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LVI. YASAVAGGO 
    

551. Yasattherāpadānaṃ  
 

6333. Mahāsamuddaṃ ogayha1 bhavanaṃ me sunimmitaṃ,  
sunimmitā pokkharaṇī cakkavākūpakūjitā.  

 

6334. Mandālakehi2 sañchannā padumuppalakehi ca,  
nadī ca sandate tattha supatitthā manoramā.  

 

6335. Macchakacchapasañchannā nānādijasamākulā,3  
mayūrakoñcābhirudā kokilādibhi4 vaggubhi.  

 

6336. Pārevatā ravihaṃsā cakkavākā nadīcarā,  
dindibhā5 sāḷikā cettha pampakā jīvaṃjīvakā.  

 

6337. Haṃsā koñcābhinaditā kosiyā piṅgalā bahū,  
sattaratanasampannā maṇimuttikavālikā.6  

 

6338. Sabbe soṇṇamayā rukkhā nānāgandhasameritā,  
ujjotenti divārattiṃ bhavanaṃ sabbakālikaṃ.  

 

6339. Saṭṭhituriyasahassāni sāyaṃ pāto pavajjare,  
soḷasitthisahassāni parivārenti maṃ sadā.  

 

6340. Abhinikkhamma bhavanā sumedhaṃ lokanāyakaṃ,  
pasannacitto sumano vandayiṃ taṃ mahāyasaṃ.  

 

6341. Sambuddhaṃ abhivādetvā sasaṅghaṃ taṃ nimantayiṃ,  
adhivāsesi so dhīro sumedho lokanāyako.  

 

6342. Mama dhammakathaṃ katvā uyyojesi mahāmuni,  
sambuddhaṃ abhivādetvā bhavanaṃ me upāgamiṃ.  

 

6343. Āmantayiṃ parijanaṃ sabbe sannipatuṃ tadā,  
pubbanhasamayaṃ buddho bhavanaṃ āgamissati.  

 

6344. Lābhā amhaṃ suladdhā no ye vasāma tavantike,  
mayampi buddhaseṭṭhassa pūjayissāma satthuno.  

 

6345. Annaṃ pānaṃ paṭṭhapetvā kālaṃ ārocayiṃ ahaṃ,  
vasīsatasahassehi upesi lokanāyako.  

 

6346. Pañcaṅgikehi turiyehi paccuggamamakāsahaṃ,  
sabbasoṇṇamaye pīṭhe nisīdi purisuttamo.  

 

6347. Uparicchadanaṃ āsi sabbasoṇṇamayaṃ tadā,  
vījanīyo pavāyanti bhikkhusaṅghaṃ anuttaraṃ.  

                                                   
1 oggayha - Ma.    5 tittirā - Ma.  
2 mandārakehi - Ma.    6 maṇimuttapavāḷikā - Ma. 
3 nānādijasamotthaṭā - Ma.  
4 kokilādīhi - Ma. 
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LVI. PHẨM YASA:  
 

551. Ký Sự về Trưởng Lão Yasa:  
 

6333. Chỗ cư ngụ của tôi đã được hóa hiện ra ở gần biển cả, có hồ nước 
đã khéo được hóa hiện ra, được líu lo bởi loài ngỗng đỏ.1  
6334. (Hồ nước) được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các đóa sen 
xanh và sen đỏ. Và con sông chảy qua nơi ấy có bến nước cạn xinh xắn 
làm thích ý.  
6335. (Dòng sông) chứa đầy dẫy những cá và rùa, đông đúc với nhiều 
loại chim khác nhau, náo nhiệt bởi các chim công và chim cò cùng với 
những loài dơi và loài chim sáo, v.v...  
6336. Và ở đây có các loài sống ở sông như là các con chim bồ câu, các 
loài ngỗng trời, các con ngỗng đỏ, các chim le le, các con chim cu, các 
loài pampaka, và các con jīvaṃjīvaka. 
6337. (Dòng sông) có các chim thiên nga, chim cò làm ầm ĩ, có nhiều 
chim cú và loài piṅgala, được đầy đủ bảy loại châu báu, với bãi cát có 
ngọc ma-ni và ngọc trai. 
6338. Tất cả các cây đều làm bằng vàng được tỏa ra với nhiều hương 
thơm khác loại. Chúng thắp sáng chỗ trú ngụ ngày và đêm vào mọi thời 
điểm.  
6338. Sáu mươi ngàn loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiều. 
Mười sáu ngàn người nữ luôn luôn quây quần bên tôi.  
6340. Tôi đã rời khỏi nơi cư ngụ (đi đến gặp) đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc có danh 
vọng lớn lao ấy. 
6341. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã thỉnh mời Ngài cùng Hội 
Chúng. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha trí tuệ ấy đã chấp nhận.  
6342. Sau khi thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi, bậc Đại 
Hiền Trí đã giải tán. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã đi về chỗ cư 
ngụ của tôi.  
6343. Tôi đã thông báo với nhóm tùy tùng rằng: “Vào buổi sáng, đức 
Phật sẽ đi đến chỗ ngụ (này).” Khi ấy tất cả đã tụ hội lại (đáp rằng):  
6344. “Điều lợi ích cho chúng tôi đã được chúng tôi thành đạt khéo léo 
là chúng tôi sống thân cận với ngài. Chúng tôi cũng sẽ cúng dường 
đến bậc Đạo Sư là đức Phật tối thượng.” 
6345. Sau khi sắp đặt thức ăn và nước uống, tôi đã thông báo về thời 
gian. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến cùng với một trăm ngàn vị 
có năng lực.  
6346. Tôi đã thực hiện việc tiếp đón với các loại nhạc cụ có đủ năm yếu 
tố. Bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi xuống chiếc ghế làm toàn bằng vàng.  
6347. Khi ấy, ở phía trên đã có chiếc lọng làm toàn bằng vàng. Có 
những cái quạt quạt gió đến Hội Chúng tỳ khưu vô thượng.  

                                                   
1 Ký sự này giống y như ký sự  399 về trưởng lão Sabbadāyaka (Apadāna - Thánh 
Nhân Ký Sự, tập I). 
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6348. Pahūtenannapānena bhikkhusaṅghaṃ atappayiṃ,  
paccekadussayugale bhikkhusaṅghassadāsahaṃ.  

 
6349. Yaṃ vadanti sumedhoti1 āhutīnaṃ paṭiggaho,  

bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:  
 
6350. “Yo me annena pānena sabbe ime ca tappayi,  

tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato:  
 
6351. Aṭṭhārase kappasate devaloke ramissati,  

sahassakkhattuṃ rājāyaṃ cakkavattī bhavissati.  
 
6352. Upagacchati yaṃ yoniṃ devattaṃ athamānusaṃ,  

sabbasoṇṇamayaṃ tassa chadanaṃ dhārayissati.  
 
6353. Tiṃsakappasahassamhi okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma nāmena2 satthā loke bhavissati.  
 
6354. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  

sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo.  
 
6355. Bhikkhusaṅghe nisīditvā sīhanādaṃ nadissati,  

citake chattaṃ dhārenti heṭṭhā chattamhi ḍayhatha.”  
 
6356. Sāmaññaṃ me anuppattaṃ kilesā jhāpitā mayā,  

maṇḍape rukkhamūle vā santāso me na vijjati.  
 
6357. Tiṃsakappasahassamhi yaṃ dānamadadiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi sabbadānassidaṃ phalaṃ.  
 
6358. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
6359. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa3 santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
6360. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Yaso thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Yasattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 sumedho so - Ma.    
2 gottena - Ma.     3 mama buddhassa - Ma. 
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6348. Tôi đã làm thỏa mãn Hội Chúng tỳ khưu với cơm ăn nước uống 
dồi dào. Tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu mỗi vị một xấp vải 
đôi.  
 

6349. Sau khi ngồi xuống ở nơi Hội Chúng tỳ khưu, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng mà mọi người gọi là “Sumedha” đã nói lên lời kệ này:  
 

6350. “Người nào đã làm thỏa mãn Ta và tất cả các vị này với cơm 
ăn nước uống, ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nói. 
 

6351. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên một ngàn tám 
trăm kiếp và sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần.  
 

6352. Người này sanh lên chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có chiếc lọng làm toàn bằng vàng sẽ che cho người ấy.  
 

6353. Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 

6354. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các 
lậu hoặc và sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.  
 

6355. (Người này) sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và sẽ rống lên 
tiếng rống của loài sư tử. Nhiều người cầm chiếc lọng ở giàn hỏa 
thiêu, và (người này) được thiêu ở bên dưới chiếc lọng.” 
 

6356. Trạng thái Sa-môn đã được tôi đạt đến, các phiền não đã được tôi 
thiêu đốt. Dầu ở mái che hoặc ở gốc cây, sự run sợ không được biết đến 
ở tôi. 
 

6357. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu sự dâng cúng mọi 
thứ. 
 

6358. 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.  
 

6359. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

6360. 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 Yasa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Yasa là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
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552. Nadīkassapattherāpadānaṃ 
  
6361. Padumuttarassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino  

piṇḍacāraṃ carantassa vārato uttamaṃ yasaṃ,  
aggaphalaṃ gahetvāna adāsiṃ satthuno ahaṃ.  

 
6362. Tena kammena devindo lokajeṭṭho narāsabho,  

sampattomhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.  
 
6363. Satasahasse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi aggadānassidaṃ phalaṃ.  
 
6364. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
6365. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
6366. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Nadīkassapo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Nadīkassapattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

553. Gayākassapattherāpadānaṃ 
  

6367. Ajinacammavatthohaṃ1 khāribhāradharo tadā,  
khārikaṃ hārayitvāna kolaṃ ahāsimassamaṃ.  

 
6368. Bhagavā tasmiṃ2 samaye eko adutiyo jino,  

mamassamaṃ upāgañji3 jotento sabbakālikaṃ.  
 
6369. Sakaṃ cittaṃ pasādetvā abhivādetvāna subbataṃ,  

ubhohatthehi paggayha kolaṃ buddhass’ adās’ ahaṃ.  
 
6370. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi koladānassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 ajinavatthaṃ nivatthohaṃ - Sī. 
2 tamhi - Ma.     3 upāgacchi - Ma. 
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552. Ký Sự về Trưởng Lão Nadīkassapa:  
 

6361. Nhân dịp đức Thế Tôn Padumuttara bậc Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy đang hành hạnh khất thực, tôi đã cầm lấy trái cây đầu 
mùa danh tiếng hạng nhất và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư.  
 
6362. Do nghiệp ấy, tôi trở thành vị chúa của chư Thiên, bậc trưởng 
thượng của thế gian, là vị ưu tú của nhân loại, tôi đã từ bỏ hơn thua và 
đã đạt đến vị thế Bất Động.  
 
6363. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây đầu mùa. 
 
6364. 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.  
 
6365. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 
6366. 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 Nadīkassapa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Nadīkassapa là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

553. Ký Sự về Trưởng Lão Gayākassapa:  
 

6367. Vào lúc bấy giờ, tôi mặc y da dê, mang túi vật dụng. Tôi đã cầm 
lấy gói trái táo và đã mang về khu ẩn cư.  
 
6368. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, đấng Chiến Thắng là đơn độc 
không người thứ hai. Trong khi đang làm cho sáng tỏ vào mọi thời 
điểm, Ngài đã đi đến khu ẩn cư của tôi. 
 
6369. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ vị có 
sự hành trì tốt đẹp. Bằng cả hai bàn tay, tôi đã nâng lên trái táo và đã 
dâng cúng đến đức Phật.  
 
6370. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái táo. 
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6371. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 
6372. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
6373. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Gayākassapo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Gayākassapattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

554. Kimbilattherāpadānaṃ1 
  

6374. Nibbute kakusandhasmiṃ2 brāhmaṇasmiṃ3 vusīmati,  
gahetvā salalaṃ mālaṃ maṇḍapaṃ kārayiṃ ahaṃ.  

 
6375. Tāvatiṃsaṃ gato santo labhimha vyamhamuttamaṃ,  

aññe deve ’tirocāmi puññakammassidaṃ phalaṃ.  
 
6376. Divā vā yadi vā rattiṃ caṅkamanto ṭhito cahaṃ,  

channo salalapupphehi puññakammassidaṃ phalaṃ.  
 
6377. Imasmiṃ yeva kappamhi yaṃ buddhamabhipūjayiṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
6378. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
6379. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
6380. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kimbilo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Kimbilattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 kimila - Ma. 
2 kakusandhamhi - Ma. 
3 brāhmaṇamhi - Ma.  
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6371. 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.  
 
6372. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 
6373. 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 Gayākassapa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Gayākassapa là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

554. Ký Sự về Trưởng Lão Kimbila:  
 

6374. Khi đấng Bà-la-môn toàn hảo Kakusandha Niết Bàn, tôi đã cầm 
lấy tràng hoa salala và đã cho thực hiện mái che.  
 
6375. Trong khi đi đến cõi trời Đạo Lợi, tôi đã đạt được tòa lâu đài hạng 
nhất. Tôi rực rỡ hơn chư Thiên khác; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện.  
 
6376. Và vào ban ngày hoặc vào ban đêm, trong khi đi kinh hành và 
trong khi đứng tôi được bao phủ bởi các bông hoa salala; điều này là 
quả báu của nghiệp phước thiện.  
 
6377. Việc tôi đã cúng dường đức Phật là ngay trong kiếp này, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 
 
6378. 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.  
 
6379. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 
6380. 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 Kimbila đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Kimbila là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 




