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C. Therāpadānaṃ 
  

Atha Therāpadānaṃ suṇātha: 
 

1. Sāriputtattherāpadānaṃ  
 

140. Himavantassa avidūre lambako nāma pabbato,  
assamo sukato mayhaṃ paṇṇasālā sumāpitā.  

 

141. Uttānakūlā nadikā supatitthā manoramā,  
susuddha1pulinākiṇṇā avidūre mam’ assamā.  

 

142. Asakkharā apabbhārā sādu appaṭigandhikā,  
sandati nadikā tattha sobhayantā mam’ assamaṃ.  

 

143. Kumbhīlā makarā cettha suṃsumārā ca kacchapā,  
caranti nadikā2 tattha sobhayantā mam’ assamaṃ.  

 

144. Pāṭhīnā pāvusā macchā valajā3 muñjarohitā,  
maggurā4 papatāyantā5 sobhayanti mam’ assamaṃ.  

 

145. Ubhokūlesu nadiyā pupphino phalino dumā,  
ubhato abhilambantā sobhayanti mam’ assamaṃ.  

 

146. Ambā sālā ca6 tilakā pāṭalī sinduvārakā,7  
dibbagandhaṃ8 sampavanti pupphitā mama asasame.  

 

147. Campakā salalā nīpā9 nāgapunnāgaketakā,  
dibbagandhaṃ8 sampavanti pupphitā mama asasame.  

 

148. Atimuttā asokā ca bhaginimālā ca pupphitā,  
aṅkolā bimbijālā ca pupphitā mama asasame.  

 

149. Keṭakā9 kandalī ceva godhukā10 tiṇasūlikā,  
dibbagandhaṃ8 sampavanti sobhayantā11 mam’ assamaṃ.  

 

150. Kaṇikārā kaṇṇikā12 ca asanā ajjunā13 bahū,  
dibbagandhaṃ sampavanti sobhayantā16 mam’ assamaṃ.  

 

151. Punnāgā giripunnāgā koviḷārā ca pupphitā,  
dibbagandhaṃ sampavanti sobhayantā14 mam’ assamaṃ.  

 

152. Uddālakā ca kuṭajā kadambā vakulā15 bahū,  
dibbagandhaṃ sampavanti sobhayantā mam’ assamaṃ.  

                                                   
1 sasuddha - PTS.        8 dibbagandhā - Ma; dibbā gandhā - Syā, PTS, Se.  
2 sandati nadikā - Syā, PTS, Se.   9 ketakā - Ma, Syā, PTS.  10 kebukā - PTS, Se.  
3 balajā - Ma; vasajā - Syā; jalajā - PTS.  11 sampavantā sobhayanti - Ma, Se.  
4 vagguḷā - Ma; vagguḷā - Syā, PTS.   12 kaṇikā kaṇikārā - Syā; kaṇikārā kaṇikā - PTS. 
5 ca patāyanti - PTS.          13 ajjunā - Ma; añjanā - Syā; añjanī - PTS, Se.  
6 ambā kolakā - PTS.          14 sobhamānā - PTS.    15 bahulā - Syā.  
7 sinduvāritā - Syā; sindhuvāritā - PTS; sindhavārikā - Se.        
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C. Trưởng Lão Ký Sự: 
 

Giờ xin thỉnh các vị hãy lắng nghe ký sự về các vị trưởng lão: 
 

1. Ký Sự về Trưởng Lão Sāriputta: 
 

140. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka, có khu ẩn 
cư của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo 
được tạo lập. 
 

141. Ở không xa khu ẩn cư của tôi là con sông nhỏ có bờ nước lúp xúp 
có bãi nước cạn xinh đẹp được trải lớp cát vô cùng trong sạch, làm thích 
ý.  
 

142. Con sông nhỏ chảy qua tại nơi ấy, không có cát, không có hố sâu, 
(có nước) dịu ngọt, không có mùi khó chịu, điểm tô khu ẩn cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 
 

143. Tại nơi ấy có con sông nhỏ, và có các con cá sấu kumbhīla, cá lưỡi 
kiếm, cá sấu suṃsumāra và các con rùa lởn vởn ở nơi này đang điểm tô 
khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 
 

144. Có các loại cá như là cá pāṭhīna, cá pāvusa, cá valaja, cá muñja, cá 
rohita, cá maggura đang vượt giòng nước, chúng điểm tô khu ẩn cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 
 

145. Ở hai bên bờ của con sông, có những giống cây được đơm hoa, kết 
trái đang trĩu xuống từ cả hai phía, chúng điểm tô khu ẩn cư của tôi trở 
nên rực rỡ.  
 

146. Có các cây xoài, cây sālā, cây tilaka, cây pāṭalī, cây sinduvāraka 
tỏa ra hương thơm của cõi trời được nở rộ hoa ở khu ẩn cư của tôi.  
 

147. Có các cây campaka, cây salala, cây nīpa, cây nāga, cây nguyệt 
quế, cây dứa hoang tỏa ra hương thơm của cõi trời được nở rộ hoa ở 
khu ẩn cư của tôi. 
 

148. Có các cây atimutta, cây asoka, và cây bhaginimālā được nở rộ 
hoa, có các cây aṅkola và các cây bimbijāla được nở rộ hoa ở khu ẩn cư 
của tôi. 
 

149. Có các cây dừa dại, và luôn cả cây kandalī, các cây godhuka, và các 
bụi cây tiṇasūlika tỏa ra hương thơm của cõi trời đang điểm tô khu ẩn 
cư của tôi trở nên rực rỡ.  
 

150. Có nhiều cây kaṇikāra, cây kaṇṇika, cây asana, và cây ajjuna tỏa 
ra hương thơm của cõi trời đang điểm tô khu ẩn cư của tôi trở nên rực 
rỡ.  
 

151. Có các cây nguyệt quế, cây nguyệt quế núi, cây koviḷāra được nở rộ 
hoa, tỏa ra hương thơm của cõi trời đang điểm tô khu ẩn cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 
 

152. Có nhiều cây bả đậu, cây kuṭaja, cây kadamba, cây vakula tỏa ra 
hương thơm của cõi trời đang điểm tô khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ.  
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153. Āḷakā isimuggā ca kadalī mātuluṅgiyo,  
gandhodakena saṃvaddhā phalāni dhārayanti te.  

154. Aññe pupphanti padumā aññe jāyanti kesarī,   
aññe opupphā padumā pupphitā taḷāke sadā.1  

155. Gabbhaṃ gaṇhanti padumā niddhāvanti mulāliyo,  
siṅghāṭakapattamākiṇṇā2 sobhanti3 taḷāke sadā.1  

156. Nayitā ambagandhī ca uttālā4 bandhujīvakā,  
dibbagandhaṃ sampavanti taḷāke pupphitā5 sadā.  

157. Pāṭhīnā pāvusā macchā valajā muñja-rohitā,  
saṅgulā6 maṅgurā7 ceva vasanti taḷāke sadā.  

158. Kumbhīlā suṃsumārā ca tantigāhā ca rakkhasā,  
oguhā8 ajagarā9 ca vasanti taḷāke sadā.  

159. Pārevatā ravihaṃsā cakkavākā nadīcarā,  
kokilā sukasāḷikā10 upajīvanti taṃ saraṃ.  

160. Kukutthakā kulīrakā vane pokkharasātakā,  
dindibhā suvapotā ca upajīvanti taṃ saraṃ.  

161. Haṃsā koñcā mayūrā ca kokilā tambacūḷikā,  
pampakā11 jīvaṃjīvā ca upajīvanti taṃ saraṃ.  

162. Kosikā poṭṭhasīsā ca kurarā senakā bahū,  
mahākālā ca sakuṇā upajīvanti taṃ saraṃ.  

163. Pasadā ca varāhā ca vakā12 bheraṇḍakā13 bahū,  
rohiccā suggapotā14 ca upajīvanti taṃ saraṃ.  

164. Sīhā vyagghā ca dīpī ca acchakokataracchakā,  
tidhāpabhinnā15 mātaṅgā upajīvanti taṃ saraṃ.  

165. Kinnarā vānarā ceva atho pi vanakammikā,  
cetā ca luddakā ceva upajīvanti taṃ saraṃ.  

166. Tindukāni piyālāni madhukā kāsumārayo,16  
dhuvapphalāni17 dhārenti avidūre mam’ assamā.  

167. Kosumbhā18 salalā nīpā19 sāduphalasamāyutā,20  
dhuvapphalāni dhārenti avidūre mam’ assamaṃ.  

168. Harītakā āmalakā ambā jambuvibhīṭakā,21  
kolā bhallātakā billā22 phalāni dhārayanti te.  

                                                   
1 tadā - Ma, Syā, PTS, Se.   12 camarā - Ma, The; okā - Se. 
2 siṅghāṭi - Ma, PTS, Se, Ma.   13 gaṇḍakā - Ma. 
3 sobhayanti - Syā, PTS.    14 sukapotā - Ma, Se. 
4 uttalī - Ma; uttarā - Syā; utūḷhi - PTS.  15 tidhappahinnā - Syā, PTS. 
5 pupphitā taḷāke - Ma, Syā.   16 madhukekā sumāriyo - PTS. 
6 saṅkulā - Syā, PTS, Se.    17 dhuvaṃ - Ma, Syā. 
7 maggurā - Ma, Syā, PTS.   18 kosambā - Ma. 
8 ogāhā - Syā; ogahā - PTS.   19 nimbā - Ma. 
9 ajakārā - Mu A.    20 sāraphala - Syā, PTS, Se.  
10 suvasālikā - Syā; sukasāḷi ca - PTS, Se.  21 vibhedakā - Syā, Ma, Se. 
11 campakā - Syā; sampakā - PTS.  22 bellā - PTS. 
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153. Các cây āḷaka, các cây isimugga, các cây chuối, và các cây chanh 
được phát triển nhờ vào làn nước thơm, chúng trĩu những quả.  
 

154. Một số sen hồng trổ hoa, một số khác đơm nhụy, một số khác nữa 
đã úa tàn; các đóa sen hồng luôn luôn được nở rộ ở trong hồ nước. 
 

155. Chen chúc với những lá cây siṅghāṭaka, những đóa sen hồng đang 
tượng hình có những rễ sen đang cắm xuống luôn luôn rực rỡ ở trong 
hồ nước.  
 

156. Được đem lại, các cây ambagandhī, các cây uttāla, các cây 
bandhujīvaka tỏa ra hương thơm của cõi trời luôn luôn được nở rộ ở 
trong hồ nước.  
 

157. Các loài cá pāṭhīna, cá pāvusa, cá valaja, cá muñja, cá rohita, cá 
aṅgula, và cá maṅgura nữa luôn luôn sống ở trong hồ nước.  
 

158. Các con cá sấu loại kumbhīla, loại suṃsumāra, loại cá tantigāha, 
các hạng quỷ sứ, các loài rắn, và các loài mãng xà luôn luôn sống ở 
trong hồ nước.  
 

159. Các chim bồ câu, các loài ngỗng trời, ngỗng đỏ, các loài sống ở 
sông, các chim cu cu, chim két, chim sáo sống nương tựa vào hồ nước 
ấy.  
 

160. Các loài chim kukutthaka, chim kulīraka, chim pokkharasātaka ở 
rừng, chim le le, và chim suvapota sống nương tựa vào hồ nước ấy.  
 

161. Các chim thiên nga, chim cò, chim công, chim cu cu, gà rừng, chim 
pampaka, và chim jīvaṃjīva sống nương tựa vào hồ nước ấy.  
 

162. Nhiều loài chim (ở đất liền) như chim cú mèo, chim gõ kiến, chim 
kurara, chim diều hâu, và chim mahākāla sống nương tựa vào hồ nước 
ấy.  
 

163. Nhiều con hươu, heo rừng, chó sói, chó rừng, nai, và loài thú 
suggapota sống nương tựa vào hồ nước ấy.  
 

164. Các con sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, linh cẩu, và các con voi 
mātaṅga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi sống nương tựa vào hồ nước ấy.  
 

165. Các hạng kim-sỉ-điểu luôn cả các loài khỉ, và cũng có những người 
thợ rừng, các người phục vụ, luôn cả các thợ săn sống nương tựa vào hồ 
nước ấy.  
 

166. Ở không xa khu ẩn cư của tôi, có các cây tinduka, cây piyāla, cây 
cam thảo, và cây kāsumārī thường xuyên trĩu những trái.  
 

167. Ở không xa khu ẩn cư của tôi, có các cây kosumbha, cây salala, cây 
nīpa có trái ngọt thường xuyên trĩu những trái.  
 

168. Các cây harītaka, cây āmalaka, cây xoài, cây mận đỏ, cây vibhīṭaka, 
cây táo, cây bhallātaka, và cây billa, chúng trĩu những trái. 
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169. Āluvā ca kalambā ca biḷālītakkaḷāni1 ca,  
jīvakā sutakā2 ceva bahukā mama assame.   

 

170. Assamassāvidūramhi taḷākāsuṃ3 sunimmitā,  
acchodakā sītajalā supatitthā manoramā.  

 

171. Padumuppalasaṃchannā puṇḍarīkasamāyutā,  
mandālakehi saṃchannā dibbagandho pavāyati.  

 

172. Evaṃ sabbaṅgasampanne pupphite phalite vane,  
sukate assame ramme viharāmi ahaṃ tadā.  

 

173. Sīlavā vatasampanno jhāyī jhānarato sadā,  
pañcābhiññābalappatto4 Surucī nāma tāpaso.  

 

174. Catubbīsasahassāni sissā mayhaṃ upaṭṭhahuṃ,  
sabbeva brāhmaṇā ete jātimanto yasassino.  

 

175. Lakkhaṇe itihāse ca sanighaṇḍusakeṭubhe,  
padakā veyyākaraṇā sadhamme5 pāramiṃ gatā.  

 

176. Uppātesu6 nimittesu lakkhaṇesu ca kovidā,  
pathavyā bhūmyantalikkhe7 mama sissā susikkhitā.  

 

177. Appicchā nipakā ete appāhārā alolupā,  
lābhālābhena santuṭṭhā parivārenti maṃ sadā.  

 

178. Jhāyī jhānaratā dhīrā santacittā samāhitā,  
ākiñcaññaṃ patthayantā parivārenti maṃ sadā.  

 

179. Abhiññāpāramippattā pettike gocare ratā,  
antalikkhacarā dhīrā parivārenti maṃ sadā.  

 

180. Saṃvutā chasu dvāresu anejā rakkhitindriyā,  
asaṃsaṭṭhā ca te dhīrā mama sissā durāsadā.  

 

181. Pallaṅkena nisajjāya ṭhāna8caṅkamanena ca,  
vītināmenti te rattiṃ mama sissā durāsadā.  

 

182. Rajanīye na rajjanti dussanīye na dussare,  
mohanīye na muyhanti mama sissā durāsadā.  

 

183. Iddhiṃ vīmaṃsamānā te vattanti niccakālikaṃ,  
paṭhaviṃ te pakampenti sārambhena durāsadā.  

                                                   
1 bilāni takkaḷāni ca - PTS.   5 saddhamme - Syā, PTS, Se. 
2 sambakā - Syā; sahakā - PTS.   6 uppādesu - PTS, Se. 
3 taḷākāsi - Syā; taḷākā su - PTS.  7 paṭṭhābhummantalikkhe - PTS. 
4 phalappatto - Syā, PTS, Se.  8 thānā - PTS, Se. 
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169. Ở khu ẩn cư của tôi có nhiều loại (rễ củ) như là củ āluva, củ 
kalamba, củ biḷālī, củ takkaḷa, củ jīvaka, và củ sutaka nữa.  
  

170. Ở không xa khu ẩn cư của tôi đã có những hồ nước khéo được tạo 
lập, có nước trong, có nước mát, có những bến nước cạn xinh đẹp làm 
thích ý.  
 

171. Có hương thơm của cõi trời tỏa ra từ (hồ nước) được che phủ bởi 
những sen hồng, sen xanh, kết hợp với sen trắng, được che phủ bởi 
những cây mạn-đà-la. 
 

172. Khi ấy, tôi sống ở khu ẩn cư đáng yêu khéo được xây dựng ở trong 
khu rừng được đơm hoa, được kết trái, được hội đủ tất cả các yếu tố 
như thế.  
 

173. (Tôi) là vị đạo sĩ khổ hạnh tên Surucī có giới hạnh, thành tựu về 
phận sự, chứng thiền, luôn luôn thỏa thích về thiền, đã đạt được năng 
lực về năm thắng trí. 
 

174. Hai mươi bốn ngàn học trò đã phục vụ tôi. Tất cả những vị này đều 
là Bà-la-môn, có dòng dõi (cao quý), có danh vọng.  
 

175. Họ đã đạt đến sự toàn hảo về (khoa) tướng mạo, về truyền thống 
gồm cả văn tự và nghi thức, về từ ngữ, về văn phạm, và về giáo lý (của 
Bà-la-môn).  
 

176. Những người học trò của tôi là khéo được học tập, và rành rẽ về các 
hiện tượng thiên nhiên, về các điềm báo hiệu, về các tướng mạo, về địa 
lý, về trái đất, và về không gian. 
 

177. Là những người ít đòi hỏi, cẩn trọng, (thọ) chút ít vật thực, không 
tham lam, hài lòng với việc có hay không có, các vị này luôn luôn hầu 
cận tôi.  
 

178. Là những bậc trí tuệ, chứng thiền, thỏa thích về thiền, có tâm 
thanh tịnh, được định tĩnh, không mong mỏi bất cứ điều gì, các vị luôn 
luôn hầu cận tôi.  
 

179. Là những bậc trí tuệ đã đạt được sự toàn hảo về các thắng trí, vui 
thích trong hành xứ của mình, có sự đi lại ở không trung, các vị luôn 
luôn hầu cận tôi.  
 

180. Các vị ấy là các bậc trí tuệ đã thu thúc ở sáu căn môn, không có 
dục vọng, có các giác quan được phòng hộ, và không quyến luyến; 
những người học trò của tôi khó mà tiếp cận.  
 

181. Các vị ấy trải qua đêm với việc ngồi xuống bằng thế kiết già, với 
việc đứng và đi kinh hành; những người học trò của tôi khó mà tiếp cận. 
 

182. Các vị không ái luyến những gì cám dỗ, không nổi giận những gì 
khiêu khích, không mê muội những gì mê hoặc; những người học trò 
của tôi khó mà tiếp cận. 
 

183. Trong khi thử nghiệm các vị ấy thường xuyên thể hiện phép thần 
thông, các vị ấy làm rung chuyển trái đất; bằng sự đối nghịch khó mà 
tiếp cận.  
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184. Kīḷamānā ca te sissā kīḷanti jhānakīḷitaṃ,  
jambuto phalamānenti mama sissā durāsadā.  

 
185. Aññe gacchanti goyānaṃ aññe pubbavidehakaṃ,1  

aññe ca uttarakuruṃ esanāya durāsadā.  
 
186. Purato khāriṃ pesenti pacchato ’va vajanti te,  

catubbīsasahassehi chāditaṃ hoti ambaraṃ.  
 
187. Aggipākī anaggī ca dantodukkhalikā pi ca,  

asmena koṭṭakā2 keci pavattaphalabhojanā.  
 
188. Udakorohanā3 keci sāyaṃ pāto suciratā,  

toyābhisecanakarā4 mama sissā durāsadā.  
 
189. Parūḷhakacchanakhalomā paṅkadantā rajassirā,  

gandhitā sīlagandhena mama sissā durāsadā.  
 
190. Pātova sannipatitvā5 jaṭilā uggatāpanā,  

lābhālābhaṃ pakittetvā gacchanti ambare tadā.  
 
191. Etesaṃ pakkamantānaṃ mahāsaddo pavattati,  

ajinacammasaddena moditā6 honti devatā.  
 
192. Diso disaṃ pakkamanti antalikkhacarā isī,  

sake balenupatthaddhā7 te gacchanti yadicchakaṃ.  
 
193. Paṭhavīkampakā ete sabbeva nabhacārino,  

uggatejā duppasahā sāgaro ’va akhobhiyā.  
 
194. Ṭhānacaṅkamino8 keci keci nesajjikā isī,  

pavattabhojanā keci mama sissā durāsadā.  
 
195. Mettāvihārino ete hitesī sabbapāṇinaṃ,  

anattukkaṃsakā sabbe na te vambhenti kassaci.  
 
196. Sīharājāva ’sambhītā9 gajarājāva thamavā,  

durāsadā vyagghāriva āgacchanti mam’ antike.  

                                                   
1 pubbavidehanaṃ - Syā, PTS, Se.  6 muditā - Ma, Se.  
2 koṭṭitā - Ma; ; koṭikā - Syā; koṭṭhikā - PTS. 7 sakabale - Syā, PTS. 
3 orohaṇā - Ma; orohakā - Syā, PTS, Se.  8 ṭhānacaṅkamiyā - Syā, PTS. 
4 sekacaraṇā - Syā, PTS, Se.   9 va ’sambhīto - PTS.  
5 sannipātetvā - Syā, PTS, Se.  
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184. Và trong khi giải trí, những người học trò ấy giải trí với trò chơi 
của thiền, các vị đem lại trái cây từ cây mận đỏ; những người học trò 
của tôi khó mà tiếp cận. 
 
185. Một số khác đi đến Tây Ngưu Hóa Châu, một số khác đến Đông 
Thắng Thần Châu, và một số khác đến Bắc Cu Lu Châu, bằng sự tìm 
kiếm khó mà tiếp cận. 
 
186. Các vị ấy chuyển đi túi đồ dùng ở phía trước và tiến lên ngay ở phía 
sau, bầu trời là bị che lấp bởi hai mươi bốn ngàn vị. 
 
187. Một số vị dùng vật thực là trái cây đã rụng xuống, có vị nấu bằng 
lửa, có vị không dùng lửa (ăn sống), có vị dùng răng, và cũng có vị dùng 
cối giã, có vị nghiền nát bằng đá.  
 
188. Một số vị ưa thích sự tẩy sạch (tội) có sự lội xuống nước sáng tối, 
một số vị thực hiện việc rải rắc nước (ở cơ thể); những người học trò 
của tôi khó mà tiếp cận. 
 
189. (Một số vị) có lông ở nách và móng tay chân được để dài, có răng 
dính bựa, có đầu vấy bụi, được tẩm hương bằng hương thơm của giới 
hạnh; những người học trò của tôi khó mà tiếp cận. 
 
190. Vào sáng sớm, các vị đạo sĩ tóc bện có khổ hạnh cao tột sau khi tụ 
hội lại đã nói về sự thành công và thất bại, rồi ra đi ở trên không trung.  
 
191. Trong khi những vị này ra đi, có tiếng động ồn ào phát ra bởi âm 
thanh của các tấm da dê khiến chư Thiên được hoan hỷ.  
 
192. Có sự di chuyển ở không trung, các vi ẩn sĩ ra đi phương này 
phương khác. Được nâng đỡ bởi năng lực của mình, các vị ấy ra đi theo 
như ước muốn.  
 
193. Chính tất cả các vị di chuyển ở hư không này là những vị làm rung 
chuyển trái đất, có oai lực nổi bật, khó mà khuất phục, tợ như biển cả 
không bị xao động.  
 
194. Một số vị ẩn sĩ có hạnh đứng và đi kinh hành, một số vị có hạnh 
ngồi, một số vị có vật thực đã được rơi xuống; những người học trò của 
tôi khó mà tiếp cận. 
 
195. Những vị này an trú tâm từ, tầm cầu sự lợi ích cho tất cả chúng 
sanh. Tất cả các vị ấy không ca ngợi về bản thân và không khinh miệt 
bất cứ ai.  
 
196. Không bị hãi sợ như là sư tử chúa, có sức mạnh như là voi chúa, 
khó mà tiếp cận như là loài hổ, các vị đi đến gặp tôi.  
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197. Vijjādharā devatā ca nāgāgandhabbarakkhasā,  
kumbhaṇḍā dānavā garuḷā upajīvanti taṃ saraṃ.  

 

198. Te jaṭākhāribharitā1 ajinuttaravāsanā,2  
antalikkhacarā sabbe upajīvanti taṃ saraṃ.  

 

199. Sadānucchavikā ete aññamaññaṃ sagāravā,  
catubbīsasahassānaṃ khipitasaddo3 na vijjati.  

 

200. Pāde pādaṃ nikkhipantā appasaddā susaṃvutā,  
upasaṅkamma sabbe ’va sirasā vandare mamaṃ.  

 

201. Tehi sissehi parivuto santehi ca tapassihi,  
vasāmi assame tattha jhāyī jhānarato ahaṃ.  

 

202. Isīnaṃ sīlagandhena pupphagandhena cūbhayaṃ,  
phalīnaṃ phalagandhena gandhito hoti assamo.  

 

203. Rattindivaṃ na jānāmi arati me na vijjati,  
sake sisse ovadanto bhiyyo hāsaṃ labhām’ ahaṃ.  

 

204. Pupphānaṃ pupphamānānaṃ phaḷānañca vipaccataṃ  
dibbā gandhā pavāyanti sobhayantā mam’ assamaṃ.  

 

205. Samādhimhā vuṭṭhahitvā ātāpī nipako ahaṃ,  
khāribhāraṃ gahetvāna vanaṃ ajjhogahiṃ tadā.  

 

206. Uppāte supine cāpi lakkhaṇesu susikkhito,  
pavattamānaṃ4 mantapadaṃ dhārayāmi ahaṃ tadā.5  

 

207. Anomadassī bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  
vivekakāmo sambuddho himavantamupāgami.  

 

208. Ajjhogahetvā himavantaṃ aggo kāruṇiko muni,  
pallaṅkaṃ ābhujitvāna nisīdi purisuttamo.  

 

209. Tatth’ addasāsiṃ6 sambuddhaṃ sappabhāsaṃ manoramaṃ,  
indīvaraṃ ’va jalitaṃ ādittaṃ ’va hutāsanaṃ.  

 

210. Jalantaṃ dīparukkhaṃ’va vijjuṃ ’va gagane7 yathā,  
suphullaṃ sālarājā va addasaṃ lokanāyakaṃ.  

 

211. Ayaṃ nāgo mahāvīro dukkhass’ antakaro muni,  
imaṃ dassanamāgamma sabbadukkhā8 pamuccare.  

 

212. Disvān’ ahaṃ devadevaṃ lakkhaṇaṃ upadhārayiṃ,  
buddho nu kho na vā buddho handa passāmi cakkhumaṃ.  

                                                   
1 bhārikā - PTS.   5  sadā - Se. 
2 vāsino - Syā, PTS, Se.  6 tamaddasāhaṃ - Ma, Syā, Se. 
3 khittasaddo - Syā, PTS.  7 vijjutaṃ gagane - Ma; vijjuṃ abbhaghane - PTS. 
4 vattamānaṃ - Se.  8 sabbe dukkhā - PTS. 
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197. Các thầy về pháp thuật, chư Thiên, các loài rồng, càn-thát-bà, và 
loài quỷ sứ, các ác thần, những người khổng lồ, các loài nhân điểu sống 
nương tựa vào hồ nước ấy. 
 

198. Các vị ấy mang búi tóc và túi vật dụng, có y choàng là tấm da dê, có 
sự di chuyển ở không trung, tất cả sống nương tựa vào hồ nước ấy. 
 

199. Các vị này luôn luôn (có hành vi) đúng đắn, có sự kính trọng lẫn 
nhau. Trong số hai mươi bốn ngàn vị, tiếng động hỉ mũi không xảy ra.  
 

200. Trong khi đặt xuống từng bước từng bước chân, các vị khéo thu 
thúc, có ít tiếng động. Sau khi đến gần, hết thảy tất cả đều đê đầu đảnh 
lễ tôi.  
 

201. Được vây quanh bởi những người học trò thanh tịnh và khổ hạnh 
ấy, tôi sống tại nơi ấy, ở khu ẩn cư, có thiền chứng, được thỏa thích về 
thiền.  
 

202. Khu ẩn cư được tỏa hương với hương thơm trái cây của các cây 
cho quả và hai loại hương thơm giới hạnh của các vị ẩn sĩ và hương 
thơm của các bông hoa. 
 

203. Tôi không biết đến ngày và đêm, sự thù hận ở tôi không được biết 
đến. Trong khi giáo huấn những người học trò của mình, tôi đạt được 
niềm vui dào dạt.  
 

204. Trong khi các bông hoa đang trổ hoa và những trái cây đang kết 
trái, các hương thơm của cõi trời tỏa ra điểm tô khu ẩn cư của tôi trở 
nên rực rỡ.  
 

205. Khi ấy, là người có nhiệt tâm, cẩn trọng, sau khi xuất khỏi định, tôi 
đã cầm lấy túi vật dụng rồi đi sâu vào rừng.  
 

206. Khi ấy, tôi đã khéo được học tập về các hiện tướng và luôn cả về 
giấc mơ đã được khởi lên, tôi duy trì câu chú thuật đang được hiện 
hành.  
 

207. Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu, bậc Toàn Giác có ước muốn độc cư nên đã đi đến núi Hi-
mã-lạp.  
 

208. Sau khi đã đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đấng Bi Mẫn cao cả, bậc Hiền 
Trí, đấng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thế kiết già rồi ngồi xuống.  
 

209. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác có vẻ ngời sáng làm 
thích ý, tợ như bông hoa súng được tỏa sáng, tợ như ngọn lửa tế thần 
được cháy rực.  
 

210. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây đèn đang 
chiếu sáng, như là tia chớp ở bầu trời, tợ như cây sālā chúa đã được trổ 
hoa 
 

211. Bậc Cao Quý này là đấng Đại Hùng, vị Đoạn Tận khổ đau, bậc Hiền 
Trí. Do việc nhìn thấy Ngài, toàn bộ khổ đau được phóng thích. 
 

212. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, tôi đã suy xét về tướng 
mạo: “Là đức Phật hay không phải là đức Phật? Vậy ta hãy quan sát 
bậc Hữu Nhãn.” 
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213. Sahassārāni cakkāni dissanti caraṇuttame,  
lakkhaṇāni ’ssa disvāna niṭṭhaṃ gacchiṃ tathāgate.  

 
214. Sammajjaniṃ gahetvāna sammajjitvān’ ahaṃ tadā,  

atha1 pupphe samānetvā buddhaseṭṭhaṃ apūjayiṃ.  
 
215. Pūjayitvāna sambuddhaṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ,  

ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā namassiṃ lokanāyakaṃ.  
 
216. Yena ñāṇena sambuddho viharittha2 anāsavo,  

taṃ ñāṇaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  
 
217. Samuddharas’imaṃ lokaṃ sayambhū amitodaya,  

tava dassanamāgamma kaṅkhāsotaṃ taranti te.  
 
218. Tuvaṃ satthā ca ketu ca dhajo yūpo ca pāṇinaṃ,  

parāyaṇo pātiṭṭhā ca dīpo ca dipaduttamo.  
 
219. Sakkā samudde udakaṃ pametuṃ āḷhakena vā,  

na tveva tava sabbaññū ñāṇaṃ sakkā pametave.  
 
220. Dharetuṃ paṭhaviṃ sakkā ṭhapetvā tulamaṇḍale,  

na tveva tava sabbaññū ñāṇaṃ sakkā dharetave.3  
 
221. Ākāsaṃ minituṃ sakkā rajjuyā aṅgulena vā,  

na tveva tava sabbaññū ñāṇaṃ sakkā pametave.  
 
222. Mahāsamudde udakaṃ paṭhaviṃ c’ ākhilaṃ jahe, 4  

buddhañāṇaṃ upādāya upamāto5 na yujjare.  
 
223. Sadevakassa lokassa cittaṃ yesaṃ6 pavattati,  

antojālīkatā7 ete tava ñāṇamhi cakkhuma.  
 
224. Yena ñāṇena pattosi kevalaṃ bodhimuttamaṃ,  

tena ñāṇena sabbaññū maddasi paratitthiye.  
 
225. Imā gāthā thavitvāna suruci nāma tāpaso,  

ajinaṃ pattharitvāna paṭhaviyaṃ nisīdi so.  
 
226. Cullāsītisahassāni ajjhogāḷho mahaṇṇave,  

accuggato tāvadeva girirājā pavuccati.  

                                                   
1 aṭṭha - Syā, PTS, Se.  5 upamā te - PTS. 
2 viharati - Ma, Syā, PTS. 6 sesaṃ - Se.    
3 pametave - Syā, PTS.  7 antojālīgatā - Ma, Syā; 
4 paṭhavī cākhilā’jaṭaṃ - Ma.    antojālagatā - PTS. 
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213. Những bánh xe có ngàn căm được nhìn thấy ở lòng bàn chân cao 
quý. Sau khi nhìn thấy những tướng mạo của Ngài, tôi đã đi đến quyết 
định (Ngài là) đức Như Lai. 
 
214. Khi ấy, tôi đã cầm lấy chiếc chổi và đã quét dọn. Rồi tôi đã tự mình 
mang lại những đóa hoa và đã cúng dường đến đức Phật tối thượng.  
 
215. Sau khi đã cúng dường đến bậc Toàn Giác, vị đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, tôi đã khoác tấm da dê một bên vai rồi đã 
lễ bái đấng Lãnh Đạo Thế Gian (và đã nói rằng):  
 
216. “Đấng Toàn Giác bậc không còn lậu hoặc đã an trú với trí tuệ 
nào, tôi sẽ tán dương trí tuệ ấy. Xin các người hãy lắng nghe tôi nói. 
 
217. Bạch đấng Tự Chủ có sự tấn hóa vô lượng, xin Ngài hãy tiếp độ 
thế gian này. Sau khi đi đến nhìn thấy Ngài, những người ấy vượt 
qua dòng nước nghi hoặc.  
 
218. Bạch đấng Tối Thượng của loài người, Ngài là bậc thầy, là cờ 
hiệu, là biểu tượng, là mục đích tối cao, là nơi nương tựa, là sự nâng 
đỡ, và là ngọn đèn của chúng sanh. 
 
219. Bạch đấng Toàn Tri, có thể đo lường nước ở biển cả bằng vật 
chứa, nhưng không thể nào đo lường trí tuệ của Ngài.  
 
220. Bạch đấng Toàn Tri, có thể nắm lấy trái đất đặt vào đĩa cân, 
nhưng không thể nào nắm lấy trí tuệ của Ngài.  
 
221. Bạch đấng Toàn Tri, có thể đo đạc bầu trời bằng sợi dây thừng 
hoặc bằng ngón tay, nhưng không thể nào đo lường trí tuệ của Ngài. 
 
222. (Trí tuệ của đức Phật) vượt hẳn nước trong đại dương và đất 
liền rắn rỏi. So sánh với trí tuệ của đức Phật không gì được xem là 
tương đương.  
 
223. Bạch đấng Hữu Nhãn, ở thế gian luôn cả chư Thiên những ai có 
tâm (được) vận hành, họ đều đi vào trong màng lưới ở trí tuệ của 
Ngài.  
 
224. Bạch đấng Toàn Tri, bằng trí tuệ nào Ngài (đã) chứng đạt sự 
Giác Ngộ tối thượng toàn vẹn thì bằng trí tuệ ấy Ngài (đã) chế ngự 
các ngoại đạo khác.”  
 
225. Sau khi ngợi ca bằng các câu kệ này, vị đạo sĩ khổ hạnh tên Surucī 
ấy đã trải ra tấm da dê ở trên mặt đất rồi đã ngồi xuống.  
 
226. Được truyền tụng rằng ngọn núi chúa (Neru) đã chìm sâu vào 
trong đại dương tám mươi bốn ngàn (do-tuần) và đã vươn cao cũng với 
khoảng cách như thế. 
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227. Tāva accuggato neru āyato vitthato ca so,  
cuṇṇito aṇubhedena koṭisatasahasso.1  

 

228. Lakkhe ṭhapiyamānamhi parikkhayamagacchatha,  
na tveva tava sabbaññū ñāṇaṃ sakkā pametave.  

 

229. Sukhumacchikena jālena udakaṃ yo parikkhipe,  
ye keci udake pāṇā antojālīkatā siyuṃ.  

 

230. Tatheva hi mahāvīra ye keci puthu titthiyā,  
diṭṭhigahanapakkhantā2 paramāsena mohitā.  

 

231. Tava suddhena ñāṇena anāvaraṇadassinā,  
antojālagatā3 ete ñāṇaṃ te nātivattare.  

 

232. Bhagavā tamhi samaye anomadassī mahāyaso,  
vuṭṭhahitvā samādhimhā disaṃ olokayī jino.  

 

233. Anomadassimunino nisabho nāma sāvako,  
parivuto satasahassehi santacittehi tādihi.  

 

234. Khīṇāsavehi suddhehi chaḷabhiññehi jhāyihi, 4  
cittamaññāya buddhassa upesi lokanāyakaṃ.  

 

235. Antalikkhe ṭhitā tattha padakkhiṇamakaṃsu te,  
namassantā pañjalikā otaruṃ5 buddhasantike.  

 

236. Anomadasasī bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  
bhikkhusaṅghe nisīditvā sitaṃ pātukarī jino.  

 

237. Varuṇo nām’ upaṭṭhāko sabbaññussa mahesino,6  
ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā apucchi lokanāyakaṃ.  

 

238. “Ko nu kho bhagavā hetu sitakammassa satthuno?  
na hi buddhā ahetūhi sitaṃ pātukaronti te.”  

 

239. Anomadassī bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  
saṅghamajjhe7 nisīditvā imaṃ gāthamabhāsatha.  

 

240. “Yo maṃ pupphena pūjesi ñāṇañcāpi anutthavi,  
tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.”  

 

241. Buddhassa giramaññāya sabbe devā samāgatā,  
saddhammaṃ sotukāmā te sambuddhaṃ upasaṅkamuṃ.  

                                                   
1 sahassaso - Ma; sahassiyo - Syā, PTS.  
2 pakkhandā - Ma, PTS.   5 oruhuṃ - Syā; orohuṃ - PTS. 
3 jālīkatā - Ma.    6 anomadasasissa satthuno - Ma, Syā, Se. 
4 tādihi - Syā, PTS.   7 bhikkhumajjhe - Ma, Syā, Se.   
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227. Ngọn núi Neru ấy đã vươn cao đến chừng ấy về chiều dài và chiều 
rộng. Nó đã bị nghiền nát thành trăm ngàn koṭi mảnh vụn nhỏ.  
 

228. “Bạch đấng Toàn Tri, trong khi được xếp thành từng nhóm một 
trăm ngàn những mảnh vụn nhỏ ấy đã đi đến sự chấm dứt, nhưng trí 
tuệ của Ngài vẫn không thể nào đo lường được. 
 

229. Nếu người nào rào quanh nước bằng tấm lưới có lỗ nhỏ, thì bất 
cứ các chúng sanh ở trong nước đều có thể rơi vào trong tấm lưới.  
 

230. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế những người nào là 
phàm phu ngoại đạo đang lao theo việc nắm bắt tà kiến đều đã bị mê 
muội do sự vướng mắc (vào mạng lưới tà kiến). 
 

231. Do trí tuệ trong sạch và tầm nhìn không bị che lấp của Ngài, 
những người đã đi vào trong mạng lưới không vượt hơn trí tuệ của 
Ngài.”  
 

232. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn Anomadassī, đấng Chiến Thắng có 
danh vọng lớn lao, sau khi xuất khỏi thiền định, đã quan sát phương 
hướng.  
 

233. 234. Vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí Anomadassī tên là Nisabha 
được tháp tùng bởi một trăm ngàn vị có tâm an tịnh như thế ấy, là các 
bậc Vô Lậu, được trong sạch, có sáu thắng trí, có thiền chứng. Sau khi 
biết được tâm của đức Phật, vị ấy đã đi đến gần đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian.  
 

235. Tại nơi ấy, đứng ở trên không trung các vị ấy đã đi nhiễu quanh, 
tay chắp lên lễ bái, rồi đã đáp xuống gần bên đức Phật.  
 

236. Đức Thế Tôn Anomadasasī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu, bậc Chiến Thắng đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã 
để lộ nụ cười.  
 

237. Vị thị giả của đấng Toàn Tri bậc Đại Ẩn Sĩ, có tên là Varuṇa, sau 
khi đắp y một bên vai, đã hỏi đấng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 
 

238. “Bạch đức Thế Tôn, điều gì là nguyên nhân của việc nở nụ cười 
của bậc Đạo Sư? Bởi vì chư Phật, không có nguyên nhân các Ngài 
không để lộ nụ cười.” 
 

239. Đức Thế Tôn Anomadasasī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở giữa Hội Chúng và đã nói lên lời kệ này:  
 

240. “Người nào đã cúng dường Ta bằng bông hoa và cũng đã ngợi 
ca trí tuệ (của Ta), Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng 
nghe Ta nói.” 
 

241. Nhận biết lời nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại. Có 
ước muốn được nghe Chánh Pháp, các vị ấy đã đi đến gần đấng Toàn 
Giác.  
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242. Dasasū1 lokadhātūsu devatā yā2 mahiddhikā,  
saddhammaṃ sotukāmā te sambuddhaṃ upasaṅkamuṃ.  

 

243. “Hatthi assā rathā pattī senā ca caturaṅginī,                  
parivāressant’ imaṃ3 niccaṃ buddhapūjāy’ idaṃ phalaṃ.  

 

244. Saṭṭhituriyasahassāni bheriyo samalaṅkatā,  
upaṭṭhissant’ imaṃ4 niccaṃ buddhapūjāy’ idaṃ phalaṃ.  

 

245. Soḷasitthisahassāni nāriyo samalaṅkatā,  
vicittavatthābharaṇā āmuttamaṇikuṇḍalā.  

 

246. Aḷārapamhā5 hasulā susaññā tanumajjhimā,  
parivāressant’ imaṃ niccaṃ buddhapūjāy’ idaṃ.  

 

247. Kappasatasahassāni devaloke ramissati,  
sahassakkhattuṃ cakkavattī rājā raṭṭhe bhavissati.  

 

248. Sahassakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.  

 

249. Pacchimabhave sampatte6 manussattaṃ gamissati,  
brāhmaṇī ‘Sāriyā’ nāma dhārayissati kucchinā.  

 

250. Mātuyā nāmagottena paññāyissat’ ayaṃ naro,  
Sāriputto ’ti nāmena tikkhapañño bhavissati.  

 

251. Asītikoṭī chaḍḍetvā pabbajissat’ akiñcano,  
gavesanto santipadaṃ carissati mahiṃ imaṃ.  

 

252. Aparimeyye ito kappe okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.  

 

253. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  
sāriputto ti nāmena hessati aggasāvako.  

 

254. Ayaṃ bhāgīrathī7 gaṅgā himavantā pabhāvitā,  
mahāsamuddamappeti tappayantī mahodadhiṃ.  

 

255. Tath’ evāyaṃ sāriputto sake tīsu8 visārado,  
paññāya pāramiṃ gantvā tappayissati pāṇino.  

 

256. Himavantaṃ upādāya sāgarañca mahodadhiṃ,  
etth’ antare yaṃ pulinaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.  

 

257. Tampi sakkā asesena saṅkhātuṃ gaṇanā yathā,  
na tveva sāriputtassa paññāy’ anto bhavissati.  

                                                   
1 dasasu - Ma, Syā, PTS.   6 pacchime bhavasampatte - Ma, Syā. 
2 devakāyā - Ma, Syā, PTS, Mu A.    pacchime bhave sampatte - PTS.   
3 parivārenti taṃ - PTS.   7 bhāgīrasī - Syā, PTS.  
4 upaṭṭhissanti taṃ - PTS.  8 sakko tīsu - Syā;   
5 āḷāramukhā - Syā.       sāketīsu - Ma, PTS. 
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242. Chư Thiên có đại thần lực ở tất cả các thế giới, các vị nào có ước 
muốn được nghe Chánh Pháp, các vị ấy đã đi đến gần đấng Toàn Giác.  
 

243. “Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội 
gồm bốn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là 
quả báu của việc cúng dường đức Phật.  
 

244. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm 
sẽ thường xuyên phục vụ người này; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
 

245. Mười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang hoàng 
bằng các loại vải vóc nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và 
ngọc ma-ni.  
 

246. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, 
các nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật.  
 

247. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm 
ngàn kiếp, và sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương ở quốc độ một 
ngàn lần.  
 

248. Và sẽ là vị Chủa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn 
lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm.  
 

249. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, người này sẽ đi đến bản thể 
nhân loại. Người nữ Bà-la-môn tên Sāriyā sẽ mang bào thai (vị này).  
 

250. Người nam này sẽ được biết đến với danh hiệu dòng họ của 
người mẹ, và sẽ có trí tuệ sắc bén với tên là Sāriputta.  
 

251. Sau khi lìa bỏ tám mươi koṭi người này sẽ xuất gia, không còn sở 
hữu gì. Trong khi tầm cầu vị thế an tịnh, người này sẽ lang thang ở 
trái đất.  
 

252. Vô lượng kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc dòng 
dõi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 

253. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống,1 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ trở thành vị Thinh Văn 
hàng đầu với tên là Sāriputta. 
 

254. Được phát xuất từ núi Hi-mã-lạp, con sông Bhāgīrathī này đổ về 
biển cả, làm thỏa mãn đại dương.  
 

255. Tương tợ y như thế, vị Sāriputta này, được tự tin vào ba bộ Vệ 
Đà, sẽ đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ, và sẽ làm thỏa ý các chúng sinh. 
 

256. Bắt nguồn từ núi Hi-mã-lạp cho đến biển cả và đại dương, số 
lượng cát ở vào khoảng giữa ấy là vô số kể bằng cách tính đếm.2  
 

257. Mặc dầu có thể tính toán toàn bộ số lượng cát ấy bằng cách tính 
đếm, nhưng sẽ không có mức tận cùng ở trí tuệ của Sāriputta. 

                                                   
1 orasoti urasi jāto = oraso nghĩa là được sanh ra từ ngực (ApA. 278). Lúc thuyết 
Pháp, sự phát âm ở ngực đã được đức Phật sử dụng đến. Do việc lắng nghe Giáo Pháp, 
các vị này sẽ thành tựu các Đạo Quả nên được gọi là ‘sanh ra từ ngực.’  
2 Hằng hà sa số, nhiều như cát sông Hằng. 
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258. Lakkhe ṭhapiyamānamhi khīye gaṅgāya vālukā,  
na tveva sāriputtassa paññāy’ anto bhavissati.  

 
259. Mahāsamudde ūmiyo gaṇanāto asaṅkhiyā,  

tatheva sāriputtasasa paññāy’ anto na hessati.  
 
260. Ārādhayitvā sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,  

paññāya pāramiṃ gantvā hessati aggasāvako.  
 
261. Pavattitaṃ dhammacakkaṃ sakyaputtena tādinā,  

anuvattessatī sammā1 vassento2 dhammavuṭṭhiyo.  
 
262. Sabbametaṃ abhiññāya gotamo sakyapuṅgavo,  

bhikkhusaṅghe nisīditvā aggaṭṭhāne ṭhapessati.  
 
263. Aho me sukataṃ kammaṃ anomadassissa satthuno,  

yassāhaṃ kāraṃ katvāna sabbattha pāramiṃ gato.  
 
264. Aparimeyye kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,  

sumutto saravegova kilese jhāpayiṃ ahaṃ.  
 
265. Asaṅkhataṃ gavesanto nibbāṇaṃ acalaṃ padaṃ,  

vicinaṃ titthiye sabbe tadāhaṃ saṃsariṃ bhave.  
 
266. Yathāpi vyādhito poso pariyeseyya osadhaṃ,  

vicineyya vanaṃ3 sabbaṃ vyādhito parimuttiyā.  
 
267. Asaṅkhataṃ gavesanto nibbāṇaṃ amataṃ padaṃ,  

abbokiṇṇaṃ4 pañcasataṃ pabbajiṃ isipabbajaṃ.  
 
268. Jaṭābhārena bharito ajinuttaranivāsano,5  

abhiññāpāramiṃ gantvā brahmalokaṃ agacch’ ahaṃ.  
 
269. Natthi bāhirake6 suddhi ṭhapetvā jinasāsanaṃ,  

ve keci buddhimā sattā sujjhanti jinasāsane.  
 
270. Attakāramayaṃ7 etaṃ nayidaṃ itihītihaṃ,8  

asaṅkhataṃ gavesanto kutitthaṃ sañcariṃ ahaṃ.  

                                                   
1 anuvattissati - Syā.   5 nivāsahaṃ - Syā, PTS, Se. 
2 vassanto - Syā, PTS, Se.  7 atthakāmaṃ mamaṃ - Syā, PTS, Se.   
3 dhanaṃ - Syā.    8 na hi nisiṃ ahaṃ iti - Syā;  
4 avyākiṇṇaṃ - PTS.      nayidaṃ iti ’haṃ tadā - PTS, Se. 
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258. Trong khi đang được tồn tại ở dạng hạt nhỏ, cát của dòng sông 
có thể bị cạn kiệt, nhưng sẽ không có mức tận cùng ở trí tuệ của 
Sāriputta.  
 
259. Các làn sóng của biển cả là không thể ước lượng bằng cách tính 
đếm, tương tợ y như thế sẽ không có điểm tận cùng về trí tuệ của 
Sāriputta.  
 
260. Người này sẽ làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama bậc cao quý 
dòng Sakya, sẽ đi đến sự toàn hảo về trí tuệ, và sẽ trở thành vị Thinh 
Văn hàng đầu. 
 
261. Trong khi làm đổ mưa những cơn mưa Giáo Pháp, người này sẽ 
tiếp tục vận hành đúng đắn bánh xe Pháp đã được chuyển vận bởi 
người con trai dòng Sakya như thế ấy.  
 
262. Sau khi biết rõ tất cả điều này, đức Gotama bậc cao quý dòng 
Sakya sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và sẽ thiết lập (người này) 
vào vị thế tối thắng.”  
 
263. Ôi, việc làm đã khéo được thực hiện bởi tôi đến bậc Đạo Sư 
Anomadasasī! Sau khi thể hiện sự tôn kính đến vị ấy, tôi đã đạt đến sự 
toàn hảo về mọi phương diện.  
 
264. Việc làm đã được thực hiện ở vô lượng kiếp (trước đây) đã cho tôi 
nhìn thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, 
tôi đã thiêu đốt các phiền não (của tôi). 
 
265. Lúc bấy giờ, trong lúc tầm cầu pháp không tạo tác Niết Bàn là vị 
thế không bị lay chuyển, trong lúc xem xét tất cả các ngoại đạo, tôi đã 
luân hồi ở cõi hữu.  
 
266. Cũng giống như người bị bệnh nên tìm kiếm phương linh dược, 
nên xem xét toàn bộ khu rừng nhằm thoát khỏi cơn bệnh.  
 
267. Trong lúc tầm cầu pháp không tạo tác Niết Bàn là vị thế Bất Tử, tôi 
đã xuất gia vào đời tu ẩn sĩ liên tục năm trăm kiếp sống.  
 
268. Tôi đã duy trì búi tóc bện, có y choàng là tấm da dê, tôi đã đạt đến 
sự toàn hảo của các thắng trí và đã đi đến thế giới Phạm Thiên.  
 
269. Ngoại trừ Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, không có sự thanh 
tịnh ở ngoại giáo. Thật vậy, bất cứ chúng sanh nào có trí giác ngộ đều 
được trở nên thanh tịnh trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 
 
270. Pháp (thanh tịnh) này là sự tạo thành do hành động của bản thân, 
pháp này không là sự truyền tụng. Trong lúc tầm cầu pháp không tạo 
tác, tôi đã lai vãng bến bãi tồi tệ. 
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271. Yathā sāratthiko poso kadaliṃ chetvāna phālaye,  
na tattha sāraṃ vindeyya sārena rittako hi so.  

 
272. Tatheva titthiyā loke nānādiṭṭhī bahujjanā,  

asaṅkhatena rittā’se1 sārena kadalī yathā.  
 
273. Pacchimabhave sampatte2 brahmabandhu ahos’ ahaṃ,  

mahābhogaṃ3 chaḍḍayitvā pabbajiṃ anagāriyaṃ.  
 

(Paṭhamabhāṇavāraṃ).  
 
274. Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragū,  

brāhmaṇo sañjayo nāma tassa mūle vasāmahaṃ.  
 
275. Sāvako te mahāvīra assaji nāma brāhmaṇo,  

durāsado uggatejo piṇḍāya carati tadā.4  
 
276. Tamaddasāsiṃ5 sappaññaṃ muniṃ mone samāhitaṃ,  

santacittaṃ mahānāgaṃ suphullaṃ padumaṃ yathā.  
 
277. Disvā me cittamuppajji sudantaṃ suddhamānasaṃ,  

usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ arahāyaṃ bhavissati.  
 
278. Pāsādiko iriyati abhirūpo susaṃvuto,  

uttame damathe danto amatadassī7 bhavissati.  
 
279. Yannūnāhaṃ uttamatthaṃ puccheyyaṃ tuṭṭhamānasaṃ,  

so me6 puṭṭho kathessati paṭipucchām’ ahaṃ tadā.  
 
280. Piṇḍapātaṃ8 carantassa pacchato agamās’ ahaṃ,  

okāsaṃ paṭimānento pucchituṃ amataṃ padaṃ.  
 
281. Vīthantare9 anuppattaṃ upagantvāna pucch’ ahaṃ,  

kathaṃ gotto’ si tvaṃ vīra10 kassa sisso’ si mārisa?  
 
282. So me puṭṭho viyākāsi asambhītova kesarī,  

buddho loke samuppatto tassa sisso ’mhi āvuso.11  
 
283. Kīdisaṃ te mahāvīra anujāta mahāyasa,12  

buddhassa sāsanaṃ dhammaṃ? Sādhu me kathayassu bho.  

                                                   
1 rittā te - Syā; rittā va - PTS.    7 anomadassi - Ma. 
2 pacchime bhava - Ma, Syā; pacchime bhave - PTS. 8 piṇḍacāraṃ - Syā, PTS. 
3 koṭiyo sataṃ - PTS.    9 vīthintare - Ma. 
4 sadā - PTS.     10 dhīra - PTS.  
5 tamaddasāmi - Se.    11 sāvako - PTS. 
6 so ce - Syā.      12  mahāyaso - PTS. 
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271. Giống như người tầm cầu lõi cây, sau khi đốn ngã cây chuối rồi chẻ 
hai, không thể tìm thấy lõi cây ở nơi ấy bởi vì cây chuối là không có lõi.  
 

272. Tương tợ y như thế, các ngoại đạo ở thế gian và số đông người với 
những tà kiến khác nhau là vắng bóng Niết Bàn, giống như cây chuối là 
không có lõi.  
 

273. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã là thân quyến của Phạm 
Thiên.1 Sau khi từ bỏ của cải lớn lao, tôi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình 
 

(Tụng Phẩm thứ nhất). 
 

274. Vị Bà-la-môn tên Sañjaya là vị giảng huấn, thông thạo về chú 
thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà, tôi sống dưới sự hướng dẫn của vị 
ấy.2  
 

275. Bạch đấng Đại Hùng, vị Bà-la-môn tên Assaji là Thinh Văn của 
Ngài, khó mà tiếp cận, có oai lực nổi bật, khi ấy (đang) đi khất thực.  
 

276. Tôi đã nhìn thấy bậc hiền trí ấy, có trí tuệ, được định tĩnh trong sự 
sáng suốt, có tâm thanh tịnh, là bậc Long Tượng, tợ như đóa sen khéo 
được nở rộ, 
 

277. Sau khi nhìn thấy vị anh hùng ưu tú, cao quý, khéo được rèn luyện, 
có tâm ý thanh tịnh, tâm của tôi đã khởi lên rằng: “Phải chăng vị này là 
A-la-hán?  
 

278. Phải chăng con người đáng mến, biết cách xử trí, có dáng vóc 
lịch sự, khéo thu thúc, đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối 
thượng, là người nhìn thấy sự Bất Tử? 
 

279. Hay là ta nên hỏi về mục đích tối thượng với tâm ý hớn hở? 
Được ta hỏi, vị ấy sẽ trả lời. Khi ấy, ta hãy hỏi tiếp.”  
 

280. Trong khi vị ấy đang đi khất thực, tôi đã đi ở phía sau chờ đợi cơ 
hội để hỏi về vị thế Bất Tử.  
 

281. Khi vị ấy đi đến giữa đường, tôi đã đi đến gần và đã hỏi rằng: 
“Thưa vị anh hùng, ngài có dòng họ thế nào? Thưa ngài, ngài là học 
trò của vị nào?” 
 

282. Được tôi hỏi, vị ấy tợ như con sư tử không bị hãi sợ đã trả lời rằng: 
“Này đạo hữu, đức Phật đã xuất hiện ở thế gian, tôi là học trò của 
Ngài ấy.” 
 

283. “Thưa vị đại anh hùng, người nối dõi, bậc có danh vọng lớn lao, 
Giáo Pháp lời dạy của đức Phật của ngài là như thế nào? Thưa ngài, 
xin ngài hãy thuyết giảng tận tường cho tôi.” 
                                                   
1 Nghĩa là đã sanh ra ở gia tộc Bà-la-môn (ApA. 230). 
2 Xem thêm chi tiết về sự kiện này ở Luật Đại Phẩm (Chương I, tụng phẩm 4).  
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284. So me puṭṭho kathī sabbaṃ gambhīraṃ nipuṇaṃ padaṃ,  
taṇhāsallassa hantāraṃ sabbadukkhāpanūdanaṃ.  

 
285. “Ye dhammā hetuppabhavā tesaṃ hetuṃ tathāgato āha,  

tesañca yo nirodho evaṃvādī1 mahāsamaṇo.”  
 
286. So ’haṃ vissajjite pañhe paṭhamaṃ phalamajjhagaṃ,  

virajo vimalo āsiṃ sutvāna jinasāsanaṃ.  
 
287. Sutvāna munino vākyaṃ passitvā dhammamuttamaṃ,  

pariyogāḷhasaddhammo imaṃ gāthaṃ abhās’ ahaṃ.  
 
288. “Es’ eva dhammo yadi tāvadeva paccabyathā padamasokaṃ,  

adiṭṭhaṃ abbhatītaṃ bahukehi kappanahutehi.  
 
289. Svāhaṃ2 dhammaṃ gavesanto kutitthe sañcariṃ ahaṃ,  

so me attho anuppatto kālo me nappamajjituṃ.”  
 
290. Tosito ’haṃ assajinā patvāna acalaṃ padaṃ,  

sahāyakaṃ gavesanto assamaṃ agamās’ ahaṃ.  
 
291. Dūratova mamaṃ disvā sahāyo me susikkhito,  

iriyāpathasampanno idaṃ vacanamabravī.  
 
292. Pasannamukhanetto ’si munibhāvova dissati,  

amatādhigato kacci nibbāṇaṃ accutaṃ padaṃ?  
 
293. Subhānurūpo āyāsi āneñjakārito3 viya,  

dantova dantadamathe4 upasantosi brāhmaṇa.  
 
294. Amataṃ mayā adhigataṃ sokasallapanūdanaṃ,5  

tvampi taṃ adhigacchāhi6 gacchāma buddhasantikaṃ.  
 
295. ‘Sādhū’ti so paṭissutvā7 sahāyo me susikkhito,  

hatthena hatthaṃ gaṇhitvā upāgami8 tav’ antikaṃ.9  

                                                   
1 evaṃ vādi - PTS.  5 sakasallavinodanaṃ - Syā, PTS.  
2 yohaṃ - Syā; sāhaṃ - PTS. 6 adhigacchesi - Ma, PTS, Se ; adhigacchehi - Syā. 
3 ānejjaṅkārito - PTS.    7 sādhuti paṭisuṇitvā - Se. 
4 dantova dantadamatho - Ma;   8 upagamma - Ma; upāgamma - Syā. 
   danto ca uttamadamathe - PTS. 9 satthusantikaṃ - PTS. 
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284. Được tôi hỏi, vị ấy đã thuyết giảng về toàn bộ Đạo Lộ thâm sâu vi 
tế, là pháp tiêu diệt mũi tên tham ái, có sự xua đi tất cả khổ đau (như 
vầy):  
 
285. “Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói 
về nhân của chúng và về sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có 
lời dạy như thế.” 
 
286. Khi câu hỏi vừa được trả lời, tôi đây đã chứng đắc Quả vị thứ nhất. 
Sau khi lắng nghe lời dạy của đấng Chiến Thắng, tôi đã trở nên không 
còn vấy bụi, không còn nhơ bẩn.  
 
287. Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí, sau khi nhìn thấy Giáo 
Pháp tối thượng, với Chánh Pháp đã được thâm nhập tôi đã nói lên lời 
kệ ngôn này:  
 
288. “Đây chính là Giáo Pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi đã thấu triệt 
được Niết Bàn không sầu muộn (là pháp) đã không được nhìn thấy, 
đã bị trôi qua trong hàng vạn kiếp sống.” 
 
289. Trong lúc tầm cầu Giáo Pháp, tôi đây đã lai vãng bến bãi tồi tệ. 
(Giờ đây) mục đích ấy của tôi đã đượcđạt đến, tôi không còn thời gian 
để xao lãng.  
 
290. Tôi đã được vị Assaji làm cho hoan hỷ. Sau khi đạt đến vị thế Bất 
Động, trong khi tìm kiếm người bạn, tôi đã đi đến khu ẩn cư.  
 
291. Sau khi nhìn thấy tôi ngay từ đàng xa, bạn của tôi, là người khéo 
được học tập và được thành tựu bốn oai nghi, đã nói lên lời nói này:  
 
292. “Bạn có khuôn mặt và ánh mắt an tịnh, dường như bản thể hiền 
trí đã được (bạn) nhìn thấy. Phải chăng bạn đã chứng đắc sự Bất Tử, 
Niết Bàn, vị thế trường cửu? 
 
293. Dường như bạn (đã) đạt đến điều xứng đáng với sự tốt đẹp và 
đã được làm cho trở thành điềm đạm, tợ như con voi đã được chế 
ngự trong giai đoạn thuần hóa. Này người Bà-la-môn, phải chăng 
bạn được an tịnh?” 
 
294. “Bất Tử là sự xua đi mũi tên sầu muộn đã được tôi chứng đắc. 
Bạn cũng vậy, hãy chứng đắc điều ấy. Chúng ta hãy đi đến gặp đức 
Phật.” 
 
295. Sau khi đáp lại rằng: “Lành thay!” bạn của con là người khéo được 
học tập đã dùng tay nắm lấy tay con và đã đi đến gặp Ngài.  
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296. Ubhopi pabbajissāma sakyaputta tav’ antike,   
tava sāsanamāgamma viharāma anāsavā.  

 

297. Kolito iddhiyā seṭṭho ahaṃ paññāya pārago,  
ubhova ekato hutvā sāsanaṃ sobhayāmase.  

 

298. Apariyositasaṅkappo kutitthe sañcariṃ ahaṃ,  
tava dassanamāgamma saṅkappo pūrito mama.  

 

299. Paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya pupphanti samaye dumā,  
dibbagandhā sampavanti tosenti sabbapāṇinaṃ.  

 

300. Tathevāhaṃ mahāvīra sakyaputta mahāyasa,  
sāsane te patiṭṭhāya samay’ esāmi pupphituṃ.  

 

301. Vimuttipupphaṃ esanto bhavasaṃsāramocanaṃ,  
vimuttipupphalābhena tosemi sabbapāṇinaṃ.  

 

302. Yāvatā buddhakhettamhi ṭhapetvāna mahāmuniṃ,  
paññāya sadiso natthi tava puttassa cakkhuma.  

 

303. Suvinītā ca te sissā parisā ca susikkhitā,  
uttame damathe dantā parivārenti taṃ sadā.  

 

304. Jhāyī jhānaratā dhīrā santacittā samāhitā,  
munī moneyyasampannā parivārenti taṃ sadā.  

 

305. Appicchā nipakā dhīrā appāhārā ālolupā,  
lābhālābhena santuṭṭhā parivārenti taṃ sadā.  

 

306. Āraññakā dhutadharā jhāyino lūkhacīvarā,  
vivekābhirātā dhīrā parivārenti taṃ sadā.  

 

307. Paṭipannā phalaṭṭhā ca sekhā phalasamaṅgino,  
āsiṃsakā1 uttamatthaṃ parivārenti taṃ sadā.  

 

308. Sotāpannā ca vimalā sakadāgāmino ca ye,  
anāgāmī ca arahā parivārenti taṃ sadā.  

 

309. Satipaṭṭhānakusalā bojjhaṅgabhāvanāratā,  
sāvakā te bahū sabbe parivārenti taṃ sadā.  

 

310. Iddhipādesu kusalā samādhibhāvanāratā,  
sammappadhānamanuyuttā parivārenti taṃ sadā.  

 

311. Tevijjā chaḷabhiññā ca iddhiyā pāramiṃ gatā,  
paññāya pāramiṃ pattā parivārenti taṃ sadā.  

                                                   
1 āsīsakā - Ma. 
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296. Bạch người con trai dòng Sakya, cả hai chúng con cũng sẽ xuất gia 
trong sự chứng minh của Ngài. Sau khi đi đến Giáo Pháp của Ngài, 
chúng con sống không còn lậu hoặc. 
 

297. Kolita là đứng đầu về thần thông, còn con có sự đạt đến bờ kia về 
trí tuệ. Chính cả hai chúng con đã hợp nhất làm rạng rỡ Giáo Pháp.  
 

298. Có ước nguyện chưa được hoàn thành, con đã lai vãng bến bãi tồi 
tệ. Sau khi đi đến diện kiến Ngài, ước nguyện của con đã được tròn đủ.  
 

299. Sau khi đã mọc vững vàng ở trên trái đất, các cây cối nở hoa lúc 
vào mùa. Chúng tỏa ra các hương thơm của cõi trời và làm cho tất cả 
chúng sinh được vui lòng.  
 

300. Bạch đấng Đại Hùng, bạch người con trai dòng Sakya có danh 
vọng lớn lao, tương tợ như thế ấy, sau khi đã thiết lập ở trong Giáo 
Pháp của Ngài, con tầm cầu thời điểm để trổ hoa.  
 

301. Trong lúc tầm cầu bông hoa giải thoát là việc ra khỏi sự luân hồi ở 
các cõi, với sự đạt được bông hoa giải thoát, con làm cho tất cả chúng 
sinh được vui lòng.  
 

302. Bạch đấng Hữu Nhãn, cho đến địa phận của chư Phật, không gì 
sánh bằng tuệ của người con trai của Ngài ngoại trừ bậc Hiền Trí.  
 

303. Được thuần phục trong sự thuần hóa tối thượng, những người học 
trò đã khéo được huấn luyện của Ngài và Hội Chúng đã khéo được học 
tập luôn luôn tháp tùng Ngài.  
 

304. Là những bậc trí tuệ, chứng thiền, thỏa thích về thiền, có tâm 
thanh tịnh, được định tĩnh, các bậc hiền trí được thành tựu sự tốt đẹp 
về đạo đức luôn luôn tháp tùng Ngài. 
 

305. Là những bậc trí tuệ, ít đòi hỏi, cẩn trọng, (thọ) chút ít vật thực, 
không tham lam, hài lòng với việc có hay không có, các vị luôn luôn 
tháp tùng Ngài. 
 

306. Là những bậc trí tuệ chuyên sống ở rừng, thông thạo pháp giũ bỏ 
(đầu đà), chứng thiền, mặc y thô, thỏa thích sự độc cư, các vị luôn luôn 
tháp tùng Ngài. 
 

307. Là những vị thực hành (bốn Đạo) trú vào Quả vị (A-la-hán), và 
những vị Hữu Học có thành tựu Quả vị, các vị tầm cầu mục đích tối 
thượng luôn luôn tháp tùng Ngài. 
 

308. Các vị là bậc Nhập Lưu không còn nhơ bẩn, các vị là bậc Nhất Lai, 
các vị Bất Lai, và các vị A-la-hán luôn luôn tháp tùng Ngài. 
 

309. Các bậc Thinh Văn ấy, có nhiều vị được thiện xảo về các pháp thiết 
lập niệm, được thỏa thích trong việc tu tập các chi phần đưa đến giác 
ngộ, tất cả các vị luôn luôn tháp tùng Ngài. 
 

310. Các vị được thiện xảo về các nền tảng của thần thông, được thỏa 
thích trong việc tu tập định, được gắn bó vào chánh tinh tấn, luôn luôn 
tháp tùng Ngài.  
 

311. Các vị có ba minh và sáu thắng trí, đã đi đến sự toàn hảo về thần 
thông, đã đạt được sự toàn hảo về tuệ, luôn luôn tháp tùng Ngài. 
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312. Edisā te1 mahāvīra tava sissā susikkhitā,  
durāsadā uggatejā parivārenti taṃ sadā.  

 

313. Tehi sissehi parivuto saññatehi tapassihi,  
migarājāv’ asambhīto uḷurājāva sobhasi.  

 

314. Paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya ruhanti dharaṇīruhā,  
vepullataṃ pāpuṇanti phalañca dassayanti te.  

 

315. Paṭhavīsadiso tvaṃ ’si sakyaputta mahāyasa,  
sāsane te patiṭṭhāya labhanti amataṃ phalaṃ.  

 

316. Sindhu sarassatī ceva nadiyo candabhāgikā,2  
gaṅgā ca yamunā ceva sarabhū ca atho mahī.  

 

317. Etāsaṃ sandamānānaṃ sāgaro sampaṭicchati,  
jahanti purimaṃ nāmaṃ sāgarotv ’eva ñāyati.  

 

318. Tathev’ ime catubbaṇṇā3 pabbajitvā tav’ antike,  
jahanti purimaṃ nāmaṃ buddhaputtāti ñāyare.  

 

319. Yathāpi cando vimalo gacchaṃ ākāsadhātuyā,  
sabbe tārāgaṇe loke ābhāya atirocati.  

 

320. Tatheva tvaṃ mahāvīra parivuto devamānuse,  
ete sabbe atikkamma jalasī sabbadā tuvaṃ.  

 

321. Gambhīre uṭṭhitā ūmi na velaṃ ativattare,4  
sabbāva velaṃ phusanti5 saṃcuṇṇā vikiranti tā.  

 

322. Tatheva titthiyā loke nānādiṭṭhī bahujjanā,  
dhammaṃ vaditukāmā6 te nātivattanti taṃ muniṃ.  

 

323. Sace ca7 taṃ pāpuṇanti paṭivādehi8 cakkhuma,  
tavantikaṃ upāgantvā sañcuṇṇāva bhavanti te.  

 

324. Yathāpi udake jātā kumudā mandālakā9 bahū,  
upalimpanti toyena kaddamakalalena ca.  

 

325. Tatheva bahukā sattā loke jātā virūhare,  
aṭṭitā rāgadosena kaddame kumudaṃ yathā.  

 

326. Yathāpi padumaṃ jalajaṃ jalamajjhe virūhati,  
na so limpati toyena parisuddho hi kesarī.  

                                                   
1 īdisā vo - Syā.        6 vāditukāmā - Ma; taritukāmā - Syā; dhāritukā- PTS, Se.  
2 nadiyo candabhāgiyo - PTS.   7 Sac’ eva - PTS.  
3 catuvaṇṇā - Syā, PTS.    8 parivārehi - Syā, Se. 
4 ativattati - Syā, PTS, Se.   9 maddālakā - PTS. 
5 sabbā velaṃva phussanti - Ma; sabbavelaṃ paphussanti - Syā, PTS. 
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312. Bạch đấng Đại Hùng, các vị học trò như thế ấy của Ngài đã khéo 
được học tập, khó mà tiếp cận, có oai lực nổi bật, luôn luôn tháp tùng 
Ngài. 
 

313. Được tháp tùng bởi những người học trò thu thúc, nhiệt tình ấy, 
Ngài tợ như (con sư tử) vua của loài thú không bị hãi sợ, tợ như (mặt 
trăng) vua của các vì sao chiếu sáng rực rỡ.  
 

314. Sau khi đã mọc vững vàng ở trên trái đất, các loài thảo mộc phát 
triển. Chúng đạt được sự lớn mạnh và phô bày sự kết trái.  
 

315. Bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng lớn lao, Ngài là 
tương tợ trái đất. Sau khi thiết lập ở Giáo Pháp, các vị ấy đạt được quả 
vị Bất Tử.  
 

316. Có các con sông Sindhu, luôn cả sông Sarassatī, sông 
Candabhāgikā, sông Gaṅgā, sông Yamunā, luôn cả sông Sarabhū, và 
sông Mahī. 
 

317. Khi những con sông này trôi chảy và biển cả tiếp nhận, những con 
sông này từ bỏ tên gọi trước đây và chỉ được biết đến là ‘biển cả’ mà 
thôi.  
 

318. Tương tợ y như thế, bốn giai cấp này sau khi xuất gia trong sự 
chứng minh của Ngài, các vị từ bỏ tên gọi trước đây và được biết đến là 
‘con trai của đức Phật.’ 
 

319. Cũng giống như mặt trăng không bị vết nhơ trong lúc đang di 
chuyển ở bầu không gian thì vượt trội tất cả các quần thể tinh tú ở thế 
giới về ánh sáng.  
 

320. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, được tháp tùng bởi chư 
Thiên và nhân loại, Ngài vượt lên trên tất cả các hạng này và chói sáng 
vào mọi lúc.  
 

321. Được khởi lên từ dưới sâu, sóng không thể vượt qua được bờ biển. 
Tất cả các đợt sóng chạm đến bờ biển thì chúng tan tác trở thành bọt 
nước.  
 

322. Tương tợ y như thế, các ngoại đạo ở trên thế gian và nhiều người 
với các quan điểm khác nhau có ý định nói về giáo lý, bọn họ không 
vượt qua Ngài là bậc Hiền Trí.  
 

323. Và bạch đấng Hữu Nhãn, nếu họ gặp Ngài xin Ngài hãy đáp lại. 
Sau khi đi đến gặp Ngài, những người ấy trở thành như là bọt nước  
 

324. Cũng giống như giống cây kumuda, cây mandālaka, và nhiều loài 
cây khác được sanh ra ở trong nước, chúng bị lấm nhơ bởi nước và bùn 
lầy.  
 

325. Tương tợ y như thế, nhiều chúng sanh được sanh ra lớn lên ở trên 
đời bị sầu khổ bởi tham ái sân hận giống như cây kumuda ở bãi bùn 
vậy.  
 

326. Cũng giống như đóa hoa sen là loài được sanh ra ở trong nước, lớn 
lên ở giữa làn nước, nó không bị lấm nhơ bởi nước, có tua nhị cũng 
được trong sạch.  
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327. Tatheva tvaṃ mahāvīra loke jāto mahāmuni,  
no palimpasi lokena toyena padumaṃ yathā.  

 

328. Yathāpi rammake māse bahū pupphanti vārijā,  
nātikkamanti taṃ māsaṃ samayo pupphanāya so.  

 

329. Tatheva tvaṃ sakyaputta1 pupphito te vimuttiyā,  
sāsanaṃ nātivattanti padumaṃ vārijaṃ2 yathā.  

 

330. Supupphito sālarājā dibbaṃ gandhaṃ pavāyati,  
aññasālehi parivuto sālarājāva sobhati.  

 

331. Tatheva tvaṃ mahāvīra buddhañāṇena pupphito,  
bhikkhusaṅghaparivuto sālarājāva sobhasi.  

 

332. Yathāpi selo himavā osadho sabbapāṇinaṃ,  
nāgānaṃ asurānañca devatānañca ālayo.  

 

333. Tatheva tvaṃ mahāvīra osadho viya pāṇinaṃ,  
tevijjā chaḷabhiññā ca iddhiyā pāramiṃ gatā.  

 

334. Anusiṭṭhā mahāvīra tayā kāruṇikena te,  
ramanti dhammaratiyā vasanti tava sāsane.  

 

335. Migarājā yathā sīho abhinikkhamma āsayā,  
catuddisā viloketvā3 tikkhattuṃ abhinādati.4  

 

336. Sabbe migā uttasanti migarājassa gajjato,  
tathā hi jātimā eso pasū5 tāseti sabbadā.  

 

337. Gajjato te mahāvīra vasudhā sampakampati,6  
bodhaneyyaṃ ’va7 bujjhanti8 tasanti mārakāyikā.  

 

338. Tasanti titthiyā sabbe nadato te mahāmune,9  
kākasenāva vibbhantā10 migaraññā yathā migā.  

 

339. Ye keci gaṇino loke satthāroti pavuccare,  
paramparāgataṃ dhammaṃ desenti parisāya te.  

 

340. Na h’ evaṃ11 tvaṃ mahāvīra dhammaṃ desesi pāṇinaṃ,  
sāmaṃ saccāni bujjhitvā kevalaṃ bodhipakkhiyaṃ.  

                                                   
1 mahāvīra - Ma.        7 bodhineyyā ’va - Ma; bodhineyyā pa - Syā. 
2 vārinā - Syā.     8 pabujjhanti - Syā; bojjhanti - PTS. 
3 disānuviloketvā - Ma.   9 mahāmuni - Ma, Syā, PTS. 
4 abhinādayi - PTS, Se.   10 kākā senāva vibbhanti - Ma. 
5 pasuṃ - Syā; pasu - PTS.   11 na h’ eva - Syā, PTS. 
6 vasudhāyaṃ pakampati - Syā. 
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327. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, bậc Đại Hiền Trí được 
sanh ra ở trên thế gian, Ngài không bị lấm nhơ bởi thế gian như là đóa 
hoa sen không bị lấm nhơ bởi nước.  
 

328. Cũng giống như nhiều loài hoa mọc trong nước trổ hoa vào tháng 
Rammaka, chúng không vượt quá tháng ấy, khi ấy là thời điểm của việc 
trổ hoa.  
 

329. Bạch người con trai dòng Sakya, Ngài đã trổ hoa bằng sự giải 
thoát, tương tợ y như thế các vị ấy (cũng vậy). Các học trò không vượt 
quá lời dạy như là đóa hoa sen là loài được sanh ra ở trong nước (không 
trổ hoa trễ thời hạn).  
 

330. Cây sālā chúa khéo được trổ hoa tỏa ra hương thơm của cõi trời. 
Được vây quanh bởi những cây sālā khác, cây sālā chúa tỏa sáng.  
 

331. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế Ngài đã trổ hoa bằng trí 
tuệ của vị Phật. Được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, Ngài tỏa sáng 
như là cây sālā chúa.  
 

332. Cũng giống như núi Hi-mã-lạp bằng đá là nguồn dược liệu cho tất 
cả chúng sinh, là chốn cư ngụ của các loài rồng, các A-tu-la, và chư 
Thiên.  
 

333. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế Ngài ví như nguồn dược 
liệu cho tất cả chúng sinh. Các vị có được ba minh, sáu thắng trí, và đã 
đi đến sự toàn hảo về thần thông (nhờ nương tựa vào Ngài).  
 

334. Bạch đấng Đại Hùng, được Ngài chỉ dạy với lòng bi mẫn, các vị ấy 
thỏa thích với sự thỏa thích trong Giáo Pháp, các vị sống theo lời dạy 
của Ngài.  
 

335. Giống như con sư tử, vua của loài thú, sau khi rời khỏi chỗ ngụ nó 
quan sát bốn phương và rống lên ba lần.  
 

336. Khi chúa của loài thú gầm thét, mọi thú vật đều kinh hoàng. Bởi vì 
nó có dòng dõi như thế, nó luôn luôn làm các loài thú run sợ.  
 

337. Bạch đấng Đại Hùng, khi Ngài thuyết Pháp thì trái đất rúng động, 
những ai có khả năng giác ngộ được giác ngộ, phe đảng của Ma Vương 
run sợ.  
 

338. Bạch đấng Đại Hiền Trí, khi Ngài thuyết Pháp tất cả các ngoại đạo 
run sợ, tợ như bầy chim quạ bay tán loạn, như là các con thú run sợ đối 
với (sư tử) chúa của loài thú. 
 

339. Những vị có đồ chúng ở trên thế gian được gọi là ‘các bậc thầy.’ 
Các vị ấy thuyết giảng đến đám đông học thuyết đã được tuần tự truyền 
thừa.  
 

340. Bạch đấng Đại Hùng, tuy nhiên Ngài không là như vậy. Ngài 
thuyết giảng Giáo Pháp đến các chúng sinh sau khi đã tự thân giác ngộ 
về các Chân Lý và toàn bộ các pháp thuộc về giác ngộ.  
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341. Āsayānusayaṃ ñatvā indriyānaṃ balābalaṃ,  
bhabbābhabbe viditvāna mahāmeghova gajjasi.  

 

342. Cakkavāḷapariyantaṃ1 nisinnā parisā bhave,  
nānādiṭṭhī vicintentā2 vimaticchedanāya taṃ.  

 

343. Sabbesaṃ cittamaññāya opammakusalo muni,  
ekaṃ pañhaṃ kathentova vimatiṃ chindasi3 pāṇinaṃ.  

 

344. Upatissasadiseheva4 vasudhā pūritā bhave,  
sabbeva te pañjalikā kittayuṃ lokanāyakaṃ.  

 

345. Kappaṃ vā te kittayantā nānāvaṇṇehi kittayuṃ,  
parimetuṃ na sakkeyyuṃ5 appameyyā tathāgatā.6  

 

346. Yathā sakena thāmena kittito hi mayā jino,7  
kappakoṭimpi kittentā evameva pakittayuṃ.  

 

347. Sace hi koci devo vā manusso vā susikkhito,  
pametuṃ parikappeyya8 vighātaṃ ’va labheyya so.  

 

348. Sāsane te patiṭṭhāya sakyaputta mahāyasa,  
paññāya pāramiṃ gantvā viharāmi anāsavo.  

 

349. Titthiye sampamaddāmi vattemi jinasāsanaṃ,  
dhammasenāpati ajja sakyaputtassa sāsane.  

 

350. Aparimeyye kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,  
sukhitto saravegova kilese jhāpayiṃ ahaṃ.9  

 

351. Yo koci manujo bhāraṃ dhāreyya matthake sadā,  
bhārena dukkhito assa bhārehi bharito tathā.  

 

352. Ḍayhamāno tīhaggīhi bhavesu saṃsariṃ ahaṃ,  
bharito bhavabhārena neruṃ uccārito10 yathā.  

 

353. Oropito ca me bhāro bhavā ugghāṭitā mayā,  
karaṇīyaṃ kataṃ sabbaṃ sakyaputtassa sāsane.  

 

354. Yāvatā buddhakhettamhi ṭhapetvā sakyapuṅgavaṃ,  
ahaṃ aggomhi paññāya sadiso me na vijjati.  

                                                   
1 pariyantā - Ma, Syā, PTS, Se.  6 appameyyo tathāgato - Ma, Syā, PTS.   
2 vicinantā - Ma; vicintenti - Syā, PTS. 7 mahājino - Syā, PTS, Se. 
3 chindi - Syā, PTS.   8 pūritaṃ parikaḍḍheyya - PTS, Se, A. 
4 upadisāsadiseheva - Syā;   9 jhāpayī mama - Ma; jhāpayī mamaṃ - PTS; 
   upadisasadiseh’ eva - PTS.    jhāpayiṃ mamaṃ - Syā;  
5 na kappeyyuṃ - Syā;    10 giriṃ uccārito - Ma, PTS;  
   na pappeyyuṃ - PTS.      neruṃ uddharito - Syā, Se. 
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341. Sau khi biết được tánh khí bộc lộ và tiềm ẩn, về sự mạnh và yếu 
của các quyền, sau khi hiểu rõ về tính chất có hay không có khả năng, 
Ngài thuyết Pháp tợ như là cơn mưa lớn (gào thét). 
 

342. 343. Đám đông có các quan điểm khác nhau, trong khi đang suy 
xét, có thể ngồi đến tận cùng thế giới vũ trụ. Nhằm cắt đứt sự nghi hoặc 
ấy, bậc Hiền Trí vị thiện xảo về sự so sánh đối chiếu, sau khi biết được 
tâm của tất cả, Ngài cắt đứt sự nghi hoặc của chúng sinh ngay trong khi 
đang giảng giải về một câu hỏi.  
 

344. Trái đất là được tràn đầy bởi chính các vị như là Upatissa 
(Sāriputta). Chính tất cả các vị ấy, tay chắp lên, đã ngợi ca đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian.  
 

345. Trong khi ngợi ca đến trọn kiếp, họ đã ngợi ca về những đức hạnh 
khác nhau. Họ đã không thể nào ước lượng được, các đấng Như Lai là 
vô lượng.  
 

346. Giống như tôi đã ngợi ca đấng Chiến Thắng bằng sức mạnh của 
mình, trong khi ngợi ca đến một koṭi (mười triệu) kiếp họ cũng đã ca 
ngợi y như vậy 
 

347. Nếu có vị Thiên nhân hoặc người nào đó đã được học tập rành rẽ 
có ý định do lường (các đức hạnh ấy), vị ấy chỉ có thể gánh lấy nỗi phiền 
muộn mà thôi.  
 

348. Bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng lớn lao, sau khi đã 
thiết lập ở trong Giáo Pháp của Ngài, sau khi đã đi đến sự toàn hảo về 
tuệ, con sống không có lậu hoặc.  
 

349. Con hoàn toàn chế ngự các ngoại đạo, con vận hành Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. Hôm nay con là vị Tướng Quân Chánh Pháp trong 
Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya.  
 

350. Việc làm đã được thực hiện ở vô lượng kiếp đã cho tôi nhìn thấy 
quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não (của tôi). 
 

351. Nếu người nào đó có thể mang vác vật nặng thường xuyên ở trên 
đầu, người ấy sẽ bị khổ sở bởi vật nặng, tương tợ như thế tôi phải gánh 
chịu các vật nặng.  
 

352. Trong khi đang bị thiêu đốt bởi ba ngọn lửa, tôi đã luân hồi ở các 
cõi. Tôi đã chịu đựng gánh nặng của hữu giống như tôi đã phải nâng lên 
ngọn núi Neru.  
 

353. Và gánh nặng đã được tôi đặt xuống, các hữu đã được tôi hủy diệt, 
mọi việc cần làm trong Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya đã 
được làm xong.  
 

354. Cho đến địa phận của chư Phật ngoại trừ bậc Cao Quý dòng Sakya, 
tôi là đứng đầu về tuệ, người sánh bằng tôi không tìm thấy. 
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355. Samādhimhi sukusalo iddhiyā pāramiṃ gato,  
icchamāno c’ ahaṃ ajja1 sahassaṃ abhinimmine.  

 

356. Anupubbavihārassa vasībhūto mahāmuni,  
kathesi sāsanaṃ mayhaṃ nirodho sayanaṃ mama.  

 

357. Dibbacakkhu visuddhaṃ me samādhikusalo ahaṃ,  
sammappadhānānuyutto bojjhaṅgabhāvanārato.  

 

358. Sāvakena hi pattabbaṃ sabbameva kataṃ mayā,2  
lokanāthaṃ ṭhapetvāna sadiso me na vijjati.  

 

359. Samāpattinayakusalo3 jhānavimokkhānaṃ khippalābhī,4  
bojjhaṅgabhāvanārato sāvakaguṇapāramiṃ gato ’smi.5  

 

360. Sāvakaguṇenāpi phussena6 buddhiyā purisuttamagāravā,7  
saddhāya saṅgahitaṃ8 cittaṃ sadā sabrahmacārisu.  

 

361. Uddhaṭaviso va9 sappo chinnavisāṇo ’va usabho,  
nikkhittamānadappo10 upemi garugāravena gaṇaṃ.  

 

362. Yadi rūpinī bhaveyya paññā me vasumatī na sameyya,11  
anomadassissa bhagavato phalametaṃ ñāṇathavanāya.12  

 

363. Pavattitaṃ dhammacakkaṃ sakyaputtena tādinā,  
anuvattem’ ahaṃ sammā ñāṇathavanāyidaṃ phalaṃ.  

 

364. Mā me kadāci pāpiccho kusīto hīnavīriyo,  
appassuto anācāro13 sameto ahu katthaci.  

 

365. Bahussuto ca medhāvī sīlesu susamāhito,  
cetosamathānuyutto api muddhani tiṭṭhatu.  

 

366. Taṃ vo vadāmi bhaddante14 yāvantettha samāgatā,  
appicchā hotha santuṭṭhā jhāyī jhānaratā sadā.  

 

367. Yamahaṃ paṭhamaṃ disvā virajo vimalo ahuṃ,  
so me ācariyo dhīro assaji nāma sāvako.  

 

368. Tassāhaṃ vāhasā ajja dhammasenāpatī ahuṃ,  
sabbattha pāramiṃ patvā viharāmi anāsavo.  

 

369. Yo me ācariyo āsi assaji nāma sāvako,  
yassaṃ disāyaṃ vasati ussīsamhi karomahaṃ.  

                                                   
1 ahaṃ ajja - Syā; va ’haṃ ajja - PTS.   7 parisuttamabhāravā - Ma, Se. 
2 kataṃ mamaṃ - Syā, PTS, Se.   8 yaṃ saddhāsaṅgahitaṃ - Ma.  
3 samāpattīnaṃ kusalo - Ma;    9 uddhatavisova - Ma, PTS; 
   samāpattimhi kusalo - Syā;       uddhaṭadāḍhova - Syā.  
   samāpattivinayakusalo - PTS.   10 dappova - Ma, Syā. 
4 jhānavimokkhāna khippapaṭilābhī - Ma;  11 vasuvatīpi sameyya - Ma;  
   jhānavimokkhānaṃ khippaṃ paṭilābhī - Syā.     vasupatīnaṃ sameyya - Syā, PTS. 
5 sāvakaguṇapāramigatosmi - Ma;   12 ñāṇaṃ thavanāya - PTS;  
   sāvakaguṇapāramiṃ gato ’smiṃ - PTS.      ñāṇathomanāya - Se. 
6 phusena - Se, PTS.   13 anādaro - Ma. 14 bhaddaṃ vo - Syā. 
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355. Được khéo thiện xảo về định, tôi đã đạt đến sự toàn hảo về thần 
thông. Và hôm nay trong khi mong muốn tôi có thể biến hóa thành 
ngàn người.  
356. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã thuyết giảng Giáo Pháp cho con. 
Con có được năng lực đối với sự an trú theo tuần tự, diệt (thọ tưởng) 
định là nơi an nghỉ của con.  
357. Thiên nhãn của con được thanh tịnh, con là thiện xảo về định, 
được gắn bó vào chánh tinh tấn, được thỏa thích trong việc tu tập các 
chi phần đưa đến giác ngộ. 
358. Bởi vì pháp gì vị Thinh Văn cần phải đạt đến, toàn bộ tất cả đã 
được tôi thực hiện. Ngoại trừ đấng Bảo Hộ Thế Gian người sánh bằng 
tôi không tìm thấy.  
359. Được thiện xảo về việc thể nhập định, có sự đạt được nhanh chóng 
đối với các thiền giải thoát, được thỏa thích trong việc tu tập các chi 
phần đưa đến giác ngộ, tôi đã đạt đến sự toàn hảo về các đức hạnh của 
vị Thinh Văn.  
360. Với đức hạnh tốt lành của vị Thinh Văn, với trí giác ngộ, do sự tôn 
kính đối với bậc Tối Thượng Nhân, với đức tin, tâm (của tôi) luôn luôn 
được gắn liền ở các việc thực hành Phạm hạnh.  
361. Như là con rắn có nọc độc đã được lấy đi, như là trâu rừng có sừng 
đã bị cắt lìa, có sự ngã mạn kiêu ngạo đã được quăng bỏ, tôi đến gần 
Hội Chúng với sự vô cùng tôn kính.  
362. Nếu trí tuệ của tôi là có hình dạng thì trái đất không thể sánh 
bằng, điều này là quả báu của việc ngợi ca trí tuệ của đứcThế Tôn 
Anomadassī.  
363. Tôi tiếp tục vận hành đúng đắn bánh xe Pháp đã được chuyển vận 
bởi người con trai dòng Sakya như thế ấy; điều này là quả báu của việc 
ngợi ca trí tuệ.  
364. Vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, mong rằng kẻ có ước muốn 
xấu xa, biếng nhác, có sự tinh tấn kém cỏi, ít học hỏi, có hành vi sai trái 
chớ đến gần tôi.  
365. Và mong rằng bậc nghe nhiều (học rộng), có sự sáng suốt, khéo 
được định tĩnh trong các giới, được gắn liền với sự tịnh lặng của tâm 
đứng (với tôi) dầu là (đứng) ở trên đầu.  
366. Tôi nói điều này với các vị là hết thảy chư đại đức đã tụ hội lại nơi 
đây, các vị chớ có ước muốn xấu xa, hãy tự hài lòng (với vật có được), có 
thiền chứng, luôn luôn thỏa thích trong thiền.  
367. Sau khi nhìn thấy vị Thinh Văn tên Assaji ấy lần đầu tiên, tôi đã 
trở nên không còn vấy bụi, không còn nhơ bẩn; bậc trí tuệ ấy là người 
thầy của tôi.  
368. Nhờ vào tác động của điều ấy, giờ đây tôi đã trở thành vị Tướng 
Quân Chánh Pháp. Sau khi đạt đến sự toàn hảo về mọi phương diện, tôi 
sống không còn lậu hoặc.  
369. Vị Thinh Văn tên Assaji ấy đã là người thầy của tôi. Vị ấy cư ngụ ở 
phương nào, tôi thực hiện việc nằm quay đầu (hướng về phương ấy).  
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370. Mama kammaṃ saritvāna gotamo sakyapuṅgavo,   
bhikkhusaṅghe nisīditvā aggaṭṭhāne ṭhapesi maṃ.  

 
371. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samuhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
372. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.*  
 
373. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.*  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sāriputto thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sāriputtattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

2. Mahāmoggallānattherāpadānaṃ  
 
374. Anomadassī bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  

vihāsi himavantamhi devasaṅghapurakkhato.  
 
375. Varuṇo nāma nāmena nāgarājā ahaṃ tadā,  

kāmarūpī vikubbāmi mahodadhi nivās’ ahaṃ.  
 
376. Saṅgaṇiyaṃ1 gaṇaṃ hitvā turiyaṃ paṭṭhapes’ ahaṃ,  

sambuddhaṃ parivāretvā vādesuṃ accharā tadā.  
 
377. Vajjamānesu2 turiyesu3 devā turiyāni4 vajjayuṃ,5  

ubhinnaṃ saddaṃ sutvāna buddho ’pi sampabujjhatha.  
 
378. Nimantayitvā sambuddhaṃ sakaṃ bhavanamupāgamiṃ,  

āsanaṃ paññapetvāna kālamārocayiṃ ahaṃ.  
 
379. Khīṇāsavasahassehi parivuto6 lokanāyako,  

obhāsento disā sabbā bhavanaṃ me upāgami.  
 
380. Upaviṭṭhaṃ mahāvīraṃ devadevaṃ narāsabhaṃ,  

sabhikkhusaṅghaṃ tappesiṃ7 annapānen’ ahaṃ tadā.  
 
381. Anumodi mahāvīro sayambhū aggapuggalo,  

bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:   

                                                   
* 372-373 imā dve gāthāyo - Se, PTS potthakesu na vijjanti. 
1 aṅgaṇiyagaṇaṃ - Syā; aṅgiṇiyaṃ - Se.   4 tūrāni - Ma. 
2 vijjamānesu - Syā.  5 vajjiṃsu - PTS, Se. 6 purito - Syā; purato - PTS. 
3 tūresu - Ma.  7 santappesiṃ - Syā. 
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370. Sau khi nhớ lại việc làm của tôi, đức Gotama bậc Cao Quý dòng 
Sakya đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế 
tối thắng.  
 
371. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc.  
 
372. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 
373. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát (bốn Đạo và bốn Quả), và sáu 
thắng trí đã được (tôi) đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
 

Đại đức trưởng lão Sāriputta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Sāriputta là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

2. Ký Sự về Trưởng Lão Mahāmoggallāna: 
 
374. Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu, đã cư ngụ tại núi Hi-mã-lạp, đứng đầu hội chúng chư 
Thiên.  
 
375. Lúc bấy giờ, tôi là Long Vương có tên là Varuṇa. Tôi biến hóa 
thành dáng vóc theo như ước muốn. Tôi đã cư ngụ ở đại dương.  
 
376. Sau khi giải tán đám tùy tùng, tôi đã tổ chức tấu nhạc. Khi ấy tôi đã 
tháp tùng đấng Toàn Giác và đã bảo các long nữ ca hát.  
 
377. Trong khi các nhạc cụ (của Long Cung) đang được tấu lên, chư 
Thiên đã trình tấu các nhạc cụ (của cõi trời). Đức Phật cũng đã lắng 
nghe âm thanh của cả hai và đã tự mình nhận biết.  
378. Sau khi thỉnh mời đấng Toàn Giác, tôi đã đi đến cung điện của 
mình. Sau khi cho sắp đặt chỗ ngồi, tôi đã bảo thông báo về thời gian.  
 
379. Trong lúc chiếu sáng tất cả các phương, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
đã đi đến cung điện của tôi, được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu.  
 
380. Vào lúc đấng Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu 
cùng với Hội Chúng tỳ khưu đã ngồi xuống, khi ấy tôi đã làm toại ý các 
vị với cơm ăn và nước uống.  
 
381. Đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả, sau khi ngồi xuống ở 
Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này:  
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382. “Yo so saṅghaṃ apūjesi buddhañca lokanāyakaṃ,  
tena cittappasādena devalokaṃ gamissati.  

 

383. Sattasattatikkhattuṃ ca devarajjaṃ karissati,  
pathavyā rajjaṃ1 aṭṭhasataṃ vasudhaṃ āvasissati.  

 

384. Pañcapaññāsakkhattuñca cakkavattī bhavissati.  
bhogā asaṅkhiyā2 tassa uppajjissanti tāvade.  

 

385. Aparimeyye ito kappe okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma nāmena3 satthā loke bhavissati.  

 

386. Nirayā so cavitvāna manussattaṃ gamissati,  
kolito nāma nāmena brahmabandhu bhavissati.  

 

387. So pacchā pabbajitvāna kusalamūlena codito,  
gotamassa bhagavato dutiyo hessati sāvako.  

 

388. Āraddhaviriyo pahitatto iddhiyā pāramiṃ gato,  
sabbāsave pariññāya nibbāyissat’ anāsavo.”  

 

389. Pāpamittopanissāya kāmarāgavasaṃ gato,  
mātaraṃ pitarañcāpi ghātayiṃ duṭṭhamānaso.  

 

390. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi nirayaṃ atha mānusaṃ,  
pāpakammasamaṅgitā4 bhinnasīso marāmahaṃ.5  

 

391. Idaṃ pacchimakaṃ mayhaṃ carimo vattate bhavo,  
idhāpi edisaṃ6 mayhaṃ maraṇakāle bhavissati.  

 

392. Pavivekamanuyutto samādhibhāvanārato,  
sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.  

 

393. Dharaṇimpi sugambhīraṃ bahalaṃ duppadhaṃsiyaṃ,  
vāmaṅguṭṭhena khobheyyaṃ7 iddhiyā pāramiṃ gato.  

 

394. Asmimānaṃ na passāmi māno mayhaṃ na vijjati,  
sāmaṇere upādāya garucittaṃ karom’ ahaṃ.  

 

395. Aparimeyye ito kappe yaṃ kammamabhinīhariṃ,  
tāhaṃ bhūmimanuppatto patto ’mhi āsavakkhayaṃ.  

 

396 - 398. Kilesā jhāpitā mayhaṃ ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

 (396, 397, 398 gāthā 371, 372, 373 gāthāhi samā). 
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mahāmoggallāno thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Moggallānattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.   
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 paṭhavyarajjaṃ - PTS.    5 bhavām’ ahaṃ - PTS, Se. 
2 asaṅkhayā - Syā.     6 ediso - Ma; īdisaṃ - Syā;  
3 gottena - Ma, Syā, PTS, Se.      ca ’disaṃ - PTS.   
4 samaṅgitaṃ - Syā; samaṅgīnaṃ - PTS.  7 cāleyyaṃ - Syā. 
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382. “Người nào đã cúng dường đến đức Phật đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian và Hội Chúng, với sự tịnh tín ấy ở trong tâm, người ấy sẽ đi đến 
thế giới chư Thiên.  
383. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc bảy mươi bảy lần và sẽ ngự trị 
tám trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 
384. Người ấy sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm mươi lăm 
lần. Trong thời gian ấy, các của cải không thể ước lượng được sẽ 
sanh lên cho người ấy. 
385. Vào vô lượng kiếp về sau này, có bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
386. Sau khi mệnh chung từ địa ngục, người ấy sẽ đi đến bản thể 
nhân loại, sẽ trở thành thân quyến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-
môn) với tên là Kolita. 
387. Về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất 
gia và sẽ trở thành vị Thinh Văn thứ nhì của đức Thế Tôn Gotama. 
388. Có sự ra sức tinh tấn, có tính khẳng quyết, đã đạt đến sự toàn 
hảo về thần thông, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, 
(người ấy) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.”  
389. Lệ thuộc vào bạn ác xấu, tôi đã chịu sự khống chế của ái dục. Với 
tâm ý tồi bại, tôi đã giết chết người mẹ và cả người cha nữa.  
390. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là địa ngục hay nhân loại, do bị 
liên đới đến ác nghiệp tôi chết với đầu bị vỡ. 
391. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Thậm chí ở đây, sự việc như thế cũng sẽ xảy ra vào thời điểm tử 
biệt của tôi. 
392. Được gắn bó với sự cô tịch, được thỏa thích trong sự tu tập về 
định, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn 
lậu hoặc. 
393. Đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông, (chỉ) bằng ngón chân cái tôi 
có thể làm lay động ngay cả trái đất vô cùng sâu thẳm, dày đặc, khó thể 
hủy hoại.  
394. Tôi không nhìn thấy bản ngã, sự ngã mạn của tôi không được biết 
đến, tôi thể hiện tâm tôn trọng đến các vị sa-di.  
395. Về việc làm mà tôi đã khẳng định trước đây vô lượng kiếp, tôi đã 
thành tựu nền tảng ấy, tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc.  
396 - 398. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, ―(như trên)― tôi 
đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

(Các câu kệ 396, 397, 398 tương tợ như các câu kệ 371, 372, 373). 
 
Đại đức trưởng lão Mahāmoggallāna đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Mahāmoggallāna là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 




