
496. Chuyện cúng thực phẩm đúng cấp bậc (Tiền thân Bhikkhà-Parampara) 
Ta trông ngài xứng đáng ngôi cao..... 
Chuyện này Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một vị điền chủ. 
Người ấy là một tín đồ mộ đạo, thường xuyên tỏ lòng cung kính trọng thể đức Như Lai và Tăng 
chúng. Một hôm ông suy nghĩ như sau: "Ta thường xuyên tỏ lòng cung kính trọng thể đức Phật là 
ngôi báu và Tăng chúng là một ngôi báu nữa, bằng cách cúng dường thực phẩm thượng vị và y 
phục. Nay ta muốn tỏ lòng cung kính trọng thể Pháp Bảo: Song làm cách nào để cúng dường ngôi 
báu ấy?" 
Vì vậy ông đem nhiều vòng hoa thơm và hương liệu, đi về phía Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo Sư và hỏi 
Ngài: 
- Bạch Thế Tôn, ước nguyện của con là cúng dường Pháp Bảo, vậy làm sao một người có thể thực 
hiện việc ấy? 
Bậc Đạo Sư đáp: 
- Nếu tâm nguyện của ông là cúng dường trọng thể ngôi Pháp Bảo thì ông hãy cúng dường trọng 
thể cho Ànanda, vị Thủ kho Chánh Pháp (Dhamma-Bhandàgàrika): 
- Lành thay! Ông đáp và xin hứa sẽ thực hiện việc ấy. 
Ông đi mời Tôn giả Ànanda đến viếng nhà mình, rồi hôm sau rước Tôn giả về nhà với lễ nghi vô 
cùng huy hoàng trọng thể. Ông mời Tôn giả ngồi trên một bảo tọa lộng lẫy và cúng dường Tôn giả 
vòng hoa thơm cùng hương liệu rồi thiết đãi đủ loại cao lương mỹ vị, lại dâng loại vải vóc rất sang 
trọng vừa đủ cho ba y. Tôn giả liền suy nghĩ:"Vinh dự này dành cho Pháp Bảo; nó không thích hợp 
với ta, mà thích hợp với vị Tướng quân Chánh pháp (Dhamma-Senàpati)". 
Thế là đặt thực phẩm vào bình bát và cầm vải vóc, Tôn giả đem đến tinh xá, tặng lễ vật cho Tôn giả 
Sàriputta. Tôn giả này cũng nghĩ như vậy: "Vinh dự này dành cho ngôi Pháp Bảo, nó không thích 
hợp với ta, mà nó chỉ thích hợp duy nhất với bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đấng Pháp 
vương ". Và Tôn giả dâng nó lên đấng Thập lực. Bậc Đạo Sư thấy không còn ai trên Ngài nữa, nên 
thọ hưởng thực phẩm và nhận số vải vóc để làm ba y. 
Sau đó Tăng chúng bàn luận việc này trong Chánh pháp đường: 
- Này các hiền giả Tỳ kheo, thế là vị điền chủ kia muốn tỏ lòng cung kính trọng vọng đối với Chánh 
pháp nên cúng dường Tôn giả Ànanda là vị Thủ Kho Chánh pháp. Tôn giả này nghĩ mình chưa 
xứng đáng với lễ vật ấy nên trao lại vị Tướng quân Chánh pháp. Tôn giả này cũng nghĩ mình 
không xứng đáng nên dâng lên đức Như Lai. Còn đức Như Lai, thấy không còn ai trên Ngài, biết 
rằng Ngài xứng đáng với lễ vật ấy ở vị trí đấng Pháp vương, nên Ngài đã thọ hưởng thực phẩm và 
nhận số vải để làm ba y kia. Như vậy thực phẩm cúng dường đã tìm được chủ nhân nhờ đi đến 
đúng người có quyền thọ hưởng. 



Bậc Đạo Sư bước vào hỏi Tăng chúng đang bàn luận gì khi ngồi ở đây. Các vị trình với Ngài. Ngài 
bảo: 
- Này các Tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên thực phẩm cúng dường đến đúng vào phần của 
người xứng đáng bằng những cấp bậc tiến lên tuần tự, mà ngày xưa, trước thời đức Phật cũng thế. 
Cùng với những lời này, Ngài kể một chuyện quá khứ. 

* 
Một thời, vua Brahmadatta trị vì rất chân chánh tại Ba La Nại, sau khi đã đoạn trừ các ác nghiệp và 
hành trì Thập vương pháp. Vì thế, tòa án xử kiện của vua trở nên trống rỗng, vua muốn tìm kiếm 
cho ra lỗi lầm của mình, cứ hỏi han mọi người, bắt đầu với những người ở chung quanh ngài, 
nhưng không nơi nào, dù trong các hậu cung, trong kinh thành hay các thôn làng lân cận, ngài 
tìm được nguời nói một lỗi gì cho ngài cả. Sau đó, ngài quyết định đi thăm dò dân chúng vùng quê. 
Vì thế, sau khi giao quyền trị nước cho các triều thần, ngài đem vị Tế sư đi theo ngài. Hai vị cải 
trang du hành xuyên qua quốc độ Kàsi; tuy thế, ngài cũng không thấy ai nói về ngài vì một lỗi gì cả. 
Cuối cùng , ngài đến một làng ở biên địa, ngồi ở một sảnh đường không có cổng vào. Thời đó, một 
vị điền chủ của làng ấy là một phú ông giầu có đến tám trăm triệu đồng tiền, đi cùng một đám tùy 
tùng đông đảo đến một bến tắm, thấy vua ngồi trong sảnh đường kia với thân tướng cao sang và sắc 
da vàng óng. Ông sinh lòng yêu mến ngài, liền đi vào sảnh đường và bảo: 
- Hãy ngồi đây một lát. 
Sau đó ông về nhà, bảo soạn sẵn đủ loại thực phẩm thượng vị, rồi trở lại với đám tùy tùng đông đảo 
mang theo các bình bát đựng thức ăn. 
Cùng lúc ấy, một vị tu khổ hạnh từ vùng Tuyết Sơn đi xuống cũng ngồi xuống đó, vị này đã 
chứng được năm Thắng trí. Và một vị Độc Giác Phật, cũng từ hang núi Nanda hạ sơn đến ngồi đó. 
Vị điền chủ kia đưa nước cho vua rửa tay rồi dọn một đĩa thức ăn thượng hạng đủ loại gia vị thơm 
ngon và đặt trước mặt vua. Ngài nhận và trao cho vị Tế sư Bà la môn, vị Tế sư cầm lên trao cho 
nhà tu khổ hạnh. Nhà tu khổ hạnh bước đến gần vị Độc Giác Phật, tay trái cầm bình đựng thức ăn, 
tay phải cầm bình nước, trước tiên rót nước cúng dường (như chuyện trước), rồi đặt thức ăn vào bát 
vị này. Vị ấy liền ăn ngay, không mời ai cùng chia phần với mình hay xin phép gì cả. 
Khi bữa xong, vị điền chủ suy nghĩ: "Ta dâng thức ăn lên đức vua, ngài trao cho vị Tế sư, vị Tế sư 
trao cho vị tu khổ hạnh, vị tu khổ hạnh lại trao cho vị Độc Giác Phật, và vị Độc Giác Phật đã thọ 
thực ngay mà không xin phép ai nữa. Việc cúng dường này có ý nghĩa gì chăng? Tại sao vị cuối 
cùng thọ thực và không cần xin phép ai hay nhờ ai cho phép? Ta sẽ hỏi lần lượt các vị này". 
Rồi vị ấy lần lượt đến gần mỗi người, đảnh lễ xong liền nói câu ấy và được các vị trả lời: 
Phú ông hỏi: 

1- Ta trông ngài xứng đáng ngôi cao, 
Ngài đến từ cung điện xứ nào, 



Sa mạc vùng này hoang vắng quá, 
Dáng hình ngài quá thật thanh tao. 
 
2- Vì mến thương ngài, ta đã dâng, 
Cao lương khéo chọn lựa vừa ăn: 
Món cơm kia được tài người khéo 
Nấu đổ lên trên món thịt hầm. 
 
3- Thực phẩm ngài cầm lại chẳng ăn, 
Ngài đem tặng vị Bà la môn, 
Lòng đầy cung kính, nay xin hỏi: 
Việc mới làm mang ý nghĩa chăng? 

Đức vua đáp: 
4- Sư trưởng ta đây thật nhiệt thành, 
Việc dù lớn nhỏ vẫn thi hành, 
Nên ta phải tặng phần cơm cúng, 
Xứng đáng Quốc sư, quá thật tình. 

Phú ông hỏi: 
5- Dù vua cũng trọng Bà la môn 
Xin nói, sao ngài lại chẳng ăn, 
Một đĩa cao lương tài nấu khéo, 
Người đổ đầy trên món thịt ngon? 
 
6- Ngài chẳng hiểu thông nghĩa cúng dường, 
Song ngài đem tặng vị hiền nhân, 
Với lòng kính trọng, nay xin hỏi, 
Việc ấy ngài làm có nghĩa chăng? 

Tế sư đáp: 
7- Ta có gia đình với vợ con, 
Ta thường cư trú tại gia môn, 
Dục tham vua chúa ta điều phục, 
Tham dục riêng ta vẫn đám hồn. 
 
8- Vói người khổ hạnh, bậc hiền nhân, 
Xưa ở trong rừng vẫn trú thân, 
Già cả, thực hành theo giáo lý, 
Nên ta cầm thực phẩm đem dâng. 

Phú ông hỏi: 



9- Nay ta xin hỏi bậc hiền nhân, 
Ở dưới da ngài lộ rõ gân, 
Vói móng mọc dài, đầu tóc rối, 
Cái đầu dơ bẩn lẫn hàm răng. 
 
10- Ngài chẳng màng đời sống thế gian, 
Hỡi người đơn độc trú rừng hoang, 
Tôn sư nay có gì ưu thắng, 
Mà phải đem lương thực cúng dâng? 

Vị khổ hạnh đáp: 
11- Ta đào củ cải, tỏi, hành hoang, 
Cỏ, lá, bạc hà, vẫn kiếm luôn, 
Nhặt hạt cải đen, rung lúa dại, 
Trải ra phơi nắng thật khô dòn. 
 
12- Ngó sen, dược thảo, táo, chà là, 
Am-lạc, mật ong, miếng thịt thừa, 
Là của ta dành phần kiếm được, 
Rồi làm thành món hợp cho ta. 
 
13- Ngài không, lão nấu, lão nhiều hàng, 
Ngài chẳng có chi, lão buộc ràng, 
Thế sự bao điều, ngài giải thoát, 
Món cơm ngài hưởng đúng công bằng. 

Phú ông hỏi: 
14- Xin hỏi, ngồi kia bậc Trí hiền, 
Mọi nguồn dục vọng thảy nằm yên, 
Món cơm nấu khéo đầy ngon ngọt, 
Có kẻ đem phần thịt đổ lên. 
 
15- Ngài nhận và ngon miệng uống ăn, 
Chẳng mời ai đến để chia phần, 
Đầy lòng kính trọng, nay xin hỏi: 
Việc ấy ngài làm có nghĩa chăng? 

Độc Giác Phật đáp 
16- Không nấu, cũng không bảo nấu dùm, 
Nay không làm hại, trước không làm, 
Vị kia biết rõ ta không của, 
Ta quyết đoạn trừ mọi dục tham. 
 



17- Tay phải vị kia nắm chiếc bình, 
Thức ăn cầm phía trái bên mình, 
Cho ta món thịt hầm người đặt, 
Trên bát cơm ngon thật tốt lành. 
 
18- Chúng nhiều tài sản, lắm kim ngân, 
Bổn phận là đem của phát phân, 
Ai bảo người cho cũng thọ hưởng, 
Ấy là thù địch, chớ phân vân. 

Khi nghe những lời này, vị điền chủ vô cùng hoan hỷ ngâm hai vần kệ cuối cùng: 
19- Thật là ta được một duyên may 
Hạnh ngộ quân vương ngự tới rày, 
Thuở trước ta không hề biết rõ, 
Cúng dường mang phước quá tràn đầy. 
 
20- Đế vương với các Bà la môn, 
Trị nước mà tâm ác dục tràn, 
Các trí nhân tìm cây quả dại, 
Bậc tu hành giải thoát lòng tham. 

Khi vị Độc Giác Phật thuyết giáo cho vị kia xong, liền trở về cõi của Ngài và vị tu khổ hạnh cũng 
thế. Còn nhà vua, sau vài ngày ở lại với vị điền chủ, cũng trở về Ba la nại. 

* 
Khi bậc Đạo sư đã chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 
- Này các Tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên thực phẩm đến tay người xứng đáng, mà trước 
kia cũng vậy. 
Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 
- Vào thời ấy, người điền chủ đã tôn trọng cúng dường Pháp là người điền chủ trong chuyện này, 
Ànanda (A -nan) là vua, Sariputta (Xá lợi phất) là Tế sư và Ta chính là vị tu khổ hạnh trên vùng 
Tuyết Sơn. 

-ooOoo- 
 
 
 



Chương XV Phẩm Hai Mươi Bài Kệ 

 
497- Chuyện bậc Hiền trí Màtanga (Tiền thân Màtanga) 
Lão từ đâu đến, đắp y dơ..... 
Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về vua Udena. 
Vào thời ấy, Tôn giả Pindola Bhàradvàja phi hành từ Kỳ Viên qua không gian, thường đến tránh 
cơn nóng ban ngày trong vườn ngự uyển của vua Udena nước Kosambi. Chuyện kể rằng Tôn giả 
này trong một đời trước đã làm vua, và thọ hưởng một thời gian dài cảnh vinh quang phú quý 
trong chính vườn ngự uyển kia cùng đám hầu cận. Nay nhờ công đức thiện nghiệp ông đã tạo được, 
nên ông thường đến tọa Thiền tại đây, tránh cơn nóng ban ngày và hưởng được cực lạc do chứng 
đắc Thánh quả. 
Một hôm ông vào chỗ đó ngồi dưới một cây Sala đang trổ hoa sung mãn, thì vua Udena đi vào 
vườn với một đoàn tùy tùng đông đảo. Suốt bảy ngày trước vua uống rượu say nên muốn vào ngự 
viên giải trí. Vua nằm trên vương sàng trong cánh tay của một nàng cung nữ và được dỗ dành cho 
chóng ngủ thiếp đi. Sau đó đám nữ nhạc ngồi ca hát quanh vua đặt nhạc khí xuống, vừa đi quanh 
quẩn trong vườn ngự uyển vừa nhặt hoa trái. Dần dần họ thấy vị Trưởng lão ấy nên bước lên,đảnh 
lễ vị ấy và ngồi xuống. Vị Trưởng lão ngồi tại chỗ đó thuyết pháp cho họ nghe. Nàng cung nữ 
kia đổi cánh tay để thức vua dậy, vua hỏi: 
- Bầy tiện tỳ kia đi đâu cả rồi? 
Nàng đáp: 
- Chúng đang ngồi vòng quanh một nhà tu khổ hạnh. 
Vua nổi cơn thịnh nộ, đi đến gặp vị Trưởng lão và mạ lỵ phỉ báng: 
- Đi ngay, ta muốn kẻ kia phải bị bầy kiến xé xác ra! 
Thế là trong cơn thịnh nộ, vua truyền đem một thúng kiến đỏ đến rải tung trên thân thể vị Trưởng 
lão. Song vị này đã bay lên không gian, và thuyết giáo cho vua xong, trở về Kỳ Viên hạ xuống trước 
cổng Hương phòng. Đức Như Lai hỏi: 
- Ông từ đâu đến? 
Tôn giả ấy kể lại sự việc trên. Ngài bảo: 
- Này Bhàradvàja, đây không phải là lần đầu tiên vua Udena nổi sân hận và lăng mạ một kẻ tu 
hành, mà trước kia cũng đã như thế. 



Rồi theo lời thỉnh cầu của vị Trưởng lão, Ngài kể một chuyện quá khứ. 
* 

Một thời, khi vua Brahmadatta lên ngôi tại Ba La Nại; bậc Đại sĩ sinh làm con trai của một người 
Chiên đà la (Candàla: hạ đẳng tiện dân) ở ngoại thành, họ đặt tên ngài là chú voi Màtanga. Sau đó 
ngài thông đạt trí tuệ, danh tiếng lan truyền khắp nơi là bậc Hiền trí Màtanga. 
Lúc bấy giờ có một nàng tên Dittha- Mangalikà (Người thấy các Điềm lành), con gái của một vị 
thương nhân thành Ba La Nại, cứ một hoặc hai tháng một lần, thường vào ngự viên vui đùa 
cùng đám bạn đồng hành đông đảo. 
Một ngày kia, bậc Đại sĩ đi vào thành, liền gặp Dittha-Mangalikà, ngài bước sang một bên vàđứng 
im phăng phắc. Từ sau búc màn, Dittha trông thấy ngài và hỏi: 
- Ai đó? 
- Thưa cô nương, một kẻ Chiên đà la. 
- Hừ, nàng đáp,- ta đã thấy nhằm một vật mang điềm xui xẻo. 
Rồi nàng rửa mắt bằng nước hoa và quay đi. Đám người đi với nàng la lớn: 
- Này tên bần cùng hèn hạ kia, mày đã làm chúng ta mất phần cơm rượu miễn phí hôm nay. 
Trong cơn giận dữ, họ lấy tay chân đấm đá bậc Hiền trí Màtanga, khiến cho ngài bất tỉnh rồi bỏđi. 
Sau một lát ngài hồi tỉnh và nghĩ thầm: "Đám người đi theo Dittha-Mangalika đã vô cớ đánhđập ta, 
một kẻ vô tội. Ta quyết sẽ không nhúc nhích cho đến khi ta chiếm được nàng, chẳng chịuđi trước 
một chút nào cả". 
Với quyềt định này, ngài bước đi đến trước cửa nhà cha nàng. Khi đám gia nhân hỏi tại sao ngài 
nằm đó, ngài đáp: 
- Ta chỉ muốn được nàng Dittha-Mangalikà mà thôi. 
Một ngày trôi qua, rồi hai, ba, tư, năm, sáu, quyết định của chư Phật thường thường không sao lay 
chuyển được; vì thế vào ngày thứ bẩy họ phải đem cô gái ra trao cho ngài. Sau đó nàng bảo: 
- Nào đứng lên chàng ơi, ta cùng đi về nhà chàng đi! 
Song ngài đáp: 
- Cô nương ôi, ta vừa bị bọn người nhà nàng đánh đập nên thân, nay ta yếu lắm, nàng hãy cõng ta 
trên lưng và mang đi. 
Nàng làm theo lời ấy ngay trước mặt mọi người dân trong thành và nàng cứ tiến dần từ thành đô đi 
đến vùng tiện dân Chiên đà la cư trú. 



Ở đó trong vài ngày, bậc Đại Sĩ giữ nàng lại mà không chút nào xâm phạm các luật lệ của giai cấp. 
Rồi ngài suy nghĩ: "Chỉ bằng cách từ bỏ thế tục, chứ không còn cách nào khác, ta mới có thể cho cô 
nương này thấy cảnh vinh hiển tột bậc và cho nàng hưởng những lễ vật cao sang nhất". Vì thế ngài 
bảo nàng: 
- Này nương tử, nếu ta không vào rừng kiếm ăn thì chúng ta không thể sống được. Vậy ta muốn 
vào rừng, nàng hãy đợi cho đến khi ta về; song đừng có lo âu gì cả. 
Ngài ra lệnh cho gia nhân không được sao nhãng đối với nàng, rồi đi vào rừng, sống cuộc đời 
người tu hành, rất nhiệt tâm tinh tấn; vì vậy trong bẩy ngày, ngài tu tập và thành tựu Tám thiền 
chứng và Năm thắng trí. Sau đó ngài suy nghĩ: "Nay ta đã có thể bảo vệ Dittha-Mangalikà được 
rồi". 
Nhờ thần thông lực, ngài trở về và hạ xuống cổng làng Chiên đà la, từ đó đi vào nhà Dittha 
Mangalikà. Khi nghe tin ngài trở về, nàng bước ra và òa lên khóc bảo: 
- Tại sao chàng bỏ thiếp và đi tu khổ hạnh? 
Ngài đáp: 
- Này nương tử, đừng lo gì cả. Nay ta có thể làm cho nàng vinh quang hơn trước kia nữa! Vậy nàng 
có chịu nói lên giữa mọi người đúng lời này: Phu quân ta không phải là Màtanga, mà là một đấng 
Đại Phạm thiên chăng? 
- Thưa phu quân được, thiếp xin nói điều ấy. 
- Tốt lành thay, khi dân chúng hỏi: Chồng nàng đâu? Nàng trả lời: Chàng đã đi lên Phạm Thiên giới. 
Nếu họ lại hỏi: Thế khi nào chàng về? Nàng phải đáp: Trong bảy ngày nữa, chàng sẽ về, xuyên qua 
mặt trăng tròn đầy của đêm rằm. 
Cùng với những lời này, ngài đi vào vùng Tuyết Sơn. Lúc bấy giờ, Dittha Mangalikà nói 
nhữngđiều nàng đã được căn dặn khắp nơi ở Ba la nại giữa quần chúng đông đảo. Dân chúng tin 
ngay lời ấy , bảo nhau: 
- Ngài là đấng Đại Phạm thiên, nên đã không đến thăm viếng Dittha, nhưng mọi việc sẽ như vầy 
như vầy. 
Vào đêm trăng rằm, trong lúc vầng trăng đang di chuyển nửa vời, Bồ Tát hóa thành một vị Phạm 
thiên ở giữa luồng ánh sáng tràn ngập vương quốc Kàsi và kinh thành Ba la nại đến mười hai dặm, 
băng ngang qua mặt trăng và giáng trần. Ngài đi vòng quanh kinh thành Ba la nại ba lần, được dân 
chúng đông đảo tỏ lòng sùng bái bằng các vòng hoa thơm và hương liệu khác rồi quay mặt về 
hướng ngôi làng Chiên đà la. 
Những người ngưỡng mộ Phạm Thiên tụ tập cùng nhau đi về phía làng Chiên đà la ấy. Họ bao phủ 
căn nhà của Dittha Mangalikà bằng màu vải trắng tinh, lau sàn nhà bằng bốn loại hương thơm, rải 
hoa khắp nơi, đốt trầm hương, trương một tấm vải làm mái che, đặt một bảo tọa rực rỡ, thắp đèn 
dầu thơm, rắc lớp cát mịn như phiến bạc rồi treo đèn kết hoa và cờ xí rợp trời. 



Trước gian nhà được trang hoàng lộng lẫy thế kia, bậc Đại Sĩ bước vào và ngồi một lát trên bảo tọa. 
Lúc ấy Dittha-Mangalìka đang có kinh kỳ. Ngài lấy ngón tay trỏ rờ vào rốn nàng và nàng thụ thai. 
Sau đó bậc Đại Sĩ bảo nàng: 
- Này hiền thê, nàng đã thụ thai, nàng sẽ sinh ra một con trai, nàng và con trai nàng sẽ được phú 
quý tột bậc, nước rửa chân nàng sẽ được vua chúa dùng làm lễ quán đảnh (lễ rảy nước thánh phong 
vương) cõi Diêm Phù Đề (Ấn Độ), nước nàng tắm sẽ là thứ tiên dược trường sinh bất tử, người nào 
rảy nước đó lên đầu sẽ thoát khỏi mọi thứ bệnh tật và không gặp điềm xui xẻo, những kẻ nào được 
đặt đầu dưới chân nàng và kính lễ nàng, sẽ dâng lên một ngàn đồng tiền vàng. Những kẻ nào được 
đứng gần đủ để có thể nghe nàng nói và kính lễ nàng sẽ dâng lên một trăm đồng; kẻ nào được đứng 
để trông thấy nàng và kính lễ nàng sẽ dâng một đồng rupee. Vậy nàng hãy tỉnh giác giữ mình cẩn 
thận! 
Cùng với lời khuyến giáo này, trước mặt một đám đông, ngài đứng dậy và lại đi vào mặt trăng. 
Những người sùng bái Phạm thiên tụ tập nhau lại và đứng đó suốt đêm, sáng hôm sau họ mời nàng 
lên chiếc kiệu bằng vàng và đội lên đầu nàng , rước nàng vào kinh đô. Một đám đông dân chúng 
chạy đến phía nàng kêu lớn: 
-Kìa! Hoàng hậu của đấng Phạm thiên! 
Rồi cúng bái nàng với các hoa thơm và nhiều thứ nữa, những kẻ nào được phép đặt đầu dưới chân 
nàng và kính lễ đều dâng lên một túi tiền một ngàn đồng, người nào đứng gần nàng và kính lễ thì 
dâng một trăm, người nào đứng đủ nhìn thấy được nàng và kính lễ thì dâng một rupee. Cứ vậy họ 
tiến dần khắp thành Ba la nại, rộng mười hai dặm và thu được tổng số một trăm tám chục triệu 
đồng. 
Sau khi đi xung quanh thành như vậy, họ rước nàng vào nội thành, dựng lên một ngôi đình lớn vây 
màn chung quanh, mời nàng yên nghỉ tại đó giữa cảnh huy hoàng vinh quang như thế. Tới 
ngôi đình, họ bắt đầu xây bảy cổng vào thật lớn và dựng một cung điện bảy tầng, họ đã tạo được 
nhiều công đức mới dành phần họ vậy. 
Cũng trong ngôi đình ấy Dittha-Mangalikà sinh hạ con trai. Vào ngày đặt tên hài nhi, các Bà la 
môn tụ họp nhau và đặt tên nó là Mandavya Kumàra hay Vương tử của Ngôi Đình, vì nó được sinh 
ra tại đó. Độ mười tháng, lâu đài kia đã được xây xong, từ đó nàng vào ở trong lâu đài vô cùng vinh 
hiển và Vương tử Mandavya lớn lên giữa cảnh huy hoàng tột bực. 
Khi hài nhi được bẩy tuổi, những bậc thầy danh tiếng nhất khắp toàn cõi Diêm phù đề (Ấn Độ) tụ 
tập lại và dạy cậu ba tập Vệ Đà. Từ mười sáu tuổi cậu trai đã cúng dường thực phẩm cho các Bà la 
môn, và mười sáu ngàn Ba la môn được cúng dường liên tục ; tại cổng thành thứ tư có dàn binh bố 
trận, các vật cúng dường được phân phát cho các vị Bà la môn. 
Bấy giờ vào một ngày Đại hội, dân chúng chuẩn bị một số lớn cháo gạo, rồi mười sáu ngàn Bà la 
môn ngồi tại cổng thành thứ tư có dàn binh bố trận kia, và dùng món cháo ấy cùng với món bơ tươi 
màu vàng óng ánh, nước đường pha mật ong đặc, và chính vị vương tử trang điểm ngọc châu sáng 
rực rỡ mang đôi hài vàng dưới chân, cầm chiếc gậy vàng ròng trong tay, vừa đi quanh vừa chỉ dẫn: 



- Này bơ đây, mật ong đây. 
Vào lúc ấy bậc hiền trí Màtanga đang ngồi trong thảo am ở vùng Tuyết Sơn, và hướng tầm tứ vào 
việc xem xét những gì xảy ra cho con trai của nàng Dittha-Mangalikà. Khi nhận thấy cậu con 
trai đang đi lạc tà đạo, ngài suy nghĩ: "Hôm nay ta sẽ đi giáo hóa cho cậu bé kia và dạy cho nó biết 
cúng dường như thế nào để lễ vật bố thí ấy sẽ mang lại kết quả lớn". 
Ngài liền bay qua không gian đến hồ Anotatta, rửa mặt mũi và súc miệng rồi khi đứng tại địa phận 
Manosila (thuộc vùng Tuyết Sơn) ngài khoác đôi tấm y vàng vào quấn thắt lưng quanh người, 
rồi đắp phấn tảo y (áo may bằng giẻ rách) ra ngoài, cầm bình bát đất, phi hành qua không gian đến 
cổng thứ tư ấy, nơi đó ngài hạ xuống ngay cạnh Bố thí đường, và đứng một bên. Đang lúc 
Mandavya nhìn quanh quẩn, chợt thấy ngài liền kêu to: 
- Lão từ đâu đến, hỡi kẻ khổ hạnh kia, lão là kẻ hạ liệt bị bỏ rơi vô thừa nhận, một thứ yêu quỷ chứ 
không phải là người đó chăng? 
Rồi cậu ngâm vần kệ đầu: 

1- Lão từ đâu đến đắp y dơ, 
Người ngợm tồi tàn tựa quỷ ma, 
Giẻ rách làm y quàng trước ngực, 
Lão là ai? Chẳng xứng phần quà! 

Bậc Đại Sĩ lắng nghe, rồi với lòng từ mẫn, ngài đáp lời cậu qua vần kệ thứ hai: 
2- Vương tử! Thức ăn đã sẵn bày, 
Mọi người ăn uống hưởng no say: 
Bọn ta, ngài biết thường sinh sống 
Bằng thứ tìm ra bởi gặp may. 
Xin đứng lên cho người hạ tiện 
Hưởng phần thọ thực chút gì đây. 

Tiếp theo Mandavya ngâm vần kệ thứ ba: 
3- Phần các La môn hưởng phước ân, 
Này đây thực phẩm chính tay dâng 
Thí tài cúng với lòng thành kính. 
Thôi cút! Ai đưa lão cán chân? 
Chẳng có phần cho người hạ tiện,  
Kẻ hèn kia hãy bước đi luôn! 

Vì nghe thế bậc Đại Sĩ ngâm vần kệ: 
4- Mọi nơi cao thấp họ gieo trồng, 
Mong gặt quả trên đám ruộng đồng: 
Chánh đạo này đây, xin bố thí, 
Sau ngài xứng đáng hưởng phần công. 



Sau đó Mandavya đáp kệ: 
5- Ta biết đất ta muốn cấy trồng, 
Những vùng xứng đáng hạt đâm bông, 
La môn quý tộc, thông kinh thánh: 
Là đất lành phong phú ruộng đồng. 

Rồi bậc Đại Sĩ lại ngâm hai vần kệ: 
6- Ngạo mạn giống dòng quá tự kiêu, 
Tham sân si, uống rượu say nhiều, 
Người tâm chứa đủ sai lầm ấy,  
Là đất hoang cằn để hạt gieo. 
 
7- Ngạo mạn giống dòng quá tự kiêu, 
Tham sân si, uống rượu say nhiều, 
Người tâm chứa đủ sai lầm ấy,  
Là đất hoang cằn để hạt gieo. 

Bậc Đại Sĩ cứ ngâm đi ngâm lại những lời kệ ấy mãi, song cậu trai nổi giận và kêu lớn: 
- Lão này nói quàng xiêng quá nhiều rồi; những người gác cổng đi dâu cả mà không tống cổ lão ra? 
Rồi cậu ngâm kệ: 

8- Này Bran-da! Hỡi U-paj-jhà! 
Ta bảo, đâu rồi Up-ti-ya, 
Trừng phạt lão này, cho lão chết, 
Tên hèn hạ, tống cổ ngay ra. 

Bọn gia nhân nghe tiếng cậu gọi, liền chạy đến ngay kính lễ cậu rồi hỏi: 
- Tâu Chúa công, chúng tiểu nô phải làm gì đây? 
- Thế các người không thấy tên hạ liệt tồi tàn này sao? 
- Tâu Vương tử không, chúng tiểu nô không biết lão đã tới đây lúc nào cả, chắc chắn lão là tên lừa 
bịp xảo trá rồi ! 
- Nào, vậy sao các người còn đứng đó? 
- Tâu Chúa công, vậy chúng tiểu nô phải làm gì đây? 
- Sao ư? Phải vả vào mồm lão! Bẻ hàm lão ra, lấy roi gậy đánh cho nát lưng, trừng phạt lão đi, tóm 
lấy cả tên khốn kiếp này, quăng lão xuống, tống lão ra khỏi đây ngay! 



Song trước khi bọn chúng đến gần ngài, bậc Đại Sĩ đã bay lên không, vừa đứng vững ở đó vừa 
ngâm kệ: 

9- Phỉ báng Hiền nhân! Lợi ích bằng 
Với khi nuốt ngọn lửa đang hồng, 
Hay là sắt cứng, đưa răng cắn, 
Đào núi, mà dùng móng vuốt không? 

Sau khi thốt những lời này xong, bậc Đại Sĩ vụt lên cao trong khi cậu trai và đám Bà la môn ngơ 
ngác nhìn theo. 

* 
Bậc Đạo Sư ngâm kệ để giải thích việc này: 

10- Nói vậy, Màtanga trí nhân, 
Bậc phò chánh đạo, lý thuần chân, 
Rồi ngài bay bổng trên không khí 
Trước mắt nhìn theo của đám đông. 

* 
Ngài quay mặt về hướng Đông, hạ xuống một đường phố với ý định làm cho dấu chân ngài được 
nhìn thấy, nên ngài khất thực gần Đông môn. Lúc ấy, sau khi đã nhận được một số thực phẩm đủ 
loại, ngài ngồi xuống một sảnh đường và bắt đầu ăn. 
Song các thần linh trong kinh thành chợt đến, thấy rằng vua này đã nói năng như vậy làm phiền 
nhiễu vị Hiền nhân của các vị, là điều không thể dung thứ được, nên vị thần cao niên nhất trong 
bọn chụp lấy cổ Mandavya và vặn tréo, các quỷ kia lại chụp lấy cổ các Bà la môn ấy và vặn luôn. 
Song vì thương cảm Bồ Tát, các vị ấy không giết Mandavya, các vị bảo: 
- Đó là con trai của ngài. 
Và các vị chỉ hành hạ cậu ta thôi. Đầu của Mandavya bị vặn tréo ra đằng sau vai, tay chân cậu cứng 
đờ, mắt trợn trừng như thể chết rồi, cậu nằm rũ liệt tại đó. Các Bà la môn kia quay cuồng vật vã, 
mồm chảy nước miếng tràn ra. Dân chúng đến báo tin cho bà Dittha-Mangalikà: 
- Tâu lệnh bà, có chuyện chẳng lành xẩy ra cho vương tử! 
Bà vội chạy đến thấy cậu trai liền kêu lớn: 
- Ôi sao lại thế này? 
Rồi bà ngâm kệ: 

11- Vặn tréo đầu con khỏi bả vai, 
Kìa sao con duỗi cánh tay dài, 



Bơ vơ mắt trắng dường như chết, 
Kẻ hại con mình đó chính ai? 

Khi ấy những người đứng ngoài xem liền ngâm kệ nói cho bà biết chuyện kia. 
12- Ẩn sĩ đây khoác áo dơ, 
Tồi tàn người ngợm tợ yêu ma, 
Y bằng giẻ rách quàng ngang ngực, 
Chính kẻ hành hung quý tử bà. 

Nghe vậy bà suy nghĩ. "Chắc chắn đó là bậc Hiền nhân Màtanga, không ai khác có thần lực như 
vậy. Song một người thủy chung và đầy thiện ý đối với mọi loài, chẳng bao giờ lại bỏ đi để cho 
những kẻ này phải chịu sự hành hạ thế kia. Nay không biết ngài đã đi hướng nào?" Bà hỏi câu này 
qua vần kệ sau: 

13- Về hướng đi nào, bậc Trí nhân? 
Trả lời ta, hỡi các vương tôn! 
Chúng ta đi chuộc cho lầm lỗi, 
Để giúp con ta được tỉnh hồn. 

Các chàng trai kia đáp lời bà theo cách này: 
14- Bậc Hiền vụt hiện giữa không gian, 
Như thể vầng trăng giữa tối rằm, 
Đẹp mặt thay, ngài sùng Chánh đạo! 
Phương Đông theo hướng ấy lên đàng. 

Khi họ đáp như thế bà liền bảo: 
- Ta quyết sẽ đi tìm phu quân ta. 
Rồi bà ra lệnh đem theo bà nhiều bình vàng và chén vàng, rồi được một đám tỳ nữ vây quanh, bà 
ra đi, tìm thấy nơi có dấu chân của ngài đã in xuống đất, bà cứ theo dấu chân này cho đến khi bà 
gặp ngài đang ngồi trên một chỗ kia và ăn cơm. Đi đến gần ngài, bà đảnh lễ rồi đứng im. Khi thấy 
bà, ngài đặt miếng cơm vào bát. Dittha-Mangalikà rót nước lên tay ngài từ chiếc bình vàng, ngài 
lập tức rửa tay và súc miệng. Sau đó bà hỏi: 
- Ai đã làm việc tàn ác này cho con trai của thiếp? 
Và bà ngâm kệ: 

15- Vặn tréo đầu con khỏi bả vai, 
Kìa sao con duỗi cánh tay dài, 
Bơ vơ mắt trắng dường như chết, 
Kẻ hại con mình đó chính ai? 

Các vần kệ sau đây là lời đối đáp xen kẽ nhau giữa hai vị: 



Bậc trí: 
16- Quỷ linh đủ đại lực uy thần 
Đẹp mắt theo hầu các trí nhân, 
Chúng thấy con nàng sân, ác ý, 
Nên hành xử nó chính vì nàng. 

Bà hoàng: 
17- Chính các thần linh tạo việc trên, 
Hiền nhân đừng phẫn nộ thân hèn, 
Xin ngài từ mẫn vì con thiếp, 
Quy ngưỡng từ nay dưới gót sen. 

Bậc trí: 
18- Tâm ta, hãy biết, chẳng tiềm tàng, 
Từ trước đến giờ, ý hận sân, 
Con trẻ không thông ba Thánh điển, 
Vì đầy vọng tưởng , ngập kiêu căng. 

Bà hoàng: 
19- Con người có thế, hỡi hiền nhân, 
Bỗng chốc trí khôn hóa tối tăm, 
Tha lỗi thiếp này, thưa Trí giả, 
Bậc hiền không để khởi hờn căm. 

Bậc Đại Si được bà xoa dịu bằng lời lẽ như vậy, liền đáp: 
- Được, ta sẽ cho nàng thứ tiên dược trường sinh bất tử để đuổi bọn quỷ ma ấy đi xa. 
Rồi ngài ngâm kệ: 

20- Chút của thừa này, hãy lấy mang, 
Cho Man-da khốn khổ phần ăn, 
Con nàng sẽ mạnh mau bình phục, 
Bọn quỷ tha mồi, được thoát thân. 

Khi bà nghe những lời này của bậc Đại Sĩ liền đưa chiếc bình bát vàng ra và nói: 
- Xin phu quân hãy cho thiếp thuốc tiên bất tử ấy. 
Bậc Đại Sĩ đổ vào đó một ít cháo còn lại và bảo: 
- Hãy đổ một nửa cháo này vào mồm con nàng, còn lại thì trộn với nước rồi đổ vào mồm các Bà la 
môn kia, chúng sẽ được bình phục cả. 



Rồi ngài đứng lên đi về phía vùng Tuyết Sơn. 
Bà mang bình ấy trên đầu và kêu: 
- Ta đã được thuốc tiên bất tử rồi! 
Khi đến nhà, trước hết bà đổ một ít vào miệng con trai bà. 
Quỷ thần liền chạy trốn, vua đứng dậy, phủi bụi bặm rồi hỏi: 
- Cái gì đây mẹ? 
- Con đã biết rõ những việc con làm rồi, nay hãy nhìn tình cảnh khốn khổ của đám người khất thực 
nhà ta kia kìa! 
Khi cậu nhìn thấy bọn ấy, lòng cậu đầy ân hận. Rồi mẹ cậu bảo: 
- Này Mandavya yêu quý, con thực là kẻ ngu si không biết bố thí cách nào để của bố thí ấy mang 
lại kết quả tốt. Bọn này không xứng đáng với lòng hào phóng của con đâu, chỉ những vị nào như 
bậc Hiền nhân Mantaga là xứng đáng thôi. Từ nay về sau đừng đem cái gì cho những ác nhân như 
bọn này, mà chỉ nên bố thí cúng dường những người đức hạnh. 
Rồi bà ngâm kệ: 

21- Man-da, tiểu trí thật ngu đần, 
Chẳng biết lúc nào đáng bố ân: 
Con cúng dường bao người trọng tội, 
Lũ người vô độ, bọn tà nhân! 
 
22- Xiêm áo bằng da mớ tóc xù, 
Miệng như giếng cũ, có tràn bờ, 
Hãy nhìn giẻ rách bầy kia mặc! 
Các thứ này không cứu lũ ngu! 
 
23- Hễ khi tham dục với cuồng sân, 
Được tống ra ngoài các thế nhân, 
Bố thí hiền nhân thanh tịnh ấy, 
Quả nhiều cho việc đã làm ăn. 

- Vậy từ nay về sau con đừng bố thí cho hạng người ác như thế này, mà chỉ nên bố thí cúng dường 
những kẻ nào ở trên đời này đạt Tám Thiền chứng, là những nhà tu khổ hạnh, các Sa môn, Bà la 
môn chân chính đã chứng Năm Thắng trí, các vị Độc Giác Phật. Này con, để mẹ đưa loại thuốc tiên 
bất tử này cho bọn gia nhân của ta đây và làm chúng bình phục. 
Nói vậy xong, bà lấy miếng cháo thừa ấy đổ vào một bình nước và rẩy lên miệng mười sáu ngàn Bà 
la môn kia. Mọi người đều đứng dậy và phủi hết bụi bặm. 



Sau đó, vì các Bà la môn này đã phải nếm thức ăn thừa của một kẻ Chiên đà la, nên bị các Bà la 
môn khác tống xuất ra khỏi giai cấp ấy. Đầy ô nhục, bọn họ rời thành Bà la nại và đi về vương 
quốc Mejjha, tại đây họ ở chung với vua xứ đó. Còn Mandavya vẫn ở chốn cũ. 
Vào thời đó có một Bà la môn tên là Jàtimanta, là một kẻ tu hành, ở gần kinh thành Vettavati trên 
bờ sông có cùng tên ấy, ông là kẻ rất kiêu mạn về dòng dõi của mình. Bậc Đại Sĩ liền đến đó, quyết 
đập tan lòng kiêu mạn của người kia, ngài dựng am trú ngụ gần đó, sống ở phía thượng nguồn con 
sông. 
Một hôm sau khi xỉa răng xong, ngài thả cái tăm xuống dòng nước; cố ý để cho nó vướng vào búi 
tóc của Jàtimanta, vì vậy, trong khi kẻ ấy đang tắm trong dòng nước sông, cái tăm ấy vướng vào 
búi tóc ông. 
- Đồ súc sinh! 
Ông nói, trong khi thấy cái tăm: 
- Nó từ đâu đến đây với cái đồ phá hoại này. Ta phải tìm xem. 
Ông liền đi ngược dòng, khi thấy bậc Đại Sĩ liền hỏi: 
- Ông thuộc giai cấp nào? 
- Ta là một Chiên đà la. 
- Có phải ông đã thả cây tăm xuống sông chăng? 
- Chính phải? 
- Đồ súc sinh, quân tồi tàn hạ đẳng! Đồ mắc dịch, không được ở đây! Mà phải đi xuống chỗ hạ lưu 
kia. 
Song khi ngài xuống ở vùng hạ lưu, cái tăm ngài thả trôi ngược dòng nước, vẫn vướng vào tóc 
Jàtimanta. Ông mắng: 
- Quân đáng nguyền rủa! Nếu ngươi ở đây trong bảy ngày nữa , đầu ngươi sẽ tan thành bảy mảnh. 
Bậc Đại Sĩ suy nghĩ:" Nếu ta buông mình theo cơn thịnh nộ với gã này, thì ta không giữ được công 
đức, song ta sẽ tìm cách phá tan lòng kiêu mạn của gã". 
Vào ngày thứ bảy, ngài ngăn cản mặt trời mọc, cả trần gian đều tối tăm nên dân chúng kéo đến vị 
tu khổ hạnh Jàtimanta và hỏi: 
- Thưa Tôn giả, có phải chính ngài ngăn cản mặt trời mọc chăng? 
Gã đáp: 
- Việc đó không phải do ta làm, mà có một lão Chiên đà la sống gần bờ sông, chắc lão ấy làm đấy. 



Sau đó dân chúng đến gặp bậc Đại Sĩ và hỏi lại: 
- Thưa Tôn giả, có phải chính Tôn giả ngăn cản mặt trời mọc chăng? 
Ngài đáp: 
- Này các hiền hữu, chính phải! 
- Tại sao thế? Họ hỏi. 
- Vị tu khổ hạnh được các hiền hữu quý mến đã phỉ báng ta, một người vô tội, vậy khi nào vị đó 
đến quỳ dưới chân ta để xin thương xót, thì ta mới để cho mặt trời mọc lên. 
Dân chúng đi kéo lê kẻ ấy rồi thả ông xuống trước chân bậc Đại Sĩ và cố sức vỗ về ngài vừa nói: 
- Thưa Tôn giả, xin cho mặt trời mọc. 
Song ngài đáp: 
- Ta không thể để mặt trời mọc được vì nếu ta làm như thế, đầu kẻ này sẽ vỡ thành bảy mảnh. 
Họ hỏi: 
- Thưa Tôn giả, vậy chúng tôi phải làm gì? 
- Hãy đem cho ta một cục đất! 
Họ đem lại một cục đất. 
- Nào, hãy đặt cục đất lên đầu kẻ khổ hạnh này, rồi kéo gã xuống nước. 
Sau khi sắp đặt mọi việc này xong, ngài để cho mặt trời mọc lên. Vừa khi mặt trời được di chuyển 
tự do, cục đất nứt thành bảy mảnh, còn kẻ tu khổ hạnh nhảy tùm xuống nước. 
Sau khi đã hàng phục gã như vậy, bậc Đại Sĩ suy nghĩ: Mười sáu ngàn Bà la môn kia hiện ở đâu?" 
Ngài nhận ra bọn ấy đang ở với vua Mejjha, và cũng quyết định đi hàng phục họ, nên dùng thần lực, 
ngài hạ xuống vùng ngoại thành, cầm bình bát trong tay, đi khất thực. Khi các Bà la môn thấyđược 
ngài, họ bảo nhau: 
- Chỉ để lão ở đây 2 ngày thôi là lão sẽ làm ta mất nơi nương tựa! 
Bọn ấy vội vàng chạy đến yết kiến vua và kêu to: 
- Tâu đại vương, có một lão khoác lác đại bịp đến đây, xin hãy bỏ tù lão! 
Vua rất sẵn sàng. Còn bậc Đại Sĩ với bát thức ăn đủ loại đang ngồi ăn bên bức thành trên một chiếc 
ghế dài. Tại đó trong khi ngài đang bận ăn uống, đám thị vệ của vua tìm đến, lấy kiếm đánh ngài 
rồi giết đi. Sau khi mạng chung, ngài tái sanh lên cõi Phạm Thiên. 



Chuyện kể rằng, trong kiếp này Bồ tát là một " người luyện thú mongoose" (một giống chồn ở 
Ấn Độ) và ngài phải chịu chết vì công việc hạ tiện này. Các vị thần nổi giận liền trút xuống toàn 
vương quốc Mejjha một trận lửa tro nóng rực quét sạch nước ấy ra khỏi các nước kia. 
Vì thế có lời lưu truyền: 

24. Người ta kể chuyện cả non sông 
Của xứ Mejjha phải diệt vong, 
Nước kia bị xóa tan bờ cõi 
Vì giết Mà-tan, bậc lẫy lừng. 

* 
Khi bậc Đạo Sư đã chấm dứt Pháp thoại này. Ngài bảo: 
- Đây không phải là lần đầu tiên vua Udena phỉ báng các vị tu khổ hạnh, mà xưa kia cũng thế. 
Rồi Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Vào thời ấy, vua Udena là Mandavya và Ta chính là bậc Hiền trí Màtanga. 

-ooOoo- 
498. Chuyện Đôi Bạn Citta-Sambhùta (Tiền thân Citta-Sambhùta) 
Chóng chầy thiện nghiệp đều mang quả..... 
Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về hai người bạn đồng tu của Tôn giả Mahà 
Kassapa (Đại Ca Diếp) sống rất hòa hợp với nhau. 
Chuyện kể rằng đôi bạn này vô cùng thân thiết, đã phân chia mọi thứ cùng nhau hết sức công bình; 
ngay cả khi khất thực, hai vị cũng cùng đi ra và cùng trở về với nhau, hai vị không hề chịu rời nhau. 
Trong Chánh pháp đường, Tăng chúng đang ngồi tán thán tình bằng hữu ấy thì bậc Đạo Sư bước 
vào, hỏi các vị đang bàn luận chuyện gì khi ngồi tại đó. Tăng chúng trình với Ngài... Ngài đáp: 
Này các Tỳ kheo, tình bạn này chỉ trong một đời sống chẳng có gì kỳ lạ cả, vì các bậc trí nhân ngày 
xưa đã giữ được tình bằng hữu vững bền suốt qua cả ba bốn đời sống. 
Nói vậy xong, Ngài kể cho Tăng chúng nghe một chuyện quá khứ. 

* 
Một thuở nọ, trong quốc độ Avanti, tại kinh thành Ujjeni, có vị đại vương trị vì mệnh danh là vua 
Avanti. Thuở ấy một làng Candàla (Chiên đà la: vô loại, hạ đẳng) ở ngoại thành Ujjeni là nơi 
bậcĐại Sĩ ra đời. Một người khác sinh làm con trai của bà dì Ngài. Một cậu bé tên là Citta, cậu kia 
tên là Sambhùta. 



Khi hai cậu bé lớn lên và đã học được nghề quét bằng chổi trong dòng họ Chiên đà la rồi, liền nghĩ 
rằng hai cậu sẽ đi trình diễn nghề này tại cổng thành. Vì thế một cậu biểu diễn tại Bắc môn, một 
cậu tại Đông môn. Bấy giờ trong kinh thành này có hai phụ nữ giỏi nghề xem tướng, một cô là con 
gái một thương nhân, và cô kia là con một tế sư. Hai cô gái ấy đi vui chơi trong công viên, sau khi 
bảo gia nhân đem theo thực phẩm đủ loại cứng, loại mềm, vòng hoa hương liệu, thì ngẫu nhiên một 
cô đi ra cổng Bắc, và một cô ra cổng phía Đông. Khi thấy hai thanh niên Chiên đà la đang biểu diễn 
tay nghề, hai cô hỏi: 
- Chúng là ai đây? 
Rồi hai cô được cho biết đó là hai kẻ Chiên đà la. Hai cô bảo: 
- Thấy điềm này xui xẻo lắm. 
Và sau khi rửa mắt bằng nước hương thơm, cả hai đều đi về. Sau đó, đám dân chúng la lớn: 
- Này bọn hạ đẳng tồi tàn kia, chúng bay đã làm chúng ta mất phần cơm rượu đáng lẽ được hưởng 
miễn phí đấy! 
Chúng đánh đập hai anh em cùng họ ấy một trận nhừ tử, làm cả hai đau đớn ê chề. Khi hai người 
tỉnh dậy liền đi tìm nhau và kể cho nhau nghe tai họa đã đến cho mình, rồi lại kêu gào và cố nghĩ 
cách xem phải làm gì đây. Cả hai suy nghĩ: "Tất cả việc khốn nạn này đã giáng xuống chúng ta chỉ 
vì dòng giống ta sinh ra. Ta sẽ chẳng bao giời làm kẻ Chiên đà la nữa, mà ta phải dấu tung tích 
dòng họ để rồi đi tới Takkasilà, giả dạng các nam tử Bà la môn và học tập tại đó". 
Sau khi quyết dịnh như vậy, cả hai đến chỗ đó, theo đòi học tập với một giáo sư danh tiếng lẫy lừng. 
Thiên hạ đồn vang khắp cõi Diêm phù đề (Ấn độ) rằng có hai nam tử Chiên đà la đang làm thư sinh 
và giấu diếm tung tích gia tộc mình. Bậc Trí nhân Citta học tập thành công, song chàng Sambhùta 
thì không được như thế. 
Một ngày kia có người dân làng mời vị giáo sư ấy với ý định cúng dường thực phẩm cho các Bà la 
môn. Bấy giờ do ngẫu nhiên mưa suốt đêm ấy làm ngập lụt mọi hang hốc trên đường đi. Sáng sớm 
hôm sau, vị thầy giáo gọi Trí giả Citta vào và bảo: 
- Này con , hôm nay thầy không đi được, vậy con đi cùng các nam tử kia, rồi làm lễ chúc phước 
lành và khi con ăn thực phẩm của mình xong, hãy mang về những món để dành cho thầy. 
Do đó, ngài đem các thanh niên Bà la môn khác cùng lên đường. Trong khi các thanh niên tắm rửa 
và súc miệng, dân chúng dọn món cháo gạo đã chuẩn bị sẵn sàng để mời khách quý và bảo: 
- Để cho nó nguội đi. 
Trước khi cháo nguội, đám thanh niên đã đến ngồi xuống. Dân chúng dâng nước cúng dường, rồi 
đặt các bát cháo trước mặt họ. Trí óc Sambhùta có hơi trì độn, nên tưởng cháo đã nguội, liền múc 
một hớp bỏ vào miệng, song nó làm chàng nóng bỏng như cục sắt nóng đỏ. Trong lúc đau đớn, 
chàng quên mất vai trò của mình, liền liếc qua bậc Hiền trí Citta và nói bằng ngôn ngữ của dân 
Chiên đà la: 



- Cháo nóng quá phải chăng? 
Chàng kia quên mất bản thân mình, nên đáp lại theo ngôn ngữ của họ: 
- Nhổ ra , nhổ ra mau! 
Nghe thế, đám thanh niên nhìn nhau bảo: 
- Loại ngôn ngữ gì thế này? 
Lúc ấy bậc Trí giả Citta nói lời chúc lành cho tất cả. 
Khi các chàng trai kia về nhà, họ tụ tập thành tụm năm túm ba và ngồi bàn luận về những từ 
ngữ đã được dùng kia. Khi nhận ra đó là ngôn ngữ của bọn Chiên đà la, họ kêu to: 
- Quân hạ đẳng tồi tàn kia! Chúng bay đã lừa dối cả bọn ta lâu nay, cứ giả dạng làm Bà la môn! 
Rồi họ đánh đập hai vị ấy. Có một người tốt bụng xua đuổi họ ra và nói: 
- Đi ngay! Vết nhục nằm trong huyết thống kia. Phải đi ngay! Đến đâu đó mà làm ẩn sĩ khổ hạnh! 
Rồi các thanh niên Bà la môn trình với thầy giáo rằng, đấy là hai kẻ Chiên đà la giả dạng. 
Hai chàng đi vào rừng sống đời sống khổ hạnh tại đó, sau một thời gian chết đi, tái sanh làm hai 
chú Nai con bên bờ sông Nerañjarà (Ni liên thuyền). Từ lúc sinh ra, chúng luôn luôn ở bên nhau. 
Một ngày kia, sau khi chúng ăn xong, một người thợ săn chợt thấy chúng dưới một gốc cây đang 
ngồi nhai lại, âu yếm vuốt ve nhau rất hạnh phúc, đầu sát đầu, mõm kề mõm, sừng bên sừng. Gã 
liền phóng lao tới, giết trọn luôn cả hai bằng nhát lao ấy. 
Sau đó chúng tái sanh làm con của chim Ưng biển trên bờ Nerbudda (Niết bút). Cũng tại đó, chúng 
lớn lên sau khi ăn xong lại ôm ấp đầu sát đầu, mỏ kề mỏ. Một kẻ bẫy chim trông thấy, bắt cả hai và 
giết đi. 
Sau đó bậc Trí giả tái sanh tại Kosambi, làm con vị tế sư, còn bậc Trí Sambhùta tái sanh làm vương 
tử của vua Uttarapañcala. Ngay từ ngày được đặt tên, hai hài nhi ấy đã có khả năng nhớ lại các đời 
trước của mình. Song Sambhùta không thể nào nhớ hết tất cả mà không bị gián đoạn, và cậu chỉ 
nhớ đời thứ tư hoặc đời Chiên đà la thôi, còn Citta lại nhớ đủ cả bốn đời theo thứ tự. 
Khi Citta được 16 tuổi, chàng xuất gia làm ẩn sĩ khổ hạnh ở vùng Tuyết Sơn, tu tập làm phát khởi 
thắng trí do thiền định và an trú trong hỷ lạc Thiền định. Còn bậc trí giả Sambhùta, sau khi phụ 
vương băng hà, liền được phong chiếc lọng trắng trên đầu vào ngày phong vương kia, giữa quần 
thần đông đảo, ngài làm một bài ca tức vị, rồi rung cảm ngâm lên hai đoạn. 
Khi quần thần nghe xong, đám cung phi và nhạc công đều ca hát, bảo nhau: 
- Đây là khúc đăng quang của đức Chúa thượng chúng ta! 



Và dần dà với thời gian, dân chúng đều ca khúc hát ấy vì đó là Thánh đạo ca được vua yêu thích. 
Bậc Trí giả Citta đang an trú ở vùng Tuyết Sơn, tự hỏi không biết hiền đệ Sambhùta của 
ngài đã được giương chiếc lọng che ấy chưa. Khi nhận thấy việc đã xong, ngài suy nghĩ:" Ta chẳng 
bao giờ đủ sức giáo hóa một vị Tân vương còn trẻ, song khi nào em ta già rồi, ta sẽ đến thăm và 
khuyên nhủ em ta đi làm ẩn sĩ khổ hạnh". 
Suốt năm mươi năm ngài không hề đi thăm viếng, và trong thời gian ấy, vua có đông con cái lên 
dần. Về sau nhờ thần lực của ngài, Trí giả Citta phi hành đến vườn ngự uyển đáp xuống, ngồi trên 
bảo tọa nghi lễ như một bức tượng bằng vàng. 
Vừa lúc ấy, một chàng trai kiếm củi, vừa làm việc vừa hát khúc đạo ca ấy. Bậc Trí giả Citta gọi 
chàng trai lại gần, chàng tiến đến đảnh lễ cung kính rồi đứng chờ. Trí giả Citta bảo chàng: 
- Từ sáng đến giờ, cậu chỉ hát mãi khúc đạo ca ấy, thế cậu không biết khúc nào nữa chăng? 
- Thưa Tôn giả, có chứ, con biết nhiều khúc ca lắm, song đây là những lời ca được đức vua yêu 
chuộng, vì thế con không hát khúc nào khác. 
- Thế không có ai biết hát một điệp khúc đáp lại khúc ca của đức vua chăng? 
- Thưa Tôn giả, con biết hát nếu con được dạy khúc ca ấy. 
- Thế thì được, hễ khi nào đức vua hát hai khúc trên, thì cậu hát khúc này làm khúc thứ ba đấy. 
Rồi ngài ngâm một khúc và bảo: 
- Bây giờ cậu hãy đi hát khúc này trước đức vua, ngài sẽ hài lòng và quý trọng cậu lắm. 
Chàng trai vội vàng chạy về tìm mẹ, bảo mẹ mặc cho chàng y phục thật tề chỉnh rồi đến cửa cung 
vua, nhờ người tâu lên rằng có một chàng trai xin được yết kiến để hát một khúc ca đáp lời đức vua. 
Vua bảo: 
- Cho nó vào. 
Khi chàng trai tiến lên, đảnh lễ ngài xong, vua phán: 
- Chúng tâu rằng cậu muốn hát một khúc đáp lời trẫm có phải chăng? 
Chàng trai đáp: 
- Tâu Chúa thượng, đúng vậy, xin ngài triệu tập quần thần để cùng nghe. 
Ngay khi triều đình tụ họp xong, chàng tâu: 
- Tâu Chúa thượng, xin Chúa thượng ca khúc hát của ngài trước, rồi thần sẽ xin hát lời đối lại. 
Vua liền ngâm đôi vần kệ: 



1- Chóng chầy thiện nghiệp đều mang trái, 
Không nghiệp gì không có quả sinh, 
Chẳng có việc lành nào uổng phí: 
Sam-bhù, ta thấy, lớn lên thành 
Hùng cường, vĩ đại và như thế 
Công đức ngài đem đến quả lành 
 
2- Chóng chầy thiện nghiệp đều mang trái, 
Không nghiệp gì không có quả mang, 
Chẳng có việc lành nào uổng phí: 
Cit-ta ai biết, có vinh quang 
Giống như phần trẫm, tâm hiền hữu 
Có được an vui lợi lạc chăng? 

Khúc đạo ca trên vua chấm dứt, chàng trai liền đáp vần thứ ba: 
3-Thiện nghiệp chóng chầy đều đạt quả 
Nghiệp nào mà chẳng quả lai sinh, 
Không gì vô ích tâu Hoàng thượng, 
Xin ngắm Cit-ta tại cổng thành, 
Chẳng khác quân vương, tâm vị ấy 
Đã đem hỷ lạc đến cho mình. 

Nghe lời này vua lại ngâm vần kệ thứ tư: 
4- Vậy có phải chăng chính Cit-ta, 
Hay chàng nghe được chuyện ngày xưa 
Từ ngài, hay một người nào khác? 
Ôi ngọt ngào thay khúc Thánh ca! 
Ta chẳng sợ gì, ta sẽ thưởng 
Ngôi làng hay tặng vật làm quà. 

Tiếp theo chàng trai ngâm vần kệ thứ năm: 
5- Hạ thần nào có phải Cit-ta, 
Song chuyện ấy thần được biết qua, 
Chính một hiền nhân vừa dạy bảo: 
"Đi ngâm lời hát đối dâng vua, 
Rồi chàng sẽ được ngài ban thưởng, 
Tay của ngài ân nghĩa đậm đà". 

Nghe lời này, vua suy nghĩ: "Chắc hẳn đó là hiền huynh Citta của ta rồi, ta muốn đi tìm ngài ngay". 
Thế là vua ra lệnh cho quần thần qua hai vần kệ sau: 

6- Các vương xa hãy thắng yên cương, 
Chạm trổ tinh vi, đẹp tuyệt trần, 
Đem buộc cân đai vào bảo tượng, 



Điểm trang vòng cổ sáng huy hoàng. 
 
7- Quần thần hãy đánh trống liên hoan, 
Bảo thổi tù và ốc dậy vang, 
Chuẩn bị vương xa nhanh bậc nhất 
Bởi vì trẫm muốn sớm lên đàng 
Hôm nay tìm thảo am cô tịch, 
Yết kiến hiền nhân trước tọa sàng. 

Vua nói vậy xong, liền ngự lên vương xa lộng lẫy và vội vàng đến ngay cổng ngự viên. Tại đó ngài 
dừng xa giá và đến gần Hiền giả Citta, đảnh lễ rất cung kính rồi ngồi xuống một bên, lòng tràn 
ngập hân hoan, ngài ngâm vần kệ thứ tám: 

8- Thật quý thay là Thánh khúc xưa, 
Trẫm từng ca hát thật say sưa, 
Trong khi dân chúng đông dồn dập, 
Quần tụ chung quanh chật cả nhà; 
Nay đến đây xin chào Thánh giả, 
Hân hoan, hạnh phúc ngập tâm ta. 

Từ lúc tái ngộ Hiền giả Citta, vua hoan hỷ ra lệnh làm mọi sự cần thiết và truyền chuẩn bị bảo tọa 
dành cho vị hiền huynh, rồi ngài ngâm vần kệ thứ chín: 

9- Tọa sàng, nước mát rửa bàn chân, 
Đúng pháp là đem lễ cúng dâng, 
Thực phẩm dành cho nhiều khách quý, 
Xin hiền huynh nhận, trẫm ân cần. 

Sau lời mời ngọt ngào này, vua ngâm vần kệ khác để tặng bạn hiền một nửa giang san của mình: 
10- Bảo làm cho nhộn nhịp tưng bừng, 
Nơi chốn hiền huynh sẽ trú thân, 
Truyền đem nữ tỳ theo phục vụ, 
Ôi, ta muốn tỏ với hiền nhân 
Lòng ta yêu quý ngài tha thiết, 
Xin hãy cùng ta ngự trị dân. 

Khi nghe những lời này, bậc Trí giả Citta thuyết giáo cho vua qua sáu vần kệ: 
11- Hỡi Đại vương, nhìn quả ác hành, 
Thấy bao lợi lạc thiện hành sinh, 
Ta mong điều ngự thân tu tập, 
Con, của không lôi cuốn trí mình. 
 
12- Trăm năm tròn cuộc sống người đời, 
Năm tháng theo nhau kế tiếp trôi, 
Khi đến hạn kỳ, người héo úa, 



Tựa hồ lau sậy nát tan thôi. 
 
13- Thế nghĩa gì hoan lạc, ái ân, 
Nghĩa gì săn đuổi cảnh giàu sang? 
Nhiều con, nghĩa lý gì? Nên biết, 
Hỡi Đại vương, ta thoát buộc ràng. 
 
14- Ta biết, vì đây chính thật chân, 
Ta không qua khỏi tử ma thần, 
Nghĩa gì vàng bạc và ân ái, 
Khi bạn đến thời phải mạng vong? 
 
15- Giòng giống hạ đẳng bước hai chân, 
Hạ liệt Chiên đà nhất thế nhân, 
Khi nghiệp chín làm phần thưởng quý, 
Hai ta cùng có một tiền thân: 
 
16- Tại A-van, bạn trẻ Chiên đà, 
Là cặp Nai vàng bến nước xưa, 
Đôi chú chim Ưng bờ Niết bút, 
Giờ đây giáo sĩ, đó làm vua. 

Sau khi đã nói rõ các tiền thân hạ liệt của mình trong quá khứ như vậy, tại đây trong đời hiện tại 
này, ngài tuyên thuyết tính Vô thường của mọi pháp hữu hình và ngâm bốn vần kệ làm phát khởi 
tinh tấn lực. 

17- Đời người ngắn ngủi chết cùng đường, 
Già cả không nơi chốn náu nương, 
Này hỡi Pañcala, thực hiện, 
Những gì ta khuyến nhủ quân vương: 
Tránh xa tất cả hành vi ác, 
Đưa đẩy vào đau khổ đoạn trường. 
 
18- Đời người ngắn ngủi, chết sau cùng, 
Già cả không nơi chốn trú thân; 
Này hỡi Pañcala, thực hiện 
Những gì ta khuyến nhủ quân vương: 
Tránh xa tất cả hành vi ác 
Đưa đẩy vào trong hạ ngục tầng. 
 
19- Nhân thế ngắn sao, chết cuối cùng, 
Người già không chốn để nương thân, 
Pañcala hỡi, xin thành tựu 
Những việc ta khuyên nhủ Đại vương: 
Xin hãy xa lìa bao vọng nghiệp, 
Nhiễm ô toàn ác dục tham sân.. 



 
20- Đời người ngắn ngủi, chết vong thân, 
Bệnh, lão làm suy thế lực dần, 
Ta chẳng làm sao ra thoát được; 
Pañcala thực hiện lời răn: 
Tránh xa tất cả hành không thiện 
Đưa đẩy vào trong ngục hạ tầng. 

Vua rất hoan hỷ khi nghe bậc Đại Sĩ khuyến giáo, liền đáp lời qua ba vần kệ: 
21- Lời kia, Tôn giả, quá toàn chân, 
Ngài dạy lời như bậc Thánh nhân, 
Song dục tham ta đều khó bỏ, 
Với người như trẫm, chúng vô cùng. 
 
22- Như voi chìm xuống vũng bùn nhơ, 
Không thể bò lên, dẫu thấy bờ, 
Trẫm cũng lún sâu bùn dục lạc, 
Nên không theo nổi Đạo Thầy tu! 
 
23- Như mẹ như cha dạy bảo con, 
Thành người sống hạnh phúc, hiền lương, 
Dạy ta hạnh phúc làm sao đạt, 
Xin chỉ cho ta bước đúng đường. 

Sau đó bậc Đại Sĩ bảo nhà vua: 
24- Ngài không thể bỏ, hỡi Quân vương, 
Các dục tham đây cũng thế thường: 
Vậy chớ bắt dân nhiều thuế nặng, 
Trị sao dân chúng thấy công bằng 
 
25- Gửi sứ thần đi khắp bốn phương, 
Mời người khổ hạnh, Bà la môn, 
Cúng dường thực phẩm, nhà an nghỉ, 
Xiêm áo và luôn mọi thứ cần. 
 
26- Đem thức ăn uống để đãi đằng 
Bà la môn, Thánh giả, Hiền nhân, 
Tâm đầy thành tín, ai ban phát, 
Và trị dân tài đức hết lòng, 
Người ấy sẽ đi lên thượng giới, 
Lỗi lầm không có, lúc vong thân. 
 
27- Song nếu vây quanh bởi má hồng, 
Dục tham, ngài thấy, quá say nồng, 



Trong tâm hãy nhớ vần thi kệ, 
Và hát hò lên giữa đám đông. 
 
28- "Dưới trời không mái để che thân, 
Bầy chó xưa cùng nó ngủ lăn, 
Mẹ nó cho ăn lúc bước vội, 
Mà nay làm một vị vương quân. 

Đó là lời khuyến giáo của bậc Đại Sĩ. Rồi ngài lại bảo: 
- Ta đã khuyên nhủ Đại vương rồi. Bây giờ Đại vương có muốn làm người tu khổ hạnh hay không 
là tùy ý Đại vương, song ta sẽ tiếp tục theo đúng nghiệp quả của chính ta làm. 
Sau đó ngài bay vụt lên không, phủi bụi bặm trên đôi chân ngài, giã từ vua trong dáng điệu khinh 
thường, rồi đi về vùng Tuyết Sơn. 
Còn phần vua trông thấy cảnh này, lòng vô cùng xúc động, liền giao quốc độ cho thái tử, triệu tập 
quân sĩ thẳng hướng tiến về vùng Tuyết Sơn. Khi bậc Đại Sĩ nghe vua đến, liền bước ra cùng đám 
hiền nhân đồ đệ của ngài đón tiếp vua, và truyền giới cho vua sống đời Phạm Hạnh rồi dạy vua 
phương tiện làm phát khởi Thiền định. Vua tu tập chứng đắc Thắng trí do Thiền định, vì vậy cả hai 
vị đều cùng được sinh lên cõi Phạm Thiên. 

* 
Sau khi bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 
- Như vậy, này các Tỳ kheo, các bậc trí nhân ngày xưa giữ vững tình bằng hữu lâu dài qua ba 
bốn đời sống. 
Rồi Ngài nhận diện Tiền thân: 
- Vào thời ấy, Ànanda là trí giả Sambhùta và Ta chính là Trí giả Citta. 

-ooOoo- 
499- Chuyện Đại Vương Sivi (Tiền thân Sivi) 
Nếu thí tài gì thuộc thế nhân.... 
Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về lễ vật cúng dường tối thượng. 
Trường hợp này đã được kể đầy đủ trong Chương VIII ở số 424. Tiền thân Savìra. Song tại đây vào 
ngày thứ bẩy, vua dâng đủ tất cả vật cúng dường và thỉnh cầu lời tùy hỷ; tuy nhiên, bậc Đạo Sư ra 
đi mà không tán thán công đức của vua. Sau buổi điểm tâm, vua đi đến tịnh xá và hỏi: 
- Bạch Thế Tôn, vì cớ gì Thế Tôn không đáp lời tùy hỷ hôm ấy? 



Bậc Đạo Sư nói: 
- Thưa Đại vương, hội chúng kia không thanh tịnh. 
Ngài lại tiếp tục thuyết Pháp, ngâm vần kệ bắt đầu bằng câu:" Người hạ tiện sẽ không lên Thiên 
giới (Pháp cú 177)". 
Vua đầy hoan hỷ bày tỏ lòng tôn kính đối với đức Như Lai bằng cách dâng chiếc thượng y của xứ 
Sivi trị giá một ngàn đồng tiền; sau đó vua trở về thành. 
Ngày hôm sau trong Chánh pháp đường, Tăng chúng nói về chuyện ấy: 
- Này các Hiền giả, vua Kosala đã cúng dường lễ vật tối thượng, và chưa hài lòng với việc ấy, nên 
sau khi đấng Thập Lực thuyết giáo cho vua ấy, vua liền dâng chiếc y của xứ Sivi trị giá cả một 
ngàn đồng tiền vàng! Quả thật vua không hề thỏa mãn với việc cúng dường! 
Bậc Đạo Sư bước vào, và hỏi các vị đang bàn việc gì khi ngồi đó. Tăng chúng trình với Ngài. Ngài 
bảo: 
- Này các Tỳ kheo, bố thí ngoại tài quả thật là điều có thể thỏa đáng được, song các bậc trí nhân 
ngày xưa đã bố thí cho đến khi khắp cả Diêm phù đề đều vang danh lừng lẫy, mỗi ngày bố thí cả 
sáu trăm ngàn đồng tiền, vẫn chưa thỏa mãn với việc bố thí ngoại tài, và nhớ lại câu phương ngôn: 
"Hãy đem cho cái gì ta yêu quý nhất và từ tâm sẽ sinh khởi", cho nên các vị ấy đã móc đôi mắt 
mình ra tặng những kẻ nào đòi xin chúng. 
Cùng với những lời này; Ngài kể một chuyện quá khứ. 

* 
Một thuở nọ, khi đại đế Sivi cai trị tại kinh thành Aritthapura trong quốc độ Sivi. Bậc Đại Sĩ sinh ra 
làm vương tử. Triều thần đặt tên ngài là Vương tử Sivi. Khi ngài lớn lên, ngài đi đến Takkasikà học 
tập tại đó, xong trở về chứng tỏ tài năng kiến thức của ngài trước vua cha nên được phong làm phó 
vương. 
Lúc phụ vương băng hà, ngài lên ngôi vua và từ bỏ các ác đạo, ngài hành trì Thập vương pháp và 
trị dân rất chân chánh. Ngài truyền xây sáu bố thí đường tại bốn cổng thành, giữa kinh thành và 
ngay cửa cung của ngài. Ngài bố thí rất hào phóng mỗi ngày sáu trăm ngàn đồng tiền vào các ngày 
mồng tám, mười bốn và ngày rằm, ngài chẳng hề quên thăm viếng các bố thí đường để xem xét bố 
thí được thực hành ra sao. 
Vào một ngày trăng tròn kia , chiếc lọng hoàng gia đã được giương lên từ sáng sớm và ngài ngự 
trên ngai vàng suy ngẫm về các thí vật ngài đã ban phát. Ngài tự nghĩ: "Trong tất cả các tài vật bên 
ngoài, chẳng có món gì ta không đem cho hết, song cách bố thí này chưa làm ta hài lòng. Ta muốn 
bố thí vật gì thuộc về bản thân ta. Ðược rồi hôm nay ta đến bố thí đường phát nguyện rằng nếu có 
người nào không xin một vật gì đó ngoài thân ta, lại nói rõ tên một phần thân thể ta, nếu người ấy 
muốn nói đến chính quả tim ta, ta sẽ quyết lấy dao xẻ phăng lồng ngực ta và chẳng khác nào ta nhổ 



lên một cộng sen từ hồ nước phẳng lặng, ta sẽ móc lấy quả tim ta đang chảy máu từng cục đem cho 
người ấy. 
Nếu người ấy muốn xin thịt ta, ta sẽ xẻ thịt ra từ thân thể và cho nó, như thế ta dùng cái dao mà 
khắc chạm tấm thân này. Người đó cứ nói đến máu của ta, ta sẽ lấy máu ta nhỏ từng giọt vào miệng 
người đó, hoặc đổ đầy một chén rồi đem cho, hoặc nữa, giả sử có ai bảo: "Hạ thần không làm nổi 
việc nhà, xin hãy đến làm gia nô tại nhà hạ thần", ta nhận mình là nô lệ và ta sẽ làm hết các việc nô 
dịch. Hoặc giả có ai đó xin đôi mắt ta, ta sẽ móc mắt ra cho nó như người ta lấy lõi của cây dừa 
nước". Ngài nghĩ thầm như vậy: 

Nếu thí tài gì thuộc thế nhân, 
Dẫu là đôi mắt, chẳng hề ban, 
Giờ đây ta sẽ đem ban bố, 
Lòng chẳng hãi kinh, thật vững vàng. 

Thế rồi ngài tắm mình với mười sáu bình nước hoa thơm và trang sức cực kỳ lộng lẫy và sau một 
buổi cơm đầy cao lương mỹ vị, ngài ngự lên một con voi được tô điểm cân đai rất rực rỡ đưa 
ngài đến đại bố thí đường. 
Khi Sakka ( Ðế Thích) Thiên chủ nhận thấy quyết tâm của ngài liền suy nghĩ: "Vua Sivi đã cương 
quyết đem đôi mắt ngài bố thí cho kẻ nào ngẫu nhiên đến xin ngài. Thế ngài có đủ hùng lực để thực 
hiện việc đó hay chăng? 
Thiên chủ quyết định đi thử thách ngài, nên giả dạng một Bà la môn già mù mắt, Thiên chủ đứng 
trên một chỗ cao, khi đức vua bước vào bố thí đường, Thiên chủ đưa tay ra, kêu lớn: 
- Vạn tuế Ðại vương! 
Lúc ấy vua lái vương tượng về phía Thiên chủ, phán bảo: 
- Này Bà la môn ông nói gì vậy? 
Thiên chủ đáp: 
- Tâu Ðại vương, trên cõi thế gian này không nơi nào không vang dậy phương danh về từ tâm hào 
phóng bố thí của Ðại Vương. Nay lão đã mù lòa, còn Ðại vương có đủ hai mắt. 
Rồi Thiên chủ ngâm vần kệ đầu để xin một con mắt; 

1- Chẳng có mắt, nên chính lão già, 
Ðến xin con mắt, tự phương xa, 
Lão cầu Chúa thượng ban con mắt 
Một mắt cùng nhau mỗi chúng ta. 

Khi bậc Ðại Sĩ nghe lời này, ngài suy nghĩ:" Chính đó là chuyện mà ta suy nghĩ ở hậu cung trước 
khi ta đến đây kia! Ồ cơ duyên đến mới tuyệt diệu làm sao chứ! Tâm nguyện của ta hôm nay 



sẽ được thành tựu, ta sẽ bố thí một tài vật mà chưa một người thế tục nào từng ban phát", và ngài 
ngâm vần kệ thứ hai: 

2- Ai đã dạy ông bước đến đây, 
Ðể xin một mắt , lão ăn mày? 
Ðây phần thân thể người cao trọng, 
Chúng bảo xa lìa khó lắm thay! 

Các vần kệ sau là do hai vị ngâm để đối đáp với nhau: 
Lão Bà la môn: 

3- Su-ja Phu tướng, chính nơi đây, 
Người gọi Ma-gha cũng hiệu này, 
Ngài dạy lão về đây yết kiến, 
Van nài cho được một mắt ngay. 
 
4- Thí tài tối trọng đại, mong cầu 
Chúa thượng ban già một bảo châu, 
Xin chớ chối từ già một mắt, 
Thí tài tối trọng, đứng hàng đầu, 
Như lời thế tục thường hay nói: 
"Thật khó cho người dứt bỏ sao!" 

Vua Sivi: 
5- Ước nguyện làm ông đến tận đây 
Trong lòng ông khởi ước như vầy, 
Cầu mong nguyện ước kia thành tựu, 
Ðạo sĩ, cầm đôi mắt trẫm này! 
 
6- Ông chỉ xin ta một mắt thôi, 
Nhìn xem! Ta bố thí tròn đôi! 
Hãy đi với nhãn quang hoàn hảo 
Trước mắt nhìn theo của mọi người, 
Vậy ước nguyện ông mong thực hiện 
Giờ đây hẳn đã đạt thành rồi! 

Ðức vua đã nói nhiều như thế. Song nghĩ rằng nếu ngài tự móc mắt của mình ra mà tặng ngay tạiđó, 
vào lúc ấy, thì không thích hợp, nên ngài đem vị Ba la môn cùng vào nội cung với ngài, và khi ngự 
lên ngai vàng, ngài truyền lệnh triệu một vị phẫu thuật sư tên là Sivaka vào chầu. Rồi ngài phán: 
- Khanh hãy lấy mắt trẫm ra. 
Lúc bấy giờ cả kinh thành vang dậy nguồn tin rằng đức vua muốn cắt đôi mắt ngài ra để bố thí cho 
một lão Bà la môn. Sau đó vị đại tướng quân cùng với các viên quan khác và mọi người thân thuộc 



của vua, từ trong kinh thành lẫn hậu cung đều tề tựu cùng nhau và ngâm ba vần kệ để xin vua từ bỏ 
ý định trên: 

7- Xin đừng cho mắt, tấu Minh quân! 
Chúa thượng ôi, đừng bỏ chúng thần! 
Bố thí san hồ, tiền, bảo ngọc, 
Và nhiều vật khác quý vô ngần. 
 
8- Cho bầy tuấn mã đủ yên cương, 
Bảo kéo đoàn xa giá xuống đường, 
Chúa thượng truyền xua đoàn bảo tượng 
Cân đai tuyệt mỹ rặt toàn vàng. 
 
9- Các vật này xin Chúa thượng ban, 
Chúng thần mong hộ chúa bình an, 
Toàn dân trung tín cùng xa pháp, 
Tề tựu quanh vương vị xếp hàng. 

Vua lập tức đáp lời, ngâm ba vần kệ: 
10- Tâm kẻ muốn ban bố, phát nguyền, 
Về sau lại thấy chẳng trung kiên, 
Cổ mình tự đặt vào thòng lọng 
Che dấu nằm sâu dưới đất liền. 
 
11- Tâm nào đã thệ nguyện thi ân, 
Sau lại thấy lòng chẳng thuỷ chung, 
Thật lỗi lầm hơn là tội ác, 
Phải đày đọa ngục Dạ ma cung. 
 
12- Ðừng cho gì nếu chẳng ai xin, 
Cũng chớ cho ai thứ chẳng thèm, 
Vậy vật này đây hành khất muốn 
Cầu xin, trẫm bố thí ngay liền. 

Lúc ấy triều thần vừa hỏi: 
- Vậy Chúa thượng ước nguyện điều gì khi bố thí cặp mắt của Chúa thượng? 
Họ vừa ngâm vần kệ: 

13- Thọ mạng, sắc, quyền lực, lạc hoan, 
Ðâu là phần thưởng, tấu Minh quân? 
Lực nào thúc dục Ngài hành động, 
Chúa thượng Sivi của quốc dân, 
Sao lợi gì cho đời kế vậy, 
Ngài đành bỏ cặp mắt mình vàng? 



Vua đáp hội chúng qua vần kệ: 
14- Như vậy, trong khi muốn cúng dường, 
Ðích ta chẳng nhắm đạt vinh quang, 
Nhiều con, nhiều của, nhiều vương quốc, 
Ðể nắm quyền cai trị thế gian. 
Ðây chính là con đường Thánh thiện, 
Từ xưa của các bậc Hiền nhân; 
Tâm ta nồng nhiệt hằng mong ước 
Ðem mọi thí tài để phát ban. 

Trước lời lẽ của bậc Ðại sĩ, quần thần không đáp được nữa, vì thế bậc Ðại sĩ ngâm kệ bảo Sivaka, 
vị phẫu thuật sư: 

15- Bạn hiền, chí thiết, Sivaka, 
Xin hãy làm theo lệnh của ta, 
Bạn có đầy tài năng kỹ xảo,  
Xin đem liền cặp mắt ta ra, 
Vì đây là chính điều tâm nguyện, 
Và tặng vào tay khất sĩ già. 

Song Sivaka đáp: 
- Tâu Chúa thượng , xin Chúa thượng suy nghĩ lại. Ðem cho cặp mắt không phải là chuyện tầm 
thường đâu! 
- Này Sivaka, trẫm đã suy xét kỹ rồi. Xin đừng trì hoãn hay nói chuyện gì nhiều trước mặt trẫm nữa. 
Lúc ấy Sivaka suy nghĩ: "Một phẫu thuật sư như ta lại lấy lưỡi dao đâm thủng cặp mắt một bậc 
quân vương thật chẳng hợp lý tí nào". Vì vậy vị ấy giã một ít cây thuốc, chà xát một đóa sen xanh 
với thứ bột ấy rồi xoa khắp lên mắt phải của vua; con mắt liền đảo lộn tròng, hết sức đau đớn. 
- Tâu Ðại vương, xin ngài hãy suy nghĩ kỹ, hạ thần có thể làm cho mắt bình phục được ngay. 
- Này hiền hữu, cứ làm tiếp đi, xin đừng trì hoãn nữa. 
Vị ấy lại xát thứ bột kia vào mắt và xoa bóp cho thuốc thấm: con mắt bật ra khỏi lỗ, nỗi đau đớn lại 
càng khốc liệt hơn trước nữa. 
- Tâu Ðại vương, xin ngài hãy suy nghĩ lại, ha thần vẫn có khả năng phục hồi con mắt ngài như cũ. 
- Khanh hãy làm việc nhanh lên! 
Lần thứ ba, vị phẫu thuật sư xoa một thứ bột mạnh hơn nữa và xát vào; nhờ công hiệu của thuốc 
này, con mắt đảo lộn và lăn ra ngoài lỗ mắt, dính lủng lẳng ở đầu sợi dây gân. 



- Tâu Ðại vương, xin ngài hãy suy nghĩ lần nữa, nay hạ thần vẫn có thể phục hồi con mắt lại như 
trước. 
- Thôi nhanh lên. 
Nỗi đau đớn đến tột độ, máu chảy từng giọt, hoàng bào của vua vấy toàn máu đỏ. Ðám cung tần 
cùng triều thần quỳ xuống kêu van: 
- Tâu Chúa thượng, xin đừng hy sinh đôi mắt của Chúa thượng. 
Cả đám người kêu gào thắm thiết. Vua cố chịu đựng đau đớn và bảo: 
- Này hiền hữu, hãy nhanh lên. 
- Xin vâng, tâu Chúa thượng. 
Phẫu thuật sư đáp, tay trái cầm lấy tròng mắt, tay phải cầm dao cắt đứt sợi gân và đặt con mắt vào 
bậc Ðại Sĩ. 
Ngài nhìn con mắt phải ấy bằng mắt trái vừa cố chịu đau vừa phán: 
- Này Bà la môn hãy đến đây. 
Khi vị Bà la môn đến gần, ngài nói tiếp: 
- Nhãn quang Chánh giác còn thân thiết hơn nhãn quang này cả trăm lần, à không, cả ngàn lần kia. 
Ðấy, các người đã hiểu lý do trẫm hành động như vậy. 
Rồi ngài trao mắt cho vị Bà la môn, lão liền đưa tay ra đón lấy mắt đặt ngay vào chỗ mắt mình. 
Nhờ thần lực của vị ấy, con mắt dính chặt vào đó chẳng khác nào đóa sen xanh nở ra. 
Khi bậc Ðại Sĩ dùng mắt trái nhìn thấy con mắt kia trên mặt của vị Bà la môn, ngài kêu lớn: 
- Ôi tốt lành thay là việc bố thí con mắt này của ta. 
Rồi nỗi hân hoan sinh khởi trong tâm ngài làm rung động toàn thân ngay giây phút ấy, ngài lại bố 
thí luôn con mắt kia. Ðế Thích Thiên chủ cũng đặt con mắt này vào lỗ mắt của mình và từ cung vua, 
Thiên chủ ra đi, sau đó rời kinh thành trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn theo, rồi trở về 
Thiên giới. 
Ðể giải thích việc này, bậc Ðại Sĩ ngâm một vần kệ rưỡi: 

16- Si vi chúa tể giục Si va 
Hoàn tất tâm nguyện của đức vua, 
Trao tặng Bà la môn tài thí vật, 
Y sư lấy cặp mắt ngài ra, 
Bà la môn có liền đôi mắt, 
Chúa thượng giờ đây phải tối lòa. 



* 
Chẳng bao lâu, đôi mắt vua bắt đầu mọc lại, trong lúc chúng xuất hiện từ từ, và trước khi lên đến 
đỉnh cao của hai lỗ mắt, một cục thịt lớn dần bên trong lỗ như thể trái cầu bằng lông thú, tựa hồđôi 
mắt trên hình đứa trẻ nhồi bông, song nỗi đau đớn đã chấm dứt. Bậc Ðại Sĩ an nghỉ trong cung thất 
ít ngày. 
Sau đó ngài suy nghĩ:" Một kẻ mù lòa còn dính líu gì đến việc trị nước nữa. Ta muốn giao quốc độ 
cho các triều thần, rồi vào ngự viên thành kẻ khổ hạnh, sống đời thanh tịnh". 
Ngài liền triệu tập quần thần, nói cho hội chúng nghe những việc ngài dự định làm. Ngài phán: 
- Một người sẽ ở bên ta để rửa mặt, chăm sóc ta làm những gì cần thiết và phải buộc một sợi dâyđể 
dắt ta đi về nơi ẩn dật. 
Sau đó ngài truyền gọi viên quan lái xe của ngài đến và ra lệnh cho người ấy chuẩn bị vương xa. 
Song triều thần không muốn ngài ra đi bằng xe ngựa, họ đưa ngài lên đường trong chiếc kiệu bằng 
vàng và đặt ngài xuống bên cạnh bờ hồ, đứng vây quanh ngài, canh phòng cẩn thận xong lại ra về. 
Còn vua ngồi trong kiệu suy nghĩ đến việc bố thí của mình. 
Lúc ấy chiếc ngai của Sakka (Ðế Thích) Thiên chủ nóng rực lên. Thiên chủ xem xét và nhận thấy lý 
do kia: "Ta sẽ ban thưởng vua một điều ước", ngài suy nghĩ, "và làm đôi mắt của vua bình phục trở 
lại". 
Vì thế Thiên chủ đến chỗ ấy. Khi không còn cách xa bậc Ðại Sĩ mấy, Thiên chủ cất bước đi đi lại 
lại quanh đó. 

* 
Ðể giải thích việc này, bậc Ðạo Sư ngâm các vần kệ sau: 

17- Vài ngày qua cặp mắt vừa lành, 
Bình phục dần nên lại hiện hình, 
Ðại đế Sivi nuôi quốc độ 
Triệu quan điều ngự của riêng mình; 
 
18- "Ngự quan, chuẩn bị chiếc vương xa, 
Rồi đến đây trình báo với ta, 
Ta muốn vào khu rừng, thượng uyển, 
Ðầy hồ sen súng mọc chen hoa". 
 
19- Quan đặt vua vào chiếc kiệu hoa, 
Và đây, dừng kiệu ở bên bờ, 
Su-ja Phu tướng, ngài Thiên chủ, 
Xuất hiện, chính là Ðại Sakka. 

- Ai đó? 



Bậc Đại Sĩ kêu lên khi ngài nghe tiếng bước chân kia. Ðế Thích Thiên chủ liền ngâm vần kệ: 
20- Chính ta là Thượng đế Sakka, 
Ta đến đây tham kiến nhà vua, 
Hãy chọn hồng ân, này Thánh chúa, 
Điều gì ngài ước, nói cùng ta. 

Vua đáp lời qua vần kệ khác: 
21-Sinh lực, kho vô tận, bảo châu, 
Ta đều bỏ lại hết đằng sau, 
Thiên hoàng, ta chẳng mong gì nữa 
Trừ chết, vì ta có mắt đâu! 

Sau đó Thiên chủ hỏi: 
- Này Ðại vương Sivi, ngài cầu mong cái chết vì ngài muốn chết hay vì ngài mù lòa? 
- Tâu Thiên chủ, vìỉ ta mù lòa. 
- Này Ðại vương, tài vật bố thí tự nó không phải là hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa, mà nó phải được bố 
thí với một cái nhìn hướng về đời sau. Tuy thế, vẫn còn có duyen cớ liên quan đến cuộc đời hiện tại 
này. Trước đây, người kia xin ngài chỉ một mắt, ngài lại cho cả hai, vậy ngài hãy phát nguyện nói 
lời Chân thật về việc đó. 
Rồi Thiên chủ ngâm kệ: 

22- Chúa tể của loài lưỡng túc nhân, 
Hãy nguyền nói đúng lẽ toàn chân, 
Nếu ngài tuyên bố lời chân thật, 
Ðôi mắt ngài nay sẽ phục hoàn. 

Nghe lời này, bậc Ðại sĩ đáp: 
- Tâu Thiên chủ, nếu ngài muốn ban cho trẫm con mắt thì xin đừng cố tìm phương tiện gì khác nữa, 
mà hãy làm cho mắt trẫm phục hồi như là kết quả hạnh bố thí của trẫm thôi. 
Thiên chủ bảo: 
- Này Ðại Vương, dù ta được chúng gọi là Ðế Thích, Chúa tể chư Thiên, ta cũng không thể đem 
con mắt cho ai được cả; tuy thế, nhờ thiện quả từ hạnh bố thí của Ðại vương, chứ chẳng phải do 
việc gì khác, mà mắt của Ðại vương sẽ được phục hồi đó thôi. 
Tiếp theo, vua ngâm kệ xác nhận việc bố thí của mình đã được thực hiện tốt đẹp chân chánh: 

23- Loài nào bất kể, muốn cầu ân, 
Hễ có ai nài nỉ lại gần, 



Ai đến bất kỳ, xin bố thí, 
Lòng ta cũng thấy thật thương thân: 
Nếu lời Ðại nguyện này chân thật, 
Cầu mắt ta nay sẽ hiện dần. 

Ngay khi ngài vừa thốt những lời này, một con mắt của ngài xuất hiện ra trong lỗ mắt. Sau đó ngài 
ngâm đôi vần kệ để xin phục hồi con mắt kia: 

24-Một đạo sĩ kia đến viếng ta, 
Chỉ cần xin một mắt thôi mà, 
Ta đà đem trọn đôi con mắt, 
Bố thí La môn khất sĩ già. 
 
25- Hoan hỉ càng nhiều, lạc thọ tăng, 
Chính hành động ấy đã ban phần, 
Nếu lời Nguyện ước này Chân thật,  
Mong được mắt kia cũng phục hoàn. 

Lập tức con mắt thứ hai xuất hiện, song đôi mắt này không phải là tự nhiên hay của thần linh nào. 
Con mắt do Ðế Thích Thiên chủ giả dạng Ba la môn ban cho, không thể là con mắt tự nhiên mà 
có được, ta phải hiểu như vậy; còn về phương diện khác, thì một con mắt thần linh không thể hóa 
hiện ra bất cứ sinh vật nào đã bị thương tật. Nhưng thật sự cặp mắt này được gọi là Nhãn quang 
Toàn chân và Tối thắng. 
Vào lúc chúng xuất hiện, toàn thể triều thần tề tựu lại nhờ thần lực của Ðế Thích Thiên chủ; và Ðế 
Thích Thiên chủ đứng giữa hội chúng, cảm hứng ngâm đôi vần kệ tán thán đức vua: 

26- Ðại đế Sivi bảo dưỡng dân! 
Bài ca thánh thiện của Minh quân 
Cho ngài được hưởng phần ân huệ 
Vô giá này, đây cặp mắt thần. 
 
27- Xuyên qua tường, núi, đá, đồng bằng, 
Bất cứ vật gì đứng cản ngăn, 
Ðôi mắt ngài đây đều thấy suốt 
Khoảng chừng trăm dặm ở mười phương. 

Khi ngâm kệ xong, ngài vụt đứng trên không trước hội chúng này cùng với lời khuyến giáo bậc Ðại 
Sĩ phải tỉnh giác tu tập, rồi Thiên chủ trở về Thiên giới. 
Còn bậc Ðại Sĩ được đám tùy tùng vây quanh, ngự xa giá về kinh thành trong cảnh uy nghi trọng 
thể và ngài bước vào cung điện mệnh danh Candaka hay Khổng tước Nhãn (Con mắt chim công) 
Nguồn tin đức vua đã được phục hồi cặp mắt vang dậy khắp vương quốc Sivi. Toàn dân tập họp 
lại để yết kiến ngài cùng với các cống vật trong tay. Bậc Ðại Sĩ suy nghĩ: "Giờ đây hội chúng nàyđã 
tụ họp đông đủ, ta sẽ tán thán việc bố thí vừa rồi đã làm". Ngài truyền lệnh dựng lên một ngôi đình 



ngay cổng thành, nơi đó ngài ngự trên môt vương toạ với chiếc lọng trắng hoàng gia che trên đầu 
ngài, triệu tập các hội đoàn, dân chúng, quân sĩ lại; rồi ngài phán: 
- Này dân chúng Sivi, nay các người đã nhìn thấy cặp thiên nhãn này thì đừng có bao giờ ăn thứ gì 
mà không đem bố thí đi một ít! 
Rồi ngài ngâm bốn vần kệ tuyên thuyết Pháp lành: 

28. Nếu mình được gợi ý thi ân, 
Nào ai có từ chối được chăng, 
Dù đó là phần cao quý nhất, 
Của mình, bảo vật giá vô ngần 
 
29- Dân chúng Sivi hội họp đoàn, 
Ðến đây, nhìn cặp mắt trời ban! 
Xuyên qua tường đá , đồi, thung lũng 
Bất cứ vật gì đứng cản ngăn 
Ðôi mắt ta đều trông thấy suốt 
Một trăm dặm trải khắp mười phương 
 
30- Từ bỏ thân mình giữa thế nhân 
Là điều cao quý nhất trên trần, 
Ta đem bố thí mắt phàm tục, 
Nên được trời cho cặp mắt thần. 
 
31- Dân chúng này xem, hãy phát ban, 
Nhường phần cho kẻ khác khi ăn, 
Nếu làm việc ấy đầy tâm thiện, 
Người sẽ sinh thiên chẳng lỗi lầm. 

Ðức vua thuyết Pháp qua bốn vần kệ này, và về sau cứ mỗi nửa tháng, vào ngày Trai giới, và mỗi 
ngày rằm ngài lại thuyết Pháp qua các vần kệ trên liên tục trước đám dân chúng đông đảo quây 
quần. Nghe lời ấy, dân chúng bố thí và làm nhiều thiện sự, cho nên đã đi lên gia nhập hội chúng cõi 
trời thật đông đúc. 

* 
Sau khi bậc Ðạo Sư chấm dứt Pháp thoại này Ngài bảo: 
- Như vậy, này các Tỳ kheo, các bậc trí nhân ngày xưa không thỏa mãn việc bố thí ngoại tài, nên đã 
bố thí cho bất cứ người nào ngẫu nhiên đến xin chính cả đôi mắt của mình lấy từ đầu ra nữa. 
Rồi Ngài nhận diện Tiền thân: 
-Vào thời ấy Ànanda là phẫu thuật sư Sivaka, Anuruddha (A-na-luật-đà) là Thiên chủ Ðế Thích, 
hội chúng của đức Phật là toàn dân và Ta chính là vua Sivi. 



-ooOoo- 
500. Chuyện Thần Nữ Cát Tường (Tiền thân Sirimanda) 
Chuyện Thần nữ Cát Tường này sẽ được kể đầy đủ trong chuyện Ðường Hầm Lớn (Mahà-
Ummagga) số 546. 
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