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V. UPĀLIVAGGO 
 

41. Bhāgineyya-Upālittherāpadānaṃ 
 

1116. Khīṇāsavasahassehi parivuto lokanāyako,  
vivekamanuyutto so gacchate paṭisallituṃ.  

 

1117. Ajinena nivattho ’haṃ tidaṇḍaparidhārako,1  
bhikkhusaṅghaparibbyūḷhaṃ addasaṃ lokanāyakaṃ.  

 

1118. Ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā sire katvāna añjaliṃ,  
sambuddhaṃ abhivādetvā santhaviṃ lokanāyakaṃ:  

 

1119. “Yathāṇḍajā ca saṃsedā opapātī jalābujā,  
kākādipakkhino sabbe antaḷikkhacarā sadā.2  

 

1120. Ye keci pāṇabhūtatthi saññino vā asaññino,  
sabbe te tava ñāṇamhi anto honti samogadhā.  

 

1121. Gandhā ca pabbateyyā ye himavantanaguttame,  
sabbe te tava sīlamhi kalāya3 pi na yujjare.  

 

1122. Mohandhakārapakkhanno4 ayaṃ loko sadevako,  
tava ñāṇampi jotante andhakārā vidhaṃsitā.  

 

1123. Yathā atthaṅgate suriye honti sattā tamogatā,  
evaṃ buddhe anuppanne hoti loko tamogato.5  

 

1124. Yathodayanto ādicco vinodeti tamaṃ sadā,  
tatheva tvaṃ buddhaseṭṭha viddhaṃsesi tamaṃ sadā.  

 

1125. Padhānapahitatto ’si buddho loke sadevake,  
tava kammābhiraddhena tosesi janataṃ bahuṃ.”  

 

1126. Taṃ sabbaṃ6 anumoditvā padumuttaro mahāmuni,  
nabhaṃ abbhuggamī dhīro7 haṃsarājā ’va ambare.  

 

1127. Abbhuggantvāna sambuddho mahesi padumuttaro,  
antaḷikkhe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha:  

 

1128. “Yen’ idaṃ thavitaṃ ñāṇaṃ opammehi samāyutaṃ,8  
tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  

 

1129. Aṭṭhārasakkhattuṃ so devarājā bhavissati,  
pathavyā rajjaṃ tisataṃ vasudhaṃ āvasissati.  

 

1130. Pañcavīsatikkhattuñca cakkavattī bhavissati,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.  

 

1131. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.  

                                                   
1 paricāraṇo - Syā, PTS; dhāraṇe - Se. 4 pakkhando - Ma; pakkhanto - PTS. 
2 antaḷikkhe sadā carā - Syā;   5 honti lokā tamogatā - Se.  
   antaḷikkhe padesagā - PTS.  6 taṃ sutvā - Syā.   
3 kalāyo - Syā, PTS, Se.      7vīro - PTS. 8 samāyanaṃ - PTS.  
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 V. PHẨM UPĀLI: 
41. Ký Sự về Trưởng Lão Bhāgineyya-Upāli:  

1116. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô 
Lậu. Gắn bó với sự độc cư, Ngài ra đi (một mình) để thiền tịnh.  
1117. Là vị trang phục bằng da dê mang theo ba gậy chống (để máng vật 
dụng), tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian được vây quanh bởi 
Hội Chúng tỳ khưu.  
1118. Tôi đã đắp tấm da dê ở một bên vai rồi đã chắp tay lên ở đầu. Sau 
khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
rằng:  
1119. “Giống như các loài sanh ra trong quả trứng, các loài (sanh ra) 
ở nơi ẩm thấp, các loài có sự hóa sanh, các loài sanh ra từ nước, tất 
cả các loài có cánh như các con quạ, v.v... luôn luôn có sự di chuyển ở 
không trung.  
1120. Bất cứ hạng nào có mạng sống và sự hiện hữu dầu là hữu 
tưởng hoặc vô tưởng, tất cả các hạng ấy đều được bao gồm ở trong 
trí tuệ của Ngài.  
1121. Và các hương thơm nào thuộc núi non ở ngọn núi Hi-mã-lạp tối 
thượng, tất cả các hương thơm ấy cũng không sánh bằng một phần 
giới (hương) của Ngài.  
1122. Thế giới này luôn cả chư Thiên là bị lao vào sự tăm tối của si mê. 
Và trí tuệ của Ngài trong lúc chiếu sáng đã hủy diệt các sự tăm tối.  
1123. Giống như khi mặt trời đã lặn, các chúng sanh đi đến sự tối tăm; 
tương tợ như vậy khi đức Phật không xuất hiện, thế gian đi đến sự si 
mê.  
1124. Bạch đức Phật tối thượng, giống như mặt trời đang mọc lên 
luôn luôn làm tiêu tan bóng tối, tương tợ y như thế Ngài luôn luôn 
tiêu diệt sự si mê.  
1125. Có tính khẳng quyết về sự nỗ lực, Ngài là đức Phật ở thế gian 
luôn cả chư Thiên. Do đã được hài lòng với việc làm của Ngài, Ngài 
đã làm cho nhiều chúng sanh được hoan hỷ.”  
1126. Sau khi tùy hỷ với toàn bộ sự việc ấy, bậc Đại Hiền Trí 
Padumuttara đấng Trí Tuệ đã bay lên không trung, tợ như loài thiên 
nga chúa ở trên bầu trời.  
1127. Sau khi đã bay lên, bậc Toàn Giác, vị Đại Ẩn Sĩ Padumuttara, 
đấng Đạo Sư, đứng trên không trung đã nói lên những lời kệ này:  
1128. “Người nào ca ngợi trí tuệ này bằng cách liên hệ với các ví dụ so 
sánh, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói.  
1129. Người ấy sẽ trở thành vị Thiên Vương mười tám lần, và sẽ ngự 
trị quốc độ thuộc đất liền ở trái đất ba trăm lần. 
1130. Và (người ấy) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương hai mươi 
lăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương diện tính đếm.  
1131. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka, sẽ xuất hiện ở thế gian.  
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1132. Tusitā hi cavitvāna sukkamūlena codito,  
hīno ’va jātiyā santo Upāli nāma hessati.  

 

1133. So ca pacchā pabbajitvā virājetvāna pāpakaṃ,  
sabbāsave pariññāya nibbāyissat’ anāsavo.  

 

1134. Tuṭṭho ca gotamo buddho sakyaputto mahāyaso,  
vinayādhigataṃ taṃ sa1 etadagge ṭhapessati.”  

 

1135. Saddhāyāhaṃ pabbajito katakicco anāsavo,  
sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.  

 

1136. Bhagavā cānukampī maṃ vinaye ’haṃ visārado,  
sakakammābhiraddho ca viharāmi anāsavo.  

 

1137. Saṃvuto pātimokkhamhi indriyesu ca pañcasu,  
dhāremi vinayaṃ sabbaṃ kevalaṃ ratanākaraṃ.  

 

1138. Mamañca guṇamaññāya satthā loke anuttaro,  
bhikkhusaṅghe nisīditvā etadagge ṭhapesi maṃ.  

 

1139. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Upāli thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Bhāgineyya-Upālittherassa2 apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

42. Soṇakoṭikaṇṇattherāpadānaṃ3  
 

1140. *Anomadassimunino4 lokajeṭṭhassa tādino,  
sudhāya lepanaṃ katvā caṅkamaṃ kārayiṃ ahaṃ.  

 

1141. Nānāvaṇṇehi pupphehi caṅkamaṃ santhariṃ ahaṃ,  
ākāse vitānaṃ katvā bhojayiṃ buddhamuttamaṃ.  

                                                   
1 tassa - Ma, Syā, PTS.    3 ‘Kuṭikaṇṇa’ itipi pātho.    
2 Bhāgineyya-upālittherassa - Aṭṭhakathā; Sīhalakkharamuddita potthake 
‘bhāgineyya’ iti na dissate.  4 Anomadassissa munino - Ma, Syā, PTS.  
* Ito paṭṭhāya dissamānaṃ apadānaṃ soṇakoḷiyavessattherassāti sīhalakkhara-
muddita apadānapāḷiyaṃ ca soṇakovisattherassāti marammakkharamudditāpadāna-
pāḷiyaṃ ca āgacchati. Theragāthaṭṭhakathāyampi imā gāthā koḷivīsattheracarite 
nivesitā. Apadānaṭṭhakathācariyo pana apadānamidaṃ soṇakoṭikaṇṇattherassāti ca 
so thero koliyarājavaṃse jāto’ti ca dassesi. So panāyaṃ thero soṇo koḷivīso vā soṇo 
kuṭikaṇṇo vā bhavatu. Ayaṃ amhākaṃ bhagavato sāsane etadaggaṭṭhānaṃ labhī’ti 
Apadānapāḷiyā eva viññāyate. Āraddhaviriyānaṃ aggataṃ gato soṇo koḷivīsatthero 
campānagare vessakule jāto’ti ca kalyāṇavākkaraṇānaṃ aggaṭṭhānappatto koṭikaṇṇa-
t-thero avantijanapade kāḷiyā nama seṭṭhihariyāya kucchimhi uppanno’ti ca mahā-
vaggapāḷi manorathapūraṇī-ādīhi pāmāṇikehi gatthehi suvisadaṃ pākaṭi bhavati. 
Apadānapāḷiyaṃ ekūnacattāḷīsatime vagge dissamānaṃ soṇakoṭivīsattherassa 
apadānaṃ pana manorathapūraṇiyā dassitena āraddha-viriyānaṃ aggataṃ gatassa 
soṇakoḷivisattherassa caritena saddhiṃ sameti. Tasmā idaṃ (42) apadānaṃ apadāna-
aṭṭhakathāyaṃ dissamānassa soṇassa koṭikaṇṇattherassevā’ti avagantabbaṃ. 
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1132. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ 
chính cõi trời Đẩu Suất, (người ấy) sẽ có tên là Upāli dầu là hạ tiện về 
dòng dõi.  
 
1133. Và về sau, người ấy sẽ xuất gia và sẽ từ bỏ điều ác. Sau khi biết 
toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) sẽ Niết Bàn không còn lậu 
hoặc.  
 
1134. Được hoan hỷ, đức Phật Gotama, người con trai dòng Sakya có 
danh vọng lớn lao ấy, sẽ thiết lập vị đã được hiểu biết về Luật ấy vào 
vị thế tối thắng.”  
 
1135. Do đức tin, tôi đã xuất gia, có phận sự đã được làm xong, không 
còn lậu hoặc. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống 
không còn lậu hoặc.  
 
1136. Và đức Thế Tôn đã thương tưởng đến tôi. Tôi có sự tự tin về Luật. 
Được hài lòng với nghiệp của chính mình, tôi sống không còn lậu hoặc.  
 
1137. Được thu thúc trong giới bổn Pātimokkha và ở năm giác quan, tôi 
nắm giữ toàn bộ tất cả về Luật là nguồn phát sanh lên châu báu.  
 
1138. Và bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở thế gian đã biết được đức hạnh 
của tôi. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, Ngài đã thiết lập tôi 
vào vị thế tối thắng.  
 
1139. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

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

Ký sự về trưởng lão Bhāgineyya-Upāli là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

42. Ký Sự về Trưởng Lão Soṇakoṭikaṇṇa:  
 
1140. Tôi đã thực hiện sự tô trét bằng vôi bột và đã cho xây dựng đường 
kinh hành của bậc Hiền Trí Anomadassī, đấng Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy.  
 
1141. Tôi đã trải lót đường kinh hành với những bông hoa có màu sắc 
khác nhau. Sau khi thực hiện mái che ở không trung, tôi đã chăm lo bữa 
ăn đến đức Phật tối thượng. 
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1142. Añjalimpaggahetvāna abhivādetvāna subbataṃ,  
dīghasālaṃ bhagavato niyyādesimahaṃ tadā.  

1143. Mama saṅkappamaññāya satthā loke anuttaro,  
paṭiggahesi bhagavā anukampāya cakkhumā.  

1144. Paṭiggahetvā1 sambuddho dakkhiṇeyyo sadevake,  
bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:  

1145. “Yo so haṭṭhena cittena dīghasālaṃ akāsi2 me,  
tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  

1146. Imassa maccukālamhi puññakammasamaṅgino,  
sahassayutt’ assaratho upaṭṭhissati tāvade. 

1147. Tena yānen’ ayaṃ poso devalokaṃ gamissati,  
anumodissare devā sampatte kusale bhave.  

1148. Mahārahaṃ vyamhaseṭṭhaṃ ratanamattikalepanaṃ,  
kūṭāgāravarūpetaṃ vyamhaṃ ajjhāvasissati.  

1149. Tiṃsa kappasahassāni devaloke ramissati,  
pañcavīsati kappāni devarājā bhavissati.  

1150. Sattasattatikkhattuñca cakkavattī bhavissati,  
yasodhara sanāmā3 te sabbepi ekanāmakā.  

1151. Dve sampattī anubhotvā cinitvā4 puññasañcayaṃ,  
aṭṭhavīsatikappamhi cakkavattī bhavissati.  

1152. Tatrāpi vyamhaṃ pavaraṃ vissakammena māpitaṃ,  
dasasaddāvivittaṃ taṃ puramajjhāvasissati.  

1153. Aparimeyye ito kappe bhūmipālo mahiddhiko,  
okkāko nāma nāmena rājā raṭṭhe bhavissati.  

1154. Soḷasitthisahassānaṃ sabbāsaṃ pavarā ca sā,5  
abhijātā khattiyānī nava putte janessati.  

1155. Nava putte janetvāna khattiyānī marissati,  
taruṇī ca piyā aññā6 mahesittaṃ karissati.  

1156. Okkākaṃ tosayitvāna varaṃ kaññā labhissati,  
varaṃ laddhāna7 sā kaññā putte pabbājayissati.  

1157. Pabbājitā8 ca te sabbe gamissanti naguttamaṃ,  
jātibhedabhayā sabbe bhaginīhi saṃvasissare.9  

1158. Ekā ca kaññā vyādhīhi bhavissati parikkhatā,10  
mā no jāti pabhijjīti11 nikhaṇissanti khattiyā.  

1159. Khattiyo nīharitvāna tāya saddhiṃ vasissati,  
bhavissati tadā bhedo okkākakulasambhavo.  

                                                   
1 paṭiggahetvāna - Ma, Syā.  6 kaññā - Ma, Syā, PTS. 
2 adāsi - Ma, Syā, PTS, Se. 7 saddhā ca - Syā;  8 pabbājitvā - PTS. 
3 samānā - PTS, Sī Mu.    laddhā ca - PTS.   9 vasissare - Ma, Syā. 
4 vaḍḍhetvā - Ma, Sī Mu; vinditvā - PTS.  10 purakkhatā - Syā, PTS, Se. 
5 pavarā vayā - Syā; pavarā mayā - PTS.  11 pabhijjati - Syā.  
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1142. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc có sự hành trì tốt đẹp. Khi 
ấy, tôi đã dâng tặng ngôi giảng đường dài đến đức Thế Tôn.  
1143. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở thế gian, 
đức Thế Tôn, bậc Hữu Nhãn đã thọ nhận, vì lòng bi mẫn.  
1144. Sau khi thọ nhận, đấng Toàn Giác bậc xứng đáng cúng dường (ở 
thế gian) luôn cả chư Thiên đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã 
nói lên những lời kệ này:  
1145. “Người nào với tâm mừng rỡ đã thực hiện ngôi giảng đường 
dài cho Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nói.  
1146. Vào thời điểm tử biệt của người có được nghiệp phước thiện 
này, ngay lập tức sẽ hiện diện cỗ xe ngựa được thắng một ngàn con.  
1147. Người nam này sẽ đi đến thế giới chư Thiên bằng cỗ xe ấy. Khi 
sự việc tốt lành được thành tựu, chư Thiên sẽ tùy hỷ.  
1148. (Người này) sẽ cư ngụ ở cung điện có các nhà mái nhọn cao 
quý, vô cùng giá trị, đứng đầu trong các cung điện, có vữa tô là châu 
báu và đất sét.  
1149. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi 
ngàn kiếp, và sẽ trở thành vị Thiên Vương trong hai mươi lăm kiếp.  
1150. Và (người này) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy 
mươi bảy lần. Tất cả các vị ấy đều có chung một tên là Yasodhara với 
cùng ý nghĩa.  
1151. Sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu và gom góp sự tích lũy về 
phước thiện, (người này) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương ở 
kiếp thứ hai mươi tám.  
1152. Cũng ở tại nơi ấy, có cung điện quý cao đã được hóa hiện ra bởi 
vị Trời Vissakamma. (Người này) sẽ cư ngụ tại thành phố được náo 
nhiệt với mười loại tiếng động ấy.  
1153. Vô lượng kiếp về sau, (người này) với tên là Okkāka sẽ là vị vua 
ở trong xứ sở, là đấng bảo hộ trái đất có đại thần lực.  
1154. Và người nữ quý cao ấy trong số tất cả 16.000 nữ nhân, là vị nữ 
Sát-đế-lỵ đã được sanh ra cao quý, sẽ hạ sanh chín người con.  
1155. Sau khi sanh chín người con, người nữ Sát-đế-lỵ sẽ chết đi. Một 
người nữ khác trẻ trung và yêu dấu sẽ làm hoàng hậu chánh cung.  
1156. Sau khi làm đức vua Okkāka vui thích, người con gái sẽ đạt 
được sự ưu đãi. Sau khi đạt được sự ưu đãi, người con gái ấy sẽ lưu 
đày các người con.  
1157. Và những người con bị lưu đày ấy sẽ đi đến ngọn núi (Hi-mã-
lạp) tối thượng. Do nỗi lo sợ vì sự chia lìa dòng dõi, tất cả bọn họ đã 
sống chung với các người chị.  
1158. Và một người con gái sẽ bị thương tổn bởi nhiều căn bệnh. Các 
vị Sát-đế-lỵ sẽ vùi lấp (nàng ở trong hố đất, nói rằng): ‘Chớ tách rời 
dòng dõi của chúng ta.’ 
1159. Có vị Sát-đế-lỵ sẽ đưa nàng ấy đi rồi sống cùng với nàng ấy. Lúc 
bấy giờ, sự chia lìa có nguồn gốc gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện.  
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1160. Tesaṃ pajā bhavissanti koliyā nāma jātiyā,  
tattha mānusakaṃ bhogaṃ anubhossantanappakaṃ.  

 

1161. Tamhā kāyā cavitvāna devalokaṃ gamissati,  
tatrāpi pavaraṃ vyamhaṃ vindissati1 manoramaṃ.  

 

1162. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito,  
āgantvāna manussattaṃ soṇo nāma bhavissati.  

 

1163. Āraddhaviriyo pahitatto padahaṃ satthusāsane,  
sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo.  

 

1164. Anantadassī bhagavā gotamo sakyapuṅgavo,  
visesaññū mahāvīro aggaṭṭhāne ṭhapessati.”  

          ---------------------------------------------------- 2 
 

1165. Uttame damathe danto cittaṃ me suppaṇīhitaṃ,  
bhāro me ohito sabbo nibbuto ’mhi anāsavo.  

 

1166. Aṅgīraso mahānāgo abhijātova kesarī,  
bhikkhusaṅghe nisīditvā etadagge ṭhapesi maṃ.  

 

1167. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Soṇo Koṭikaṇṇo3 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Soṇakoṭikaṇṇattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

43. Kāḷigodhāputtabhaddiyattherāpadānaṃ  
 

1168. Padumuttarasambuddhaṃ mettacittaṃ mahāmuniṃ,  
upeti janatā sabbā sabbalokagganāyakaṃ.  

 

1169. Vatthaṃ senāsanaṃ ceva4 āmisaṃ pānabhojanaṃ,  
dadanti satthuno sabbe puññakkhette anuttare.  

 

1170. Ahampi dānaṃ dassāmi devadevassa tādino,  
buddhaseṭṭhaṃ nimantetvā saṅghampi ca anuttaraṃ.  

 

1171. Uyyojitā mayā cete nimantesuṃ tathāgataṃ,  
kevalaṃ bhikkhusaṅghañca puññakkhettaṃ anuttaraṃ.  

                                                   
1 labhissati - Ma, Syā.   
2 “Vuṭṭhamhi deve caturaṅgulamhi - tiṇe anilerita aṅgaṇamhi,  
    ṭhatvāna yogassa payuttatādino - tatottariṃ pāramatā na vijjati” dissate cāyaṃ 
gāthā Maramma chaṭṭhasaṅgīti potthake. Theragāthaṭṭhakathāyaṃ pana  
   “Vaṭṭamhi deve caturaṅgule patite anileritāpādapasampaghuṭṭhe,  
    jhāne ratassappasussata tādino tato ratī paramatarā na vijjati” ti gāthā āgatā 
tathāpissā ettha ucitatā natthi.  
3 koḷiviso - Ma; koṭiyavesso - Syā; koḷiyavesso - PTS.   
4 sattukañca baddhakañca - Ma, PTS; sattukañca pavākañca - Syā. 
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1160. Hậu duệ của hai vị ấy sẽ thuộc về dòng dõi tên là Koliya. Họ thọ 
hưởng của cải thuộc về nhân loại ở tại nơi ấy không phải là ít.  
 

1161. Sau khi mệnh chung từ xác thân ấy, (người này) sẽ đi đến thế 
giới chư Thiên. Cũng ở tại nơi ấy, (người này) sẽ có được cung điện 
quý cao, thích ý.  
 

1162. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ 
thế giới chư Thiên, (người này) sẽ đi đến bản thể loài người và sẽ có 
tên là Soṇa.  
 

1163. Có sự ra sức tinh tấn, có tính khẳng quyết, trong khi đang nỗ lực 
ở trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, (người này) sẽ biết toàn diện về 
tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc. 
 

1164. Đức Thế Tôn Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya, vị có sự thấy 
không giới hạn, bậc có sự biết toàn diện, đấng Đại Hùng sẽ thiết lập 
(người này) vào vị thế tối thắng.”  
 

1165. Tôi đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, tâm của tôi 
đã khéo được củng cố, tất cả nhiệm vụ đã được đặt xuống, tôi đã Niết 
Bàn không còn lậu hoặc.  
 

1166. Đấng Long Tượng dòng dõi Aṅgīrasa, tợ như con sư tử đã được 
sanh ra tốt đẹp, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã thiết lập tôi 
vào vị thế tối thắng.  
 

1167. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

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

Ký sự về trưởng lão Soṇakoṭikaṇṇa là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

43. Ký Sự về Trưởng Lão Kāḷigodhāputtabhaddiya:  
 

1168. Tất cả mọi người đi đến đức Toàn Giác Padumuttara, bậc Đại 
Hiền Trí có tâm từ ái, đấng Lãnh Đạo cao cả của toàn thể thế gian,  
 

1169. Tất cả (mọi người) dâng cúng vải vóc, luôn cả chỗ nằm ngồi, thực 
phẩm, thức ăn và nước uống đến bậc Đạo Sư (và) ở Phước Điền vô 
thượng.  
 

1170. (Nghĩ rằng): “Ta cũng sẽ dâng cúng vật thí đến vị Trời của chư 
Thiên như thế ấy,” tôi đã thỉnh mời đức Phật tối thượng và luôn cả Hội 
Chúng vô thượng.  
 

1171. Và được tôi khích lệ những người này đã thỉnh mời đức Như Lai và 
toàn thể Hội Chúng tỳ khưu là Phước Điền vô thượng. 
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1172. Satasahassa1pallaṅkaṃ sovaṇṇaṃ goṇakatthataṃ,  
tūlikāpaṭalikāya khomakappāsikehi ca,  
mahārahaṃ paññapesiṃ2 āsanaṃ buddhayuttakaṃ.  

 
1173. Padumuttaro lokavidū devadevo narāsabho,  

bhikkhusaṅghaparibbūḷho mama dvāraṃ upāgami.  
 
1174. Paccuggantvāna sambuddhaṃ lokanāthaṃ yasassinaṃ,  

pasannacitto sumano atināmayiṃ3 sakaṃ gharaṃ.4  
 
1175. Bhikkhūnaṃ satasahassaṃ buddhañca lokanāyakaṃ,  

pasannacitto sumano paramannena tappayiṃ.  
 
1176. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  

bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:  
 
1177. “Yenidaṃ āsanaṃ dinnaṃ sovaṇṇaṃ goṇakatthataṃ,  

tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  
 
1178. Catusattatikkhattuṃ so devarajjaṃ karissati,  

anubhossati sampattiṃ accharāhi purakkhato.  
 
1179. Padesarajjaṃ sahassaṃ vasudhaṃ āvasissati,  

ekapaññāsakkhattuñca cakkavattī bhavissati.  
 
1180. Sabbāsu bhavayonīsu uccākulī bhavissati,  

so ca pacchā pabbajitvā sukkamūlena codito,  
bhaddiyo nāma nāmena hessati satthusāvako.”  

 
1181. Vivekamanuyutto’ mhi pantasenanivāsahaṃ,  

phalañcādhigataṃ5 sabbaṃ cattakleso’ mhi6 ajj’ ahaṃ.  
 
1182. Mama sabbaṃ abhiññāya sabbaññū lokanāyako,  

bhikkhusaṅghe nisīditvā etadagge ṭhapesi maṃ.  
 
1183. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bhaddiyo Kāḷigodhāya putto thero imā 
gāthāyo abhāsitthāti.  

 

Kāḷigodhāputtassa Bhaddiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 sataṃ sahassaṃ - PTS.   4 saṃgharaṃ - Ma; sagharaṃ - Syā, PTS. 
2 paññāpayiṃ - Ma, Syā, PTS.   5 vādhigataṃ - Syā; c’ avigataṃ - PTS.  
3 abhināmayiṃ - Ma.    6 cittakleso’ mhi - Syā; vattakeso’ mhi - PTS.  
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1172. Tôi đã sửa soạn chiếc ghế bành bằng vàng (trị giá) một trăm ngàn, 
được phủ thảm lông cừu, (được làm) bằng sợi len, bông gòn, chỉ lanh, 
và bông vải, là chỗ ngồi vô cùng giá trị xứng đáng với đức Phật.  
 

1173. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Trời của chư Thiên, 
đấng Nhân Ngưu, được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu đã đi đến cửa 
nhà của tôi.  
 

1174. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi ra tiếp đón bậc Toàn 
Giác, đấng Bảo Hộ Thế Gian có danh tiếng, và đã rước Ngài vào căn nhà 
của mình.  
 

1175. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã làm toại ý đức Phật, đấng 
Lãnh Đạo Thế Gian, và một trăm ngàn vị tỳ khưu với món cơm thượng 
hạng.  
 

1176. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ 
này:  
 

1177. “Người nào đã dâng cúng chỗ ngồi bằng vàng được phủ thảm 
len lông cừu này, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng 
nghe Ta nói.  
 

1178. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc bảy mươi bốn lần và sẽ thọ 
hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng.  
 

1179. (Người ấy) sẽ ngự trị một ngàn xứ sở vương quốc ở trái đất và 
sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm mươi mốt lần.  
 

1180. (Người ấy) sẽ là người có gia tộc cao sang trọng số tất cả các 
dòng dõi xuất thân. Và về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, 
người ấy sẽ xuất gia và sẽ trở thành vị Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có 
tên là Bhaddiya.”  
 

1181. Gắn bó với sự độc cư, tôi đã cư ngụ ở nơi thanh vắng. Và tất cả các 
Quả vị đã được tôi chứng đạt, giờ đây tôi có điều ô nhiễm đã được dứt 
bỏ.  
 

1182. Biết rõ mọi việc của tôi, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã thiết lập tôi vào vị thế tối 
thắng.  
 

1183. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

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

Ký sự về trưởng lão Bhaddiya Kāḷigodhāputta là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 




