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406. Nandakattherāpadānaṃ 
  

4050. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,  
pasadaṃ migamesanto sayambhuṃ addasaṃ jinaṃ.1  

 

4051. Anuruddho nāma sambuddho sayambhū aparājito,  
vivekakāmo so dhīro vanamajjhogahī tadā.  

 

4052. Catudaṇḍe gahetvāna catuṭṭhāne ṭhapesahaṃ,  
maṇḍapaṃ sukataṃ katvā padmapupphehi chādayiṃ.  

 

4053. Maṇḍapaṃ chādayitvāna sayambhuṃ abhivādayiṃ,  
dhanuṃ tattheva nikkhippa pabbajiṃ anagāriyaṃ.  

 

4054. Pabbajitassa aciraṃ2 vyādhi me upapajjatha,  
pubbakammaṃ saritvāna tattha kālakato ahaṃ.  

 

4055. Pubbakammena saṃyutto tusitaṃ agamāsahaṃ,  
tattha soṇṇamayaṃ vyamhaṃ nibbattati yadicchakaṃ.  

 

4056. Sahassayuttahayavāhiṃ dibbayānamadhiṭṭhito,  
āruhitvāna taṃ yānaṃ gacchāmahaṃ yadicchakaṃ.  

 

4057. Tato me nīyamānassa devabhūtassa me sato,  
samantā yojanasataṃ maṇḍapo me dharīyati.  

 

4058. Sayane ’haṃ tuvaṭṭāmi accantaṃ3 pupphasanthate,  
antaḷikkhā ca padumā vassanti4 niccakālikaṃ.  

 

4059. Marīcike phandamāne tappamāne ca ātape,  
na maṃ tāpeti ātāpo maṇḍapassa idaṃ phalaṃ.  

 

4060. Duggatiṃ samatikkanto apāyā pihitā mama,  
maṇḍape rukkhamūle vā santāpo me na vijjati.  

 

4061. Mahīsaññaṃ adhiṭṭhāya loṇatoyaṃ tarāmahaṃ,  
tassa me sukataṃ kammaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

4062. Apathampi5 pathaṃ katvā gacchāmi anilañjase,  
aho me sukataṃ kammaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

4063. Pubbe nivāsaṃ jānāmi dibbacakkhu visodhitaṃ,  
āsavā me parikkhīṇā buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

4064. Jahitā purimā jāti buddhassa oraso ahaṃ,  
dāyādo ’mhi ca saddhamme buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 ahaṃ - Ma, Syā, PTS.      
2 na ciraṃ pabbajitassa - Ma, Syā, PTS.   4 vassante - Ma, Syā, PTS. 
3 acchanne - Ma.     5 abbhamhi - Syā. 
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406. Ký Sự về Trưởng Lão Nandaka:  
 

4050. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
rậm hoang dã. Trong lúc tìm kiếm thú rừng là loài nai, tôi đã nhìn thấy 
đấng Chiến Thắng, bậc Tự Chủ. 
 

4051. Bậc Toàn Giác, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại tên là 
Anuruddha. Khi ấy, có ước muốn độc cư, bậc trí tuệ ấy đã đi sâu vào 
trong khu rừng.  
 

4052. Tôi đã cầm lấy bốn cây gậy rồi đã đặt ở bốn vị trí. Sau khi thực 
hiện mái che đã được làm khéo léo, tôi đã phủ lên bằng những đóa hoa 
sen.  
 

4053. Sau khi đã lợp xong mái che, tôi đã đảnh lễ đấng Tự Chủ. Tôi đã 
quăng bỏ cây cung ngay tại chỗ ấy và đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình.  
 

4054. Được xuất gia không bao lâu, bệnh tật đã khởi lên cho tôi. Tôi đã 
nhớ lại việc làm trước đây rồi đã qua đời ở tại nơi ấy. 
 

4055. Được gắn liền với nghiệp trước đây, tôi đã đi đến cõi trời Đẩu 
Suất. Ở tại nơi ấy, có cung điện bằng vàng được tạo ra theo như ước 
muốn.  
 

4056. Tôi đã chú nguyện về phương tiện di chuyển ở cõi trời là chiếc xe 
đã được buộc vào một ngàn con ngựa. Sau khi bước lên chiếc xe ấy, tôi 
ra đi theo như ước muốn.  
 

4057. Từ đó, trong khi tôi là vị Thiên nhân và trong khi tôi được đưa đi, 
có chiếc lọng được che cho tôi ở xung quanh một trăm do-tuần.  
 

4058. Tôi nằm ở cái giường thường xuyên được lót bằng bông hoa. Và 
có các đóa hoa sen từ trên không trung liên tục rơi xuống.  
 

4059. Khi ảo ảnh (ở mắt) đang lung linh và sức nóng đang thiêu đốt, 
sức nóng đã không làm tôi bị nóng bức; điều này là quả báu của mái 
che. 
 

4060. Trong khi vượt qua khổ cảnh, các địa ngục đã đóng lại đối với tôi. 
Ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi không biết đến sự nóng bức.  
 

4061. Sau khi chú nguyện sự niệm tưởng về đất, tôi băng qua nước biển 
mặn, việc làm của tôi đây đã được thực hiện tốt đẹp; điều này là quả 
báu của việc cúng dường đức Phật. 
 

4062. Thậm chí không có con đường, tôi tạo ra con đường, tôi đi bằng 
đường không trung. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp; điều 
này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 
 

4063. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc của tôi đã được đoạn tận; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 

4064. Cuộc sống trước đây đã được buông bỏ, tôi là tỳ khưu của đức 
Phật, và là người thừa tự Chánh Pháp; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
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4065. Ārādhito ’mhi sugataṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,  
dhammaddhajo dhammadāyādo buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

4066. Upaṭṭhitvāna sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,  
pāraṅgamaniyaṃ maggaṃ apucchiṃ lokanāyakaṃ.  

 

4067. Ajjhiṭṭho kathayī buddho gambhīraṃ nipuṇaṃ padaṃ,  
tassāhaṃ dhammaṃ sutvāna pattomhi āsavakkhayaṃ.  

 

4068. Aho me sukataṃ kammaṃ parimuttomhi jātiyā,  
sabbāsavaparikkhīṇo natthidāni punabbhavo.  

 

4069. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4070. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4071. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Nandako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Nandakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

407. Hemakattherāpadānaṃ 
  

4072. Pabbhārakūṭaṃ nissāya anomo nāma tāpaso,  
assamaṃ sukataṃ katvā paṇṇasāle vasī tadā.  

 

4073. Siddhaṃ tassa tapokammaṃ siddhipatto sake bale,  
sakasāmaññavikkanto ātāpī nipako muni.  

 

4074. Visārado sasamaye paravāde ca kovido,  
paṭṭho bhūmantalikkhamhi uppātamhi ca kovido.  

 

4075. Vītasoko nirārambho appāhāro alolupo,  
lābhālābhena santuṭṭho jhāyī jhānarato muni.  

 

4076. Piyadassī nāma sambuddho aggo kāruṇiko muni,  
satte tāretukāmo so karuṇāya pharī tadā.  

 

4077. Bodhaneyyaṃ janaṃ disvā piyadassī mahāmuni,  
cakkavāḷasahassampi gantvā ovadate muni.  

 

4078. Mamuddharitukāmo so mamassamamupāgami,  
na diṭṭho me jino pubbe na suto pi ca kassaci.  
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4065. Tôi đã làm hài lòng đấng Thiện Thệ Gotama, bậc Cao Quý của 
dòng Sakya. Tôi là ngọn cờ của Giáo Pháp, là người thừa tự Giáo Pháp; 
điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 
4066. Tôi đã hầu cận đấng Toàn Giác Gotama bậc Cao Quý của dòng 
Sakya và đã hỏi đấng Lãnh Đạo Thế Gian về Đạo Lộ đi đến bờ kia.  
 

4067. Được yêu cầu, đức Phật đã thuyết giảng về Đạo Lộ thâm sâu vi tế. 
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu 
hoặc.  
4068. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp! Tôi đã được giải 
thoát khỏi sự sanh, đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không 
còn tái sanh nữa. 
 

4069.  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.  
 

4070. 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. 
 

4071. 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 Nandaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 
 

Ký sự về trưởng lão Nandaka là phần thứ sáu. 
 
 

--ooOoo-- 
 

407. Ký Sự về Trưởng Lão Hemaka:  
 
 

4072. Vào lúc bấy giờ, có vị đạo sĩ khổ hạnh tên là Anoma đã tạo lập 
khu ẩn cư được xây dựng khéo léo ở gần chóp đỉnh của sườn núi và đã 
sống ở gian nhà rộng bằng lá. 
4073. Sự thực hành khổ hạnh của vị ấy đã được thành tựu. Được đạt 
đến sự thành tựu về các năng lực của bản thân, vị hiền trí có sự nhiệt 
tâm, cẩn trọng, đang tiến đến bản thể sa-môn của chính mình. 
4074. (Vị ấy) tự tin ở giáo lý của mình và rành rẽ về học thuyết của 
người khác, được nổi tiếng ở trên trời dưới đất và rành rẽ về điềm báo 
hiệu.  
  

4075. Vị hiền trí không còn sầu muộn, không giết hại, (thọ) chút ít vật 
thực, không tham lam, hài lòng với việc có hay không có, chứng thiền, 
thỏa thích về thiền. 
 

4076. Bậc Toàn Giác cao cả, đấng Bi Mẫn, bậc Hiền Trí tên Piyadassī, 
có ước muốn giúp cho chúng sanh vượt qua, khi ấy Ngài đã lan tỏa với 
tâm bi mẫn.  
 

4077. Sau khi nhìn thấy người có khả năng giác ngộ, bậc Đại Hiền Trí 
Piyadassī vẫn đi đến dẫu cho (khoảng cách là) một ngàn vũ trụ, và bậc 
Hiền Trí giáo giới (người ấy).  
4078. Có ý muốn tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến khu ẩn cư của tôi. Tôi chưa 
từng nhìn thấy đấng Chiến Thắng trước đây, và cũng chưa từng được 
nghe từ bất cứ ai. 
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4079. Uppātā supinā mayhaṃ lakkhaṇā suppakāsitā,  
paṭṭho bhūmantalikkhamhi nakkhattapadakovido.  

 
4080. So ’haṃ buddhassa sutvāna tattha cittaṃ pasādayiṃ,  

bhuñjanto1 vā nisinno vā sarāmi niccakālikaṃ.  
 
4081. Mayi evaṃ sarantamhi bhagavāpi anussari,  

buddhaṃ anussarantassa pīti me hoti tāvade.  
 
4082. Kālañca punarāgamma upesi maṃ mahāmuni,  

sampattepi na jānāmi ayaṃ buddho mahāmuni.  
 
4083. Anukampako kāruṇiko piyadassī mahāmuni,  

sañjānāpesi attānaṃ ahaṃ buddho sadevake.  
 
4084. Sañjānitvāna sambuddhaṃ piyadassiṃ mahāmuniṃ  

sakaṃ cittaṃ pasādetvā idaṃ vacanamabraviṃ:  
 
4085. “Aññe2 pīṭhe ca pallaṅke āsandīsu nisīdare,  

tuvampi sabbadassāvī nisīda ratanāsane.”  
 
4086. Sabbaratanamayaṃ pīṭhaṃ nimminitvāna tāvade,  

piyadassissa munino adāsiṃ iddhinimmitaṃ.  
 
4087. Ratane ca nisinnassa pīṭhake iddhinimmite,  

kumbhamattaṃ jambuphalaṃ adāsiṃ tāvade ahaṃ.  
 
4088. Mama hāsaṃ janetvāna paribhuñji mahāmuni,  

tadā cittaṃ pasādetvā satthāramabhivādayiṃ.  
 
4089. Piyadassī tu bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  

ratanāsanamāsīno imā gāthā abhāsatha:  
 
4090. “Yo me ratanamayaṃ pīṭhaṃ amataṃ ca phalaṃ adā,  

tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  
 
4091. Sattasattati kappāni devaloke ramissati,  

pañcasattatikkhattuñca cakkavattī bhavissati.  
 
4092. Dvattiṃsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati,  

padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.  
 
4093. Soṇṇamayaṃ rūpimayaṃ pallaṅkaṃ sukataṃ bahuṃ,  

lohitaṅkamayaṃ3 ceva lacchati ratanāmayaṃ.  
                                                   
1 tiṭṭhanto - Ma, Syā.  
2 sabbe - Syā.     3 lohitaṅgamayaṃ - Ma.  
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4079. Tôi hiểu biết rành rẽ về các điềm báo hiệu, các mộng mị, và các 
tướng mạo. Tôi được nổi tiếng về thiên văn địa lý và rành rẽ về  thuật 
chiêm tinh. 
 

4080. Tại đó, sau khi lắng nghe đức Phật tôi đây đã làm cho tâm được 
tịnh tín. Trong khi ăn hoặc trong khi ngồi xuống, tôi thường xuyên nhớ 
lại. 
 

4081. Khi tôi nhớ lại như vậy, đức Thế Tôn cũng đã tưởng nhớ lại. 
Trong khi tưởng nhớ đến đức Phật, tôi có được phỉ lạc ngay lập tức.  
 

4082. Và đã xảy ra một lần khác nữa, bậc Đại Hiền Trí đã đi đến gần 
tôi. Tôi cũng không biết về người đã đi đến: “Vị này là đức Phật, bậc 
Đại Hiền Trí.” 
 

4083. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī đã 
tỏ rõ về bản thân rằng: “Ta là đức Phật (ở thế gian) gồm luôn cả chư 
Thiên.” 
 

4084. Sau khi nhận ra đấng Toàn Giác, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī, tôi 
đã làm cho tâm của chính mình được tịnh tín rồi đã nói lời nói này: 
 

4085. “Những người khác tự ngồi xuống ở ghế đẩu, ghế bành, và các 
ghế dài. Còn ngài là đấng Toàn Tri, xin ngài hãy ngồi xuống chỗ ngồi 
bằng châu báu.” 
 

4086. Ngay khi ấy, tôi đã hóa hiện ra chiếc ghế đẩu toàn bộ làm bằng 
châu báu và đã dâng lên bậc Hiền Trí Piyadassī (chiếc ghế) đã được hóa 
hiện ra bằng thần thông.  
 

4087. Và khi Ngài đã ngồi xuống trên chiếc ghế đẩu bằng châu báu đã 
được hóa hiện ra bằng thần thông, tôi đã tức thời dâng đến Ngài trái 
mận đỏ có kích thước bằng bầu nước. 
 

4088. Sau khi làm cho tôi sanh khởi niềm vui, bậc Đại Hiền Trí đã thọ 
dụng. Khi ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã đảnh lễ bậc Đạo 
Sư.  
 

4089. Rồi đức Thế Tôn Piyadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu, ngồi ở chỗ ngồi bằng châu báu đã nói lên các lời kệ 
này:  
 

4090. “Người nào đã dâng cúng Ta chiếc ghế đẩu làm bằng châu báu 
và trái cây bất tử, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng 
nghe Ta nói. 
 

4091. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong bảy mươi 
bảy kiếp, và sẽ là đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần.  
 

4092. (Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi hai lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường 
bằng phương diện tính đếm.  
 

4093. (Người này) sẽ đạt được nhiều chiếc ghế bành khéo được tạo ra 
làm bằng vàng, làm bằng bạc, làm bằng hồng ngọc, và luôn cả làm 
bằng châu báu.  
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4094. Caṅkamantampi manujaṃ puññakammasamaṅginaṃ,  
pallaṅkāni anekāni parivārissare tadā.  

 

4095. Kūṭāgārā ca pāsādā sayanañca mahārahaṃ,  
imassa cittamaññāya nibbattissanti tāvade.  

 

4096. Saṭṭhināgasahassāni sabbālaṅkārabhūsitā,  
suvaṇṇakacchā mātaṅgā hemakappanavāsasā.1  

 

4097. Ārūḷhā gāmaṇīyehi tomaraṅkusapāṇihi,  
imaṃ paricarissanti ratanapīṭhass’ idaṃ phalaṃ.2  

 

4098. Saṭṭhi assasahassāni sabbālaṅkārabhūsitā,  
ājānīyāva jātiyā sindhavā sīghavāhino.  

 

4099. Ārūḷhā gāmaṇīyehi illiyācāpadhārihi,  
te p’ imaṃ paricarissanti ratanapīṭhass’ idaṃ phalaṃ.2  

 

4100. Saṭṭhirathasahassāni sabbālaṅkārabhūsitā,  
dīpā athopi veyyagghā sannaddhā ussitaddhajā.  

 

4101. Ārūḷhā gāmaṇīyehi cāpahatthehi vammihi,  
parivāressant’ imaṃ niccaṃ ratanapīṭhass’ idaṃ phalaṃ.  

 

4102. Saṭṭhidhenusahassāni dohaññā puṅgavūsabhe,  
vacchake janayissanti ratanapīṭhass’ idaṃ phalaṃ.  

 

4103. Soḷasitthisahassāni sabbālaṅkārabhūsitā,  
vicittavatthābharaṇā āmuttamaṇikuṇḍalā.  

 

4104. Aḷārapamhā hasulā susaññā tanumajjhimā,  
parivāressanti maṃ niccaṃ ratanapīṭhassidaṃ phalaṃ.  

 

4105. Aṭṭhārase kappasate gotamo nāma cakkhumā,  
tamandhakāraṃ vidhametvā3 buddho loke bhavissati.  

 

4106. Tassa dassanamāgamma pabbajissatakiñcano,4  
tosayitvāna satthāraṃ sāsane ’bhiramissati.  

 

4107. Tassa dhammaṃ suṇitvāna kilese ghātayissati,  
sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo.”  

 

4108. Viriyaṃ me dhuradhorayhaṃ yogakkhemādhivāhanaṃ,  
uttamatthaṃ patthayanto sāsane viharāmahaṃ.  

 

4109. Idaṃ pacchimakaṃ mayhaṃ carimo vattate bhavo,  
sabbāsavaparikkhīṇo natthidāni punabbhavo.  

                                                   
1 hemakappanivāsanā - Sī Mu, Syā.  3 vidhamitvā - Ma. 
2 ratnapīṭhassidaṃ - Ma.          4 pabbajissati ’kiñcano - Ma, Syā, PTS.  
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4094. Khi ấy, có vô số chiếc ghế bành sẽ quây quanh con người có 
được nghiệp phước thiện, ngay cả trong lúc (vị ấy) đang đi kinh hành. 
4095. Các ngôi nhà mái nhọn, các tòa lâu đài, và chỗ nằm vô cùng giá 
trị, sau khi biết được tâm (ước muốn) của người này sẽ được hiện ra 
ngay khi ấy.  
4096. Sáu mươi ngàn con voi loài long tượng được trang hoàng với 
tất cả các loại trang sức, có chuông vàng, có trang phục với yên 
cương bằng vàng.  
4097. Được cỡi bởi các vị trưởng làng có các bàn tay cầm giáo và 
móc câu, chúng sẽ hộ tống người này; điều này là quả báu của chiếc 
ghế bằng châu báu.  
4098. Sáu mươi ngàn con ngựa dòng Sindhu thuần chủng là phương 
tiện vận chuyển nhanh chóng, được trang hoàng với tất cả các loại 
trang sức. 
4099. Được cỡi bởi các vị trưởng làng có mang cung với gươm, 
chúng cũng sẽ hộ tống người này; điều này là quả báu của chiếc ghế 
bằng châu báu.  
4100. Sáu mươi ngàn cỗ xe được trang hoàng với tất cả các loại trang 
sức, có các mảnh da báo và cả da hổ được bày biện, có các ngọn cờ 
được giương cao.  
4101. Được cỡi bởi các vị trưởng làng có các tay cầm cung mang áo 
giáp, chúng sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là quả báu 
của chiếc ghế bằng châu báu.  
4102. Sáu mươi ngàn con bò cái sữa sẽ sản xuất ra các con bò con và 
bò đực cao quý; điều này là quả báu của chiếc ghế bằng châu báu.  
4103. Mười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm với tất cả các loại 
trang sức, được trang hoàng bằng các loại vải vóc nhiều màu sắc, có 
các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni.  
4104. 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 chiếc ghế bằng châu báu.  
4105. Vào một ngàn tám trăm kiếp, bậc Hữu Nhãn tên là Gotama sau 
khi hủy diệt điều tăm tối ấy và sẽ trở thành đức Phật ở thế gian. 
4106. (Người này) sẽ đi đến chiêm ngưỡng vị (Phật) ấy, sẽ xuất gia, 
không còn sở hữu gì, sẽ làm hài lòng bậc Đạo Sư, và sẽ vô cùng thỏa 
thích trong Giáo Pháp.  
4107. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, (người này) sẽ 
tiêu diệt các phiền não. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, 
(người này) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 
4108. Tôi có sự tinh tấn, có khả năng thực hành các phận sự là điều kiện 
đưa đến sự an ổn khỏi các điều ràng buộc. Trong khi ước nguyện mục 
đích tối thượng, tôi sống ở trong Giáo Pháp.  
4109. Đây là lần sau cùng của tôi, là kiếp sống cuối cùng trong sự luân 
chuyển. (Tôi) đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn 
tái sanh nữa. 
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4110. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 
4111. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
4112. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Hemako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Hemakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

(Sattarasamaṃ bhāṇavāraṃ).  
 

--ooOoo-- 
 

408. Todeyyattherāpadānaṃ 
  

4113. Rājāsi vijayo1 nāma ketumatipuruttame,  
sūro vikkamasampanno puramajjhāvasī tadā.  

 
4114. Tassa rañño pamattassa aṭaviyo samuṭṭhahuṃ,  

otārā2 tuṇḍikā ceva raṭṭhaṃ viddhaṃsayuṃ tadā.  
 
4115. Paccante kupite khippaṃ sannipātes’ arindamo,  

bhaṭe ceva balatthe ca ariṃ niggāhayī tadā.  
 
4116. Hatthārohā aṇīkaṭṭhā sūrā ca cammayodhino,  

dhanuggahā ca uggā ca sabbe sannipatuṃ tadā.  
 
4117. Āḷārikā kappakā ca nahāpakā3 mālakārakā,  

sūrā vijitasaṅgāmā sabbe sannipatuṃ tadā.  
 
4118. Khaggahatthā ca purisā cāpahatthā ca vammino,  

luddā vijitasaṅgāmā sabbe sannipatuṃ tadā.  
 
4119. Tidhā pabhinnā mātaṅgā kuñjarā saṭṭhihāyanā,  

suvaṇṇakacchālaṅkārā sabbe sannipatuṃ tadā.  
 
4120. Khamā sītassa uṇhassa ukkāraharaṇassa4 ca,  

yodhājīvā katakammā sabbe sannipatuṃ tadā.  

                                                   
1 rājā ajitañjayo - Ma; rājā vijitajayo - Syā; rāja jitañjayo. 
2 uttarā - Syā; ocarā - PTS.  4 ukkāruharaṇassa - Sī Mu, Ma;  
3 nhāpakā - Ma, Syā, PTS.       ukkārūharaṇassa - Syā, PTS. 
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4110. 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.  
 
4111. 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. 
 
4112. 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 Hemaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Hemaka là phần thứ bảy. 
 

(Tụng phẩm thứ mười bảy). 
 

--ooOoo-- 
 

408. Ký Sự về Trưởng Lão Todeyya: 
 

4113. Lúc bấy giờ, ở kinh thành Ketumatī có đức vua tên Vijaya, là vị 
anh hùng, được hội đủ sức lực, đã cư ngụ ở tại thành phố.  
 
4114. Khi vị vua ấy bị xao lãng, những kẻ lục lâm đã nổi dậy. Khi ấy, 
những điều tội lỗi và các sự phóng đãng nữa đã tàn phá hoại xứ sở.  
 
4115. Vào lúc biên thùy bị rối loạn, vị thuần hóa kẻ thù (đức vua) đã lập 
tức cho tập trung các binh lính luôn cả các nhân viên quân đội, và khi 
ấy đã lên án kẻ thù.  
 
4116. Lúc bấy giờ, các nài voi, các lính ngự lâm, các bậc anh hùng, đội 
quân áo giáp da, các cung thủ, và các thủ lãnh, tất cả đã tập trung lại.  
 
4117. Lúc bấy giờ, các người đầu bếp, các thợ hớt tóc, các người hầu 
tắm, các người làm tràng hoa, các vị anh hùng thắng trận, tất cả đã tập 
trung lại.  
 
4118. Lúc bấy giờ, các người tay có cầm dao, tay có cầm cung, có áo 
giáp, các võ sĩ thắng trận, tất cả đã tập trung lại.  
 
4119. Lúc bấy giờ, các con voi mātaṅga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi 
được sáu mươi tuổi có sự trang sức với các chuông vàng, tất cả đã tập 
trung lại.  
 
4120. Lúc bấy giờ, các dũng sĩ đã được huấn luyện, có sức chịu đựng sự 
lạnh, sự nóng, và sự mang vác các vật thối tha, tất cả đã tập trung lại.  
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4121. Saṃkhasaddaṃ bherisaddaṃ atho uddhama1saddakaṃ,  
etehi te hāsayanto sabbe sannipatuṃ tadā.  

 

4122. Tisūlakontamantehi2 kavacehi tomarehi3 ca,  
koṭṭayantā4 nipātentā sabbe sannipatuṃ tadā.  

 

4123. Kimevāt’ anisāmetvā5 sa rājā ajinaṃ jino,6  
saṭṭhipāṇasahassāni sūle uttāsayī tadā.  

 

4124. Saddaṃ mānusak’ ākaṃsu aho rājā adhammiko,  
niraye paccamānassa kadā anto bhavissati.  

 

4125. Sayane ’haṃ tuvaṭṭento sayāmi niraye tadā,  
na supāmi divārattiṃ sūlena tajjayanti maṃ.  

 

4126. Kiṃ pamādena rajjena vāhanena balena ca,  
na te pahonti dhāretuṃ tāsayanti7 mamaṃ sadā.  

 

4127. Kiṃ me puttehi dārehi rajjena sakalena ca,  
yannūna pabbajeyyāhaṃ gatimaggaṃ visodhaye.  

 

4128. Saṭṭhināgasahassāni sabbālaṅkārabhūsite,  
suvaṇṇakacche mātaṅge hemakappanavāsase.8  

 

4129. Ārūḷhe gāmaṇīyehi tomaraṅkusapāṇihi,  
saṅgāmāvacare dhāne9 anapekkho vihāy’ ahaṃ,  
sakakammena santatto nikkhamiṃ anagāriyaṃ.  

 

4130. Saṭṭhi assasahassāni sabbālaṅkārabhūsite,  
ājānīye ca jātiyā sindhave sīghavāhane.  

 

4131. Ārūḷhe gāmaṇīyehi cāpahatthehi vammihi,  
pahāyitvāna10 te sabbe nikkhamiṃ anagāriyaṃ.  

 

4132. Saṭṭhirathasahassāni sabbālaṅkārabhūsite,  
dīpe athopi veyyagghe sannaddhe ussitaddhaje,  
te sabbe parihāretvā11 pabbajiṃ anagāriyaṃ.  

 

4133. Saṭṭhidhenusahassāni sabbā kaṃsūpadhāraṇā,  
tāyopi12 chaḍḍayitvāna pabbajiṃ anagāriyaṃ.  

                                                   
1 utuja - Ma; uddaṭa - Syā; uddhava - Sī Mu, PTS. 
2 tisūlakontimantehi - Ma, Syā, PTS.  
3 kavacatomarehi ca - Ma, PTS.   8 hemakappanivāsase - Syā, PTS.  
4 koṭṭentānaṃ - Sī Mu, Ma, PTS.   9 ṭhāne - Ma, Syā.  
5 kavacāni nivāsetvā - Syā, PTS.    10 pahāretvāna - Ma. 
6 ajitañjino - Syā; ajitañjayo - Ma, PTS.  11 parivajjetvā - Syā. 
7 tāpayanti - Ma.    12 gāviyo - Syā. 
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4121. Lúc bấy giờ, có tiếng tù và vỏ ốc, tiếng trống lớn, và tiếng trống 
trầm. Trong lúc đang giải trí với những tiếng trống này, tất cả bọn họ đã 
tập trung lại.  
 
4122. Lúc bấy giờ, trong khi đánh đập nhau, trong khi làm cho nhau té 
ngã bằng các chĩa ba các cây trượng và bùa chú, bằng các áo giáp và các 
mũi thương, tất cả đã tập trung lại.  
 
4123. Lúc bấy giờ, là kẻ chiến thắng vị vua ấy đã không lắng nghe kẻ bại 
trận về bất cứ điều gì và đã làm sáu chục ngàn sanh mạng phải khiếp 
đảm ở nơi cọc nhọn.  
 
4124. Những con người (ấy) đã thốt ra lời rằng: “Ôi, vị vua bất nhân! 
Đối với kẻ đang bị nung nấu ở địa ngục thì khi nào sẽ là sự kết thúc?” 
 
4125. Khi ấy, trong lúc trằn trọc ở trên giường, tôi (như là) nằm ở địa 
ngục, cả ngày lẫn đêm tôi không ngủ. Với cây cọc nhọn họ làm cho tôi 
hoảng sợ.  
 
4126. (Tôi đã suy nghĩ rằng): “Được gì với sự chểnh mảng, với vương 
quốc, với xe cộ, và với binh lực? Chúng không phải là để bám víu, 
chúng luôn luôn làm tôi hãi sợ.  
 
4127. Được gì cho tôi với các người con trai, với các người vợ, và với 
toàn bộ vương quốc? Hay là ta nên xuất gia, ta nên làm trong sạch 
đạo lộ tái sanh?” 
 
4128. 4129. Không mong mỏi việc lai vãng ở chiến trường, vào địa vị, 
tôi đã từ bỏ sáu mươi ngàn con voi loài long tượng được trang hoàng 
với tất cả các loại trang sức, có chuông vàng, có trang phục yên cương 
bằng vàng, được cỡi bởi các vị trưởng làng có các bàn tay cầm giáo và 
móc câu. Bị nóng nảy bởi hành động của chính mình, tôi đã ra đi vào 
đời sống không gia đình. 
 
4130. 4131. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn con ngựa dòng Sindhu thuần 
chủng, là phương tiện vận chuyển nhanh chóng, được trang hoàng với 
tất cả các loại trang sức, được cỡi bởi các vị trưởng làng có các bàn tay 
cầm cung mang áo giáp. Sau khi buông bỏ tất cả các thứ ấy, tôi đã ra đi 
vào đời sống không gia đình. 
 
4132. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn cỗ xe được trang hoàng với tất cả 
các loại trang sức, có các mảnh da báo và cả da hổ được bày biện, có các 
ngọn cờ được giương cao. Sau khi bảo đem đi tất cả các thứ ấy, tôi đã 
xuất gia vào đời sống không gia đình. 
 
4133. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn con bò cái, tất cả đều mang bầu sữa. 
Sau khi quăng bỏ luôn cả lũ bò cái, tôi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. 
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4134. Saṭṭhi itthisahassāni sabbālaṅkārabhūsitā,  
vicittavatthābharaṇā āmuttamaṇikuṇḍalā.  

 
4135. Aḷārapamhā hasulā susaññā tanumajjhimā,  

tā hitvā kandamānāyo pabbajiṃ anagāriyaṃ.  
 
4136. Saṭṭhigāmasahassāni paripuṇṇāni sabbaso,  

chaḍḍayitvāna taṃ rajjaṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ.  
 
4137. Nagarā nikkhamitvāna himavantamupāgamiṃ,  

bhāgīrathinadītīre assamaṃ māpayiṃ ahaṃ.  
 
4138. Paṇṇasālaṃ karitvāna aggyagāraṃ akāsahaṃ,  

āraddhaviriyo pahitatto vasāmi assame ahaṃ.  
 
4139. Maṇḍape rukkhamūle vā suññāgāre ca jhāyato,  

na tu vijjati tāso me na passe bhayabheravaṃ.  
 
4140. Sumedho nāma sambuddho aggo kāruṇiko muni,  

ñāṇālokena jotanto loke uppajji tāvade.  
 
4141. Mama assamasāmantā yakkho āsi mahiddhiko,  

buddhaseṭṭhamhi uppanne ārocesi mamaṃ tadā.  
 
4142. “Buddho loke samuppanno sumedho nāma cakkhumā,  

tāreti janataṃ sabbaṃ tampi so tārayissati.”  
 
4143. Yakkhassa vacanaṃ sutvā saṃviggo āsi tāvade,  

buddho buddhoti cintento assamaṃ paṭisāmayiṃ.  
 
4144. Aggidāruñca chaḍḍetvā saṃsāmetvāna santhataṃ,  

assamaṃ abhivanditvā nikkhamiṃ vipinā ahaṃ.  
 
4145. Tato candanamādāya gāmā gāmaṃ purā puraṃ,  

devadevaṃ gavesanto upagacchiṃ vināyakaṃ.  
 
4146. Bhagavā tamhi samaye sumedho lokanāyako,  

catusaccaṃ pakāsento bodheti janataṃ bahuṃ.  
 
4147. Añjalimpaggahetvāna sīse katvāna candanaṃ,  

sambuddhaṃ abhivādetvā imā gāthā abhāsahaṃ:  
 
4148. “Vassike pupphamānamhi santike upavāyati,  

tvaṃ vīra guṇagandhena disā sabbā pavāyasi.  
 
4149. Campake nāgavanike atimuttakaketake,  

sālesu pupphamānesu anuvātaṃ pavāyati.  
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4134. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn phụ nữ được trang điểm với tất cả 
các loại trang sức, được trang hoàng bằng các loại vải vóc nhiều màu 
sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni.  
 

4135. Các nàng có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có 
eo thon. Tôi đã từ bỏ các nàng đang khóc lóc và đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. 
 

4136. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn ngôi làng có đầy đủ tất cả. Sau khi 
quăng bỏ vương quốc ấy, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
 

4137. Sau khi rời khỏi thành phố, tôi đã đi đến núi Hy-mã-lạp. Tôi đã 
tạo lập khu ẩn cư ở bờ sông Bhāgīrathī. 
 

4138. Sau khi xây dựng gian nhà rộng bằng lá, tôi đã xây dựng ngôi nhà 
thờ lửa. Có sự nỗ lực tinh tấn, có tính khẳng quyết, tôi sống ở khu ẩn cư 
của tôi.  
 

4139. Và trong lúc tham thiền ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà 
trống vắng, tuy nhiên sự run sợ của tôi là không được biết đến, tôi 
không nhìn thấy sự kinh hoàng và hãi sợ. 
 

4140. Đấng Toàn Giác tên Sumedha, bậc Cao Cả, đấng Bi Mẫn, bậc 
Hiền Trí, trong khi chói sáng với ánh sáng trí tuệ đã lập tức hiện khởi ở 
thế gian.  
  

4141. Ở lân cận khu ẩn cư của tôi có con Dạ-xoa có đại thần lực, khi ấy 
đã thông báo cho tôi về đức Phật tối thượng đã hiện khởi: 
 

4142. “Đức Phật bậc Hữu Nhãn tên Sumedha đã hiện khởi ở thế gian. 
Ngài giúp cho tất cả loài người vượt qua. Ngài cũng sẽ giúp cho 
ngươi vượt qua.” 
 

4143. Sau khi lắng nghe lời nói của con Dạ-xoa, ngay khi ấy sự chấn 
động đã xuất hiện (ở tôi). Trong lúc suy nghĩ “Đức Phật! Đức Phật!” tôi 
đã xếp đặt lại khu ẩn cư.  
 

414. Và sau khi quăng bỏ lửa củi, tôi đã tự sắp xếp thảm trải. Sau khi lễ 
bái khu ẩn cư, tôi đã rời khỏi khu rừng.  
 

4145. Sau khi cầm lấy trầm hương từ khu rừng ấy, trong khi tìm kiếm vị 
Trời của chư Thiên từ làng này đến làng khác, từ thành phố này đến 
thành phố khác, tôi đã đi đến gần bậc Hướng Đạo.  
 

4146. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha, trong khi công bố về bốn Sự Thật (đã) giác ngộ nhiều người.  
 

4147. Sau khi đã chắp tay lên và đặt trầm hương ở trên đầu, tôi đã đảnh 
lễ đấng Toàn Giác và đã nói lên những lời kệ này: 
 

4148. “Trong khi hoa nhài đang nở rộ, (hương thơm) tỏa ra vùng lân 
cận. Bạch đấng Anh Hùng, Ngài tỏa ra khắp mọi phương với hương 
thơm của đức hạnh.  
 

4149. Trong khi các loài hoa campaka, hoa mù u, hoa atimuttaka, hoa 
dứa dại, hoa sālā đang nở rộ, (hương thơm) tỏa ra theo chiều gió. 
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4150. Tava gandhaṃ suṇitvāna himavantā idhāgamiṃ,  
pūjemi taṃ mahāvīra lokajeṭṭha mahāyasa.  

 

4151. Varacandanenānulimpiṃ sumedhaṃ lokanāyakaṃ,  
sakaṃ cittaṃ pasādetvā tuṇhī aṭṭhāsi tāvade.  

 

4152. Sumedho nāma bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  
bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:  

 

4153. “Yo me guṇe pakittesi candanañca apūjayī,  
tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  

 

4154. Ādeyyavākyavacano brahmā uju patāpavā,  
pañcavīsatikappāni sappabhāso bhavissati.  

 

4155. Chabbīsatikappasate devaloke ramissati,  
sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavattī bhavissati.  

 

4156. Tettiṃsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.  

 

4157. Tato cuto ’yaṃ manujo manussattaṃ gamissati,  
puññakammena saṃyutto brahmabandhu bhavissati.  

 

4158. Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragū,  
tilakkhaṇena sampanno bāvarī nāma brāhmaṇo.  

 

4159. Tassa sisso bhavitvāna hessati mantapāragū,  
upagantvāna sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ.  

 

4160. Pucchitvā nipuṇe pañhe bhāvayitvāna añjasaṃ.1  
sabbāsave pariññāya nibbāyissat’ anāsavo.”  

 

4161. Tividhaggī nibbutā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.  

 

4162. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4163. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4164. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassasa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Todeyyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Todeyyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 hāsayitvāna mānasaṃ - Syā. 
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4150. Bạch đấng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, vị có 
danh tiếng vĩ đại, sau khi nghe được danh thơm của Ngài, con từ núi 
Hi-mã-lạp đã đi đến nơi đây, con xin cúng dường Ngài.” 
4151. Tôi đã thoa trầm hương cao quý lên đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, ngay khi ấy tôi 
đã đứng yên lặng.  
4152. Đức Thế Tôn tên Sumedha, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên 
những lời kệ này: 
4153. “Người nào đã ca tụng về đức hạnh của Ta và đã cúng dường 
trầm hương, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nói. 
4154. (Người này) sẽ là người cao quý, thẳng thắn, có sự huy hoàng, 
có ngôn từ được (người khác) thâu nhận, có hào quang trong hai 
mươi lăm kiếp.  
4155. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong hai ngàn sáu 
trăm kiếp, và sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần.  
4156. (Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi ba lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường 
bằng phương diện tính đếm.  
4157. Mệnh chung từ nơi ấy, người này sẽ đi đến bản thể nhân loại, 
được gắn liền với nghiệp phước thiện, sẽ là thân quyến của Phạm 
Thiên.1  
4158. (Sẽ có) người Bà-la-môn tên Bāvarī là vị giảng huấn, thông 
thạo về chú thuật, thông suốt ba tập Vệ-đà, hội đủ ba tướng mạo.  
4159. Sau khi trở thành đệ tử của vị ấy, (người này) sẽ thông thạo về 
chú thuật và sẽ đi đến với đấng Toàn Giác Gotama, bậc cao quý dòng 
Sakya.  
4160. Người này sẽ hỏi các câu hỏi khôn khéo, sẽ tu tập Đạo Lộ, sẽ biết 
toàn diện về tất cả các lậu hoặc, và sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.”  
4161. Ba loại lửa (tham sân si) của tôi đã được dập tắt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống 
không còn lậu hoặc.  
4162. 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.  
4163. 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. 
4164. 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 Todeyya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Todeyya là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Người Bà-la-môn (brāhmaṇa) tự hào là thân quyến của Phạm Thiên (brahmā).  




