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Nghe nhƣ vầy: 

 

Một thời Phật ở tại nƣớc Xá Vệ cùng đông đủ chúng đại Bí sô. Bấy giờ đức 

Phật bảo các Bí sô: 

 

–Các ngƣơi nên biết, có Sát Ðế Lợi Ðại Quán Ðảnh Vƣơng, đã thọ pháp 

quán đảnh, đƣợc địa vị luân vƣơng, oai đức tự tại đƣợc mọi ngƣời tôn trọng. 

Lúc vua xuất hiện, ở thế gian có bảy báu xuất hiện. Những gì là bảy báu? -

Ðó là xe báu, voi báu, ngựa báu, chủ tàng thần báu (cƣ sĩ báu), chủ binh thần 

báu, Ma ni báu, nữ báu. Bảy báu nhƣ vậy theo vua mà xuất hiện. 

 

Sao gọi là xe báu? 

 

–Ðó là bánh xe bằng vàng có một ngàn căm, tối thƣợng tuyệt diệu, các 

tƣớng tròn đầy, có đại oai lực, kim luân báu này từ không trung hạ xuống, 

đứng trƣớc cửa cung vua. Bấy giờ vua Sát Ðế Lợi Ðại Quán Ðảnh Luân 

Vƣơng thấy xe báu này xuất hiện rồi, trong lòng hết sức vui mừng, liền bảo 

quan hầu rằng: “Ngƣơi hãy mau chuẩn bị bốn loại binh để ta du hành”. Khi 

http://www.phatphaponline.org/kinh/Audio/Dai%20Tang%20Kinh/Bac%20Tong/
http://www.phatphaponline.org/kinh/Audio/Dai%20Tang%20Kinh/Bac%20Tong/


ấy quan hầu vâng lệnh của vua xong liền chuẩn bị bốn loại binh. Khi đã 

nghiêm chỉnh rồi, liền đến chỗ vua tâu rằng: “Bốn thứ binh đã chuẩn bị 

xong, mong đức vua hãy du hành, nay đã đúng lúc”. 

 

Bấy giờ vua Sát Ðế Lợi Ðại Quán Ðảnh Luân Vƣơng liền từ tòa đứng dậy, 

sửa lại y phục, đi ra cửa cung, chiếc xe báu ngàn căm ấy đến trƣớc vua, chạy 

về phía tay mặt của vua. Khi ấy vua du hành bốn biển, chỉ trong nháy mắt 

mà đã trở về cung vua, do vì công năng thù thắng của xe báu vậy. Này các 

Bí sô, đó gọi là khi vua Sát Ðế Lợi Ðại Quán Ðảnh Luân Vƣơng xuất hiện 

thì xe báu xuất hiện. Ðó là thứ nhất. 

 

Lại nữa, này các Bí sô, khi Sát Ðế Lợi Ðại Quán Ðảnh Luân Vƣơng xuất 

hiện, lại có voi báu xuất hiện, voi báu có thân tƣớng thù diệu, hoàn toàn 

trắng tinh, không có xen tạp, giống nhƣ rồng lớn có bảy chỗ đầy đặn viên 

mãn nơi thân, nó từ phƣơng Bắc cỡi hƣ không mà đến, đứng trƣớc cung vua. 

Bấy giờ các quan liêu thấy voi báu rồi, tâu lại đầy đủ cho vua. Vua Ðại Quán 

Ðảnh Luân Vƣơng thấy voi báu này xuất hiện rồi, trong lòng rất vui mừng, 

tự suy nghĩ: “Hết sức tốt lành, vô cùng thù thắng, nếu ta cần dùng hãy giữ 

lấy voi báu, nếu ta cần dùng hãy giữ lấy voi báu này mà dùng”. 

 

Bấy giờ vua bảo các thần rằng: 

 

–Voi báu xuất hiện, các ngƣơi hãy nên siêng năng gìn giữ để phòng bị lúc ta 

cần đến. 

 

Khi ấy quân hầu vâng lệnh vua xong, luôn luôn siêng năng giữ gìn, khéo léo 

tập luyện voi báu, không để sơ sót một tí phòng lúc vua dùng đến. 

 

Ðức Phật bảo các Tỳ kheo: 

 

-Ngày xƣa vua Sát Ðế Lợi Ðại Quán Ðảnh Luân Vƣơng xuất hiện thế gian, 

bấy giờ cũng có voi báu xuất hiện, nhà vua vào lúc sáng sớm cỡi voi báu ấy 

du hành bốn biển, ngay tức khắc liền trở về cung. Các ngƣơi nên biết, voi 

báu có công năng thắng diệu nhƣ vậy. 

 

 

Này các Bí sô, đó gọi là khi vua Ðại Quán Ðảnh Luân Vƣơng xuất hiện thì 

có voi báu xuất hiện. Ðó là thứ hai. 

 



Lại nữa, này các Bí sô, khi Luân Vƣơng Ðại Quán Ðảnh xuất hiện, lại có 

bốn con ngựa báu xuất hiện, các bộ phận trên thân chúng đều tròn đầy, con 

nào cũng có sắc tƣớng cực đẹp. Ðó gọi là xanh, vàng, đỏ, trắng, trƣớc cổ sau 

cổ thật đẹp, giống nhƣ Mịch La, nó bƣớc đi rất nhanh, lại khéo điều phục, 

bốn con ngựa báu này xuất hiện ở  cung vua. Khi ấy các quan thấy ngựa báu 

tuyệt đẹp, hiếm có, liền tâu với vua. Vua Ðại Quán Ðảnh thấy bốn con ngựa 

báu này rồi, trong lòng rất vui mừng tự suy nghĩ: “Ngựa báu xuất hiện hết 

sức tốt đẹp, nếu ta cần dùng, chắc chắn sẽ đƣợc nhƣ ý”. 

 

Vua Ðại Luân Vƣơng lại tuyên bố rằng: “Này hỡi các thần, hãy nên siêng 

năng giữ gìn, khéo léo luyện tập ngựa báu này trong mọi lúc, khi ta cần dùng 

thì ta sẽ xử dụng”. Khi ấy các viên quan vâng lệnh của vua, luôn luôn phòng 

hộ ngựa báu, chờ lúc vua xử dụng. 

 

Này các Bí sô, Ngày xƣa có vua Ðại Quán Ðảnh xuất hiện ở thế gian, khi ấy 

cũng có ngựa báu xuất hiện. Nhà vua vào lúc sáng sớm cỡi ngựa báu này 

chu du bốn biển, ngay tức khắc liền trở về cung. Các ngƣơi nên biết, ngựa 

báu ấy có công năng thù thắng nhƣ vậy. Này các Tỳ kheo, đó gọi là khi Luân 

Vƣơng Ðại Quán Ðảnh xuất hiện thì ngựa báu cũng xuất hiện. Ðó là thứ ba. 

 

Lại nữa, này các Bí sô, khi Luân Vƣơng xuất hiện, lại có Chủ tàng thần báu 

xuất hiện. Bấy giờ kho tàng báu to lớn vững chắc, có nhiều tiền của phú quý, 

do thần Bảo làm chủ. Khi ấy vị thần chủ kho tàng liền đi đến chỗ vua thƣa 

rằng: “Có một kho tàng lớn, quý báu, có đầy đủ tất cả trân bảo thù diệu, đó 

là vàng... tất cả vật báu, nếu vua cần dùng tôi sẽ dâng tất cả nhƣ ý muốn của 

ngài, không thiếu vật gì”. 

 

Bấy giờ vua Luân Vƣơng thấy thần Bảo chủ kho tàng xuất hiện, trong lòng 

rất vui mừng. Vua lại nghe thần Bảo nói rằng: “Vàng ... các báu tất cả đầy 

đủ, ngài muốn lấy bao nhiêu tùy ý”. Khi ấy, nhà vua liền bảo thần Báu chủ 

kho tàng rằng: “Nay ngƣơi có oai lực, thần thông sắc tƣớng nhƣ vậy, có thể 

làm chủ những kho tàng lớn giấu trong đất, nhƣ vàng ... các báu, tất cả đầy 

đủ, thấy những việc làm nhƣ vậy hết sức là hy hữu, vô cùng tốt lành, ngƣơi 

hãy khéo mà chủ trì. Khi nào ta cần, ngƣơi sẽ cung cấp, ngoài ra khi ta chƣa 

cần, ngƣơi hãy khéo mà chủ trì. 

 

Này các Bí sô, các ngƣơi nên biết các kho tàng che giấu dƣới đất này, con 

ngƣời không thấy, nhƣng phi nhơn thì thấy. Khi Luân Vƣơng xuất hiện, có 

vị thần chủ kho tàng tự xuất hiện, giữ gìn và cung cấp tất cả cho vua. Gọi là 

khi Luân Vƣơng xuất hiện là có Chủ tàng thần báu xuất hiện, đó là thứ tƣ. 



 

Lại nữa, này các Bí sô, khi Luân Vƣơng xuất hiện, lại có Chủ binh thần báu 

xuất hiện, vị chủ binh này có đại trí, thao lƣợc, dõng mãnh, oai đức, sức lực 

lớn và sắc tƣớng, tất cả đều đầy đủ, khéo huấn luyện binh chủng, phòng thủ 

ranh giới của vƣơng quốc, nên không bị địch quân xâm nhiễu. Bấy giờ vị 

Chủ binh thần báu đi đến chỗ vua, thƣa nhƣ vầy: 

 

–Ðại vƣơng nên biết, tôi là chủ binh thiện nghệ, gìn giữ đất nƣớc của vua, 

bất cứ lúc nào, có làm việc gì đều đúng theo ý của vua, không hề thiếu sót. 

Khi ấy nhà vua thấy Chủ binh thần này xuất hiện, trong lòng rất vui mừng, 

liền bảo rằng: “Nay ngƣơi có đại trí lƣợc, dõng mãnh, oai đức, sức mạnh, sắc 

tƣớng, có thể làm bất cứ điều gì ở bất cứ lúc nào, khéo điều khiển binh 

chủng để giữ gìn biên giới đất nƣớc, ngƣơi thật là bậc hiền thiện, ngƣơi hãy 

luôn luôn phụ tá cho ta, tất cả việc làm ngƣơi hãy phƣơng tiện. Nay ngƣơi 

chính là ngƣời đại thủ hộ cho vua. Này các Bí sô, đây gọi là khi Luân Vƣơng 

xuất hiện thì có Chủ binh thần báu xuất hiện. Ðó là thứ năm. 

 

Lại nữa, này các Bí sô, khi Luân Vƣơng xuất hiện, lại có Ðại Ma Ni báu 

xuất hiện. Ngọc Ma Ni báu này rất tối thƣợng, sắc màu tốt đẹp lạ thƣờng, nó 

có đầy đủ ánh sáng to lớn viên mãn, ánh sáng ấy cực mạnh, chiếu sáng tất 

cả, có công đức lớn, ở trong cung vua nếu có ngọc báu này, dù cho đêm tối, 

không có đèn chiếu sáng, ngọc này phát ra ánh sáng tự nhiên chiếu sáng, 

giống nhƣ ánh sáng mặt trời. Này các Bí sô, xƣa kia có vị Ðại Luân Vƣơng 

xuất hiện thế gian, lúc ấy cũng có ngọc Ðại Ma Ni báu có ánh sáng lớn xuất 

hiện. Khi ấy nhà vua muốn thí nghiệm khả năng của viên ngọc, liền bảo 

quan đại thần chuẩn bị gấp bốn thứ binh vào lúc ban đêm du hành trong khu 

rừng. Bấy giờ quan đại thần vâng theo lệnh vua liền chuẩn bị gấp bốn loại 

binh, rồi đi đến chỗ vua tâu nhƣ vầy: “Bốn thứ binh chủng đã tập hợp, nay 

đã đến lúc xin vua khởi hành”. 

 

Lúc đó nhà vua liền lấy viên ngọc Ðại Ma Ni báu đặt ở trên ngọn cờ, nhà 

vua đi đầu tiên, vào trong đêm tối, du ngoạn trong khu rừng. Ánh sáng của 

viên ngọc chiếu sáng cả một do tuần, bốn thứ binh chủng của nhà vua đều 

đƣợc ánh sáng chiếu soi, nhƣ ánh sáng trên trời không có sai khác. Này các 

Bí sô, đây gọi là khi Luân Vƣơng xuất hiện thì có Ðại Ma Ni báu xuất hiện. 

Ðó là thứ sáu. 

 

Lại nữa, này các Bí sô, khi Luân Vƣơng xuất hiện, lại có nữ báu cũng xuất 

hiện, sắc tƣớng của nàng tuyệt đẹp, thân thể tròn đầy xinh đẹp đệ nhất, các 

ngƣời trong thế gian không ai sánh bằng. Nàng êm dịu, nhẹ nhàng, mềm mại 



nhƣ cây Cán Tức Lê; các lỗ chân lông trên ngƣời nàng đều toát ra mùi 

hƣơng vi diệu giống nhƣ bình báu chứa đầy hƣơng thơm, lúc nào cũng 

phảng phất mùi thơm. Lại nữa, hơi thở ra vào của nữ báu đều luôn luôn có 

mùi thơm nhƣ hoa sen xanh, mọi ngƣời đều yêu thích. Nhƣ lúc vua đi đâu 

thì nữ báu theo sau, những điều nàng làm đều thích hợp, hoan hỷ tự tại, tánh 

hạnh nàng thì trinh chánh, không có tà nhiễm, nàng thƣờng nói lời khả ái, ai 

cũng thích nghe, thân nàng sáng rạng ai cũng thích nhìn. Này các Bí sô, đây 

gọi là khi Luân Vƣơng xuất hiện thì có Nữ báu xuất hiện. Ðó là điều thứ 

bảy. 

 

Ðức Phật bảo các Tỳ kheo : 

 

–Nhƣ vậy gọi là khi Luân Vƣơng xuất hiện thì có bảy báu xuất hiện. Các 

ngƣơi nên biết, khi Nhƣ Lai, Ứng Cúng Chánh Ðẳng Giác xuất hiện, Ngài 

nói pháp bảy giác chi. Những gì là bảy? 

 

–Ðó là Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Hỷ giác chi, 

Khinh an giác chi, Ðịnh giác chi, Xả giác chi. Nhƣ vậy gọi là pháp bảy giác 

chi, pháp này chỉ có Nhƣ Lai, Ứng Cúng Chánh Ðẳng Giác lúc xuất hiện thế 

gian mới tuyên nói ra, giống nhƣ bảy báu ở trƣớc, cũng lại nhƣ vậy, chỉ có 

lúc nào vua Ðại Quán Ðảnh Luân Vƣơng xuất hiện thì bảy báu mới xuất 

hiện mà thôi. 

 

Các ngƣơi nên biết, Nhƣ Lai đã nói pháp bảy giác chi khiến cho các chúng 

sanh nhƣ lý tu hành, tất cả đều đƣợc an lạc, lợi ích. Các ngƣơi hãy nên siêng 

năng tu học nhƣ vậy  
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