói vậy, bậc Đạo sư nói:
一 Thưa Đại vương, khi các người hầu cận có lợi ích cho mình và khi các 

nữ nhân được thương yêu thì không thể hại họ được. Thuở xưa, các vua nghe 
theo lời các bậc Hiền trí đã giữ một thái độ thản nhiên đối với các việc như vậy.

Rôi theo lời thỉnh câu của vua, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra trong gia 
đình vị đại thần, khi trưởng thành, trở thành vị cố vấn cho vua trong các vẫn đề 
thế sự và thánh sự. Bấy giờ, có một đại thần thông dâm trong nội cung. Khi biết 
được sự việc này, vua suy nghĩ: "Viên đại thần giúp ích nhiều cho ta, và ta yêu 
nữ nhân ấy, nên ta không thể làm hại hai người này được. Ta hãy hỏi vị đại thần 
Hiền trí. Nếu cần phải kham khẫn, ta sẽ kham nhẫn; nếu không càn, ta sẽ không 
kham nhẫn.” Vua truyền mời Bồ-tát đến9 rồi hỏi:

一 Thưa bậc Hiền trí, trẫm muốn hỏi một câu.
一 Thưa Đại vương, xin hãy nói và thần sẽ trả lời.
Vua liền hỏi qua bài kệ đầu:
89. Trải dài hòn núi đẹp, Có hồ nước trong xanh,

Biết sư tử bảo vệ, Chó rừng uống nước lành.
Nghe bài kệ, Bồ-tát suy nghĩ: "Chắc hẳn có đại thần thông dâm trong nội 

cung", và đọc bài kệ thứ hai:
90. Tất cả loài có chân, Đeu uống nước sông lớn.

Sông vẫn là con sông, Neu quý9 hãy kham nhẫn!
Bậc Đại sĩ khuyên bảo vua như vậy. Vua vâng theo lời chỉ dạy của Bồ-tát 

và nói:
一 Chớ làm tội lỗi như vậy nữa!
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Rồi vua tha thứ cho hai người. Từ đấy về sau, họ không làm như vậy nữa. 
Còn vua trọn đời làm các công đức như bố thí, v.v... và khi mạng chung, vua đi 
lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư thiên.

Sau khi nghe pháp thoại này, vua xứ Kosala đã tha thứ cho cả hai người ấy 
và giữ thái độ thản nhiên.

***
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, vua là Ãnanda, còn vị đại thần Hiền trí là Ta vậy.

§196. CHUYỆN CON NGựA BAY(yalãhassajãtakaỷ2 (J. II. 127)
Những ai không làm theo...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo thối thất 

tinh tấn. Bậc Đạo sư hỏi:
-Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông thối thất tinh tấn?
Tỷ-kheo ấy đáp:
-Thưa, có thật.
Ngài lại hỏi:
-Vì nguyên nhân gì?
Vị ấy đáp:
一 Vì thấy một nữ nhân trang sức xinh đẹp nên con bị phiền não chinh phục.
Bậc Đạo sư nói:
-Này các Tỷ-kheo, các nữ nhân này với sắc9 thanh, hương, vị, xúc của 

mình, với mưu chước cám dỗ của mình, đã làm đàn ông tham đăm, khiên đối 
phương rơi vào thế lực của mình; và khi đã bị chi phối, các nữ nhân ấy phá hoại 
giới dức, tài sản của kẻ si tình bằng các ác hạnh. Do vậy, nữ nhân được gọi là 
nữ dạ-xoa. Thuở xua, các nữ dạ-xoa đi đến một đoàn lữ hành, với rmru chước, 
nữ nhân làm các thương nhân tham đắm, khiến họ rơi vào thế lực của chúng, 
rồi khi chúng thấy những người đàn ông khác, chúng liền giết và ăn thịt những 
người trước, chúng gặm xương nghe rạo rạo với máu thịt chảy dài hai bên má.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, tại đảo Tambapanni thuộc xứ Tích Lan, có một thành phố dạ-xoa 

tên là Siiĩsavatthu, được các nữ dạ-xoa trú ẩn. Khi các tàu đắm, chúng ra sức 
trang điêm, đem theo các đô ăn loại cứng, loại mêm, với nữ tỳ vây quanh, với 
trẻ con ôm bên nách, và đi đến gần các người lái buôn. Nhằm mục đích làm 
cho các người ấy tưởng đó là thành phố có loài người ở5 chúng tạo ra khắp nơi

32 Tham chiếu: Pháp tập yếu tụng kinh “Nhu Lai phẩm,, 法集要頌經如來品(，04. 0213.21. 0787b22). 
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những người đang cày bừa, chăn bí), những đàn bò đang ăn cỏ và đàn chó chạy 
qua lại, v.v... Rồi chúng đi đến gần các người lái buôn và nói:

-Hãy uống cháo này, hãy ăn cơm này, hãy chia đồ ăn này, hỡi các vị khách 
phương xa!

Các người lái buôn không biêt nên cứ thọ hưởng các món ăn do chúng cho. 
Khi các người lái buôn ăn xong, và trong lúc họ nghỉ ngơi, các nữ dạ-xoa thân 
mật hỏi:

一 Các người ở đâu? Các người từ đâu lại? Các người sẽ đi đâu? Các người 
đến đây để làm gì?

Họ trả lời:
-Chúng tôi bị vỡ tàu nên đến đây.
Các nữ dạ-xoa nói:
-Tôt lăm, thưa các ông. Chông của chúng tôi lên tàu ra đi đã quá ba năm. 

Chắc họ đã chết rồi. Các ông là những lái buôn? chúng tôi sẽ là những người 
hầu hạ các ông.

Sau khi nói vậy, chúng dùng mưu chước của đàn bà cám dỗ, làm các người 
lái buôn say đắm rồi đưa họ đến thành dạ-xoa. Nếu những người bị bắt trước 
còn sót lại, chúng trói họ với những sợi dây chuyền thần bí và quăng họ vào nhà 
cực hình. Nếu chúng không tìm được những người đắm tàu để ăn thịt, chúng 
thường sục sạo dọc theo bờ biển xa cho đến tận sông Kalyãni33 phía bên kia và 
đảo Nãga phía bên này. Đây là việc làm hàng ngày của chúng.

33 XemJPTS. 1888, p. 20.

Một hôm, năm trăm người lái buôn bị đăm tàu, lên được bờ gân thành của 
nữ dạ-xoa này. Các nữ dạ-xoa đi đến và làm cho họ say dắm, rồi đưa họ đến 
thành dạ-xoa. Chúng trói những người đã bị bắt trước kia với những sợi dây 
chuyên thân bí và quăng họ vào nhà cực hình. Nữ chúa dạ-xoa lây người thuyên 
trưởng và các nữ dạ-xoa còn lại lấy những người kia, như vậy năm trăm nữ dạ- 
xoa lây năm trăm người đi buôn ây làm chông.

Rồi ban đêm, khi các thương nhân đã ngủ say, nữ chúa dạ-xoa liền dậy đi 
đên nhà cực hình giêt những người tại dây, ăn thịt rôi trở vê. Các nữ dạ-xoa còn 
lại cũng làm như vậy. Sau khi ăn thịt người, nữ chúa dạ-xoa trở về9 thân thể trở 
thành lạnh. Người lái buôn trưởng ôm nàng9 biết nàng là nữ chúa dạ-xoa, liền 
nghĩ: 6íNăm trăm nàng này là nữ dạ-xoa. Chúng ta phải chạy tr6n."

Sáng sớm hôm sau5 khi đi rửa mặt5 anh ta nói với các người đi buôn kia:
一 Những nàng này là nữ dạ-xoa, không phải là người. Khi có những người 

bị đăm tàu khác đên, chúng sẽ lây những người ây làm chông và ăn thịt chúng 
ta. Vậy chúng ta hãy chạy trốn!

Hai trăm năm mươi người trong bọn nói:
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一 Chúng tôi không thê bỏ các nữ dạ-xoa này được. Nêu các ông muôn thì 
hãy đi đi. Nhưng chúng tôi sẽ không chạy trốn đâu.

Sau đó, người lái buôn trưởng đem hai trăm năm mươi người nghe lời của 
mình chạy trốn.

LÚC bây giờ, Bô-tát sanh làm con ngựa toàn trăng với đâu như con quạ, với 
tóc như cỏ munja, có thần thông, có thể bay trên hư không. Bồ-tát từ Tuyết sơn 
bay lên hư không, đến hòn đảo Tambapanni, trên các ao, hồ ở Tambapanni và 
ăn các loại lúa mọc tại đấy. Trong khi bay qua như vậy5 vì lòng từ bi, ba lần Bồ- 
tát nói lớn tiếng với giọng người:

一 Có người nào muốn trở về tổ quốc không?
Các người đi buôn nghe lời Bô-tát5 đi đên chăp tay và thưa:
一 Thưa ngài, chúng con muốn trở về.
一 Vậy hãy leo lên limg ta!
Một số người leo lên thân ngựa, một số người nắm đuôi ngựa, một số người 

chắp tay và đứng im lặng kính cẩn. Bồ-tát dùng thần lực đem hai trăm năm 
mươi người ấy về tổ quốc của họ, rồi sau đó trở lại trú xứ của mình.

Và khi có những người khác đến đấy, các nữ dạ-xoa liền giết hai trăm năm 
mươi người còn lại tại chỗ để ăn thịt.

***
Bậc Đạo sư nói với các Tỷ-kheo:
一 Này các Tỷ-kheo, giống như những người lái buôn bị rơi vào thế lực của 

các nữ dạ-xoa và đã mạng chung, nhưng những người khác làm-theo lời của 
con ngựa thần biết bay đều trở về trú xứ của mình; cũng vậy, những ai không 
làm theo lời khuyên dạy của các đức Phật, dù là Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni, các 
nam nữ cư sĩ, đều bị đau khổ lớn trong bốn địa ngục và chịu các hình phạt trong 
năm loại xiềng xích. Còn những ai biết vâng lời khuyên đều đạt được ba sanh 
loại tốt đẹp, sáu cõi trời dục giới, hai mươi Phạm thiên giới và đạt trạng thái 
NỈết-bàn bất tử, cực lạc.

Sau khi nói vậy, bậc Chánh Đẳng Giác đọc các bài kệ:
Lời dạy của đức Phật, 
Họ giống các lái buôn, 
Ăn thịt và mạng chung. 
Lời dạy của đức Phật, 
Họ giống các lái buôn, 
Đưa về tận trú xứ.

92.

Những ai không làm theo,
Họ sẽ gặp tai nạn,
Bị các nữ dạ-xoa,
Còn những ai làm theo,
Họ sẽ được an toàn,
Được ngựa bay cứu giúp,

Sau khi bậc Đạo sư kể pháp thoại này, Ngài thuyết giảng các sự thật. Cuối 
bài giảng ấy, vị Tỷ-kheo thối thất đã đắc quả Dự liru và nhiều vị khác đắc quả 
Dự lưu, Nhât lai, Bât lai và A-la-hán. Ngài nhận diện tiên thân như sau:
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一 LÚC bấy giờ? hai trăm năm mươi người lái buôn làm theo lời con ngựa bay 
là hội chúng của Như Lai, còn con ngựa bay là Ta vậy.

§197. CHUYỆN BẠN VÀ THÙ (Mừtãmừtạịstaka)34 (J. II. 130)

34 Xem J. IV. 197, Mỉttãmittajãtaka (Chuyện bạn và thù), số §473.

Khi thấy, nó không cười...
Câu chuyện này khi ở Xá-vệ5 bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo.
Vị ấy nghĩ: "Nếu ta lấy cái này, vị Giáo thọ sư của ta sẽ không tức giRn." Vì 

vậy, Tỷ-kheo ấy lấy một miếng vải do Giáo thọ sư để dành và làm thành một cái 
túi đựng dép, rồi sau mới xin phép thầy mình. Vị Giáo thọ sư hỏi:

- Vì lý do gì ông lấy vật ấy?
一 Con tin tưởng răng khi con lây vật này, thây sẽ không tức giận.
Sau khi nghe Tỷ-kheo nói vậy, vị Giáo thọ sư nổi nóng? đứng dậy đánh Tỷ- 

kheo ấy và nói:
一 Có sự tin tưởng gì giữa ông và ta được chứ?
Việc làm ấy được các Tỷ-kheo biết. Một hôm, các Tỷ-kheo họp tại pháp 

đường nói chuyện ấy với nhau:
一 Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo trẻ tuổi có tên này, với lòng tin tưởng vị Giáo 

thọ sư, đã lấy tấm vải làm thành cái túi đựng dép. Sau đó, vị Giáo thọ sư đã nổi 
nóng và đứng dậy đánh Tỷ-kheo ấy.

Bậc Đạo sư đến và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp ở đây và đang bàn chuyện gì?
Khi được kê chuyện ây, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này mới mất tin tưởng đối 

với vị đồng trú của mình. Thuở xưa9 vị ấy cũng đã như vậy rồi.
Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra tại nước 

Kãsi, trong một gia đình Bà-la-môn. Khi đên tuôi trưởng thành, Bô-tát xuât gia 
làm vị đạo sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng, rồi làm vị Sư trưởng 
tại khu vực Tuyết sơn.

Trong chúng đạo sĩ ây, có một vị tu khô hạnh không nghe lời Bô-tát? nuôi 
dưỡng con voi đã mất mẹ. Khi con voi lớn lên, nó giết vị tu khổ hạnh ấy và đi 
vào rừng. Chúng đạo sĩ chôn cất vị tu khổ hạnh ấy, rồi đến vây quanh Bồ-tát 
và hỏi:

一 Thưa Tôn giả, vì lý do gì, Tô.n giả có thể biết thế nào là bạn, thế nào 
không phải là bạn?
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Bồ-tát trình bày lý do qua các bài kệ:
93. Khi thấy, nó không cười,

Không đưa cặp mắt nhìn,
94. Với những hình tướng này, 

Bậc trí thấy nghe vậy5

Không hoan hỷ tiếp đón9 
Và làm điều trái nghịch. 
Biết nó không phải bạn, 
Biết nó là kẻ thù.

Như vậy, Bồ-tát nói lên ý nghia thế nào là bạn và không phải là bạn. Sau đó, 
ngài tu tập bốn vô lượng tâm, rồi đi lên Phạm thiên giới.

*来来

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh nuôi con voi là vị Tỷ-kheo đồng trú, con voi 

là vị Giáo thọ sư, hội chúng đạo sĩ là hội chúng của Như Lai và Sư trưởng hội 
chúng là Ta vậy.

§198. CHUYỆN CON VẸT RÃDHA (Rãdhạịãtaka) ự. II. 132)
Này con, ta đi xa...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo thối thất 

tinh tấn. Nghe nói, bậc Đạo sư hỏi:
一 Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông thối thất tinh tấn?
Vị ấy đáp:
—Bạch Thế Tôn, thật vậy.
Khi được hỏi vì lý do gì, vị ấy đáp:
-Vì con thấy một nữ nhân trang sức đẹp đẽ nên phiền não khởi lên.
Bậc Đạo sư nói với Tỷ-kheo ấy:
一 Này Tỷ-kheo, không thể canh giữ đàn bà được. Thuở xưa, có người đã sắp 

đặt việc canh cửa nhưng không có thể giữ họ được. Dầu ông có chiếm được đàn 
bà đi nữa, ông cũng không thể canh giữ họ được.

Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra làm con vẹt 

tên là Rãdha, và con vẹt em tên là Potthapãda. Khi còn trẻ, hai con vẹt bị một 
người thợ săn bắt được và đem cho một vị Bà-la-môn ở Ba-la-nại. Chúng được 
Bà-la-môn ấy săn sóc như con đẻ. Nhưng người vợ vị ấy theo ác giới, không ai 
canh giữ bà ta được.

Vị Bà-la-môn ấy có công việc phải đi xa và nói với hai con vẹt:
一 Này các con than, ta có công việc phải di, dâu ban ngày hay ban đêm, các 

con hãy xem mẹ con làm gì. Hãy xem kỹ có người đàn ông nào khác đến thăm 
mẹ không!
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Sau khi giao cho hai vẹt con coi sóc nữ Bà-la-môn, người cha ra đi. Nữ Bà- 
la-môn ở nhà liên hành động bât chánh, đêm ngày đêu có vô sô người đên và 
đi. Thấy vậy, Potthapãda nói với Rãdha:

一 Vị Bà-la-môn ra đi đã giao nữ Bà-la-môn cho chúng ta canh giữ. Nay bà 
đang làm ác hạnh, em sẽ nói với bà ấy.

Rãdha bảo đừng nhưng vẹt em không nghe. Rồi Potthapãda nói với nữ 
Bà-la-môn:

一 Thưa mẹ, vì sao mẹ làm ác hạnh?
Nữ Bà-la-môn ấy rất muốn giết Potthapãda nhưng làm bộ vỗ về nó và nói:
一 Này con thân, con là con của ta, từ nay vê sau, ta sẽ không làm như vậy 

nữa. Vậy này con thân, hãy đến đây!
Nữ Bà-la-môn làm bộ thương yêu gọi Potthapãda lại gần. Khi nó lại gần, 

nữ Bà-la-môn bắt nó và thét:
-Sao mày lại khuyên dạy ta à! Mày không biết lượng sức mình!
Nữ Bà-la-môn năm cô con vẹt, giêt nó và quăng xác vào lò.
Khi vị Bà-la-môn trở về, nghỉ ngơi xong, ông liền hỏi Bồ-tát:
-Này Rãdha thân, mẹ của chúng con như thê nào? Bà có làm tà hạnh 

hay không?
Hỏi vậy xong, vị Bà-la-môn đọc bài kệ đầu:
95. Này con, ta đi xa, Nay ta mới về nhà,

Mẹ con như thế nào, Có theo người khác không?
Rãdha trả lời:
一 Thưa cha thân, bậc Hiền trí không nói điều gì không đưa đến hạnh phúc, 

dầu sự việc ấy có xảy ra hay không.
Rãdha giải thích việc này với bài kệ thứ hai:
96. Đây không phải khéo nói, Dù nói đúng sự thật,

Như Potthapãda, Nay đã phải nằm chết,
Bị cháy dưới than hồng, Con sợ chung số phận.

Như vậy Bồ-tát thuyết pháp cho vị Bà-la-môn, và nói:
-Nay con cũng không thê sông trong nhà này.
Sau khi xin phép vị Bà-la-môn, Bô-tát bay đi vào rừng.

***
Sau khi kê pháp thoại này, bậc Đạo sư thuyêt giảng các sự thật. Cuôi bài 

giảng, vị Tỷ-kheo thối thất đã đắc quả Dự lưu và Ngài nhận diện tiền thân 
như sau:

一 Lúc bấy giờ, Potthapãda là Ãnanda, còn Rãdha là Ta vậy.
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§199. CHUYỆN NGƯỜI GIA CHỦ (Gahapatịịãtaka) ự. II. 135)
Cả hai, ta không nhẫn.,.
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo thối thất 

tinh tấn. Trong lúc nói chuyện, bậc Đạo sư bảo:
一 Không bao giờ có thể canh giữ nữ nhân được. Sau khi làm ác, chúng dùng 

mọi cách lừa dối chồng.
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xua, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát được sanh ra làm 

con một người gia chủ ở nước Kãsi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát lập gia 
đình. Người vợ mới cưới theo ác giới, thông gian với một người thôn trưởng. 
Bồ-tát biết được, tìm cách bắt quả tang.

Lúc bây giờ9 tât cả thóc lúa đêu bị trôi mât trong mùa mưa, vì thê có nạn đói. 
Nhimg đó cũng là thời các cây lúa bắt đầu mọc. Tất cả dân làng cùng đi đến vị 
thôn trưởng và thưa:

—Chúng tôi đang đói, hãy cho chúng tôi mượn cái gì để ăn. Hai tháng nữa, 
khi chúng tôi gặt hái, chúng tôi sẽ trả lúa.

Họ nhận được từ tay thôn trưởng một con bò già và ăn thịt con bò ấy. Một 
hôm, người thôn trưởng chờ Bồ-tát đi ra ngoài, liền đi vào nhà. Trong khi chúng 
đang hưởng hoan lạc với nhau thì Bồ-tát từ cổng làng đi về nhà. Người đàn bà 
ấy hướng mặt về phía cổng làng thấy Bồ-tát đi về, liền báo cho thôn trưởng biết. 
Thôn trưởng hoảng hốt run sợ. Nữ nhân ấy nói:

一 Chớ sợ, em đã có cách và bày miru. Hãy làm như ông đang đến đòi tiền 
thịt. Em sẽ leo lên vựa lúa đứng trước cửa và nói: "Không có hia!" Còn ông 
đứng giữa nhà đòi nằng nặc: "Nha chúng tôi có trẻ con. Hãy trả tiền thịt day!95

Nói vậy xong, nữ nhân ấy leo lên vựa lúa, ngồi trước cửa vựa lúa. Người 
kia đứng giữa nhà và la to:

-Hãy trả tiền thịt đi!
Nữ nhân ấy nói:
一 Trong vựa không có lúa. Khi nào gặt lúa, tôi sẽ trả. Hãy đi đi!
Khi vào nhà, Bồ-tát thấy chúng làm như vậy, liền suy nghĩ: uĐây là mưu mô 

do ác nữ nhân này bày ra", liền gọi người thôn trưởng và nói:
一 Này ông thôn trưởng, chúng tôi ăn thịt con bò già của ông, có hứa đên hai 

tháng nữa chúng tôi mới trả lúa. Nửa tháng chưa qua, sao nay ông lại đến đòi? 
Ông đến đây không phải vì lý do này, ông đến đây vì lý do khác. Tôi không 
ưa hành động của ông làm. Nữ nhân vô hạnh, ác giới này biết rằng trong vựa 
không có lúa, nay lại leo lên vựa lúa và nói to: uKhông có hia!” Còn ông lại bảo: 
í4Hãy đưa day!99 Ta không ưa hành động của hai người!
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Đê nêu rõ ý nghĩa này9 Bô-tát đọc những bài kệ:
97. Cả hai, ta không nhẫn,

Nữ nhân này leo lên,
Lại nói lớn lên rằng,

98. Nghe đây, ông thôn trưởng,
Mượn con bò già gầy,

Cả hai, ta không ưa. 
Đứng một bên vựa Ilia, 
“T6i không thể trả được!"
Ta sông cực khô thay, 
Sau hai tháng mới trả,
Ta không thích chuyện đó!Thời chưa đến, đòi nợ,

Nói vậy xong, Bô-tát năm lây cái búi tóc người thôn trưởng, kéo 
quăng gã xuống và nói:

ra sân

一 Mày là thôn trưởng lại vi phạm của cải trong nhà người khác!
Bồ-tát nói lên những lời mỉa mai, đánh gã cho đến kiệt sức, nắm cổ gã và 

tống ra ngoài nhà. Còn nữ nhân ác hạnh kia, Bồ-tát nắm lấy tóc? lôi nó từ vựa 
lúa xuống, đánh ngã nhào và dọa:

一 Nêu ngươi còn làm như vậy nữa, ngươi sẽ biêt tay ta!
Từ đây trở đi, tên thôn trưởng không dám nhìn ngôi nhà ây nữa, còn người 

vợ không dám phạm tội, cho đến ý nghĩ cũng không.

***
Sau khi nói lên pháp thoại này? bậc Đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối 

bài giảng, vị Tỷ-kheo thối thất đắc quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiền thân 
như sau:

一 Lúc bây giờ, người gia chủ trừng phạt tên thôn trưởng là Ta vậy.

§200. CHUYỆN GIỚI HẠNH TÓT LÀNH (Sữdhusĩlạịãtakà) ụ. II. 137)
Một người trẻ đẹp trai,..
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một vị Bà-la-môn.
Vị ây có bôn con gái và cũng có bôn người đàn ông đên câu hôn. Một 

người trai trẻ9 thân hình đẹp; một người tuổi đã già; một người sanh trong gia 
đình quý phái; một người có đức độ. Vị Bà-la-môn suy nghĩ: "Khi con gái có 
nhiều người cầu hôn, không biết nên gả cho người nào?" Vị Bà-la-môn suy 
nghĩ không thể quyết đoán được, nên tự bảo: “Su việc này cần phải trình bậc 
Chánh Đẳng Giác biết! Ta sẽ hỏi Ngài và ta sẽ gả cho ai là người xứng đáng 
trong những n^ười ấy." Nghĩ vậy xong, vị Bà-la-môn đem theo hương liệu và 
vòng hoa đi đên tinh xá. Đảnh lễ bậc Đạo sư xong, vị ây ngôi xuông một bên, 
bắt đầu kể lại việc và thưa:

一 Bạch Thế Tôn, giữa bốn người này, con không biết chọn ai.
Bậc Đạo sư nói:
一 Thuở trước cũng vậy, các bậc Hiền trí đã hỏi câu này, nhưng tái sanh 

nhiều lần5 ông không nhớ được.
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Rồi theo lời Bà-la-môn thỉnh cầu, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xua, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát được sanh ra trong 

một gia đình Bà-la-môn. Khi đên tuôi trưởng thành, Bô-tát đi học các tài nghệ 
ở Takkasilã, và khi về, trở thành vị Sư trưởng nổi tiếng nhiều phương.

Bấy giờ, một vị Bà-la-môn có bốn con gái và bốn người cầu hôn các cô gái 
ấy như trên đã nêu. Vị Bà-la-môn không biết nên gả cho người nào, tự nghĩ: 
"Sau khi hỏi Sư trưởng, ta sẽ gả chúng cho người nào xứng đáng nhất.” Người 
Bà-la-môn đi đến Sư trưởng, hỏi việc ấy và đọc bài kệ đầu:

Một người tuổi lại lớn,
Một người cỏ giới hạnh, 
Chúng tôi nên chọn ai?

Một người trẻ đẹp trai, 
Một người sanh quý phái, 
Tôi hỏi bậc Sư trưởng,

Nghe nói vậy, vị Sư trưởng trả lời: 
一 Một người đẹp trai và các đức tánh khác nhưng nếu không có giới hạnh 

thì cũng đáng chê trách. Chúng tôi chỉ thích những người có giới hạnh.
Để nêu lên ý nghĩ này, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai:
100. Thật tôt, người đẹp xinh, Người lớn tuôi nên trọng,

Cũng tốt, người thiện sanh, Nhưng ta thích đức hạnh.
Vị Bà-la-môn nghe theo lời của Sư trưởng và gả tất cả các con gái cho 

người đức hạnh.

99.

***
Bậc Đạo sư kể pháp thoại này xong, liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài 

giảng, vị Bà-la-môn đăc quả Dự lưu và Ngài nhận diện tiên thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, người này là vị Bà-la-môn, còn vị Sư trưởng có danh tiếng 

nhiêu phương là Ta vậy.
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VL PHẢM NATAMDALHA
(NATAMDALHAVAGGA)

§201. CHUYÊN NHÀ TÙ TRÓI BUỘC (Bandhanãgãrạịãtaka)35 ụ, II. 139)

35 Tham chiếu: s. I. 76, Bandhanasutta (Kinh Trói buộcỴ Thag； V. 187; Pháp củ kinh uÁi dục phẩm,, 法 
句經愛欲品(7.04. 0210.32. 0570c 16); củ thỉdụ kinh^Ái dục phẩm,, 法句譬喻經憂欲品(r.04. 
0211.32. 0600C22); Xuất diệu 仞边/工屜 phậm” 出曜•經欲品(rí)4： 0212.2. 0626c27); Pháp tạp yếu 
tụng kỉnh 项i dụic ph备m” 法集要頌經憂欲品(r04. 0213.2. 0778a02).

Bậc trí đã nói răng...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên5 bậc Đạo sư kể về một nhà tù.
Nghe nói, thời ấy một số đông kẻ trộm cướp là những người phá nhà, cướp 

đường, giết người, đã bị bắt và dẫn đến trước vua xứ Kosala. Vua sai trói chúng 
lại với còng sắt, dây thừng và xích sắt.

Khoảng ba mươi Tỷ-kheo ở quê muốn yết kiến bậc Đạo su, đã đi đến thăm 
viếng và đảnh lễ Ngài. Ngày hôm sau, trong khi đi khất thực, họ đi đến nhà tù 
và thây các tên trộm cướp ây. Sau khi đi khât thực trở vê9 vào buôi chiêu, họ yêt 
kiến đưc Như Lai và hỏi:

一 Bạch Thê Tôn, hôm nay trong khi chúng con đi khât thực, chúng con được 
thấy nhiều tên trộm cướp trong nhà tù, bị còng sắt, v.v... trói buộc, chịu đựng 
nhiều đau khổ. Chúng không thể chặt đứt các còng sắt trói buộc ấy để chạy trốn. 
Có sự trói buộc nào khác kiên cố hơn các dây trói buộc ấy chăng?

Bậc Đạo sư đáp:
-Này các Tỷ-kheo, đấy là những dây trói buộc về thân, tuy đau khổ nhưng 

còn nhẹ. Trái lại, những dây trói như tham ái đối với tài sản, lúa gạo, vợ con, 
v.v... còn mạnh hơn trăm lần, ngàn lần những dây trói buộc trên. Tuy vậy, những 
trói buộc ấy, dầu to lớn và khó chặt dứt, cũng đã bị các vị Hiền trí thuở xưa chặt 
đứt khi họ quyết chí đi đến Tuyết sơn và trở thành ẩn sĩ.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 

gia đình nghèo khổ. Khi Bồ-tát đến tuổi trưởng thành, người cha mạng chung. 
BÒ-tát làm thuê để nuôi mẹ. Bồ-tát không bằng lòng khi bà mẹ hỏi một người 
con gái cho Bồ-tát lập gia đình. Sau một thời gian, bà mẹ mất, thì người vợ đã 
cộ thai, Bồ-tát biết vợ mình có thai, nói với vợ:
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一 Này hiền thê, hãy làm thuê để sống. Tôi sẽ xuất gia.
Người vợ nói:
一 Em đang có thai. Chờ em sanh con và cha nó thấy đứa bé rồi hãy xuất gia.
Bồ-tát bằng lòng. Khi người vợ sanh xong, Bồ-tát nói:
—Này hiên thê, hiên thê đã sanh xong an toàn. Nay tôi sẽ xuât gia.
Người vợ nói:
一 Nay đứa con trai còn bú. Chờ cho nó hết bú? hãy đi.
Nhưng rôi người vợ lại có thai, Bô-tát suy nghĩ: uNêu ta châp nhận lời yêu 

câu của vợ, ta sẽ không thê đi được. Vậy không cho nàng biêt9 ta sẽ trôn và xuât 
gia." Bồ-tát không nói cho nàng biết, ban đêm thức dậy và ra đi. Những người 
giữ cửa thành bắt Bồ-tát? Bồ-tát nói:

一 Thưa các 6ng, tôi có bà mẹ phải nuôi, hãy thả tôi ra!
Bồ-tát làm cho họ thả mình ra, tạm trú tại một chỗ, rồi ra khỏi thành bằng 

công chánh, đi vào Tuyêt sơn và sông đời xuât gia làm vị đạo sĩ. Sau thời gian 
tu tập, đã đắc được các thắng trí và các thiền chứng, Bồ-tát sống sung sướng với 
cảnh giới thiền, sống tại dấy, Bồ-tát suy nghĩ: “Nhu vậy, ta đã cắt đứt dây trói 
buộc của phiền não, dây trói của vợ con thật khó chặt dứt", và nói lên nguồn 
cảm hứng của mình với những bài kệ:

101. Bậc trí đã nói rằng,
Còng sắt và gông gỗ,
Chính dục ái cường thịnh,
Đối với vợ và con,

102. Bậc trí đã nói rằng,
Chúng kéo lui5 lôi xuống,
Bậc trí chặt đứt chúng, 
Đoạn tận các dục lạc,

Như vậy, sau khi nói lên lời cảm hứng, Bồ-tát hành trì thiền định không 
gián đoạn, rồi sanh lên thế giới Phạm thiên.

头**

Sau khi thuyêt pháp thoại này, bậc Đạo sư giảng các sự thật. Cuôi bài giảng, 
một số vị đắc Dự lưu đạo, một số đắc Nhất lai đạo? một số đắc Bất lai dạo, một 
số đắc A-la-hán đạo.

Rồi Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bây giờ, người mẹ là Mahãmãyã, người cha là Đại vương Suddhodana 

(Tịnh Phạn), người vợ là mẹ của Rãhula (La-hầu-la), người con trai là Rãhula. 
Vị từ bỏ vợ con và trở thành người xuất gia là Ta vậy.

"Không phải trói buộc chặt, 
Cùng các loại dây trói,
Đối với ngọc, bông tai, 
Mới thật chính buộc ràng!" 
"Chính chúng trói buộc chặt, 
Mềm mỏng nhưng khó thoát.99 
Tất cả trói buộc này,

36 眼 V. 345, 346.

Không chờ đợi? ước mong.36
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§202. CHUYỆN TÁNH NGHỊCH NGỢM (KeỊisĩlajãtaka)31 ụ. II. 142)

37 Tham chiếu: s. II. 279, Lakuụdakabhaddiyasutta (Kinh Lakundaka Bhaddiya); Tạp.雜(T.02. 
0099.1063. 0276a22); Biệt Tạp.別雄(「02. 0100.2. 0374al9). '

Thiên nga, cò, chim công...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về Tôn giả Lakuntaka 

hiền thiện.
Tôn giả được danh tiếng trong giáo pháp của đức Phật là người có trí tuệ, 

nói lời dịu ngọt, thuyết pháp dịu ngọt, đạt được biện tài, hoàn toàn đoạn tận các 
phiên não. Nhxmg trong tám mươi bậc Trưởng lão9 Tôn giả là vị nhỏ nhât vê 
thân hình, như một người lùn. Tôn giả Lakuntaka có dáng như một Sa-di nhỏ 
bé, như được nuôi để làm trò chơi.

Một hôm, Tôn giả đi đến cổng Kỳ Viên để đảnh lễ đức Như Lai. Lúc ấy, 
cũng có khoảng ba mươi Tỷ-kheo ở quê lên với mục đích đảnh lễ bậc Đạo sư. 
Khi vào Kỳ Viên, thây Trưởng lão ây trong khu vực tinh xá, họ tưởng Trưởng 
lão là một Sa-di. Họ năm góc y của Trưởng lão, năm tay, xoa đâu, bóp mũi, năm 
lắc tai và đối xử nặng nề với Trưởng lão.

Rồi các Tỷ-kheo để y bát một bên, đi đến đảnh lễ bậc Đạo sư và ngồi xuống 
một bên. Sau khi được bậc Đạo sư thân mật hỏi thăm, các Tỷ-kheo ấy hỏi:

一 Bạch Thế Tôn, chúng con nghe nói có Tôn giả Lakuntaka hiền thiện là đệ 
tử của Thế Tôn, một vị thuyết pháp rất dịu ngọt, nay Tôn giả ở đâu?

—Này các Tỷ-kheo, các ông có muốn yết kiến Tôn giả ấy không?
- Thưa có, bạch Thế Tôn.
一 Này các Tỷ-kheo5 người mà các ông đã thây ở gân công; người mà các ông 

đã năm góc y, đã đôi xử nặng nê, thô 10 khi các ông đen, chính la Tôn giả ây!
一 Bạch Thế Tôn, vì sao một đệ tử đã được những gì cao thượng, thành tựu 

đây đủ đại nguyện mà không có một chút uy lực?
Đạo sư nói:
-Vì tự mình đã làm ác nghiệp.
Rồi theo thỉnh cầu của các Tỷ-kheo ấy, Ngài kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát làm Thiên chủ Đấ- 
thích. Lúc bấy giờ, Vua Brahmadatta không thể chịu đựng khi nhìn thấy con 
voi, con ngựa hay con bò đã già yếu. Vua có tánh nghịch ngợm, thấy người và 
vật như vậy liền đánh đuổi đi; thấy cỗ xe cũ kỹ liền cho đập nát; thấy các bà 
già, vua gọi vào và đánh trên bụng, khiến họ ngã rồi dựng đứng họ lên và dọa 
nạt họ; thấy những ông già, vua bắt họ lăn lộn giữa đất và chơi đùa như những 
người nhào lộn.
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Nếu không thấy ai nhtrng nghe tại một nhà nọ có một người già, vua bèn 
cho gọi vào và đùa giỡn. Mọi người xâu hô đưa cha mẹ mình ra khỏi nước, 
không còn có người hàu hạ cha mẹ. Các người hầu cận cũng nghịch ngợm như 
vậy. Vì thiếu đạo đức nên khi họ chết, họ bị đọa vào bốn đọa xử (địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh và a-tu-la), còn hội chúng chư thiên bị tổn giảm.

Đế-thích không thấy các thiên tử mới sanh, liền tìm hiểu nguyên nhân và 
quyết định: "Ta sẽ nhiếp phục nhà vua ấy." Đế-thích hóa thân làm một ông già, 
đặt hai ghè sữa bơ trên một cỗ xe gỗ cũ kỹ tồi tàn, thắng vào xe hai con bò già 
và đi dự ngày hội lớn. Vua Brahmadatta cưỡi trên lưng voi được tô điểm rực rỡ, 
đi nhiễu xung quanh thành được trang hoàng lộng lẫy khắp nơi.

Khi ấy, Đấ-thích mặc áo rách rưới? đánh cỗ xe này đi đến gặp vua. Vua thấy 
cỗ xe cũ kỹ liền sai đuổi nó đi. Quân hầu nói:

一 Thưa Thiên tử, cỗ xe nào, chúng con không thấy.
Do thần lực của mình, Đế-thích chỉ để riêng vua thấy cỗ xe mà thôi. Đế- 

thích đánh xe nhiều lần trên đầu vua, rồi đập cái ghè sữa bơ trên đầu vua và 
quay xe trở lại đập vỡ ghè sữa bơ thứ hai, và từ trên đầu của vua, khắp nơi mọi ， r r y

phía sữa bơ chảy xuông. Như vậy, Đê-thích quây rây, hành hạ vua trông thật 
đáng thương. Sau khi thấy vua khốn khổ như vậy? Đế-thích làm cỗ xe biến 
mất, rồi hiện thân Bế・thích, tay cầm cái chùy kim cương, đứng trên hư không 
và nói:

-Này tên vua ảc hạnh và phi phảp kia, ngươi sẽ không già sao? Thân của 
ngươi sẽ không bị tuổi già tấn công sao? Sao ngươi lại thích đùa nghịch, hành 
hạ làm khổ nhục những người lớn tuổi? Chính do các việc của ngươi làm mà 
dân chúng chết đi tràn đầy bốn đọa xứ vì chúng không thể nuôi dưỡng cha mẹ. 
Nếu ngươi không từ bỏ hành động này, ta sẽ đánh vỡ đầu ngươi với chùy kim 
cương. Bắt đầu từ nay, ngươi chớ làm như vậy nữa!

Sau khi dọa nạt vua, Đế-thích nói lên công đức của cha mẹ và trình bày 
những lợi ích của các hành động kính trọng người lớn tuổi. Giáo huấn xong, 
Đê-thích trở vê trú xứ của mình. Từ đây, vua không còn khởi tâm làm các việc 
như trước nữa.

***
Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc Đạo sư nhân danh bậc Chánh Đẳng 

Giác, đọc những bài kệ này:
103. Thiên nga, cò, chim công,

Tất cả sợ sư tử,
104. Cũng vậy giữa mọi người, 

Vị ấy thật vĩ đại, 
Không hề được như vậy.

Vòi và nai có đốm,
Dù chúng không ngang bằng.
Còn trẻ nhưng có trí, 
Kẻ ngu dầu thân lớn,
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Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư thuyêt giảng các sự thật. Cuôi bài 
giảng ấy, một số Tỷ-kheo đắc quả Dự lưu, một số đắc quả Nhất lai, một số đắc 
quả Bất lai, một số đắc quả A-la-hán và Ngài nhận diện tiền thân như sau:

一 Lúc bấy giờ, vua là Lakundaka hiền thiện, vì tánh nghịch ngợm đối với 
người khác nên bị trêu ghẹo lại, còn Đe-thích là Ta vậy.

§203. CHUYỆN TU TẬP TỪ TÂM (Khandhavattạịãtaka)3S ự. II. 144)

38 Xem/í. II. 72, AhirãỊasutta (Kỉnh Vua các loài rắrì); Vìn. II. 105; JPTS. 1893, p. 64.

Ta khởi lên từ tâm..,
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo.
Trong khi đang ngồi chẻ củi ở cửa nhà tắm5 một con rắn bò từ khúc cây mục 

ra cắn vào ngón chân của Tỷ-kheo ấy và vị ấy chết ngay tại chỗ. Tỷ-kheo ấy 
chêt như thê nào cả tinh xá đêu biêt rõ. Các Tỷ-kheo ngôi tại pháp đường băt 
đầu nói chuyện sau đây:

一 Thưa Hiền giả, nghe nói Tỷ-kheo tên này đang ngồi chẻ củi tại cửa nhà 
tăm, bị răn căn và chêt tại chô.

Bậc Đạo sư đi đến và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, nay các ông ở đây đang bàn vấn đề gì?
Khi được biêt vân đê này5 bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo? nếu Tỷ-kheo ấy đối với bốn loại gia đình vua rắn có 

khởi lên lòng từ thì con răn đã không căn vị ây. Các vị tu khô hạnh xưa, khi đức 
Phật chưa ra đời, tu tập lòng từ đôi với bôn loại gia đình vua răn, nên đã thoát 
khỏi sự sợ hãi khởi lên cho bốn loại gia đình vua rắn ấy.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 

đình một Bà-la-môn ở nước Kãsi. Khi đến tuổi trưởng thành^ Bồ-tát đoạn tận 
các dục, xuất gia làm đạo sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng, rồi xây 
dựng am that tại một khúc quanh của sông Hăng gân chân Tuyêt sơn và sông 
tại đấy, vui hưởng thiền lạc cùng với chúng đạo sĩ vây quanh.

LÚC bây giờ, có nhiêu loại răn trên bờ sông Hăng làm hại các vị đạo sĩ và 
phân lớn các vị ây mạng chung. Các vị tu khô hạnh trình chuyện ây với Bô-tát. 
Ngài liền họp tất cả vị tu khổ hạnh lại và nói:

一 Nếu các ông tu tập từ tâm đối với bốn loại gia đình vua rắn này, các con 
rắn sẽ không cắn các ông; do vậy? bắt đầu từ nay, hãy tu tập từ tâm như vậy đối 
với bốn loại vua rắn!

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 38
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105. Ta khởi lên từ tâm, Với Virũpakkha,
Ta khởi lên từ tâm , Với Erãpatha,
Ta khởi lên từ tâm, Với Chabbyãputtã,
Ta khởi lên từ tâm, Kanhãgotama.

Như vậy, sau khi nêu tên bôn gia đình vua răn5 Bô-tát nói:
-Nếu các ông có thể tu tập từ tâm đối với những loài vật này thì các con rắn 

không cắn và không bức hại các ông.
Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai:

Với các loài không chân,
Với các loài hai chân, 
Với các loài bốn chân, 
Nhiều chân hoặc không chân5

Như vậy? sau khi nêu rõ sự tu tập từ tâm của mình, Bồ-tát nói lên lời cầu 
nguyện với bài kệ:

Hỡi các loài không chân,
Hỡi các loài hai chân,
Hỡi các loài bốn chân,
Hỡi các loài nhiều chân,

Rồi nêu rõ sự tu tập không hạn chế, Bồ-tát đọc thêm bài kệ này:
Tất cả loài hữu tình, 
Có mặt ở trên đời, 
Chớ có làm điều ác!

Ta khởi lên lòng từ. 
Ta khởi lên lòng từ. 
Ta khởi lên lòng từ. 
Ta khởi lên lòng từ.

Chớ có làm hại Ta! 
Chớ có làm hại Ta! 
Chớ có làm hại Ta! 
Chớ có làm hại Ta!

Tất cả loài chúng sanh, 
Phàm tất cả sanh loại? 
Mong được thấy tốt lành, 

Như vậy, Bồ-tát nói: 
一 Hãy tu tập từ tâm đối với tất cả mọi loài chúng sanh không có hạn chế! 
Rồi Bồ-tát tán thán công đức của Ba ngôi báu với thính chúng: 
106. Vô lượng là Phật! Vô lượng là Pháp!

Vô lượng là Tăng! 
Bồ-tát nói tiếp:
一 Hãy ghi nhớ công đức của Ba ngôi báu này!
Sau khi trình bày công đức Ba ngôi báu là vô lượng, Bồ-tát nêu rõ các 

chúng sanh đêu có hạn lượng, Bô-tát nói thêm:
一 Các loài bò sát, các loài rắn, các loài bò cạp, các loài một trăm chân, các 

loài nhện, các loài rắn mối9 các loài chuột đều có hạn lượng.
Rồi Bồ-tát lại nói:
一 Vì tham dục trong nội tâm của những chúng sanh này khiến chúng có 

hạn lượng.
Sau khi nêu rõ như vậy9 Bồ-tát nói thêm:
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一 Mong rằng chúng ta sẽ được bảo vệ ngày đêm đối với các chúng sanh có 
hạn lượng này nhờ uy lực của Ba ngôi báu vô lượng. Vì vậy, hãy ghi nhớ công 
đức của Ba ngôi báu!

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này để nêu rõ việc cần phải làm thêm nữa:
Nay ta được che chở, 
Hãy đi xa, tránh xa! 
Và bảy đức Phật-đà?

Nay ta được bảo vệ,
Hỡi các loài sanh vật,
Con đảnh lễ Thế Ton,
Chư Phật đã tịch diệt.

Như vậy? Bồ-tát khuyên:
- Trong khi đảnh lễ, hãy ghi nhớ bảy đức Phật!
Rồi Bồ-tát trao thần chú che chở này cho các đạo sĩ. Bắt đầu từ đấy, các 

đạo sĩ vâng theo lời khuyên dạy của Bồ-tát5 tu tập từ tâm, ghi nhớ công đức chư 
Phật. Như vậy, nhờ các đạo sĩ ấy ghi nhớ các công đức chư Phật, tất cả các loài 
rắn đều bỏ đi. Còn Bồ-tát tu tập các Phạm trú (bốn vô lượng tâm) và được sanh 
lên Phạm thiên giới.

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
—Thời ây? hội chúng đạo sĩ là hội chúng của Như Lai, còn Sư trưởng hội 

chúng là Ta vạy.

§204. CHUYỆN CON QUẠ VĨRAKA (Vữakạịãtaka)39 ụ. II. 148)

39 Xem Cv. VII. 198.

Hỡi này Vĩraka...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về sự bắt chước bậc Thiện Thệ.
Sau khi hai vị Trưởng lão đưa hội chúng của Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) về? 

bậc Đạo sư hỏi các Trưởng lão:
一 Này Sãriputta (Xá-lợi-phất), khi Devadatta thấy các ông, kẻ ấy đang 

làm gì?
Họ đáp:
- Devadatta bắt chước bậc Thiện Thệ.
Bậc Đạo sư nói:
一 Này Sãriputta, không phải chỉ nay Devadatta mới làm theo Ta và gặp nạn. 

Thuở trước, kẻ ấy cũng đã như vậy rồi.
Rồi theo lời Trưởng lão thỉnh cầu, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra làm con quạ 

nước ở dưới chân Tuyết sơn và sống gần một cái hồ. Vĩraka là tên của Bồ-tát.
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LÚC bấy giờ, tại nước Kãsi có nạn đói. Dân chúng không thể cho quạ ăn 
hay làm lễ cúng cho các dạ-xoa và các loại rắn. Phần lớn các con quạ từ bỏ các 
địa phương có nạn đói và đi vào rừng. Tại dấy, có con quạ trú ở Ba-la-nại tên 
là Savitthaka, đem theo quạ mái đi đên chỗ của Vĩraka và dựa vào hồ nước ấy 
làm chỗ ở một bên.

Một hôm, con quạ ây tìm môi ăn tại hô9 thây Vĩraka lặn xuông hô ăn cá 
rồi đi lên và phơi, thân cho khô. Nó nghĩ: "Nương tựa con quạ này có thể được 
nhiều cá, vậy ta hãy hầu Í16.” Nghĩ vậy xong, quạ Savitthaka đến gàn Vĩraka. 
Vĩraka hoi:

一 Này bạn, bạn đến có việc gì?
Savitthaka đến gần đáp:
一 Thưa ngài, tôi muốn hầu hạ ngài.
Khi được Vĩraka ưng thuận, quạ Savitthaka bắt đầu hầu hạ Vĩraka. Từ đấy 

về sau, Vĩraka ăn vừa đủ cá để nuôi sống, số còn lại nó đem cho Savitthaka 
ngay khi vừa bắt được cá; và khi Savitthaka đã ăn vừa đủ để nuôi sống, nó đem 
sô còn lại cho con quạ mái vợ nó. Sau một thời gian, Savitthaka khởi lên lòng tự 
ái: "Con quạ nước này màu đen, ta cũng màu đen. Nó có mắt, có mỏ, có chân, 
ta cũng không khác gì nó. Bắt đầu từ nay5 ta không cần những con cá nó bắt, ta 
sẽ tự bắt ca." Nó đi đến Vĩraka và nói:

-Này bạn, băt đâu từ nay, tự tôi sẽ đi xuông hô băt cá.
Vĩraka nói:
-Này bạn, bạn sanh ra không thuộc gia đình loài quạ xuống sông bắt cá, 

vậy chớ tự hại mình!
Dầu được Vĩraka<ngăn chặn, quạ Savitthaka vẫn không nghe lời. Nó xuống 

hồ, lặn vào trong nước, nhimg nó bị mắc vào giữa đám rong, chỉ trồi lên cái mỏ. 
Savitthaka không thể thở được và đã chết dưới nước. Con quạ cái không thấy 
nó trở về, liền đi đến tìm Vĩraka để hỏi tin:

一 Thưa ngài, Savitthaka không thấy về, không biết chàng ở đâu?
Rồi nó đọc bài kệ đầu: 
107. Hỡi này Vĩraka,

Với giọng nói dịu ngọt,
Cổ như cổ chim công,

Bạn có thấy con chim, 
Đấy là chồng của tôi, 
Tên Savitthaka?

Nghe quạ mái nói, Vĩraka trả lời: 
一 Này bạn, tôi biết chồng bạn đi đâu rồi.
Nói vậy xong, Vĩraka đọc bài kệ thứ hai:
108. Con chim có thể đi5

Luôn luôn nó được ăn,
Còn Savitthaka,
Mắc vướng trong đám rong,

Trong nước, trên đất liền, 
Các loại cá tươi sống. 
Bắt chước loài chim ấy, 
Và đã chết tại đấy.
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Nghe nói vậy, con quạ mái than khóc và bay trở về Ba-la-nại.
***

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, Savitthaka là Devadatta, còn Vĩraka là Ta vậy.

§205. CHUYỆN CÁ SÔNG HÃNG (Gangeyyạịãtaka) (J. II. 151)
Bầy cả sông Hằng đẹp...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về hai Tỷ-kheo trẻ. Tương 

truyền, có hai thiện nam tử trú ở Xá-vệ, xuất gia trong giáo pháp nhưng không 
tu tập quán bất tịnh5 tham đắm sắc đẹp của mình và đi chỗ nào cũng khoe 
khoang sắc đẹp.

Một hôm, hai người ấy tranh nhau khoe sắc đẹp và bắt đầu tranh luận. Thấy 
một Trưởng lão già ngồi không xa bao nhiêu, họ nghĩ: này sẽ biết giữa hai 
chúng ta ai đẹp, ai không đẹp/9 Họ đến hỏi:

一 Thưa Tôn giả, giữa chúng tôi ai đẹp hơn?
Vị ấy trả lời:
—Này các Hiên giả, ta đẹp hơn các ông.
Các Tỷ-kheo nói:
—Ong già này5 không trả lời điêu chúng ta hỏi? lại trả lời điêu chúng ta 

không hỏi.
Sau khi măng nhiêc vị ây, họ bỏ đi. Câu chuyện ây được chúng Tỷ-kheo 

biết rõ. Rồi một hôm, tại pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện ấy:
一 Thưa các Hiền giả, nghe nói vị Trưởng lão già cả làm xấu hổ các Tỷ-kheo 

trẻ ấy vì họ quá say mê sắc đẹp của mình.
f

Bậc Đạo sư đên pháp đường và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo5 các ông ngôi họp ở đây đã bàn luận chuyện gì?
Khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay các người trẻ ây mới tán thán săc 

đẹp của mình. Thuở xưa, chúng đi chỗ nào cũng khoe khoang sắc đẹp như vậy.
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm một thần 

cây ở trên bờ sông Hằng. Lúc bấy giờ, ở tại chỗ sông Hằng và sông Yamunã giao 
nhau, có hai con cá gặp nhau, một con ở sông Hằng, một con ở sông Yamunã. 
Vì cãi nhau: "T6i đẹp, bạn dqp", chúng bắt đầu cuộc tranh luận. Chúng thấy 
một con rùa nằm không xa bao nhiêu trên bờ sông Hằng, liền nói:

一 Vị này sẽ cho biết giữa chúng ta ai đẹp hơn ai?
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Nghĩ vậy chúng đi đến gặp con rùa và hỏi:
一 Thưa bác rùa, con cá ở sông Hằng đẹp? hay con cá ở sông Yamunã đẹp?
Con rùa đáp:
—Con cá ở sông Hăng đẹp, con cá ở sông Yamunã cũng đẹp, nhưng ta đẹp 

hơn rất nhiều so với hai ngươi!
Rồi để nêu rõ ý nghĩa này, con rùa đọc bài kệ đầu:
109. Bây cá sông Hăng đẹp9 Yamunã cũng đẹp, 

Nhưng vật bốn chân này, cổ dài như đòn gánh, 
Tròn trịa như cây bàng, Tuyệt đẹp hơn tất cả!

Hai con cá nghe rùa nói vậy5 liền kêu to:
一 Ôi, lão rùa ác độc kia, lão không trả lời câu chúng ta hỏi, lại trả lời khác đi!
Rồi chúng đọc bài kệ thứ hai:
110. Điều hỏi, không trả lời, Trả lời khác câu hỏi,

Chỉ biết tự khen mình, Ta không ưa điều ấy!

Sau khi kể pháp thoại này5 bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, hai con cá là các Tỷ-kheo trẻ, con rùa là vị Trưởng lão, còn 

vị thần cây ở trên bờ sông Hằng đã chứng kiến câu chuyện này là Ta vậy.

§206. CHUYỆN CON NAI NÚI (Kurungamigạịãtaka) ụ. II. 152)
Này rùaf hãy dùng răng...
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Devadatta (Đề-bà-đạt-đa). 

Lúc bấy giờ, bậc Đạo sư nghe Devadatta âm mưu sát hại Ngài, Ngài liền nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới âm mưu sát hại Ta. 

Trong thời quá khứ, kẻ ấy cũng đã như vậy rồi.
Rôi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con nai núi, 

sống tại một bụi cây ở trong rừng không xa một cái hồ bao nhiêu; trên một ngọn 
cây gần hồ có một con chim gõ mõ làm tổ, trong hồ lại có một con rùa. Như vậy, 
ba con vật làm bạn với nhau và sống chung trong tình thương yêu nhau.

Một người thợ săn đang đi trong rừng nhận thấy dấu chân của Bồ-tát gần 
bến nước. Anh ta đặt một cái bẫy thòng lọng bằng da vững chắc như sợi dây 
bằng sắt, rồi bỏ đi. Bồ-tát đi đến uống nước trong canh một, bị mắc vào bẫy, 
liền lớn tiếng kêu cứu. Nghe tiếng kêu của Bồ-tát, lập tức chim gõ mõ từ ngọn 
cây bay xuống và con rùa từ dưới nước bò lên và bàn bạc chuyện phải làm. Con 
chim gõ mõ nói với con rùa:
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一 Này bạn, bạn có răng, hãy cắn đứt cái bẫy này! Còn tôi sẽ đi lập kế làm 
thê nào cho người thợ săn không thê đên đây được. Như vậy, hai chúng ta nô 
lực tối đa để bạn chúng ta khỏi mất mạng.

Để nêu rõ ý nghĩa của việc này, con chim gõ mõ đọc bài kệ đầu:
111. Này rùa, hãy dùng răng, Căn đứt cái bây da, 

Ta sẽ làm thợ săn, Không thể đến gần ta.
Con rùa bắt đầu nhai cắn sợi dây bằng da. Còn con chim gõ mõ đi vào làng 

người thợ săn để lập kế hoãn binh. Trời vừa tảng sáng, người thợ săn đã cầm 
con dao ra đi. Ngay khi con chim thấy anh ta ra khỏi trước cửa, nó kêu lên, đập 
đôi cánh và đánh vào miệng anh ta. Người thợ săn suy nghĩ: “Ta bị một con 
chim điêm xâu dánh", liên trở vào năm một lát, rôi câm dao đứng dậy.

e y y y
Con chim suy nghĩ: "Người này lân đâu đi ra băng cửa trước, nay sẽ đi ra 

băng cửa sau." Biêt vậy, nó liên bay đậu phía sau nhà. Người thợ săn cũng nghĩ: 
"Khi ta đi ra cửa trước, ta thấy một con chim điềm xấu. Nay ta sẽ đi ra bằng 
cửa sau." Vì vậy, anh ta đi ra bằng cửa sau. Nhưng con chim lại kêu lên9 bay 
đến và đánh vào miệng anh ta. Người thợ săn thấy mình bị con chim điềm xấu 
đánh lần thứ hai ở miệng, suy nghĩ: "Con chim này không cho ta ra di.” Vì vậy? 
anh ta trở vào nằm xuống cho đến sáng và khi mặt trời đã lên cao, anh ta mới 
cầm dao ra đi.

Con chim gõ mõ vội vàng bay đi trước và nói với Bồ-tát:
—Người thợ săn sắp tới.
Lúc bấy giờ, con rùa đã nhai đứt tất cả sợi dây da, chỉ trừ một sợi. Cái răng 

của nó như săp bị rụng ra và miệng nó lâm đây máu. Bô-tát thây người thợ săn 
trẻ cầm dao trong tay đi đến nhanh như chớp, liền giựt đứt sợi dây và chạy vào 
rừng. Con chim gõ mõ bay lên đậu trên ngọn cây. Con rùa quá yêu nên năm tại 
chô. Người thợ săn quăng con rùa vào cái túi và treo túi ây trên một khúc cây. 
Bô-tát trở lui nhìn, biêt con rùa bị băt, liên quyêt định sẽ cứu sông bạn. Vì thê, 
nai liên giả vờ mât sức đứng ra đê người thợ săn thây. Người thợ săn nghĩ: "Con 
vật này yếu đuối rồi, ta sẽ giết n6", liền cầm dao đuổi theo Bồ-tát.

Bồ-tát dụ anh ta chạy vào rừng. Khi anh ta chạy đã xa, Bồ-tát tẩu thoát khỏi 
anh ta và dùng một con đường khác trở về nhanh như gió. Nai lấy cặp sừng 
nhấc bổng cái túi rơi xuống đất, rồi phá bỏ cái túi và cứu con rùa ra. Con chim 
gõ mõ từ trên cây bay xuống, Bồ-tát khuyên bảo cả hai bạn:

-Tôi nhờ hai bạn cứu mạng sông, tôi đã làm những gì cân phải làm đê cứu 
hai bạn. Nay người thợ săn săp tới băt các bạn, vậy này bạn chim gõ mõ, hãy 
đem các con của mình dời đi nơi khác. Còn bạn rùa, hãy lặn xuống nước.

Và chúng làm đúng như vậy.
Bậc Đạo sư nhân danh bậc Giác Ngộ đọc bài kệ thứ hai:
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112. Con rùa bò xuông nước, Con nai chạy vào rừng,
Còn con chim gõ mõ, Từ trên ngọn cây cao,
Vội đem bầy con nhỏ, Bay xa thật là mau.

Người thợ săn đi đến chỗ ấy, không thấy con vật nào cả. Anh ta thấy cái túi 
rách, đành lượm túi lên, lòng đầy buồn bực và đi về nhà.

Còn ba con vật ây làm bạn với nhau, trọn đời sông trong tình bạn không bị 
gián đoạn và rồi lúc chết chúng đi theo nghiệp của mình.

***
Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ người thợ săn là Devadatta, con chim gõ mõ là Sãriputta (Xá- 

lợi-phất), con rùa là Moggallãna (Mục-kiền-liên) và con nai là Ta vậy.

§207. CHUYỆN VUAASSAKA (Assakạịãtaka) ụ. II. 154)
Chỉnh chỗ này tôi sống...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê vê một người luyên ái vợ cũ. 

Tỷ-kheo ấy được bậc Đạo sư hỏi:
一 Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông bị ái nhiễm?
Vị ấy đáp:
一 Thưa có thật vậy.
Bậc Đạo sư hỏi:
一 Ông luyến ái ai?
Tỷ-kheo đáp:
一 Con luyên ái vợ cũ.
Bậc Đạo sư nói:
-Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông luyến ái nữ nhân ấy. Thuở trước, vì 

luyen ái nữ nnan ay, ông đã gặp đau khô lớn.
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, tại nước Kãsi, Vua Assaka trị vì thành Potali. Hoàng hậu tên là 

Ubbarĩ rất được vua yêu thương. Hoàng hậu khả ái, kiều diễm vượt xa sắc đẹp 
của các nữ nhân, dù chưa bằng một thiên nữ. Sau một thời gian, bà bị bệnh và 
mạng chung. Khi hoàng hậu mạng chung, vua sầu khổ, đau đớn, ưu tư. Vua để 
xác hoàng hậu năm trong một cái hòm, ướp với dâu và chât dẻo đặt dưới long 
sàng. Vua đau khổ nằm dài, không ăn, khóc lóc, than thở. Mẹ cha, các bà con 
khác, thân hữu và các cận thần, Bà-la-môn5 gia chủ... đều đến khuyên giải:

-Thưa Đại vương, chớ sâu muộn. Cuộc đời là vô thường.
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Nhưng họ không thể làm vua nghe lời. Trong khi vua than khóc như vậy, 
bảy ngày đã trôi qua.

Lúc bấy giờ, Bồ-tát làyị tu khổ hạnh đã đạt được năm thắng trí và tám thiền 
chứng, trú dưới chân Tuyết sơn. Ngài đầy đủ trí tuệ giác ngộ, và với thiên nhãn 
nhìn cõi Diêm-phù-đề, ngài thấy vua than khóc như vậy? liền quyết định giúp đỡ 
cho vị vua này. Bồ-tát dùng thần lực bay trên hư không rồi hạ xuống khu vườn 
của vua và ngồi xuống trên phiến đá tế lễ như một hình tượng bằng vàng. Rồi 
một thanh niên Bà-la-môn trú ở thành Potali đi đến khu vườn, thấỵ Bồ-tát, đảnh 
lễ ngài và ngồi xuống. Bồ-tát nói chuyện thân mật với thanh niên ấy vả hỏi:

一 Này cậu thanh niên, nhà vua có theo Chánh pháp không ?
一 Thưa có, bạch Tôn giả, vua theo Chánh pháp. Nhưng hoàng hậu của vua 

vừa mạng chung, vua cho đặt thân hoàng hậu trong một cái hòm, nằm dài bên 
cạnh than khóc, nay đã là ngày thứ bảy. Sao Tôn giả không giải thoát vua khỏi 
nỗi đau khổ lớn như vậy? Nay là thời gian thích hợp để Tôn giả nhiếp phục nỗi 
đau khổ của nhà vua.

一 Này cậu, ta không biết nhà vua, nhưng nếu vua đến hỏi ta, ta sẽ nói cho 
vua biết chỗ đầu thai của hoàng hậu và khiến nàng nói cho vua nghe.

-Vậy thưa Tôn giả, hãy ngồi lại đây cho đến khi tôi đưa vua đến.
Thanh niên ấy được Bồ-tát hứa, liền đi đến cung vua, báo tin ấy và 

khuyên vua:
一 Đại vương nên đi đến gặp vị có thiên nhãn ấy.
Vua nói:
-Trẫm sẽ thấy hoàng hậu!
Vua vô cùng hoan hỷ ngự lên xe, đi đến đảnh lễ Bồ-tát, ngồi xuống một bên 

và hỏi:
一 Có đúng sự thật chăng, trẫm nghe nói Tôn giả biết được chỗ đàu thai của 

hoàng hậu?
-Tôi có biết, thưa Đại vương.
一 Hoàng hậu thọ sanh ở đâu?
一 Thưa Đại vương, hoàng hậu say mê săc đẹp của mình, vì vậy đã sông 

phóng dật, không làm các thiện nghiệp, nay sanh làm con sâu nhỏ ăn phân ngay 
chính trong vườn này.

一 Trẫm không tin chuyện ấy.
一 Nay tôi sẽ chỉ hoàng hậu cho Đại vương và bảo hoàng hậu nói cho Đại 

vương rõ.
Bồ-tát dùng thần lực của mình và ra lệnh:
一 Cả hai con vật đang lăn một hòn phân bò hãy đi đến trước mặt vua!
Bô-tát sai khiên hai con sâu đi đên như vậy rôi chỉ một con và nói:
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-Thưa Đại vương, đây là Hoàng hậu UbbafT của Đại vương. Nó bỏ Đại 
vương đi theo sau con sâu ăn phân làm chồng nó. Đại vương hãy nhìn xem!

-Thưa Tôn giả, Hoàng hậu Ubbaiĩ sanh ra làm con sâu ăn phân ư? Trẫm 
không tin được chuyện ấy!

一 Thưa Đại vương, tôi sẽ bảo nó nói lên.
一 Thưa Tôn giả, hãy bảo nó nói đi.
Bồ-tát nói với thần lực của mình:
一 Này Ubbarĩ!
Con sâu nói bằng tiếng người, đáp lại:
一 Thưa Tôn giả, cái gì ạ?
Bồ-tát hỏi:
一 Ngươi hãy nói tiền thân của ngươi tên là gì?
一 Thưa Tôn giả, trước tôi là Ubbarĩ, hoàng hậu của Vua Assaka.
Con sâu đáp. Bồ-tát hỏi tiếp:
一 Nay ngươi thương yêu Vua Assaka hay con sâu ăn phân này là chồng 

của ngươi?
一 Thưa Tôn giả, trong đời sống trước đây của tôi, tôi đã sống với vua và 

cùng thưởng thức sắc, thanh, hương, vị, xúc trong ngôi vườn này. Nhưng vì 
qua nhiều đời sống chết cho đến nay, tôi không biết vua là ai! Tôi sẵn sàng 
giết Vua Assaka và lấy máu từ cổ vua để bôi hai bàn chân con sâu ăn phân là 
chồng của tôi!

Rồi giữa hội chúng của vua, con sâu đọc những bài kệ này bằng tiếng người:
Chính chỗ này tôi sống?
Yêu thương, được yêu thương, 
Nay các khổ lạc mới,
Vậy đối với sâu chồng,

113.

114.

Với Vua Assaka,
Tôi đi dạo quanh vườn. 
Làmxmờ cảm giác cũ?
Tôi yêu hơn Đại vương!

Nghe nói vậy, vua cảm thấy hối hận, ngay tại chỗ lập tức truyền lệnh đem 
xác hoàng hậu ra ngoài và gội đầu. Vua đảnh lễ Bồ-tát, rồi sau đó đi vào thành 
cưới một hoàng hậu khác và trị nước đúng Chánh pháp.

Còn Bồ-tát khuyến dạy vua xong, khiến vua hết sầu muộn, rồi đi về 
Tuyết sơn.

Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư giảng các sự thật và cuối bài 
giảng, vị Tỷ-kheo luyến ái đã đắc quả Dự lưu. Rồi Ngài nhận diện tiền thân 
như sau:

一 Lúc bây giờ Ubbarĩ là người vợ cũ, Vua Assaka là Tỷ-kheo bị ái nhiêm, 
thanh niên Bà-la-môn là Sãriputta (Xá-lợi-phất)9 còn vị tu khổ hạnh là Ta vậy.



CHUYỆN TIỀN THÂN ❖ 469

§208. CHUYỆN CON CÁ SẤU (Sumsumãrạịãtaka)40 ự. II. 158)

40 Xem Cv. VII. 188.

Thôi đủ rồi, các trái.,.
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về Devadatta (Đề-bà-đạt- 

đa) âm mưu sát hại mình.
Khi nghe các âm miru này, Ngài nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới âm miru sát hại Ta. 

Trước kia, kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi. Nhưng dù chỉ làm Ta sợ hãi, kẻ ấy 
cũng không làm được.

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con khỉ 

ở khu vực Tuyết sơn. Bồ-tát lớn lên lực lưỡng, thân thể cường tráng, dung sắc 
tươi đẹp, sống ở trong rừng tại khúc quanh của sông Hằng.

Bấy giờ, một con cá sấu cũng sống ở sông Hằng. Vợ nó thấy thân thể Bồ- 
tát, sinh thèm thuồng quả tim Bồ-tát5 liền nói với con cá sấu đực:

-Này chàng, em muốn ăn quả tim con khỉ chúa này.
Sấu đực nói:
一 Này hiền thê, chúng ta tìm ăn dưới nước? nó tìm ăn trên cạn, làm sao 

chúng ta có thể bắt được nó?
一 Hãy tìm mọi phương tiện bắt cho được con khỉ, nếu em không được ăn 

tim nó, em sẽ chết.
—Thôi được, chớ lo lăng. Ta đã có một mưu kê và ta sẽ cho em ăn thịt quả 

tim.nó.
Con cá sấu đực an ủi con cá sấu cái.
Khi Bồ-tát uống nước sông Hằng xong, đang ngồi trên bờ, con cá sấu đi lại 

gần và nói:
一 Thưa ngài khỉ chúa, tại nơi này bạn chỉ ăn được các trái cây hư thối, sao 

bạn lại thường đến chỗ cũ này? Ở bên kia bờ sông Hằng không bao ệiờ hết 
các loại quả ngọt như xoài, mít, v.v... sao bạn lại không qua bên ấy đê ăn đủ 
loại quả?

Khỉ đáp:
一 Này vua cá sấu, sông Hằng sâu và rộng. Làm sao tôi đi qua đó được?
一 Nếu bạn muốn đi, tôi mời bạn leo trên lưng tôi và tôi đưa bạn qua.
Con khỉ tin lời con cá sấu, nói:
-Lành thay, bạn cá sấu!
Cá sấu bảo:



470 ❖ KINH TIÊU Bộ

-Vậy hãy leo lên lưng ta!
Bồ-tát liền lên limg con cá sấu. Con cá sấu bơi đi một lát, rồi lặn xuống 

nước. Bồ-tát kêu to:
-Này bạn, sao bạn làm tôi chìm xuông? Đê làm gì vậy?
Sấu đực đáp:
一 Ta đưa ngươi qua có phải vì bản chât chơn chánh đâu? Vì vợ ta thèm quả 

tim của ngươi nên ta muốn lấy nó cho nàng ăn!
Khỉ nói:
一 Này bạn, thật là tốt lành khi bạn nói với tôi như vậy. Cá sấu ạ9 nếu trái tim 

nằm trong bụng chúng tôi thì khi tôi nhảy từ đầu cành này qua đầu cành khác, 
nó đã bị vỡ vụn ra như bột rồi!

Sấu đực hỏi:
-Vậy ngươi để quả tim ngươi ở đâu?
Bồ-tát chỉ một cây sung không xa bao nhiêu, đầy những chùm sung và nói:
一 Hãy xem, đấy là những quả tim của chúng tôi đang treo lủng lẳng ở 

cây sung.
Sấu đực bảo:
一 Nếu ngươi chỉ cho ta quả tim, ta sẽ không giết ngươi đâu.
-Vậy hãy đưa ta lại đấy, ta sẽ chỉ cho bạn quả tim đang treo lủng lẳng 

trên cây!
Con cá sấu đưa Bồ-tát đến chỗ ấy. Bồ-tát từ lưng cá sấu nhảy lên, ngồi trên 

cây sung và nói:
一 Này bạn cá sâu ngu đân ơi? bạn nghĩ răng các loài vật đê các quả tim ở đâu 

cành cây sao? Bạn thật là ngu! Ta đã lừa bạn đấy! Bạn có thể giữ lại các trái cây 
này cho bạn. Thân của bạn to lớn nhưng bạn không có trí khôn.

Đê làm sáng tỏ ý nghĩa này, Bô-tát đọc các bài kệ sau:
115. Thôi đủ rôi, các trái, Hông đào, mít và xoài,

Được thấy bờ bên kia, Ta không ham chúng nữa,
Cây sung ta tốt hơn.

Nhimg trí bạn quá nhỏ9 
Hãy đi như bạn muốn.

116. Thân của bạn thật lớn, 
Này sấu, ta lừa bạn,

Như đánh mât một ngàn đông tiên, sâu đực buôn khô, sững sờ đi vê chô ở 
của mình.

***
Sau khi thuyết pháp thoại này? bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bây giờ, con cá sâu đực là Devadatta, con cá sâu cái là thiêu nữ Cincã, 

còn khỉ chúa là Ta vậy.
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§209. CHUYỆN CON CHIM MỒI (Kakkarạlãtaka) ự. II. 160)
Ta thấy nhiều cây rừng...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo trẻ tuổi 

đồng trú với Trưởng lão Sãriputta (Xá-lợi-phất), vị Tướng quân Chánh pháp.
Nghe nói, vị này khéo săn sóc thân mình, không dám ăn đồ quá lạnh hay 

quá nóng vì sợ thân sẽ không an lạc; không dám đi ra ngoài vì sợ nóng và lạnh 
sẽ làm thân mệt mỏi; và vị ấy không ăn cơm nấu quá nhão hay quá cứng.

Sự khéo léo săn sóc thân thể của Tỷ-kheo ấy được chúng Tăng biết đến. Các 
Tỷ-kheo ngồi ở pháp đường và nói chuyện:

一 Này các Hiền giả, nghe nói Tỷ-kheo tên này khéo săn sóc thân thể lắm!
Bậc Đạo sư đến pháp đường và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông ngồi hội họp ở đây đang bàn luận vấn đề gì?
Và khi nghe vấn đề ấy, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo5 không phải chỉ nay Tỷ-kheo trẻ này mới khéo léo săn 

sóc thân thể. Thuở xưa, vị ấy cũng đã như vậy rồi.
Rôi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát là một thân cây ở 

trong rừng. Có một người thợ săn chim, với một con chim mồi, đem sợi dây 
thòng lọng làm bằng tóc và cây gậy vào rừng bắt chim. Khi đuổi theo một con 
chim già, anh ta bắt đầu cột con chim mồi và cho nó bay theo vào rừng. Con 
chim già ây khéo biêt bây sập, không đê mình bị băt, cứ bay lên rôi đậu xuông. 
Vì vậy, kẻ đi săn giấu mình dưới cành lá, tiếp tục dựng cây gậy và giơ bẫy mồi. 
Nhưng con chim muốn làm cho người thợ săn xấu hổ, dùng giọng người đọc 
bài kệ đàu:

117. Ta thấy nhiều cây rừng, Như assakanna,
Các cây ấy không làm, Như ông đã làm đâu!

Nói vậy xong, con chim ấy bay đến một chỗ khác.
Khi con chim đã bay đi rồi, người thợ săn đọc bài kệ thứ hai:
118. Chim cũ phá cái lồng, Đã bay đi mất rồi,

Khéo biết về bẫy sập, Thoát bẫy, nói giọng người!
Nói vậy xong, người thợ săn đi sâu vào rừng? lây những gì có thê kiêm được 

rồi đi về nhà.

Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
-Lúc bấy giờ, người thợ săn là Devadatta, con chim là Tỷ-kheo trẻ khéo léo 

săn sóc thân mình, còn vị thần cây đã chứng kiến mọi việc là Ta vậy.
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§210. CHUYỆN CON CHIM GÕ MÕ (Kandagaỉakạịãtaka)41 (J. II. 162)

41 Xem J. II. 158, Surhsumãrcỳãtaka (Chuyện con cả sấu), số §208.

Này bạn, cây gì đây...
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về sự bắt chước bậc 

Thiện Thệ.
LÚC bây giờ, bậc Đạo sư nghe Devadatta (Đê-bà-đạtrđa) băt chước bậc 

Thiện Thệ, Ngài nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới bắt chước Ta và bị 

hại. Thuở xưa, kẻ ây cũng đã làm như vậy rôi.
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con 

chim gõ mõ ở khu vực Tuyết sơn. Bồ-tát kiếm ăn ở trong rừng cây keo gai và 
có tên là Khadiravaniya (chim gõ mõ ở rừng cây keo). Bồ-tát có một con chim 
bạn tên là Kandagalaka (chim ăn cây mềm), và con chim này kiếm ăn trong một 
khu rừng đầy trái tốt.

Một hôm, con chim này đi đến gặp Khadiravaniya. Khadiravaniya thấy bạn 
đến liền dắt bạn đi vào rừng, lấy mỏ mổ khúc cây keo, khiến các con sâu từ cây 
bò ra và cho bạn ăn. Kandagalaka mổ các con sâu được bạn cho như ăn bánh 
ngọt. Trong khi ăn, Kandagalaka sinh lòng tự ái: "Con này là con chim gõ mõ, 
ta cũng vậỵ. Saọ ta ăn các thứ do nó cho ta? Ta sẽ tự kiếm ăn trong rừng cây 
keo?9 Nó liền nói với Khadiravaniya:

-Này bạn, chớ chịu cực mãi. Tôi sẽ tự đi kiếm đồ ăn trong rừng cây keo.
Bồ-tát nói với bạn:
一 Này bạn, bạn thuộc gia đình chim đi tìm đồ ăn ở các cây bông không có 

lõi cây, tại rừng cây có trái tốt. Nhưng cây keo có lối cứng rắn. Bạn chớ nên 
làm như vậy.

Kandagalaka nói:
-Tôi là con gì? Tôi không phải là con chim gõ mõ sao?
Kandagalaka không nghe lời bạn, bay thật mau mổ vào cây keo. Trong chốc 

lát, mỏ nó bị gãy, măt như muôn lôi ra và đâu như bị vỡ. Nó đứng trên thân cây 
không vững, phải rơi xuống đất và đọc bài kệ đầu:

119. Này bạn, cây gì đây, Lá mát lại có gai,
Tại đây, mổ một cái, Đầu tôi bị vỡ nát?

Nghe vậy? Khadiravaniya đọc bài kệ thứ hai:
120. Loại chim này chỉ quen, Mổ ăn loại cây mềm

Và các khúc gỗ mục, Không có lõi cây cứng.
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Rủi thay, mổ cây keo, Loại cây có lõi cứng,
Tại đây con chim chêt, Đâu như bị vỡ ra.

Khadiravaniya nói thêm:
一 Này bạn Kandagalaka, cây làm bạn vỡ đầu tên là cây keo gai, loại cây có 

lõi cứng như thép.
Còn con chim không nghe lòri bạn phải chêt tại chô.

***
Thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
一 Lúc bấy giờ, Kandagalaka là Devadatta, còn Khadiravaniya là Ta vậy.
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vn. PHẨM ĐÁM CỎ BĨRANA
(BIRANATTHAMBHAKAVAGGA)

§211. CHUYỆN CHÀNG TRAI SOMADATTA (Somadattạịãtaka) II. 164)
Thường xuyên học thuộc lòng...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về Trưởng lão LãỊudãyĩ 

(Udãyĩ khờ khạo). Tương truyên khi ở trước mặt hai, ba người, vị ây không thê 
nói được một lời. Vị ấy nhút nhát đến độ nghĩ thế này lại nói thế khác.

Các Tỷ-kheo ngồi trong pháp đường, bàn luận về vấn đề này của Trưởng 
lão. Bậc Đạo sư đến và hỏi:

—Này các Tỷ-kheo? các ông ngồi họp tại đây đang bàn luận vấn đề gì?
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
-Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay LãỊudãyĩ mới nhút nhát quá đáng. 

Thuở trước, vị ây cũng đã như vậy. Rôi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xua, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở xứ Kãsi. Khi lớn lên, Bồ-tát học nghề ở Takkasilã xong, 
đi về nhà, biết được cha mẹ nghèo khổ và quyết định: "Ta sẽ xây dựng lại gia 
đình bị sa Bồ-tát xin phép cha mẹ đi đến Ba-la-nại và trở thành người hầu 
hạ vua, được vua thương mến.

Bấy giờ, người cha của Bồ-tát làm nghề cày ruộng với hai con bò, nhưng 
một con vừa chết. Ông đi đến gặp Bồ-tát và nói:

一 Này con thân, một con bò chết rồi, không thể cày ruộng được nữa. Hãy 
xin vua một con bò khác!

一 Thưa cha thân, con mới hầu vua không lâu. Nay con xin bò không thích 
hợp. Cha hãy xin đi!

一 Con thân, con không biết cha nhút nhát quá đáng. Trước mặt hai, ba 
người, cha không thể nói lên một lời. Nếu cha đi đến xin vua một con bò5 cuối 
cùng cha sẽ cho vua con bò còn lại này.

一 Thưa cha thân, cha đừng giận con. Con không thể xin vua nên con phải 
tập cho cha xin.

一 Vậy thì hay lắm! Hãy tập cho cha xin đi!
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Bồ-tát đem cha đến một nghĩa địa có đám cỏ thơm, cột từng nắm cỏ lại, rải 
cỏ chỗ này chỗ kia và lần lượt chỉ cho cha:

一 Đây là vua, đây là phó vương, đây là tướng quân.
Và rồi Bồ-tát nói:
一 Thưa cha thân, khi đi đến gặp vua, trước tiên cha nhớ nói: "Bại vương 

muôn n負m”, và đọc bài kệ này, rồi xin con bò.
Và Bồ-tát dạy cha học thuộc lòng bài kệ này:

Thưa Đại vương, thân c6, Hai con bò cày ruộng,
Một con bị chết đi. Thưa bậc Sát-đế-lỵ9
Hãy cho con bò khác!

Vị Bà-la-môn cần một năm để học thuộc lòng câu kệ này, rồi nói với Bồ-tát:
一 Này con thân! Cha đã thuộc lòng bài kệ này5 cha có thể nói lên bài kệ ấy 

với bất cứ ai. Hãy đưa cha đến hầu vua!
-Lành thay, thưa cha thân!
Vì vậy, Bồ-tát đem theo quà tặng thích hợp, đưa cha đến yết kiến vua. Vị 

Bà-la-môn nói:
-Đại vương muôn năm!
Và ông dâng vua tặng phẩm. Vua hỏi:
一 Này Somadatta, vị Bà-la-môn là gì đối với khanh?
一 Thưa Đại vương, đó là cha thần.
—Ông đến đây có việc gì?
Lúc bấy giờ? vị Bà-la-môn đọc bài kệ để xin bò:
一 Thưa Đại vương, thần có hai con bò cày ruộng, một con bị chết đi. Thưa 

bậc Sát-đế-lỵ, hãy lấy con bò kia!
Vua biết vị Bà-la-môn nói sai, liền cười và nói:
一 Này Somadatta, hình như ở nhà khanh có nhiều bò lắm ư?
一 Tâu Đại vương, nếu có vậy là do Đại vương ban cho.
Vua băng lòng với câu trả lời của Bô-tát, liên cho vị Bà-la-môn mười sáu 

con bò với các dây đai trang sức, một ngôi làng để ở và bảo đưa người cha về 
với nhiều nghi lễ long trọng. Vị Bà-la-môn leo lên cỗ xe do ngựa Sindh toàn 
trắng kéo đi về làng với một số tùy tùng đông đảo trong cảnh huy hoàng. Bồ-tát 
ngồi trong xe cùng với cha và nói:

-Thưa cha thân, cả năm con đã dạy cha học thuộc lòng. Khi thời cơ đến, 
cha lại cho vua con bò!

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu:
121. Thường xuyên học thuộc lòng, Không bao giờ phóng dật,

Cả năm trường như vậy, Học với chùm cỏ thơm,
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Khi đứng trước triều thần, Trả lời sai ý nghĩa,
Thực hành không ích lợi, Vì trí tuệ ít ỏi.

Nghe Bồ-tát nói vậy, vị Bà-la-môn đọc bài kệ thứ hai:
122. Somadatta thân, Người yêu cầu điều gì,

Giữa hai điêu được một. Hoặc không được gì cả?
Hoặc có được tài sản, Pháp yêu cầu là vậy.

Bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Udãyĩ mới nhút nhát quá đáng. 

Thuở xưa, vị ấy cũng nhút nhát quá đáng như vậy rồi.
Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bây giờ, cha của Somadatta là LãỊudãyĩ, còn Somadatta là Ta vậy.

§212. CHUYỆN THỨC ĂN THỪA (UcchiỊỊhabhattạịãtaka) ự. II. 167)
Trên đầu sắc lại khác...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê vê sự luyên ái người vợ cũ.
Tỷ-kheo ấy được bậc Đạo sư hỏi:
一 Này Tỷ-kheo, nghe nói ông bị ái nhiễm?
Vị ấy đã trả lời:
一 Có thực vậy.
-Ông luyến ái ai?
一 Con luyên ái người vợ cũ.
Bậc Đạo sư nói:
一 Này Tỷ-kheo, nữ nhân này thuở trước đã làm hại ông và khiến ông ăn đồ 

ăn thừa của nhân tình nó.
Nói xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 

đình một người nhào lộn nghèo khổ, sống bằng cách ăn xin. Khi đến tuổi trưởng 
thành, Bồ-tát nghèo khổ, thiếu thốn và xin ăn để sống.

Lúc bây giờ, trong nước Kãsi, tại làng nhỏ, người vợ của một Bà-la-môn có 
tà hạnh, theo ác pháp, thường hành động tội lỗi. Một h6m, vì một vài công việc, 
vị Bà-la-môn đi ra ngoài, và người tình của nữ nhân ấy được cơ hội liền lẻn vào 
nhà. Sau khi hành lạc với nữ nhân ấy xong, gã nói:

一 Ta muốn ăn một chút gì rồi sẽ đi.
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Bà ta liền sửa soạn đồ ăn, dọn cơm5 hâm canh và cho người tình ăn, còn 
mình đứng ở cửa canh chồng đi về.

Tại chỗ người tình ấy đang ăn9 Bồ-tát đứng chờ xin cơm và chứng kiến câu 
chuyện. Khi vị Bà-la-môn xong việc, ông trở vê nhà. Nữ Bà-la-môn thây chông 
về, liền đi nhanh vào nhà nói:

一 Hãy đứng dậy, vị Bà-la-môn đang đi vê!
Người vợ bảo tình nhân đi trốn vào kho chứa đồ và đón vị Bà-la-môn vào 

nhà. Khi vị Bà-la-môn ngồi xuống, bà vợ sửa soạn chỗ ngồi, đưa nước rửa tay 
và trên phần cơm nguội lạnh do người kia ăn thừa, bà thêm phần cơm nóng và 
mời ông ăn. Vị Bà-la-môn đặt tay xuống cơm, thấy cơm dưới nguội trên nóng 
suy nghĩ: "Cơm này có thể là cơm thừa của một người khác đã ăn rốiy Ông liền 
hỏi nữ Bà-la-môn với bài kệ đầu:

123. Trên đầu sắc lại khác, Phía dưới sắc lại khác,
Ta hỏi nữ Phạm chí, Sao dưới vậy, trên vậy?

Nữ Bà-la-môn sợ việc làm của mình bị bại lộ, dầu vị Bà-la-môn hỏi đi hỏi 
lại vân giữ im lặng. Lúc bây giờ, người nhào lộn đang đứng xin ăn ở ngoài cửa 
suy nghĩ: "Người đàn ông núp trong kho chứa đồ chắc là tình nhân. Người này 
chắc là chủ nhà. Nữ Bà-la-môn sợ việc làm của mình bị bại lộ nên không nói gì. 
Vậy ta hãy phô bày việc làm của nữ Bà-la-môn ấy, nói cho vị Bà-la-môn biết 
chỗ nấp của người tình trong kho chứa đồ?9

Bồ~tát liền đem toàn bộ câu chuyện nói cho vị Bà-la-môn biết, từ khi ông 
đi ra khỏi nhà, người kia đi vào nhà, hành lạc, ăn cơm ngon; và nữ Bà-la-môn 
đứng ở cửa nhìn ra đường, bảo người kia núp xuống trong kho chứa đồ. Người 
nhào lộn nói như vậy cho ông chủ nhà biết và đọc bài kệ thứ hai:

124. Kính thưa bậc Tôn giả, Tôi là người nhào lộn,
Tôi đã đi đến đây, Chỉ là để xin ăn9
Người núp trong kho chứa, Là người Tôn giả tìm.

Bồ-tát nắm búi tóc kẻ tình địch, kéo gã ra khỏi kho chứa, dặn gã chớ có làm 
việc ác như vậy nữa, rồi ra đi. Còn vị Bà-la-môn? đánh và dạy cả hai người chớ 
làm ác như vậy nữa. Rồi về sau ông mạng chung và đi theo nghiệp của mình.

***
Sau khi thuyêt pháp thoại này xong, bậc Đạo sư giảng các sự thật. Cuôi bài 

giảng, vị Tỷ-kheo ây đăc quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiên thân như sau:
-Lúc bấy giờ, nữ Bà-la-môn là người vợ trước, vị Bà-la-môn là vị Tỷ-kheo 

bị ái nhiễm, còn người nhào lộn là Ta vậy.

§213. CHUYỆN VUA BHARU (Bharujatakd) (J. II. 169)
Ta nghe vua Bharu...
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Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về vua xứ Kosala.
Lúc bấy giờ, Thế Tôn được vua xứ Kosala cung kính tôn trọng đảnh lễ, 

cúng dường, nhận các tặng vật dồi dào như đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Chúng Tỷ-kheo cũng được cúng dường.

Hội chúng ngoại đạo thấy lợi dưỡng, danh vọng của họ bị giảm thiểu bèn 
hội họp bí mật? ngày đêm thảo luận như sau:

一 Từ khi Sa-môn Gotama xuất hiện, các lợi dưỡng và danh vọng của chúng 
ta bị tổn giảm.42 Sa-môn Gotama được lợi dưỡng và danh vọng tối thượng. Vì 
nhân duyên gì, Sa-môn ấy được thành công như vậy?

42 Xem Divy. 91.

Một người trong hội chúng nói:
一 Sa-môn Gotama có một trú xứ tối thượng, an toàn nhất ở cõi Diêm-phù- 

đê. Do vậy, Sa-môn Gotama được lợi dưỡng cung kính. Đê có lợi dưỡng, chúng 
ta cũng xây dựng một tịnh thất ngoại đạo ở bên cạnh Kỳ Viên, như vậy chúng 
ta sẽ được cúng dường nhiều tặng vật.

Tất cả đi đến kết luận là như vậy. Nhưng rồi họ nghĩ: "Nếu chúng ta không 
báo tin cho vua biết việc xây tịnh thất này thì các Tỷ-kheo sẽ ngăn chặn chúng 
ta. Còn nếu vua nhận được quà tặng, vua sẽ không ngần ngại phá trú xứ của họ. 
Do vậy, chúng ta phải hối lộ vua và chúng ta sẽ lấy được chỗ làm tịnh thất/9

Họ thỏa thuận, yêu cầu các cận thần đem dâng vua một trăm ngàn đồng 
và thưa:

一 Thưa Đại vương, chúng tôi muôn làm một tịnh that ngoại đạo ở bên cạnh 
Kỳ Viên. Nếu các Tỷ-kheo nói với Đại vương: "Chúng tôi không cho phép làm" 
thì Đại vương chớ trả lời họ.

Vì tham của hôi lộ, vua châp thuận việc ây. Hội chúng ngoại đạo được vua 
châp thuận, liên mời một kiên trúc sư băt đâu công trình xây dựng và gây tiêng 
ồn ào. Bậc Đạo sư hỏi:

一 Này Ảnanda, tiếng ồn ào ầm ĩ này là tiếng gì?
一 Bạch Thế Tôn, các người ngoại đạo đang xây dựng tịnh thất bên cạnh Kỳ 

Viên. Tiếng ồn ào nổi lên từ đấy.
一 Này Ảnanda, chỗ ấy không thích hợp cho tịnh thất ngoại đạo. Các phái 

ngoại đạo ưa lớn tiếng ồn ào. Không thể sống với họ được.
Nói vậy xong, bậc Đạo sư họp chúng Tỷ-kheo lại và nói:
一 Này các Tỷ-kheo, hãy đi báo cho vua biết, yêu cầu vua ngăn chặn việc 

làm tịnh thất ngoại đạo!
Chúng Tỷ-kheo đi đến và đứng tại cửa hoàng cung. Vua nghe chúng Tỷ- 

kheo đến, biết rằng họ đến để ngăn việc xây tịnh thất ngoại đạo. Nhimg tự mình 
đã nhận tiền hối lộ nên vua bảo người hầu cận ra nói rằng vua không có ở nhà.
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Các Tỷ"kheo trở về trình bậc Đạo sư. Ngài biết vua nhận hối lộ nên làm vậy. 
Ngài cử hai vị Đại đệ tử ra đi. Vua nghe hai vị Đại đệ tử đến, cũng bảomgười 
trả lời như trước. Hai vị Đại đệ tử ấy trở về trình bậc Đạo sư. Ngài nói:

一 Này Sãriputta (Xá-lợi-phât), chăc chăn hôm nay vua không ở trong cung. 
Có lẽ vua đi ra ngoài.

Vào sáng hôm sau, bậc Đạo sư đăp y, câm y bát, cùng với năm trăm Tỷ- 
kheo đi đến cửa cung. Vua nghe chư vị đên, liên từ trên lâu bước xuông câm lây 
bình bát của bậc Đạo sư. Vua cúng dường các món cơm cháo lên chúng Tăng 
với đức Phật là vị lãnh đạo, và đảnh lễ bậc Đạo su, rồi vua ngồi xuống một bên.

Bậc Đạo sư bắt đầu thuyết giảng cho vua:
一 Thưa Đại vương, các vua thuở trước đã nhận của hối lộ, do đó gây ra 

sự đấu tranh giữa các vị có giới đức nên đã mất chủ quyền nước mình và gặp 
đại nạn.

Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vua, bậc Đạo sư kể lại câu chuyện 
quá khứ.

***
Thuở xưa, tại nước Bharu, vua nước Bharu trị vì quốc độ. Lúc bấy giờ, 

Bồ-tát là vị khổ hạnh, đã đạt được năm thắng trí và tám thiền chứng, là bậc Sư 
trưởng một hội chúng cư trú lâu ngày tại khu vực Tuyết sơn.

Vì cân dùng muôi và giâm, Bô-tát cùnệ năm trăm vị tu khô hạnh từ Tuyêt 
sơn theo thứ tự đi đên thành Bharu. Tại đây, hội chúng khât thực xong, đi ra 
khỏi thành, ngồi xuống gần cổng phía Bắc, dưới gốc một cây bàng đầy cành lá. 
Họ dùng cơm và trú ở đấy.

Bây giờ, khi chúng đạo sĩ ây sông tại đây khoảng nửa tháng, một vị Sư 
trưởng hội chúng khác với năm trăm đạo sĩ cùng đi đến khất thực trong thành 
xong, đi ra khỏi thành, ngồi xuống tại cổng phía Nam, dưới một gốc cây bàng 
tương tự. Sau khi ăn uống xong, họ cũng trú tại đấy. Như vậy, hai hội chúng đạo 
sĩ ăn uống ở đấy cho đến thỏa thích rồi đi về Tuyết sơn.

Khi hội chúng đi rồi, cây bàng ở cổng phía Nam bị khô héo. Lần sau, hai 
hội chúng ấy lại đến. Những vị trú ở cây bàng tại cổng phía Nam đến trước, và 
thấy cây bàng của mình bị khô héo. Sau khi đi khất thực, họ ra khỏi thành, đến 
gốc cây bàng tại cổng phía Bắc. Ăn uống xong, họ sống ở tại đấy. Các đạo sĩ 
của hội chúng kia đến sau, khất thực trong thành xong, đi đến gốc cây của mình, 
ngồi ăn uống và cũng muốn trú tại đấy. Họ nói:

一 Cây này không phải là cây của các ông. Chính là cây của chúng tôi.
Như vậy, vì cái cây họ bắt đầu tranh cãi nhau. Cuộc tranh cãi trở thành lớn 

chuyện. Một số đạo sĩ này nói:
一 Các ông không được lấy chỗ của chúng tôi ở trước kia.
Một số đạo sĩ khác nói:
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一 Lần này chúng tôi đến đây trước. Các ông không được lấy chỗ này. Như 
vậy chúng tôi là chủ.

Và vì vấn đề gốc cây, cả hai hội chúng đi đến hoàng cung. Vua quyết định 
cho hội chúng đạo sĩ đên ở trước tiên là chủ nhân của gôc cây ây. Nhóm kia nói 
với nhau:

一 Nay chúng ta không thể nhịn thua những người này.
Với thiên nhãn họ nhìn xung quanh, thấy một hòm xe xứng đáng là sở hữu 

của một vị Đại vương, liền mang xe báu ấy hối lộ cho nhà vua và thưa:
一 Thưa Đại vương, hãy làm cho chúng tôi thành người chủ cái cây!
Nhà vua nhận hối lộ và quyết định cả hai hội chúng ở đây đều là chủ nhân. 

Nhóm đạo sĩ kia đem lại những bánh xe bằng bạc của chính hòm xe ấy, hối lộ 
vua và thưa:

一 Thưa Đại vương, hãy làm chúng tôi trở thành người chủ độc nhất!
Vua làm đúng như vậy. Sau đó, hai hội chúng đạo sĩ suy nghĩ: "Chúng ta là 

những người đã đoạn tận các dục vê sở hữu và các dục gây phiên não? xuât gia 
tu hành, nay lại vì một gôc cây mà sanh ra đâu tranh, rôi đem của hôi lộ. Đây 
là việc không xứng dáng."

Họ ăn năn hối lỗi và vội vã đi về Tuyết sơn. Chư thần trú trong toàn nước 
Bharu đều nhất trí phẫn nộ đối với vua nước Bharu vì vua đã làm các vị có đức 
hạnh tranh đấu với nhau, một việc làm không thích đáng. Họ liền dâng nước 
lên tràn ngập xứ Bharu đên ba trăm do-tuân khiên cả nước ây không còn nữa. 
Như vậy, chỉ vì vua nước Bharu, toàn dân trong nước Bharu gặp nạn diệt vong.

***
Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc Đạo sư nhân danh bậc Chánh Đẳng

Giác, nói lên những bài kệ này:
125. Ta nghe vua Bharu, 

Tự mình gặp đại nạn, 
Như vậy vì tội ấy,

Làm đạo sĩ đấu tranh, 
Cùng với cả quốc độ, 
Vua đi đến diệt vong.
Dục chinh phục nội tâm, 
Nói toàn lời chân thật.

126. Vậy bậc trí không khen, 
Vị có tâm không nhiễm,

Khi bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nói với đức vua:
一 Thưa Đại vương, chớ đê lòng dục ngự trị, làm cho hai hội chúng xuât gia 

đấu tranh với nhau là việc không nên.
Rồi bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, Ta là người lãnh đạo nhóm các vị Hiền trí.
Khi cúng dường đức Như Lai xong và bậc Đạo sư đã ra vê, vua sai người 

đến phá hủy tịnh thất ngoại đạo, khiến các phái ngoại đạo không có trú xứ.
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§214. CHUYỆN CON SÔNG ĐÀY NƯỚC (Punnanadyataka) (J・ II. 173)
Vật gì người ta nói...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về trí tuệ Ba-la-mật.
Một thời, tại pháp đường, các Tỷ-kheo nói chuyện liên hệ đến trí tuệ của 

Như Lai:
一 Thưa các Hiền giả, bậc Chánh Đẳng Giác có trí tuệ vĩ dại, trí tuệ rộng rãi, 

minh trí, mân tiệp, trí tuệ săc bén, trí tuệ thâu triệt và đây đủ phương tiện.
Bậc Đạo sư đến và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn luận vấn đề gì?
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mà thuở trước cũng vậy, Như Lai 

đã có trí tuệ và phương tiện thiện xảo.
Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra trong gia 

đình của vị cô vân tê tự. Khi trưởng thành, vị ây đi học tât cả các nghê ở 
Takkasilã. Sau khi phụ thân mất, vị ấy nhận được chức vụ cố vấn tế tự cho vua 
về thánh sự và tục sự.

Sau một thời gian, vua nghe theo lời gièm pha của các nịnh thần, phẫn nộ 
không cho Bồ-tát ở gần và tẩn xuất vị ấy ra khỏi thành Ba-la-nại. Bồ-tát đem 
vợ con đi và sống tại một làng nhỏ ở Kãsi.

Sau một thời gian, vua nhớ lại công đức của Bồ-tát, suy nghĩ: "Nếu ta cừ 
một sứ giả đi mời Sư trưởng vê, như vậy không thích hợp. Ta hãy làm một bài 
kệ, viêt trên lá cây, cho nâu thịt quạ, gói cả lá và thịt trong miêng vải trăng đóng 
dấu ấn của vua rồi gửi đi. Nếu Sư trưởng là bậc Hiền trí, sau khi đọc tấm lá và 
biết là thịt quạ, Sư trưởng sẽ đến. Nếu không, vị ấy sẽ không đến.,,

Vì vậy, nhà vua viết bài kệ này trên tấm lá:
127. Vật gì người ta nói, uống được nước sông đầy?

Vật gì người ta nói, Được lúa mì che lấp?
Vật gì người ta nói, Người lữ hành đi xa?
Vật ấy, nay đã đến, Hãy ăn5 Bà-la-môn!

Như vậy, vua yiết bài kệ này trên tấm lá rồi gửi cho Bồ-tát. Bồ-tát đọc thu, 
tự nghĩ: “Vua muốn gặp ta", và đọc bài kệ thứ hai:

128. Vì vua còn nhớ ta, Nên mới gởi cho quạ,
Ngỗng trời, hạc, chim công, Vua cũng sẽ gửi thôi, 
Nếu vua không gửi gì, Ấy là điều đáng ngại.
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Bồ-tát cho thắng bò vào xe và đi đến yết kiến vua. Vì thế vua thỏa mãn? đặt 
Bồ-tát vào chức vụ cố vấn tế tự như cũ.

***
Bậc Đạo sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bây giờ, vua là Ananda, còn vị cô vân tê tự là Ta vậy.

§215. CHUYỆN CON RÙA (Kacchapạịãtaka) ự. II. 175)
Con rùa nói lên lời...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về Kokãlika. Câu chuyện sẽ 

được kể trong Chuyện Hiền giả Takkãriya^ Bấy giờ, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Kokãlika mới bị hại vì lời nói. Thuở 

trước, kẻ ấy cũng đã bị hại như vậy.
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xua, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 

đình một đại thần, khi lớn lên trở thành vị cố vấn của vua về thánh sự và thế sự. 
Nhưng vua có tánh hay nói nhiều. Khi vua nói, không cho aí cơ hội xen vào. Và 
Bồ-tát muốn ngăn chặn vua nói nhiều nên cố tìm một cơ hội.

LÚC bây giờ, trong khu vực Tuyêt sơn có một con rùa sông ở một hô nước. 
Hai con ngỗng trời trẻ đi tìm mồi, đến kết thân với con rùa ấy. Dần dần, chúng 
trở thành rất thân thiết. Một hôm, ngỗng trời nói với rùa:

一 Này bác rùa, chỗ chúng tôi ở tại Tuyết sơn, trên cao nguyên núi Cittakũta, 
trong một cái hang bằng vàng, trú xứ rất đẹp. Hãy đi với chúng tôi nhé!

一 Ồ, làm sao tôi đi được!
一 Chúng tôi sẽ đưa bác đi nếu bác có thể giữ gìn cái miệng của bác và đừng 

nói một điều gì hết.
一 Được, tôi sẽ giữ gìn. Hãy đem tôi đi!
Chúng châp thuận, bảo con rùa ngậm một cây gậy, còn chúng căn vào hai 

đầu gậy, rồi bay lên hư không.
Bọn trẻ con trong làng thấy con rùa được các con ngỗng trời trẻ đưa đi như 

vậy, liền la lên:
一 Hai con ngỗng trời mang con rùa trên cái gậy!
Con rùa muốn nói lên: "Nếu bạn ta đưa ta đi thì có can hệ gì đến các ngươi, 

đồ bọn vô loại kia?"
Trong khi ây, hai con ngông tròi đã bay mau đên khoảng trên cung điện vua

43 Xem J. IV. 242, Takkãriyạịãtaka (Chuyện Hiền giả Takkãriyă), số §481.
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trong thành Ba-la-nại. Con rùa vừa nhả cây gậy định nói, liền rơi xuống trong 
sân trống và bị vỡ làm hai. Khi ấy tiếng ồn ào nổi lên:

-Con rùa rơi trên sân trống đã bị vỡ làm hai rồi!
Vua đem theo Bồ-tát cùng với các đại thần vây quanh, đi đến chỗ ấy, thấy 

con rùa, hỏi Bồ-tát:
一 Này bậc Hiên trí, vì sao con rùa này rơi xuông?
Bô-tát suy nghĩ: uChờ đợi đã lâu, ta muôn giáo huân vua và đang tìm một 

phương tiện. Nay thời cơ đã đến. Chắc con rùa này kết thân với những con thiên 
nga, được chúng đưa đi đến Tuyết sơn. Chúng bảo rùa ngậm cây gậy và đưa 
nó đi giữa hư không, rồi có lẽ con rùa nghe lời ai đó nói? không thể giữ gìn cái 
miệng, nó muốn nói nên nhả cái gậy ra, liền rơi từ hư không xuống như vậy và 
đi đến chỗ chết." Và Bồ-tát thưa với vua:

一 Thưa Đại vương, những ai lắm mồm miệng, nói không dừng nghỉ, đều
phải gặp tai họa như vậy.

Rồi Bồ-tát đọc các bài kệ này: 
Con rùa nói lên lời? 
Tuy khéo ngậm cái gậy, 

130. Hãy thấy rõ điều này, 
Hãy nói lên vừa phải, 
Kẻ nào nói nhiều lời,

129. Lời nói tự hại minh, 
Mở miệng tự sát hại.
Bậc Nhân chủ vĩ đại, 
Cẩn thận nói đúng thời.
Như con rùa gặp nạn.

Vua biết B&tát kể chuyện này vì mình9 liền nói:
一 Thưa bậc Hiền trí, có phải vì trẫm mà bậc Hiền trí nói vậy?
Bồ-tát trình bày rõ ràng và trả lời:
一 Dù Đại vương hay người khác, nếu nói quá lượng đều gặp nạn như vậy. 
Từ đây trở di, vua bỏ tánh nói nhiêu và trở thành người ít nói.

***

Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, con rùa là Kokãlika, hai con ngỗng trời là hai vị Trưởng lão 

lừng danh, vua là Ananda, còn vị đại thân Hiên trí là Ta vậy.

§216. CHUYỆN CON CÁ (Macchạịãtaka) ự. II. 178)
ĩ

Không vì lửa này d6t...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một người luyến ái với 

vợ cũ.
The Ton hỏi Tỷ-kheo ây:
一 Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông bị ái nhiễm?
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Tỷ-kheo đáp:
- Bạch Thế Tôn, có thật vậy.
Bậc Đạo sư hỏi:
-Vì ai?
一 Bạch Thế Tôn, vì người vợ cũ.
Bậc Đạo sư nói với vị ấy:
一 Này Tỷ-kheo, nữ nhân này đã đem tai họa cho ông. Thuở xưa, vì nữ nhân 

này, ông gần bị cây cọc đâm và bị nướng trên lửa để làm đồ ăn. Nhờ các bậc 
Hiên trí, ông được cứu mạng.

Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xua, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát là vị cố vấn tế tự cho 

vua ấy. Một hôm, các người đánh cá kéo lên một con cá bị mắc trong lưới, liền 
quăng con cá trên mặt cát nóng.

Họ đẽo nhọn một cái que và nghĩ: "Chúng ta sẽ nướng con cá này trên than 
đỏ và ăn." Con cá nghĩ đến con cá cái, khóc than và đọc hai bài kệ này:

131. Không vì lửa này đốt, 
Vì cá cái nghi tôi,

132. Chính lửa tình đốt tôi,
Các ngài hãy thả tôi,

Không vì dùi nhọn đâm, 
Vui chơi với cá khác!
Làm khổ tâm tư tôi, 
Ái dục không đáng chết!

Lúc bấy giờ, Bồ-tát đi đến bờ sông nghe con cá ấy than khóc, liền đi đến
gặp các người thợ săn và can thiệp để họ thả con cá ấy.

Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài 
giảng ấy, vị Tỷ-kheo bị ái nhiễm đã đắc quả Dự lưu.

Và Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, con cá cái là người vợ thuở trước, Tỷ-kheo bi ái nhiễm là con 

cá, còn vị cố vấn tế tự là Ta vậy.

§217. CHUYỆN CON GÁI CỦA NGƯỜI BÁN RAU
(Seggujatakd) ụ. II. 179)
Thế giới thích hoan lạc,..
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một nam cư sĩ bán rau 

trái. Câu chuyện này đã được nói đên trong chương I, Chuyện người bản rau^ 
Tại dây, bậc Đạo sư hỏi nam cư sĩ ấy:

44 Xem J. I. 411, Pannikajataka (Chuyện người bản raù), số §102.
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一 Này nam cư sĩ, sao lâu ngày ông không đến?
一 Bạch Thế Tôn, con gái của con thường hay cười. Sau khi thử thách nó, 

con đã gả nó cho con trai một gia đình quý tộc. Vì phải làm việc này, con không 
có dịp đên yêt kiên Ngài.

Rồi bậc Đạo sư nói với nam cư sĩ ấy:
一 Này nam cư sĩ, không phải chỉ nay con gái ông có giới hạnh. Thuở trước, 

nàng cũng có giới hạnh rồi. Không phải chỉ nay ông mới thử thách nàng. Thuở 
trước, ông cũng đã thử thách nàng.

Rồi theo lời nam cư sĩ thỉnh cầu, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát làm một vị thần cây.
Lúc bây giờ, người nam cư sĩ buôn bán rau trái này nghĩ: “Ta sẽ thử con gái 

của ta.” Rôi ông đem cô vào rừng, câm tay cô làm như thê ông có ham muôn 
tội lỗi với cô. Sau đó, người cư sĩ đọc bài kệ đầu với con gái đang than khóc:

133. Thế giới thích hoan
Lại không khéo hiểu biết,
Nay con còn được gọi,
Bị ta bắt trong rừng,

Nghe vậy, cô con gái nói:
一 Thưa cha thân, con vẫn là con gái! Con không biết gì về dâm dục cả.
Rồi vừa khóc, cô vừa đọc bài kệ thứ hai:
134. Người đáng bảo vệ con,

Người ấy là cha con,
Nay con khóc với ai, 
Người đáng bảo vệ con,

Như vậy, người bán rau trái ấy thử con gái mình xong, liền đưa cô về nhà9 và 
gả cô cho một chàng trai tốt. về sau, ông mạng chung và đi theo nghiệp của mình.

Khi bậc Đạo sư kể pháp thoại này xong, Ngài thuyết giảng các sự thật. 
Cuối bài giảng, người bán rau chứng quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiền thân 
như sau:

一 Lúc bấy giờ, người cha và cô con gái là hai người hiện tại, còn vị thần cây 
chứng kiến câu chuyện ấy là Ta vậy.

Còn con gái của ta, 
Đối với chuyện hạ liệt. 
Thiếu nữ đồng trinh chăng? 
Thôi con đừng khóc nữa!

Khỏi buồn phiền đau khổ,
Lại ác ý trong rừng,
Giữa núi rừng thanh vắng, 
Lại muốn dùng sức mạnh?

§218. CHUYỆN NGƯỜI ĐI BUÔN LỪA ĐẢO 
(Kutavanijajataka) ụ. II. 181)
Man trả trị man trả...
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Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một người đi buôn lừa đảo.
Có hai người lái buôn ở Xá-vệ, một người lừa đảo và một người lương 

thiện. Hai người này hùn vốn với nhau, chất đầy hàng hóa trên năm trăm cỗ xe, 
di chuyển từ Đông sang Tây, buôn bán thâu hoạch lợi tức nhiều, rồi đi trở về 
Xá-vệ.

Người lái buôn lương thiện nói với người lái buôn lừa đảo:
一 Thưa bạn, chúng ta sẽ chia hàng hóa.
Người lái buôn lừa đảo suy nghĩ: "Người này lâu ngày mệt mỏi vì thiếu ăn? 

thiếu ngủ; nay về nhà, được ăn uống đầy đủ các món ngon đặc biệt khác nhau 
sẽ chết vì không tiêu hóa được; khi ấy, tất cả hàng hóa thuộc về ta." Vì vậy, anh 
ta nói:

一 Các sao trời hôm nay không được tốt, ngày cũng không được lành. Mai 
mốt chúng ta sẽ tính việc ấy.

Anh ta cố tìm cớ trì hoãn. Nhưng người lương thiện cứ thúc bách mãi nên 
họ cũng chia hàng hóa. Sau đó? vị ấy đem hương và vòng hoa đi đến cúng 
dường bậc Đạo sư, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Bậc Đạo sư hỏi:

一 Ong vê từ bao giờ?
一 Bạch Thế Tôn, con về khoảng nửa tháng.
Ngài lại hỏi:
-Tại sao ông chậm đến thăm Như Lai?
Vị ấy trình câu chuyện trên. Bậc Đạo sư nói:
—Này nam cư sĩ, không phải chỉ nay kẻ ấy lừa đảo.như vậy. Thuở xua, kẻ 

đó cũng là người lái buôn lừa đảo.
Rồi theo lời thỉnh cầu của vị ấy, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra trong gia đình 

của một đại thần. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài được cử làm quan Tư pháp.
Lúc bấy giờ, có hai người lái buôn? một người ở làng, một người ở thành 

phố làm bạn với nhau. Người ở làng giao cho người ở thành phố năm trăm lưỡi 
cày. Người ở thành phố bán những lưỡi cày ấy giữ lấy tiền, và tại chỗ cất những 
lưỡi cày ấy, anh ta rải phân chuột.

Sau một thời gian, người ở làng đến và nói:
-Hãy trả các lưỡi cày cho ta!
Người lái buôn lừa đảo nói:45

45 Xem D, I. 236, Tevijjasutta (Kinh Tam mình), số 13.

一 Các lưỡi cày của bạn đã bị chuột ăn hết!
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Và anh ta chỉ những đống phân chuột. Người kia nói:
一 Ôi9 những con chuột! Chúng mày đã ăn thì ta còn làm gì được nữa?
Khi đi tắm, anh ta đem theo con trai của người lái buôn lừa đảo5 gửi nó 

trong nhà một người bạn và dặn không cho đứa bé đi đâu cả, cứ bắt nó ngồi 
trong phòng. Sau khi tắm xong, anh ta đến nhà người lái buôn lừa đảo. Người 
này hỏi:

一 Con tôi đâu?
一 Thưa bạn, tôi để con bạn trên bờ sông. Trong khi tôi lặn dưới nước thì một 

con diêu hâu đên giơ móng vuôt băt con bạn và bay lên không rôi. Tôi cô găng 
đập nước, la lớn tiếng, nhimg không thể cứu nó được.

一 Bạn nói láo, con diều hâu không thể bắt đứa trẻ đem đi được!
一 Này bạn, sự thật là vậy. Việc không đánệ xảy ra lặi xảy ra thì tôi làm gì 

được? Con bạn đã bị con diều hâu bắt đi mất roi!
Người kia mắng nhiếc:
一 Ôi, tên lừa đảo độc ác! Ôi, kẻ giết người! Nay ta sẽ đi đến quan tòa và kéo 

mày đến đấy!
Rồi anh ta ra đi. Người lái buôn ở làng nói:
-Hãy làm như ý bạn muốn!
Và anh ta đi đến pháp đường trình quan. Người lái buôn lừa đảo nói với 

Bồ-tát:
一 Thưa quan lớn, người này dắt con tôi đi tắm. Khi tôi hỏi con tôi đâu rồi, 

anh ta nói nó đã bị con diều hâu bắt đi rồi. Xin ngài xử vụ kiện này cho tôi.
Bồ-tát nói với người kia:
一 Này ông, hãy khai sự thật!
一 Thưa quan lớn, vâng đúng vậy. Tôi dẫn con nó di, con nó bị diều hâu tha 

rồi. Sự thật là như vậy, thưa ngài.
一 Nhưng ở đời làm sao diều hâu lại tha đứa trẻ đi được.
一 Thưa quan lớn, tôi có một câu muốn hỏi ngài: Nếu các con diều hâu không 

thể bắt đứa trẻ và bay lên không được thì làm sao các con chuột lại ăn những 
lưỡi cày?

- Ông muốn nói gì thế?
一 Thưa quan tòa, tôi có cất tại nhà người này năm trăm lưỡi cày. Khi tôi 

hỏi, anh ta nói những lưỡi cày ấy đã bị chuột ăn. Rồi anh ta chỉ cho tôi đống 
phân của các con chuột đã ăn các lưỡi cày. Thưa quan lớn, nếu các con chuột 
ăn được lưỡi cày thì các con diều hâu cũng có thể mang đi các đứa trẻ. Nếu các 
con chuột không ăn được thì các con diều hâu cũng sẽ không mang đứa trẻ đi 
được. Anh ta nói các con chuột đã ăn các lưỡi càỵ, xin ngài hãy phán xét, chúng 
có thể bị ăn hay không thể bị ăn. Hãy xử vụ kiện này cho tôi!
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Bô-tát biêt anh ta nghĩ ra cách man trá đê đôi trị với cách man trá của tên 
kia, nên ngài nói:

一 Thật là một sự suy nghĩ khôn ngoan!
Rồi Bồ-tát đọc hai bài kệ này:
135. Man trá trị man trâ,

Dùng lừa đảo phản công, 
Nấu cho rằng loài chuột, 
Thì sao các diều hâu,

136. Có những kẻ lừa đảo,
Có những kẻ lường gạt, 
Mất con, ông hãy cho, 
Người đã mất lưỡi cày,

Như vậy, kẻ mất con nhận lại con và 
về sau, cả hai đi theo nghiệp của mình khi mạng chung.

***

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Người lái buôn lừa đảo thời bây giờ và người ngày nay là một, người lái 

buôn lương thiện cũng là người hiện tại và vị quan Tư pháp là Ta vậy.

Đây thật suy tính hay,
Đối trị kẻ lừa đảo,
Có thể ăn lưỡi cày, 
Lại không mang đứa trẻ?
Lừa đảo kẻ lừa đảo, 
Lường gạt kẻ lường gạt!
Lưỡi cày kẻ đã mất,
Hãy trả con người khác!

à kẻ mất lưỡi cày nhận lại lưỡi cày. Và

§219. CHUYỆN ĐÁNG CHỈ TRÍCH (Garahitạịãtaka) (J. IL 184)
Vàng ròng là của tôi...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo thối thất 

tinh tấn và không hoan hỷ.
Vị này không thể tập trung tư tưởng vào một đối tượng độc nhất, và sống 

với tâm luồn luôn bất mãn. Tăng chúng đưa Tỷ-kheo ấy đến bậc Đạo sư. 
Ngài hỏi:

一 Có thật chăng ông thối thất tinh tấn?
Vị ấy trả lời:
一 Thật vậy, vì con bị phiền não chi phối.
Bậc Đạo sư nói với Tỷ-kheo ấy:
一 Này Tỷ-kheo, phiền não này, thuở trước đã bị ngay các loài bàng sanh 

khinh miệt. Ong đã xuât gia trong giáo pháp này, sao lại thôi that tinh tân vì bị 
chi phối bởi thứ phiền não mà ngay các loài bàng sanh cũng khinh miệt?

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba・la・nại, Bồ-tát sanh ra làm con khỉ 
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chúa ở khu vực Tuyết sơn. Bồ-tát bị một người đi rừng bắt đem về dâng vua. 
Sông lâu ngày trong cung vua, làm đây đủ các bôn phận, Bô-tát rõ biêt việc 
làm, nếp sống trong thế giới loài người. Vua bằng lòng với sự phục vụ của khỉ 
chúa, liền cho gọi người thợ rừng và ra lệnh thả khỉ chúa tại chỗ trước kia nó đã 
bị bắt. Người đi rừng làm đúng như lệnh truyền. Khi đàn khỉ biết được Bồ-tát 
đã về, chúng đến thăm và hội họp trên một tảng đá lớn. Sau khi chào đón hỏi 
thăm B6-tát, chúng nói:

一 Thưa chúa khỉ, trong thời gian dài như vậy, ngài sông ở đâu ?
一 Trong cung vua tại Ba-la-nại, vua dùng ta như con khỉ làm trò mua vui và 

bằng lòng vì sự phục vụ của ta nên đã thả ta.
Các con khỉ ấy hỏi:
一 Chắc ngài biết cách sống của loài ngưòd.- Hãy nói cho chúng tôi biết! 

Chúng tôi muốn nghe chuyện ấy.
一 Chớ có hỏi ta về nếp sống của loài người.
一 Hãy nói di, chúng tôi muôn nghe!
Bồ-tát nói:
一 Loài người dầu là Sát-đế-lỵ hay Bà-la-môn đều nói: "Đây là tài sản của 

t6i!" Họ không hiểu tánh vô thường làm cho mọi vật biến hoại. Các bạn hãy 
nghe những hành động của những kẻ mù lòa ngu si ẩy.

Rồi Bồ-tát đọc những bài kệ này:
137. Vàng ròng là của tôi,

Như vậy suốt ngày đêm?
Những người ngu si ấy,

138. Trong nhà có hai chủ, 
Vú dài, có tóc bện, 
Được mua với nhiều tiền5

Nghe vậy, tất cả đều nói:
-Chớ nói, chớ nói nữa, chúng tôi vừa nghe điêu không đáng nghe! 
Chúng bịt chặt tai với hai tay. Và chúng không ưa chỗ ấy vì chúng nói: 
-Tại chỗ này chúng ta đã nghe một điều không xứng đáng nghe!
Vì vậy, chúng đi chỗ khác. Tảng đá chúng ngồi được gọi là tảng đá bị chỉ 

trích, người ta nói như vậy.

Vàng quý là của tôi! 
Chúng rêu rao lớn tiếng, 
Không nhìn đến Chánh pháp.
Một chủ không có râu,
Hai tai có đâm lỗ, 
Làm khổ đau mọi người.

***
Khi bậc Đạo sư kể pháp thoại xong, Ngài thuyết giảng các sự thật. Cuối bài 

giảng ấy, vị Tỷ-kheo đắc quả Dự lưu và Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, đàn khỉ là hội chúng của Như Lai, còn khỉ chúa là Ta vậy.
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§220. CHUYỆN TẾ sư DHAMMADDHAJA
(Dhammaddhajajataka) ự. IL 186)
Ngài sống vẻ an lạc...
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về những âm mini sát hại 

Ngài. Lúc bấy giờ, Đạo sư nói:
-Này các Tỷ-kheo5 không phải chỉ nay mà thuở trước cũng vậy, Devadatta 

(Đề-bà-đạt-đa) đã âm mưu sát hại Ta nhưng dù chỉ làm Ta sợ hãi cũng không thành.
Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở trước, Vua Yasapãni trị vì Ba-la-nại, vua có một vị Tướng quân tên là 
KãỊaka (Hắc Nhân). Lúc bấy giờ, Bồ-tát là vị cố vấn tế tự tên là Dhammaddhaja 
(Ngọn Cờ Chánh Pháp). Vua có một người thợ hớt tóc và làm đồ trang sức đầu 
tóc cho vua tên là Chattapãni (Người cầm Dù).

Vua trị vì theo Chánh pháp5 nhung vị tướng quân lo việc xử kiện thường ăn 
hối lộ và hay gièm pha. Khi đã lấy hối lộ, ông lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của 
những người chủ sở hữu chính đáng.

Một hôm, một người bị thua trong một vụ kiện, huơ tay khóc 16c, khi đi ra 
khỏi pháp đình, thấy Bồ-tát đang hầu vua, liền gieo mình xuống chân Bồ-tát 
và thưa:

一 Thưa ngài, trong khi ngài khuyến giáo vua về thánh sự và tục sự thì Tướng 
quân KãỊaka lấy hối lộ5 làm các người chủ sở hữu phải mất tài sản.

Và ông ta thuật lại vụ kiện của mình. Bồ-tát động mối bi tâm nói:
一 Này bạn, hãy đi theo ta, ta sẽ xử vụ kiện cho bạn!
Bồ-tát đưa người ấy đến pháp đường. Một số đông quần chúng tụ họp lại. 

Bồ-tát xử vụ kiện của người ấy, và khiến người chủ sở hữu được lấy lại tài sản. 
Quần chúng đều hoan hô. Tiếng hoan hô làm thành tiếng ồn ào lớn. Vua nghe 
tiếng ồn ào liền hỏi:

-Tiêng ôn ào gì vậy?
一 Thưa Đại vương, một vụ kiện xử sai đã được bậc Hiền trí Dhammaddhaja 

xử lại đúng pháp, vì vậy, đó là tiếng ồn ào do quần chúng hoan hô.
Vua bằng lòng, bảo mời Bồ-tát đến và hỏi:
一 Thưa Sư trưởng, trẫm nghe nói Sư trưởng mới xử kiện?
一 Thưa Đại vương, phải. Thân vừa xử xong một vụ kiện mà Tướng quân 

KãỊaka đã xử sai.
Vua<nói:
_ Bắt đầu từ nay, Sư trưởng hãy xử các vụ kiện! Đôi tai trẫm sẽ sung sướng 

và thế giới sẽ tăng thịnh.
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Bô-tát không muôn xử kiện. Nhưng vua yêu câu:
一 Vì thương xót mọi loài hữu tình, Sư trưởng hãy ngồi xử kiện!
Vì vậy, Bồ-tát nhận lời. Từ đấy trở di, Bồ-tát ngồi xử kiện và xử cho người 

chủ sở hữu chính đáng được thắng kiện. Còn KãỊaka không được tiền hối lộ, 
lợi dưỡng bị hao hụt nên bắt đầu gièm pha Bồ-tát trước mặt vua. Ông ta tâu 
với vua:

一 Thưa Đại vương, Dhammaddhaja muốn đoạt quốc độ của ngài.
Vua không tin và bảo ông ta đừng nói như vậy nữa. KãỊaka nói:
一 Nếu Đại vương không tin thần, khi nào Dhammaddhaja đi đến hầu, Đại 

vương hãy nhìn qua cửa sô, rôi Đại vương sẽ thây Dhammaddhaja đã làm cho 
toàn thành phố nằm trong tay của ông ta.

Vua thấy đám người được Bồ-tát xử kiện, tưởng rằng đấy là hội chúng của 
Bồ-tát. Vua sinh lòng nghi ngờ Bồ-tát và hỏi:

一 Này tướng quân, nay chúng ta phải làm gì?
一 Thưa Thiên tử, hãy giết nó!
一 Chúng ta không thấy nó phạm trọng tội nào, làm sao ta giết nó được?
一 Đã có một cách.
一 Cách gì vậy?
一 Hãy bảo nó làm một việc không thể làm được! Khi nó làm không được, 

ta lấy tội ấy và ta sẽ giết nó.
一 Nhưng việc gì không thể làm được?
-Thưa Đại vương, một khu vườn có đất tốt, được trồng cây và chăm sóc 

phải cần từ hai đến bốn năm mới sanh trái được. Đại vương hãy cho gọi nó đến 
và bảo: “Ngày mai, trẫm muốn đến chơi tại một khu vườn. Hãy làm cho trẫm 
một khu vườn!,, Nó sẽ không thể làm được. Chúng ta nhân tội ấy sẽ giết nó.

Vua mời Bồ-tát đến nói:
-Thưa bậc Hiền trí, trẫm đến chơi tại khu vườn cũ lâu ngày đã chán. Nay 

trẫm muốn đến chơi ở một khu vườn mới. Hãy xây dựng cho trẫm một khu 
vườn mới! Nêu khanh không làm được việc ây, khanh sẽ mât mạng!

Bồ-tát biết: “C6 lẽ vì KãỊaka không nhận được tiền hối lộ nên nó làm cho 
vua chống đối ta.” Bồ-tát nói với vua:

一 Thưa Đại vương, thần biết, thần sẽ lo việc ấy.
Rồi đi về nhà, sau bữa ăn, Bồ-tát nằm trên giường suy nghĩ.
Lúc ấy, chiếc ngai của Đế-thích trở thành nóng. Đế-thích hướng tâm suy 

nghĩ, biết rằng Bồ-tát đang gặp khó khăn, liền vội vàng hiện đến phòng ngủ của 
ngài, đứng trên không và hỏi:

一 Thưa bậc Hiên trí, ngài đang suy nghĩ gì?
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-Người là ai?
一 Ta là Đế-thích.
一 Vua bảo ta làm một khu vườn nên ta suy nghĩ vê vân đê ây.

A

一 Thưa bậc Hiên trí, chớ lo âu, tôi sẽ làm cho ngài một khu vườn như rừng 
Nandana, như rừng Cittalata ở thiên giới. Ta sẽ làm tại chỗ nào?

- Hãy làm tại chỗ ấy!
Đế-thích làm khu vườn xong, đi về thành chư thiên. Ngày hôm sau, tận mắt 

thấy khu vườn, Bồ-tát đi báo cho vua:
一 Thưa Đại vương, khu vườn đã làm xong cho ngài, xin hãy đi đến tiêu khiển.
Vua đi đến, thấy khu vườn có thành bao vây, rộng mười tám khuỷu tay, có 

sắc đỏ, có các cửa và vọng lầu5 được tô điểm với nhiều loại cây nặng trĩu hoa 
và trái, vì vậy vua nói với KãỊaka:

—Bậc Hiền trí đã làm như lời ta nói. Nay chúng ta phải làm gì?
—Thưa Đại vương, nếu nó có thể làm một ngôi vườn trong đêm thời sao nó 

không thể cướp đoạt vương quốc?
一 Nay chúng ta phải làm cái gì?
-Chúng ta có thể bảo nó làm một việc khác không thể làm được.
- Việc gì vậy?
一 Chúng ta bảo nó làm một cái hồ bằng bảy báu.
Vua nói:
-Tốt lắm.
Và vua cho gọi Bồ-tát đến và bảo:
一 Thưa Sư trưởng, Sư trưởng đã làm xong khu vườn. Sư trưởng hãy làm 

một cái hồ bảy báu tương xứng với khu vườn này. Neu không thể làm được, 
mạng sống của khanh không còn nữa!

Bồ-tát thưa:
-Tốt lắm, thưa Đại vương, có thể thần sẽ làm được.
Rồi Đế-thích làm một cái hồ tuyệt đẹp có một trăm cái bến, có một ngàn 

khúc cong, trên che kín với sen năm sắc, giống như hồ trong vườn Nandana ở 
thiên giới.

Hôm sau, Bồ-tát tận mắt thấy cái hồ ấy liền báo cho vua biết:
一 Thưa Thiên tử5 cái hồ đã làm xong cho ngài.
Vua thấy cái hồ, lại bảo KãỊaka:
一 Nay chúng ta phải làm gì?
一 Thưa Đại vương, hãy bảo nó làm một cái nhà tương xứng với khu vườn!
Vua bảo Bồ-tát:
-Thưa Sư trưởng, nay hãy làm một ngôi nhà toàn bằng ngà tương xứng với 
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khu vườn và cái hồ này. Nếu khanh không làm được, mạng sống của khanh sẽ 
không còn.

Và Đế-thích làm một ngoi nhà diing như vậy. Hôm sau, Bồ-tát tận mắt thấy 
ngôi nhà liền báo cho vua biết. Vua thay ngôi nhà ấy, hỏi KãỊaka:

一 Nay chúng ta phải làm gì?
一 Thưa Đại vương, hãy bảo nó làm một hòn ngọc tương xứng với ngôi nhà!
Vua bảo Bồ-tát:
一 Này bậc Hiên trí, hãy làm một hòn ngọc tương xứng với ngôi nhà băng 

ngà này! Với ánh sáng hòn ngọc, trẫm sẽ đi dạo chơi trong nhà. Nếu khanh 
không làm được, khanh sẽ không còn mạng sống nữa.

Rồi Đế-thích làm xong hòn ngọc. Hôm sau, Bồ-tát tận mắt thấy hòn ngọc 
liền trình vua. Vua hỏi KãỊaka nên làm gi, KãỊaka thưa:

一 Thưa Đại vương, thần nghĩ có một vị thần nào đó đã làm theo ý muốn của 
Bà-la-môn Dhammaddhaja, nay hãy bảo nó làm một cái gì mà ngay các vị thần 
cũng không làm được. Các vị thần không thể làm được một con người đầy đủ 
bốn đức tánh. Do vậy, Đại vương hãy bảo nó làm một người giữ vườn đầy đủ 
bốn đức tánh!

Vua bảo Bồ-tát:
一 Này Sư trưởng, Sư trường đã làm xong cho chúng ta một khu vườn, một 

cái hồ, một cung điện bằng ngà, một hòn ngọc chiếu tỏa ánh sáng. Nay khanh 
hãỵ làm một người giữ vườn đầy đủ bốn đức tánh để bảo vệ khu vườn của ta! 
Nêu khanh không thể làm được, khanh sẽ mất mạng.

Bồ-tát đáp:
一 Thưa vâng, nếu có thể, thần sẽ lo làm việc ấy.
Rồi ngài đi về nhà. Sau bữa ăn ngon, ngài nằm nghỉ. Sáng sớm, ngài thức 

dậỵ ngồi trên mặt giường, suy nghĩ: uThien chủ Đê-thích đã làm những gì có 
the làm được, nhimg Đế-thích không có thể làm con người giữ vườn đầy đủ bốn 
đức tánh. Sự việc là như vậy, thà chết cô độc trong rừng tốt hơn là chết trong 
tay người khác?5

Vì vậy, không nói với một ai, Bồ-tát từ lầu đi xuống, ra khỏi thành bằng 
cổng chính, vào rừng và ngồi dưới một gốc câỵ suy tư về thiện pháp. Đế-thích 
biết sự việc ấy, hóa làm một người thợ rừng đên gặp Bồ-tát và thưa:

一 Thưa ngài Bà-la-môn, ngài được nuôi dưỡng tế nhị, sao lại đi vào rừng 
này ngồi làm gì?

Để hỏi ý nghĩa này, Đế-thích đọc bài kệ đầu:
139. Ngài sông vẻ an lạc, Sao bỏ nước vào rừng?

Như một người khốn khổ, Một mình dưới gốc cây, 
Ngồi thẫn thờ sầu muộn?

Nghe vậy, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai:
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140. Ta sống vẻ an lạc9 Nhưng bỏ nước vào rừng,
Như một người khốn khổ, Cô độc ngồi gốc cây,
Suy tư về thiện pháp.

Rồi Đế-thích thưa:
一 Thưa ngài Bà-la-môn, sự việc là như vậy, sao ngài ngồi tại chỗ này?
一 Vua bảo làm một người giữ vườn đầy đủ bốn đức tánh và vì không thể làm 

được một người như vậy nên ta suy nghĩ: “Sao ta lại chêt trong tay người khác? 
Ta sẽ vào rừng và chết cô độc ở d6." Vì vậy nên ta đến đây.

一 Thưa ngài Bà-la-môn, tôi là Thiên chủ Đấ-thích, tôi đã làm ngôi vườn, 
v.v... cho ngài. Tôi không thể làm một người đầy đủ bốn đức tánh, nhưng trong 
nước của vua có một thợ hớt tóc tên là Chattapãni đầy đủ bốn đức tánh. Nếu 
phải có một người giữ vườn, hãy giới thiệu người hớt tóc này là người giữ vườn.

Đế-thích khuyên nhủ Bồ-tát, an ủi Bồ-tát chớ sợ gì nữa, rồi đi về thành phố 
chư thiên. Bồ-tát về nhà, ăn sáng xong, đi đến cửa cung thấy Chattapãni tại đấy. 
Ngài cầm tay anh ta và hỏi:

一 Thưa bạn Chattapãni, nghe nói bạn có đủ bôn đức tánh phải không?
Chattapãni nói:
- Ai bảo ngài tôi có đầy đủ bốn đức tánh?
—Chính Thiên chủ Đế-thíchĩ
- Vì nguyên nhân gì Đế-thích nói vậy?
Bồ-tát kể lại tất cả câu chuyện và nói lý do ấy.
Anh ta đáp:
-Thưa vâng, tôi có đầy đủ bốn đức tánh.
Bô-tát liên câm tay Chattapãni đi đên yên kiên vua và thưa:
-Thưa Đại vương, Chattapãni này có đủ bôn đức tánh. Nêu cân một người 

giữ vườn, Đại vương hãy bảo người này giữ vườn!
Vua4hỏi Chattapãni:
一 Có thật là khanh đầy đủ bốn đức tánh?
-Thưa vâng, tâu Đại vương.
一 Khanh có bốn đức tánh nào?
Vị ấy đọc bài kệ này:

Tôi không có ganh tị, Tôi cũng không uống rượu,
Tôi không có ái nhiễm, An trú không phẫn nộ, 
Thiên tử, tôi là vậy.

Vua hỏi:
一 Này Chattapãni, có phải khanh nói: "T6i không có ganh tj?"
-Đúng vậy9 thưa Thiên tử.
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一 Thây những duyên cớ gì, khanh không có ganh tị?
一 Thưa Đại vương, hãy nghe đây!
Chattapãni đọc bài kệ này, nói lên tính không ganh tị của mình:

Xưa vì một nữ nhân, 
Bắt trói vị tế sư,
An trú vào Thánh pháp, 

Rồi vua hỏi Chattapãni:

Là vua, tôi ra lệnh, 
Nhimg vị ấy dạy tôi, 
Do vậy, tôi không ganh.

_ Này Chattapãni, do thấy tác hại gì, khanh là người không uống rượu?
Chattapãni đọc bài kệ này:

Kính thưa bậc Đại vương, 
Tôi đã ăn cả thịt, 
Tôi khổ đau sầu muộn,

Rồi vua lại hỏi:

Xưa tôi uống rượu say, 
Chính đứa con trai tôi9 
Thề từ bỏ uống rượu.

一 Này bạn, do thấy duyên cớ gì bạn không còn ái nhiễm? 
Chattapãni nói lên duyên cớ ấy với một bài kệ này:

Xưa tôi chính Đại vương, 
Con tôi đã làm v&,
Và nó phải mạng chung, 

Vua tiếp tục hỏi Chattapãni:

Tên Kitavãsa,
Bình bát Độc Giác Phật, 
Do vậy, không ái nhiễm.

一 Do duyên cớ gi, bạn trở thành người không phẫn nộ? 
Chattapãni nói lên duyên cớ ấy với một bài kệ này:

Tôi là Araka,
Bảy kiếp sống Phạm thiên,

Bảy năm tu từ tâm, 
Do vậy không phẫn nộ.

Khi Chattapãni đã nói lên bốn đức tánh của mình, vua khen ngợi Bồ-tát 
trước hội chúng. Ngay lúc ấy, các vị đại thần, Bà-la-môn, gia chủ, v.v... đều 
đứng dậy và la lớn:

-Oi, đồ ăn hối lộ! Ôi, kẻ ăn trộm ác độc! Ngươi không được của hối lộ nên 
nói xấu bậc Hiền trí và muốn giết vị ấy.

Họ băt giữ KãỊaka, kéo ông ta ra khỏi cung vua, rôi chụp lây bât cứ vật gì? 
kẻ lấy đá, người lấy côn, họ đánh 6ng ta vỡ đầu và chết ngay. Xong họ nắm 
chân ông ta lôi đi và quăng xác trên đông phân.

Từ đó vê sau, vua trị nước thật đúng pháp, rôi đi theo nghiệp.của mình lúc 
mạng chung.

***

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, tướng KãỊaka là Devadatta, người thợ hớt tóc Chattapãni là 

Sãriputta, còn Dhammaddhaja là Ta vậy.
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vm. PHẨM KẢSẢV4 
(KẴSẴVAVAGGA)

§221. CHUYỆN TẤM Y VÀNG (Kãsãvạịãtakà)^ (J. II. 196)
Ai đây những uê nhiêm...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về Devadatta (Đề-bà-đạt-đa).
Một thời, vị Tướng quân Chánh pháp Sãriputta (Xá-lợi-phât) sông với năm 

trăm Tỷ-kheo ở Trúc Lâm. Devadatta sống với hội chúng Tỷ-kheo theo ác giới 
ở tại Gayãsĩsa.

Lúc bấy giờ5 dân chúng ở Vương Xá thường chung nhau lại để bố thí. Một 
thương gia đên đây đê buôn bán, đem theo một tâm y vàng đượm mùi thơm có 
giá trị lớn và nói:

一 Xin hãy cho tôi dự phân vào sự cúng dường, tôi xin cúng dường tâm y này!
Dân ở thành Vương Xá tổ chức một cuộc bố thí lớn. Tất cả những phẩm vật 

tùy nguyện đóng góp đều được phân phát hết, chỉ còn lại tấm y. Quàn chúng 
hội họp lại và bàn tính:

一 Chỉ còn tấm y đẹp và thơm tho này? chúng ta sẽ cúng dường cho ai? Cúng 
cho Trưởng lão Sãriputta hay Trưởng lão Devadatta?

Một số người nói:
一 Trưởng lão Sãriputta chỉ sông ở đây một vài ngày rôi đi tùy theo sở thích. 

Còn Trưởng lão Devadatta luôn luôn sống gần thành phố của chúng ta trong lúc 
may mắn cũng như lúc rủi ro. Chúng ta hãy cúng dường Devadatta!

Khi so sánh xem nên cúng cho ai giữa hai Trưởng lão thì những người 
muôn cúng cho Devadatta chiêm đa sô. Vì vậy, họ cúng dường tâm y ây cho 
Devadatta. Vị ấy cắt may và nhuộm tấm y vàng. Sau khi hoàn thành, Devadatta 
đắp tấm y ấy.

Lúc bấy giờ, có ba mươi Tỷ-kheo đi từ Vương Xá về đảnh lễ bậc Đạo sư. Sau 
khi nói những lòd chào đón hỏi thăm, các Tỷ-kheo báo tin ấy cho bậc Đạo sư:

一 Bạch Thế Tôn? Devadatta tự mình không xứng đáng, lại đắp biểu tượng 
của A-la-hán.

46 Tham chiếu: J. V. 40, Chaddantạịãtạka (Chuyện tượng Wơ77g ở hồ Chaddantà), số §514; ph. V. 
9; Thag. V. 949; Pháp cú kinh ^Song yếu phẩmA 法句經雙要品(「04. 0210.9. 0562all); Xuất diệu 
kinh "Song 出膛經雙要晶(7.04. 0212.30. 0747c06); Pháp tập yêu tụng kỉnh uTương ưng
ph/m'」沃棄要遞經*目瘋吊(TJ)4. 0213.29. 0792c29). “
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Bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta không xứng đáng đắp 

biểu tượng của bậc A-la-hán. Thuở trước, Devadatta cũng đã như vậy rồi.
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại? Bồ-tát sanh ra làm con voi 

trong một đàn voi ở khu vực Tuyêt sơn. Khi đên^tuôi trưởng thành, Bô-tát là 
chúa đàn cùng với tám mươi con voi sống ở trong rừng.

Một người nghèo khổ sống ở Ba-la-nại thấy các thợ ngà tại một con đường 
đang làm các loại vòng tay, v.v... bằng ngà, liền hỏi:

一 Nêu ta có ngà voi, các người có mua không?
Họ nói:
-Vâng, chúng tôi sẽ mua.
Rôi anh ta câm binh khí, mặc một tâm vải vàng, giả dạng một vị Phật Độc 

Giác, buộc một búi tóc giả, đứng nấp tại con đường voi đi, dùng binh khí giết 
voi, lấy ngà bán tại Ba-la-nại và sinh sống với cách ấy.

Ngày này qua ngày khác, khi đàn voi đi qua, anh ta chỉ rình giết con voi đi 
cuối cùng của đàn voi do Bồ-tát làm chủ. Với thời gian, số voi dần dần giảm 
thiểu, và chúng hỏi Bồ-tát vì nguyên nhân ẹì số voi giảm thiểu. Bồ-tát tìm hiểu 
và suy nghĩ: “C6 thể một người nào đó đội lot Độc Giác Phật, đứng ở cuối đường 
các con voi đi qua, có thê nó đã giêt các con voi. Ta sẽ tìm cho ra manh m6i."

Một hôm, Bô-tát cho các con voi đi đâu và mình đi sau cùng. Người ây thây 
Bồ-tát, liền cầm binh khí xông ra. Bồ-tát quay lại, đứng giương vòi ra và nghĩ: 
：Ta sẽ quật nó ngã xuống đất và giết n6!" Nhưng khi thấy tấm áo vàng người 
ấy mặc, Bồ-tát nghĩ: “Ta phải kính trọng biểu tượng của bậc A-la-hán mà nó 
lạm dụng để mặc.95

Bô-tát cuôn vòi lại và nói:
一 Này ngươi, sao ngươi lại mặc biểu tượng của bậc A-la-hán khi ngươi 

không xứng đáng mặc?
Rồi Bồ-tát đọc những bài kệ này:
141. Ai đầy những uế nhiễm,

Tự mình không chế ngự,
Kẻ ấy không xứng đáng,

142. Ai gột sạch uể nhiễm,
Tự mình có chê ngu,
Vị ấy thật xứng đáng,

Như vậy, Bô-tát nói lên những lời giáo hóa này với người ây, rôi hăm dọa 
như sau:

Lại mặc áo cà・sa, 
Không tôn trọng sự thật, 
Được mặc áo cà-sa.
Vững vàng trong giới luật, 
Biết tôn trọng sự thật,
Được mặc áo cà-sa.
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一 Bắt đầu từ nay chớ đến đây nữa. Nếu ngươi đến, ngươi sẽ mất mạng.
Và Bồ-tát đuổi anh ta đi.

***

Khi bậc Đạo sư kể pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
一 Lúc bấy giờ, người giết voi là Devadatta, còn chúa voi là Ta vậy.

§222. CHUYỆN CON KHỈ CULLANANDIYA
(Cullanaắdiyạịãtaka)47 0 II. 199)

47 Xem J. III. 158, Dhonasakhajataka (Chuyện cành cây tỏa rộng), số §353; Pe. 23, 
Sãsanapatthãnadutiyabhũmi (Phần thứ hai, sự hình thành giảo pháp); Questions of Mỉlinda trong 
SBE. XXXV, p. 287.
48 Xem Cv. VII. 190.

Đây là lời Sư trưởng...
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư đã kể về Devadatta (Đề-bà- 

đạt-đa).
Một hôm, các Tỷ-kheo ngôi tại pháp đường băt đâu nói chuyện:
一 Thưa các Hiền giả, Devadatta khắc nghiệt, độc ác, tàn nhẫn, thúc đẩy tên 

tướng cướp hại bậc Chánh Đăng Giác. Rôi vị ây xô hòn đá, thúc đây con voi 
NãỊãgiri,48 không có kham nhẫn, từ bi, lân mẫn đối với đức Như Lai.

r
Bậc Đạo sư đên tại pháp đường và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn vấn đề gì?
Khi được nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không chỉ nay mà trước kia cũng vậy, Devadatta đã 

khắc nghiệt, độc ác, không có từ bi.
Nói xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xua, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh làm con khỉ 
tên là Mahãnandiya (Đại Hoan Hỷ), sông ở vùng Tuyêt sơn. Con khỉ em của 
Bô-tát tên là Cullanandiya (Tiêu Hoan Hỷ), cả hai được tám trăm ngàn con khỉ 
vây quanh và sống săn sóc mẹ mù. Chúng đặt mẹ nằm trong bụi cây và đi vào 
rừng hái những trái cây ngọt, V.V..・ gửi về cho mẹ5 nhtmg những con khỉ đem về 
không đưa trái cây cho bà nên bà bị đói hành hạ, chỉ còn da bọc xương.

Khi về? Bồ-tát nói với mẹ:
一 Thưa mẹ, chúng con có gửi cho mẹ các loại trái cây ngon ngọt, sao mẹ 

ốm yếu thế này?
Bà mẹ trả lời:
一 Này con thân yêu, mẹ không nhận được gì cả.
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Bồ-tát suy nghĩ: “Nếu ta săn sóc đàn khỉ, mẹ ta sẽ chết mất. Ta sẽ rời đàn 
khỉ đê săn sóc cho mẹ ta."

Bồ-tát gọi Cullanandiya và nói:
一 Này em thân, hãy săn sóc đàn khỉ. Còn ta, ta sẽ săn sóc mẹ!
Cullanandiya nói:
一 Thưa anh, em không thể lo lắng cho đàn khỉ. Em chỉ muốn săn sóc mẹ.
Như vậy5 cả hai đêu đông một ý muôn9 đi xuông Tuyêt sơn, lựa một gôc cây 

bàng tại biên địa làm chỗ trú ẩn và nuôi dưỡng khỉ mẹ.
Bây giờ, một thanh niên Bà-la-môn sông ở Ba-la-nại, sau khi học tât cả các 

nghê với một Sư trưởng có danh tiêng nhiêu phương ở Takkasilã, anh ta đên xin 
phép Sư trưởng đê ra đi. Vị Sư trưởng có tài đoán tướng, biêt người đệ tử này 
độc ác, tàn nhẫn, khắc nghiệt, liền nói:

- Này con thân, người độc ác, tàn nhẫn sẽ gặp tai nạn đau khổ lớn. Con chớ 
nên khắc nghiệt, chớ làm gì ác độc để sau phải hối hận!

Vị Sư trưởng khuyên dạy như vậy rồi để đệ tử ra đi. Thanh niên ấy đảnh lễ 
vị Sư trưởng rồi trở về Ba-la-nại và lập gia đình. Anh ta không thể sống với các 
nghề khác nên quyết định sống nhờ mũi nhọn cung tên. Anh ta trở thành một 
người thợ săn, và rời khỏi thành Ba-la-nại để kiếm sống tại một làng ở biên địa. 
Hàng ngày, nai nịt với cung tên? anh ta đi vào rừng, giết các loài thú đem về bán 
thịt và sống qua ngày.

Một hôm, anh ta không săn được gì trong rừng; khi về, anh ta thấy một cây 
bàng đứng ở cuối một khoảng rừng trống. Anh ta đi đến hướng cây bàng ấy với 
hy vọng tìm được vật gì ở đấy. Lúc bấy giờ? hai anh em nhà khỉ đang cho bà 
mẹ ăn các loại trái ngọt, và đặt bà ngôi trên thân cây. Khi thây người thợ săn đi 
đến9 hai anh em liền núp giữa các cành cây, xem anh ta sẽ làm gì. Con người 
tàn nhẫn ấy, khi đến gốc cây thấy khỉ mẹ của chúng mù lòa, già yếu, liền nghĩ: 
“Sao ta lại vê tay không? Băn con khỉ này xong ta sẽ di."Rôi anh ta liên câm 
cung lên để bắn. Thấy vậy, Bồ-tát nói:

一 Này em Cullanandiya thân, người này muốn giết mẹ chúng ta. Anh sẽ 
thay thê mạng sông cho mẹ. Sau khi anh chêt? em sẽ săn sóc mẹ.

Nói xong, Bồ-tát từ giữa cành cây đi ra và nói:
一 Này người kia, chớ có bắn mẹ ta. Mẹ ta mù9 già yếu, ta sẽ đổi mạng sống 

cho mẹ ta. Ông chớ giết mẹ ta, hãy giết ta!
Sau khi hứa với kẻ ấy, Bồ-tát liền ngồi xuống tại chỗ. Tên thợ săn ấy không 

có lòng từ, nhắm bắn Bồ-tát ngã xuống, rồi lắp cung tên định nhắm bắn khỉ mẹ. 
Cullanandiya thấy vậy, suy nghĩ: "Người độc ác này muốn bắn cả mẹ ta nữa. 
Nêu mẹ ta sông thêm một ngày là một ngày mẹ ta，tầng thêm tuôi thọ, vậy ta sẽ 
cứu sống mẹ ta.” Nó từ giữa cành cây đi ra và nói:
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一 Này người kia, chớ giết mẹ ta, ta sẽ chết để cứu mẹ được sống. Hãy bắn 
ta, bắt cả hai anh em chúng ta để mẹ chúng ta được sống!

Sau khi hứa với thợ săn5 khỉ em ngồi xuống trong tầm mũi tên. Kẻ săn bắn 
độc ác giết luôn khỉ em và suy nghĩ: "Ta còn mấy đứa con ở nhà nữa. Ta phải 
bắn luôn khỉ mẹ, để đem thịt về cho chiing." Khi đã hạ sát ba mẹ con khi, anh ta 
mang cả ba xác khỉ trên một đòn gánh và vê nhà. Trong lúc ây, sâm sét nôi lên 
đánh xuống nhà kẻ độc ác, thiêu cháy VỌT, con và cả cái nhà. Cái nhà bị sét đánh 
thiêu rụi chỉ còn lại bộ sườn nhà và các cây cột tre cháy đen.

Tại công làng, một người thây anh ta liên báo tin ây cho anh ta biêt. Quá 
sầu khổ vì vợ con, ngay tại chỗ anh ta quăng đòn gánh, thịt, cây cung, bỏ cả áo 
mặc, trần truồng, huơ tay khóc than đi vào nhà. Khi ấy, một cây cột bị gãy, rơi 
xuống và đánh vỡ đầu anh ta. Cùng lúc ấy, đất mở rộng, lửa từ địa ngục A-tỳ 
(Vô Gián) phun lên đốt tan xác anh ta. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh ta 
nhớ lời khuyên giáo của vị Sư trưởng: “Dây là lời dạy mà Bà-la-môn Pãrãsariya 
đã cho ta." Rồi anh ta than khóc và đọc hai bài kệ này:

143. Đây là lời Sư trưởng, 
uChớ nên làm điều ác,

144. Việc gì con người làm, 
Làm việc lành được lành, 
Như gieo hột giống nào,

Pãrãsariya,
Khiến ngươi phải hối tiếc.” 
Sẽ thấy nó trên thân,
Làm việc ác gặp ác?
Đem lại quả giống ấy.

Anh ta vừa đọc kệ xong, đât liên vùi lâp anh ta và ngay lúc ây anh ta đọa
vào địa ngục A-tỳ.

Bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới cay nghiệt, độc ác. 

Thuở trước, kẻ ay cũng đã cay nghiệt, độc ác, không có lòng từ bi như vậy rồi.
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bây giờ, kẻ đi săn là Devadatta, vị Sư trưởng danh tiêng nhiêu phương 

là Sãriputta, Cullanandiya là Ãnanda, bà mẹ là Mahãpạjãpati? còn khỉ chúa 
Mahãnandiya là Ta vậy.

§223. CHUYỆN THỨC ĂN ĐI ĐƯỜNG (PuỊabhattạịãtaka)49 ự. II. 202)

49 Xem J. III. 106, Godhạịãtaka (Chuyện con kỳ nhông), số §333.

Cung kính người biết kính…
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một điền chủ.
Tương truyền, một người điền chủ sống ở thành Xá-vệ có giao thiệp buôn 

bán với một người điền chủ ở thôn quê. Ông ta đem theo vợ đi đến gặp người 
có mắc nợ. Người mắc nợ nói:
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-Tôi không thể trả được.
Và anh ta không trả gì. Người điền chủ này tức giận đi về và không ăn cơm. 

Trên đường di, vài người thấy anh ta có vẻ đói quá liền cho một nồi cơm và nói:
一 Hãy ăn và cho vợ anh ăn với!
Anh ta lấy nồi cơm ấy, nhưng không muốn chia phần cho vợ ăn nên nói:
一 Này em, chỗ này là chỗ trú ẩn của bọn ăn cướp. Em hãy đi trước!
Anh ta bảo vợ đi trước, rồi ăn hết phần cơm và khi đưa vợ xem cái nồi 

trống, anh ta nói:
—Này em, người ta cho một cái nôi không có cơm.
Nẹười vợ biết chồng đã ăn hết cơm một mình nên lòng rất buồn bã. Khi đi 

đến gẩn tinh xá Kỳ Viên, cả hai người muốn vào đó và xin nước uống.
Bậc Đạo sư ngôi nơi bóng mát của hương phòng, dõi nhìn dáng họ đang đi 

đến, như người thợ săn đang im [chờ mồi]. Thấy bậc Đạo sư, hai vợ chồng đi 
đến, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Bậc Đạo sư thân mật đón tiếp và hỏi:

-Này nữ cư sĩ, chồng con có thương con và muốn con được hạnh phúc không?
一 Bạch Thế Tôn, con thương chồng con nhưng anh ta không thương con, 

không kể những chuyện tệ bạc khác5 ngay hôm nay, bạch Thế Tôn, giữa đường 
có một người cho anh ta một nồi cơm nhưng anh ta không cho con gì cả mà chỉ 
ăn một mình.

一 Này nữ cư sĩ, con luôn luôn thương chông con và con muôn anh ta hạnh 
phúc. Nhimg chồng con lại không thương con. Tuy vậy, nếu các bậc Hiền trí 
cho chồng con biết các đức tánh quý báu của con thì anh ta sẽ hết sức thương 
yêu, kính trọng con.

Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của người vợ, bậc Đạo sư kể câu chuyện 
quá khứ.

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ^tát sanh ra trong gia 
đình một vị đại thần. Khi lớn lên, ngài trở thành cố vấn cho vua về các van đề 
thánh sự và tục sự. Lúc bấy giờ, vua sợ con mình có âm mmi chống lại mình 
nên đuổi con đi. Hoàng tử đem vợ con theo, đi ra khỏi thành và đến sống tại một 
ngôi làng nhỏ ở nước Kãsi.

Một thời gian sau, hoàng tử nghe vua cha từ trần và suy nghĩ: "Nay ta sẽ 
nhận lấy vương quôc thuộc quyền sở hữu của gia dinh." Hoàng tử trở vê, giữa 
đường, có một người cho hoàng tử một nồi cơm và nói:

一 Hãy ăn và cho vợ cậu ăn cùng!
Hoàng tử nhận lây nôi cơm nhưng không cho vợ, chỉ ăn hêt một mình. Vợ 

chàng suy nghĩ: "Người này thật là cay nghiệt!99 và nàng cảm thấy lòng đày 
sầu muộn.



502 ❖ KINH TIẾU Bộ

Sau đó, hoàng tử về đến Ba-la-nại, nhận được vương quốc, phong vợ lên 
địa vị hoàng hậu và nghĩ: "Nhu vậy là đủ với vợ ta rồi." Vua đối với hoàng hậu 
không tỏ thêm một sự quan tâm hay tôn trọng gì khác, cho đến độ hoàng hậu 
đến hầu, vua cũng không hỏi: "Hiền thê sống ra sao?"

Lúc ấy, Bồ-tát là cố vấn của vua suy nghĩ: "Hoàng hậu này giúp ích vua 
nhiều và thương yêu vua. Nhưng vua không nghĩ gì đến hoàng hậu. Ta sẽ làm 
cho vua tôn trọng, kính nể hoàng 坷11." Vì vậy, Bồ-tát đi đến gần hoàng hậu 
chào hỏi cung kính và đứng một bên.

Hoàng hậu hỏi:
一 Này khanh, có việc gì?
Bồ-tát nói:
一 Thưa Hoàng hậu, làm sao chúng thần có thể hầu lệnh bà được? Lệnh bà 

phải cho các người già cả một miếng vải hay một vắt cơm chứ?
一 Này khanh thân, chính ta cũng không hề có một vật gì? làm sao ta có thể 

cho các người được? Khi ta có của, ta đâu có hà tiện, nhimg nay đức vua không 
cho ta gì cả. Đừng nói cái gì khác, ngay khi đức vua đi về để nhận quốc độ, giữa 
đường được người cho một nồi cơm, đức vua cũng không cho ta một chút cơm, 
chỉ một mình ăn hết!

—Thưa Hoàng hậu, lệnh bà có thể đi đến yết kiến vua và nói lên như vậy không?
—Này khanh thân, ta có thê nói.
-Vậy hom nay, khi thần đứng gần vua và khi thần hỏi, lệnh bà hãy trả lời 

như vậy. Thần sẽ làm cho vua biết được công hạnh của lệnh bà.
Nói vậy xong, Bồ-tát đi đến đứng một bên vua. Hoàng hậu cũng đến và 

đứng gần vua. Rồi Bồ-tát hỏi:
一 Thưa Hoàng hậu, lệnh bà thật là keo kiệt. Đúng ra, lệnh bà nên bố thí cho 

những người già một miếng vải hay một vắt cơm chứ?
Bà liền đáp:
一 Này khanh, ta không nhận được từ đức vua một cái gì cả, làm sao ta có 

thể cho các người được?
一 Phải chăng lệnh bà không phải là hoàng hậu chánh cung?
-Này khanh, khi không được một chút tôn trọng thì địa vị chánh cung 

hoàng hậu để làm gì? Nay đức vua có thể cho gì ta được nữa? Khi về nước, 
giữa đường? đức vua được cho nồi cơm nhưng đức vua không cho ta một chút 
gì5 chỉ ăn một mình!

Bồ-tát hỏi:
一 Thưa Đại vương, có phải như vậy chăng?
Vua xác nhận là có. Bô-tát nghe vua xác nhận, liên thưa:
一 Thưa Hoàng hậu, khi đức vua không yêu thương lệnh bà? sao lệnh bà còn 
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ở đây? Ở đời, khổ thay là chung sống không có tình thương! Khi lệnh bà ở dây, 
hết lòng chung thủy với đức vua nhimg đức vua không có tình thương, việc ây 
chác chắn sẽ đem lại khổ đau cho lệnh bà.

Bồ-tát khuyên dạy tiếp:
一 Các loài chúng sanh san sẻ với những ai biết san sẻ. Ngay khi biết ai 

không có tánh san sẻ, ta cần phải bỏ đi chỗ khác vì còn có rất nhiều người sống 
ở đời này!

Nói vậy xong, Bồ-tát đọc các bài kệ này:
145. Cung kính người biết kính, 

Với ai làm bổn phận? 
Với ai làm lợi mình, 
Với ai không san sẻ, 
Hãy xử sự khinh xuất,
Chớ giữ lòng thương yêu,
Phải có lòng chia sẻ, 
Khi loài chim biết được, 
Chúng bay đến cây khác,

Nghe nói vậy, vua xứ Ba-la-nại liền dành cho hoàng hậu tất cả sự kính trọng 
và uy quyên. Từ đó trở đi, vua và hoàng hậu sông hòa hợp, hoan hỷ và thương 
yêu nhau hơn.

Chia với người biết chia, 
Hãy làm đủ bổn phận, 
Hãy làm lợi người ây? 
Chớ nên san sẻ lại, 
Với những ai khinh xuất. 
Với ai hết thương yêu, 
Chung sống để an ủi, 
Cây không còn trái nữa, 
Thế giới thật lớn thay!

146.

***

Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng, 
hai vợ chồng ấy đắc quả Dự lưu. Rồi Ngài nhận diện tiền thân như sau:

-Hai vợ chông này là hai vợ chông thuở trước, còn vị đại thân Hiên trí là__ △_Ta vậy.

§224. CHUYỆN CON CÁ SẤU (Kumbhĩlaịãtaka) ụ. II. 205)
ỉ

Ai đủ bôn pháp này...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên5 bậc Đạo sư kể về Devadatta (Đề-bà-đạt-đa); 

như chương I, Chuyện khỉ chủa.5ồ
Hỡi vua các loài khỉ,147. Ai đủ bốn pháp này,

Chân thật và chánh nghĩa, 
r ,

Vị ây vượt thăng lên5
148. Ai không đủ bốn pháp, 

Chan thật và chánh nghĩa, 
Vị ấy không vượt lên5

Kiên trì và xả thí?
Các tà kiến bất chánh.
Công đức thiện thù thẳng, 
Kiên trì và xả thí,
Các tà kiến bất chánh.

50 Xem J. I. 280, Vãnarỉndạịãtaka (Chuyện khỉ chúa), số §57; Cp. 97, Kapỉrộịacariya (Hạnh của con 
khỉ chúa).



504 * KINH TIẺƯ Bộ

§225. CHUYỆN ĐÈ CAO TÍNH KHAM NHẢN
(Khantivannanajatakd) (J. II. 206)
Thưa Thiên tử, thần có...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên5 bậc Đạo sư kê vê vua xứ Kosala.
Bấy giờ, một vị đại thần giúp ích nhiều cho vua đã lợi dụng chức vụ và thông 

gian trong nội cung. Vua biết được kẻ phạm tội nhưng vì vị đại thần ấy giúp nhiều 
cho vua nên vua chịu đựng tội lỗi kia và thưa chuyện với bậc Đạo sư. Ngài nói:

-Các vua thuở trước, thưa Đại vương, cũng chịu đựng như vậy.
Rồi theo lời vua thỉnh cầu, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở trước, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, có một đại thần thông 

gian trong nội cung. Vị đại thần ấy cũng có một người hầu cận thông gian trong 
nhà mình. Đại thần ấy không thể chịu đựng tội phạm ấy, vì thế đã đem nó đến 
trước vua và hỏi:

Một người giỏi nhiều việc, 
Ngài nghĩ phải làm gì?

一 Thưa Thiên tử, thần có một người hầu cận làm tất cả mọi việc cho thần 
nhimg nó lại thông gian tại nhà thần. Nay phải làm gì với nó?

Và vị ấy đọc bài kệ đầu:
149. Thưa Thiên tử, thần c6,

Người ây đã phạm tội,
Nghe vậy9 vua đọc bài kệ thứ hai:
150. Và chính ta cũng có,

Người tốt thật khó tìm,
Người như vậy đứng dây, 
Nên ta cần kham nhẫn!

Vị đại thân biêt lời vua nói ám chỉ mình và từ đây trở đi không dám thông 
gian trong nội cung nữa. Còn người hầu hạ ấy biết vấn đề đã được tâu với vua 
nên từ đấy trở đi không dám hành động sai quấy nữa.

***
Sau khi nói pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, Ta là vua xứ Ba-la-nại, còn vị đại thần ấy biết vua đã thưa 

với bậc Đạo sư câu chuyện về mình, nên từ đấy trở đi không dám hành động 
sai quấy nữa.

§226. CHUYỆN CON CHIM cú (Kosiyaịãtaka) (J. II. 208)
Lành thay nếu xuất hành...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về vua xứ Kosala.
Vua ây đi dẹp loạn ở biên địa nhimg xuât hành không đúng thời. Câu chuyện 

đã được kể ở chương II? Chuyện nẳm hạt đậu.5ì

51 Xem J. II. 74, Kalayamutthijataka (Chuyện nắm hạt đâu), số §176.
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Cũng như trước, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ theo lời thỉnh cầu của vua.

Thuở xưa, vua xứ Ba-la-nại xuất hành phi thời, cắm trại ở một khu ngự 
viên. Lúc bấy giờ, một con chim cú bay vào một khóm tre và nấp tại đấy. Một 
đàn quạ cũng dến, vây quanh nó với ý định: "Khi nào nó ra, chúng ta sẽ bắt n6."

Không chờ đợi mặt trời lặn, chim cú đi ra không đúng thời và bắt đầu chạy 
trốn. Các con quạ vây quanh, lấy mỏ đánh nó, làm nó rơi xuống đất. Nhà vua 
gọi Bồ-tát và hỏi:

一 Này bậc Hiền trí, vì sao những con quạ lại tấn công và đánh ngã con cú?
一 Thưa Đại vương, hễ ai đi ra khỏi trú xứ của mình không đúng thời, đều 

phải gặp khổ nạn như vậy. Do vậy, chớ nên đi ra khỏi trú xứ của mình phi thời.
Và để nêu lên ý nghĩa này, Bồ-tát đọc hai bài kệ:
151. Lành thay nếu xuất hành,

Khi xuất hành phi thời,
Thế nào cũng gặp nạn, 
Như con cú khôn khô,

152. Bậc trí biết quy luật,
Chinh phục mọi kẻ thù,
Sẽ được nhiều an lạc.

Vua nghe lời Bồ-tát, liền quay về nhà, không đem quân đi đánh nữa.

Đúng thời, không phi thời, 
Nhiều người hay chỉ một?
Vì không rõ nghĩa này,
Phải chết vì quạ bầy.
Biêt nhược điêm người khác, 
Như cú, nếu khôn ngoan,

Khi bậc Đạo sư thuyêt pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
一 Lúc bấy giờ, vua là Ãnanda và vị đại thần Hiền trí là Ta vậy.

§227. CHUYỆN CON BỌ ẢN PHÂN (Gũthapãnạịãtaka) ự. n. 209)
Anh hùng địch anh hùng..,
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo.
Lúc bấy giờ, cách xa Kỳ Viên khoảng hai, ba dặm, tại một thị trấn có 

nhiều đồ ăn được phát theo thẻ yà theo hạn kỳ. Ở đây, có một kẻ thô lỗ hay 
hỏi khiêu khích, những ai đến để lãnh món ăn được phát theo thẻ hay định kỳ 
đều bị nó hỏi:

一 Những ai nhai, những ai uống, những ai ăn?
Nếu không trả lời được, họ sẽ bị nó làm cho xấu hổ. Vì sợ kẻ ấy, nhiều 

người không đi đến làng ấy để lấy phần ăn nữa.
Một hôm? một Tỷ-kheo đi đến chỗ phát thẻ và nói:
一 Thưa các Tôn giả, tại làng kia có đồ ăn phát theo thẻ và định kỳ phải không?
Có người trả lời:
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一 Thưa Hiền giả, có. Nhimg tại đấy có một kẻ cật vấn thô lỗ hỏi các câu và 
nếu ai không trả lời được sẽ bị nó mắng nhiếc, chửi rủa. Vì sợ nó nên không 
ai đi.

Tỷ-kheo ấy nói:
- Thưa các Tôn giả, hãy cho tôi đi lấy đồ ăn tại đấy, tôi sẽ nhiếp phục kẻ 

ấy, làm cho kẻ ấy khiêm tốn? khiến từ đây trở di, khi thấy các Tôn giả9 kẻ ấy sẽ 
xấu hổ và bỏ trốn.

Các Tỷ-kheo chấp thuận cho vị ấy đi lấy đồ ăn tại chỗ kia. Tỷ-kheo ấy đắp 
y đi đến cửa làng. Thấy Tỷ-kheo ấy, tên cật vấn thô lỗ liền đi mau đến như con 
cừu điên và nói:

一 Này Sa-môn5 hãy trả lời ta!
一 Này cư sĩ, sau khi đi vào làng lấy cháo và trở lại phòng đợi này? tôi sẽ trâ lòd. 
Khi Tỷ-kheo ấy lấy cháo và ưở lại phòng đợi, kẻ ấy cũng hỏi như trước. 

Tỷ-kheo ấy nói:
一 Hãy để ta ăn cháo xong, ta quét phòng và đi lấy phần cơm phát theo thẻ 

của ta!
Sau đó5 Tỷ-kheo ây đi lây phân cơm vê rôi đưa bình bát cho người ây câm 

và nói:
一 Hãy đi theo ta, ta sẽ trả lời câu hỏi của anh!
Tỷ-kheo ây dăt nó ra ngoài làng, xêp y lại, đặt y trên vai, lây bình bát từ tay 

nó và đứng chờ đợi. Nó nói:
-Này Sa-môn5 hãy trả lời câu hỏi của ta!
一 Này cư sĩ, ta trả lời cho anh đây.
Tỷ-kheo ây nói xong, với một cú đâm đánh ngã tên ây, đánh nó nhừ xương 

rồi quăng phân vào mặt nó và dọa nó:
-Từ nay trở di, nếu có Tỷ-kheo nào đến làng này, và anh còn hỏi câu nào 

thì anh biết ta.
Tỷ-kheo ấy nói vậy rồi bỏ đi. Từ đấy, chỉ vừa thấy bóng các Tỷ-kheo, nó 

liên chạy trôn. Sau một thời gian, việc này được chúng Tăng biêt rõ. Một hôm, 
tại pháp đường, họ băt đâu nói chuyện ây:

-Này các Hiền giả, nghe nói Tỷ-kheo tên này, quăng phân vào mặt kẻ thô 
lỗ rồi bỏ đi.

Bậc Đạo sư đi đến và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông họp tại đây đang bàn vấn đề gì?
Và khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
-Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này tấn công kẻ ấy với đồ 

dơ. Thuở trước, vị này cũng đã làm như vậy rồi.
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Nói xong, bậc Đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, dân chúng hai nước Anga và Magadha thường hay đi qua lại thân 

thiết với nhau. Một ngày nọ? họ đến ở tại một ngôi nhà giáp ranh giữa hai nước 
đê uông rượu, ăn thịt cá suôt đêm. Vào buôi sáng, khi tỉnh rượu, họ thăng bò 
vào xe rôi ra đi.

Khi họ đi rồi, một con bọ ăn phân, vì mùi phân bay đến, thấy rượu còn đọng 
lên đông phân bèn uông cho đã khát. Rôi say rượu, nó leo lên đông phân năm. 
Trong khi nó leo lên, một viên phân nhỏ rơi xuông, nó la to:

-Trái đất không có thể đỡ ta nổi!
Ngay lúc ây, có một con voi điên đi đên, ngửi thây mùi phân, ghê tởm bỏ đi lui. 

Con bọ ăn phân thấy vậy tường rằng con voi sợ mình, liền nghĩ: “Nay ta phải đánh 
con vật lớn xác này một trận mới duọrc”, nó liên gọi con voi ây qua bài kệ đâu:

Dũng mãnh, ta đánh nhau, 
Sao sợ mà bỏ chạy?
Ahga, Magadha, 
Của bác và của ta.

153. Anh hùng địch anh hùng, 
Hãy quay lại, voi kia, 
Hãy cho dân hai nước, 
Thấy được sức hùng mạnh,

Con voi lăng tai nghe tiêng con bọ nói, rôi trở lại gân nó và măng trách nó 
với bài kệ thứ hai:

154. Ta không cần giết bọ5 
Ta giết bọ bằng phân, 
Hãy chết với đồ dơ!

Rôi con voi trút xuông một bãi phân lớn ngay trên đâu con bọ và đái trên 
đó. Con bọ bị giết ngay tại chỗ ấy. Rồi con voi rống lên như tiếng kèn và chạy 
vào rừng.

Băng chân, ngà hay vòi, 
Hỡi vật đầy hôi thối?

***
. _ r • -A

Khi bậc Đạo sư thuyêt pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
一 Lúc bấy giờ, con bọ ăn phân là kẻ thô lỗ này. Con voi là vị Tỷ-kheo và vị 

thần cây trong rừng tận mắt chứng kiến việc ấy là Ta vậy.

§228. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN KÃMANĨTA (Kãmanĩtạịãtaka) (7 IL 212)
Ta tham muôn ba thành,..
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về Bà-la-môn có tên 

Kãmanĩta (dục tham chi phối). Chuyện này sẽ được nêu rõ trong chương XII, 
Chuyện dục tham.52

52 Xem J. IV 167, Kãmạịãtaka (Chuyện dục thcrni), số §467.
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Thuở xua, vua xứ Ba-la-nại có hai hoàng tử. Trong hai hoàng tử ấy, người 
anh cả đi đến Ba-la-nại và làm vua, còn người em làm phó vương. Người anh 
làm vua ham mê của cải, dục lạc và tham lam thắng lợi.

Lúc bấy giờ, Bồ-tát làm Thiên chủ Đế-thích nhìn xuống cõi Diêm-phù-đề, 
biết vua đắm say các loại dục lạc này, liền nghĩ: "Ta sẽ khiên trách vua và làm 
cho vua xấu h6.” Bồ-tát hiện thân làm một thanh niên Bà-la-môn và đi đến 
đứng nhìn vua. Vua hỏi:

一 Này thanh niên Bà-la-môn, ngươi đến với mục đích gì?
Thiên chủ Đế-thích trả lời:
-Thưa Đại vương, thần thấy ba thành phố an ổn? phú cường, nhiều voi, 

ngựa, cỗ xe, bộ binh, đầy những thứ trang sức bằng vàng ròng. Ba thành ấy có 
ứìể được chiếm lấy chỉ với một đội quân rất nhỏ. Thần sẽ đến lấy những thành 
ấy và dâng Đại vương.

Vua hỏi:
一 Này thanh niên, khi nào chúng ta khởi binh?
-Ngày mai, thưa Đại vương!
-Vậy ngươi hãy đi và mai đến.
-Thưa vâng, Đại vương. Hãy mau chóng chuân bị quân đội!
Thiên chủ Đấ-thích nói vậy rồi đi về trú xứ của mình. Ngày hôm sau, vua 

truyền đánh trống chuẩn bị quân đội, rồi gọi các đại thần và nói:
-Hôm qua, có một thanh niên Bà-la-môn đến và nói: “Thần sẽ chiếm đất 

của ba thành Uttarapancãla, Indapatta và Kekaka dâng ngài.” Nay ta sẽ đem nó 
đi để chiếm lấy ba thành ấy. Hãy gọi nó đến mau!

一 Thưa Thiên tử, Thiên tử đã cho nó ở nơi nào?
一 Ta không cho nó ở nơi nào hết.
一 Nhimg Thiên tử đã cho nó tiền để trả nhà trọ không?
一 Ta cũng không cho.
-Vậy sao chúng thần kiếm nó được?
一 Hãy tìm nó tại những con đường trong thành!
Họ đi tìm nhưng không thấy vị ấy, liền trở về trình vua:
一 Thưa Đại vương, chúng thần tìm không thấy nó.
Vua suỵ nghĩ: uMột vinh quang lớn như vậy đã bị tiêu tan." Nỗi sầu muộn 

khủng khiêp khởi lên, tâm vua trở thành nóng bức, máu bị dao động, và bệnh 
kiết lỵ phát ra tấn công vua, các thầy thuốc không thể chữa trị được.

Sau ba, bốn ngày, Đe-thích nghĩ đến vua, biết vua bị bệnh, ngài tự bảo: "Ta 
sẽ chữa trị cho vua.” Đê-thích giả dạng một Bà-la-môn đi đên đứng trước cửa 
cung và báo tin: "Một thầy thuốc Bà-la-môn xin đến chữa bệnh cho Đại vương."

Khi nghe vậy vua nói:
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一 Các đại danh sư của triều đình cũng không thể chữa lành trẫm được. Thôi 
hãy cho nó một số tiền lộ phí rồi bảo nó đi.

Đế-thích nghe vậy, liền đáp:
一 Ta không cần tiền trả nhà trọ, ta không lấy tiền chữa trị, ta sẽ chữa bệnh 

cho vua mau lành. Hãy để ta gặp vua!
Khi nghe vua nói:
- Vậy hãy để nó đến!

r ，

Đê-thích đi vào, chúc vua thăng trận và đứng một bên. Vua hỏi:
一 Ngươi muôn chữa bệnh cho trâm đó ư?
-Thưa Thiên tử, vâng.
一 Vậy hãy chữa đi!
一 Thưa Thiên tử, vâng. Hãy cho thần biết triệu chứng bệnh trạng. Do nhan 

duyên nào bệnh khởi lên. Do Đại vương ăn gì, uống gì hay do Đại vương thấy 
gì, nghe gì?

一 Này khanh, bệnh của trẫm phát ra do nghe một chuyện.
一 Thiên tử nghe chuyện gì?
一 Này khanh, một thanh niên Bà-la-môn đến và nói: "Thần sẽ lấy ba tìiành 

dâng Đại vương.” Nhưng trẫm không cho nó trú xứ ở? cũng không cho tiền để 
trả nhà tip, chắc nó giận trẫm và đã đi đến một ông vua khác rồi! Trẫm nghĩ 
rằng một sự vinh quang lớn như vậy đã bị tiêu tan nên chứng bệnh phát ra. Nếu 
có thể, khanh hãy chữa trị chứng bệnh do tâm trẫm tham muốn.

Đê rõ ý nghĩa này, vua đọc bài kệ đâu: 
155. Ta tham muốn ba thành,

Thành tên Pancãla, 
Hỡi chàng Bà-la-môn? 
Hãy chữa ta căn bệnh,

Mỗi thành xây trên núi, 
Kuruya, Kekaka,
Ta còn muốn hơn nữa, 
Nô lệ của dục tham.

Đế-thích nói:
一 Thưa Đại vương, bệnh của ngài không thể chữa bằng thuốc rễ cây, v.v... 

bệnh của ngài chữa bằng thuốc tri kiến.
Rồi Đế-thích đọc bài kệ thứ hai: 
156. Có người chữa trị được,

Bậc Hiền trí chữa trị, 
Không ai chữa trị được, 
Làm sao chữa trị được,

r r r

Vêt căn của răn đen.
Người bị ma quỷ ám. 
Người nô lệ dục tham. 
Kẻ thối thất tinh cần?

Như vậy, bậc Đại sĩ nêu rõ ý nghĩa này rồi nói thêm như sau:
一 Thưa Đại vương, nếu ngài có lấy được ba thành ấy và cai trị đất nước 

của bốn thành này, Đại vương có thể mang bốn bộ áo một lần chăng? Có thể 
ăn trong bốn đĩa bằng vàng chăng? Và nằm ngủ trên bốn long sàng lộng lẫy 
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chăng? Thưa Đại vương, không nên để dục tham chi phối! Dục tham là cội gốc 
của tội ác. Ai để dục tham tăng trưởng sẽ bị đọa vào tám địa ngục lớn, mười sáu 
địa ngục nhỏ cùng với nhiều loại khổ đau khác.

Như vậy, bậc Đại sĩ dọa vua ấy với những cảnh địa ngục rồi thuyết pháp 
cho vua nghe. Vua nghe pháp, hêt sâu muộn và trong chôc lát được khỏi bệnh.

Đế-thích khuyến giáo vua xong, an trú vua vào giới luật và đi về thiên giới. 
Còn vua, từ đấy về sau làm các công đức bố thí, v.v... và khi mạng chung, đi 
theo nghiệp của mình.

***

Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
-Lúc bấy giờ, nhà vua bị tham dục chi phối là Tỷ-kheo này? còn Đế-thích 

là Ta vậy.

§229. CHUYỆN DU sĩ PALÃYI (Palãyịịãtaka) ự. II. 216)
Với các voi tối thắng...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về du sĩ ngoại đạo Palãyi. Vì 

mục đích biện luận, vị này đi khắp mọi nơi ở Diêm-phù-đề và không gặp ai có 
khả năng đối thoại, liền đi đến Xá-vệ và hỏi các người tại đây:

一 Có ai đủ khả năng biện luận với ta không?
Họ nói:
一 Có một người đủ khả năng biện luận với một ngàn người như ông. Vị ấy 

là bậc Nhất Thiết Trí, bậc Tối Thắng giữa những loài hai chân, Đạo sư Gotama, 
* . r A e , 窗

bậc Pháp Vương, bậc Nhiêp Phục mọi đôi thủ ngoại đạo trong toàn cõi Diêm- 
phù-đề; không người ngoại đạo nào có khả năng biện luận với bậc Thế Tôn ấy. 
Như các ngọn sóng tràn vào bờ biên, tât cả biện luận ngoại đạo chạm đên gót 
chân Ngài đều bị tan tác vỡ vụn.

Họ nói lên các công đức của đức Phật như vậy. Du sĩ ngoại đạo ây hỏi:
- Vị ấy nay ở đâu?
-Ở Kỳ Viên.
一 Nay ta sẽ có cuộc đối thoại với vị ấy.
Rồi được vây quanh với một đám đông người, du sĩ ấy đi vào Kỳ Viên, thấy 

cửa thành ngoài do Vương tử Jeta (Kỳ-đà) đã dùng chín mươi triệu đồng vàng 
để xây dựng liền hỏi:

一 Đây có phải lâu đài trú xứ của Sa-môn Gotama không?
Khi được trả lời đây chỉ là cửa thành ngoài, du sĩ ấy nói:
-Cửa thành còn như vậy, thì trú xứ của vị ấy sẽ như thế nào nữa?
Khi nghe nói các hương phòng thật là vô lượng, vị ấy liền nghĩ: “V6i một 
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Sa-môn như vậy, ai có thể biện luận duọrc." Nói vậy xong, vị ấy liền bỏ trốn.
Quần chúng la ó và ùa vào Kỳ Viên. Bậc Đạo sư hỏi:

一 Các ngươi đến phi thời như vậy vì mục đích gì?
Họ trình Ngài chuyện ấy. Ngài nói:
一 Này các cư sĩ, không phải chỉ nay mà thuở trước cũng như vậy? chỉ thấy 

cửa thành ngoài trú xứ của Ta, vị ấy cũng bỏ chạy rồi.
Rồi theo thỉnh cầu của các cư sĩ? bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, tại xứ Gandhãra, Bồ-tát làm vua ở Takkasilã, còn Vua Brahmadatta 

trị vì Ba-la-nại. Vua Brahmadatta quyêt định lây Takkasilã và mang đên một đạo 
quân lớn, cắm trại không xa thành bao nhiêu.

Vua Brahmadatta truyên lệnh bày binh bô trận như sau:
一 Đây là chỗ các con voi, đây là chỗ các con ngựa, đây là chỗ các cỗ xe, 

đây là chỗ các bộ binh. Như vậy? các ngươi hãy tấn công và đánh phá với mọi 
vũ khí. Như trời đổ mưa xuống5 các ngươi hãy làm một trận mưa tên đổ xuống!

Rồi vua đọc hai bài kệ này: 
Với các voi tối thắng, 
Với các ngựa tối thắng, 
Với xe như đợt sóng, 
Với quân kiếm cầm tay, 
Chúng bao vây trọn vẹn, 
Cho đến khi địch quân, 
Hãy xông tới đánh chúng, 
Hãy la lớn khởi binh, 
Trong khi các đàn voi, 
Hãy cất cao giọng nói, 
Như sấm chớp lóe sáng,

157.

158.

Như mây bão trên trời? 
Quây tròn như vòng hoa, 
Với tên như mưa rào, 
Bủa vây chém dữ dội? 
Thành Takkasilã, 
Phải ngã nhào xuống đất! 
Hãy nhào tới đạp chúng, 
Hãy hát khúc hành quân, 
Đồng thét lên vang dội, 
Náo động giữa chiến trường, 
Am âm giữa không gian!

Như vậy, vua la hét cho quân chuyên động và tiên đên gân cửa thành. Khi 
thấy cửa thành với lâu dài, tháp canh, Vua Brahmadatta liền hỏi:

一 Đây có phải cung điện của vua chăng?
Họ trả lời:
-Đây là cửa thành với lầu tháp.
Vua ấy liền nói:
-Tháp ở cửa thành như vậy thì cung điện của vua sẽ như thế nào? 
Họ trả lời:
一 Cung điện giống như lâu đài Vejayanta của Thiên chủ Đế-thích. 
Vua nghe vậy liền kết luận:
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一 Ta không bao giờ có thê chiên đâu với một vị vua vinh quang như vậy!
Và chỉ thấy lầu tháp ở cửa thành ngoài, vua liền quay trò lui bỏ chạy về 

Ba-la-nại.
***

Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, vua xứ Ba-la-nại là du sĩ ngoại đạo Palãyi, còn vua xứ 

Takkasilã là Ta vậy.

§230. CHUYỆN DU sĩ PALÃYI, THỨ HAI (Dutìyapalãyịịãtaka) (J. II. 219)
Cờ xỉ ta vô lượng...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên? bậc Đạo sư kể về một du sĩ ngoại đạo. 

Trong câu chuyện này, du sĩ ngoại đạo ấy đi vào Kỳ Viên. Lúc bấy giờ, bậc Đạo 
sư được hội chúng đông đảo vay quanh, n^ồi trên pháp tòa được trang hoàng 
rực rơ trên tấm thảm đỏ, đang rong tiếng rong sư tử. Du sĩ ngoại đạo thấy thân 
hình bậc Đạo sư như thân hình Phạm thiên, thấỵ mặt Ngài sáng chói như trăng 
rằm, với cái trán như một cái đĩa bằng vàng, liền nghĩ: “Ai có thể chiến thắng 
một người như vay!"? lien quay trở lui, lẫn vào trong đám đông và bỏ chạy. Đại 
chúng đuổi theo kẻ ấy rồi quay vào, báo cáo câu chuyện cho bậc Đạo sư rõ. 
Ngài nói: r r

一 Không phải chỉ nay du sĩ ngoại đạo ây làm như vậy. Thuở trước, thây mặt 
Ta sáng chói, kẻ ấy cũng bỏ chạy như vậy rồi.

Rồi Ngài kể câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, Bồ-tát làm vua trị vì Ba-la-nại. Còn tại Takkasilă, có một vị vua 
của xứ Gandhãra. Vua ấy nói:

一 Ta sẽ đánh chiếm Ba-la-nại.
Rồi vua đi đến vây thành với bốn loại binh chủng. Đứng trước cửa thành, 

nhìn quân đội của minh, vua tự bảo:
一 Ai có thể đánh thắng được một quân đội như vậy!
Rồi vua tán thán quân đội của mình với bài kệ:

Không ai đối địch nổi, 
Đâu chặn đứng được biển,
Không bị bão thổi bạt, 
Không ai chinh phục ta.

Bồ-tát nghe lời khoe khoang của vua xứ Gandhãra như vậy, liền xuất hiện
trước cửa thành với gương mặt chói sáng như trăng răm và nói:

159. Cờ xí ta vô lượng,
Dầu quạ bay từng dàn, 
Chẳng khác gì ngọn núi,
Nay ta cũng như vậy,

一 Này kẻ ngu si kia, đừng nói lảm nhảm vô ích! Nay ta sẽ đạp nát quân đội
của ngươi như con voi điên đạp nát cánh rừng cây lau.
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Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai:
160. Chớ nói lời ngu muội,

Ngươi lảm nhảm mất trí, 
Chẳng khác ngươi tấn công, 
Với chân chà ngươi nát,

Chẳng có ai bằng ngươi! 
Sao chế ngự được ta? 
Con voi dữ độc hành, 
Như chà nát cọng lau!

Khi vua xứ Gandhãra nghe lời Bồ-tát dọa chà nát, liền ngẩng đầu lên, thấy 
vâng trán của Bô-tát như cái đĩa băng vàng, ông ta hoảng hôt vì sợ bị băt liên 
quay lùi, bỏ chạy về thành của mình.

***
Khi bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong. Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
一 Thời ấy, vua xứ Gandhãra là du sĩ ngoại đạo Palãyi, còn vua xứ Ba-la-nại 

là Ta vậy.
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IX. PHẢM CHIÉC GIÀY 
(UPÂHANAK4GGA)

§231. CHUYỆN CHIẾC GIÀY (Upãhanạịãtaka) ự. II. 221)
Như người mua giày hư...
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Devadatta (Đề-bà-đạt-đa).
Các Tỷ-kheo họp tại pháp đường, băt đâu nói chuyện này:
-Thưa Hiền giả, Devadatta phản lại bậc Sư trưởng, trở thành kẻ chống đối, 

kẻ thù nghịch với đức Như Lai và gặp đại nạn.
Bậc Đạo sư đi đến pháp đường và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp đang luận bàn vân đê gì?
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo5 không phải chỉ nay Devadatta mới phản lại bậc Sư 

trưởng, trở thành kẻ chống đối, kẻ thù nghịch với Như Lai và gặp đạì nạn. Thuở 
trước, kẻ ấy cũng đã như vậy.

Rôi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
9 Ị" . . r 9 •

đình một người huân luyện voi. Khi đên tuôi trưởng thành, Bô-tát được thành 
thục trong nghê huân luyện voi. Một thanh niên Bà-la-môn ở một làng của nước 
Kãsi đến học nghề với Bồ-tát. Trong khi dạy nghề, các vị Bồ-tát thường không 
giấu giếm điều gì cả. Những gì các vị hiểu biết đều đem dạy cho tất cả. Do vậy5 
thanh niên ấy học mọi nghề với Bồ-tát và hiểu biết không sót một chút gì. Khi 
người thanh niên học xong, liền thưa với Bồ-tát.

-Thưa Sư trưởng, nay con xin đi phục vụ vua.
Bồ-tát nói:
-Lành thay!
Rồi Bồ-tát đi đến yết kiến vua và thưa:
一 Thưa Đại vương, đệ tử của thân muôn phục vụ ngài.
-Tốt lắm, hãy để nó phục vụ trẫm.
一 Nhưng Đại vương có biết tiền lương là bao nhiêu?
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-Đệ tử của khanh sẽ không nhận được tiền lương như khanh. Nếu khanh 
nhận được một trăm, nó sẽ nhận năm mươi. Nêu khanh nhận được hai, nó sẽ 
nhận một.

Bô-tát đi vê nhà báo tin cho đệ tử của mình. Anh ta nói:
-Thưa Sư trưởng, con biết nghề giống như Sư trưởng nên tay nghề bằng 

nhau. Nêu tiên lương băng nhau thì con sẽ phục vụ. Nêu không, con sẽ không 
phục vụ.

Bô-tát trình cho vua biêt. Vua nói:
一 Nếu nó làm được việc bằng khanh, nếu nó có thể cho thấy tài nghệ của nó 

bằng tài nghệ của khanh thì nó sẽ nhận lương bằng khanh.
Bồ-tát báo tin ấy cho đệ tử biết. Anh ta nói:
-Tốt lắm, con sẽ trổ tài.
Bồ-tát lại trình vua. Vua nói:
一 Vậy ngày mai, các khanh sẽ trô tài nghệ.
一 Lành thay, chúng thần sẽ trổ tài.
Nhà vua liền ra lệnh đánh trống báo tin.
一 Ngày mai cả Sư trưởng và đệ tử đêu trô tài nghệ huân luyện voi. Ngày 

mai, những ai muôn xem hãy tụ họp tại sân của hoàng cung đê xem.
Vị Sư trưởng suy nghĩ: uĐệ tử của ta quá huênh hoang tự mãn, nó tưởng nó 

có tài năng băng ta trong khi nó chưa biêt hêt mọi phương tiện thiện xảo của ta.”
Sư trưởng chọn một con voi và trong một đêm, vị ấy dạy nó làm mọi việc 

trái ngược. Sư trưởng dạy nó đi lui trong khi bảo nó đi tới9 và dạy nó đi tới trong 
khi bảo nó đi lui; dạy nó nằm khi bảo nó đứng dậy9 dạy nó đứng khi bảo nó nằm; 
dạy nó thả rơi khi bảo nó nhặt lên và dạy nó nhặt lên khi bảo nó thả rơi.

Ngày hôm sau, Sư trưởng leo lên con voi ấy đi đến sân của hoàng cung. 
Người đệ tử cũng cưỡi một con voi thật đẹp. Một đám đông người tụ họp tại đó. 
Cả hai đêu trô tài nghệ giông nhau. Rôi Bô-tát bảo con voi của mình làm việc 
trái ngược với mệnh lệnh. Khi bảo nó đi tới, nó lại đi lui; khi bảo nó đứng, nó 
lại năm; khi bảo nó năm, nó lại đứng dậy; khi bảo nó nhặt lên, nó thả rơi; khi 
bảo nó thả rơi, nó lại nhặt lên. Đại chúng la ó lên:

-Kẻ đệ tử độc ác kia, chớ đối địch với Sư trưởng của ngươi. Ngươi không 
biết lượng sức mình khi ngươi nghĩ: "Ta biết trổ tài như Sư trưởng."

Quần chúng đánh anh ta với gạch, gậy gộc và giết chết anh ta ngay tại chỗ.
Bô-tát từ trên voi bước xuông đi đên trước mặt vua và thưa:
一 Thưa Đại vương, người ta học nghê đê mưư câu an lạc cho mình. Nhưng 

có một người do học nghề tự đem lại đại nạn, giống như chiếc giày hư đem lại 
khổ đau.
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Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ:
161. Như người mua giày hu,

Không ngờ, giày đem khổ, 
Gót chân bị bức bách,

Mong,giày đem an lạc, 
Bị nóng bức đốt cháy, 
Chân người ấy bị thương.
Sanh gia đình hạ tiện,
Và học cả mọi việc, 
Trở lại làm hại mình, 
Giống như chiếc giày hư.

162. Cũng vậy kẻ phàm phu, 
Đến người để học nghề.
Chính do thiếu hiểu biết,
Kẻ nông nổi nóng vội,

Vua vô cùng hoan hỷ và đem thưởng Bô-tát nhiêu danh vọng vinh hiên.

Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
一 Lúc bấy giờ, người đệ tử là Devadatta và vị Sư trưởng là Ta vậy.

§232. CHUYỆN CÂY ĐÀN LUÝT (Vĩnũthũnạịãtaka) ự. II. 224)
Việc này do con nghĩ...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một thiếu nữ.
Nàng ấy là một triệu phú ở Xá-vệ? thấy trong nhà mình một con bò đực 

được cung kính, liền hỏi người vú:
_ Này vú, ai lại được cung kính như vậy?
一 Thưa cô, đó là con ngưu vương.
Rồi thiếu nữ ấy đứng trong lâu đài nhìn ra đường, thấy một kẻ hmg gù và 

suy nghĩ: uGiữa loài bò, con đầu đàn có một cái bướu trên lưng. Người đứng 
đầu loài người chắc cũng như vậy. Người này sẽ làm chủ loài người. Ta sẽ trở 
thành kẻ hầu hạ của người này.^,

Thiếu nữ ấy sai nữ tỳ báo cho-người lưng gù này biết:
一 Con gái nhà triệu phú muôn đi với chàng. Hãy đi đên chô ây và đứng đợi!
Rồi nàng thu góp và đem theo các thứ nữ trang, vật dụng của minh, rồi cải 

trang, từ lầu bước xuống và trốn đi với người gù lưng.
Sau một thời gian, việc làm ây được cả thành phô và chúng Tỷ-kheo biêt 

đến. Tại pháp đường, các Tỷ-kheo bắt đầu nói chuyện này:
Ạ r

一 Này các Hiên giả, con gái nhà triệu phú đã trôn đi với một người lưng gù.
Giữa lúc ấy, bậc Đạo sư đến và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông đang họp bàn vân đê gì?
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay cô ta mới đam mê người lưng gù. 

Thuở trước, cô ta cũng như vậy rồi.
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Và bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình vị triệu phú ở một thị trấn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát lập gia đình, 
sanh được một con trai và một con gái. Bồ-tát muốn cưới con gái một của vị 
triệu phủ ở Ba-la-nạì cho con trai mình và chọn ngày làm lễ cưới. Con gái vị 
triệu phú ấy thấy trong nhà mình một con bò đực được cung kính, liền hỏi 
người vú:

- Ai đấy?
Người vú nói:
一 Đây là con bò chúa.
Sau đó, cô gái thấy một người lưng gù đang đi giữa đường lại nghĩ: "Dấy 

là người tôi thượng giữa loài người9\ bèn đem theo mọi thứ trang sức, vật dụng 
và trốn theo người ấy.

Còn Bồ-tát suy nghĩ: "Ta sẽ rước con gái vị triệu phú về nhà”，liền lên 
đường đi đến Ba-la-nại với một số đông tùy tùng. Người gù lưng và cô gái cũng 
đi trên con đường ấy. Suốt đêm người gù limg bị lạnh, vào lúc rạng đông, anh ta 
bị cảm gió, thân thể run rẩy vô cùng đau khổ. Anh ta ngã xuống, nằm co quắp 
bên đường như cân cây đàn câm bị gãy5 con gái nhà triệu phú ngôi dưới chân 
anh ta. Bồ-tát và người tùy tùng nhận ra nàng5 đi đến nói chuyện với con gái 
nhà triệu phú qua bài kệ đầu:

163. Việc này do con nghĩ, Ngu si, không ngưòd dắt,
Ở bên một kẻ gù, Không xứng đáng với con.

Nghe Bồ-tát nói vậy, con gái nhà triệu phú đọc bài kệ thứ hai:
164. Nghĩ là người tối thượng, Con yêu kẻ gù lưng,

Nay nó năm cong queo, Như đàn câm dây đứt.
Bồ-tát biết rằng nàng chỉ hóa trang đi theo người gù nên cho nàng tắm rửa, 

trang điểm cho nàng rồi đưa nàng lên xe về nhà.

***

Khi bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau:
-Lúc bấy giờ, chính người này là con gái nhà triệu phú và vị triệu phú 

thành Ba-la-nại là Ta vậy.

§233. CHUYỆN MŨI TÊN (Vỉkannakạịătaka) ụ. II. 227)
Ngươi muôn đi chô nào...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo thối thất 

tinh tấn.
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Vị ấy được đưa đến pháp đường và được bậc Đạo sư hỏi:
一 Có thật thế chăng?
Tỷ-kheo ấy trả lời:
一 Thật có vậy.
一 Vì sao thối thất tinh tấn?
Vị ấy trả lời:
一 Vì nhân duyên các dục.
Bậc Đạo sư nói:
一 Các dục, này Tỷ-kheo, giống như mũi tên có ngạnh đâm vào trong tim. 

Khi đã đâm vào đây, nó có thê giêt người như mũi tên giêt con cá sâu.
Nói xong, bậc Đạo sư kể một câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, Bồ-tát làm vua trị vì đúng pháp ở Ba-la-nại. Một hôm, vua đi vào 
công viên, đến trên bờ hồ xem những người thiện xảo về múa hát bắt đầu biểu 
diễn. Đàn cá và đám rùa thích nghe tiếng hát, tụ tập lại và đi theo vua. Vua thấy 
đàn cá dài bằng thân cây cọ dừa, liền hỏi các đại thần:

一 Sao những con cá này lại đi theo ta như vậy?
Các đại thần trả lời:
-Chúng đang hầu Thiên tử.
Vua bằng lòng với lời nói ấy và ra lệnh cho chúng ăn cơm thường xuyên 

hàng ngày. Một số cá đến vào giờ ăn, một số khác không đến và cơm bị phí 
phạm. Các người hầu tâu với vua sự kiện này. Vua ra lệnh:

一 Bắt đầu từ nay, vào giờ cho cơm hãy đánh trống. Khi nghe tiếng trống, các 
con cá tụ họp lại, hãy cho chúng cơm!

Từ đấy, người nào cho cá ăn cơm cũng đánh trống và khi đàn cá họp lại, 
anh ta cho chúng ăn cơm. Khi các con cá đang ăn cơm, một con cá sấu đến để 
ăn vài con cá. Người cho cơm trình vua việc ấy. Vua nghe nói vậy liền ra lệnh:

一 Khi con cá sâu ăn cá, hãy băn nó với mũi tên có ngạnh và băt nó!
Người ấy nói:
- Thưa vâng, tốt lắm.
Rồi anh ta lên một chiếc thuyền và ngay khi con cá sấu đến ăn cá, anh ta bắn 

nó băng một mũi tên có ngạnh. Mũi tên băn vào lưng, con cá sâu đau đớn điên 
cuông mang theo mũi tên chạy trôn. Người cho cơm biêt mũi tên đã trúng con 
cá sấu, gọi nó với bài kệ đàu:

165. Ngươi muốn đi chỗ nào, Hãy đi đến chỗ ấy, 
Mũi tên ta có ngạnh, Đã bắn trúng ngươi rồi.
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Nghe tiêng trông gọi cơm, Ngươi tham lam đã đên,
Đuổi bắt ăn đàn cá, Nên ngươi phải mạng chung.

Con cá sâu đi vê chô ở của mình và chêt tại đây.
***

Khi đã bị cám dỗ?
Bởi dục vọng của mình, 
Giữa bà con, bạn bè,
Đi theo ăn đàn cá.

Bậc Đạo sư là bậc Chánh Giác muôn giải thích sự việc này5 liên đọc bài kệ 
thứ hai:

166. Các thú vật trong đời,
Và chúng bị chinh phục? 
Chúng sẽ bị giết hại, 
Như con cá sấu ấy,

Sau khi thuyêt pháp thoại này, bậc Đạo sư thuyêt giảng các sự thật. Cuôi 
bài giảng, vị Tỷ-kheo thối thất đã đắc quả Dự lưu và Ngài nhận diện tiền thân 
như sau:

一 Lúc bây giờ, vua xứ Ba-la-nại là Ta vậy.

§234. CHUYỆN NÀNGASITÃBHỦ (Asitabhujataka) (7 II. 229)
Nay chỉnh nhờ chàng làm...
Câu chuyện này, bậc Đạo sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên về một thiếu nữ.
Ở Xá-vệ, trong gia đình một người hầu hạ hai vị Đại đệ tử của bậc Đạo sư 

có một thiếu nữ tuyệt sắc. Khi nàng lớn lên, nàng được gả cho một gia đình 
tương xứng. Nhưng người chồng không nghĩ gì đến nàng, thường tham đắm vui 
chơi các chỗ khác. Nàng không để ý đến sự lạnh nhạt của chồng đối với mình 
nên đã mời hai vị Đại đệ tử đến để cúng dường bố thí, nghe pháp và chứng quả 
Dự lưu. Từ đấy trở di, nàng sống an lạc trong Đạo và Quả. về sau nàng nghĩ: 
CÍChồng ta không cần ta, ta không có việc gì phải sống trong gia đình, vậy ta sẽ 
xuât gia." Vì vậy, nàng báo tin cho cha mẹ rôi xuât gia và chứng quả A-la-hán.

Việc làm của nàng được các Tỷ-kheo biết đến. Một hôm, tại pháp đường, 
các Tỷ-kheo bắt đàu nói chuyện này:

一 Thưa các Hiền giả, người con gái của gia đình ấy cố gắng đi tìm mục đích 
tối thượng. Biết được người chồng không kể gì đến mình, nàng cúng dường hai 
vị Đại đệ tử, rồi nghe pháp với hai vị ấy và được an trú trong quả Dự lưu. Sau 
đó, nàng xin phép mẹ cha xuất gia và chứng quả A-la-hán. Như vậy, này các 
Hiền giả, thiếu nữ ấy đã đạt mục đích đối thượng.

Trong lúc ấy, bậc Đạo sư đến và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp và bàn vấn đề gì?
Khi nghe vấn đề trên, Ngài nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay thiếu nữ ở gia đình này đi tìm mục 

đích tối thượng. Thuở trước, nàng cũng đã làm như vậy rồi.
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Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.
***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát xuât gia làm vị ân sĩ 
khổ hạnh, đạt được các thắng trí và các thiền chứng, rồi sống tại khu vực Tuyết 
sơn. Lúc bấy giờ, vua xứ Ba-la-nại thấy con mình là Hoàng tử Brahmadatta có 
nhiều tùy tùng sinh nghi ngờ và đuổi con ra khỏi quốc độ.

Hoàng tử đem theo vợ mình tên Asitãbhũ đi vào Tuyết sơn, ăn cá, thịt, các 
loại rau quả và trú tại một am thất bằng lá. Hoàng tử thay một nữ thần chim và 
đam mê nàng; chàng muốn lấy nàng làm vợ? không đếm xỉa đến Asitãbhũ.

Asitãbhũ thấy chồng mình đi theo nữ thần liền nghĩ: uNgười này không 
đếm xỉa gì đến ta và đi theo nữ thần, vậy ta cần người ấy làm gi?” Nghĩ vậy, tâm 
nàng không vui, nàng đi đến gặp Bồ-tát, đảnh lễ, và xin ngài dạy cho nàng một 
đối tượng để quán tưởng. Nàng nhìn vào đối tượng ấy, rồi phát triển các thắng 
trí và các thiền chứng. Nàng đi đến Bồ-tát và đảnh lễ, rồi trở về đứng trước cửa 
thảo am của mình.

Bây giờ, Hoàng tử Brahmadatta đi theo nữ thân chim nhưng tìm khăp không 
thấy được con đường nữ thần chim ấy đi, chàng thất vọng hướng mặt về phía 
chòi lá của mình. Asitãbhũ thấy chồng đi đến? bèn bay lên hư không, đứng trên 
tầng trời có màu sắc châu báu và nói:

一 Này Tôn giả trẻ tuổi, nhờ chàng, ta đã chứng được an lạc thiền định này.
Và nàng đọc bài kệ đàu:
167. Nay chính nhờ chàng làm, Ta hết say đắm dục?

Như ngà bị cưa đứt, Không thê găn lại được.
Nói vậy xong, trước mắt chàng, nàng bay lên hư không và đến một chỗ 

khác. Khi nàng đi rồi, Hoàng tử Brahmadatta than thở qua bài kệ thứ hai:
168. Như tham lam quá độ, Làm tâm trí si mê,

Cướp đi mọi công đức, Ta đánh mất vợ ta!
Hoàng tử khóc than với bài kệ này, rồi sống một mình trong rừng. Khi vua 

cha băng hà, chàng trở về nhận vương quốc.

***

Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, hoàng tử và công chúa là hai người này, còn vị ẩn sĩ khổ 

hạnh là Ta vậy.

§235. CHUYỆN ẨN sĩ VACCHANAKHA (Vàcchanakhạịãtakà) (J. IL 231)
Này Vacchanakha...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê vê Rọja, một người của bộ 

tộc Mallã.
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Người này là bạn cư sĩ của Tôn giả Ãnanda, một hôm, gởi một bức thư nhắn 
tin mời Tôn giả đến thăm mình. Tôn giả xin phép bậc Đạo sư và ra đi. Sau khi 
đãi Tôn giả ăn các món thượng vị khác nhau, vị ây ngôi xuông một bên, nói 
chuyện thân mật với Tôn giả, và mời Tôn giả thọ hưởng cuộc sống đầy đủ dục 
lạc ở nhà mình:

一 Thưa Tôn giả Ãnanda, nhà tôi rất nhiều kho động sản và bất động sản. 
Tôi sẽ chia tài sản này làm hai và tặng Tôn giả một nửa. Hãy đến đây, chúng ta 
chung sống trong một gia đình!

Vị Trưởng lão nói cho bạn biết sự nguy hiểm của các dục, rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy? đi về tinh xá.

Bậc Đạo sư hỏi:
一 Này Ãnanda, ông có gặp Rọja không?
Trưởng lão trả lời:
- Thưa có, bạch Thế Tôn.
一 Rọja nói chuyện gì với ông?
Trưởng lão trả lời:
一 Bạch Thế tôn, Rợja mời con sống đời gia đình. Con nói lên những nguy 

hiểm của một đời sống gia đình cho bạn con.
Bậc Đạo sư nói:
-Này Ãnanda, không phải chỉ nay Rọja, người Mallã ấy mời các vị xuất gia 

sông đời gia đình. Lúc trước, kẻ ây cũng đã làm như vậy rôi.
Rôi theo thỉnh câu của Tôn giả Ananda, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở một thị trấn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia làm 
vị ẩn sĩ, sống lâu ngày tại khu vực Tuyết sơn. Vì mục đích lấy muối và giấm, 
ngài đi đến Ba-la-nại trú ở công viên của vua. Hôm sau vị ẩn sĩ đi vào thành.

Bấy giờ, một vị triệu phú ở Ba-la-nại hoan hỷ với uy nghi của Bồ-tát, đưa 
ngài về nhà, mời ngài thọ trai. Ngay khi được ngài nhận lời ở lại với mình, vị 
ấy đem ngài vào ở trong hoa viên và thường đến phục vụ ngài đủ mọi nhu cầu. 
Hai người nảy sinh tình thân mến với nhau.

Một hôm, vị triệu phú ở Ba-la-nại, vì thương mên Bô-tát, suy nghĩ như sau: 
"Đời sống xuất gia thật cực khổ. Ta sẽ khuyên bạn ta từ bỏ xuất gia. Ta sẽ chia 
tất cả tài sản của ta làm hai và cho bạn một nửa, rồi hai chúng ta cùng chung 
sống với nhau.” Vì vậy, một hôm, sau khi ăn uống xong, nói chuyện thân mật 
với bạn, vị triệu phú ở Ba-la-nại nói:

-Thưa Tôn giả Vacchanakha, đời sống xuất gia đầy phiền toái, đời sống 
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gia đình đầy an lạc. Hãy hoàn tục và hai chúng ta cùng thọ hưởng các dục lạc 
với nhau!

Nói vậy xong5 vị triệu phú đọc bài kệ đầu:
169. Này Vacchanakha, An lạc thay gia đình,

Đây đủ thứ vàng bạc, Đây đủ các món ăn9
Ở đây, ăn và uống, Rồi nằm dài thỏa thích!

Nghe vậy, Bồ-tát nói:
一 Này đại triệu phú, bạn đăm say dục lạc; vì không có trí, bạn tán thán công 

đức của đời tại gia, không tán thán công đức của đời xuất gia. Tôi sẽ nói với bạn 
mọi phiền toái của đời sống gia đình. Nay hãy lắng nghe!

Bô-tát đọc bài kệ thứ hai:
170. Người sống trong gia dinh,

Người ấy thường nói láo,
Người ấy thường đánh đập5 
Các tội lỗi như vậy,
Vậy ai nay còn muốn,

Không bao giờ an lạc, 
Người ây thường lừa đảo, 
Làm hại những người khác.
Làm sao chế ngự được? 
Sông ở trong gia đình?

Với những lời này, bậc Đại sĩ nói lên những khuyêt điêm của đời sông gia 
đình, rồi đi đến hoa viên như cũ.

***
Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
-Lúc bấy giờ, vị triệu phú ở Ba-la-nại là Roja, người của bộ tộc Mallã; còn 

ẩn sĩ Vacchanakha là Ta vậy.

§236. CHUYỆN CON CÒ (Bakạịãtaka) ụ. II. 233)
Thật trảng thay chim này...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một kẻ giả dối. Khi kẻ ấy r

được đưa đên trước mặt bậc Đạo sư, Ngài nói:
一 Này các Tỷ-kheo, người này không những nay mà thuở xưa đã là một kẻ 

giả dôi.
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát là vua cá, sông 
trong cái hồ ở khu vực Tuyết sơn cùng với một số lớn cá tùy tùng.

Lúc ây, một con cò muôn ăn các con cá tại chô gân hô nước. Vì vậy, nó cúi 
đầu9 dang cánh ra, nhìn các con cá một cách mơ màng, chờ đợi khi nào chúng 
mất cảnh giác thì bắt chúng.
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Bấy giờ, Bồ-tát cùng với đàn cá đi tìm mồi, đến tại chỗ ấy. Đàn cá thấy con 
cò đang rình mồi, liền đọc bài kệ đầu:

171. Thật trắng thay chim này,9
Chăng khác gì hoa súng, 
Im lặng, mơ màng nhìn,

Bồ-tát nhìn con cò và đọc bài kệ thứ hai:
172. Con cò ấy làm gi,

Vì không biết rõ rang, 
Chim hai lần sanh ấy, 
Do vậy hai cánh nó,

Loài chim hai lần sanh, 
Lặng lẽ dang hai cánh, 
Như trầm tư mặc tưởng!

Các ngươi đâu biết được, 
Nên có lời tán tụng, 
Đang đợi giết chúng ta, 
Không vẫy, không động đậy.

Nghe nói vậy, đàn cá vẫy nước và đuổi con cò đi.

火**

Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
一 Lúc bấy giờ, con cò là kẻ giả dối này, còn vua cá là Ta vậy.

§237. CHUYỆN THÀNH SÃKETA (Sãketajãtakă) ự. II. 234)
The Ton, do nhăn gỉ...
Câu chuyện này5 khi ở gân Sãketa, bậc Đạo sư kê vê sự sanh khởi luyên ái. 

Chuyện hiện tại và quá khứ giống như ở chương I, Chuyện thành Sãketa,53

53 Xem J. I. 308, Sãketajãtaka (Chuyện thành Sãketa), số §68.

Khi đức Như Lai đi vào tinh xá, các Tỷ-kheo hỏi:
—Bạch Thế Tôn, luyến ái bắt đàu như thế nào?
Và họ đọc bài kệ đầu:
173. Thế Ton, do nhân gì, Ở đời có số người,

Tâm hết sức lạnh nhạt. Nhưng đối với kẻ khác, 
Tâm lại rất yêu thương?

Bậc Đạo sư giải thích bản chất của luyến ái qua bài kệ thứ hai:
174. Xưa do vì sống chung, Nay do vì hạnh phúc, 

Như vậy luyến ái sanh, Như sen mọc trong nước.

***

Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Hai người này là hai vợ chồng vị Bà-la-môn thời xưa và con trai của họ 

là Ta vậy.

§238. CHUYỆN MỘT CHỮ (Ekapadạịãtaka) ụ. IL 235) 
Cha thânf hãy nói lên...
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Câu.chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một vị điền chủ ở Xá-vệ.
Một hôm, đứa con trai của vị ấy ngồi trên bắp vế của cha và hỏi vị ấy về ý 

nghĩa cái cửa. Người điên chủ ây nói:
一 Câu hỏi này, trừ đức Phật, không một ai khác có thể trả lời.
Vì vậy, ông dắt con đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo sư và thưa:
一 Bạch Thế Tôn, đứa con trai của con ngồi trên bắp vế con và hỏi về ý nghĩa 

cái cửa. Con không biết trả lời nên đến dây, mong Thế Tôn trả lời câu hỏi này.
Bậc Đạo sư nói:
-Này nam cư si, đứa trẻ này? nay đang đi tìm lý tưởng. Thuở trước, nó cũng 

đã đi tìm lý tưởng và hỏi các nhà Hiền trí câu hỏi này rồi. Các nhà Hiền trí đã 
trả lời nó. Nhimg qua nhiều lần tái sanh chồng chất, nó không nhớ.

Rồi theo lời thỉnh cầu của người điền chủ, bậc Đạo sư kể câu chuyện 
quá khứ.

***

Thuở trước, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong 
gia đình triệu phú. Lúc lớn lên9 cha chết, Bồ-tát được hưởng địa vị của người 
triệu phú.

Bây giờ, con trai của Bô-tát ngôi trên băp vê cha và hỏi:
一 Thưa cha thân, hãy nói cho con một việc chỉ gồm có một chữ nhưng bao 

hàm nhiều ý nghĩa!
Rồi nói lên đọc bài kệ đầu:
175. Cha thân, hãy nói lên,

Với chữ ấy, chúng ta,
Người cha nói lên bài kệ thứ hai:
176. Một chữ đáng kính trọng,

Đó chính là tài năng,
Gắn liền với nhẫn nhục, 
Và cảnh giác kẻ thù.

Như vậy, Bô-tát đã trả lời câu hỏi của con trai. Đứa con trai ây dùng phương 
pháp mà người cha nêu ra để thành tựu lý tưởng, về sau, khi mạng chung nó đi 
theo nghiệp của mình.

Một chữ gồm nhiều nghĩa, 
Thành đạt được lý tưởng.

Một chữ gồm nhiều nghĩa, 
Liên hệ với giới đức,
Để con giúp bạn hữu,

***

Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng 
ấy, cả hai cha con đắc quả Dự lira. Và Ngài nhận diện tiền thân như sau:

一 Lúc bây giờ, người con trai ây là người con trai ngày nay, còn Ta ỉà vị 
triệu phú thành Ba-la-nại.
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§239. CHUYỆN CON NHÁI XANH (Harítamãtạịãtaka)54 ụ. II. 237)

54 Bản CST viết Haritamandũkcỳãtaka. Xem s. I. 84, Dutiyasangãmasutta (Kinh Nói về chiến tranh, 
thứ haỉ).

，
Khi ta là con răn...
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về VuaAjatasattu (A-xà-thế).
Khi phụ vương của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala gả con ệái cho 

Vua Bimbisãra (Tan-bà-sa-la), có cho nàng một làng ở Kãsi như món tien sắm 
lễ. Khi Ajatasattu giết cha là Vua Bimbisãra, không bao lâu, mẫu hậu mạng 
chung vì thương chồng. Sau khi mẹ mất, Vua Ajatasattu vẫn hưởng lợi tức của 
ngôi làng ấy. Vua nước Kosala quyết định không để ngôi làng thuộc tài sản gia 
đình mình cho tên nghịch tử đã giết cha và vua gây chiên với Ajatasattu.

Khi thì người cậu (tức là Vua Pasenadi) chiên thăng, khi thì người cháu 
(tức Ajatasattu) chiến thắng. Khi Ajatasattu thắng trận, vua giương cờ lên khắp 
trong nước và đi về thành với khí thê tưng bừng. Khi vua thất trận, vua về sầu 
muộn và không cho ai biết.

Một hôm, tại pháp đường, các Tỷ-kheo ngôi nói chuyện này:
一 Thưa các Hiên giả, khi Ajatasattu thăng người cậu thì hân hoan, còn khi 

thất trận thì sầu muộn.
Bậc Đạo sư đến pháp đường và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngôi họp bàn vân đê gì?
Khi được nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
一 Không phải chỉ nay, ngày xưa cũng vậy, khi nào ai thăng frận cũng hân 

hoan, khi nào ai that trận cũng sầu muộn.
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra làm con nhái 

xanh. Lúc bấy giờ, khắp nơi tại những hang lỗ sâu dưới sông, dân chúng thường 
đặt các lưới nơm để băt cá. Một bầy cá lội vào trong một cái nơm ấy và một 
con rắn nước cũng bò vào đó để bắt cá. Đàn cá hợp lại và cắn con rắn nướtí toàn 
thân chảy máu. Con rắn không thấy ai cứu mình, sợ chết vội bò ra khỏi miệng 
nơm và nó vô cùng đau đớn, nằm nấp một bên bờ nước.

Lúc bấy giờ, con nhái xanh nhảy đến và rơi vào miệng cái lưới. Con rắn biết 
không ai có thể phán xử cho mình, thấy nhái xanh nằm đấy liền hỏi:

一 Này bạn nhái xanh, bạn có băng lòng với việc làm của đàn cá này không?
Rồi nó đọc bài kệ đầu:
177. Khi ta là con rắn, Đi vào trong miệng nơm,

Các con cá cắn ta, Bạn nhái có hoan hỷ,
Với việc đàn cá làm?
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Con nhái xanh nói:
-Vâng, thưa bạn, tôi hoan hỷ. Vì sao vậy? Khi những con cá đi vào khu vực 

của bạn, bạn ăn chúng. Khi bạn vào khu vực đàn cá, chúng ăn bạn. Tại khu vực 
của mình, tại chỗ mình kiếm ăn, không ai là không có sức mạnh.

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai:
178. Loài người thường ăn cướp, Khi nào thấy được lợi,

Khi người khác ăn cướp, Kẻ bị cướp, cướp lại.
Khi Bô-tát phân xử vụ kiện này, đàn cá thây chô yêu của con răn nước, 

liền nói:
一 Chúng ta sẽ bắt kẻ thù.
Đàn cá đi ra khỏi miệng nơm, giết con rắn ngay tại chỗ rồi bỏ đi.

***
Sau khi nói pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
—Lúc bấy giờ, con rắn nước là Ajatasattu, còn con nhái xanh là Ta vậy.

§240. CHUYỆN VUA MAHÃPINGALA (Mahãpingalạịãtaka) ụ. II. 239)
Chỉnh Vua PỈỶigala...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về Devadatta (Đề-bà-đạt-đa).
Trong chín tháng Devadatta đã tìm mọi cách hãm hại bậc Đạo su, sau đó đất 

nứt và chôn vị ây vào trong lòng đât của Kỳ Viên. Những ai sông tại Kỳ Viên 
và toàn dân sống ở trong vùng ấy nghe tin đều hân hoan và nói:

—Devadatta, kẻ chống đối với bậc Đạo sư, đức Phật Chánh Giác, đã bị đất 
nuốt sống.

Khi nghe những lời này được lan truyền khắp nơi, dân chúng ở toàn cõi 
Diêm-phù-đề, các dạ-xoa, các loài hữu tình và chư thiên cũng đều hân hoan vui 
vẻ như vậy.

Một hôm, các Tỷ-kheo họp tại pháp đường và bắt đầu nói chuyện:
-Thưa các Hiền giả, khi Devadatta bị nuốt vào lòng đất, quần chúng sanh 

hoan hỷ và nói: "Devadatta đã bị nuốt vào lòng đất rồi.59
Bậc Đạo sư đến pháp đường và hỏi:
一 Này các Tỷ"kheo, các ông ngồi họp đang bàn vấn đề gì?
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta chết, đại chúng hân hoan 

vui mừng. Thuở trước, đại chúng cũng hân hoan vui mừng như vậy.
Và bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
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Thuở xưa, tại Ba-la-nại, Vua Mahãpingala (Đại Hoàng Nhãn) trị vì phi 
pháp và bất công, làm các nghiệp ác theo ý muốn của mình. Vua dùng hình phạt 
thuế má, còng chân, bức hiếp quần chúng như nghiền mía.trong máy ép. Vua 
cay nghiệt, độc ác, hung bạo? không có một chút tình thương đối với kẻ khác. Ở 
nhà, vua cư xử hà khắc, nghịch ý đối với vợ, con trai, con gái, đại thần, Bà-la- 

, : r r

môn, gia chủ, v.v... Vua như là hột bụi rơi vào mat, như viên sạn trong văt cơm, 
như mũi dao đâm vào gót chân.

LÚC bây giờ, Bô-tát sanh ra làm hoàng tử của Vua Mahãpingala. Suôt một 
thời gian dài, Vua Mahãpiỏgala trị vì rồi mạng chung. Khi ấy, dân chúng toàn 
thành Ba-la-nại hân hoan vui sướng, cười thật lớn5 thiêu đốt thi hài vua với 
ngàn xe củi, và dập tắt lửa với hàng ngàn ghè nước.

Khi làm lễ Quán đảnh tôn Bồ-tát lên ngôi vua, họ hân hoan vui sướng vì 
được một vị vua trị vì đúng pháp, dân chúng đánh trông khăp nơi ở trong thành. 
Dân chúng treo cờ xí trang hoàng thành phô. Tại môi cửa nhà, họ dựng lêu, rải 
hoa năm loại, năm màu, và ngôi ăn uông trong các lêu được trang hoàng đẹp đẽ 
ấy trên các bục gỗ được tô điểm rực rỡ.

Còn Bô-tát ngôi trên một vương sàng tuyệt đẹp, đặt trên một cái bệ cao, 
dưới chiếc lọng trắng che trên đàu thật oai phong lẫm liệt. Các đại thần, Bà-la- 
môn, gia chủ, người đánh xe, người giữ cửa đứng bao vây xung quanh ngài. 
Một người giữ cửa đứng không xa, đang khóc và thở dài. Bô-tát thây vậy hỏi:

—Này bạn giữ cửa, cha ta chết, mọi người đều hân hoan vui sướng, chơi 
đùa ồn ào, còn bạn sao lại đứng khóc vậy? Cha ta có tử tế với bạn và yêu quý 
bạn sao?5 y

Bô-tát hỏi xong, đọc bài kệ đâu:
179. Chính Vua Pingala,

Nay vua đã chết di,
Phải chăng Vua Hoàng Nhãn, 
Khiến ngươi phải than khóc5

Làm hại khắp mọi người, 
Ai cũng thấy thoải mái, 
Đã được ngươi thương yêu? 
Hỡi người giữ cửa kia?

Nghe câu nói của Bô-tát, người giữ cửa ây nói:
-Tôi khóc không phải vì Vua Mahãpiồgala chết làm tôi buồn. Nay tôi rất 

được an lạc. Trước kia, mỗi khi Vua Mahãpiỏgala đi từ lầu xuống hay lên lầu, 
thường dùng nắm tay đánh tôi tám cái trên đầu, như cái đánh của cây búa thợ 
rèn. Khi vua đi đên thê giới bên kia, vua sẽ đánh tám cái trên đâu của thân Yama 
giữ địa ngục như đã đánh đầu tôi. Dân chúng ở đấy sẽ nói: “Vua này quá ác đối 
với chúng tôi9\ và chúng sẽ gởi vua lên trên này lại. Tôi sợ vua sẽ đến và nắm 
tay lại đánh trên đầu tôi nên tôi khóc.

Để nêu rõ ý nghĩa này, anh ta đọc bài kệ thứ hai:
180. Tôi không hề thương mến, Vua có con mắt vàng,

Tôi chỉ sợ một việc, Vua sẽ trở lại đây.
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Vì làm hại thần chết, Nên từ đây vua đi,
Thần chết bị vua hại, Lại đưa vua trở về.

Bồ-tát nói với anh ta:
一 Vua ấy bị đốt với ngàn xe củi, được tưới với ngàn ghè nước, và chỗ đất 

được đào lên xung quanh, chúng sanh đi đến thế giới bên kia; do sức mạnh của 
nghiệp, không thể trở lại với thân trước được, ngươi chớ sợ.

Rồi để an ủi anh ta, Bồ-tát đọc bài kệ này:
18L Bị ngàn xe củi đốt? Bị trăm ghè nước tưới,

Đất đã bị đào quanh, Chớ sợ vua trở lại.
Từ đấy trở đi, người giữ cửa được an tâm. Còn Bồ-tát trị vì đúng pháp và 

trọn đời làm công đức như bố thí, v.v... rồi khi mạng chung đi theo nghiệp 
của mình.

***

Khi bậc Đạo sư kể pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
一 Lúc bấy giờ, Vua Pingala là Devadatta và vị Hoàng tử là Ta vậy.
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X. PHẨM CHÓ RÙNG 
(SIGẪLAVAGGÃ)

§241. CHUYỆN VUA CHÓ RỪNG SABBADÃTHA
(SabbadãỊhạịãtakà) ụ, II. 242)
Kiên trì trong kiêu mạn...
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Devadatta (Đề-bà-đạt- 

đa). Sau khi được Vua Ajatasattu (A-xà-thế) tín nhiệm, Devadatta được lợi 
dưỡng và cung kính, nhưng tình cảm ấy không thể duy trì lâu dài. Từ khi quần 
chúng thấy thần thông thị hiện55 khi con voi NãỊãgiri được thúc đẩy chống đức 
Phật thì lợi dưỡng và danh vọng của Devadatta cũng mất. Một hôm, các Tỷ- 
kheo trong pháp đường bắt đầu nói chuyện:

55 Xem Cv. VII. 194.

一 Thưa các Hiền giả, Devadatta đã cố gắng tạo được lợi dưỡng và danh 
vọng nhưng không thể duy trì chúng lâu dài!

Bậc Đạo sư đên và hỏi:
-Này các Tỷ-kheo, các ông tụ tập ở đây và đang bàn vấn đề gì?
Khi được biết vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới làm mất các lợi 

dưỡng và danh vọng của mình. Lúc trước, kẻ ấy cũng đã làm mất chúng như vậy.
Rôi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát làm cố vấn tế tự cho 
vua, thông đạt ba tập Vệ-đà và mười tám học nghệ. Bồ-tát biết được thần chú 
“Chiến thắng thế gi&i." Bấy giờ thần chú này liên hệ đến thiền định.

Một hôm, Bồ-tát có ý nghĩ: sẽ tụng bài chú này.” Rồi ngồi tại góc sân, 
trên một tảng đá phẳng, Bồ-tát bắt đầu tụng chú. Nghe nói, bài chú ấy không 
được đọc cho người khác nghe nếu không dùng một nghi lễ đặc biệt. Do vậy, 
Bồ-tát đọc tại chỗ ấy. Khi Bồ-tát đang đọc chú, một con chó rừng nằm trong 
hang nghe bài chú ấy và đã học thuộc lòng bài chú. Nghe nói con chó rừng ấy 
trong một đời sống trước đã là một Devadatta tự học thuộc bài chú chiến thắng 
thế giới ầy rồi.

Bồ-tát đọc chú xong, đứng dậy và nói:
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-Ta chắc chắn đã học thuộc lòng bài chú này.
Con chó rừng từ trong hang đi ra và kêu to:
一 Này Bà-la-môn, bài chú ấy, ta đã thuộc lòng tốt hơn ông rồi!
Nói xong, con chó rừng bỏ chạy, Bô-tát đuôi theo nó một khoảng cách và nói:
一 Con chó rừng này sẽ làm điêu đại bât hạnh, hãy băt lây nó!
Con chó rừng chạy trốn vào rừng, tìm được một con chó rừng cái, liền cắn 

nhẹ vào thân nó. Chó rừng cái hỏi:
一 Thưa ngài, có việc gì?
Con chó rừng nói:
一 Ngươi có biêt ta hay không?
Con chó rừng cái trả lời:
-Tôi không biết.
Con chó rừng liền đọc bài chú, ra lệnh cho hàng trăm con chó rừng, tất cả 

voi, ngựa, sư tử, cọp, heo rừng, các con thú và tất cả các loài bốn chân tụ họp lạị 
xung quanh nó; và con chó rừng trở thành vua của chúng tên là Sabbadãtha (tất 
cả nanh vuốt) và tôn chó rừng cái làm hoàng hậu. Trên lưng hai con voi có con 
sư tử, và trên con sư tử, vua chó rừng Sabbadãtha ngồi với hoàng hậu. Muôn 
loài vật đều tôn sùng kính trọng nó. Say mê danh vọng, con chó rừng sanh ra 
kiêu mạn và nói:

-Ta sẽ lấy thành Ba-la-nại.
Được vây quanh với tất cả loài thú bốn chân dài đến mười hai do-tuần, nó 

đứng không xa và đưa tin cho vua:
一 Hãy giao quốc độ hay giao chiến!
Dân chúng Ba-la-nại hốt hoảng lo sợ5 đóng các cửa thành và đứng chờ bên 

trong. Bồ-tát đi đến gần vua và thưa:
一 Thưa Đại vương, chớ sợ. Thần chịu trách nhiệm giao chiến với con chó 

rừng Sabbadãtha. Ngoài thần ra, không một ai khác có thể đánh nó được cả.
Như vậy, Bồ-tát trấn an vua và dân chúng ở trong thành. Bồ-tát leo lên một 

tháp canh trên cửa thành và hỏi to:
-Này Sabbadãtha, ngươi làm gì để lấy thành?
一 Ta sẽ ra lệnh cho các con sư tử rông lên làm đại chúng hoảng sợ và ta sẽ 

lấy thành!
Bô-tát biêt được như vậy9 bèn từ tháp canh đi xuông bảo đánh trông ra lệnh:
一 Toàn dân ở thành Ba-la-nại trong khoảng mười hai do-tuần hãy lấy bột 

gạo bịt tai lại!
Đại chúng vâng lệnh, bịt tai với bột gạo, cho đến khi họ không thể nghe tiếng 

của người khác, và họ cũng bịt tai các con mèo và các thú nhà khác.
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Rôi Bô-tát leo lên tháp canh lân thứ hai và gọi to:
- Này Sabbadãtha! Ngươi làm gì để đánh lấy thành?
一 Ta sẽ bảo các con sư tử rống lên, làm đại chúng hoảng sợ đến chết hết và 

ta sẽ lấy thành.
-Ngươi không thê làm cho các con sư tử rông lên được. Các con sư tử 

thuộc chủng tộc cao quý, với bốn chân vững mạnh, với bờm lông rậm rạp, sư 
tử sẽ không vâng lệnh một con chó rừng già như ngươi!

Con chó rừng cứng đầu kiêu mạn nói:
一 Không chỉ các con sư tử khác mà ta sẽ làm cho con sư tử hiện ta đang ngồi 

trên limg phải rống lên!
一 Ngươi hãy làm cho sư tử rông lên nêu có thê được.
Con chó rừng liền lấy chân ra hiệu cho con sư tử mà nó đang ngồi trên lirng:
- Hãy rống lên!
Con sư tử liền kề miệng vào trán con voi, rống lên ba lần tiếng rống sư tử 

không đứt đoạn. Các con voi hoảng sợ làm cho con chó rừng rơi xuống dưới 
chân, chúng liền lấy chân giẫm lên trên đầu chó rừng và chà nó nát vụn như 
bột. Như vậy, Sabbadãtha bị tiêu diệt. Và các con voi nghe tiếng rống sư tử đã 
kinh hoàng sợ chết, đạp lên nhau và chết tại chỗ. Trừ các con sư tử, tất cả các 
con thú còn lại như nai, heo rừng cho đến các con thỏ9 con mèo, đều chết tại 
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chô. Các con sư tử chạy trôn vào rừng. Suôt mười hai do-tuân đường được phủ 
bằng đống thịt thú vật.

Lúc ấy, Bồ-tát từ tháp canh đi xuống, cho mở rộng cửa thành, đánh trống 
và tuyên bố như sau:

-Tất cả mọi người hãy rút bột gạo ra khỏi tai của mình, và những ai muốn 
ăn thịt hãy đem thịt về.

Dân chúng ăn các loại thịt tươi và các thịt còn lại được họ phơi khô và để 
dành. Tương truyền, cách cất giữ thịt khô bắt đầu từ thời ấy.

***
Khi bậc Đạo sư kể pháp thoại này xong. Ngài đọc những bài kệ đầy trí tuệ

sau đây:
182.

183.

Kiên trì trong kiêu mạn5 
Làm vua cả đại địa, 
Cũng vậy là người nào, 
Tạo nên danh vọng lớn, 
Với các loài bốn chân.

Chó rừng ham hội chúng, 
Cả muôn loài có răng.
Được nhiều người vây quanh, 
Giống như vua chó rừng,

Rồi Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, con chó rừng là Devadatta, vua là Ãnanda, còn vị đại thần 

tế tự là Ta vậy.
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§242. CHUYỆN CON CHÓ (Sunakhajataka)(丿 IL 246)
Ngu thay, con chó này...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về con chó được ăn cơm tại 

một nhà nghỉ gàn cửa làu Ambala.
Người ta nói rằng từ khi nó mới sanh, nó được mấy người gánh nước đem 

về nuôi tại đó. Sau một thời gian, con chó ăn cơm tại đấy và thân thể trô thành 
to lớn. Một hôm, một người sống ở làng đến tại chỗ ấy, thấy con chó liền cho 
những người gánh nước một thượng y và một đông tiên, rôi lây dây thừng cột 
nó và dắt nó đi. Con chó bị dắt di, không cưỡng lại, không kêu; nó ăn các đồ ăn 
được cho và đi theo người ây. Người ây nghĩ: “Con chó này đã thương mên ta 
nên tháo dây thừng cho n6!" Con chó vừa được thả, liền mau chóng chạy một 
mạch vê ngôi nhà cũ.

Các Tỷ-kheo thây con chó, biêt rõ đâu đuôi sự việc, vào buôi chiêu, tại pháp 
đường, họ bắt đầu nói chuyện này:

-Thưa các Hiên giả, con chó vừa khéo thoát khỏi dây trói buộc nay đã trở 
yề ngôi nhà này.

Bậc Đạo sư，đến và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông ngồi tại đây đang bàn luận vấn đề gì?
Khi được biết vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay con chó ấy khéo thoát khỏi dây trói 

buộc. Thuở xưa5 nó cũng đã như vậy.
Rôi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình giàu có ở nước Kãsi. Khi trưởng thành, Bồ-tát xây dựng một nhà riêng 
cho mình.

Lúc bấy giờ, ở Ba-la-nại có một người có một con chó. Con chó ấy được 
cơm ăn đầy đủ cho đến khi thân thể trở thành to lớn. Một người ở làng đi đến 
Ba-la-nại, thấy con chó ấy, cho người kia một thượng y và một đồng tiền, rồi 
bắt con chó, lấy dây da cột nó lại và dắt nó đi. Đến cửa rừng, anh ta đi vào một 
cái chòi, cột con chó lại và nằm ngủ trên tấm thảm. Lúc bấy giờ, Bồ-tát có việc 
đi vào rừng, thấy con chó ấy bị dây da cột chặt, liền đọc bài kệ đầu:

184. Ngu thay, con chó này, Sao không căn dây da?
Và thoát khỏi trói buộc, Hân hoan chạy về nhà!

Khi nghe nói vậy9 con chó đọc bài kệ thứ hai:
185. Ý ta đã quyết định, Ta ghi nhớ trong tâm,

Ta chờ đợi thời cơ, Khi mọi người đi ngủ.
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NÓ nói vậy xong, chờ khi mọi người đã ngủ? nó cắn dây thừng và sung 
sướng chạy trốn về nhà chủ nó.

***

Khi bậc Đạo sư kể pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau:
一 Con chó lúc bây giờ là con chó này, còn vị Hiên trí là Ta vậy.

§243. CHUYỆN NHẠC sĩ GUTTILA (Guttilạịãtaka)56 ụ. II. 248)

56 Xem Vv. 42, Guttilavỉmãna (Lâu đài Guttỉlă).

Tôi có một đệ tử...
Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Devadatta (Đề-bà-đạt- 

đa). Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo nói với Devadatta:
一 Này Hiền giả Devadatta, nhờ bậc Chánh Đẳng Giác, Hiền giả học xong 

Ba tạng giáo điển và chứng được bốn thiền. Thật không xứng đáng nếu Hiền 
giả trở thành kẻ chống đối với bậc Sư trưởng.

Devadatta đáp:
一 Này các Hiền giả, Sa-môn Gotama đâu có phải là Sư trưởng của ta? Chính 

do tự lực của ta, ta học Ba tạng giáo điển và chứng được bốn thiền.
Nói vậy xong, Devadatta từ bỏ bậc Sư trưởng.
Các Tỷ-kheo ngồi tại pháp đường bắt đầu nói chuyện này:
—Hiền giả Devadatta từ bỏ bậc Sư trưởng, trở thành kẻ thù của bậc Chánh 

Đẳng Giác và đã gặp đại nạn.
Bậc Đạo sư đến và hỏi:
—Này các Tỷ-kheo, nay các ông đang họp bàn vấn đề gì?
Khi được biết vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới từ bỏ Sư trưởng, 

trở thành kẻ đôi nghịch với Ta và gặp nạn. Thuở trước, kẻ ây cũng như vậy rôi.
Và bậc Đạo sư kể chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh vào một gia 
đình nhạc sĩ và được đặt tên là Guttilakumãra. Khi lớn lên, Bồ-tát thành thạo 
tât cả các ngành âm nhạc, và trở thành nhạc sĩ Guttila. Bô-tát không lây vợ và 
nuôi dưỡng cha mẹ mù lòa.

LÚC bây giờ, một sô thương nhân sông ở Ba-la-nại đi đên Ụjjenĩ đê buôn 
bán. Nhân ngày lễ hội được tổ chức, họ họp nhau đem theo nhiều vòng hoa, 
hương thơm, dầu sáp, các thức ăn và đến một chỗ vui chơi. Họ nói:

-Hãy trả tiền thuê để gọi các nhạc sĩ đến.
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LÚC bấy giờ, nhạc sĩ Mũsila là vị nhạc trưởng ở ựjjenĩ. Họ mời Mũsila đến 
đàn cho họ nghe. Mũsila chơi đàn tỳ-bà? vặn dây rất căng rồi gảy đàn. Nhimg 
họ đã từng nghe nhạc sĩ Guttìla chơi đàn nên nhạc của Mũsila chơi chẳng khác 
gì gảy trên chiếu. Vì vậy không một ai tỏ vẻ hài lòng.

Khi Mũsila thấy họ tỏ vẻ khônậ hài lòng, ông ta nghĩ: UCÓ lẽ ta chơi đàn 
căng thẳng ông ta vặn dây xuống bậc trung và gảy tiếp. Các người nghe 
vẫn tỏ vẻ thản nhiên, ông ta lại nghĩ: "Những người này không biết một chút gì 
về âm nh@c"; và làm như vẻ mình không biết, ông ta gảy đàn với dây hết sức 
chùng. Đến đây, họ cũng không nói một lời gì. Rồi Mũsila nói với họ:

-Này các thương nhân, tôi gảy đàn tỳ-bà không làm cho các ông thích 
thú sao?

Họ nói:
一 Nhưng ông gảy đàn tỳ-bà đó sao? Chúng tôi nghĩ rằng ông chỉ lên dây đàn!
一 Vậy các ông biết một nhạc trưởng nào giỏi hơn tôi, hay vì các ông không 

biết gì nên các ông không thích nghe tôi gảy?
Các thương nhân nói:
一 Chúng tôi trước đây đã nghe tiếng đàn tỳ-bà của nhạc sĩ Guttila ở Ba-la- 

nại. Còn tiếng đàn của ông chẳng khác gì bà mẹ ru ngủ con nít!
一 Vậy các ông hãy lấy lại tiền mướn. Tôi không cần tiền ấy. Chỉ khi nào các 

ông đi Ba-la-nại, hãy đem tôi theo!
Họ bằng lòng, và khi ra đi, họ đem theo Mũsila đến Ba-la-nại, chỉ cho ông 

ta biết chỗ ở của Guttila, rồi họ về nhà.
Mũsila đi vào nhà của Bồ-tát, thấỵ cây đàn tỳ-bà xinh đẹp của Bồ-tát được 

treo trên dây, liên lây xuông và đàn. Bây giờ, cha mẹ của Bô-tát do mù nên không 
thấy Mũsila, nghĩ răng có lẽ các con chuột đang ăn dây đàn tỳ-bà, liền nói:

一 Suỵt, suỵt! Các con chuột ăn dây đàn tỳ-bà!
Lúc ấy, Mũsila đặt đản xuống, chào cha mẹ Bồ-tát, và hai vị hỏi:
- Ông từ đâu đến?
Ông ta đáp:
-Tôi từ Ujjem đến học nghề dưới chân Sư trưởng.
Hai vị nói:
-Lành thay!
Mũsila hỏi:
一 Sư trưởng ở đâu?
一 Này con thân, nó không có ở nhà nhưng hôm nay nó sẽ về.
Rồi Mũsila ngồi xuống đợi đến Idìi Bồ-tát về, liền nói lên những lời hỏi 

thăm và cho Bồ-tát biết lý do mình đến. Bồ-tát là người giỏi xem tướng, thấy 
người này không phải bậc chân nhân, liền từ chối:
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一 Này con thân, nghề này không phải là nghề của con.
Mũsila ôm chân cha mẹ Bồ-tát van lơn yêu cầu giúp đỡ.
一 Hãy bảo con của ông bà dạy cho con học với!
Trước lời yêu câu của cha mẹy Bô-tát không thê cưỡng lại, và dạy cho ông ta 

nghề nhạc. Rồi Mũsila đi với Bồ-tát đến cung điện vua, vua thấy ông ta liền hỏi:
一 Này Sư trưởng, ai đấy?
-Tâu Đại vương, đây là đệ tử của thần.
Mũsila dần dần trở thành người thân tín của vua. Bồ-tát không phải là vị Sư 

trưởng giấu nghề, những gì mình biết, Bồ-tát đều dạy cho Mũsila.
Dạy xong, Bồ-tát nói:
一 Này con thân, nghề con đã học xong.
Mũsila suy nghĩ: “Nay ta học thành tài xong. Thành Ba-la-nạỉ này là kinh đô 

tối thượng trong cõi Diêm-phù-đề. Sư trưởng đã già. Nay ta phải sống tại dây.”
Vì vậy ông ta liền thưa với Sư trưởng:
-Thưa Sư trường, nay con sẽ hầu vua.
Sư trưởng nói:
一 Lành thay, con thân. Ta sẽ tâu với vua!
Bô-tát đi tâu với vua:
-Đệ tử của thần muốn hầu hạ Đại vương. Hãy trả tiền lương cho nó!
-Nó sẽ nhận phân nửa lương của khanh.
Sư trưởng báo cho Mũsila biết tin này, Mũsila nói:
一 Nêu con được trả tiên băng lương của thây, con sẽ hâu hạ vua. Nêu không 

được, con sẽ không hầu hạ.
一 Vì sao? Phải chăng con biêt tât cả nghê của Sư trưởng?
一 Phải, con biết như vậy. Tại sao vua lại cho con phân nửa lương?
Bô-tát tâu việc ây với vua. Vua nói:
一 Nêu nó có thê chứng tỏ tài nghệ nó băng khanh, nó sẽ nhận lương 

ngang bằng.
Bồ-tát tin cho Mũsila biết. Ông ta đồng ý:
- Lành thay! Con sẽ trổ tài!
Khi vua được tin báo về việc này, vua nói:
一 Lành thay! Ngày nào ngươi sẽ trô tài?
-Tâu Đại vương, từ nay đên ngày thứ bảy.
Vua hỏi:
-Có thật chăng ngươi sẽ thi tài với Sư trưởng của ngươi?
一 Thưa Đại vương, thật vậy!
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Vua muôn ngăn chặn ông ta nên nói:
一 Không nên có sự cạnh tranh giữa đệ tử và Sư trưởng! Chớ làm như vậy!
-Thôi vừa rồi, tâu Đại vương. Đến ngày thứ bảy sẽ có cuộc thử tài giữa 

thân với Sư trưởng của thân. Chúng ta sẽ biêt ai là người có tài hơn.
Vua chấp thuận và cho người đánh trống truyền rao khắp kinh thành lời bố 

cáo này:
一 Từ nay cho đến ngày thứ bảy, Sư trưởng Guttila và đệ tử Mũsila có cuộc 

tranh tài với nhau tại cung vua để biểu diễn tài nghệ. Quần chúng ở thành hãy 
tụ họp lại để xem tài nghệ của họ.

Bồ-tát suy nghĩ: uMũsila còn trẻ đang độ thanh niên. Còn ta đã già, sức 
khoẻ yếu kém. Việc làm của người già không thể thành công. Nếu đệ tử thất bại 
thì cũng không có gì vinh dự cả. Nhxmg nêu đệ tử thăng cuộc thì vào rưng mà 
chết còn tốt hơn sự ô nhục mà ta phải gánh chịu!99

Vì vậy5 Bồ-tát đi vào rừng nhưng rồi sợ chết liền quay trở về, và rồi sợ nhục, 
lại đi vào rừng. Như vậy Bô-tát đi di, vê vê và sau ngày trôi qua. cỏ dưới chân 
Bồ-tát đã héo úa và con đường mòn do dấu chân ngài đi đã hiện ra. Trong lúc 
ấy, chiếc ngai của Thiên chủ Đế-thích trở thành nóng. Đế-thích hướng tâm tìm 
hiểu và biết sự việc xảy ra. Đế-thích suy nghĩ: “Nhạc sĩ Guttila đang chịu nhiều 
đau khổ trong rừng vì người đệ tử. Ta phải giúp đỡ nhạc sĩ Guttila."

Đế-thích vội vàng đi đến đứng trước Bồ-tát và hỏi:
—Thưa Sư trưởng, sao Sư trưởng lại đi vào rừng?
Bồ-tát hỏi:
一 Ông là ai?
Đế-thích đáp:
-Ta làĐế-thích.
Bồ-tát thưa:
一 Thưa Thiên chủ, tôi sợ đệ tử đánh bại nên trốn vào rừng. 
Nói rồi, Bồ-tát đọc bài kệ đầu:
186. Tôi có một đệ tử, 

Đàn tỳ-bà bảy dây, 
Nó thách tôi biểu diễn. 
Xin hãy giúp đỡ tôi!

Thiên chủ Đế-thích đáp:

Đã học đàn với tôi, 
Thật du dương êm ái, 
Thiên chủ Kosiya,

一 Đừng sợ, ta là chỗ nương tựa và bảo vệ bạn.
Rồi Thiên chủ đọc bài kệ thứ hai:
187. Đừng sợ, ta sẽ giúp, Khi nào bạn cần ta,

Danh dự là phân thưởng, Xứng đáng với giáo sư.
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Đừng sợ, vì đệ tử,, Không thể đối địch thầy,
Và bạn sẽ chiến thắng.

Rồi Đế-thích dặn:
一 Khi bạn gảy đàn tỳ・bà, hãy căt đứt một dây và chơi với sáu dây. Tiêng đàn 

tỳ-bà của bạn vẫn hay như cũ. Mũsila cũng sẽ cắt đứt một dây nhimg tiếng đàn 
tỳ-bà của nó sẽ mất đi. Khi ấy, nó sẽ thua cuộc. Biết nó thất bại, bạn hãy cẫt đứt 
dây thứ hai, dây thứ ba, dây thứ tư, dâỵ thứ năm, dây thứ sáu, dây thứ bảy. Bạn 
sẽ gảy đàn với cái trục đàn mà thôi, tiếng đàn sẽ phát ra từ các đầu dây bị đứt 
và sẽ vang dội toàn thành Ba-la-nại rộng đến mười hai do-tuần.

Sau đó, Đế-thích cho Bồ-tát ba cây đũa thần và nói tiếp:
- Khi tiếng đàn tỳ-bà vang dội toàn thành, hãy quăng một đũa thần lên hư 

không. Khi ấy ba trăm thiên nữ sẽ hiện xuống và múa trước mặt bạn. Khi chúng 
múa như vậy, bạn sẽ quăng đũa thân thứ hai, ba trăm thiên nữ khác sẽ hiện 
xuống và múa trước đàn tỳ-bà của bạn. Rồi hãy quăng chiếc đũa thần thứ ba, 
khi ấy ba trăm thiên nữ khác sẽ hiện xuống và múa tại sân tròn của đấu trường. 
Ta cũng sẽ đến cùng với chúng. Hãy đi lên nào, chớ sợ hãi!

Vào buôi sáng, Bô-tát đi vê nhà. Tại cửa cung vua, một cái đình tròn được 
dựng lên và đặt một chiếc ngai. Vua từ trên lầu đi xuống, ngồi chính giữa trên 
sàng tọa ở trong cái đình được trang hoàng rực rỡ. Mười ngàn nữ nhân phục sức 
diễm lệ, cùng với các đại thần Bà-la-môn, nhân dân5 v.v... vây xung quanh vua. 
Tất cả những người ở trong thành đều tụ họp lại. Trong sân chầu, họ sắp chỗ 
ngồi theo hình vòng tròn, hàng hàng lớp lớp chồng chất lên nhau.

Bồ-tát được tắm rửa, trang sức và thoa dầu thơm; sau khi ăn nhiều món 
thượng vị, ngài câm cây đàn tỳ-bà và ngôi trên chô đã soạn săn. Còn Đê-thích 
cũng đến, với phép tàng hình đứng trên hư không, được một hội chúng đông 
đảo vây quanh, nhưng chỉ Bồ-tát có thể thấy Đế-thích. Mũsila cũng đến và ngồi 
trên chỗ của mình, Đại quần chúng bao vây xung quanh họ.

Đầu tiên, cả hai đều gảy đàn giống nhau. Đại quần chúng thích thú với hai 
người gảy đàn và vỗ tay không ngớt.

Đế-thích đứng trên hư không nói với Bồ-tát:
- Hãy cắt đứt các dây!
Bồ-tát cắt đứt sợi dây bhamara (sợi dây ong). Dù sợi dây bị cắt, đầu sợi dây 

đứt vẫn phát ra tiếng như thiên nhạc. Mũsila cũng cắt đứt một dây nhưng từ sợi 
dây bị đứt, tiếng không phát ra.

Sư trưởng cắt đứt dây thứ hai, lần lượt đến sợi dây thứ bảy, tiếng vẫn phát 
ra từ cây đàn và vang dậy cả kinh thành. Quần chúng vẫy hàng ngàn khăn tay 
trên hư không, hàng ngàn người vỗ tay tán thưởng.

Bồ-tát liền quăng một đũa thần lên hư không, ba trăm thiên nữ liền hiện 
xuống và bắt đầu nhảy múa. Cũng vậy, khi Bồ-tát quăng đũa thần thứ hai, thứ 
ba, sáu trăm thiên nữ hiện xuống và cùng múa như Thiên chủ đã nói trước.
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LÚC bấy giờ, vua ra dấu cho quần chúng. Quần chúng đứng dậy la to:
一 Ngươi muốn đánh bại Sư trưởng! Ngươi phản thầy phản bạn, tưởng mình 

có thể đối địch thầy! Ngươi không biết lượng sức mình!
Họ la hét phản đôi Mũsila, và đá với gậy, v.v... hay bât cứ cái gì đên tay, họ 

đánh ông ta đến chết và cầm chân ông ta, quăng xác trên một đống rác.
Vua rất hoan hỷ, ban cho Bồ-tát rất nhiều tặng phẩm như trời đổ mưa xuống 

và thị dân cũng làm như vậy.
Đế-thích thân mật chào mừng Bồ-tát và nói:
一 Thưa bậc Hiên trí, ta sẽ cho thăng cô xe với một ngàn con ngựa thuân 

chủng, rồi gởi thần đánh xe Mãtali xuống đây. Ngài sẽ ngự lên cỗ xe Vejayanta 
thù thắng có ngàn ngựa kéo và ngài sẽ du hành thiên giới.

Nói xong, Đê-thích ra đi. Khi Đê-thích trở vê và ngôi trên ngai vàng của 
mình toàn bang đá quý (ngai vàng bảo thạch), các thiên nữ liền hỏi:

- Thưa Thiên chủ, ngài đi ở đâu về?
Đế-thích kể lại cho thiên chúng rõ toàn câu chuyện với các chi tiết, rồi tán 

thán giới hạnh và công đức của Bồ-tát. Các thiên nữ thưa:
一 Thưa Thiên chủ, chúng con muốn thấy vị Sư trưởng ấy. Hãy đưa Sư 

trưởng đến đây!
Đế-thích bảo Mãtali:
一 Này khanh, các thiên nữ muốn thấy nhạc sĩ Guttila. Hãy đi mời Bồ-tát 

ngồi trên cỗ xe Viỳayanta và đưa vị ấy đến đây!
Thần lái xe Mãtali vâng lời ra đi và đưa Bồ-tát đến. Đế-thích hoan hỷ chào 

đón vị ấy và nói:
一 Thưa Sư trưởng, các thiên nữ muốn nghe nhạc của Sư trưởng.
Bồ-tát nói:
一 Chúng tôi là nhạc sĩ, nương tựa vào nghề để sống. Hãy trả công rồi tôi sẽ 

chơi nhạc.
一 Hãy chơi nhạc đi, ta sẽ trả công cho ngài!
一 Tôi không câu trả món gì khác trừ việc này: Hãy đê cho các thiên nữ này 

nói lên thiện nghiệp của mình, rồi tôi sẽ chơi nhạc!
Các thiên nữ thưa:
一 Sau khi được nghe nhạc thoải mái, chúng con sẽ nói lên các thiện nghiệp 

chúng con đã làm. Thưa Sư trưởng, vậy trước tiên hãy đánh nhạc.
Suốt bảy ngày Bồ-tát đánh nhạc, và nhạc của Bồ-tát vượt hơn cả thiên nhạc. 

Vào ngày thứ bảy, Bồ-tát hỏi các thiên nữ về thiện nghiệp của họ. Một thiên nữ? 
trong thời đức Phật Ca-diếp, đã cúng một thượng y cho một Tỷ-kheo. Sau khi 
tái sanh làm thị giả của Đế-thích, nàng trở thành thiên nữ có một ngàn tiên nữ 
khác hầu hạ. Bồ-tát hỏi nàng:
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一 Trong một đời trước, nàng đã làm gì khiến nàng được sanh tại đây? 
Cách thức hỏi và câu trả lời của nàng đã được kể trong Chuyện Thiên cung

(yỉmãnavatthiỉ) như sau:
Với dung săc thù thăng, 
Nàng chiếu khắp mọi hướng, 
Từ dâu, nàng huy hoàng, 
Xuất hiện ra cho nàng? 
Làm tâm trí ưa thích? 
Ta hỏi nàng điều này, 
Khi nàng là nữ nhân, 
Đại thần lực chói sáng, 
Chiêu tỏa khăp mười phương? 
Đã cúng dường thượng y, 
Tối thắng giữa nữ nhân, 
Tối thắng giữa nữ nhân, 
Vật khả ái như vậy, 
Mỹ lệ và khả ái.
Ta, thiên nữ đẹp nhất, 
Các công đức ta làm5 
Do vậy ta huy hoàng, 
Khả ái, tâm ưa thích, 
Tối thắng về uy lực,

r /■

Chiêu tỏa khăp mười phương.

Ôi, thiên nữ vinh quang, 
Chẳng khác gì sao mai, 
Từ đâu? các lạc thú?
Các sở hữu khả ái,
Hỡi thiên nữ đại lực!
Nàng tạo công đức gì, 
Khiến nay nàng đạt được, 
Và dung sắc rực rỡ?
Nàng là bậc nữ nhân, 
Tối thắng giữa nam nhân, 
Khiến nay nàng đạt được, 
Chính nàng đã bố thí,
Nên được sanh thiên cung, 
Hãy ngắm lâu đài ta!
Hãy xem quả dị thục, 
Do vậy ta tuyệt mỹ, 
Ta được các sở hữu,
Do vậy ta đạt được,

r

Và dung săc của ta,

Sau khi đọc các bài kệ, các thiên nữ tiếp tục kể:
一 Một thiên nữ khác đã cúng dường hoa cho một Tỷ-kheo đang đi khất thực. 

Một thiên nữ khác được yêu cầu cúng dường năm loại vòng hoa thơm ở điện 
thờ Phật Ca-diếp, và nàng đã cúng dường chúng. Một thiên nữ đã cúng dường 
các loại trái có vị ngọt. Một thiên nữ khác đã cúng dường năm thứ hương liệu. 
Một thiên nữ khác đã nghe pháp từ các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni đang hành đạo 
hay đang an cư mùa mưa tại nhà của một gia đình. Một thiên nữ khác đứng 
trong nước cúng dường một Tỷ-kheo thọ trai trong một chiếc thuyền. Một thiên 
nữ khác sống trong gia đình đã hầu hạ mẹ chồng, cha chồng và không bao giờ 
tức giận. Một thiên nữ khác chia phần món ăn mình nhận được cho một Tỷ- 
kheo và giữ giới hạnh. Một thiên nữ là nữ tỳ trong một gia đình, không phẫn 
nộ5 không kiêu mạn, đã san sẻ phần ăn của nàng nên được sanh làm thị giả của 
Thiên chủ... Như vậy, tất cả ba mươi bảy thiên nữ đã được Bồ-tát hỏi do họ đã 
làm nghiệp gì và được sanh ở đây. Tất cả thiên chúng đã nói lên nghiệp của 
mình làm.

Khi nghe chuyện này, Bô-tát nói:
一 Thật lợi ích cho ta, thật vô cùng lợi ích cho ta! Ta đã đến đây và nghe các 
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thành quả đạt được nhờ các thiện nghiệp nhỏ nhặt biết bao. Từ nay khi trở về 
thế giới loài người, ta sẽ làm các thiện nghiệp như bố thí, v.v...

Rồi Bồ-tát thốt lên lời cảm hứng này: 
r

Hôm nay ta may man, 
Ta thấy các thiên nữ, 
Và nghe pháp dịu ngọt!
Bố thí và chân thật5 
Ta sẽ đến chỗ kia,

Rạng đông thật tốt lành, 
Diễm lệ và cao sang, 
Ta sẽ làm điều thiện, 
Tự chế và khắc kỷ, 
Nơi không còn sầu muộn.

Bảy ngày đã qua, Thiên chủ Đế-thích ra lệnh cho thần lái xe Mãtali mời 
Guttila lên ngôi và đưa ngài vê Ba-la-nại. Khi vê đên Ba-la-nại, ngài nói cho 
mọi người biết những việc mình đã thấy ở thiên giới. Từ đấy, mọi người quyết 
định làm việc lành với nỗ lực của họ.

Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Mũsila là Devadatta, Đế-thích là Anuruddha, vua là Ãnanda và nhạc sĩ 

Guttila là Ta vậy.

§244. CHUYỆN LY DỤC (Vĩtìcchạịãtaka) (J. II. 257)
Cái thấy, nó không muốn...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một du sĩ đã chạy trốn.
Người ta nói vị này không tìm được một người đối thoại với mình trong 

toàn cõi Diêm-phù-đề nên đã đến Xá-vệ và hỏi:
一 Ai có thể cùng với ta thảo luận?
Khi được nghe có bậc Chánh Đẳng Giác? vị ấy liền đi đến Kỳ Viên vơi quàn 

chúng yây quanh, và hỏi Thế Tôn một câu trong khi Thế Tôn đang thuyết pháp 
giữa bốn hội chúng. Bậc Đạo sư trả lời cho vị ấy xong liền hỏi lại một câu. Du sĩ 
ấy không thể trả lời liền đứng dậy và bỏ chạy. Hội chúng đang ngồi đồng nói to:一 , _ ，一，

一 Bạch Thê Tôn, du sĩ ây bị Thê Tôn đánh bại chỉ với một câu.
Bậc Đạo sư nói:
一 Này các nam cư sĩ, không phải chỉ nay Ta mới đánh bại kẻ ấy với một câu 

hỏi. Thuở xua, Ta cũng đã làm như vậy rồi.
Và bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 

gia đình Bà-la-môn ở nước Kãsi. Khi lớn lên, ngài từ bỏ các dục5 xuất gia, trở 
thành vị ẩn sĩ du hành, sống lâu ngày trong Tuyết sơn. Rồi Bồ-tát xuống núi, 
sống trong một chòi lá tại một khúc quanh của sông Hằng, gần một thị trấn nhỏ.
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Bấy giờ9 có một du sĩ không tìm được một người đối thoại với mình trong 
toàn cõi Diêm-phù-đề, đã đến thị trấn ấy và hỏi:

一 Ai có khả năng đối thoại với ta không?
Khi được trả lời có người và nghe nói đến uy lực của Bồ-tát? vị ấy cùng đại 

chúng vây quanh đi đến trú xứ của Bồ-tát và sau khi chào hỏi ngài, vị ấy liền 
ngồi xuống. Bồ-tát hỏi:

一 Ong có uông nước sông Hăng được pha trộn với các loại hương rừng 
hay không?

Du sĩ ấy dùng lời mở rộng vấn đề và nói:
—Cái gì là sông Hằng? Cát là sông Hằng, nước là sông Hằng, bờ bên này là 

sông Hăng, bờ bên kia là sông Hăng chăng?
Bồ-tát nói:
一 Hãy để một bên cát, nước5 bờ bên này, bờ bên kia! Thế ông có được sông 

Hằng gì?
Du sĩ không trả lời câu ấy được, liền đứng dậy và bỏ chạy.
Khi kẻ ây đã đi rôi, Bô-tát thuyêt pháp cho đại chúng ngôi nghe, và đọc các

bài kệ này:
188. Cái thấy, nó không muốn, 

Ta nghĩ nó đi lâu,
189. Cái được, nó không thỏa5 

Ước muốn nó không cùng,

Cái không thây, nó muôn, 
Không được điều nó muốn. 
Được rồi? nó không muốn, 
Ta kính bậc Ly dục.

***
Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
一 Lúc bây giờ, du sĩ ây là du sĩ ngày nay, còn vị ân sĩ khô hạnh là Ta vậy.

§245. CHUYỆN PHÁP MÔN CẢN BẢN
(Mũỉapariyãyạịãtaka) ụ. II. 259)
Thời gian ăn hữu tình...
Câu chuyện này5 khi ở rừng Subhaga gân Ukkatthã, bậc Đạo sư kê vê Kỉnh 

Pháp môn căn bản (Mũlaparỉyâyasuttă)^
Nghe nói lúc bấy giờ, có năm trăm Bà-la-mon tinh thông ba tập Vệ-đà đã 

xuất gia trong giáo pháp, đã học Ba tạng kinh điển và sanh lòng ngã mạn.
Họ suy nghĩ: uBậc Chánh Đăng Giác biêt Ba tạng kinh điên? chúng ta cũng 

biết Ba tạng kinh điển. Như vậy, giữa chúng ta và bậc Chánh Đẳng Giác nào có 
khác gi?y Họ không đi đến hầu Thế Tôn, và họ sống với một hội chúng đệ tử 
ngang bằng hội chúng của bậc Đạo sư.

57 Xem M. I. 1.
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Một hôm, bậc Đạo sư đi đến gặp họ, và khi họ đã ngồi gần mình, bậc Đạo 
sư thuyết Kinh Pháp môn căn bản và tô điểm thêm tám thứ bậc tu chứng. Họ 
không hiểu được một lời gì. Trước kia, họ kiêu mạn nghĩ rằng không ,có bậc 
Hiền trí nào bằng họ. Nay đứng trước Phật, họ thấy mình không hiểu một tí gì. 
Họ tự bảo: "Thật không có ai hiền trí như chư Phật. Oi, công đức chư Phật thật 
tối thắng!”

Từ đấy trở di, họ không còn kiêu mạn, trở thành hiền lành như rắn bị rút nanh.
Bậc Đạo sư trú ở Ukkatthã cho đến khi thỏa thích, rồi đi Vesãli, đến điện 

thờ Gotama và giảng Kinh Gotama^ Cả ngàn thế giới đều rung động! Khi nghe 
kinh ấy xong, các Tỷ-kheo này trở thành các vị A-la-hán.

Nhưng khi bậc Đạo sư giảng xong Kinh Phảp môn căn bản vàưúở Ukkatthã, 
các Tỷ-kheo hội họp tại pháp đường, bắt đầu nói chuyện như sau:

-Thưa các Hiền giả5 ôi uỵ lực của đức Phật thật vĩ đại! Các du sĩ Bà-la-môn 
ấy thường vẫn kiêu mạn tự đắc như vậy, nay đã diệt trừ kiêu mạn nhờ bài thuyết 
pháp về Pháp môn căn bản của Thế Tôn.

Bậc Đạo sư đến tại pháp đường và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn luận vấn đề gì?
Khi biết vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
-Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mới như vậy. Thuở xưa, những 

người này sống đầy tự cao5 tự đại5 Ta cũng đã nhiếp phục lòng kiêu mạn của họ.
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài tinh thông ba tập Vệ-đà, trở 
thành bậc Sư trưởng có danh tiếng nhiều phương và giảng dạy thần chú cho năm 
trâm thanh niên Bà-la-môn. Năm trăm thanh niên ấy chú tâm học tập cho đến 
thành tựu viên mãn, rồi lòng kiêu mạn khởi lên, họ tự nghĩ: "Chúng ta hiểu biết 
chừng nào, vị Sư trưởng cũng hiểu chừng ấy thôi, không có gì kltóc." Vì vậy, họ 
không đi đến hàu Sư trưởng, cũng không làm các bổn phận đối với Sư trưởng.

Một hôm, họ thấy Sư trưởng ngồi dưới gốc cây táo, muốn nhạo báng Sư 
trưởng, họ lấy móng tay gõ vào cây táo và nói:

一 Cây này thật sự không có lõi!
Bồ-tát biết họ nhạo báng mình, liền nói:
一 Này các đệ tử, ta sẽ hỏi các anh một câu.
Họ thích thú nói:
一 Hãy nói lên, chúng tôi sẽ trả lời!

58 Xem 41. 276.
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A y
Sư trưởng hỏi băng cách đọc bài kệ đâu:
190. Thời gian ăn hữu tinh, Ăn tất cả, ăn minh,

Ai là hữu tình ấy, Ăn cả đến thời gian,
Ai là người nâu chín, Thời gian nâu hữu tình?

Nghe câu hỏi này, không một ai trong đám thanh niên Bà-la-môn có thể 
hiểu được. Rồi Bồ-tát nói với chúng:

一 Chớ tưởng răng câu hỏi này năm trong ba tập Vệ-đà! Các anh tưởng răng 
mình biết tất cả mọi điều ta biết. Các anh hành động giống như cây táo. Các anh 
không biết rằng ta biết được nhiều hơn mọi điều các anh biết. Hãy đi đi! Ta cho 
các anh bảy ngày. Hãy nghiền ngẫm câu hỏi này suốt thời gian ấy!

Họ đảnh lê Bô-tát rôi đi vê nhà của mình. Họ suy nghĩ suôt bảy ngày nhưng 
cuối cùng không giải quyết được câu hỏi. Sau bảy ngày, họ đi đên gặp Sư 
trưởng, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Sư trưởng hỏi:

一 Này các đệ tử với mặt mày hiên thiện kia, các anh có đáp được câu hỏi 
ấy không?

Họ trả lời:
-Thưa không, chủng tôi không biết.
Rồi Bồ-tát quở trách họ với bài kệ thứ hai:
191. Loài người có nhiêu đâu, Trên đâu tóc mọc lên,

Đầu dính lên trên cổ, Bao nhiêu đầu có tai?
Bồ-tát tiếp tục chê trách các thanh niên Bà-la-môn ấy:
-Các anh là người ngu si, tai của các anh chỉ có lỗ chứ không có trí tuệ.
Sau đó, Bồ-tát trả lời câu hỏi. Nghe xong, họ nói:
-Ôi, Sư trưởng thật vĩ đại thay!
Họ liên xin lôi, rôi nhiêp phục lòng kiêu mạn và hâu hạ Bô-tát.

***
Khi bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau:
-Lúc bấy giờ, năm trăm thanh niên Bà-la-môn là những Tỷ-kheo này, còn 

vị Sư trưởng là Ta vậy.

§246. CHUYỆN LỜI PHỈ BÁNG (Teỉovãdạịãtaka)59 ụ, II. 262)

59 Bản Tích Lan viết Telovãdạịãtaka, nghĩa là Chuyên giảo giới về dầu.

Người ác không tự chế...
Câu chuyện này, khi ở tại ngôi nhà có nóc nhọn gần Vesãli (Tỳ-xá-ly), bậc 

Đạo sư đã kê vê Tướng quân Slha. Sau ngày quy y đức Thê Tôn, vị này đã mời 
Ngài dùng cơm có thịt. Các Niganttha Nãthaputta (Ni-kiền-tử) nghe vậy liền 
phẫn nộ, không hoan hỷ. Muốn làm hại đức Như Lai, họ đã phỉ báng như sau:
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-Sa-môn Gotama tuy biết món thịt bất tịnh được làm cố ý vì mình mà vẫn ăn.
Do đó? các Tỷ-kheo ngôi tại pháp đường băt đâu nói chuyện này:
一 Này các Hiền giả, Niganttha Nãthaputta đi khắp nơi với hội chúng của 

mình và phỉ báng như sau: "Sa-môn Gotama tuy biêt món thịt bât tịnh được làm 
CO y VI mình ma van an.

Nghe vậy, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Niganttha Nãthaputta mới phỉ báng 

ta ăn món thịt được làm cố ý vì mình mà trước kia vị ấy cũng hành động như vậy.
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở trước, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia làm vị ẩn sĩ.

Vì mục d紀h lấy muối và giấm, ngài từ vùng Tuyết sơn đi đến Ba-la-nại, và 
ngày hôm sau vào thành khât thực. Có một điên chủ muôn làm hại vị tu khô 
hạnh liên mời ngài vào nhà, ngôi trên chô đã soạn săn và đãi món thịt cá. Sau 
bữa ăn5 gia chủ ngôi xuông một bên vị ân sĩ thưa:

一 Khi làm món thịt này, chính vì ngài mà tôi giết các loài vật hữu tình. Việc 
bất thiện này không thuộc chúng tôi mà chỉ thuộc về ngài thôi.

Rồi ông ta đọc bài kệ đầu:
192. Người ác không tự chế,

Người ăn món thịt này5
Nghe vậy, vị ẩn sĩ đọc bài kệ thứ hai:
193. Nếu người không tự chế,

Người có trí, tuy ăn,

Bảo giết, nấu, mời ăn? 
Bị ác làm ô nhiễm.

Giết vợ con, mời ăn, 
Không bị ác làm nhiễm.

Bồ-tát thuyết pháp như vậy rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

***

Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 
一 Lúc bấy giờ, người điền chủ là Niganttha Nãthaputta, còn vị tu khổ hạnh 

là Ta vậy.

§247. CHUYỆN HOÀNG TỬ PADANJALI (Padanjalijataka) (J. II. 263)
Thật sự hoàng tử này..・
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về Trưởng lão LãỊudãyĩ 

(Ưdãyĩ khờ khạo).
Một hôm, hai vị Đại đệ tử đang bàn luận một câu hỏi. Các Tỷ-kheo nghe 

cuộc bàn luận đêu tán thán các Trưởng lão ây. Trưởng lão LãỊudãyĩ ngôi trong 
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hội chúng bĩu môi và suy nghĩ: "Làm sao họ hiêu biêt băng ta âượcr Thây vậy, 
các Trưởng lão đứng dậy và đi. Hội chúng liền giải tán.

Sau đó? các Tỷ-kheo ngồi ở pháp đường bắt đầu nói chuyện ấy:
一 Này các Hiền giả, LãỊudãyĩ chỉ trích hai vị đệ tử Tối thượng và bĩu môi.
Nghe chuyện ấy, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mà trước kia cũng vậy, ngoại trừ bĩu 

môi, LãỊudãyĩ không biết gì khác.
Rồi bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát là một đại thân cô 

vân cho vua vê thê sự và thánh sự. Vua có một hoàng tử tên là Padafijali, ngu 
đần và biếng nhác.

Sau một thời gian, vua mạng chung. Khi tang lễ của vua đã xong, các 
đại thần suy nghĩ: "Chúng ta hãy làm lễ Quán đảnh lên ngôi cho Hoàng tử 
P2daẠjali." Nhung Bồ-tát nói:

一 Hoàng tử này ngu đần và biếng nhác. Chúng ta lựa hoàng tử ấy làm lễ 
Quán đảnh lên ngôi vua sao?

Sau đó, các đại thân tô chức một cuộc xử án, đặt hoàng tử ngôi gân và xử 
không đúng đắn. Họ xử người chủ sở hữu trở thành người mất tài sản và hỏi 
hoàng tử:

一 Thưa Hoàng tử, chúng tôi xử án như vậy có đúng không?
Hoàng tử bĩu môi. Bồ-tát suy nghĩ: "Ta tưởng hoàng tử ngu! Nhưng không 

phải, hoàng tử là người có trí biết vụ xử án không đúng dắn”，và Bồ-tát đọc 
bài kệ:

194. Thật sự hoàng tử này, Trí tuệ sáng hơn người,
Hoàng tử bĩu môi vậy, Chắc thấy rõ chúng ta!

Ngày hôm sau, các đại thần lại tổ chức một cuộc xử án khác. Lần này, họ 
xử đúng đắn và hỏi:

一 Thưa Hoàng tử, xử án như vậy có đúng không?
Hoàng tử cũng bĩu môi. Biết rằng hoàng tử chỉ là người ngu đần, Bồ-tát đọc 

bài kệ thứ hai:
195. Kẻ này không biết được, Pháp, phi pháp, chân, vọng,

Ngoài cái bĩu môi ra, Nó không biết gì cả.
Các đại thần biết được Padafijali chỉ là kẻ ngu đần nên họ làm lễ Quán đảnh 

tôn Bồ-tát lên làm vua.
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Khi bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau:
-Lúc bấy giờ, p互dafijali là LãỊudãyĩ, còn vị đại thần Hiền trí là Ta vậy.

§248. CHUYỆN THÍ DỤ VÈ CÂY KIMSUKA
(Kimsukopamajataka) (J. II. 265)
Tât cả các con ta...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên? bậc Đạo sư kể về Kỉnh Thỉ dụ cây kỉrhsuka 

(Kimsukopamasuttanta).
Một hôm, bốn Tỷ-kheo đi đến gặp đức Như Lai và xin đề tài thiền quán để 

tu tập. Bậc Đạo sư gợi ý cho các vị ấy về đề tài thiền quán. Họ nhận được đề tài 
thiền quán sáu xứ, đi về trú xứ của mình. Một vị trong số họ liễu tri sáu xứ, đã 
chứng quả A-la-hán; còn một vị liễu tri năm uẩn; một vị liễu tri bốn đại; một vị 
liễu tri mười tám giới; tất cả đều chứng quả A-la-hán.

Bôn vị Tỷ-kheo trình lên bậc Đạo sư các quả chứng của mình. Khi ây, một 
Tỷ-kheo khởi lên tư tưởng: "Những đề tài thiền quán này có khả năng đưa đến 
Niết-bàn, vì sao tất cả lại đạt được quả A-la-hán?9\ và vị này hỏi bậc Đạo sư.

Ngài đáp:
一 Này các Tỷ-kheo, sự kiện này có khác gì những người anh em・thấy cây 

kimsuka.
Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của họ? bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khứ.

***

Thuở xua, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, vua có bốn con trai. Một 
hôm, họ gọi người đánh xe và nói:

一 Này bạn, chúng tôi muôn thây cây kirhsuka. Hãy chỉ cây ây cho chúng tôi!
Người đánh xe nói:
一 Lành thay, tôi sẽ chỉ!
Nhưng người đánh xe không chỉ cây ấy cho bốn người cùng một lần. Anh 

ta đem người anh cả lên xe đi vào rừng, và chỉ cây kirhsuka vào thời nó chỉ là 
một thân cây với các nụ mới mọc, rồi nói:

一 Đây là cây kirhsuka.
Sau đó, anh ta chỉ cho người thứ hai một cây kiriisuka có lá còn xanh, rồi 

chỉ cho người thứ ba một cây đang trổ hoa5 và chỉ cho người thứ tư một cây 
kirhsuka đã sanh trái.

Sau một thời gian, bốn anh em ngồi với nhau, và nói câu chuyện này:
-Cây kiriisuka giống như cây gì?
Một người nói:r
-Giông như một khúc cây bị cháy!
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Người thứ hai nói:
一 Giông như cây bàng!
Người thứ ba nói:
一 Giống như miếng thịt!
Người thứ tư nói:
-Giống như cây keo!
Họ không đồng ý với câu trả lời của mỗi người, liền đi đến vua cha và hỏi:
-Thưa Phụ vương, cây kiriisuka giống cây gì?
Vua cha nói:
- Các con trả lời thế nào?
Và họ trình bày với vua cha câu trả lời của mình.
Vua nói:
—Bôn con đã thây cây kimsuka. Nhưng khi người đánh xe chỉ cây kimsuka 

cho các con, các con không phân tích và hỏi: "Trong thời gian này, cây kiriisuka 
giống cái gì? Trong thời gian khác, cây kirhsuka giống cái gi?" Do không hỏi 
vậy nên các con sinh nghi ngờ.

Rồi vua đọc bài kệ đầu:
196. Tất cả các con ta,

Nhưng chính ở nơi đây, 
Không hỏi người đánh xe,

Đã thấy kimsuka, 
Cái gì làm con nghi? 
Cây ấy ở thời nào?

Sau khi nêu rõ sự việc, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo5 giông như bôn anh em ây, vì không biêt phân tích và 

không hỏi nên sinh nghi ngờ đối với cây kiriisuka; cũng vậy, các ông đã phát 
sinh nghi ngờ về Chánh pháp này.

Rồi bậc Chánh Đẳng Giác đọc bài kệ thứ hai:
197. Như vậy những kẻ nào, Thiếu hiểu biết Chánh pháp, 

Cũng phát sinh nghi ngờ, Đối với các Chánh pháp,
Giống như các anh em, Với cây kimsuka.

***
Khi bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân 

như sau:
-Bây giờ, vua xứ Ba-la-nại là Ta vậy.

§249. CHUYỆN CON KHỈ SÃLAKA (Sãỉakạịãtaka) ự. II. 266) 
Con là con độc nhất...
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Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một đại Trưởng lão có 
danh tiếng.

Vị này đã truyền giới xuất gia cho một chàng trai và đã hành hạ người ấy. Sa
di này không chịu nổi sự hành hạ, bèn hoàn tục. Trưởng lão ấy đến và dỗ dành:

一 Này chàng thanh niên, y của con sẽ là của con. Bát của con sẽ là của con. 
Y và bát ấy của ta ấy cũng sẽ trở thành y và bát của con. Hãy xuất gia!

Chàng thanh niên nói:
一 Con không muốn xuất gia.
Nhưng vị Trưởng lão nói đi nói lại mãi nên cuối cùng thanh niên ấy cũng 

xuất gia. Khi thanh niên ấy trở lại với Tăng chúng, Trưởng lão ấy bắt đầu hành 
hạ anh ta như trước. Thanh niên ấy không chịu nổi sự hành hạ? liền từ bỏ Tăng 
chúng một lân nữa và dâu được yêu câu nhiêu lân? anh ta vân nói:

一 Ong không chịu nôi tôi và cũng không chịu nôi không có tôi. Hãy đi đi! 
Tôi không muốn xuất gia!

Các Tỷ-kheo ngồi tại pháp đường bắt đầu nói chuyện này:
一 Thưa các Hiền giả, chàng thanh niên ấy thật có tâm bén nhạy. Anh ta biết 

được tâm tánh của vị đại Trưởng lão này nên không xuất gia lại.
Bậc Đạo sư đến và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, nay các ông họp ở đây và bàn đến chuyện gì?
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay thanh niên ấy mới có tâm bén nhạy. 

Lúc trước anh ta cũng như vậy rồi. Một lần anh ta thấy được lỗi lầm của người 
ấy nên không chấp nhận người ấy nữa.

Rôi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một người điền chủ. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ-tát sống bằng nghề 
buôn bán lúa gạo. Một người khác làm nghề dụ rắn, đã dạy một con khi, bắt 
nó uống thuốc giải độc, rồi cho nó chơi với một con rắn, và sống với nghề ấy.

Vào ngày hội vui chơi được tổ chức, người dụ rắn muốn tham dự cuộc vui, 
liền giao con khỉ cho người buôn gạo này và dặn:

一 Chớ xao lãng nó.
Sau khi vui chơi đến ngày thứ bảy anh ta trở về? đến nhà người bán gạo 

và hỏi:
—Con khỉ ở đâu?
Con khỉ nghe tiếng nói của chủ, mau chóng từ nơi tiệm bán gạo đi ra. Lập 

tức người chủ lấy que đánh nó trên lưng, đưa nó vào vườn trói nó một bên và
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’ 7 e 9 1 • X 、.人 7 r . 19 L ynăm ngủ. Ngay khi con khỉ biêt người ây đã ngủ, nó liên tự cởi trói, bỏ trôn và 
leo lên một cây xoài. Nó ăn trái xoài chín, rồi liệng hột xoài trên thân người dụ 
răn. Anh ta thức dậy nhìn lên thây con khỉ liên nghĩ: “V6i lời dịu ngọt, ta sẽ dụ 
dỗ con khỉ ấy xuống và sẽ bắt nó.95 Vì vậy, anh ta đọc bài kệ đầu:

198. Con là con độc nhất, Sẽ là chủ nhà ta,
Hãy từ cây leo xuống, Hỡi con, Sãlaka!
Này con hãy vê nhà, Hãy sông chung với cha!

Nghe vậy, con khỉ đọc bài kệ thứ hai:
199. Phải chăng ông quá biết, Tâm tôi là thế nào!

Chính ông đã đánh tôi, Với cây gậy bằng tre. 
Tôi vui sống rừng xoài, Có trái cây chín muồi, 
Hãy đi về nhà ông, Vậy tôi xin từ biệt!

***

Khi bậc Đạo sư thuyêt pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
一 Lúc bấy giờ, con khỉ là Sa-di ấy, người dụ rắn là Trưởng lão này và người 

buôn lúa gạo là Ta vậy.

§250. CHUYỆN CON KHỈ (Kapịịãtaka) (J・ II. 268)
Ân sĩ này vui thích...
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể về một Tỷ-kheo lừa dối.
Tánh lừa dối của vị này được các Tỷ-kheo biết rõ. Tại pháp đường, họ bắt 

đầu nói chuyện này:
一 Này các Hiên giả, Tỷ-kheo ây sau khi xuât gia trong giáo pháp giải thoát 

của đức Phật lại đầy những hành vi lừa dối.
Bậc Đạo sư đến và hỏi:
一 Này các Tỷ-kheo, các ông họp ở đây đang luận bàn vân đê gì?
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói:
一 Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay kẻ ấy mới lừa dối mà thuở trước 

cũng đã như vậy rồi. Chỉ vì muốn hơ lửa mà khi còn là con khí, nó đã lừa dối.
Rôi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở nước Kãsi. Khi Bồ-tát đến tuổi trưởng thành và đã có một 
con trai biêt chạy chơi thì bà vợ, một nữ Bà-la-môn mạng chung. Bô-tát ăm con 
trai đi vào Tuyêt sơn, xuât gia làm vị ân sĩ, cùng con trai hành trì khô hạnh và 
sống trong một chòi lá.



550 ❖ KINH TIỂU Bộ

Trong mùa mưa, khi mưa rơi không dứt, một con khỉ bị lạnh bức bách, đi 
lang thang, răng đánh khớp và run cầm cập. Bấy giờ, Bồ-tát^mang về một đống 
củi lớn, đôt lửa, năm trong giường nhỏ. Đứa con trai ngôi bóp chân cha.

Con khỉ ấy tìm được áo choàng của một người tu khổ hạnh đã chết, liền 
quấn vào đắp lên vai. Nó cầm cái gậy và ghè nước trong cái áo của ẩn sĩ, nó đi 
đến chòi lá. Vì muốn được hơ lửa, nó đứng tại đấy giả dạng một ẩn sĩ. Cậu bé 
tu khổ hạnh thấy nó, liền nói với cha:

一 Này cha thân, có một nhà tu khổ hạnh đang đứng bị lạnh bức bách, đang 
run cầm cập. Hãy gọi vị ấy đến hơ lửa!

Rồi cậu đọc bài kệ đầu:
200. Ẩn sĩ này vui thích,

Nay đang đứng run rẩy,
Hãy mời vị ấy vào, 
Để chế ngự cơn lạnh,

Bồ-tát nghe con nói liền đứng dậy nhìn, biết nó là con khỉ, bèn đọc bài kệ 
thứ hai:

An tịnh và chế ngự, 
ướt át và lạnh lẽo9 
Trong nhà của chúng ta, 
Và tất cả khổ đau.

201. Nó không phải ẩn sĩ, 
Nó chỉ là con khỉ, 
No thuộc loài độc ác, 
Nếu để nó vào đây,

Vui an tịnh, chế ngự, 
Tìm ăn giữa cành cây, 
Sân hận và tham lam, 
Nó làm bẩn nhà này.

Nói vậy xong, Bô-tát lây một que lửa dọa con khỉ và đuôi nó chạy. Con 
khỉ vội leo lên cây và dầu nó có ưa thích hay không ưa thích rừng núi, nó cũng 
không bao giờ trở lại chỗ ấy nữa.

Còn Bồ-tát làm sanh khởi các thắng trí và các thiền chứng. Ngài dạy cho 
cậu thanh niên khổ hạnh ấy một đề tài thiền quán và giúp cậu tu tập thiền quán; 
cậu cũng làm phát khởi các thắng trí và các thiền chứng. Cả hai không bao giờ 
thối thất thiền định, nên sau khi mạng chung được sanh lên Phạm thiên giới.

***
Bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này và nêu rõ:
一 Này các Tỷ-kheo, người này không phải chỉ nay mà thuở xua,cũng đã 

lừa dối.
Sau đó, Ngài thuyết giảng các sự thật. Lúc chấm dứt bài giảng, một số Tỷ- 

kheo đắc quả Dự lưu, một số đắc quả Nhất lai, một số đắc quả Bất lai.
Và bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau:
一 Lúc bấy giờ, con khỉ là Tỷ-kheo lừa dối này9 đứa con trai là Rãhula và 

người ẩn sĩ là Ta vậy.
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