
536. Chuyện Chúa Chim Kunàla (Tiền thân Kunàla) 
Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú gần hồ Kùnàla, liên hệ đến năm trăm vị Tỷ-kheo bị 
tâm bất mãn chi phối. Câu chuyện diễn tiến theo trình tự sau đây. 
Hai bộ tộc Sàkiya (Thích-ca) và Koliya (Câu-ly) có con sông Rohini chảy giữa hai thành phố 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-vệ) và Koliya, sông này được ngăn bằng một con đê duy nhất, nhờ đó dân 
chúng cày bừa gặt hái. Trong tháng Jetthamùla (tháng năm và sáu), khi lúa bắt đầu trổ bông và rủ 
xuống, nông dân cư trú ở hai thành này tụ họp lại. Rồi dân chúng Koliya nói: 
-Nếu cả hai bên cùng kéo nước, thì nước sẽ không đủ cho cả hai thành phố chúng ta. Song dân 
chúng tôi sẽ được mùa to nếu chỉ một bên chúng tôi kéo nước, vậy hãy cho chúng tôi nước sông 
này. 
Dân chúng thành Kapilavatthu đáp: 
- Khi các ông đã chất thóc đầy vựa thì chúng tôi không dám cả gan đem vàng ròng, ngọc bích, 
tiền đồng, thúng giỏ trong tay lai vãng trước cửa nhà các ông đâu. Chúng tôi cũng sẽ được mùa to 
nếu chỉ riêng chúng tôi lấy nước, vậy hãy cho chúng tôi lấy nước đi. 
- Ta không muốn cho - Đám người này đáp. 
- Ta cũng không muốn - Đám người kia trả lại. 
Trong lúc lời qua tiếng lại ồn ào như vậy, một người trong bọn họ đứng lên đấm vào một kẻ 
khác, đến lượt người ấy đấm trả một kẻ thứ ba và cứ thế họ đấm đá nhau và hằn học đụng chạm 
vào nguồn gốc hoàng tộc của nhau, làm tăng dần cảnh huyên náo ấy. Các nông gia Koliya bảo: 
- Các người Kapilavatthu hãy cút ngay đi, chúng bây là loài cẩu trệ, lang sói, ăn ở với chị em gái 
của mình như súc vật kia. Voi, ngựa, giáo khiên của chúng chống lại ta có lợi ích gì? 
Các nông gia Sakiya đáp: 
- Này lũ người cùi khốn nạn, hãy cút đi mau với con cháu của bây, một lũ tồi tàn, thân phận hèn hạ, 
chẳng khác bầy dã thú sống trong bông cây táo. Voi, ngựa, giáo, khiên của chúng chống lại ta có 
ích lợi gì? 
Vì thế họ đi kể chuyện với các viên chức trong hội đồng phụ trách công việc ấy và các vị này lại 
báo cáo với các vị trưởng tộc hoàng gia. Sau đó, các vị trưởng tộc Sakiya (Thích-ca) bảo: 
- Phe ta sẽ cho chúng thấy đám người ăn ở với chị em gái của mình hùng dũng như thế nào. 
Rồi họ xông ra, sẵn sàng chiến đấu. Còn bộ tộc Koliya (Câu-ly) bảo: 
- Phe ta sẽ cho chúng thấy những người sống trong bộng cây táo hùng dũng ra sao. 
Và họ cũng xông tới, sẵn sàng chiến đấu. 



Nhưng một số đạo sư khác lại kể chuyện như vầy: 
"Khi các nữ tỳ của bộ tộc Sakiya (Thích-ca) và bộ tộc Koliya (Câu-ly) ra sông để lấy nước, vừa 
ném xuống đất các vành khăn họ đội trên đầu, vừa ngồi xuống chuyện trò vui vẻ, thì một người cầm 
nhầm khăn của người khác vì tưởng đó là khăn của mình, và khi có tranh cãi do việc này gây ra, 
mỗi người đều bảo khăn kia của mình, dần dần dân chúng của hai kinh thành cả nô lệ, nông dân, 
tùy tùng, thủ lãnh, quan chức, phó vương đều xông ra sẵn sàng chiến đấu. 
Tuy thế, bản kinh trước được tìm thấy trong nhiều tập Sớ giải và được xem là hợp lý, đáng chấp 
nhận hơn bản sau. 
Bấy giờ vào buổi xế chiều, dân chúng đã xông ra sẵn sàng lâm trận. Thời ấy, đức Thế Tôn đang trú 
tại Sàvatthi, lúc rạng đông, trong khi đang quán sát thế gian, Ngài thấy họ khởi hành ra trận, Ngài 
tự hỏi nếu Ngài đến đó, trận chiến có chấm dứt chăng, và Ngài quyết định: "Ta quyết đến đó và để 
dập tắt cuộc tử chiến này, ta sẽ kể ba chuyện Tiền thân, để chứng minh lợi lạc của tình đoàn kết, ta 
sẽ dạy họ Kinh Attadanta: Bạo lực (Sutta Nipàta: Kinh Tập IV, 15) và sau khi nghe ta thuyết giảng, 
dân chúng hai thành này sẽ đưa đến diện kiến ta mỗi bên hai trăm năm mươi thanh niên, ta sẽ nhận 
họ vào Giáo đoàn và Hội chúng càng thêm đông đảo". 
Vì thế, sau khi đã tắm rửa, Ngài đến thành Sàvatthi khất thực. Lúc trở về, sau buổi thọ trai, vào xế 
chiều, Ngài bước ra từ Hương phòng, không báo cho ai một lời, Ngài cầm y bát và một mình ra đi 
và ngồi kiết-già trên không giữa hai đám người ấy. 
Thấy rằng đây là cơ hội làm quần chúng kinh ngạc, Ngài ngồi đấy tỏa ra các tia sáng xanh đậm từ 
tóc Ngài khiến bầu trời đen tối. Rồi khi tâm họ lo âu, Ngài liền xuất hiện và tỏa ra ánh sáng ngũ 
sắc. 
Dân chúng Kapilavatthu thấy đức Thế Tôn liền suy nghĩ: "Đức Thế Tôn, vị thân tộc cao quý của ta, 
đã đến. Có thể Ngài đã thấy phận sự chiến đấu đặt trên phe ta chăng? Nay bậc Đạo Sư đã đến, ta 
không thể lao vũ khí chống kẻ thù nào nữa?". Rồi họ hạ vũ khí xuống và nói: 
- Dân Koliya cứ giết chết hay thiêu sống ta đi. 
Dân Koliya cũng làm giống như vậy. 
Lúc ấy đức Thế Tôn giáng lâm, và ngự trên bảo tọa của đức Phật đặt ở một nơi tuyệt đẹp trên bãi 
cát, và Ngài chiếu hào quang vô thượng của một bậc Giác Ngộ. 
Các vị vua đảnh lễ đức Thế Tôn và an tọa. Sau đó bậc Đạo Sư hỏi, mặc dù Ngài đã biết rõ sự việc: 
- Thưa các Đại vương, tại sao các vị đến đây? 
- Bạch Thế Tôn, chúng con đến đây không phải để ngắm dòng sông hay vui chơi, mà để chiến đấu. 
- Các Đại vương có tranh chấp về việc gì? 
- Về nước sông. 



- Thế nước sông đáng giá bao nhiêu? 
- Bạch Thế Tôn, rất ít. 
- Thế đất đai đáng giá bao nhiêu? 
- Đất vô giá. 
- Thế các vị Tướng quân đáng giá bao nhiêu? 
- Họ cũng vô giá. 
- Thế tại sao chỉ vì một chút nước chẳng ra gì mà các vị phải hủy diệt các tướng quân cao quý? 
Quả thật, cuộc tranh chấp này không có gì đền bù được cả song vì một cuộc tử chiến giữa một vị 
thần cây và một sư tử đen nên một mối thù truyền kiếp đã được tạo ra và kéo dài đến tận hiện kiếp 
này. 
Cùng với những lời trên, Ngài kể cho họ nghe Tiền thân Phandana (số 475, Tập V). Sau đó Ngài 
bảo? 
- Không nên đi theo nhau một cách mù quáng thế này. Một đoàn súc vật bốn chân ở vùng Tuyết 
Sơn trải dài ba ngàn dặm, đã theo lời một con thỏ, lần lượt đâm đầu xuống biển cả. Do đó, không 
nên theo nhau cách này. 
Nói vậy xong, Ngài kể Tiền thân Daddabha (số 322, Tập III) 
Hơn nữa, Ngài lại bảo: 
- Đôi khi kẻ yếu nhìn thấy nhược điểm của người mạnh; khi khác, kẻ mạnh thấy nhược điểm của 
người yếu, nên có lần một con chim cút mái đã giết một vương tượng. Và Ngài kể Tiền thân 
Latukika (số 357, Tập III). 
Như vậy để làm dịu cuộc tranh chấp, Ngài đã kể ba chuyện Tiền thân. Và để chứng minh hiệu quả 
của sự đoàn kết, Ngài kể hai chuyện Tiền thân: 
- Trong trường hợp những sinh vật sống chung đoàn kết, không ai tìm ra kẽ hở để tấn công cả. 
Nói vậy xong, Ngài kể Tiền thân Rukkhadhamma (số 74, Tập I) 
Ngài lại nói: 
- Đối với những sinh vật đoàn kết, không ai có thể tìm ra lỗ hổng để tấn công cả, nhưng khi chúng 
đã tranh chấp lẫn nhau, thì một kẻ đi săn nào đó cũng tàn phá chúng và tiêu diệt chúng. Quả thật 
không có phần thưởng gì trong cuộc tranh chấp cả. 
Cùng với những lời này, Ngài kể Tiền thân Vattaka (số 33, Tập I). 

* 



Sau khi đã kể năm chuyện Tiền thân như vậy, Ngài chấm dứt bằng cách tụng kinh Attadanta. 
Khi đã trở thành những kẻ mộ đạo, các vị vua nói: 
- Nếu bậc Đạo Sư không đến, chúng ta đã tàn sát lẫn nhau làm máu chảy thành sông. Chính nhờ 
bậc Đạo Sư mà chúng ta còn sống. Nhưng ví thử trước kia bậc Đạo Sư sống đời thế tục, thì giang 
sơn gồm bốn đại châu lục cùng với hai ngàn đảo nhỏ nữa hẳn đã vào tay Ngài và hẳn Ngài đã có 
hơn một ngàn vương tử. Hơn nữa, chắc hẳn Ngài đã có một đoàn tùy tùng gồm các tướng lãnh quý 
tộc. Song từ bỏ mọi vinh quang này, Ngài xuất thế và đạt Trí tuệ Tối thắng. Bây giờ ta hãy tiễn 
Ngài lên đường cùng một đoàn tùy tùng tướng lãnh quý tộc. 
Thế là dân chúng hai thành mỗi bên tặng Ngài hai trăm năm mươi vị quý tộc. Sau khi truyền giới 
xuất gia cho họ, Ngài đi về một khu rừng lớn. 
Từ ngày hôm sau, được đệ tử hộ tống Ngài đi khất thực ở hai thành, khi thì vào Kapilavatthu, lúc 
khác lại vào Koliya, dân chúng cả hai thành đều hết sức kính trọng Ngài. 
Giữa đám vương gia quý tộc này là những vị thọ giới không do hoan hỷ mà vì kính trọng bậcĐạo 
Sư nỗi bất mãn trong tâm liền sinh. Những người vợ cũ của họ muốn khơi dậy niềm bất mãn của họ, 
cứ gửi đi những lời nhắn tin này nọ, khiến họ lại càng trở nên nản lòng thối chí hơn nữa. 
Khi quán sát, bậc Đạo Sư nhận thấy tâm họ đã bất mãn như thế nào, liền suy nghĩ: "Các Tỷ-kheo 
này, dù sống với một vị Giác Ngộ như Ta, vẫn sinh tâm bất mãn. Ta thử xem cách thuyết giảng nào 
sẽ ích lợi cho họ", và Ngài nghĩ đến Pháp thoại Kunàla. Rồi ý tưởng này chợt nảy ra trong trí Ngài: 
"Ta sẽ đưa các Tỷ-kheo này đến vùng Tuyết Sơn và sau khi chứng minh các ác dục liên hệ đến nữ 
giới qua chuyện Kunàla và xóa tan nỗi bất mãn của họ, ta sẽ cho họ đạt Sơ quả trong Thánh đạo. 
Vì thế sáng sớm Ngài đắp y trong và cầm y bát đi khất thực ở thành Kapilavatthu, sau khi trở về và 
dùng ngọ trai đã xong, Ngài bảo năm trăm vị Tỷ-kheo: 
- Các ông đã từng thấy vùng Tuyết Sơn đầy lạc thú chưa? 
- Bạch Thế Tôn, chưa - Các vị đáp. 
- Thế các ông có muốn đi chiêm bái Tuyết Sơn chăng? 
- Bạch Thế Tôn, chúng con không có thần thông lực làm sao chúng con đi được? 
- Song giả sử có ai đó đưa các ông cùng đi, các ông có muốn đi chăng? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Bậc Đạo Sư liền dùng thần lực đưa tất cả các vị lên không gian và du hành đến vùng Tuyết Sơn, 
vừa trụ trên không, Ngài vừa chỉ cho Hội chúng xem một dãy Tuyết Sơn kỳ diệu với nhiềuđỉnh núi 
như Kim Sơn, Ngọc Sơn, Hồng Sơn, Ngân Sơn, Bình Địa Sơn, Thủy Tinh Sơn, với năm sông lớn và 
các hồ Kannamundaka, Rathakàra, Sihappapàta, Chaddanda, Tiyaggala, Anotatta và Kunàla, tất 
cả bảy hồ. 



Tuyết Sơn là một vùng mênh mông, cao năm trăm dặm, rộng ba ngàn dặm. Ngài đã dùng thần 
thông lực chỉ cho Hội chúng thấy cảnh tuyệt mỹ của vùng này, cùng các nơi cư trú được xây tại đó, 
và các loại súc vật như từng đoàn sư tử, cọp, voi... Ngài đều chỉ rõ từ nơi này: các vùng đất thiêng 
và nhiều lạc viên khác đầy hoa quả sum sê, từng đàn chim đủ loại và các cây hoa mọc trên đất lẫn 
dưới nước, bên sườn Đông của Tuyết Sơn là một bình nguyên đất vàng và bên sườn Tây là một 
bình nguyên đất đỏ. 
Thoạt nhìn thấy những vùng kỳ vĩ này, nỗi lòng mong nhớ khát khao của các Tỷ-kheo đối với các 
bà vợ cũ tiêu tan mất. Sau đó, bậc Đạo Sư cùng các Tỷ-kheo từ không trung hạ xuống sườn Tây 
của Tuyết Sơn trên một cao nguyên rộng sáu mươi dặm, trong thung lũng đỏ dài ba dặm, dưới gốc 
cây Sà-la bao phủ cả bảy dặm và trường thọ suốt một kiếp, bậc Đạo Sư được Tăng chúng vây 
quanh, tỏa hào quang lục sắc và an tọa, làm chấn động cả lòng đại dương và chiếu sáng như mặt 
trời, Ngài nói với các Tỷ-kheo bằng một giọng ngọt như mật: 
- Này các Tỷ-kheo, hãy hỏi Ta về các kỳ quan mà các ông chưa từng thấy ở vùng Tuyết Sơn này. 
Lúc ấy, hai chim cu cườm ngậm một khúc cây ở hai đầu, và ở giữa có đặt chim chúa. Tám chim cu 
ở trước và tám con ở sau, tám con bên phải và tám con bên trái, tám con ở dưới và tám con ở trên, 
cứ thế che bóng trên chim chúa trong khi vừa hộ tống chim chúa vừa bay qua không gian. 
Khi thấy đàn chim này, các Tỷ-kheo hỏi bậc Đạo Sư: 
- Bạch Thế Tôn, bầy chim này có ý nghĩa gì chăng? 
- Này các Tỷ-kheo, đây là một tục lệ cổ của gia tộc ta, một truyền thống do Ta tạo ra, thời xưa 
chúng hộ tống Ta như vậy. Thuở bấy giờ có cả một đàn chim lớn. Ba ngàn năm trăm chim mái son 
trẻ đã hộ tống Ta. Dần dần chúng tản mát, và đàn chim còn lại như các ông thấy đó. 
- Bạch Thế Tôn, chúng đã hộ tống Thế Tôn trong rừng nào? 
Bậc Đạo Sư bảo. 
- Này các Tỷ-kheo, hãy nghe đây. 
Vừa hồi tưởng chuyện cũ, Ngài vừa kể một chuyện quá khứ và giáo hóa các vị như vầy. 

* 
Đây là chuyện tương truyền và danh tiếng phát ra từ đó: 
Một vùng đất kia có đủ loại cây cỏ mọc lên, được phủ với nhiều khóm hoa, nhiều dã thú lai vãng 
như voi, gayal, trâu, nai, trâu rừng (yak), hươu sao, tê giác, nai lớn, sư tử, hổ, báo, gấu, sói, linh cẩu, 
rái cá, linh dương kadalì, mèo rừng, thỏ tai dài, vô số đàn voi đủ loại trú ngụ, đủ loại hươu nai lui 
tới, là nơi nương náu của bầy yakkha (dạ-xoa) mặt ngựa, yêu tinh, ma quỷ... 
Vùng ấy lại được một khóm cây rậm rạp che phủ, nở hoa ở trên ngọn, thân mảnh mai cao, không có 
lỏi bên trong, vang dội tiếng chim líu lo, sung sướng như điên cuồng, nào là chim ưng, gà gô, chim 



voi, công trĩ, cu gáy; vùng ấy lại được tô điểm với hàng trăm khoáng chất như thủy ngân, thạch tín 
trắng, thạch tín vàng, son đỏ, vàng và bạc. Chính trong khu rừng kỳ thú này có con chim Kunàla 
(một loại sơn ca), màu sắc rực rỡ với bộ lông sáng chói. Chim Kunàla này có ba ngàn năm trăm 
chim mái theo hầu. Thời ấy hai con chim ngậm một khúc cây trong mỏ đặt chim Kunàla ở giữa và 
bay lên, vì sợ rằng nỗi gian lao trong quãng đường xa sẽ làm chim này nhích ra khỏi chỗ đậu và rơi 
xuống. 
Năm trăm chim mái bay phía dưới và chúng suy nghĩ: "Nếu chúa Kunàla này rơi xuống khỏi 
chỗ đậu, thì chúng ta sẽ giữ lấy ngài trong đôi cánh của ta". 
Năm trăm chim khác bay phía trên, vì sợ rằng sức nóng làm cháy da chim Kunàla. 
Năm trăm chim khác bay mỗi bên ngai, để cản nóng, lạnh, cỏ cây, bụi bặm, gió, sương đụng vào 
ngài. 
Năm trăm chim bay phía trước vì sợ rằng bọn chăn trâu bò, cắt cỏ, lượm củi, tiều phu, kiểm 
lâm đánh chim Kunàla bằng que củi, hay mảnh sành, nắm tay hay hòn đất, cây gậy hay con dao, 
hòn sỏi, hoặc lo rằng chim Kunàla sẽ va chạm vào bụi cây, dây leo, hay cây lớn, cột trụ, tảng đá 
hoặc một con chim lớn nào đó. 
Năm trăm chim bay phía sau, nói với Ngài những lời dịu dàng, thân ái bằng những âm điệu du 
dương, ngọt ngào vì e rằng chim Kunàla mệt mỏi trong khi đậu tại đó. 
Năm trăm chim bay lượn vòng quanh đây đó, mang về đủ loại trái cây khác nhau vì sợ rằng chim 
Kunàla phải chịu đói khổ. 
Thời ấy bầy chim nhanh nhẹn đưa chim Kunàla đi du ngoạn từ lạc viên này đến lạc viên khác, khu 
vườn này đến khu vườn khác, bờ sông này đến bờ sông khác, đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, vườn 
xoài này đến vườn xoài khác, vườn hồng đào này đến vườn hồng đào khác, vườn mít này đến vườn 
mít khác, rừng dừa này đến rừng dừa khác. Cứ thế ngày nọ sang ngày kia, chim Kunàla được bầy 
chim này hộ tống như vậy, lại trách mắng chúng: 
- Này lũ xấu xa kia, chết đi, chết tiệt cả đi, chúng bây là quân trộm cắp, lừa đảo, vô tâm, phù phiếm, 
bạc nghĩa vong ân, như gió cuốn đi bất cứ nơi nào chúng bây muốn. 

* 
Sau những lời này, bậc Đạo Sư bảo: 
- Này các Tỷ-kheo, hiển nhiên là ngay khi Ta còn ở đời sống súc sinh, ta đã hiểu rõ tính tình vô 
ơn, độc ác, vô luân của nữ giới, và ngay thời ấy, Ta đã không rơi vào uy lực của họ và Ta đãđặt họ 
dưới uy lực của Ta. 
Khi Ngài đã xóa tan nỗi bất mãn trong tâm Tăng chúng, Ngài lại giữ im lặng. 



Vào lúc này, hai chim cu màu đen đến nơi đây, nâng niu chúa lên cao trên khúc cây ấy, trong khi 
bốn chim khác bay phía dưới và mỗi bên. Thấy chúng, các Tỷ-kheo lại hỏi bậc Đạo Sư về bầy chim 
và Ngài đáp: 
- Này các Tỷ-kheo, ngày xưa Ta có bạn là một chim sơn ca chúa tên là Punnamukha, và truyền 
thống trong gia tộc chim ấy là như vầy. 
Để đáp lại câu hỏi của các Tỷ-kheo như trước, Ngài bảo: 

* 
Trên sườn Đông của dãy Tuyết Sơn, chúa tể của núi đồi, là những dòng suối xanh biếc, bắt nguồn 
từ những sườn núi thoai thoải, trong một vùng thơm ngát, mê hồn, sáng tươi, diễm lệ với hoa sen 
nở rộ đủ màu xanh, trắng, sen bách diệp, súng trắng và cây hoa thần tiên, một miền bát ngát mỹ 
miều với đủ loại kỳ hoa dị thảo, cây leo, vang vọng tiếng thiên nga, vịt, ngỗng, có từng đoàn ẩn sĩ 
khổ hạnh, những vị có đủ thần thông biến hóa, lại có các thần linh, ma quỷ, dạ-xoa, yêu quái, nhạc 
thần, tiên nữ và mãng xà. 
Chính trong một khu rừng kỳ ảo như vậy sơn ca chúa Punnamukha đã cư trú. Giọng sơn ca thật du 
dương êm ái, chính đôi mắt tươi vui ấy là đôi mắt của con chim say sưa với nhiều hoan lạc. Ba 
ngàn năm trăm chim mái theo hộ tống chim sơn ca Punnamukha này. Cũng vậy, có hai con chim 
vừa ngậm khúc cây trong mỏ và đặt Punnamukha ở giữa vừa bay lên không gian, vì sợ chim chúa 
phải chịu mệt nhọc... 
Thuở ấy chim Punnamukha được đàn chim này hộ tống ban ngày, đã ca ngợi chúng như vầy: 
- Các hiền muội thật đáng tuyên dương, hành động này của các hiền muội rất phù hợp với các mệnh 
phụ cao sang, vì các hiền muội đã phụng sự chúa công mình. 
Lúc ấy, thực ra sơn ca Punnamukha đến gần nơi chim Kunàla đang đậu, và đàn chim hầu cận chim 
Kunàla đã thấy chim kia, trong khi chim ấy còn ở đằng xa, chúng kéo lại gần chim Punnamukha và 
cầu thân như vầy: 
- Này Hiền hữu Punnamukha, chim Kunàla là một con chim hung bạo với giọng lưỡi thô tục. Có lẽ 
nhờ hiền hữu giúp đỡ, chúng tôi may ra mới nghe được lời nói tử tế của vị ấy. 
- Thưa các quý nương, có lẽ chúng ta làm được việc ấy. 
Nói vậy xong, chim ấy đến gần Kunàla, sau lời chào hỏi ân cần, chim ấy cung kính đậu một bên và 
nói với Kunàla như vầy: 
- Này Hiền hữu Kunàla, tại sao Hiền hữu đối xử tàn tệ với các quý nương này mặc dù họ giữ phẩm 
hạnh tốt đẹp? Hiền hữu Kunàla, ta nên nói lời dịu ngọt ngay cả với các nữ nhân có lời lẽ thiếu tao 
nhã, huống hồ đối với các quý nương thanh cao thế này. 
Khi chim ấy nói vậy xong, Kunàla liền phỉ báng Punnamukha như sau: 



- Này quân khốn nạn kia, hãy chết đi, chết tiệt cả đi. Ai lại giống như ngươi cứ mềm lòng trước lời 
van xin của nữ giới? 
Khi bị khiển trách như vậy, chim Punnamukha liền bỏ đi. Rồi chẳng bao lâu sau đó, Punnamukha 
lâm bệnh nặng, và chịu đau đớn kịch liệt vì chứng xuất huyết, làm chim gần chết. Bầy chim hầu 
cận sơn ca Punnamukha liền suy nghĩ: "Sơn ca này bị bệnh nặng, chắc là phảiđược vực dậy từ căn 
bệnh này". 
Nghĩ vậy, chúng liền rời bỏ chim ấy một mình và kéo đến gần chim Kunàla. 
Kunàla nhìn chúng bay lại từ xa, khi thấy chúng liền hỏi: 
- Lũ khốn nạn kia, chúa của bây đâu? 
- Hiền hữu Kunàla, chim Punnamukha bị bệnh. Có lẽ chim ấy phải được vực dậy từ cơn bệnh này. 
Khi chúng nói vậy xong, chim Kunàla nguyền rủa chúng: 
- Hãy chết đi, lũ khốn nạn kia, chết tiệt đi, chúng bây là lũ trộm cắp, lừa đảo, vô tâm, phù phiếm, 
bạc nghĩa vong ân như gió cuốn đi nơi nào bây muốn. 
Nói vậy xong, chim ấy đến gần nơi sơn ca Punnamukha nằm và nói như sau: 
- Chào Hiền hữu Punnamukha. 
- Chào Hiền hữu Kunàla - Chim kia đáp. 
Sau đó, chim Kunàla dùng đôi cánh và mỏ ôm lấy Punnamukha và vừa nâng bạn lên, vừa cho 
uống đủ thứ thuốc. Nhờ thế, bệnh tình của sơn ca đã thuyên giảm. Khi chim Punnamukha đã khoẻ 
mạnh, bầy chim bay trở về và Kunàla cho chim Punnamukha ăn quả rừng trong vài ngày,đến khi 
bạn đã hồi sức, chim chúa bảo: 
- Này Hiền hữu, nay đã bình phục, hãy tiếp tục sống với đàn chim hộ tống bạn, còn ta sẽ trở về nơi 
cư trú của ta. 
Lúc ấy Punnamukha bảo bạn: 
- Chúng đã bỏ ta khi ta lâm trọng bệnh và bay đi nơi khác. Ta không cần bọn lừa đảo ấy nữa. 
Nghe vậy, Bậc Đại Sĩ đáp: 
- Này Hiền hữu, ta sẽ kể cho bạn nghe về tính độc ác của nữ giới. 
Rồi ngài ôm lấy Punnamukha và đưa đến Thung Lũng Đỏ trên sườn Tuyết Sơn, đậu trên một tảng 
hồng thạch tín dưới gốc cây Sàla tỏa rộng bảy dặm đường, trong lúc Punnamukha và đám tùy 
tùng đậu bên cạnh. Khắp cả vùng Tuyết Sơn vang lên lời bố cáo của chư Thiên: 



- Hôm nay điểu vương Kunàla an tọa trên phiến hồng thạch ở Tuyết Sơn sẽ thuyết Pháp với vẻ kỳ 
diệu của một vị Phật. Xin các vị lắng tai nghe ngài. 
Nhờ bố cáo như vậy, lần lượt chư Thiên ở sáu tầng trời Dục giới đều nghe và tụ họp lại nhiều sơn 
thần, rắn thần, kim sí điểu (chim thần cánh vàng), kên kên cũng loan báo sự kiện trên. Thời ấy thứu 
vương Ànanda cùng với đoàn tùy tùng mười ngàn kên kên trú ngụ tại đỉnh Thứu Sơn. Khi nghe tin 
chấn động này, chim ấy suy nghĩ: "Ta sẽ đi nghe thuyết Pháp". Rồi cùng đàn chim hộ tống đến đậu 
riêng một nơi. 
Ẩn sĩ Ànanda đã đắc năm Thắng trí đang ở vùng Tuyết Sơn cùng đoàn đệ tử gồm mười ngàn ẩn sĩ, 
khi nghe tin chư Thiên loan truyền, liền suy nghĩ: "Chúng bảo nhau hiền hữu Kunàla sẽ nói về các 
lỗi lầm của nữ giới, ta cũng phải đi nghe bạn thuyết giảng". Rồi được một ngàn vị khổ hạnh hộ tống, 
vị ấy dùng thần thông du hành đến đó và ngồi riêng một nơi. Thế là đã có một hội chúng họp 
lại đông như vậy để nghe Phật pháp. 
Lúc ấy Bậc Đại Sĩ, với trí kiến của một vị nhớ lại cái tiền thân của mình, lấy Punnamukha làm nhân 
chứng, kể lại một trường hợp trong tiền kiếp liên hệ với lỗi lầm của nữ giới. 

* 
Bậc Đạo Sư nói để làm sáng tỏ vấn đề: 
Thời ấy chim Kunàla nói với sơn ca Punnamukha, vừa mới được vực dậy từ giường bệnh: 
- Này Hiền hữu Punnamukha, ta đã thấy Kanhà, một nữ nhân có hai cha và năm chồng, lại còn 
luyến ái một nam nhi thứ sáu là một gã lùn có đầu thụt vào cổ và què chân nữa. 
Ở đây chúng ta cũng có thêm một vần kệ: 
1. Chuyện cổ, Kan-hà, được kể rằng: 
Cả năm hoàng tử gả cho nàng, 
Tham lam, nàng vẫn còn ham muốn 
Một gã gù lưng, gái điếm đàng! 
- Này Hiền hữu Punnamukha, ta đã thấy trường hợp một nữ ẩn sĩ khổ hạnh tên Saccatapàvì sống 
trong nghĩa địa và bỏ cả buổi ăn thứ tư, song lại phạm tội lỗi với một thợ vàng. 
- Này Hiền hữu Punnamukha, ta đã chứng kiến trường hợp nàng Kàkàti, vợ của vua Venateyya, 
sống giữa biển cả, tuy thế đã phạm tội lỗi với nhạc công Natakuvera (Tiền thân số 327, tập III). 
- Này Hiền hữu Punnamukha, ta đã thấy nàng tóc vàng Kurangavì, mặc dù yêu Elakamàra, lại 
phạm tội lỗi với Chalangakumara và Dhanantevàsì. 
Ta cũng biết chuyện mẹ của Brahmadatta đã bỏ vua Kosala và phạm tội lỗi với Pancàlacanda ra sao. 
Các người này cùng nhiều nữ nhân khác đã theo tà dục, ta không nên đặt lòng tin vào họ hoặc ca 
ngợi họ. Ví như quả đất có khuynh hướng vô tư đối với toàn thế giới, đem lại tài sản cho mọi loài, 



cung cấp mái ấm cho mọi người (tốt cũng như xấu) chịu đựng tất cả, không hề rung động, không gì 
lay chuyển, đối với nữ giới cũng phải như vậy. Đàn ông không nên tin tưởng họ. 
2. Sư tử sống bằng máu thịt tươi,  
Dùng năm móng sắc xé con mồi, 
Tìm vui trong nỗi đau loài khác 
Cẩn thận! Nữ nhân cũng một nòi! 
- Này Hiền hữu Punnamukha. Thực vậy, bọn súc sinh này không chỉ là bọn gái giang hồ, điếm 
đàng, đầu đường xó chợ, chúng không lẳng lơ đĩ thỏa cho bằng sát nhân. Ta muốn nói đến bọ gái 
đứng đường buôn hương bán phấn này. Chúng giống như quân cường đạo với cuộn tóc vàng kết lại, 
chúng như thuốc độc, như lũ lái buôn tự khoe mình, quanh co như sừng dê, miệng lưỡi độc địa như 
loài rắn, như cái hố có nắp đậy, tham lam vô tận như địa ngục, khó làm thỏa mãn như quỷ cái, ngốn 
ngấu mọi loài như Diêm vương, tàn phá mọi sự như ngọn lửa, cuốn trôi mọi vật ở trước nó như 
dòng sông; như cơn gió thổi tới nơi nào nó muốn, không biết phân biệt gì như đỉnh núi Neru, kết 
trái quanh năm như loài cây độc. 
Ở đây lại có thêm một vần kệ nữa: 
3. Như độc dược, quân cướp bạo tàn, 
Quanh co như gạc của sơn dương, 
Mãnh xà hai lưỡi là loại chúng, 
Chực sẵn khoe khoang tựa lái buôn. 
 
4. Giết hại như là hố đậy che, 
Như mồm địa ngục, thỏa không hề, 
Như loài quỷ dữ tham vô độ, 
Thần chết mang theo mọi vật kia. 
 
5. Ngốn ngấu khác đâu ngọn lửa nồng, 
Mạnh như hồng thủy hoặc cuồng phong, 
Như Ne-ru đỉnh màu vàng chói 
Thiện ác không hề biết biệt phân. 
 
6. Não hại như cây độc sát nhân, 
Chúng luôn tàn phá cả năm phần, 
Gia tài sự nghiệp đều tiêu tán, 
Phung phí bạc vàng, mọi bảo trân. 

* 
Chuyện công chúa Kanhà 

Truyền thuyết kể rằng thời xưa, vua Brahmadatta ở xứ Kàsi nhờ có quân hùng tướng mạnh chiếm 
quốc độ Kosala, giết vua kia và cướp vị chánh hậu lúc ấy đang có thai, đưa về Ba-la-nại và phong 
bà làm vương phi. Về sau bà sinh một gái, và vì vua này không có con trai hay gái gì cùng huyết 
thống với mình, nên vô cùng hoan hỷ và phán: 



- Này mỹ hậu, hãy chọn một điều ước trẫm ban tặng ái khanh. 
Bà nhận điều ước nhưng chưa lựa chọn. Bấy giờ họ đặt tên công chúa là Kanhà. 
Vừa khi nàng lớn lên, mẫu hậu bảo: 
- Này con yêu quý, phụ vương đã ban mẹ một điều ước, mẹ đã nhận song còn trì hoãn sự lựa chọn. 
Nay con hãy chọn điều gì con thích. 
Do dục tình phát triển quá độ phá tan nỗi e thẹn của một thiếu nữ, nàng nói với mẹ: 
- Con không thiếu thứ gì cả. Xin phụ vương hãy triệu tập một đại hội để kén phò mã cho con. 
Mẫu hậu kể lại chuyện này với vua. Vua phán: 
- Hãy cho công chúa thứ gì nàng muốn. 
Và vua ban lệnh truyền mở hội kén phò mã. Trong sân chầu, một đám nam nhi tụ tập phục sức cực 
kỳ lộng lẫy. Kanhà cầm một giỏ hoa trong tay, đứng nhìn từ cánh cửa lầu thượng và không hài lòng 
về một chàng trai nào cả. 
Lúc ấy Ajjuna, Nakula, Bhìmasena, Yudhitthila, Sahadeva, thuộc dòng vua Pàndu, là năm hoàng tử 
của vua này, sau khi học tập đủ các học thuật tại Takkasilà với một vị giáo sư lừng danh thế 
giới, đang lãng du đây đó với ý định tìm hiểu thông suốt các phong tục địa phương, và vừa đến Ba-
la-nại. 
Khi nghe tin loan báo vang dậy khắp kinh thành, và hỏi thăm để biết chuyện gì đang xảy ra, họ liền 
đến đứng cả năm người thành một hàng, trông hình dáng như năm pho tượng bằng vàng. Thoạt 
nhìn thấy họ, Kanhà say mê luôn cả năm, liền ném vòng hoa lên đầu của năm chàng trai khi 
họ đứng trước mặt nàng và bảo: 
- Tâu mẫu hậu, con xin chọn cả năm chàng. 
Hoàng hậu trình việc này với vua. Vì vua đã ban cho nàng điều ước, nên không thể nói: "Con 
không được làm việc này", nhưng lòng vua vô cùng phiền muộn. Tuy thế, sau khi hỏi nguồn gốc 
năm chàng là con ai, và khi biết đó là con vua Pàndu, vua nghênh tiếp năm chàng vô cùng trọng thể 
và gả công chúa làm vợ cả năm chàng. 
Nhờ mãnh lực của dục tình nồng nhiệt, nàng chiếm được tình yêu của năm chàng vương tử trong 
cung điện bảy tầng của nàng. 
Bấy giờ nàng có một kẻ hầu cận vừa gù, vừa què và dù nàng đã chiếm trọn con tim của năm vương 
tử, ngay khi năm chàng đã ra khỏi cung đình, nàng tìm được cơ hội và bị lửa dục nung nấu, nên đã 
phạm tội lỗi với gã nô lệ lưng gù kia. 
Trong khi trò chuyện với gã, nàng nói: 



- Không có ai được ta yêu quý bằng chàng. Ta sẽ giết năm vương tử này và lấy máu từ cổ họ xoa 
vào đôi chân chàng. 
Khi nàng bầu bạn với vị thái tử trong năm vị kia, nàng thường bảo: 
- Chàng thân yêu đối với thiếp hơn bốn chàng kia. Vì chàng, thiếp sẽ hy sinh cả đến tính mạng 
mình. Khi phụ vương băng hà, thiếp sẽ trao quốc độ cho riêng chàng. 
Nhưng khi bầu bạn với các chàng kia, nàng cũng làm y hệt như vậy. Các chàng vô cùng đẹp lòng vì 
nàng, và suy nghĩ: "Nàng thương yêu chúng ta và nhờ đó vương vị này sẽ thuộc về ta". 
Một hôm nàng bị bệnh, họ tụ tập quanh nàng, một người xoa đầu, kẻ xoa tay chân, trong khi gã nô 
lệ ngồi dưới chân nàng. Với vị thái tử Ajjuna đang xoa đầu nàng, nàng lấy đầu ra hiệu ngầm bảo: 
"Không ai được thiếp thương yêu hơn chàng. Bao lâu thiếp còn sống, thiếp sẽ sống vì chàng và khi 
phụ vương từ trần, thiếp sẽ trao vương quốc cho chàng", và thế là nàng chiếm trọn tim chàng. 
Đới với các người kia, nàng cũng làm dấu bằng tay chân với ý nghĩa như vậy. Nhưng đối với gã gù 
lưng, nàng làm dấu bằng lưỡi với ngụ ý: "Chỉ có chàng là người duy nhất được ta yêu quý. Ta chỉ 
sống vì chàng". 
Nhờ những điều nàng đã nói trước kia, tất cả bọn họ đều hiểu các dấu hiệu này có ý nghĩa gì. 
Nhưng trong khi mỗi người nhận ra dấu hiệu dành riêng cho mình, vương tử Ajjuna vừa thấy các 
dấu hiệu tay, chân và lưỡi ấy liền suy nghĩ: "Trong trường hợp ta cũng như với các người khác, 
chắc phải có điều gì đó nàng muốn chứng tỏ bằng dấu hiệu kia, vậy đối với gã lưng gù này hẳn 
cũng có một thân tình nào đây". 
Thế rồi vừa đi ra ngoài với các em, chàng hỏi: 
- Các hoàng đệ có thấy công chúa năm chồng này làm dấu với ta bằng đầu nàng chăng? 
- Thưa vâng, có thấy. 
- Các em có hiểu ý nghĩa của nó chăng? 
- Thưa không. 
- Ý nghĩa của nó là như vầy, như vầy. Thế các em có biết ý nghĩa dấu hiệu bằng tay chân của nàng 
với các em chăng? 
- Thưa vâng, chúng em có biết. 
- Nàng cũng làm dấu cho ta như vậy. Thế các em có biết ý nghĩa dấu hiệu nàng bảo gã lưng gù 
bằng lưỡi chăng? 
- Chúng em không biết. 
Chàng liền bảo họ: 



- Nàng cũng phạm tội với gã đó. 
Vì họ không tin chàng, chàng bảo gã lưng gù đến và hỏi gã, gã liền kể cho chàng mọi chuyện. Khi 
họ nghe gã nói, họ đều mất hết lòng say mê đối với nàng và bảo nhau: 
- Ôi rõ ràng giống đàn bà thật xấu xa tội lỗi. Vừa rời khỏi các nam nhi như chúng ta vốn quý tộc 
cao sang và đầy đủ phúc phận, nàng đã phạm tà hạnh với một gã lưng gù gớm ghiếc, đáng ghê tởm 
như thế này. Ai có trí tuệ lại ham thích kết duyên với đám nữ nhi vô sĩ gian tà như vậy? 
Sau khi lần lượt phỉ báng nữ nhân như trên, năm vương tử suy nghĩ: "Chúng ta đã chán chê đời 
sống vợ chồng rồi". Các vị lui về ở ẩn tại vùng Tuyết Sơn, và sau khi đã thành tựu pháp Thiền quán 
Kasina, lúc mạng chung, các vị đi theo nghiệp của mình. 
Chim chúa Kunàla là vương tử Ajjuna, chính vì lý do ấy, khi nêu ra điều gì bản thân đã thấy, chim 
ấy đều bắt đầu câu chuyện với lời: "Ta đã thấy". Khi kể lại những việc khác mà chim ấy đã thấy 
thời xưa, chim ấy cũng dùng những lời ấy. 
Sau đây là phần giải thích một sự việc được nêu ra ở chuyện khởi đầu. 

* 
Chuyện nữ khổ hạnh Saccatapàvì 

Ngày xưa, tương truyền có một nữ khổ hạnh bạch y tên là Saccatapàvì xây một thảo am ở một 
nghĩa địa gần Ba-la-nại. Trong lúc sống ở đây, nàng nhịn luôn bốn bữa ăn trong số năm bữa, khắp 
kinh thành, danh vọng nàng sáng chói gần xa chẳng khác nào đôi vầng nhật nguyệt. Dân chúng 
thành Ba-la-nại nếu có hắt hơi hay vấp ngã đều bảo: "Cầu phúc cho Saccatapàvì!" 
Bấy giờ vào ngày đầu một lễ hội, một số thợ vàng dựng lều tại một nơi dân chúng tụ tập, vàđem 
theo cá thịt rượu mạnh, dầu thơm, tràng hoa, v.v. rồi bắt đầu tiệc rượu say sưa. 
Lúc ấy một gã thợ rèn nghiện rượu đang lúc nôn tháo, đã kêu lên "Cầu phúc cho Saccatapàvì!" 
Có người khôn ngoan trong bọn họ bảo: 
- Ôi thật là điên rồ mù quáng, chú đang tôn trọng một nữ nhân tính khí thay đổi bất thường. Chú 
thật là đồ điên! 
Gã đáp: 
- Này bạn, đừng nói vậy, nếu không sẽ phạm tội đọa vào địa ngục đấy. 
Người khôn ngoan liền bảo: 
- Đồ điên, hãy câm mồm lại. Hãy đánh cuộc với ta một ngàn đồng vàng, trong bảy ngày kể từ nay, 
cứ ngồi tại chính nơi đây, ta sẽ giao tận tay chú nàng Saccatapàvì phục sức diễm lệ cùng liên hoan 
rượu mạnh và ta cũng sẽ say sưa đánh chén với nàng. Bọn nữ nhi đều tính tình bấtđịnh như thế. 



Gã kia đáp: 
- Bạn không thể có khả năng làm việc ấy đâu. 
Và gã đánh cuộc một ngàn đồng vàng. 
Thế rồi thông báo với đám thợ vàng kia xong, sáng sớm hôm sau chàng trai giả dạng một vị khổ 
hạnh tiến vào nghĩa địa, không xa nơi nàng cư ngụ và đứng chiêm bái mặt trời. Nàng thấy chàng 
lúc bắt đầu đi khất thực, và suy nghĩ: "Chắc chắn đây là một vị khổ hạnh có thần thông. Ta ở một 
bên nghĩa địa, còn Ngài ở ngay chính giữa: tâm Ngài chắc hẳn thuần tịnh như bậc Thánh. Ta muốn 
tỏ lòng ngưỡng mộ Ngài". 
Thế là nàng đến gần chàng đảnh lễ, nhưng chàng không nhìn cũng không nói gì. Ngày hôm sau 
chàng cũng cứ làm vậy. Nhưng qua ngày thứ ba, khi nàng đảnh lễ, chàng nhìn xuống và bảo: 
- Hãy đi ngay. 
Qua ngày thứ tư, chàng ân cần nói với nàng: 
- Nàng đi khất thực có mệt nhọc chăng? 
Nàng nghĩ thầm: "Ta đã được chào hỏi ân cần rồi" và hoan hỷ ra đi. 
Ngày thứ năm nàng lại nhận được một lời chào hỏi ân cần hơn và sau khi ngồi nghỉ chốc lát, 
nàng đảnh lễ chàng và ra đi. 
Nhưng vào ngày thứ sáu, nàng lại đến đảnh lễ chàng khi chàng ngồi đó. Chàng nói: 
- Này hiền muội, có tiếng gì ồn ào ca nhạc vang lừng ở Ba-la-nại hôm nay thế? 
Nàng đáp: 
- Bạch Thánh giả, Ngài không biết có mở lễ hội trong thành và đây là tiếng những người đang liên 
hoan tại đó ư? 
Giả vờ không biết, chàng bảo: 
- Phải, chắc đây là tiếng ồn ta nghe được. 
Rồi chàng lại hỏi: 
- Này hiền muội, nàng nhịn ăn bao nhiêu bữa? 
- Bạch Thánh giả, bốn. Còn Thánh giả nhịn bao nhiêu bữa? Nàng hỏi. 
- Này hiền muội, bảy. 
Nhưng đó là chàng nói dối, vì chàng thường ăn suốt ngày đêm. Rồi chàng lại hỏi: 



- Nàng đã thọ giới bao nhiêu năm? 
Nàng nói: 
- Mười hai năm, thế Thánh giả xuất gia bao lâu? 
- Đây là năm thứ sáu - Chàng đáp. 
Rồi chàng lại hỏi: 
- Này hiền muội, nàng đã đạt đến thanh tịnh của bậc Thánh chưa? 
- Bạch Thánh giả, chưa, còn Thánh giả? 
- Chúng ta đều chưa đạt cả - Chàng đáp. 
- Này hiền muội, chúng ta không hưởng thọ dục lạc cũng không thành tựu viễn ly lạc. Vậy thì địa 
ngục nóng bỏng có nghĩa gì với ta chứ? Chúng ta hãy theo con đường của đại chúng đi: ta sẽ trở 
thành gia chủ và vì ta có sẵn tài sản của mẹ ta, ta sẽ chẳng thiệt hại gì cả. 
Khi nghe chàng nói và do thiếu tịnh tín bất động, nàng đem lòng say mê chàng, liền nói: 
- Thưa ngài, tiện nữ cũng thấy tâm bất mãn, nếu ngài không từ chối, thiếp xin theo về ở nhà cùng 
chàng. 
Chàng đáp ngay: 
- Ta không từ chối nàng đâu, nàng sẽ là vợ ta. 
Sau đó chàng đưa nàng về thành và sống chung với nàng. Khi cùng nàng đến tửu quán, chính chàng 
uống rượu mạnh và giao nàng vào tay đám bạn để chè chén say sưa tồi tệ hơn nữa. Vì thế gã trai 
kia thua cuộc mất một ngàn tiền vàng, còn nàng được chàng thợ vàng này ban cho vô số con trai 
con gái. Thời ấy chim Kunàla là người thợ vàng và khi kể chuyện này, chim bắt đầu bằng những lời: 
"Ta biết". 
Chuyện thứ hai là một cổ tích được kể đầy đủ trong Tiền Thân Kàkati (số 327, chương IV, tập III). 
Vào thời ấy, Kunàla là chim Garuda (Kim sí điểu), và vì lý do này, khi chứng minh điều gì thấy tận 
mắt, chim ấy bắt đầu bằng lời: "Ta biết". 

* 
Chuyện công chúa Kurangavi 

Trong chuyện thứ ba, một thuở nọ, vua Brahmadatta giết vua Kosala và chiếm quốc độ. Cướp mất 
hoàng hậu đang có thai, vua trở về Ba-la-nại, và dù biết rõ tình trạng của bà, vua vẫn phong bà làm 
hoàng hậu. Đến kỳ khai hoa nở phụng, bà sinh một hoàng nam giống như một bức tượng vàng ròng. 



Bà suy nghĩ: "Khi con ta lớn lên, vua Ba-la-nại sẽ bảo: "Nó là con trai của kẻ thù ta. Nó có nghĩa gì 
với ta đâu? Và sẽ giết nó. Nhưng không, ta không thể để con ta chết vì tay kẻ thù". Vì thế bà bảo 
nhũ mẫu: 
- Này chị, hãy lấy vải thô quấn hài nhi này và đi quẳng vào nhà xác. 
Nhũ mẫu làm theo lời bà, và sau khi tắm rửa xong, liền về nhà. 
Còn vua Kosala, sau khi từ trần, tái sinh làm vị thần hộ mạng hài nhi ấy, và do thần lực xui khiến, 
một con dê cái của một mục tử đang nuôi đàn dê ở vùng này, thấy đứa bé liền đem lòng thương yêu, 
cho nó bú sữa xong, đi quanh quẩn một lát rồi trở về hai, ba hoặc cả bốn lần để cho nó bú. 
Người chăn dê thấy con dê đi quanh đó, liền đến nơi, thấy đứa bé cũng đem lòng thương yêu và ẫm 
nó về cho vợ. Bấy giờ bà vợ không có con nên không có sữa cho nó bú. Vì thế con dê cái tiếp tục 
cho nó bú. 
Từ hôm ấy, cứ mỗi ngày đều có hai ba con dê chết. Người chăn dê suy nghĩ: "Nếu đứa bé này được 
ta tiếp tục chăm sóc thì tất cả đàn dê đều chết. Nó có nghĩa gì với ta chứ?" Sau đó y đặt nó vào một 
nồi đất, đậy lên một cái nắp và xoa lên mặt nó đầy bột đậu không thừa một kẽ hở nào, rồi thả nó 
xuống sông. 
Đứa bé do dòng nước cuốn trôi đến bờ thấp gần cung vua thì được một kẻ vá đồ cũ hạ đẳng trông 
thấy khi đang đứng rửa mặt với vợ. Y vội vàng chạy đến kéo cái nồi ra khỏi nước và đặt trên bờ. Y 
suy nghĩ: "Ta lấy được cái gì đây?". Vừa mở nồi ra, y vội thấy đứa bé. Vợ y cũng không có con nên 
sinh lòng thương yêu nó. Vì thế bà đem nó về nhà săn sóc. 
Khi đứa bé lên bảy tám tuổi, cha mẹ nó thường đem nó theo mỗi khi đến cung vua. Lúc được mười 
sáu tuổi, chàng trai thường đến cung vua để vá đồ cũ. Vua và hoàng hậu có một công chúa tên 
Kurangavì là một cô gái nhan sắc phi thường. Từ lúc nàng trông thấy chàng trai, nàng đem ra luyến 
ái chàng và không còn để ý đến ai nữa, nàng thường đi đến nơi chàng làm việc. Do thường xuyên 
gặp gỡ nhau, họ say mê lẫn nhau và lén lút phạm tà hạnh trong ngự viên. Dần dần bọn thị tỳ tâu lên 
vua cha chuyện ấy. 
Vua nổi trận lôi đình triệu tập các cận thần lại phán: 
- Tên hạ đẳng này đã phạm các tội như vầy như vầy. Các khanh xem phải làm gì để trị nó đi. 
Các cận thần tâu: 
- Tội nó nặng lắm, sau khi buộc nó chịu mọi hình phạt, ta phải xử tử nó. 
Thuở ấy, cha của chàng trai là vua Kosala đã trở thành vị thần hộ mạng của chàng, liền nhập vào 
thân mẹ chàng, nên nhờ thần lực ấy, bà đến gần vua và thưa: 
- Tâu Đại vương, chàng trai này không phải là kẻ hạ đẳng đâu. Nó là con trai thiếp sinh ra với vua 
Kosala. Thiếp đã nói dối Đại vương khi bảo rằng con thiếp đã chết. Vì biết rằng nó là con trai của 
kẻ thù Đại vương, nên thiếp đã sai một nhũ mẫu đem nó bỏ vào nhà xác. Sau đó một người chăn dê 



chăm sóc nó, nhưng khi cả bầy dê bắt đầu chết, y đã thả nó xuống sông và do dòng nước cuốn đến 
đây, nó được kẻ hạ đẳng vá đồ cũ trong cung này tìm thấy và nuôi nấng. Nếu Đại vương không tin 
thiếp, xin cứ gọi những kẻ này vào và hỏi họ. 
Vua triệu đám người ấy vào, bắt đầu với nhũ mẫu; khi chất vấn, biết rõ các sự kiện do bà kể, vua 
rất hân hoan thấy chàng trai thuộc dòng quý tộc, liền ra lệnh cho chàng đi tắm rửa, trang điểm thật 
lộng lẫy và gả công chúa cho chàng. Thuở ấy, do việc chàng đã gây ra cái chết củađàn dê, 
chàng được đặt tên Elakamàra (Bả thuốc giết dê). 
Sau đó, vua giao cho chàng xe cộ, một đạo quân và bảo chàng lên đường: 
- Hãy đi làm chủ quốc độ của phụ vương con ngày trước. 
Vì thế chàng ra đi cùng với Kurangavì và được tôn lên ngôi báu. Lúc ấy vua Ba-la-nại suy nghĩ: 
"Con ta chẳng được học hành gì cả", nên truyền Chalangakumara đến làm thầy dạy chàng các môn 
học thuật. Khi nhận vị này làm sư trưởng, chàng lại phong ông chức đại tướng. Dần dà, Kurangavì 
thông gian với ông. Vị đại tướng có một quan hầu cận tên Dhanantevàsì và ông nhờ kẻ ấy trao các 
món y phục cùng nữ trang khác cho Kurangavì, nàng cũng thông gian với kẻ ấy. Bọn ác nhân thật 
là hư hỏng vô đạo như vậy nên ta không thể tán dương họ. Bậc Đại Sĩ dạy điều này khi ngài kể một 
chuyện quá khứ, vì thuở ấy ngài là Chalangakumàra, do đó sự kiện ngài kể là một việc chính mắt 
ngài thấy. 

* 
Chuyện vương hậu Kosala. 

Trong chuyện thứ năm này có một thời vua Kosala chiếm quốc độ Ba-la-nại và phong bà chánh 
hậu đang có thai của vua ấy lên ngôi chánh cung rồi trở về kinh đô của mình. Về sau, bà sinh ra 
một vương tử. Vì không có con riêng của mình, vua rất yêu quý hài nhi và truyền dạy bảo chàng 
mọi môn học thuật. 
Khi chàng trưởng thành, vua cha truyền chàng đi làm chủ quốc độ thuộc quyền cha chàng thuở 
trước. Chàng ra đi ngự trị xứ ấy. 
Sau đó mẫu hậu chàng bảo bà nhớ con trai liền xin phép vua Kosala khởi hành đến Ba-la-nại cùng 
một đoàn hộ tống đông đúc và trú chân ở một thị trấn giữa hai nước. Tại đây có một thanh niên Bà-
la-môn tuấn tú tên gọi Pañcàlacanda đem dâng hoàng hậu một tặng vật. Vừa thấy kẻ ấy, bà liền say 
mê và phạm tà dục với y. 
Sau khi ở lại đó vài ngày, bà đến Ba-la-nại thăm hoàng tử. Lúc trở về, bà lại trú chân ở tại thị trấn 
nọ và sau nhiều ngày thông gian với tình nhân, bà trở về thành Kosala. Chẳng bao lâu sau, bà lấy 
cớ này cớ nọ để đi thăm con, bà xin phép vua và đến ở nửa tháng trong thị trấn kia để thông gian 
với tình nhân. Bọn nữ nhi đầy tội lỗi và giả dối như vậy đó. 
Trong khi kể chuyện quá khứ này, ngài bắt đầu với những lời: "Chuyện này cũng có ý nghĩa ấy." 
Về sau với nhiều cách biểu lộ sự khéo léo trong khi thuyết Pháp, ngài nói: 



- Này hiền hữu Punnamukha, có bốn thứ tỏ ra tai hại khi gặp hoàn cảnh; ta bảo bốn thứ này 
không được đặt vào nhà láng giềng, đó là: bò đực, bò cái, cỗ xe và vợ. Một người có trí phải tránh 
xa việc này ra khỏi nhà mình: 
7- 8. Chớ cho hàng xóm mượn bò xe, 
Chớ gửi vợ ta đến bạn bè, 
Bò đực chết vì làm quá độ, 
Phá xe vì chúng thiếu tay nghề, 
Sữa bò cái vắt cho khô cạn, 
Vợ đến bà con hỏng thói lề! 
Này hiền hữu Punnamukha, có sáu điều tỏ ra tai hại khi gặp hoàn cảnh: một cái cung thiếu dây, một 
cô vợ ở gia đình bà con, một chiếc thuyền (không lái), một chiếc xe gãy trục, một bạn thân vắng 
mặt, một bạn đường độc ác, đôi khi thật tai hại. 
Này hiền hữu Punnamukha, thật vậy, có tám duyên cớ khiến đàn bà khinh bỉ chồng: đó là do nghèo 
khó bệnh tật, già cả, nghiện rượu, ngu đần, phóng túng, bôn ba đủ mọi thứ việc, xao lãng bổn 
phận đối với vợ. Thật vậy, đàn bà khinh bỉ chồng mình vì tám duyên cớ ấy. 
Ở đây lại thêm vần kệ này: 
9. Bệnh, nghèo, già, nghiện rượu, buông lung, 
Việc quá bôn ba, hoặc độn đần, 
Hoặc thấy chồng không lo bổn phận, 
Vợ thường chẳng trọng đấng phu quân. 
Thật vậy, do chín nguyên nhân này, một nữ nhân phạm lỗi lầm: giả sử nàng thích lui tới các công 
viên, vườn hoa, bờ sông, thích thăm viếng nhà bà con hoặc người xa lạ, ham mê trangđiểm y phục 
của hạng quý phái, hoặc nàng nghiện rượu mạnh, ưa nhìn quanh quẩn bên mình, hoặc đứng tựa cửa, 
thì này ta bảo, do chín duyên cớ này, một nữ nhân phạm lỗi lầm. 
Ở đây lại thêm vần kệ này: 
10. Đàn bà ưa mặc áo quần sang, 
Nghiện rượu, rong chơi, dạ vẫn ham 
Vườn cảnh, công viên, trên bến nước, 
Đến nhà người lạ hoặc thân bằng. 
Nàng thường đến đứng bên khung cửa, 
Lơ đãng nhìn quanh quẩn mặt đàng, 
Theo chín cách này hư hỏng sớm, 
Lạc xa đường đức hạnh hiền lương. 
Thật vậy, này hiền hữu Punnamukha, nữ nhân làm xiêu lòng nam nhi bằng bốn mươi cách khác 
nhau: Nàng uốn người lên, nàng cong người xuống, nàng nhảy tung tăng, nàng làm vẻ e thẹn, nàng 
bóp chặt các đầu ngón tay, nàng đặt chân này lên chân kia, nàng lấy que cào mặt đất, nàng tung 
chàng trai lên rồi hạ xuống, nàng nô đùa và khiến chàng trai nô đùa, nàng hôn chàng và bảo chàng 
hôn nàng, nàng ăn và cho chàng ăn, nàng trao tặng hoặc cầu xin vật gì đó, nàng nhại lại những gì 



chàng làm, nàng nói với giọng lúc bổng lúc trầm, nàng cất tiếng khi rõ ràng khi khó hiểu, nàng lôi 
cuốn chàng bằng múa ca đàn địch, bằng những giọt nước mắt hay cách làm dáng, hoặc với áo quần 
lộng lẫy, nàng cười cợt hay trừng mắt, nàng rủ áo hay vén xiêm, khoe đùi ra hoặc che đùi lại, nàng 
khoe ngực khoe nách, khoe rốn, nàng nhắm mắt, nàng nhướng mày, nàng mím môi, nàng lè lưỡi, 
nàng thả lỏng hay kéo sát xiêm y, nàng buông lơi hay quấn chặt khăn trùm đầu. Quả thật nàng lôi 
cuốn nam nhi bằng bốn mươi cách này. 
Thật vậy này hiền hữu Punnamukha, một nữ nhân hư đốn được biết rõ qua hai mươi lăm cách khác 
nhau: nàng ca ngợi việc chồng nàng vắng mặt, nàng chẳng thích chồng trở về, nàng chê bai chồng, 
nàng không lên tiếng khen chồng, nàng làm thương tổn chồng, và không làm lợi ích chồng, nàng 
làm những việc có hại cho chồng chứ không muốn làm gì giúp đỡ chồng, nàng mặc cả xiêm y 
lúc đi ngủ và nằm ngoảnh mặt làm ngơ chồng, nàng lăn lóc qua lại, gây chuyện ầm ĩ, thở dài sườn 
sượt, kêu đau nhức mình mẩy, thường hay đi tiểu tiện, xử sự mất nết, hễ nghe tiếng người lạ, nàng 
chổng tai chăm chú, nàng phung phí tài sản của chồng, nàng giao du thân mật với bạn hàng xóm, 
nàng hay đi lang thang ra ngoài, thơ thẩn dạo phố, nàng phạm tội ngoại tình, vì khinh bỉ chồng, 
nàng có nhiều tư tưởng xấu xa trong lòng. 
Quả thật, này hiền hữu Punnamukha, một nữ nhân hư hỏng được biết qua hai mươi lăm cách này. 
Và đây lại thêm các vần kệ cảm thán: 
11. Đồng tình sự vắng mặt phu quân 
Chàng bước ra đi, chẳng não lòng, 
Dạ chẳng vui mừng chàng trở lại, 
Chẳng bao giờ tán thán công chồng, 
Đây là dấu hiệu nêu cho rõ 
Lề thói thông thường ác nữ nhân. 
 
12. Bất tuân, tính kế hại phu quân, 
Làm việc không nên, bỏ lợi chồng. 
Mặt ngoảnh đi, nàng nằm xuống ngủ 
Bên chàng, xiêm áo phủ hoàn toàn, 
Đây là dấu hiệu nàng hư đốn 
Chắc chắn lộ ra thật rõ ràng. 
 
13. Trằn trọc, chẳng nằm một lát yên, 
Thở dài sườn sượt, lại kêu rên, 
Hoặc nàng cứ giả vờ đau bụng, 
Như muốn tiểu, nàng vẫn đứng lên, 
Các dấu hiệu này người thấy rõ 
Tính tình của phụ nữ hư hèn. 
 
14. Độc ác trong hành động của nàng, 
Nàng làm những việc phải can ngăn, 
Nghe lời người lạ cầu ân huệ, 
Tài sản chồng, nàng thật phí hoang 



Để được ngoại tình, là dấu hiệu 
Mọi người thấy rõ tính tà gian. 
 
15. Bạc vàng góp nhặt bởi công chồng, 
Đồ đạc chất đầy thật khổ thân, 
Nàng phí phạm nhanh, cùng lối xóm 
Nàng thân mật quá độ dần dần, 
Chính nhờ dấu hiệu này ta biết 
Tính nết gian tà của nữ nhân. 
 
16. Hãy ngắm nàng đi dạo phố phường, 
Phủ phàng đối xử với phu quân 
Khinh khi thô lỗ nhất trần thế, 
Chẳng ngớt ngoại tình, loạn trí tâm. 
Nhờ dấu hiệu này, ta thấy rõ 
Bọn hồng quần quả thật tà gian. 
 
17. Nàng vẫn đứng ngay trước cửa nàng 
Coi thường mọi phép tắc đoan trang, 
Khoe thân trơ trẽn cho hành khách, 
Buồn bực nhìn quanh quẩn mọi phương, 
Các dấu hiệu này cho thấy rõ 
Thói tà gian của bọn hồng quần. 
 
18. Như rừng cây được gỗ làm thành, 
Như các dòng sông chảy uốn quanh, 
Vậy cứ tạo thời cơ thuận tiện, 
Nữ nhân đều lạc lối vô minh. 
 
19. Tạo nơi kín đáo, hợp thời cơ, 
Con đường đức hạnh phải rời xa, 
Nữ nhân tất cả đều hư đốn 
Nếu có chốn nơi, lại đúng giờ 
Ví các tình nhân kia chẳng đến, 
Chúng liền phạm tội với tên gù. 
 
20. Đàn bà phục vụ thú đàn ông, 
Chớ một ai tin bọn nữ nhân, 
Lòng dạ chúng thường thay đổi mãi, 
Dục tham chúng lại cứ buông lung. 
Nữ nhân xứng gọi người cầu lạc 
Hèn mạt nhất trong đám hạ tầng, 
Chúng vẫn giống như là bến tắm 
Thường chung chạ với mọi nam nhân. 
Hơn nữa, Ngài lại kể: 



* 
Chuyện vương hậu Kinnarà 

Ngày xưa tại Ba-la-nại, có vị vua tên là Kandan rất khôi ngô tuấn tú, hằng ngày các cận thần đem 
đến dâng một ngàn hộp nước hoa. Với nước hoa này, họ làm cho cung điện thật cao sang thanh lịch. 
Sau đó họ chẻ các hộp ấy nhóm lửa thơm ngát và nấu thức ăn với lửa ấy. 
Bấy giờ vương hậu là một nữ nhân diễm lệ có tên Kinnarà và vị tế sư của vua là Pañncalacanda, 
cùng tuổi với vua và rất thông tuệ. Phía trong bức tường cạnh cung vua có một cây hồng đào, cành 
lá sà xuống tận bức tường và một tên què dị dạng gớm ghiếc sống ở dưới bóng cây ấy. 
Một hôm vương hậu Kinnarà nhìn ra cửa sổ thấy gã, liền đem lòng say mê gã. Ban đêm, sau khi đã 
chiếm được sự sủng ái của vua nhờ các tài quyến rũ của bà, vừa khi vua ngủ say, và thường rón 
rén đứng dậy sắp đặt mọi thứ cao lương mỹ vị vào một cái bát bằng vàng và đeo nó bên hông, bà 
hoàng đu mình qua cửa sổ nhờ một sợi dây vải, trèo lên cây hồng đào và buông mình xuống bằng 
một nhánh cây, bà đưa cao lương mỹ vị cho gã què ăn rồi giao hoan với gã, xong bà lại trèo lên 
cung điện theo cách bà đã đi xuống. Sau khi tắm gội toàn thân bằng nước hương, bà liền nằm 
xuống bên cạnh vua. 
Theo cách này, bà thường xuyên phạm tà hạnh với gã què và vua không biết tý gì cả. 
Một ngày kia, sau một lễ hội oai nghi diễu quanh kinh thành, vua đi vào cung chợt thấy tên què kia, 
một sinh vật đáng thương đang nằm dưới bóng cây hồng đào, và vua bảo vị tế sư: 
- Khanh hãy nhìn con ma trên đất này. 
- Tâu Đại vương, truyền việc gì chăng? 
- Này hiền hữu, có thể nào một nữ nhân bị dục tình kích động lại muốn đến gần một sinh vật đáng 
ghê tởm như thế này chăng? 
Nghe lời vua phán, gã què tràn đầy kiêu mạn suy nghĩ: "Vua này nói gì thế? Có lẽ vua không biết 
tý nào về việc hoàng hậu đến thăm ta". Rồi chắp hai tay về phía cây hồng đào, gã la to: 
- Tâu vị thần hộ mạng cây này, trừ ngài ra, không ai biết chuyện ấy cả. 
Vị tế sư thấy hành vi của gã, nghĩ thầm: "Chắc chắn chánh hậu của vua nhờ cây này giúp đi xuống 
phạm tà hạnh với gã". 
Vì thế vị ấy tâu với vua: 
- Tâu Đại vương, ban đêm Đại vương tiếp xúc với thân thể chánh hậu thì thấy như thế nào? 
- Ta không nhận thấy gì cả - Vua đáp - Song vào canh giữa thân thể bà lạnh lắm. 



- Thế thì tâu Đại vương, dù trường hợp các nữ nhân khác ra sao đi nữa, chánh hậu Kinnarà cũng đã 
thông gian với gã kia. 
- Hiền hữu nói gì thế này? Lẽ nào một nữ nhân diễm lệ thế kia lại hành lạc cùng với con vật gớm 
ghiếc này ư? 
- Vậy thì tâu Đại vương, ta thử tìm chứng cớ chuyện này. 
- Trẫm chấp thuận - Nhà vua bảo. 
Và sau buổi cơm tối, vua nằm xuống cạnh bà để thử việc kia. Vào giờ ngủ như thường lệ, vua giả 
vờ ngủ say và bà cũng hành động như trước. Vua muốn theo dõi bước chân bà, liền đứng nấp trong 
bóng cây hồng đào. Tên què đang giận dữ với bà hoàng và bảo: 
- Tối nay nàng đến chậm quá. 
Rồi gã lấy tay đánh vào chiếc vòng tai của bà, vì thế bà đáp: 
- Xin lang quân chớ giận. Thiếp phải chờ nhà vua ngủ say đã chứ. 
Nói vậy xong, bà làm mọi việc như thể đóng vai một người vợ trong nhà gã què. Nhưng khi gãđánh 
bà, chiếc vòng tai có hình đầu sư tử, rời khỏi tai bà rớt xuống chân vua. Nhà vua nghĩ thầm: "Chính 
cái này sẽ là vật tuyệt diệu cho ta". Rồi vua lượm chiếc vòng dấu đi. 
Sau khi phạm tà dục với tình nhân, bà trở về như trước và đi vào nằm cạnh vua. Nhà vua khước từ 
mọi điệu bộ gợi tình của bà và ngày hôm sau, vua truyền lệnh: 
- Hoàng hậu Kinarà phải đến chầu và mang theo mọi món trang sức trẫm đã ban. 
Bà đáp: 
- Món nữ trang có hình đầu sư tử của ta đang để ở tiệm vàng. 
Và bà từ chối đi diện kiến. 
Khi lệnh vua ban ra lần thứ hai, bà đến với một chiếc hoa tai độc nhất. 
Nhà vua hỏi: 
- Hoa tai kia của khanh đâu? 
- Ở tiệm vàng. 
Vua truyền người thợ vàng đến, phán: 
- Tại sao ngươi không để hoàng hậu đeo hoa tai? 
- Tâu Đại vương, hạ thần không giữ hoa tai ấy. 



Nhà vua nổi cơn thịnh nộ, bảo: 
- Này con tiện tỳ hư đốn kia, gã thợ vàng của ngươi chắc hẳn là một người giống như ta. 
Nói vậy xong, vua ném chiếc hoa tai ấy xuống trước mặt bà và bảo vị tế sư: 
- Này hiền hữu, khanh đã nói đúng, hãy đi bảo chém đầu nó ngay. 
Vị ấy liền đem bà giấu ở một nơi an toàn trong cung, và đến tâu trình vua: 
- Tâu Đại vương, xin chớ giận hoàng hậu Kinnarà, mọi nữ nhân đều như vậy cả. Nếu Đại vương 
muốn thấy bọn nữ nhân vô đạo ra sao, hạ thần sẽ chỉ cho Đại vương thấy tính gian tà và lừa dối của 
chúng. Thôi, ta hãy cải trang và vi hành xuống thôn quê. 
Nhà vua sẵn sàng chấp thuận, giao vương quốc cho mẫu hậu rồi lên đường ngao du với vị tế sư. 
Khi hai vị đã đi một dặm đường và ngồi bên đường cái, thì một phú gia nọ đang mở hội đám rước 
dâu cho con trai, đã đặt cô dâu ngồi vào một cỗ xe đóng kín và hộ tống nàng với mộtđoàn tùy tùng 
rầm rộ. Khi thấy đám này, vị tế sư nói: 
- Nếu Đại vương muốn, ngài có thể làm cho cô gái này thông gian với ngài. 
- Này hiền hữu, khanh nói gì thế? Với cả đoàn tùy tùng rầm rộ này, làm sao có chuyện ấy được? 
- Vậy thì xin Đại vương hãy nhìn đây. 
Rồi tiến lên phía trước, ông dựng lên một bức màn giống như một túp lều không xa đường cái, để 
vua ở trong màn, còn chính ông ngồi bên đường khóc lóc. Lúc ấy vị phú ông thấy vậy liền hỏi: 
- Tại sao hiền hữu khóc? 
Ông đáp: 
- Tiện nội đang thai nghén nặng nề nên tiểu đệ lên đường đưa nàng về nhà mẹ, đang lúc đi đường 
nàng lên cơn đau đớn khổ sở trong bức màn kia, và nàng lại không có người phụ nữ nào ở bên nàng, 
còn tiểu đệ thì không thể vào đó với nàng được. Tiểu đệ không biết việc sẽ ra sao nữa. 
- Nàng phải có một người đàn bà ở bên cạnh. Thôi đừng khóc nữa. Ở đây có nhiều đàn bà lắm. Một 
người trong bọn sẽ đến với nàng. 
- Vậy thì xin để tiểu thư này vào. Đây sẽ là điềm lành cho tiểu thư. 
Phú ông nghĩ thầm: "Người kia nói đúng đấy. Đây sẽ là việc lành cho con dâu ta. Nó sẽ được 
phước sinh ra vô số con trai con gái". Rồi ông đưa nàng vào trong đó. 
Vừa bước vào màn, thoạt trông thấy vua, nàng đã say mê và phạm tà hạnh với vua, rồi vua tặng 
nàng một chiếc nhẫn có dấu hiệu riêng của mình. 



Khi việc ấy đã xong và nàng bước ra khỏi liều, chúng bạn hỏi: 
- Bà ấy sinh con gì thế? 
- Một cậu trai sắc vàng óng! 
Thế rồi vị phú ông đem nàng đi mất. Vị tế sư đến gặp nhà vua và nói: 
- Tâu Đại vương, ngài vừa thấy ngay cả một thiếu nữ cũng đã hư hỏng như vậy. Còn nói gì các nữ 
nhân khác càng hư hỏng đến đâu? Xin Đại vương cho biết ngài có ban nàng vật gì không? 
- Có ta ban nàng chiếc nhẫn có tín hiệu riêng của ta. 
- Hạ thần quyết không cho nàng giữ vật ấy đâu. 
Ông liền vội vã chạy theo bắt kịp chiếc xe và khi bọn họ hỏi: 
- Thế này là nghĩa lý gì? 
Ông đáp: 
- Cô tiểu thư này ra đi với chiếc nhẫn mà tiện nội Bà-la-môn đặt trên gối của nàng, vậy tiểu thư hãy 
trả chiếc nhẫn lại đi. 
Khi trao nhẫn lại, nàng cào tay vị Bà-la-môn và nói: 
- Hãy cầm lấy, quân đểu giả! 
Như vậy vị Bà-la-môn này dùng đủ mọi cách nêu cho vua thấy nhiều nữ nhân khác cũng phạm tà 
dâm rồi nói: 
- Tâu Đại vương, thế này là đủ rồi. Chúng ta sẽ đi nơi khác thôi. 
Vua đi khắp cõi Diêm-phù-đề (Ấn Độ) và hai vị bảo nhau: 
- Tất cả nữ nhân đều giống hệt nhau. Chúng có nghĩa gì với ta đâu? Thôi ta hãy quay về đi. 
Thế rồi hai vị đi thẳng về nhà ở Bà-la-nại. Vị tế sư nói: 
- Tâu Đại vương, mọi nữ nhân đều như thế cả; bản chất của chúng đều gian tà. Xin ngài tha tội cho 
chánh hậu Kinnarà. 
Thể theo lời khẩn cầu của vị tế sư, vua tha tội cho bà, song truyền đuổi bà ra khỏi cung. Khi vua đã 
tống bà ra khỏi cung rồi, vua chọn một vương hậu khác và truyền lệnh đuổi luôn tên què cùng chặt 
nhánh cây hồng đào bỏ đi. 
Vào thời ấy chúa chim Kunàla là Pañcàlacanda. Vì thế khi kể lại chuyện ngài đã chứng kiến tận 
mắt, ngài ngâm kệ để chứng minh: 



21. Từ chuyện Kin-na, Kan-da vương 
Có nhiều việc tỏ lộ ra rằng: 
Nữ nhân tất cả đều không thấy 
Thích thú trong nhà chúng trú an; 
Người vợ bỏ rơi chồng cách ấy, 
Dù chồng thắm thiết lại hùng cường, 
Vẫn thường đi với đàn ông khác, 
Ngay với gã què cũng lạc đường. 

* 
Chuyện vương hậu Pañcapàpà 

Đây là một chuyện khác nữa: Ngày xưa vị vua Bà-la-nại mệnh danh là Baka cai trị vương 
quốc đúng chánh pháp. Thời ấy một người đàn ông nghèo khổ sống ở Đông môn thành Ba-la-nại 
sinh được một gái đặt tên là Pañcapàpà. Chuyện kể rằng trong một đời quá khứ nàng làm con gái 
nhà nghèo nhào trộn đất sét để đắp tường. Lúc ấy một vị Độc Giác Phật suy nghĩ: "Ta phải tìm đất 
sét ở đâu để đắp hang núi này cho sạch sẽ gọn gàng? Có thể ta tìm được ở Ba-la-nại". 
Vị ấy liền đắp y, cầm bình bát trong tay đi vào kinh thành và đứng không xa nữ nhân này. Nàng tức 
giận nhìn vị ấy, nghĩ thầm: "Trong tâm địa xấu xa của y chắc đang cầu xin cả đất sét lẫn thức ăn". 
Vị Độc Giác Phật vẫn đứng bất động. Vì thế khi nàng thấy vị ấy đứng yên, nàng hồi tâm, nhìn vị ấy 
một lần nữa và nói: 
- Bạnh Tôn giả, ngài chưa có đất sét. 
Rồi nàng lấy một cục đất lớn đặt vào bình bát và với cục đất sét này, vị ấy làm cho một vật trong 
hang được gọn gàng. Và phần thưởng dành cho cục đất sét ấy là thân thể nàng trở nên êm dịu lúc 
tiếp xúc, nhưng hậu quả của nét mặt giận dữ kia là tay chân, mồm, mắt, mũi nàng trở nên xấu xí dị 
dạng, vì thế quần chúng biết nàng qua biệt hiệu Pañcapapà (Ngũ ác tật). 
Bấy giờ vua Ba-la-nại có dịp du hành quanh kinh thành ban đêm và khi đi đến chốn này, nàng đang 
nô đùa với các thôn nữ khác, và vì không biết đó là vua, nàng nắm lấy tay vua. Kết quả việc xúc 
chạm với nàng là vua mất hết tự chủ và như thể bị rúng động vì xúc chạm với thần tiên, lòng rạo 
rực dục tình, vua nắm lấy tay nàng mặc dù nàng trông thật xấu xí dị dạng, và hỏi nàng là con gái 
nhà ai. Nàng đáp: 
- Con gái một người cư ngụ bên cổng thành. 
Và nghe nàng chưa có chồng, vua bảo: 
- Ta sẽ là chồng nàng. Hãy đi xin phép cha mẹ chấp thuận. 
Nàng đến gặp cha mẹ và nói: 
- Có một anh chàng muốn cưới con làm vợ. 



Khi cha mẹ đồng ý và bảo: 
- Chắc người kia cũng nghèo khó tội nghiệp lắm mới muốn cưới cô gái như con. 
Nàng đến báo tin cho nhà vua biết cha mẹ nàng đã bằng lòng. 
Thế rồi vua ở chung với nàng ngay trong chính nhà ấy, và tảng sáng hôm sau lại tìm về cung. Tứ 
hôm ấy, vua thường cải trang đến đó và không còn quan tâm nhiều đến bất cứ nữ nhân nào khác. 
Bấy giờ một hôm cha nàng mắc bệnh lên máu. Liều thuốc chữa bệnh cho là thường xuyên cung cấp 
cháo nấu với sữa, lạc, mật ong và đường. Song vì nhà nghèo, họ không thể kiếm đâu ra món ấy. 
Sau đó bà mẹ bảo con gái: 
- Này con, chồng con có thể kiếm cho ta một ít cháo này chăng? 
Nàng đáp: 
- Mẹ ơi, chồng con chắc còn nghèo hơn ta nữa, song dù vậy, con cũng sẽ hỏi chàng, mẹ đừng lo gì. 
Nói thế xong, vào lúc vua trở về, nàng ngồi xuống như thể đang buồn bực. Khi vua đến hỏi tại sao 
nàng buồn như vậy và nghe chuyện ấy, vua bảo: 
- Này hiền thê, thế khi nào ta sẽ phải đem về món thuốc công hiệu này? 
Rồi vua suy nghĩ: "Ta không thể tiếp tục đến đây bằng cách này mãi được, ta phải xem xét nỗi 
hiểm nguy vì cứ đi lui đi tới thế này. Song nếu ta đưa nàng về triều, quần thần không biết nàng 
có được làn da xúc chạm êm dịu, họ sẽ chế nhạo ta và nói: "Đức vua đem về một con quỷ cái". Còn 
nếu ta để cho cả kinh thành biết được xúc giác êm dịu ấy của nàng thì ta sẽ gạt bỏ hết mọi lời chê 
bai chống đối ta". Vì thế vua bảo nàng: 
- Này ái thê, thôi đừng buồn bực nữa. Ta sẽ đem cho cha nàng một ít cháo ấy. 
Nói xong, sau khi hưởng lạc thú cùng nàng, vua trở về cung. Hôm sau vua bảo nấu món cháo như 
nàng đã tả và lấy lá kết thành hai cái giỏ, một giỏ đựng cháo gạo và trong giỏ kia vua đặt một 
vương miện bằng ngọc rồi buộc chặt chúng lại. 
Ban đêm vua đến bảo nàng: 
- Này ái thê, chúng ta nghèo lắm. Phải khó khăn vất vả lắm ta mới kiếm được cháo này. Nàng phải 
dặn cha nàng: "Hôm nay ăn cháo trong giỏ này; ngày mai giỏ kia". 
Nàng làm theo lời dặn. Còn cha nàng, sau khi ăn một ít cháo đã thấy thỏa mãn ngay nhờ các chất 
bổ dưỡng tăng dần sinh lực, phần còn lại nàng đưa cho mẹ và chính nàng cũng ăn một phần, nên cả 
ba đều cảm thấy vô cùng sung sướng, còn cái giỏ đựng vương miện bảo ngọc ấy, họ để dành cho 
nhu cầu hôm sau. 
Khi về cung thất, vua rửa mặt và bảo: 



- Hãy đem vương niệm của trẫm đến đây. 
Quần hầu đáp: 
- Chúng thần không tìm ra vương miện. 
Vua phán: 
- Hãy đi tìm khắp kinh thành. 
Họ đi tìm nhưng vẫn không thấy đâu cả. Vua phán: 
- Thôi được, hãy đi tìm trong các nhà nghèo ngoại thành, bắt đầu từ các giỏ lá đựng thức ăn. 
Họ đi tìm và thấy vương miện bảo châu trong nhà này, liền la lên: 
- Cha mẹ của cô nàng này là bọn trộm! 
Họ trói cả hai và đem đến trình vua. Lúc ấy cha nàng thưa: 
- Tâu Chúa thượng, chúng thần không phải bọn trộm, có một ngươi đã mang cho chúng thần bảo 
vật này. 
- Ai thế? Vua hỏi. 
- Con rể của thần - Lão đáp. 
Khi được hỏi người ấy ở đâu, lão đáp: 
- Tiện nữ biết. 
Rồi lão nói chuyện với nàng: 
- Này con, con biết chồng con là ai chứ? 
- Con không biết. 
- Nếu vậy thì chúng ta tiêu đời rồi! 
- Thưa cha, chàng đến lúc trời tối và đi trước khi trời sáng, vì vậy con không biết hình dáng chàng, 
nhưng con có thể nhận ra chàng bằng cách nắm tay chàng. 
Cha nàng kể việc này với các quan và họ tâu trình vua. Vua giả vờ không biết gì về việc này và 
phán: 
- Được hãy để nữ nhân này ở trong bức màn ở sân chầu, và đục một lỗ trên màn lớn bằng bàn 
tay đàn ông rồi gọi dân chúng đến đây để tìm cho ra tên trộm bằng cách chạm vào tay nó. 



Quần thần làm theo lệnh vua. Khi đến gặp nàng và thấy nàng như vậy, họ đều ghê tởm bảo nhau: 
- Nó là con quỷ cái. 
Trong nỗi ghê tởm, họ không dám đụng vào nàng. Nhưng họ cũng đưa nàng đặt vào trong bức màn 
ở sân chầu và tập họp dân chúng lại. Khi cầm tay mỗi người đến dang qua lỗ hỏng, nàng bảo: 
- Không phải người này. 
Dân chúng đều say mê vì sự xúc chạm thần tiên của nàng nên không thể bỏ đi được. Họ suy nghĩ: 
"Nếu nàng ấy đáng bị trừng phạt thì dù chúng ta phải lấy gậy đánh nàng, chúng ta cũng sẵn sàng 
chịu đựng mọi việc phục dịch của bọn tôi đòi vì nàng và rước nàng về nhà làm vợ chánh". 
Sau đó quân hầu của vua đánh đuổi bọn họ đi thì tất cả quần chúng bắt đầu từ vị phó vương 
đều làm như lũ người điên. Lúc ấy vua bảo: 
- Thế trẫm có thể là người ấy chăng? 
Rồi vua dang tay ra. Người đàn bà ấy nắm lấy tay vua và la to: 
- Ta đã bắt được tên trộm? 
Vua hỏi quần thần: 
- Khi tay các khanh được nàng ấy nắm, các khanh nghĩ sao? 
Họ tâu vua giống hệt cảm giác họ đã nhận được. Vì thế vua phán: 
- Do duyên cớ này trẫm đã bảo chúng đưa nàng về cung. Nếu dân chúng không biết gì về xúc giác 
của nàng, họ sẽ khinh chê trẫm. Này các khanh đã biết mọi sự thật nhờ trẫm, vậy hãy nói ra nàng ấy 
nên ở nhà ai để làm vợ? 
Quần thần đáp: 
- Tâu Ðại vương, ở cung của Ðại vương. 
Thế rồi cử hành lễ quán đảnh, vua phong nàng làm chánh hậu và ban cho cha mẹ nàng quyền cao 
chức trọng. Từ đó về sau, vì say mê nàng, vua không bảo tiến hành điều tra về nàng, cũng chẳng 
ngó ngàng đến nữ nhân nào khác. Các vương phi kia tìm cách khám phá điều bí mật liên quan đến 
nàng. 
Một hôm, nàng nằm mộng thấy điềm nàng làm chánh hậu của hai vị vua, liền kể giấc mộng ấy với 
vua. Vua triệu các người giải mộng đến hỏi: 
- Giấc mộng chánh hậu thấy như vậy có nghĩa gì? 
Bấy giờ bọn họ đã nhận hối lộ từ các vương phi kia, liền thưa: 



- Việc chánh hậu ngồi trên lưng voi toàn trắng là dấu hiệu Ðại vương băng hà, và việc lệnh bà sờ 
mặt trăng trong khi cỡi trên lưng voi là dấu hiệu bà đưa một vị địch vương đến chống Ðại vương. 
- Vậy phải làm gì bây giời? Vua hỏi. 
- Ðại vương không thể xử tử bà, nhưng Ðại vương phải đặt bà lên chiếc thuyền và đẩy xuống cho 
trôi sông. 
Ban đêm, vua sai đặt nàng lên thuyền cùng thức ăn, áo quần và đồ nữ trang rồi đẩy nàng trôi theo 
dòng. Trong khi nàng được dòng nước cuốn đi trên thuyền, nàng đến diện kiến vua Pàvàriya, lúc 
ấy đang du hí trong dòng nước. 
Vị đại tướng của vua thấy chiếc thuyền liền hỏi: 
- Chiếc thuyền này thuộc về ta. 
Vua bảo: 
- Hàng hóa trên thuyền thuộc về trẫm. 
Khi chiếc thuyền đến gần, hai vị thấy nữ nhân kia và vua hỏi: 
- Ngươi là ai mà giống như quỷ cái thế? 
Nàng mỉm cười đáp nàng là chánh hậu của vua Baka rồi kể cho vua nghe tất cả chuyện đời nàng, 
rằng nàng lừng danh khắp cõi Diêm-phù-đề với biệt hiệu Ngũ ác tật. Lúc ấy vua nắm tay nàng nhấc 
ra khỏi thuyền, vừa cầm bàn tay nàng, vua liền thấy rạo rực say mê vì sự xúc chạm ấy, bởi thế các 
cung tần mỹ nữ của vua chẳng còn được xem là xứng đáng với danh hiệu nữ nhân nữa, vua liền tôn 
nàng lên địa vị chánh hậu và nàng được vua sủng ái như chính bản thân của vua vậy. 
Khi vua Baka nghe mọi chuyện đã xảy ra liền bảo: 
- Ta không cho phép vua ấy phong nàng làm chánh hậu đâu. 
Rồi truyền triệu tập quân sĩ, vua đến đóng quân ở một cảng đối diện bên kia sông, gửi thôngđiệp 
với mục đích là bảo vua Pàvàriya hoặc phải giao trả vị chánh hậu của mình hoặc ứng chiến. 
Vị địch vương kia sẵn sàng lâm trận, nhưng các quân sư của cả hai vua đều nói: 
- Không cần phải chết vì một nữ nhân. Bà ấy thuộc về vua Baka vì đó là phu quân đầu tiên của bà, 
song bà ấy lại thuộc về vua Pàvàriya vì vua này đã cứu bà ra khỏi chiếc thuyền. Do vậy hãy để bà 
ấy ở trong khoảng thời gian bảy ngày tại cung của mỗi vị vua. 
Sau khi bàn luận kỹ lưỡng, họ thuyết phục hai vị vua đồng ý quan điểm này và cả hai đều vô cùng 
hoan hỷ, bảo xây kinh thành ở hai bờ đối diện của sông ấy và ngự đến ở đó, còn nữ nhân ấy 
nhận địa vị chánh hậu của cả hai vua, và cả hai đều say mê nàng. 



Bấy giờ nàng ở bảy ngày cùng một vị vua, rồi nàng lên thuyền qua sông đến cung của vị kia, và lúc 
ở giữa dòng, nàng lại phạm tà hạnh với tên lái thuyền là một lão già vừa hói vừa què. 
Thời ấy chúa chim Kunàla là vua Ba ka, nên ngài kể chuyện này như việc do chính mắt ngài trông 
thấy, và ngài ngâm kệ để chứng minh điều này: 
22. Pà-và chánh hậu, Ba-ka vương, 
Tham dục hai vua thật khó lường, 
Tuy thế, nàng kia còn phạm tội 
Với tên nô lệ của chồng nàng. 
Vậy còn tên hạ tiện nào khác 
Nàng lại không mong thuốn phạm gian? 

* 
Chuyện vương hậu Pingiyànĩ. 

Tuy nhiên còn một chuyện khác nữa: 
Ngày xưa, vương hậu của vua Brahamadata, mệnh danh là Pingiyànĩ, mở cửa sổ nhìn ra và thấy 
một người giữ ngựa của hoàng gia. Ðến khi vua đã ngủ say, nàng trèo xuống qua cửa sổ, phạm tà 
dục với y rồi lại trèo lên cung điện, tắm rửa toàn thân với đủ loại nước hoa và nằm xuống cạnh vua. 
Bấy giờ một hôm, vua suy nghĩ: "Ta không biết vì sao vào lúc nửa đêm, thân thể hoàng hậu luôn 
giá lạnh, ta muốn xem xét vấn đề này". 
Vì thế một ngày kia, vua giả vờ ngủ rồi trở dậy đi theo nàng và thấy nàng phạm tà hạnh với gã giữ 
ngựa. Vua trở về bước lên nội cung và nàng cũng vậy, sau khi phạm tội ngoại tình, liền trở vào nằm 
trên chiếc giường đẩy. 
Hôm sau, trước mặt quần thần, vua triệu nàng vào chầu rồi công bố tà hạnh của nàng và phán: 
- Tất cả đàn bà đều tội lỗi như thế cả. 
Rồi mặc dù tội ấy đáng hành hình, tù đày, xẻo thịt, hoặc phanh thây, vua vẫn tha tội cho nàng, 
nhưng vua lại truất phế nàng khỏi ngôi cao và phong một nữ nhân khác làm chánh hậu. 
Vào thời ấy chúa chim Kunàla là vua Brahmadatta, vì thế chính ngài kể chuyện này như một việc 
ngài đã thấy tận mắt và ngài ngâm kệ để chứng minh: 
23. Kiều nữ Ping-ya, ái hậu vua 
Brah-ma-dat ngự trị sơn hà, 
Tuy nhiên, nàng với tên nô lệ, 
Của đấng quân vương phạm dục tà, 
Do bởi hoang dâm, nàng mất hết 
Cả quân vương lẫn gã gia nô. 



Sau khi kể tội lỗi của nữ giới trong các chuyện đời xưa, ngài lại nói về tà hạnh của họ bằng cách 
khác nữa: 
24. Hèn hạ, đổi thay ấy nữ nhân, 
Chúng còn bội nghĩa với vong ân 
Nam nhân, ví thử không si ám, 
Chẳng hạ cố tin chúng nói năng. 
 
25. Chúng ít quan tâm bổn phận mình, 
Hoặc lời kêu gọi của ân tình, 
Vô tâm trước tấm lòng cha mẹ, 
Hoặc mối buộc ràng của đệ huynh. 
Chúng đóng vai người không hổ thẹn 
Khi vi phạm luật lệ công bình, 
Mọi hành vi chúng đều tuân phục 
Ước vọng trong tâm của chính mình. 
 
26. Dù ở với chàng bao tháng năm, 
Dù chàng yêu dấu lại ân cần, 
Nồng nàn trong dạ và thân thiết 
Như chính đời chàng quả thật chân, 
Trong lúc gian lao và khốn khổ, 
Chúng đành lòng bỏ đức phu quân. 
Về phần ta chẳng bao giờ nữa 
Còn đặt lòng tin bọn nữ nhân. 
 
27. Tâm nữ nhân thường thấy đổi thay 
Như là loài vượn khỉ leo cây, 
Hoặc như tàn lá cây soi bóng 
Trên đỉnh non cao, vực thẳm dày. 
Chủ đích ở trong lòng nữ giới 
Sao cũng chập chờn cứ chuyển lay 
Như thể bánh xe lăn vút mãi 
Không hề có lúc nghỉ ngừng quay. 
 
28. Khi đã nghĩ suy thật kỹ càng, 
Chúng nhìn quanh quẩn kiếm tìm đàng 
Ðể đi bắt một người giàu có, 
Biến gã thành mồi của chúng săn, 
Những bọn dại khờ như vậy đó, 
Chúng dùng lời mặt ngọt chiêu hàng, 
Như chàng giữ ngựa miền Cam-bốt 
Dùng cỏ thơm câu ngựa dã man. 
 
29. Song nếu nhìn quanh thật kỹ càng 
Mà không tìm thấy được con đường 



Ðể mong chiếm đoạt phần tài sản 
Biến gã thành mồi của chúng săn, 
Chúng đuổi gã ngay như một kẻ 
Ðã lên bờ nọ lúc sang ngang, 
Tức thì bỏ mặc thuyền trôi dạt, 
Thuyền ấy từ đây chúng chẳng màng. 
 
30. Như ngọn lửa thiêu đốt bạo hung 
Chúng ôm ghì gã chặt trong lòng, 
Hoặc là đẩy gã như dòng nước 
Lũ lụt chảy cuồn cuộn tứ tung! 
Chúng tán tỉnh chàng nào chúng ghét 
Cũng nhiều như kẻ chúng tôn sùng, 
Như con thuyền vẫn thường kề sát 
Cả bến bờ xa lẫn bến gần! 
 
31. Chúng chẳng thuộc về một hoặc hai, 
Chúng như hàng quán mở ra mời; 
Người dùng lưới bắt nhanh làn gió, 
Như nữ nhân cầm giữ bọn trai. 
 
32. Như quán nước, sông suối, mặt đường, 
Hoặc như nhà trọ, sảnh công đường, 
Nữ nhân buông thả cùng tất cả, 
Tội chúng làm sao có thể lường! 
 
33. Ðộc hại như đầu rắn hổ đen, 
Tham mồi như ngọn lửa vừa nhen, 
Như bò lựa cỏ ngon lành nhất, 
Chúng muốn tình lang lắm của tiền! 
 
34. Tránh loài voi, rắn hổ đen mun, 
Ngọn lửa tưới bằng lạc cháy bùng, 
Người được phong vương và quán đảnh, 
Bọn hồng quần, phải chạy nhanh chân. 
Những ai biết sống luôn phòng hộ 
Xem các thứ này tựa địch quân. 
Quả thật chính là tâm địa chúng 
Làm sao biết rõ, khó vô cùng! 
 
35. Má hồng tài trì thật thông minh, 
Hay có hình dung tuyệt đẹp xinh, 
Và đám mày râu thường ái mộ, 
Bọn này ta phải tránh cho nhanh; 
Vợ người hàng xóm, cô nàng kiếm 
Một phú ông loan phượng hợp thành, 



Năm hạng nữ nhi này tất cả, 
Nam nhân không được kết ân tình! 
 
36. Dù một nam nhân chứa bạc vàng 
Cả trần gian để tặng riêng nàng 
Mà tim chàng vẫn yêu thương nhất, 
Nàng cũng làm ô nhục đến chàng, 
Nếu có thời cơ nào thuận tiện. 
Vậy nên cẩn thận kẻo e rằng 
Bạn sẽ rơi vào tay độc ác 
Của bọn người hèn hạ dối gian! 
 
37. Chàng phô dáng khỏe mạnh hùng cường, 
Không phạm lỗi lầm của thế gian, 
Chàng đến cầu hôn cô thiếu nữ, 
Chàng vừa tuấn tú lại yêu thương. 
Gặp cơn hoạn nạn và đau khổ, 
Nàng sẽ rời xa, sẽ bỏ chàng. 
Ta chẳng bao giờ tin tưởng chúng, 
Phần ta đối với bọn hồng nhan! 
 
38. Chàng chớ tin vì cứ nghĩ rằng: 
"Nàng yêu ta đó, đúng rồi chăng?" 
Chàng đừng tin lẽ thường nhi nữ 
Trước mặt chàng tuôn lệ ướt đầm! 
 
39. Chớ tin cái ổ lót cành khô 
Cùng các lá cây tự thuở xưa 
Người bạn ngày xưa, đừng tín nhiệm, 
Ngày nay có thể hóa người thù, 
Chớ tin vua chúa vì suy nghĩ: 
"Người ấy, bạn ta thuở trước giờ" 
Và chớ tin vào người phụ nữ 
Dù sinh cho bạn chục con thơ! 
 
40. Cầu lạc chính là bọn nữ nhân, 
Dục tham sao cứ mãi buông lung, 
Lũ người vi phạm nền luân lý, 
Bọn chúng, bạn đừng có cậy trông. 
Vợ cứ giả vờ trò luyến ái 
Bao la, vô hạn trước ông chồng, 
Chớ tin nàng ấy,vì nhi nữ 
Chung chạ như bao bến tắm sông! 
 
41 . Sẵn sàng chém giết hoặc phân thây, 
Không có việc gì chẳng nhúng tay, 



Khi đã diễn xong trò cắt cổ, 
Chúng còn uống máu của chàng ngay! 
Bọn mày râu chớ say mê chúng, 
Một lũ dục tham hạ liệt đầy, 
Phóng đãng và còn chung chạ nữa 
Như là bến tắm sông Hằng vầy! 
 
42. Lời nói chúng thường chẳng biệt phân 
Giữa điều chân thật với tà gian, 
Như bò lựa cỏ ngon lành nhất, 
Chúng kiếm tình nhân lắm bạc vàng. 
 
43. Dụ một chàng bằng mắt, nụ cười, 
Chàng kia bằng cách bước đi chơi, 
Giả trang lôi cuốn vài chàng nữa 
Ðám khác bằng câu chuyện ngọt bùi! 
 
44. Hung bạo, nhẫn tâm, lại bất lương, 
Song lời lẽ chúng ngọt như đường, 
Không gì bọn nữ nhi không biết 
Ðể gạt chàng nào chúng kết hôn! 
 
45. Quả thật đàn bà thảy ác gian, 
Việc ô nhục của chúng vô lường, 
Chúng đều tham đắm và liều lĩnh 
Thiêu đốt nhanh như ngọn lửa bừng. 
 
46. Nữ nhân chẳng phải được sinh ra 
Ðể thích người này, ghét kẻ kia, 
Chúng tán chàng nào mà chúng ghét 
Cũng nhiều như kẻ chúng tôn thờ, 
Như con thuyền vẫn thường kề sát 
Cả bến bờ gần lẫn bến bờ xa. 
 
47. Vì phải đâu là chuyện ghét thương 
Mà ta thường thấy ở hồng quần, 
Ðàn ông chúng bám vì vàng bạc 
Như bám vào cây, đám bọ trùng! 
 
48. Kẻ làm nghề đốt xác người ta, 
Hoặc quét hoa khô khỏi điện thờ, 
Hoặc gã giữ voi hay giữ ngựa, 
Ðến cùng là đứa giữ trâu bò, 
Tuy nhiên vì bạc tiền, nhi nữ 
Vẫn chạy theo phường hạ đẳng kia. 
 



49. Bỏ rơi quý tộc nếu nghèo nàn, 
Nhưng chính tên vô loại, hạ tầng, 
Ðối với tên này, như xác thối, 
Nếu giàu, chúng cũng chạy nhanh chân. 
Như vậy, Ànanda, vị thứu vương, dựa theo những sự việc do chính ngài biết, đã nói về những tính 
xấu của nữ giới, rồi giữ im lặng. Còn Nàrada, sau khi nghe những gì Ngài cần phải nói, cũng dựa 
theo những việc chính mình biết, liền kể ra những tính xấu của họ. 
Ðể chứng minh điều này, bậc Ðạo Sư bảo: 
- Thật vậy, lúc ấy Nàrada, khi nghe kể đoạn khởi đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của câu chuyệnmà 
Ànanda, thứu vương cần phải nói ra, đến đây, liền ngâm các vần kệ này: 
50. Bốn vật chẳng hề biết thỏa thuê, 
Những lời ta nói, lắng tai nghe: 
Ðại dương, đạo sĩ và vua chúa, 
Hỡi Ðiểu vương, và bọn nữ nhi. 
 
51. Mọi dòng trong đất gặp quê hương 
Cũng chẳng làm đầy đủ đại dương, 
Vẫn có cái gì còn thiếu thốn, 
Dù cùng nước biển thảy hòa tan. 
 
52. Bà-la-môn thuộc các kinh thơ, 
Tri kiến theo truyền thuyết thuở xưa, 
Thánh kiến, tuy nhiên, còn thiếu thốn 
Và khao khát mãi, mãi chưa vừa. 
 
53. Vị vua chinh phục cõi trần ai, 
Tất cả núi đồi, các biển khơi, 
Có thể gọi kho tàng bất tận 
Chứa đầy tài sản của mình thôi, 
Vẫn mơ thế giới bên kia biển 
Vì nghĩ bên này quá nhỏ nhoi! 
 
54. Nhi nữ kết duyên với tám chồng 
Sẵn sàng tuân phục ý riêng nàng, 
Anh hùng gan dạ đầy tài giỏi 
Nhiệm vụ tình quân thảy vẹn toàn; 
Tuy vậy nàng yêu chàng thứ chín 
Bởi vì còn thiếu thốn trong lòng! 
 
55. Ðàn bà như lửa nuốt con mồi, 
Như nước lũ tuôn thảy cuốn trôi, 
Tai họa, gai đâm là bọn chúng, 



Chúng thường đi lạc kiếm vàng thôi! 
 
56. Chàng kia dùng lưới đón xuân phong, 
Hoặc chỉ một mình tát biển đông, 
Vỗ với một tay, xưa lại dám 
Ðể tâm tư hướng đến giai nhân! 
 
57. Ðối với quần thoa có trí tài, 
Thật chân là của quý trên đời, 
Tính tình phức tạp như tơ rối, 
Như thói các đàn cá biển khơi. 
 
58. Nói năng dịu ngọt, khó vừa lòng, 
Như thể khó đầy các lạch sông, 
Chúng lắng chìm dần, dần xuống mãi, 
Biết hồng quần, phải chạy nhanh chân! 
 
59. Hồng nhan phản bội khiến mê say, 
Ðệ nhất tịnh nhân phải đọa đày; 
Chúng cứ chìm dần, dần xuống mãi, 
Những ai biết chúng, phải xa bay! 
 
60. Bất kỳ chúng phục vụ đàn ông 
Vì bạc vàng, tham dục thỏa lòng, 
Chúng đốt gã như nhiên liệu cháy 
Ðược thả vào trong ngọn lửa hồng! 
Khi Nàrada đã nêu ra các tội lỗi của nữ nhân như vậy, bậc Ðại Sĩ một lần nữa dùng những thí 
dụ đặc biệt chứng minh các tính xấu của họ. 

* 
Ðể làm sáng tỏ việc này, bậc Ðạo Sư nói: 
- Thật vậy, chim chúa Kunàla, sau khi biết phần đầu, phần giữa và phần kết thúc câu chuyện 
Nàrada kể, đến đây liền ngâm các vần kệ sau: 
61. Người khôn dám nói một đôi lời 
Với quỷ cầm gươm sắc mới mài, 
Ðánh đập hung xà, song chớ bạo 
Chuyện trò với gái một mình thôi! 
 
62. Nữ sắc làm mờ trí tục nhân, 
Nói, cười, ca, múa, cánh tay trần 
Gây phiền lụy những tâm dao động, 
Như quỷ dữ xưa giết lái buôn. 



 
63. Ðắm say rượu thịt, cố hoài công 
Kiềm chế cơn thèm, nén dục tâm 
Như quái vật xưa trong biển cả 
Nuốt trôi tài sản của nam nhân. 
 
64. Chúng chiếm riêng tham dục ngũ phần, 
Buông lung kiêu mạn cứ tuôn tràn, 
Như sông tìm đại dương đi tới, 
Bọn phóng dật làm mồi nữ nhân. 
 
65. Trai tráng được nhi nữ thích ham, 
Ðộng tâm bởi nhục dục tham lam, 
Kẻ kia nung nấu vì cuồng vọng, 
Chúng đốt sạch trơn tựa lửa than! 
 
66. Kẻ nào nếu chúng biết giàu sang, 
Nhào đến cướp đi, trọn bạc vàng, 
Tay quấn chặt chàng bừng lửa dục, 
Như dây leo quấn chặt cành Sàl. 
 
67. Như trái vim-ba, miệng đỏ tươi, 
Dùng nhiều mưu kế hại con người, 
Khi thì cười lớn, khi cười nụ, 
Như quỷ sam-va, chúa bẫy mồi! 
 
68. Nữ nhi trang điểm đủ kim hoàn 
Ðược họ nhà trai đón thật sang, 
Cho dẫu được canh phòng cẩn mật, 
Vẫn thường phạm tội phản phu quân, 
Như nàng kiều nữ ngày xưa ấy 
Ðã được mang trong bụng quỷ nhân. 
 
69. Người có trí và thật nổi danh 
Ðược tôn sùng dưới mắt quần sinh, 
Tuy nhiên sa dưới quyền nhi nữ 
Sẽ không còn tươi sáng hiển vinh, 
Như cả vầng trăng vừa bị nuốt 
Bởi La-hầu đại lực yêu tinh. 
 
70. Cừu nhân trút hận xuống cừu nhân, 
Hay bạo chúa phô nỗi hận sân, 
Số phận còn đau hơn thế nữa 
Che mờ tất cả, bởi nguồn căn 
Dục tham, nên phải đành sa đọa 
Ở dưới quyền uy của nữ nhân. 



 
71. Bị hăm cào cấu khắp thân hình, 
Hoặc nắm tóc lôi kéo khỏi mình, 
Dọa quất bằng roi, hay gậy gộc, 
Hoặc là đấm đá khắp chung quanh, 
Nữ nhi vẫn chạy đi tìm kiếm 
Một gã cùng đinh kết bạn tình, 
Vì thấy lạc hoan trong gã ấy 
Như loài ruồi kiếm xác ương sình! 
 
72. Tránh bọn nữ nhân ở giữa đường, 
Hoặc kinh thành hoặc ở công trường 
Của vua, thị trấn, thôn làng nhỏ, 
Bậc có trí hiền sẽ lạc an, 
Tránh được bẫy đang giăng vậy đó 
Bởi Na-mu-ci, chính Ma vương. 
 
73. Kẻ nào buông lỏng luật Sa-môn, 
Tập những thói đê tiện, hạ tầng, 
Kẻ khốn ngu si đành đổi lấy 
Ngục sâu thay thế cảnh thiên đường, 
Giống như những kẻ nào đem đổi 
Ngọc có tỳ thay ngọc vẹn toàn. 
 
74. Ðời này, đời kế đáng khinh khi 
Là kẻ cố tâm khổ lụy vì 
Bọn ác nữ nhân, đi lảo đảo, 
Ngã nhào liều lĩnh, thật ê chề 
Như con lừa dữ cuồng điên chạy 
Với chiếc xe lăn lóc mọi bề. 
 
75. Hoặc vào rừng lụa lắm gươm dao, 
Hoặc ngục Pa-ta phải đọa vào, 
Ðội lốt thú rùng đi lãng vãng, 
Chốn ma đói chẳng thoát thân nào. 
 
76. Trong vườn Hỷ lạc thú vui chơi 
Của các Thiên tiên ở cõi trời, 
Quyền đại đế vương trên mặt đất 
Tiêu vong vì nữ giới, than ôi! 
Thói phường phóng dật buông lung ấy 
Ði đến sầu bi đọa xứ thôi. 
 
77. Khó đâu thành đạt thú thiên đường, 
Cũng chẳng khó quyền lực đế vương 
Trải rộng khắp nơi trên cõi đất, 



Các nàng Thiên nữ ở lầu vàng 
Ðã thành tựu các điều như vậy, 
Ðoạn diệt từ lâu ác dục tham. 
 
78. Từ Dục giới này được hóa thân 
Ði vào Sắc giới đủ quyền năng 
Tái sinh vào cõi A-la-hán, 
Những vị đã trừ diệt dục tâm. 
 
79. Cực lạc vượt qua mọi khổ đau, 
Không duyên sinh, bất động, thâm sâu, 
Ðạt thành bởi những người thanh tịnh 
Ðắc Niết-bàn, ly dục đã lâu. 

* 
Như vậy bậc Ðại Sĩ chấm dứt Pháp thoại sau khi làm cho hội chúng đắc Ðại Niết-bàn bất diệt. Các 
loài yêu quỷ mãnh xà và đồng loại ở vùng Tuyết Sơn cùng các vị thần đứng trên không gian, đều 
reo mừng tán thán: 
- Lành thay! Thật là khéo nói với đầy đủ vẻ nhiệm màu của một bậc Giác Ngộ! 
Ànanda, thứu vương, Nàrada, vị thần Ba-la-môn, Punnamukha, chim sơn ca chúa, và bậc Ðại 
Sĩ đều trở về trú xứ của mình. Song các vị kia thỉnh thoảng còn trở lại nhận lời chỉ giáo từ đôi bàn 
tay của bậc Ðại Sĩ và do tuân thủ giáo pháp của ngài nên được tái sinh vào cõi Thiên. 

* 
Ðến đây, bậc Ðạo Sư chấm dứt bài giảng và ngâm vần kệ cuối cùng để nhận diện Tiền thân: 
80. U-dà-yi ấy chúa Sơn ca, 
Linh thứu vương là À-nan-da, 
Nà-ra-da là Xá-lợi-phất, 
Ku-nà-la hót chính là Ta. 
Các vị phải hiểu Tiền thân này như vậy. 
Bấy giờ các Tỷ-kheo này, khi đến đây, đã đến bằng thần thông của bậc Ðạo Sư, còn khi về, lại về 
bằng chính uy lực thần thông của mình. Và ở trong Ðại Lâm, bậc Ðạo Sư đã trình bày cho các vi 
thấy phương tiện để đạt được chánh định, nên ngay hôm ấy các vị đắc quả A-la-hán. Có một 
số đông chư Thiên tụ họp nơi ấy nên đức Thế Tôn tuyên thuyết cho các vị nghe Kinh Ðại Hội 
(Mahàsamaya Sutta). 
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