
 

 

 

KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP 

QUYỂN 9 

Phẩm 7: TỪ VƯỜN HOA TRỞ VỀ THÀNH (Phần 2) 

Bấy giờ ở thành Ca-tỳ-la có năm trăm đại thần thuộc dòng họ Thích đều là quyến thuộc 

của Bồ-tát, mỗi người trở về nơi tư thất lập một tinh xá chờ rước Bồ-tát vào an nghỉ. Ngay khi 

Bồ-tát vừa vào cửa thành, mỗi vị đại thần đều đứng trước ngõ tư gia của mình, với tấm lòng 

đầy hoan hỷ chắp tay cung kính tác bạch: 

–Cúi xin Đấng Trời trong các hàng trời, quang lâm tinh xá chúng tôi. 

Hoặc bạch: 

–Cúi xin Bậc Thủy thủ vĩ đại vượt qua biển sinh tử, quang lâm tinh xá chúng tôi. 

Hoặc bạch: 

–Cúi xin Bậc Thân kim sắc thanh tịnh trong chúng sinh, quang lâm tinh xá chúng tôi. 

Hoặc tác bạch: 

–Cúi xin Bậc Ban tất cả hoan hỷ, quang lâm tinh xá chúng tôi.  

Hoặc kính bạch: 

–Cúi xin Bậc Tiếng tốt vang khắp mọi nơi không chút tì vết, quang lâm tinh xá chúng tôi. 

Hoặc kính bạch: 

–Cúi xin Bậc Tối tôn không ai sánh bằng, quang lâm tinh xá chúng tôi. 

Lúc ấy, đại vương Tịnh Phạn đem lòng thương xót năm trăm vị đại thần quyến thuộc này, 

nên đưa Đồng tử tuần tự vào viếng thăm tất cả các tinh xá rồi sau mới về nội cung. 

Chính trong ngày đản sinh Bồ-tát, lại có: 

- Năm trăm Đồng tử dòng họ Thích cũng đồng sinh, mà tôn nhan của Bồ-tát là tốt đẹp 

nhất. 

- Năm trăm Đồng nữ dòng họ Thích cũng đồng sinh, mà nàng Da-du-đà-la là người đẹp 

nhất. 

- Năm trăm nô bộc của họ Thích cũng đồng sinh, mà Xa-nặc sinh trong cung vua là bậc 

nhất. 

- Năm trăm tỳ nữ của dòng họ Thích cũng đồng sinh, mà con của người hầu hạ Thái tử ở 

trong cung vua là bậc nhất. 

- Năm trăm bạch mã khỏe tốt cũng đồng sinh, mà con ngựa Kiền-trắc trong chuồng ngựa 

nhà vua là bậc nhất. 

- Năm trăm hương tượng chúa khỏe mạnh đều sáu ngà, sắc trắng như tuyết bỗng nhiên 

xuất hiện trước cửa cung điện. 

- Năm trăm kho vàng lớn đang ẩn tàng bỗng nhiên xuất hiện chung quanh bốn mặt thành 

Ca-tỳ-la. 

- Năm trăm hoa lâm viên tuyệt hảo xuất hiện trên bốn mặt thành Ca-tỳ-la, khắp mọi nơi 

trong vườn đều có dòng suối, ao tắm, hoa quả… tất cả đều do oai đức thế lực của Thái tử. 

- Năm trăm thương gia, cũng trong ngày đó mang theo nhiều của cải ngọc ngà châu báu 

đến thành Ca-tỳ-la. 

- Năm trăm vua chư hầu, cũng trong ngày đó cho sứ giả mang năm trăm tàn lọng và năm 
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trăm bình bằng vàng, đến chỗ Đại vương thưa: Bầy tôi chư hầu đem lễ mọn phụng hiến Đại 

vương để chúc mừng Thái tử. 

Các vị Bà-la-môn, Sát-đế-lợi và các vị Trưởng giả, tất cả năm ngàn người, mỗi người đều 

đem theo mỹ nữ đến hiến dâng lên đại vương Tịnh Phạn. Lúc bấy giờ mọi nhu cầu của nhà vua 

đều được đầy đủ. 

Khi ấy vua Tịnh Phạn suy nghĩ: “Ta nay sinh Thái tử sẽ đặt tên gì?” Rồi lại nghĩ tiếp: 

“Ngày sinh ra Thái tử, mọi sự lợi ích tự nhiên được thành tựu. Vậy ta nay có thể lấy sự việc 

này đặt tên cho Thái tử là Thành Lợi.” Đại vương truyền mở kho lấy trăm ức lượng vàng 

cúng dường cho Thái tử Thành Lợi để gọi là lễ đặt tên. Rồi nhà vua nói kệ: 

Ngày ấy trong cung vua, 

Mọi sự đều phong phú. 

Nay đặt tên Thái tử, 

Quý danh là Thành Lợi. 

 
 

 


