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LIV. KACCĀNAVAGGO 

   
531. Mahākaccānattherāpadānaṃ 

  
5664. Padumuttaro nāma jino anejo ajitañjayo,  

satasahasse kappānaṃ ito uppajji nāyako.  
 
5665. Vīro kamalapattakkho sasaṅkavimalānano,  

kanakācalasaṅkāso1 ravidittisamappabho.  
 
5666. Sattanettamanohārī varalakkhaṇabhūsito,  

sabbavākyapathātīto manujāmarasakkato.  
 
5667. Sambuddho bodhayaṃ satte vāgīso madhurassaro,  

karuṇānibaddha2santāno parisāsu visārado.  
 
5668. Deseti madhuraṃ dhammaṃ catusaccupasaṃhitaṃ,  

nimugge mohapaṅkamhi samuddharati pāṇino.  
 
5669. Tadā ekacaro hutvā tāpaso himavālayo,  

nabhasā mānusaṃ lokaṃ gacchanto jinamaddasaṃ.  
 
5670. Upecca santikaṃ tassa assosiṃ dhammadesanaṃ,  

vaṇṇayantassa vīrassa sāvakassa mahāguṇaṃ.  
 
5671. Saṃkhittena mayā vuttaṃ vitthārena pakāsayaṃ,  

parisaṃ mañca toseti yathā kaccāyano ayaṃ.  
 
5672. Nāhaṃ evaṃ vidhaṃ kañci3 aññaṃ passāmi sāvakaṃ,  

tasmātadagge4 esaggo evaṃ dhāretha bhikkhavo.  
 
5673. Tadāhaṃ vimhito hutvā sutvā vākyaṃ manoramaṃ,  

himavantaṃ gamitvāna āhatvā5 pupphasañcayaṃ.  
 
5674. Pūjetvā lokasaraṇaṃ taṃ ṭhānaṃ abhipatthayiṃ,  

tadā mamāsayaṃ ñatvā vyākāsi sa raṇañjaho.  

                                                   
1 kañcanatacasaṅkāso - Syā. 
2 nibandha - Ma; naddha - Syā; niḍḍha - PTS. 
3 nāhaṃ evamidhekaccaṃ - Ma, Syā.  
4 tasmetadagge - Sī Mu; tasmātadagge ṭhapemi - The. A. 
5 āhitvā - Ma, Syā. 
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LIV. PHẨM KACCĀNA: 

 
531. Ký Sự về Trưởng Lão Mahākaccāna:  

 
5664. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Lãnh Đạo không có dục vọng, có sự chiến thắng 
không bị chế ngự, đã hiện khởi.  
 
5665. Đấng Anh Hùng có con mắt hình lá sen, có khuôn mặt không vết 
bẩn như là mặt trăng, tương tợ ngọn núi vàng, có hào quang sánh bằng 
ánh sáng mặt trời. 
 
5666. Là vị có sự thu hút ánh mắt và tâm trí của chúng sanh, được tô 
điểm với các hảo tướng, đã vượt trên mọi phương thức phê phán, được 
kính trọng bởi loài người và các hạng (Thiên Thần) bất tử.  
 
5667. Trong khi giác ngộ chúng sanh, bậc Toàn Giác là người hùng 
biện, có âm điệu ngọt ngào, có sự liên tục gắn bó với lòng bi mẫn, và tự 
tin ở nơi các hội chúng.   
 
5668. Ngài thuyết giảng Giáo Pháp ngọt ngào bao gồm bốn Sự Thật. 
Ngài tiếp độ những sanh mạng bị chìm đắm trong vũng lầy mê muội.  
 
5669. Khi ấy, tôi đã là một vị đạo sĩ độc hành có chỗ ngụ ở núi Hi-mã-
lạp. Trong khi đi đến thế giới loài người bằng đường không trung, tôi đã 
nhìn thấy đấng Chiến Thắng.  
 
5670. Tôi đã đi đến gần và đã lắng nghe sự thuyết giảng Giáo Pháp của 
đấng Anh Hùng trong lúc Ngài đang tán dương đức hạnh lớn lao của vị 
Thinh Văn:  
 
5671. “Giống như vị Kaccāyana này, trong khi giảng giải một cách chi 
tiết điều đã được Ta nói một cách tóm tắt, khiến cho hội chúng và Ta 
hài lòng. 
 
5672. Ta không nhìn thấy bất cứ vị Thinh Văn nào khác tương tợ như 
thế. Vì thế, ở vị thế tối thắng vị này là đứng đầu. Này các tỳ khưu, các 
ngươi hãy ghi nhận như vậy.”  
 
5673. Khi ấy, tôi đã trở nên sửng sốt sau khi lắng nghe lời nói làm thích 
ý. Tôi đã đi đến núi Hi-mã-lạp và đã mang lại bó bông hoa.  
 
5674. Sau khi cúng dường đến đấng Nương Nhờ của thế gian, tôi đã 
phát nguyện vị thế ấy. Khi ấy, biết được thiên hướng của tôi, bậc dứt bỏ 
sự ham muốn đã chú nguyện rằng:  
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5675. “Passathetaṃ isivaraṃ niddhantakanakattacaṃ,  
uddhaggalomaṃ pīṇaṃsaṃ acalaṃ pañjaliṃ ṭhitaṃ.  

 

5676. Hāsassupuṇṇanayanaṃ1 buddhavaṇṇagatāsayaṃ,  
dhammaṃva viggahavaraṃ2 amatāsittasannibhaṃ.  

 

5677. Kaccānassa guṇaṃ sutvā taṃ ṭhānaṃ patthayaṃ ṭhito,  
anāgatamhi addhāne gotamassa mahāmune.  

 

5678. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  
kaccāno nāma nāmena hessati satthusāvako.  

 

5679. Bahussuto mahāñāṇī adhippāyavidū mune,  
pāpuṇissati taṃ ṭhānaṃ yathāyaṃ vyākato mayā.  

 

5680. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

5681. Duve bhave saṃsarāmi devatte atha mānuse,  
aññaṃ gatiṃ na gacchāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

5682. Duve kule pajāyāmi khattiye atha brāhmaṇe,  
nīce kule na jāyāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

5683. Pacchime va3 bhave dāni jāto ujjeniyā pure,4  
pajjotassa ca caṇḍassa purohitadijātino.5  

 

5684. Putto tiriṭavacchassa6 nipuṇo vedapāragū,  
mātā ca candimā nāma kaccānohaṃ varattaco.  

 

5685. Vīmaṃsatthaṃ buddhassa bhūmipālena pesito,  
disvā mokkhapuradvāraṃ nāyakaṃ guṇasañcayaṃ.  

 

5686. Sutvā ca vimalaṃ vākyaṃ gatipaṅkavisosanaṃ,  
pāpuṇiṃ amataṃ santaṃ sesehi saha sattahi.7  

 

5687. Adhippāyavidū jāto sugatassa mahāmune,8  
ṭhapito etadagge ca susamiddhamanoratho.  

 

5688. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

                                                   
1 hāsaṃ supuṇṇanayanaṃ - Ma, Syā.   
2 dhammajaṃ uggahadayaṃ - Ma, Syā; dhammapaṭiggahavaraṃ - PTS. 
3 pacchime ca - Ma, Syā, PTS.  
4 ujjeniyaṃ pure - Ma, Syā; ujjeniye pure - PTS. 
5 purohitadijādhino - Ma; purohitanujātino - Syā. 
6 nidīvacchassa - The. A.; tiriṭivacchassa - Ma; tipiti... - Syā; tirīti... - PTS. 
7 sesehi saha pañcahi - Sī Mu, The. A.. “Sesehi saha sattahi” iti manorathapūraṇī ādi-
aṭṭhakathāhi saddhiṃ sameti.  
8 mahāmate - Ma, Syā, PTS.  
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5675. “Các ngươi hãy nhìn vị ẩn sĩ cao quý này có làn da màu của 
vàng đã được tinh luyện, có lông tóc dựng đứng, có bả vai đầy đặn, 
đứng chắp tay bất động.  
 

5676. Có ánh mắt tràn ngập niềm vui, có thiên hướng về việc tán 
dương đức Phật, có thân hình cao quý tợ như Giáo Pháp, như là đã 
được tưới lên sự Bất Tử.  
 

5677. Sau khi lắng nghe về đức hạnh của vị Kaccāna, (người này) 
đang đứng phát nguyện vị thế ấy vào thời vị lai xa vời của bậc Đại 
Hiền Trí Gotama.  
 

5678. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Kaccāna.  
 

5679. Người này sẽ là người nghe nhiều học rộng, có đại trí tuệ, hiểu 
biết ý định của bậc Hiền Trí, và sẽ thành tựu vị thế ấy như đã được Ta 
chú nguyện.”  
 

5680. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 

5681. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và loài 
người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
 

5682. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-lỵ và Bà-la-môn, tôi 
không bị sanh vào gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
 

5683. Chính ở kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở 
thành phố Ujjenī, (con trai) của vị Bà-la-môn là viên quan tế tự của vua 
Caṇḍapajjota.  
 

5684. Tôi là Kaccāna, con trai của Tiriṭavaccha, người mẹ tên là 
Candimā. Tôi là người khôn khéo, thông suốt các bộ Vệ Đà, có làn da 
cao quý.  
 

5685. Được phái đi bởi vị quân vương nhằm mục đích tìm hiểu về đức 
Phật, tôi đã được nhìn thấy đấng Lãnh Đạo là cổng thành của sự giải 
thoát, là sự tích lũy về đức hạnh. 
 

5686. Và tôi đã được nghe lời nói không bợn nhơ có sự làm khô ráo bùn 
lầy của con đường, tôi đã thành tựu sự Bất Tử thanh tịnh cùng với bảy 
người còn lại.  
 

5687. Tôi đã trở thành vị hiểu biết về ý định của đấng Thiện Thệ, bậc 
Đại Hiền Trí. Và tôi đã được thiết lập vào vị thế tối thắng, có ước 
nguyện đã được thành tựu tốt đẹp.  
 

5688. 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.  
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5689. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5690. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mahākaccāno thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Mahākaccānattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

532. Vakkalittherāpadānaṃ 
  

5691. Ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako,  
anomanāmo amito nāmena padumuttaro.  

 

5692. Padumākāravadano padumāmalasucchavī,  
lokenānupalittova toyena padumaṃ yathā.  

 

5693. Vīro padumapattakkho kanto ca padumaṃ yathā,  
padumuttaragandho ca1 tasmā so padumuttaro.  

 

5694. Lokajeṭṭho ca nimmāno andhānaṃ nayanūpamo,  
santaveso guṇanidhi karuṇāmatisāgaro.  

 

5695. Sa kadāci mahāvīro brahmāsurasuraccito,  
sadevamanujākiṇṇo2 janamajjhe anuttamo.3  

 

5696. Vadanena sugandhena madhurena rutena ca,  
rañjayaṃ parisaṃ sabbaṃ santhavī sāvakaṃ sakaṃ.  

 

5697. “Saddhādhimutto sumati mama dassanalālaso,4  
natthi etādiso añño yathāyaṃ bhikkhu vakkali.”  

 

5698. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ nagare brāhmaṇatrajo,  
hutvā sutvā ca taṃ vākyaṃ taṃ ṭhānamabhirocayiṃ.  

 

5699. Sasāvakaṃ taṃ vimalaṃ nimantetvā tathāgataṃ,  
sattāhaṃ bhojayitvāna dussehacchādayiṃ tadā.  

 

5700. Nipacca sirasā tassa anantaguṇasāgare,  
nimuggo pītisampuṇṇo idaṃ vacanamabraviṃ:  

                                                   
1 padumuttaragandhova - Ma, PTS.     4 dassanasālayo - Syā.  
2 sadevamanujākiṇṇe - Ma, Syā.    
3 jinuttamo - Ma; januttamo - Syā, PTS. 
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5689. 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. 
 

5690. 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 Mahākaccāna đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Mahākaccāna là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

532. Ký Sự về Trưởng Lão Vakkali:  
 

5691. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đã hiện khởi đấng Lãnh Đạo tên 
Padumuttara là bậc có danh xưng cao thượng, là bậc không thể đo 
lường.  
 

5692. Ngài có khuôn mặt với hình dáng của đóa hoa sen, có làn da mịn 
không vết nhơ của đóa hoa sen, không bị nhơ nhuốc bởi thế gian tương 
tợ đóa hoa sen không bị lấm lem bởi nước.  
 

5693. Đấng Anh Hùng có con mắt hình lá sen, dễ mến tương tợ đóa hoa 
sen, và có hương thơm nổi bật của đóa hoa sen, do đó Ngài là 
Padumuttara. 
 

5694. Và bậc Trưởng Thượng của thế gian, không còn ngã mạn, tợ như 
con mắt cho những kẻ mù, có bản thể an tịnh, là nơi tồn trữ các đức 
hạnh, là biển cả về lòng bi mẫn và sự hiểu biết.  
 

5695. Có lần nọ, đấng Đại Hùng, vị được đấng Phạm Thiên cùng các 
hàng A-tu-la và chư Thiên nể vì, được loài người có cả chư Thiên vây 
quanh, là tối thượng ở giữa dân chúng.  
 

5696. Với khuôn mặt có hương thơm ngát, và với âm thanh ngọt ngào, 
trong lúc làm hài lòng tất cả hội chúng, Ngài đã tán dương vị Thinh Văn 
của mình rằng:  
 

5697. “Không có vị nào khác có khuynh hướng về đức tin, có sự hiểu 
biết tốt đẹp, có sự gắn bó với việc chiêm ngưỡng Ta như là vị này, 
giống như vị tỳ khưu Vakkali này vậy.”  
 

5698. Khi ấy, tôi đã là con trai của người Bà-la-môn ở trong thành phố 
Haṃsavatī. Tôi đã được nghe lời nói ấy và đã thích thú vị thế ấy.  
 

5698. Khi ấy, tôi đã thỉnh mời đức Như Lai bậc Vô Nhiễm ấy cùng với 
các vị Thinh Văn. Sau khi cung cấp vật thực bảy ngày, tôi đã khoác lên 
(các vị) với những xấp vải đôi.  
 

5700. Được đắm chìm trong biển cả ân đức vô hạn lượng ấy, được tràn 
đầy phỉ lạc, tôi đã quỳ xuống đê đầu ở Ngài và đã nói lời nói này:  
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5701. “Yo so tayā santhavito ito sattamake ’hani,1  
bhikkhu saddhāvataṃ aggo tādiso homahaṃ mune.”  

 

5702. Evaṃ vutte mahāvīro anāvaraṇadassano,  
imaṃ vākyaṃ udīresi parisāyaṃ2 mahāmuni:  

 

5703. “Passathetaṃ māṇavakaṃ pītamaṭṭhanivāsanaṃ,  
hemayaññopavītaṅgaṃ3 jananettamanoharaṃ.  

 

5704. Eso anāgataddhāne gotamassa mahesino,  
aggo saddhādhimuttānaṃ sāvakoyaṃ bhavissati.  

 

5705. Devabhūto manusso vā sabbasantāpavajjito,  
sabbabhogaparibbūḷho sukhito saṃsarissati.  

 

5706. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma nāmena4 satthā loke bhavissati.  

 

5707. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  
vakkali nāma nāmena hessati satthusāvako.  

 

5708. Tena kammavisesena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 

5709. Sabbattha sukhito hutvā saṃsaranto bhavābhave,  
sāvatthiyaṃ pure jāto kule aññatare ahaṃ.  

 

5710. Nonītasukhumālaṃ maṃ jātapallavakomalaṃ,  
mandaṃ uttānasayanaṃ pisācībhayatajjitā.5  

 

5711. Pādamūle mahesissa sāyesuṃ dīnamānasā,  
‘imaṃ dadāma te nātha saraṇaṃ hohi nāyaka.  

 

5712. Tadā paṭiggahi so maṃ bhītānaṃ saraṇo muni,  
jālinā saṅkhalaṅkena6 mudukomalapāṇinā.  

 

5713. Tadāppabhuti tenāhaṃ arakkheyyena rakkhito,  
sabbaveravinimmutto7 sukhena parivaḍḍhito.  

 

5714. Sugatena vinābhūto ukkaṇṭhāmi muhuttakaṃ,  
jātiyā sattavassohaṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ.  

                                                   
1 ito sattamake muni - Ma; idha saddhādhimutto isi - Syā. 
2 parisāya - Ma, Syā, PTS. 
3 hemayaññopacitaṅgaṃ - Ma, Syā, PTS. 
4 gottena - Ma.  
5 pisācabhayatajjitā - Sī Mu, Ma, Syā, PTS. 
6 jālinā cakkaṅkitena - Ma, Syā. 
7 sabbāpadāvinimmutto - The.A.; sabbabyādhivinimutto - Syā;   
   sabbūpadhivinimmutto, PTS.  
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5701. “Bạch đấng Hiền Trí, mong sao con sẽ trở thành vị tỳ khưu 
đứng đầu trong số những vị có đức tin như vị ấy, là vị đã được Ngài 
tán dương vào bảy ngày trước đây.” 
 

5702. Được nói như vậy, đấng Đại Hùng bậc Đại Hiền Trí vị có tầm 
nhìn không bị chướng ngại đã phát biểu ở giữa hội chúng lời nói này: 
 

5703. “Các ngươi hãy nhìn người thanh niên này, mặc vải vàng bóng 
láng, thân hình được mang sợi dây quàng vai vàng chói, có sự thu hút 
ánh mắt của mọi người.  
 

5704. Trong thời vị lai xa xăm, người này đây sẽ là vị Thinh Văn 
đứng đầu trong số những vị có khuynh hướng đức tin của bậc Đại Ẩn 
Sĩ Gotama.  
 

5705. (Người này) sẽ luân hồi, dầu trở thành vị Thiên nhân hay là loài 
người, đều được tránh khỏi mọi sự bực bội, được tựu hội trọn vẹn 
mọi thứ của cải, được sung sướng.  
 

5706. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 

5707. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Vakkali.” 
 

5708. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
 

5709. Sau khi được sung sướng ở tất cả các nơi trong khi luân hồi ở cõi 
này cõi khác, tôi đã được sanh ra ở thành Sāvatthī trong một gia đình 
nọ.  
 

5710. 5711. (Là đứa bé) mảnh mai như bơ tươi, yếu ớt như mầm non 
mới mọc, lờ đờ, nằm ngửa ra, (cha mẹ tôi) bị đe dọa vì nỗi hãi sợ từ loài 
quỷ sứ, với tâm ý khốn khổ, đã đặt tôi nằm xuống ở cạnh bàn chân của 
bậc Đại Ẩn Sĩ (nói rằng): “Bạch đấng Bảo Hộ, chúng con dâng Ngài 
đứa bé này. Bạch đấng Lãnh Đạo, xin Ngài hãy là nơi nương nhờ 
(cho nó).” 
 

5712. Khi ấy, bậc Hiền Trí ấy, nơi nương nhờ của những ai bị kinh sợ, 
đã nhận lãnh tôi bằng bàn tay mềm mại dịu dàng, có màng lưới (ở các 
ngón tay), có dấu hiệu hình vỏ ốc (ở lòng bàn tay).  
 

5713. Từ đó trở đi, nhờ vào Ngài tôi được bảo vệ với sự không phải 
phòng vệ. Mọi sự thù nghịch được tiêu tan, tôi lớn lên trong an lạc.  
 

5714. Không được ở cạnh đấng Thiện Thệ dầu chỉ trong chốc lát là tôi 
bất mãn. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình.  
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5715. Sabbapāramisambhūtaṃ lakkhīnilayanaṃ paraṃ,1   
rūpaṃ sabbasubhākiṇṇaṃ atitto pihayāmahaṃ.2  

 
5716. Buddharūparataṃ3 ñatvā tadā ovadi maṃ jino,  

“Alaṃ vakkali kiṃ rūpe ramase bālanandite.  
 
5717. Yo hi passati saddhammaṃ so maṃ passati paṇḍito,  

apassamāno saddhammaṃ maṃ passampi na passati.  
 
5718. Anantādīnavo kāyo visarukkhasamūpamo,  

āvāso sabbarogānaṃ puñjo dukkhassa kevalo.  
 
5719. Nibbindiya tato rūpe khandhānaṃ udayabbayaṃ,  

passa sabbakilesānaṃ sukhenantaṃ gamissasi.”  
 
5720. Evaṃ tenānusiṭṭhohaṃ nāyakena hitesinā,  

gijjhakūṭaṃ samāruyha jhāyāmi girikandare.  
 
5721. Ṭhito pabbatapādamhi mamāha so mahāmuni,4  

vakkalī’ti jino vācaṃ taṃ sutvā mudito ahaṃ.  
 
5722. Pakkhandiṃ selapabbhāre anekasataporise,  

tadā buddhānubhāvena sukhen’ eva mahiṃ gato.  
 
5723. Punopi5 dhammaṃ desesi6 khandhānaṃ udayabbayaṃ,  

tamahaṃ dhammamaññāya arahattamapāpuṇiṃ.  
 
5724. Sumahāparisāmajjhe7 tadā maṃ maraṇantago,8  

aggaṃ saddhādhimuttānaṃ paññapesi mahāmati.  
 
5725. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi buddhajūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
5726. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
5727. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

                                                   
1 nīlakkhinayanaṃ varaṃ - Ma, Syā; nīlakkhinayanaṃ paraṃ - PTS.  
2 viharāmahaṃ - Ma, Syā.  
3 buddho rūparataṃ - Sī Mu; buddharūparatiṃ - Ma, Syā.  
4 assāsayi mahāmuni - Ma; assāsayaṃ mahāmuni - Syā.  
5 punāpi - Sī Mu, Syā.  
6 deseti - Ma, Syā. 
7 sumahāparisamajjhe - Ma, Syā.  
8 caraṇantago - Ma, Syā.  
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5715. Không được thỏa mãn, tôi ước ao sắc thân được phân bố với mọi 
nét xinh đẹp, đã được tạo nên do (mười) pháp toàn hảo, là nơi tích tụ 
quý cao của những điều may mắn.  
 
5716. Khi ấy, biết được tôi hứng thú với sắc thân của đức Phật, đấng 
Chiến Thắng đã giáo giới tôi rằng: “Này Vakkali, thôi đi. Sao ngươi lại 
hứng thú ở sắc thân là vật được vui thích bởi những kẻ ngu? 
 
5717. Chỉ người nào nhìn thấy Chánh Pháp, người trí tuệ ấy nhìn thấy 
Ta. Trong khi không nhìn thấy Chánh Pháp, dầu đang nhìn Ta cũng 
vẫn không thấy được.  
 
5718. Xác thân có sự tai hại không giới hạn, tương tợ loại cây có độc 
dược, là chỗ trú ẩn của tất cả các loại bệnh tật, là toàn bộ khối đống 
khổ đau.  
 
5719. Do đó, ngươi hãy nhàm chán sắc thân, hãy nhìn xem sự sanh và 
diệt của các uẩn, ngươi sẽ đi đến sự tận cùng của tất cả các nhiễm ô 
một cách an lạc.”  
 
5720. Đấng Lãnh Đạo ấy, vị tầm cầu sự lợi ích, đã giáo huấn tôi như 
thế. Tôi đã leo lên núi Gijjhakūṭa và tham thiền ở cái hang nơi triền núi.  
 

5721. Đứng ở chân ngọn núi, bậc Đại Hiền Trí ấy đã nói với tôi rằng: 
“Này Vakkali.” Nghe được lời nói ấy của đấng Chiến Thắng, tôi đã hoan 
hỷ.  
 
5722. Tôi đã lao mình xuống vực núi sâu hàng trăm thân người. Khi ấy, 
do nhờ năng lực của đức Phật, tôi đã đến được mặt đất hoàn toàn bình 
yên.  
 
5723. Ngài cũng đã thuyết giảng Giáo Pháp lần nữa về sự sanh và diệt 
của các uẩn. Sau khi hiểu được Pháp ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-
hán.  
 
5724. Khi ấy, ở giữa hội chúng vô cùng đông đảo, đấng Đại Trí, bậc đã 
đi đến tận cùng của sự chết, đã tuyên bố tôi là vị đứng đầu trong số các 
vị có khuynh hướng đức tin.  
 
5725. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 
5726. 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.  
 
5727. 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. 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 2           Kaccānavaggo 

 302

5728. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vakkalitthero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
  

Vakkalittherassa apadānaṃ dutiyaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

533. Mahākappinattherāpadānaṃ 
  

5729. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū,  
udito jagadākāse1 ravīva saradambare.  

 

5730. Vacanābhāya bodheti veneyyapadumāni so,  
kilesapaṅkaṃ soseti matiraṃsīhi nāyako.  

 

5731. Titthiyānaṃ yaso hanti khajjotābhā yathā ravi,  
saccatthābhaṃ pakāseti ratanaṃva divākaro.  

 

5732. Guṇānaṃ āyatibhūto ratanānaṃva sāgaro,  
pajjunnoriva bhūtāni dhammameghena vassati.  

 

5733. Akkhadasso tadā āsiṃ nagare haṃsasavhaye,  
upecca dhammamassosiṃ jalajuttaranāmino.  

 

5734. Ovādakassa bhikkhūnaṃ sāvakassa katāvino,  
guṇaṃ pakāsayantassa tosayantassa2 me manaṃ.  

 

5735. Sutvā patīto sumano nimantetvā tathāgataṃ.  
sasissaṃ bhojayitvāna taṃ ṭhānamabhipatthayiṃ.  

 

5736. Tadābhāsi mahābhāgo3 haṃsadundubhisussaro,4  
passathetaṃ mahāmattaṃ vinicchayavisāradaṃ.  

 

5737. Maṃpādamūle patitaṃ5 samuggatatanūruhaṃ,  
jīmūtavaṇṇaṃ pīṇaṃsaṃ pasannanayanānanaṃ.  

 

5738. Parivārena mahatā rañjayaṃ taṃ6 mahāyasaṃ,  
eso katāvino ṭhānaṃ pattheti muditāsayo.  

 

5739. Iminā piṇḍapātena7 cetanāpaṇidhīhi ca,8  
kappasatasahassāni nūpapajjati duggatiṃ.  

 

5740. Devesu devasobhaggaṃ manussesu mahantataṃ,  
anubhotvāvasesena9 nibbānaṃ pāpuṇissati.  

                                                   
1 ajaṭākāse - Ma, Syā; jaladākāse - PTS. 
2 tappayantassa - Ma; hāsayantassa - Syā; vāsayantassa - PTS. 
3 tadā haṃsasamabhāgo - Ma, Syā, PTS. 
4 haṃsadundubhinissaro, The. A.; haṃsadundubhinissano - Ma, Syā.  
5 patitaṃ pādamūle me - Ma; mama pādamūle patitaṃ - Syā, PTS.  
6 rañjayantaṃ - Sī Mu; rājayuttaṃ - Ma, Syā; rājāyuttaṃ - PTS. 
7 paṇipātena - Ma, Syā.  8 cāgena paṇidhīhi ca - Ma, Syā, PTS. 
9 anubhotvāna sesena - Ma, PTS. 
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5728. 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 Vakkali đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 
  

Ký sự về trưởng lão Vakkali là phần thứ nhì. 
 
 

--ooOoo-- 
 

533. Ký Sự về Trưởng Lão Mahākappina:  
 

5729. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp đã nổi bật ở trái đất và bầu trời, tương tợ như mặt trời vào mùa 
thu.  
 

5730. Ngài đánh thức những đóa hoa sen xứng đáng được dẫn dắt bằng 
ánh sáng của ngôn từ. Đấng Lãnh Đạo làm khô ráo bùn lầy ô nhiễm 
nhờ vào những tia hào quang của sự hiểu biết. 
 

5731. Ngài tiêu diệt danh vọng của những người ngoại đạo tương tợ như 
mặt trời tiêu diệt ánh sáng của loài đom đóm. Ngài soi rõ ánh sáng về ý 
nghĩa của các Sự Thật tợ như mặt trời làm cho châu báu được rạng rỡ.  
 

5732. Ngài là nơi quy tụ của các đức hạnh tợ như biển cả là nơi chứa 
đựng các báu vật. Như là đám mây, Ngài trút xuống các loài hữu tình 
cơn mưa Giáo Pháp.  
 

5733. Vào lúc bấy giờ, tôi đã là vị quan phân xử ở thành phố tên Haṃsā. 
Tôi đã đi đến và đã lắng nghe Giáo Pháp của bậc có tên là Padumuttara.  
 

5734. Trong khi Ngài đang công bố đức hạnh của vị Thinh Văn có kinh 
nghiệm của vị giáo giới cho các tỳ khưu, khiến tâm ý của tôi được vui 
thích.  
 

5735. Nghe xong, được hài lòng, với tâm ý vui mừng tôi đã thỉnh mời 
đức Như Lai cùng với các đệ tử. Sau khi chăm lo bữa ăn, tôi đã phát 
nguyện vị thế ấy.  
 

5736. Khi ấy, bậc Đại Phước với giọng nói êm dịu của chim thiên nga và 
của tiếng trống đã nói rằng: “Các ngươi hãy nhìn vị quan đại thần này 
là người có sự tự tin trong việc xác định.  
 

5737. (Người này) quỳ xuống ở cạnh bàn chân của Ta, có lông tóc 
dựng đứng, có màu da rạng rỡ, có bả vai đầy đặn, có ánh mắt và 
khuôn mặt được tịnh tín.  
 

5738. Con người có danh vọng lớn lao ấy đang làm cho đám tùy tùng 
đông đảo được hài lòng. Có thiên hướng hoan hỷ, người này phát 
nguyện vị thế của vị (Thinh Văn) có kinh nghiệm. 
 

5739. Do phần vật thực này và do các nguyện lực của tác ý, người 
này (sẽ) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.  
 

5740. Có được sự lộng lẫy của vị Trời trong số chư Thiên, có bản chất 
vĩ đại ở giữa loài người, sau khi đã thọ hưởng phần còn lại, (người 
này) sẽ thành tựu Niết Bàn.  
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5741. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo.  
gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.  

 
5742. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  

kappino nāma nāmena hessati satthusāvako.  
 
5743. Tatohaṃ sukataṃ kāraṃ katvāna jinasāsane,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tusitaṃ agamāsahaṃ.  
 
5744. Devamānusarajjāni sataso anusāsiya,  

bārāṇasīsamāsanne jāto keniyajātiyaṃ.  
 
5745. Sahassaparivārena1 sapajāpatiko ahaṃ,  

pañca paccekabuddhānaṃ satāni samupaṭṭhahiṃ.  
 
5746. Temāsaṃ bhojayitvāna pacchādamha ticīvaraṃ,  

tato cutā mayaṃ sabbe ahumha tidasūpagā.  
 
5747. Puno sabbe manussattaṃ āgamimha2 tato cutā,  

kukkuṭamhi pure jātā himavantassa passato.  
 
5748. Kappino nāmahaṃ āsiṃ rājaputto mahāyaso,  

sesāmaccakule jātā mameva parivārayuṃ.  
 
5749. Mahārajjasukhaṃ patto sabbakāmasamiddhimā,  

vāṇijehi samakkhātaṃ buddhappādamahaṃ suṇiṃ.  
 
5750. “Buddho loke samuppanno asamo ekapuggalo,  

so pakāseti saddhammaṃ amataṃ sukhamuttamaṃ.  
 
5751. Suyuttā tassa sissā ca sumuttā ca anāsavā,”  

sutvā nesaṃ suvacanaṃ sakkaritvāna vāṇije.  
 
5752. Pahāya rajjaṃ sāmacco nikkhamiṃ buddhamāmako,  

nadiṃ disvā mahācandaṃ pūritaṃ samatittikaṃ.  
 
5753. Appatiṭṭhaṃ anālambaṃ duttaraṃ sīghavāhiniṃ,  

guṇaṃ saritvā buddhassa sotthinā samatikkamiṃ.  
 
5754. Bhavasotaṃ sace buddho tiṇṇo lokantagū vidū,  

etena saccavajjena gamanaṃ me samijjhatu.  

                                                   
1 satasahassaparivāro - Syā. 
2 agamimha - Ma; āgatamha - Syā; āgamamha - PTS.  
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5741. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 

5742. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Kappina.”  
 

5743. Từ đó, tôi đã thực hành sự tôn kính khéo được thể hiện trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi 
đến cõi trời Đẩu Suất. 
 

5744. Sau khi chỉ bảo cho chư Thiên, nhân loại, và các vị quốc vương 
theo lẽ phải, tôi đã sanh ra trong dòng dõi làm nghề dệt ở kế cận thành 
Bārāṇasī. 
 

5745. Cùng với vợ và nhóm tùy tùng một ngàn người, tôi đã hộ độ năm 
trăm vị Phật Độc Giác.  
 

5746. Sau khi đã cung cấp vật thực ba tháng, kế đó chúng tôi đã dâng 
cúng ba y. Từ nơi ấy chết đi, tất cả chúng tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi.  
 

5747. Mệnh chung từ nơi ấy, tất cả chúng tôi đã đi đến bản thể loài 
người lần nữa. Chúng tôi đã được sanh ra ở trong thành Kukkuṭa, cạnh 
sườn núi Hi-mã-lạp.  
 

5748. Tôi đã là vị hoàng tử có danh vọng lớn lao tên là Kappina. Những 
người còn lại, được sanh ra ở gia đình các quan cận thần, đã tháp tùng 
bản thân tôi.  
 

5749. Tôi đã đạt được sự sung sướng về vương quốc lớn lao, có đầy đủ 
tất cả các loại dục lạc. Tôi đã nghe về sự xuất hiện của đức Phật được 
thuật lại bởi những người thương buôn rằng: 
 

5750. “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian là nhân vật độc nhất không ai 
sánh bằng. Ngài công bố Chánh Pháp về Bất Tử là sự an lạc tối 
thượng. 
 

5751. Các đệ tử của Ngài là những vị vô cùng chính chắn, khéo được 
giải thoát, và không còn lậu hoặc.” Sau khi nghe được lời nói tốt đẹp 
của những người ấy, tôi đã tôn trọng những người thương buôn.  
 

5752. Sau khi từ bỏ vương quyền, tôi cùng với đám cận thần đã ra đi, 
hướng tâm về đức Phật. Tôi đã nhìn thấy con sông Mahācandā được 
tràn đầy, ngập đến bờ.  
 

5753. (Con sông) có dòng nước chảy xiết, không có bến tàu, không có 
cầu treo, khó vượt qua. Tôi đã vượt qua một cách an toàn sau khi tưởng 
nhớ đến hạnh lành của đức Phật (rằng):  
 

5754. “Nếu đức Phật là bậc đã vượt qua dòng nước hiện hữu, là vị đã 
đi đến tận cùng của thế giới, là bậc sáng suốt. Do lời nói chân thật 
này, xin cho việc ra đi của tôi được thành tựu.  
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5755. Yadi santigamo maggo mokkho caccantikaṃ1 sukhaṃ,  
etena saccavajjena gamanaṃ me samijjhatu.  

 
5756. Saṅgho ce tiṇṇakantāro puññakkhetto anuttaro,  

etena saccavajjena gamanaṃ me samijjhatu.  
 
5757. Saha kate saccavare maggā apagataṃ jalaṃ,  

tato sukhena uttiṇṇo nadītīre manorame.  
 
5758. Nisinnaṃ addasaṃ buddhaṃ udentaṃva pabhaṅkaraṃ,  

jalantaṃ hemaselaṃva dīparukkhaṃva jotitaṃ.  
 
5759. Sasī va2 tārāsahitaṃ sāvakehi purakkhataṃ,                          

vāsavaṃ viya vassantaṃ desanājaladaṃ tadā.3  
 
5760. Vanditvāna sahāmacco ekamantaṃ upāvisiṃ,4  

tato no āsayaṃ5 ñatvā buddho dhammamadesayī.  
 
5761. Sutvāna dhammaṃ vimalaṃ avocumha mayaṃ jinaṃ,  

pabbājehi mahāvīra nibbinnamha6 mayaṃ bhave.  
 
5762. Svākkhāto7 bhikkhave dhammo dukkhantakaraṇāya vo,  

caratha brahmacariyaṃ iccāha muni sattamo.  
 
5763. Saha vācāya sabbepi bhikkhuvesadharā mayaṃ,  

ahumha upasampannā sotāpannā ca sāsane.  
 
5764. Tato jetavanaṃ gantvā anusāsi vināyako,  

anusiṭṭho jinenāhaṃ arahattamapāpuṇiṃ.  
 
5765. Tato bhikkhusahassaṃ8 taṃ anusāsiṃ ahaṃ tadā,  

mamānusāsanakarā tepi āsuṃ anāsavā.  
 
5766. Jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho etadagge ṭhapesi maṃ,  

bhikkhu-ovādakānaggo kappinoti mahājane.  
 
5767. Satasahasse kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,  

sumutto saravegova kilese jhāpayī9 mama.  

                                                   
1 mokkhadaṃ santikaṃ - Syā.    5 tato ajjhāsayaṃ - Syā. 
2 sasiṃva - Ma, Syā.    6 nibbindāmha - Ma. 
3 desanājaladantaraṃ - Ma;    7 svakkhāto - Ma. 
   devenajalanandanaṃ - Syā.   8 tato bhikkhusahassāni - Ma.  
4 ekamantamupāvisiṃ - Ma.   9 jhāpayiṃ - Ma, Syā, PTS.  
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5755. Nếu Đạo Lộ đi đến an tịnh là sự giải thoát và là sự an lạc tuyệt 
đối. Do lời nói chân thật này, xin cho việc ra đi của tôi được thành 
tựu.  
 
5756. Nếu Hội Chúng là đã vượt qua khu rừng rậm, là Phước Điền vô 
thượng. Do lời nói chân thật này, xin cho việc ra đi của tôi được thành 
tựu.”  
 
5757. Liền với khi sự chân thật cao quý đã được thực hiện, nước đã 
được lìa khỏi con đường. Do đó, tôi đã vượt qua bờ sông đáng yêu một 
cách thoải mái.  
 
5758. 5759. Khi ấy, tôi đã nhìn thấy đức Phật đang ngồi phía trước các 
vị Thinh Văn tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như ngọn núi vàng đang 
chói sáng, tợ như cây đèn đã được thắp sáng, tợ như mặt trăng được 
tháp tùng bởi các vì sao, trông như là vị Chúa Trời đang đổ xuống đám 
mưa những lời thuyết giảng.  
 
5760. Tôi đã cùng với các vị cận thần đảnh lễ rồi đã tiến vào ở một bên. 
Sau đó, biết được thiên hướng của chúng tôi, đức Phật đã thuyết giảng 
Giáo Pháp.  
 
5761. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp không bợn nhơ, chúng tôi đã nói với 
đấng Chiến Thắng rằng: “Bạch đấng Đại Hùng, xin Ngài hãy xuất gia 
cho chúng con. Chúng con nhàm chán về sự hiện hữu.”  
 
5762. Bậc Hiền Trí thứ bảy đã nói như vầy: “Này các tỳ khưu, Giáo 
Pháp đã khéo được thuyết giảng đưa đến sự đoạn tận khổ đau cho các 
ngươi. Các ngươi hãy thực hành Phạm hạnh.”  
 
5763. Cùng với lời nói, tất cả chúng tôi cũng đã trở thành những vị 
mang y phục tỳ khưu, đã được tu lên bậc trên, và là những vị Nhập Lưu 
trong Giáo Pháp.  
 
5764. Sau đó, đấng Hướng Đạo đã đi đến Jetavana và đã chỉ dạy. Được 
chỉ dạy bởi đấng Chiến Thắng, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán.  
 
5765. Sau đó, tôi đã chỉ dạy một ngàn vị tỳ khưu ấy. Lúc bấy giờ, do việc 
chỉ dạy của tôi các vị ấy cũng đã trở thành các bậc không còn lậu hoặc.  
 
5766. Được hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng ở đám đông dân 
chúng đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng: “Kappina đứng đầu các vị 
giáo giới tỳ khưu.”  
 
5767. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn 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. 
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5768. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5769. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5770. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mahākappino thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 
  

Mahākappinattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

534. Dabbattherāpadānaṃ 
  

5771. Padumuttaro nāma jino sabbalokavidū muni,  
ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhumā.  

 

5772. Ovādako viññāpako tārako sabbapāṇinaṃ,  
desanākusalo buddho tāresi janataṃ bahuṃ.  

 

5773. Anukampako kāruṇiko hitesī sabbapāṇinaṃ,  
sampatte titthiye sabbe pañcasīle patiṭṭhapi.1  

 

5774. Evaṃ nirākulaṃ āsi suññataṃ titthiyehi ca,  
vicittaṃ arahantehi vasībhūtehi tādihi.  

 

5775. Ratanānaṭṭhapaññāsa2 uggato so mahāmuni,  
kañcanagghiyasaṅkāso battiṃsavaralakkhaṇo.  

 

5776. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade,  
tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.  

 

5777. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ seṭṭhiputto mahāyaso,  
upetvā lokapajjotaṃ assosiṃ dhammadesanaṃ.  

 

5778. Senāsanāni bhikkhūnaṃ paññāpentaṃ sasāvakaṃ,  
kittayantassa vacanaṃ suṇitvā mudito ahaṃ.  

 

5779. Adhikāraṃ sasaṅghassa katvā tassa mahesino,  
nipacca sirasā pāde taṃ ṭhānamabhipatthayiṃ.  

                                                   
1 patiṭṭhahi - Syā. 
2 paññāsaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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5768. 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.  
 

5769. 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. 
 

5770. 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 Mahākappina đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
  

Ký sự về trưởng lão Mahākappina là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

534. Ký Sự về Trưởng Lão Dabba:  
 

5771. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc hiểu biết về toàn bộ thế gian, đấng Hiền Trí, bậc Hữu 
Nhãn đã hiện khởi.  
 

5772. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp 
cho nhiều người vượt qua.  
 

5773. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi 
đến. 
 

5774. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo. 
 

5775. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng.  
 

5776. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua.  
 

5777. Khi ấy, là con trai nhà triệu phú có danh vọng lớn lao ở tại 
Haṃsavatī, tôi đã đi đến gặp đấng Quang Đăng của thế gian và đã lắng 
nghe việc thuyết giảng Giáo Pháp.  
 

5778. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài đang tán dương vị Thinh Văn 
đang phân bố chỗ trú ngụ cho các vị tỳ khưu, tôi đã được hoan hỷ.  
 

5779. Sau khi thực hiện hành động hướng thượng đến bậc Đại Ẩn Sĩ ấy 
cùng với Hội Chúng, tôi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (Ngài) và đã 
phát nguyện vị thế ấy.  
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5780. Tadā bhāsi1 mahāvīro mama kammaṃ pakittayaṃ,  
yo sasaṅghamabhojesi sattāhaṃ lokanāyakaṃ.  

 
5781. Soyaṃ kamalapattakkho sīhaṃso kanakattaco,  

mama pādamūle nipatī patthayaṃ2 ṭhānamuttamaṃ.  
 
5782. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma nāmena3 satthā loke bhavissati.  
 
5783. Sāvako tassa buddhassa dabbo nāmena vissuto,  

senāsanapaññāpako aggo hessati ’yaṃ4 tadā.  
 
5784. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  
 
5785. Satānaṃ tīṇikkhattuñca devarajjamakārayiṃ,  

satānaṃ pañcakkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ.  
 
5786. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,  

sabbattha sukhito āsiṃ tassa kammassa vāhasā.  
 
5787. Ekanavute ito kappe vipassī nāma nāyako,  

uppajji cārunayano5 sabbadhammavipassako.  
 
5788. Duṭṭhacitto upavadiṃ sāvakaṃ tassa tādino,  

sabbāsavaparikkhīṇaṃ suddhoti ca vijāniya.  
 
5789. Tasseva naravīrassa sāvakānaṃ mahesinaṃ,  

salākaṃ paggahetvāna6 khīrodanamadāsahaṃ.  
 
5790. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso,  

kassapo nāma nāmena uppajji vadataṃ varo.  
 
5791. Sāsanaṃ jotayitvā so abhibhuyya kutitthiye,  

veneyye7 vinayitvāna nibbuto so sasāvako.  
 
5792. Sasisse nibbute nāthe atthamentamhi8 sāsane,  

devā kandiṃsu saṃviggā muttakesā rudammukhā.  

                                                   
1 tadāha sa - Sī Mu, Ma; tadā hi so - Syā; tadāhaṃ sa - PTS. 
2 patito patthayi - PTS.    6 salākañca gahetvāna - Ma.  
3 gottena - Ma.     7 vineyye - Ma. 
4 hessatayaṃ - Sī Mu, PTS.   8 antappannamhi - The. A. 
5 cārudassano - Ma. 
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5780. Khi ấy, trong lúc tán dương việc làm của tôi, đấng Đại Hùng đã 
nói rằng: “Người đã chăm lo vật thực đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với Hội Chúng trong bảy ngày ... 
 
5781. ... là người này đây có mắt hình lá sen, có bả vai sư tử, có làn da 
vàng chói, đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân của Ta trong lúc phát 
nguyện vị thế tối thượng. 
 
5782. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 
5783. Khi ấy, người này sẽ là Thinh Văn của vị Phật ấy, được nổi 
tiếng với tên là Dabba, và sẽ là vị phân bố chỗ trú ngụ hàng đầu.”  
 
5784. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
 
5785. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần, và đã trở thành đấng 
Chuyển Luân Vương năm trăm lần.  
 
5786. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ấy tôi đã được sung sướng ở 
tất cả các nơi.  
 
5787. Trước đây chín mươi mốt kiếp, bậc Lãnh Đạo tên Vipassī là vị có 
ánh mắt thu hút, vị thấy rõ tất cả các pháp đã hiện khởi.  
 
5788. Có tâm xấu xa, tôi đã chửi mắng vị Thinh Văn đã đoạn tận tất cả 
các lậu hoặc của đức Phật như thế ấy, dầu đã biết rõ là “Vị trong sạch.” 
 
5789. Tôi đã lấy ra tấm thẻ của chính bậc vĩ nhân ấy và tôi đã dâng cúng 
cơm sữa đến các vị Thinh Văn đại ẩn sĩ (không có phần vị ấy).  
 
5790. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của 
đấng Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 
 
5791. Ngài đã làm chói sáng Giáo Pháp, đã khuất phục các hàng ngoại 
đạo xấu xa, đã huấn luyện những người đáng được huấn luyện, và đã 
Niết Bàn cùng các Thinh Văn.  
 
5792. Khi đấng Bảo Hộ cùng các vị đệ tử đã Niết Bàn và Giáo Pháp đang 
đi đến tiêu hoại, chư Thiên bị chấn động, có tóc xổ ra, mặt đầy nước 
mắt, đã than vãn rằng:  
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5793. “Nibbāyissati dhammakkho na passissāma subbate,  
na suṇissāma saddhammaṃ aho no appapuññatā.”  

 

5794. Tadāyaṃ paṭhavī1 sabbā acalā sācalācalī,2  
sāgaro ca sasokova vinadī karuṇaṃ giraṃ.  

 

5795. Catuddisā dundubhiyo nādayiṃsu amānusā,  
samantato asaniyo phaliṃsu3 ca bhayāvahā.  

 

5796. Ukkā patiṃsu nabhasā dhūmaketu ca dissatha,4  
sabbatthalajasattā ca5 raviṃsu karuṇaṃ migā.  

 

5797. Uppāte6 dāruṇe disvā sāsanatthaṅgamasucake,  
saṃviggā bhikkhavo satta cintayimha mayaṃ tadā.  

 

5798. Sāsanena vināmhākaṃ jīvitena alaṃ mayaṃ,  
pavisitvā mahāraññaṃ yuñjāma jinasāsane.7  

 

5799. Addasumha8 tadāraññe ubbiddhaṃ selamuttamaṃ,  
nisseṇiyā tamāruyha nisseṇiṃ pātayimhase.  

 

5800. Tadā ovadi no thero buddhuppādo sudullabho,  
saddhā ca dullabhā9 laddhā thokaṃ sesañca10 sāsanaṃ.  

 

5801. Nipatanti khaṇātītā anante dukkhasāgare,  
tasmā payogo kattabbo yāva ṭhāti mune mataṃ.11  

 

5802. Arahā āsi so thero anāgāmī tadānugo,  
susīlā itare yuttā devalokaṃ agamhase.  

 

5803. Nibbuto tiṇṇasaṃsāro suddhāvāse ca ekako,  
ahaṃ ca pukkusātī12 ca sabhiyo bāhiyo tathā.  

 

5804. Kumārakassapo ceva tattha tatthūpagā mayaṃ,  
saṃsārabandhanā muttā gotamenānukampitā.  

 

5805. Mallesu kusinārāyaṃ jāto gabbheva me sato,  
matā mātā citārūḷhā tato nippatito ahaṃ.  

 

5806. Patito dabbapuñjamhi tato dabboti vissuto,  
brahmacārībalenāhaṃ vimutto sattavassiko.  

                                                   
1 pathavī - Ma; puthavī - PTS.  8 addasamha - Ma, Sī Mu, Syā, PTS.  
2 calācalā - Ma; pulāpulī - Syā.  9 saddhātidullabhā - Ma; saddhā vā  
3 patiṃsu - Sī Mu, Syā, PTS.     dullabhā - Syā; saddhā vo sulabhā - PTS. 
4 dissati - Ma; padissatha - Syā.  10 thokasesañca - Sī Mu, PTS.  
5 sadhūmā jālavaṭṭā ca - Ma, Syā. 11 yāva tiṭṭhati sāsanaṃ - Syā, The. A.  
6 uppāde - Ma, Syā, PTS.   12 pakkusāti ca - Ma. 
7 sāsanaṃ - Ma, Syā. 
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5793. “Sự nhìn thấy Giáo Pháp sẽ bị lụi tàn, chúng ta sẽ không nhìn 
thấy các vị có sự hành trì tốt đẹp, chúng ta sẽ không được nghe Chánh 
Pháp. Ôi, chúng ta thật kém phước!”  
 

5794. Khi ấy, toàn bộ quả đất này, vốn bất động, đã có sự chuyển động 
qua lại. Và biển cả như là có sự sầu muộn đã gào lên âm giọng thê thảm.  
 

5795. Những cái trống không người (sử dụng) đã vang lên từ khắp bốn 
phương, và các tiếng sấm đem lại sự kinh hãi đã nổ ra khắp nơi.  
 

5796. Những đốm lửa đã rơi xuống từ không trung, và cột khói được 
nhìn thấy. Tất cả cây cối, chúng sanh, và các loài thú đã kêu gào thảm 
thiết.  
 

5797. Sau khi nhìn thấy sự bạo tàn xuất hiện báo hiệu sự tiêu hoại của 
Giáo Pháp, bị chấn động bảy vị tỳ khưu chúng tôi khi ấy đã suy nghĩ 
rằng: 
 

5798. “Không có Giáo Pháp, đối với chúng ta là đã đủ với cuộc sống 
rồi. Chúng ta hãy đi vào khu rừng lớn và gắn bó với lời dạy của đấng 
Chiến Thắng.” 
 

5799. Khi ấy, chúng tôi đã nhìn thấy ngọn núi cao chót vót ở trong khu 
rừng. Chúng tôi đã leo lên ngọn núi ấy bằng chiếc thang và đã làm chiếc 
thang rơi xuống. 
 

5800. Khi ấy, vị trưởng lão của chúng tôi đã giáo huấn rằng: “Sự xuất 
hiện của đức Phật là điều hy hữu, đức tin là điều khó đạt thì (chúng 
ta) đã đạt được, và Giáo Pháp còn sót lại là ít ỏi.  
 

5801. Các cơ hội đã qua đi và rơi vào biển cả khổ đau vô tận. Do đó, 
việc thực hành nên được thực hiện trong khi lời dạy của bậc Hiền Trí 
vẫn còn tồn tại.”  
 

5802. Vị trưởng lão ấy đã trở thành bậc A-la-hán, vị kế tiếp khi ấy là 
bậc Bất Lai, những vị khác được gắn bó với thiện giới đã đi đến thế giới 
của chư Thiên.  
 

5803. Vị vượt qua luân hồi đã Niết Bàn, và chỉ một vị ở cõi Tịnh Cư 
Thiên. Còn tôi, Pukkusāti, Sabhiya, Bāhiya là tương tợ như nhau.  
 

5804. Và luôn cả Kumārakassapa nữa, chúng tôi đã tái sanh ở nơi này 
nơi khác. Được thương thưởng bởi đấng Gotama, chúng tôi đã được 
giải thoát khỏi sự trói buộc của luân hồi.  
 

5805. Tôi đã được sanh ra ở thành Kusinārā giữa những người Mallā. 
Ngay khi tôi còn ở trong bào thai, mẹ của tôi bị chết và đã được đưa lên 
giàn hỏa thiêu. Từ nơi ấy tôi đã được rơi xuống.  
 

5806. Được rơi xuống ở nơi đống củi, do đó tôi được nổi danh là 
Dabba.1 Với năng lực của việc hành trì Phạm hạnh, vào lúc bảy tuổi tôi 
đã được giải thoát.  
                                                   
1 Nghĩa của từ dabba là củi, gỗ. 
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5807. Khīrodanaphalenāhaṃ pañcahaṅgehupāgato,  
khīṇāsavopavādena pāpehi bahucodito.  

 

5808. Ubho puññaṃ ca pāpañca vītivattomhi ’dānahaṃ.1  
patvāna paramaṃ santiṃ viharāmi anāsavo.  

 

5809. Senāsanaṃ paññāpayiṃ hāsayitvāna subbate,  
jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho etadagge ṭhapesi maṃ.  

 

5810. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5811. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5812. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Dabbo Mallaputto thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti  
 

Dabbamallaputtattherassa apadānaṃ catutthaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

535. Kumārakassapattherāpadānaṃ 
  

5813. Ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako,  
sabbalokahito vīro padumuttaranāmako.  

 

5814. Tadāhaṃ brāhmaṇo hutvā vissuto vedapāragū,  
divāvihāraṃ vicaraṃ addasaṃ lokanāyakaṃ.  

 

5815. Catusaccaṃ pakāsentaṃ bodhayantaṃ sadevakaṃ,  
vicittakathikānaggaṃ vaṇṇayantaṃ mahājane.  

 

5816. Tadā muditacittohaṃ nimantetvā tathāgataṃ,  
nānārattehi vatthehi alaṅkatvāna maṇḍapaṃ.  

 

5817. Nānāratanapajjotaṃ sasaṅghaṃ bhojayiṃ tahiṃ,  
bhojayitvāna sattāhaṃ nānaggarasabhojanaṃ.  

 

5818. Nānāvaṇṇehi2 pupphehi pūjayitvā sasāvakaṃ,  
nipajja pādamūlamhi taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ ahaṃ.  

                                                   
1 dānihaṃ - Ma. 
2 nānācittehi - Ma, Syā, PTS. 
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5807. Do quả báu của cơm sữa, tôi đã đạt được năm yếu tố. Do sự chửi 
mắng vị có lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi đã bị vu cáo nhiều lần bởi 
những kẻ xấu.1  
 

5808. Giờ đây, tôi đã vượt qua cả hai điều thiện và ác. Sau khi đạt được 
sự an tịnh tuyệt đối, tôi sống không còn lậu hoặc. 
 

5809. Tôi đã phân bố chỗ trú ngụ và đã làm cho các vị có sự hành trì tốt 
đẹp được vui vẻ. Được hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng đã 
thiết lập tôi vào vị thế tối thắng.  
 

5810. 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.  
 

5811. 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. 
 

5812. 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 Dabba Mallaputta đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Dabba Mallaputta là phần thứ tư. 
 

 
--ooOoo-- 

 
535. Ký Sự về Trưởng Lão Kumārakassapa:  

 

 
5813. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Lãnh Đạo, bậc Anh Hùng 
tên Padumuttara, vị hữu ích của tất cả thế gian đã hiện khởi.  
 

5814. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn được nổi tiếng, thông suốt các 
bộ Vệ Đà. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang tiến hành 
việc nghỉ ngơi giữa ngày.  
 

5815. Ngài đang công bố về bốn Sự Thật, đang giác ngộ chúng sanh 
luôn cả chư Thiên, đang tán dương vị đứng đầu trong số các vị thuyết 
giảng hay ở nơi đám đông dân chúng.  
 

5816. 5817. Khi ấy, có tâm hoan hỷ tôi đã thỉnh mời đức Như Lai và đã 
trang hoàng mái che bằng những tấm vải có nhiều màu khắc khác nhau, 
được sáng chói bởi nhiều loại châu báu. Tại nơi ấy, tôi đã chăm lo bữa 
ăn đến Ngài là bậc cùng với Hội Chúng. Tôi đã cung cấp bữa ăn có 
hương vị tối thắng đa dạng trong bảy ngày.  
 

5818. Sau khi cúng dường Ngài cùng các vị Thinh Văn bằng những 
bông hoa có nhiều màu sắc khác nhau, tôi đã quỳ xuống ở cạnh bàn 
chân (Ngài) và đã phát nguyện vị thế ấy.  

                                                   
1 Có hai câu chuyện được ghi lại ở phần câu chuyện dẫn nhập của 2 điều saṅghādisesa 
8 và 9 ở Tạng Luật.  
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5819. Tadā munivaro āha karuṇekarasāsayo,1  
passathetaṃ dijavaraṃ padumānalocanaṃ.  

 
5820. Pītipāmojjabahulaṃ samuggatatanūruhaṃ,  

hāsāhitavisālakkhaṃ2 mama sāsanalālasaṃ.  
 
5821. Mama pādamūle patitaṃ3 ekāvattasumānasaṃ,  

esa pattheti taṃ ṭhānaṃ vicittakathikattanaṃ.4  
 
5822. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.  
 
5823. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  

kumārakassapo nāma hessati satthusāvako.  
 
5824. Vicittapupphadussānaṃ ratanānaṃ ca vāhasā,  

vicittakaṭhikānaṃ so aggataṃ pāpuṇissati.  
 
5825. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  
 
5826. Paribbhamaṃ bhavākāse5 raṅgamajjhe naṭo yathā,6  

sākhāmigatrajo hutvā migiyā kucchimokkamiṃ.  
 
5827. Tadā mayi kucchigate vajjhavāro upaṭṭhito,  

sākhena cattā me mātā nigrodhaṃ saraṇaṃ gatā.  
 
5828. Tena sā migarājena maraṇā parimocitā,  

pariccajitvā saṃ pāṇaṃ7 mamevaṃ ovadī tadā.  
 
5829. Nigrodhameva seveyya na sākhamupasaṃvase,  

nigrodhasmiṃ mataṃ seyyo yaṃ ce sākhamhi8 jīvitaṃ.  
 
5830. Tenānusiṭṭho9 migayūthapena                                                              

ahaṃ ca mātā ca tathetare ca,  
āgamma rammaṃ tusitādhivāsaṃ                                                   
gatā pavāsaṃ sagharaṃ yatheva.  

 
5831. Puno kassapavīrassa atthamentamhi sāsane,  

āruyha selasikharaṃ yuñjitvā jinasāsanaṃ.  

                                                   
1 karuṇo karuṇālayo - Syā; karuṇākarasāsayo - The. A. 
2 hāsamhitavisālakkhaṃ - Ma, Sī Mu; hāsāvahaṃ - Syā; hāsādhikaṃ - PTS.  
3 patitaṃ pādamūle me - Ma.   7 sapāṇaṃ - Ma. 
4 vicittakathikatthadaṃ - Sī Mu, PTS.  8 sākhasmiṃ - PTS. 
5 bhavābhave - Ma, Syā.    9 tenānusiṭṭhā - Ma, Syā, PTS.  
6 raṅgamajjhe yathā naṭo - Ma, Syā, The. A.; raṅgamajjhanaṭo yathā - Sī Mu.  
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5819. Khi ấy, đấng Hiền Trí cao quý với thiên hướng thực hành hạnh bi 
mẫn đã nói rằng: “Các ngươi hãy nhìn xem người Bà-la-môn cao quý 
này có khuôn mặt và con mắt của những đóa hoa sen.  
 
5820. (Người này) tràn ngập niềm phỉ lạc và hưng phấn, có lông tóc 
dựng đứng, có mắt mở to tỏ lộ nụ cười, có lòng khao khát Giáo Pháp 
của Ta.  
 
5821. (Người này) đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân của Ta với thiện ý 
hướng đến một điều: Vị ấy phát nguyện về vị thế ấy là bản thể của vị 
thuyết giảng hay.  
 
5822. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 
5823. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Kumārakassapa. 
 
5824. Do nhờ tác động của các loại bông hoa cùng vải vóc đã được 
trang hoàng và của các loại châu báu, người ấy sẽ thành tựu tư cách 
đứng đầu trong số các vị thuyết giảng hay.”  
 
5825. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
 
5826. Giống như vũ công ở giữa sân khấu, trong khi quay cuồng ở 
không gian của các cõi tôi đã hạ sanh vào bụng của con nai cái và đã trở 
thành nai (đực), con của con nai tên Sākha.  
 
5827. Lúc bấy giờ, khi tôi nhập thai là thời điểm trừng phạt xảy đến. Mẹ 
tôi đã bị con nai Sākha ruồng bỏ và đã đi đến nương tựa vào (nai chúa) 
Nigrodha.  
 
5828. Lúc bấy giờ, nhờ vào con nai chúa ấy mẹ tôi đã được thoát khỏi 
sự chết. Sau khi đã được ban cho mạng sống, mẹ tôi đã giáo huấn tôi 
như vầy: 
 
5829. “Con nên phục vụ chỉ riêng Nigrodha, chớ có sống thân cận với 
Sākha. Thà bị chết ở nơi Nigrodha còn tốt hơn nếu phải sống cùng 
Sākha.” 
 
5830. Được chỉ dạy bởi con nai đầu đàn ấy, tôi cùng mẹ và những con 
nai khác cũng như vậy đã đi đến trú ngụ ở cõi trời Đẩu Suất đáng yêu, 
rồi đã đi đến nơi cư trú khác cũng có chỗ ở tương tợ như thế. 
 
5831. Lần khác nữa, trong khi Giáo Pháp của đấng Anh Hùng Kassapa 
đang đi đến hoại diệt, (bảy vị chúng tôi) đã leo lên đỉnh ngọn núi và đã 
gắn bó vào lời dạy của đấng Chiến Thắng.  
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5832. Idānahaṃ1 rājagahe jāto seṭṭhikule ahu,2  
āpannasattā3 me mātā pabbaji anagāriyaṃ.  

 

5833. Sagabbhaṃ taṃ viditvāna devadattamupānayuṃ,  
so avoca vināsetha pāpikaṃ bhikkhuniṃ imaṃ.  

 

5834. Idānipi munindena jinena anukampitā,  
sukhinī ajanī mayhaṃ mātā bhikkhunupassaye.  

 

5835. Taṃ viditvā mahīpālo kosalo maṃ aposayi,  
kumāraparihārena nāmenāhañca kassapo.  

 

5836. Mahākassapamāgamma ahaṃ kumārakassapo,  
vammikasadisaṃ kāyaṃ sutvā buddhena desitaṃ.  

 

5837. Tato cittaṃ vimucci me anupādāya sabbaso,  
pāyāsiṃ damayitvāhaṃ etadaggaṃ apāpuṇiṃ.  

 

5838. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5839. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5840. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kumārakassapo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Kumārakassapattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

(Catuvīsatimaṃ bhāṇavāraṃ). 
 

--ooOoo--  
 

536. Bāhiyattherāpadānaṃ 
  

5841. Ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako,  
mahappabho tilokaggo nāmena padumuttaro.  

 

5842. Khippābhiññassa bhikkhussa guṇaṃ kittayato mune,  
sutvā udaggacittohaṃ kāraṃ katvā mahesino.  

                                                   
1 idānāhaṃ - Ma; idāni hi - Syā; idāni ’haṃ - PTS. 
2 ahuṃ - Ma, PTS; ahaṃ - Syā. 
3 āpannagamhā - Sī Mu; āpannagabbhā - Syā, PTS. 
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5832. Giờ đây, tôi đã được sanh vào gia tộc triệu phú ở thành Rājagaha. 
Mẹ của tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình khi đã mang thai.  
 
5833. Biết được mẹ tôi có thai, các vị đã đưa mẹ tôi đến gặp Devadatta. 
Vị ấy đã nói rằng: “Các người hãy trục xuất cô tỳ khưu ni xấu xa này.” 
 
5834. Giờ đây, (mẹ tôi) cũng đã được đấng Chiến Thắng bậc Hiền Trí 
Vương thương xót. Được an toàn, mẹ đã sanh ra tôi tại tu viện của các 
tỳ khưu ni.  
 
5835. Biết được điều ấy, đức vua xứ Kosala đã nuôi dưỡng tôi. Và do 
việc có phẩm hạnh từ lúc nhỏ, tôi có tên là Kassapa.  
 
5836. So sánh với vị Mahākassapa (Kassapa Lớn), tôi là Kumāra-
kassapa (Kassapa thiếu niên). Tôi đã lắng nghe điều đã được đức Phật 
thuyết giảng rằng xác thân là tương tợ tổ mối.  
 
5837. Do đó, tâm của tôi đã được giải thoát không còn chấp thủ mọi 
thứ. Tôi đã cảm hóa được đức vua Pāyāsi và đã đạt được vị thế tối 
thắng.  
 
5838. 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.  
 
5839. 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. 
 
5840. 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 Kumārakassapa đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Kumārakassapa là phần thứ năm. 
 

(Tụng phẩm thứ hai mươi bốn). 
 

--ooOoo-- 
 

536. Ký Sự về Trưởng Lão Bāhiya:  
 

5841. Trước đây một trăm ngàn kiếp đã hiện khởi đấng Lãnh Đạo tên 
Padumuttara là vị có hào quang chói lọi, đứng đầu tam giới.  
 
5842. Tôi đã lắng nghe đấng Hiền Trí đang tán dương đức hạnh của vị 
tỳ khưu có thắng trí nhạy bén. Với tâm phấn chấn tôi đã thể hiện sự tôn 
kính đến bậc Đại Ẩn Sĩ.  
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5843. Datvā sattāhikaṃ dānaṃ sasissassa mune ahaṃ,  
abhivādiya sambuddhaṃ taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ tadā.  

 

5844. Tato maṃ vyākarī1 buddho etaṃ passatha brāhmaṇaṃ,  
patitaṃ pādamūle me pasannanayanānanaṃ.2  

 

5845. Hemayaññopavītaṅgaṃ avadātatanuttacaṃ,  
palambabimbatamboṭṭhaṃ sitatiṇhasamaṃ dvijaṃ.3  

 

5846. Guṇatthāmabahutaraṃ4 samuggatatanūruhaṃ,  
guṇoghāyatanībhūtaṃ pītisamphullitānanaṃ.  

 

5847. Eso patthayate ṭhānaṃ khippābhiññassa bhikkhuno,  
anāgate mahāvīro gotamo nāma hessati.  

 

5848. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  
bāhiyo nāma nāmena hessati satthusāvako.  

 

5849. Tadātituṭṭho5 vuṭṭhāya yāvajīvaṃ mahāmune,  
kāraṃ katvā cuto saggaṃ agaṃ sabhavanaṃ yathā.  

 

5850. Devabhūto manusso vā sukhito tassa kammuno,  
vāhasā saṃsaritvāna sampattiṃ anubhosahaṃ.6  

 

5851. Puno kassapavīrassa atthamentamhi sāsane,  
āruyha selasikharaṃ yuñjitvā jinasāsanaṃ.  

 

5852. Visuddhasīlā sappaññā jinasāsanakārakā,  
tato cutā pañcajanā devalokaṃ agamhase.  

 

5853. Tatohaṃ bāhiyo jāto bhārukacche puruttame,  
tato nāvāya pakkhanto8 sāgaraṃ appasiddhiyaṃ.9  

 

5854. Tato nāvā abhijjittha gantvāna katipāhakaṃ,  
tadā bhiṃsanake10 ghore patito makarākare.  

 

5855. Tadāhaṃ vāyamitvāna santaritvā mahodadhiṃ,  
suppāra11paṭṭanavaraṃ sampatto mandavedhiko.12  

 

5856. Dārucīraṃ nivāsetvā gāmaṃ piṇḍāya pāvisiṃ,  
tadāha so jano tuṭṭho arahāyamidhāgato. 

                                                   
1 byākari - Ma, Syā.    7 puna - Ma. 
2 cariyaṃ paccavekkhaṇaṃ - Ma.  8 pakkhando - Ma;  
  pinasampannavekkhaṇaṃ - Syā.     pakkhanno - Syā; pakkanto - PTS. 
  pīn’ aṃsaṃ paccavekkhanaṃ - PTS.      9 appasiddhikaṃ - Sī Mu, Syā.    
3 setatiṇhasamaṃ dijaṃ - Ma.    10 bhīsanake - Ma, Syā. 
4 guṇathāmabahutaraṃ - Ma;   11 suppāda - Ma;  
   guṇakāmaṃ bahutaraṃ - Syā.       suppārakaṃ - Syā. 
5 tadā hi tuṭṭho - Ma, PTS;    12 mandavedhito - Ma, PTS;     
   tadā tuṭṭho ca - Syā.         mandavedito - Syā. 
6 anubhomahaṃ - Ma. 
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5843. Lúc bấy giờ, sau khi dâng cúng vật thí đến bậc Hiền Trí cùng các 
đệ tử trong bảy ngày, tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã phát nguyện vị 
thế ấy.  
 

5844. Do đó, đức Phật đã chú nguyện cho tôi rằng: “Các ngươi hãy 
nhìn xem người Bà-la-môn này đã quỳ xuống cạnh bàn chân của Ta 
với ánh mắt và khuôn mặt được tịnh tín.  
 

5845. Có làn da mỏng manh màu trắng, có thân hình được mang sợi 
dây quàng vai vàng chói, có môi đỏ như là trái bimba được treo lơ 
lửng, có răng màu trắng sắc bén.  
 

5846. (Người này) có dồi dào năng lực về đức hạnh, có thân hình 
vươn cao, là nguồn nước về các hạnh lành, có khuôn mặt nở rộ niềm 
phỉ lạc. 
 

5847. Người này phát nguyện vị thế của vị tỳ khưu có thắng trí nhạy 
bén. Trong ngày vị lai sẽ có bậc Đại Hùng tên là Gotama.  
 

5848. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Bāhiya.”  
 

5849. Khi ấy, vô cùng hớn hở tôi đã đứng dậy. Tôi đã thể hiện sự tôn 
kính đến bậc Đại Hiền Trí đến hết cuộc đời. Mệnh chung, tôi đã đi đến 
cõi trời như là (đi đến) nhà của chính mình.  
 

5850. Dầu trở thành vị Thiên nhân hay là nhân loại, do nhờ tác động 
của nghiệp ấy tôi được sung sướng. Tôi đã luân hồi và đã thọ hưởng sự 
thành đạt.  
 

5851. Lần khác nữa, trong khi Giáo Pháp của đấng Anh Hùng Kassapa 
đang đi đến hoại diệt, (bảy vị chúng tôi) đã leo lên đỉnh ngọn núi và đã 
gắn bó vào lời dạy của đấng Chiến Thắng.  
 

5852. Là những người thực hành lời dạy của đấng Chiến Thắng, có giới 
trong sạch, có trí tuệ, mệnh chung từ nơi ấy năm người chúng tôi đã đi 
đến thế giới của chư Thiên.  
 

5853. Sau đó, Bāhiya tôi đã được sanh ra ở kinh thành Bhārukaccha. Từ 
nơi ấy, tôi dùng thuyền lao vào khu vực biển cả ít có sự an toàn. 
 

5854. Do đó, sau khi ra đi một vài ngày chiếc thuyền đã bị vỡ tan. Khi 
ấy, tôi đã rơi vào khu vực có cá dữ, khủng khiếp, gây ra sự kinh hoàng.  
 

5855. Khi ấy, tôi đã ra sức và đã tự vượt qua được đại dương. Tôi đã đến 
được bến tàu Suppāra quý báu, lờ đờ, run lẩy bẩy.  
 

5856. Tôi đã khoác lên y phục vỏ cây và đã đi vào làng để khất thực. Khi 
ấy, dân chúng ấy đã hớn hở nói rằng: “Vị A-la-hán này đã ngự đến nơi 
đây. 
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5857. Imaṃ annena pānena vatthena sayanena ca,  
bhesajjena ca sakkatvā hessāma sukhitā mayaṃ.  

 

5858. Paccayānaṃ tadā lābhī tehi sakkatapūjito,  
arahā ’hanti saṃkappaṃ uppādesiṃ ayoniso.  

 

5859. Tato me cittamaññāya codayī pubbadevatā,  
na tvaṃ upāyamaggaññū kuto tvaṃ arahā bhave.  

 

5860. Codito tāya saṃviggo tadāhaṃ paripucchisaṃ,  
ke vā ete kuhiṃ loke arahanto naruttamā.  

 

5861. Sāvatthiyaṃ kosalamandire jino                                       
pahūtapañño varabhūrimedhaso,  
so sakyaputto arahā anāsavo                                                          
deseti dhammaṃ arahattapattiyā.  

 

5862. Tadassa sutvā vacanaṃ supīṇito  
nidhiṃva laddhā kapaṇo’ti vimhito,  
udaggacitto arahantamuttamaṃ1  
sudassanaṃ daṭṭhumanantagocaraṃ.  

 

5863. Tadā tato nikkhamitūna satvaraṃ2  
kadā jinaṃ passāmi vimalānanaṃ,  
upecca rammaṃ vijitavhayaṃ vanaṃ  
dije apucchiṃ kuhiṃ lokanandano.  

 

5864. Tato avocuṃ naradevavandito  
puraṃ paviṭṭho asanesanāsayo,3  
sace hi4 khippaṃ munidassanussuko  
upecca vandāhi tamaggapuggalaṃ.  

 

5865. Tatohaṃ tuvaṭaṃ gantvā sāvatthipuramuttamaṃ,  
vicarantaṃ tamaddakkhiṃ piṇḍatthamapihāgidhaṃ.5  

 

5866. Pattapāṇiṃ alolakkhaṃ bhājayantaṃ vīyāmataṃ,6  
sirīnilayasaṅkāsaṃ ravidittiharānanaṃ.  

 

5867. Taṃ samecca nipaccāhaṃ idaṃ vacanamabraviṃ, 
           kupathe vippanaṭṭhassa saraṇaṃ hohi gotama. 
 

5868. Pāṇasantāraṇatthāya piṇḍāya vicarāmahaṃ,  
na te dhammakathākālo iccāha munisattamo.  

                                                   
1 arahattamuttamaṃ - Ma, Syā, PTS.  
2 nikkhamitvāna satthuno - Ma. 
3 asanesanāya so - Ma, Syā, PTS. 
4 sasova - Ma, PTS; paccehi - Syā.  
5 piṇḍatthaṃ apihāgidhaṃ - Ma, Syā, PTS. 
6 pācayantaṃ pītākaraṃ - Ma; jotayantaṃ idhāmataṃ - Syā;  
   bhājayantaṃ idhāmataṃ - PTS. 
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5857. Sau khi hậu đãi người này với cơm ăn, nước uống, vải vóc, 
giường nằm, và thuốc men chữa bệnh, chúng ta sẽ được an lạc.” 
 

5858. Khi ấy, được họ tôn kính và cúng dường, tôi đã có được lợi lộc về 
các vật dụng cần thiết. Tôi đã khiến họ có sự suy nghĩ một cách không 
đúng đắn rằng: “Tôi là vị A-la-hán.”  
 

5859. Vì thế, sau khi biết được tâm của tôi, vị Thiên nhân (trong số bảy 
vị) trước đây đã quở trách rằng: “Ngươi không biết phương pháp và 
đường lối, làm sao ngươi có thể trở thành bậc A-la-hán?” 
 

5860. Bị quở trách bởi vị ấy, bị chấn động, khi ấy tôi đã hỏi rằng: “Các 
bậc tối thượng nhân A-la-hán ở trên đời là những ai? Các vị này ở 
đâu?” 
 

5861. “Ở tại Sāvatthī là cung điện của xứ Kosala, có đấng Chiến 
Thắng là bậc có trí tuệ dồi dào, có sự sáng suốt bao la cao quý. Là 
người con trai dòng Sakya, là bậc A-la-hán, không còn lậu hoặc, Ngài 
thuyết giảng Giáo Pháp đưa đến sự thành tựu phẩm vị A-la-hán.” 
 

5862. Lúc bấy giờ, sau khi lắng nghe lời nói của vị này, tôi vô cùng sung 
sướng, và sửng sốt tợ như người ăn xin đã đạt được của chôn giấu. Tôi 
đã có tâm phấn chấn để được yết kiến bậc A-la-hán tối thượng, có hình 
dáng tốt đẹp, có hành xứ không giới hạn.  
 

5863. Lúc bấy giờ, tôi đã rời khỏi nơi ấy (nghĩ rằng): “Khi nào tôi (sẽ) 
nhìn thấy đấng Chiến Thắng, con người cao quý, bậc có khuôn mặt 
không vết bẩn?” Tôi đã đi đến khu rừng đáng yêu tên Vijita và đã hỏi 
những người Bà-la-môn rằng: “Bậc đem lại niềm hân hoan cho thế 
gian ở nơi đâu?” 
 

5864. Do đó, họ đã nói rằng: “Bậc được tôn vinh bởi chư Thiên và 
nhân loại đã đi vào thành phố với ý định tìm kiếm vật thực. Nếu mong 
mỏi diện kiến bậc Hiền Trí, ngươi hãy mau mau đi đến và hãy lễ bái 
nhân vật cao cả ấy.” 
 

5865. Do đó, tôi đã mau chóng đi đến kinh thành Sāvatthī. Tôi đã nhìn 
thấy Ngài đang đi đó đây vì mục đích vật thực, không thèm khát, không 
ham hố.  
 

5866. Có bình bát ở tay, mắt không ước vọng, như là đang phân phát sự 
Bất Tử, có khuôn mặt mang vẻ sáng lạn của mặt trời, tợ như chỗ ngụ 
của điều may mắn.  
 

5867. Tôi đã đi đển gặp Ngài và đã nói lời nói này: “Bạch đấng 
Gotama, xin Ngài hãy là chốn nương nhờ cho kẻ đã bị lầm lạc vào con 
đường sai trái.” 
 

5868. Bậc Hiền Trí tối thượng đã nói rằng: “Ta đang đi loanh quanh để 
khất thực nhằm mục đích tế độ chúng sanh, không phải là lúc thuyết 
Pháp cho ngươi.” 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 2           Kaccānavaggo 

 324

5869. Tadā punappunaṃ buddhaṃ āyāciṃ dhammalālaso,  
so me dhammamadesesi gambhīraṃ suññataṃ padaṃ.  

 
5870. Tassa dhammaṃ suṇitvāna pāpuṇiṃ āsavakkhayaṃ,  

parikkhīṇāyuko santo aho satthā ’nukampako.  
 
5871. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
5872. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
5873. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
5874. Evaṃ thero viyākāsi bāhiyo dārucīriyo,  

saṅkārakūṭe patito bhūtāviṭṭhāya gāviyā.  
 
5875. Attano pubbacaritaṃ1 kittayitvā mahāmati,  

parinibbāyī so vīro2 sāvatthiyaṃ puruttame.  
 
5876. Nagarā nikkhamanto taṃ disvāna isisattamo,  

dārucīradharaṃ dhīraṃ bāhiyaṃ bāhitāgamaṃ.  
 
5877. Bhūmiyaṃ patitaṃ dantaṃ indaketuṃva3 pātitaṃ,  

gatāyusaṃ gataklesaṃ4 jinasāsanakārakaṃ.  
 
5878. Tato āmantayī satthā sāvake sāsane rate,  

“Gaṇhatha netvā5 jhāpetha tanuṃ sabrahmacārino.  
 
5879. Thūpaṃ karotha pūjetha nibbuto so mahāmati,  

khippābhiññānamesaggo sāvako me vacokaro.  
 
5880. Sahassampi ce gāthā anatthapadasaṃhitā,  

ekaṃ gāthāpadaṃ seyyo yaṃ sutvā upasammati.  
 
5881. Yattha āpo ca paṭhavī6 tejo vāyo na gādhati,  

na tattha sukkā jotanti ādicco nappakāsati,  
na tattha candimā bhāti tamo tattha na vijjati.  

                                                   
1 pubbacariyaṃ - Ma.           4 gatāyuṃ sukkhakilesaṃ - Ma, Syā;  
2 thero - Ma; dhīro - Syā.        gatāyusaṃgataklesaṃ - PTS.  
3 indaketūva - Ma,             5 hutvā - Syā, PTS. 
   indaketuva - Syā.    6 pathavī - Ma, PTS. 
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5869. Khi ấy, khát khao về Giáo Pháp tôi đã liên tục cầu xin đức Phật. 
Ngài đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp thâm sâu về đường lối của 
Không tánh.  
 
5870. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã thành tựu sự đoạn 
tận các lậu hoặc. Tôi là người có tuổi thọ đã tận cùng. Ôi bậc Đạo Sư 
quả là đấng có lòng thương xót!  
 
5871. 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.  
 
5872. 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. 
 
5873. 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. 
 
5874. Vị trưởng lão Bāhiya Dārucīriya đã giải thích như thế. Vị ấy đã bị 
té ngã vào đống rác bởi con bò cái đã bị quỷ nhập vào.  
 
5875. Bậc đại trí đã thuật lại cuộc sống trước đây của bản thân. Vị anh 
hùng ấy đã Viên Tịch Niết Bàn tại kinh thành Sāvatthī.  
 
5876. Bậc Ẩn Sĩ tối thượng, trong khi đi ra khỏi thành phố, đã nhìn thấy 
vị Bāhiya trí tuệ ấy mặc y phục vỏ cây có sự tái sanh đã xa lìa.  
 
5877. Tợ như ngọn cờ của đức vua đã bị đổ xuống, bậc đã được rèn 
luyện bị ngã ở trên đất, có tuổi thọ đã hết, có phiền não đã lìa, đã là vị 
thực hành lời dạy của đấng Chiến Thắng.  
 
5878. Do đó, bậc Đạo Sư đã bảo các vị Thinh Văn nhiệt tình với Giáo 
Pháp rằng: “Các người hãy khiêng lên, đưa đi, rồi hỏa thiêu thi thể của 
bậc Phạm hạnh.  
 
5879. Các người hãy xây dựng ngôi bảo tháp. Vị đại trí ấy đã Niết 
Bàn. Vị này là vị Thinh Văn đứng đầu trong số các vị có thắng trí 
nhạy bén, là người thực hành theo lời dạy của Ta.” 
 
5880. Nếu một ngàn câu kệ chỉ chứa đựng những từ vô ý nghĩa, một 
(phần tư) câu kệ vẫn là tốt hơn (nếu) người đã nghe điều ấy được an 
tịnh.1  
 
5881. Nơi nào nước, đất, lửa, và gió không trụ vững, nơi ấy đạo đức 
không chiếu sáng, mặt trời không rực sáng, nơi ấy không có mặt 
trăng tỏa sáng, nơi ấy bóng tối không được biết đến.  

                                                   
1 Dhammapada - Pháp Cú, câu 101. 
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5882. Yadā ca attanā vedi muni monena brāhmaṇo,  
atha rūpā arūpā ca sukhadukkhā vimuccati.  
iccevaṃ abhaṇī nātho tilokasaraṇo muni.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bāhiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Bāhiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

537. Koṭṭhitattherāpadānaṃ 
  

5883. Padumuttaro nāma jino sabbalokavidū muni,  
ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhumā.  

 

5884. Ovādako viññāpako tārako sabbapāṇinaṃ,  
desanākusalo buddho tāresi janataṃ bahuṃ.  

 

5885. Anukampako kāruṇiko hitesī sabbapāṇinaṃ,  
sampatte titthiye sabbe pañcasīle patiṭṭhapi.1  

 

5886. Evaṃ nirākulaṃ āsi suññakaṃ titthiyehi ca,  
vicittaṃ arahantehi vasībhūtehi tādihi.  

 

5887. Ratanānaṭṭhapaññāsaṃ uggato so mahāmuni,  
kañcanagghiyasaṅkāso battiṃsavaralakkhaṇo.  

 

5888. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade,  
tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.  

 

5889. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ brāhmaṇo vedapāragū,  
upetvā sattasāraggaṃ2 assosiṃ dhammadesanaṃ.  

 

5890. Tadā so sāvakaṃ vīro pabhinnamatigocaraṃ,  
atthe dhamme ca nerutte3 paṭibhāne ca kovidaṃ.  

 

5891. Ṭhapesi etadaggamhi taṃ sutvā mudito ahaṃ,  
sasāvakaṃ jinavaraṃ sattāhaṃ bhojayiṃ tadā.  

 

5892. Dussehacchādayitvāna sasissaṃ buddhisāgaraṃ,  
nipacca pādamūlamhi taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ ahaṃ.  

 

5893. Tato avoca lokaggo passathetaṃ dijuttamaṃ,  
vinataṃ pādamūle me kamalodarasappabhaṃ.  

                                                   
1 patiṭṭhayi - The.A; patiṭṭhahi - Syā. 
2 upecca sabbalokaggaṃ - Ma; upetvā sabbalokaggaṃ - Syā;  
   upetvā sattapāragaṃ - PTS. 
3 atthe dhamme nirutte ca - Ma, Syā. 
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5882. Và khi nào vị Bà-la-môn hiền trí đã tự thân biết được với sự 
sáng suốt, thì được giải thoát khỏi sắc, khỏi vô sắc, khỏi lạc, và khỏi 
khổ,” đấng Bảo Hộ, bậc Hiền Trí, đấng Nương Nhờ của tam giới đã nói 
như thế.  
 

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

Ký sự về trưởng lão Bāhiya là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

537. Ký Sự về Trưởng Lão Koṭṭhita:  
 

5883. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hiền Trí, đấng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu 
Nhãn đã hiện khởi.  
 

5884. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp 
cho nhiều người vượt qua.  
 

5885. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi 
đến. 
 

5886. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo. 
 

5887. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng.  
 

5888. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua.  
 

5889. Khi ấy, tôi là người Bà-la-môn ở tại Haṃsavatī, thông suốt các bộ 
Vệ Đà. Tôi đã đi đến bậc Ưu Tú cao cả của chúng sanh và đã lắng nghe 
việc thuyết giảng Giáo Pháp.  
 

5890. 5891. Khi ấy, đấng Anh Hùng ấy đã thiết lập vào vị thế tối thắng 
đối với vị Thinh Văn có hành xứ về sự hiểu biết đã được rạch ròi và là vị 
rành rẽ về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và về phép biện giải. Nghe được 
điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, tôi đã cung cấp vật thực đến 
đấng Chiến Thắng cao quý cùng các vị Thinh Văn trong bảy ngày.  
 

5892. Sau khi khoác lên bậc Đại Đương của giác ngộ cùng với các đệ tử 
bằng các tấm vải, tôi đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân (Ngài) và đã phát 
nguyện vị thế ấy.  
 

5893. Do đó, bậc Cao Cả của thế gian đã nói rằng: “Các ngươi hãy nhìn 
xem vị Bà-la-môn cao thượng này, vị có ánh sáng từ lòng đóa hoa sen 
phát ra, đã cúi mình ở bàn chân của Ta. 
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5894. Buddhaseṭṭhassa bhikkhussa1 ṭhānaṃ patthayate ayaṃ,  
tāya saddhāya cāgena dhammassa savaṇena2 ca.  

 
5895. Sabbattha sukhito hutvā saṃsaritvā bhavābhave,  

anāgatamhi addhāne lacchate taṃ manorathaṃ.  
 
5896. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma nāmena3 satthā loke bhavissati.  
 
5897. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito  

koṭṭhito nāma nāmena hessati satthusāvako.  
 
5898. Taṃ sutvā mudito hutvā yāvajīvaṃ tadā jinaṃ,  

mettacitto paricariṃ sato paññāsamāhito.  
 
5899. Tena kammavipākena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  
 
5900. Satānaṃ tīṇikkhattuñca devarajjamakārayiṃ,  

satānaṃ pañcakkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ.  
 
5901. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,  

sabbattha sukhito āsiṃ tassa kammassa vāhasā.  
 
5902. Duve bhave saṃsarāmi devatte atha mānuse,  

aññaṃ gatiṃ na gacchāmi suciṇṇassa idaṃ phalaṃ.  
 
5903. Duve kule pajāyāmi khattiye atha brāhmaṇe,  

nīce kule na jāyāmi suciṇṇassa idaṃ phalaṃ.  
 
5904. Pacchimabhave4 sampatte brahmabandhu ahosahaṃ,  

sāvatthiyaṃ vippakule paccājāto mahaddhane.  
 
5905. Mātā candavatī nāma pitā me assalāyano,  

yadā me pitaraṃ buddho vinayī sabbasuddhiyā.  
 
5906. Tadā pasanno sugate pabbajiṃ anagāriyaṃ,  

moggallāno ācariyo upajjho5 sārisambhavo.  

                                                   
1 seṭṭhaṃ buddhassa bhikkhussa - Syā. 
2 tena dhammassavanena - Sī Mu; saddhammassavanena - Ma, Syā. 
3 gottena - Ma. 
4 pacchime bhave - Ma, Syā, PTS. 
5 upajjhā - Ma, Syā; upajjhāyo - PTS.  
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5894. Với đức tin ấy, với sự dứt bỏ, và với sự lắng nghe Giáo Pháp, 
người này phát nguyện vị thế vị tỳ khưu hàng đầu của đức Phật.  
 
5895. Sau khi đã được sung sướng ở mọi nơi và sau khi đã luân hồi ở 
cõi này cõi khác, trong thời vị lai xa xăm người này sẽ đạt được điều 
ước nguyện ấy.  
 
5896. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 
5897. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Koṭṭhita.”  
 
5898. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ, có niệm, có tuệ, định 
tĩnh. Với tâm từ ái, tôi đã phục vụ đấng Chiến Thắng từ đó cho đến hết 
cuộc đời. 
 
5899. Do quả thành tựu của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác ý, 
sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
 
5900. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đã trở thành 
đấng Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 
 
5901. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ấy tôi đã được sung sướng ở 
tất cả các nơi.  
 
5902. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và loài 
người, tôi không đi đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc 
khéo hành trì. 
 
5903. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-lỵ và Bà-la-môn, tôi 
không biết đến gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc khéo hành 
trì. 
 
5904. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đã là thân quyến của đấng 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). Tôi đã được tái sanh trong gia tộc 
Bà-la-môn có tài sản lớn lao ở thành phố Sāvatthī. 
 
5905. Người mẹ tên là Candavatī, người cha của tôi tên là Assalāyana. 
Và đức Phật đã hướng dẫn cha tôi về sự thanh tịnh toàn diện. 
 
5906. Khi ấy, được tịnh tín tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình 
ở đấng Thiện Thệ. Thầy chỉ dạy là vị Moggallāna, thầy tế độ là vị xuất 
thân từ bà Sārī.1 

                                                   
1 Vị xuất thân từ bà Sārī ám chỉ ngài Sāriputta, con trai (putta) của bà Sārī.  
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5907. Kesesu chijjamānesu diṭṭhi chinnā samūlikā,  
nivāsento1 ca kāsāvaṃ arahattamapāpuṇiṃ.  

 
5908. Atthadhammaniruttīsu paṭibhāne ca me mati,  

pabhinnā tena lokaggo etadagge ṭhapesi maṃ.  
 
5909. Asandiddhaṃ vīyākāsiṃ upatissena pucchito,  

paṭisambhidāsu tenāhaṃ aggo sambuddhasāsane.  
 
5910. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
5911. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
5912. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mahākoṭṭhito thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Mahākoṭṭhitattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

538. Uruvelakassapattherāpadānaṃ 
 

5913. Padumuttaro nāma jino sabbalokavidū muni,  
ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhumā.  

 
5914. Ovādako viññāpako tārako sabbapāṇinaṃ,  

desanākusalo buddho tāresi janataṃ bahuṃ.  
 
5915. Anukampako kāruṇiko hitesī sabbapāṇinaṃ,  

sampatte titthiye sabbe pañcasīle patiṭṭhapi.2  
 
5916. Evaṃ nirākulaṃ āsi suññakaṃ titthiyehi ca,  

vicittaṃ arahantehi vasībhūtehi tādihi.  
 
5917. Ratanānaṭṭhapaññāsaṃ uggato so mahāmuni,  

kañcanagghiyasaṅkāso battiṃsavaralakkhaṇo.  

                                                   
1 nivāsanto - Sī Mu. 
2 patiṭṭhayi - Sī Mu, The. A.; patiṭṭhahi - Syā. 
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5907. Khi các sợi tóc đang được cạo, tà kiến đã được chặt đứt tận gốc. 
Và trong khi đang quấn y ca-sa, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán.  
 

5908. Và sự hiểu biết của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và về phép 
biện giải là đã được phân giải; vì thế đấng Cao Cả của thế gian đã thiết 
lập tôi vào vị thế tối thắng. 
 

5909. Được vị Upatissa1 hỏi, tôi đã giải thích không bị lầm lẫn. Vì thế 
tôi đã là vị đứng đầu về các pháp phân tích trong Giáo Pháp của đấng 
Toàn Giác.  
 

5910. 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.  
 

5911. 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. 
 

5912. 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 Mahākoṭṭhita đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Mahākoṭṭhita là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

538. Ký Sự về Trưởng Lão Uruvelakassapa:  
 

5913. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hiền Trí, đấng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu 
Nhãn đã hiện khởi.  
 

5914. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp 
cho nhiều người vượt qua.  
 

5915. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi 
đến. 
 

5916. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo. 
 

5917. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng.  

                                                   
1 Upatissa là tên gọi của ngài Sāriputta lúc còn tại gia (ND).  
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5918. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade,  
tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.  

 
5919. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ brāhmaṇo sādhusammato,  

upecca lokapajjotaṃ assosiṃ dhammadesanaṃ.  
 
5920. Tadā mahāparisatiṃ mahāpurisasāvakaṃ,  

ṭhapentaṃ etadaggamhi sutvāna mudito ahaṃ.  
 
5921. Mahatā parivārena nimantetvā mahājinaṃ,  

brāhmaṇānaṃ sahassena saha dānamadāsahaṃ.  
 
5922. Mahādānaṃ daditvāna abhivādiya nāyakaṃ,  

ekamante1 ṭhito haṭṭho idaṃ vacanamabraviṃ:  
 
5923. Tayi saddhāya me vīra adhikāraguṇena ca,  

parisā mahatī hotu nibbattassa tahiṃ tahiṃ.  
 
5924. Tadā avoca parisaṃ gajagajjitasussaro,  

karavīkaruto satthā etaṃ passatha brāhmaṇaṃ.  
 
5925. Hemavaṇṇaṃ mahābāhuṃ kamalānanalocanaṃ,  

uddhaggatanujaṃ2 haṭṭhaṃ saddhāvantaṃ3 guṇe mama.  
 
5926. Esa patthayate ṭhānaṃ4 sīhaghosassa bhikkhuno,  

anāgatamhi addhāne lacchate taṃ manorathaṃ.  
 
5927. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.  
 
5928. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  

kassapo nāma nāmena5 hessati satthusāvako.  
 
5929. Ito dvenavute kappe ahu satthā anuttaro,  

anūpamo asadiso phusso lokagganāyako.  
 
5930. So ca sabbaṃ tamaṃ hantvā vijaṭetvā mahājaṭaṃ,  

vassate amataṃ vuṭṭhiṃ tappayanto sadevakaṃ.  
 
5931. Tadā hi bārāṇasiyaṃ rājāpaccā ahumhase,  

bhātaromha tayo sabbe saṃvissatthā va6 rājino.  

                                                   
1 ekamantaṃ - Ma, Syā, PTS.   4 patthayi taṃ ṭhānaṃ - Syā. 
2 udaggatanujaṃ - Ma, PTS.  5 gottena - Ma. 
3 saddhavantaṃ - Ma.   6 saṃvisaṭṭhāva - Ma. 
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5918. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua.  
 
5919. Khi ấy, là người Bà-la-môn được công nhận là tốt lành ở tại 
Haṃsavatī, tôi đã đi đến gặp đấng Quang Đăng của thế gian và đã lắng 
nghe việc thuyết giảng Giáo Pháp.  
 
5920. Khi ấy, Ngài đang thiết lập vị Thinh Văn, là bậc đại nhân, có hội 
chúng lớn vào vị thế tối thắng. Tôi đã lắng nghe và đã trở nên hoan hỷ.  
 
5921. Tôi đã thỉnh mời đấng Chiến Thắng vĩ đại cùng với đoàn tùy tùng 
đông đảo. Cùng với một ngàn vị Bà-la-môn, tôi đã dâng cúng vật thí.  
 
5922. Sau khi dâng cúng cuộc đại thí, tôi đã đảnh lễ đấng Lãnh Đạo rồi 
đã đứng ở một bên. Được mừng rỡ, tôi đã nói lời nói này:  
 
5923. “Bạch đấng Anh Hùng, với đức tin của con ở Ngài và với công 
đức của việc làm hướng thượng, mong sao con luôn có được hội 
chúng đông đảo khi sanh ra ở nơi này nơi khác.” 
 
5924. Khi ấy, với âm điệu ngọt ngào được rống lên bởi loài voi, được 
hót lên bởi loài chim karavīka, bậc Đạo Sư đã nói với hội chúng rằng: 
“Các ngươi hãy nhìn xem người Bà-la-môn này. 
 
5925. (Người này) có màu da vàng chói, có cánh tay lực lưỡng, có 
khuôn mặt và ánh mắt như đóa hoa sen, có lông dựng đứng sanh lên 
ở cơ thể, được mừng rỡ, có niềm tin vào đức hạnh của Ta.  
 
5926. Người này phát nguyện vị thế của vị tỳ khưu có âm thanh của 
loài sư tử. Trong thời vị lai xa xăm người này sẽ đạt được điều ước 
nguyện ấy.  
 
5927. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 
5928. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Kassapa.”  
 
5929. Trước đây chín mươi hai kiếp, đã có đấng Đạo Sư, bậc Vô 
Thượng, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Phussa, không có vị tương tợ, không 
có ai sánh bằng.  
 
5930. Và sau khi đã tiêu diệt tất cả sự tăm tối, đã tháo gở mối rối rắm 
lớn lao, trong lúc làm hài lòng thế gian luôn cả chư Thiên, Ngài đã đổ 
mưa cơn mưa Bất Tử. 
 
5931. Chính vào lúc ấy, chúng tôi đã là hàng hậu duệ của đức vua ở 
thành Bārāṇasī. Tất cả ba anh em chúng tôi đều được thân cận đối với 
đức vua.  
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5932. Vīraṅgarūpā balino saṅgāme aparājitā,  
tadā kupitapaccanto amhe āha mahīpati.  

 

5933. Etha gantvāna paccantaṃ sodhetvā aṭavībalaṃ,  
khemaṃ me vījitaṃ katvā punarethā ti1 bhāsatha.  

 

5934. Tato mayaṃ avocumha yadi deyyāsi nāyakaṃ,  
upaṭṭhānāya amhākaṃ sādhayissāma vo tato.  

 

5935. Tato mayaṃ laddhavarā bhūmipālena pesitā,  
nikkhittasatthaṃ paccantaṃ katvā punarupecca taṃ.  

 

5936. Yācitvā satthupaṭṭhānaṃ rājānaṃ lokanāyakaṃ,  
munivīraṃ labhitvāna yāvajīvaṃ yajimha taṃ.  

 

5937. Mahagghāni ca vatthāni paṇītāni rasāni ca,                     
senāsanāni rammāni bhesajjāni hitāni ca.  

 

5938. Datvā sasaṃghassa mune2 dhammenuppāditāni no,  
sīlavanto kāruṇikā bhāvanāyuttamānasā.  

 

5939. Sadā3 paricaritvāna mettacittena nāyakaṃ,  
nibbute tamhi lokagge pūjaṃ katvā yathābalaṃ.  

 

5940. Tato cutā santusitaṃ gatā tattha mahāsukhaṃ,  
anubhūtā mayaṃ sabbe buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

5941. Māyākāro yathā raṅge4 dasseti vikatī bahū,5  
tathā bhave bhamantohaṃ videhādhipatī ahuṃ.  

 

5942. Guṇācelassa vākyena micchādiṭṭhigatāsayo,  
narakammaggamārūḷho rujāya6 mama dhītuyā.  

 

5943. Ovādaṃ nādiyitvāna brahmunā nāradenahaṃ,  
bahudhā sāsito7 santo diṭṭhaṃ hitvāna pāpikaṃ.  

 

5944. Pūrayitvā visesena dasakammapathānahaṃ,  
hitvāna dehamagamiṃ saggaṃ sabhavanaṃ yathā.  

 

5945. Pacchimabhave sampatte8 brahmabandhu ahosahaṃ,  
bārāṇasiyaṃ phitāyaṃ jāto vippamahākule.  

 

5846. Maccuvyādhijarābhīto jahitvāna mahādhanaṃ,9  
nibbānaṃ padamesanto jaṭilesu paribbajiṃ.  

                                                   
1 puna dethāti - Ma.   6 rucāya - Ma, Syā; rūpāsa - The. A.  
2 sasaṅghamunino - Ma, Syā.   7 saṃsito - Ma. 
3 saddhā - Ma.     8 pacchime bhave sampatte - Ma. 
4 laddho - Syā, PTS.      pacchime bhavasampatte - Syā, PTS. 
5 vikatiṃ bahuṃ - Ma, Syā, PTS.  9 ogāhetvā mahāvanaṃ - Ma, Syā.  
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5932. Chúng tôi có cơ thể và dáng vóc của vị anh hùng, có sức mạnh, 
không bị đánh bại ở chiến trường. Khi ấy, vùng biên địa bị dấy loạn, vị 
lãnh chúa đã nói với chúng tôi rằng:  
 

5933. “Này các con, hãy đi đến vùng biên địa, hãy càn quét lực lượng 
lục lâm, hãy làm cho vương quốc của ta được thanh bình, rồi hãy 
quay trở về và trình báo.” 
 

5934. Do đó, chúng tôi đã nói rằng: “Nếu bệ hạ có thể ban đấng Lãnh 
Đạo cho chúng con về việc hộ độ, do việc đó chúng con sẽ làm tốt 
nhiệm vụ cho bệ hạ.” 
 

5935. Do đó, chúng tôi đã đạt được điều ân huệ. Được phái đi bởi vị 
quân vương, chúng tôi đã làm cho vùng biên địa buông khí giới và đã đi 
đến gặp đức vua lần nữa.  
 

5936. Chúng tôi đã thỉnh cầu đức vua về việc hộ độ bậc Đạo Sư và đã 
đạt được đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Hiền Trí Anh Hùng, chúng tôi 
đã cung phụng Ngài cho đến hết cuộc đời.  
 

5937. (Chúng tôi đã dâng cúng) các tấm vải vô cùng giá trị, các vị nếm 
thượng hạng, các chỗ nằm ngồi đáng yêu, và các dược phẩm có lợi ích.  
 

5938. Sau khi dâng cúng đến bậc Hiền Trí cùng với Hội Chúng các 
phẩm vật được phát sanh đúng pháp của chúng tôi, chúng tôi là những 
người có giới, có lòng bi mẫn, có tâm gắn bó với sự tu tập.  
 

5939. Chúng tôi đã luôn luôn phục vụ đấng Lãnh Đạo với tâm từ ái. Khi 
bậc Cao Cả của thế gian ấy Niết Bàn, chúng tôi đã cúng dường tùy theo 
năng lực.  
 

5940. Mệnh chung từ nơi ấy, tất cả chúng tôi đã đi đến cõi trời Đẩu 
Suất, đã thọ hưởng sự an lạc lớn lao ở tại nơi ấy; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 
 

5941. Giống như người làm trò ảo thuật ở sân khấu biểu diễn nhiều 
hình thức, tương tợ như thế trong khi xoay vần ở hiện hữu tôi đã là vị 
chúa tể xứ Videha.  
 

5942. 5943. Có thiên hướng tà kiến theo lời nói của đạo sĩ lõa thể tên 
Guṇa, tôi đã bước lên đạo lộ đi địa ngục. Tôi đã không chấp nhận lời 
khuyên nhủ của người con gái của tôi là Rujā. Trong khi được chỉ dạy 
theo nhiều cách thức bởi đấng Phạm Thiên Nārada, tôi đã từ bỏ tà kiến 
ác xấu.  
 

5944. Sau khi đã làm tròn đủ mười đường lối về nghiệp (thiện) một 
cách đặc biệt, tôi đã từ bỏ xác thân và đã đi đến cõi trời như là (đi đến) 
nhà của chính mình. 
 

5945. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đã là thân quyến của đấng 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). Tôi đã được sanh ra trong đại gia 
tộc Bà-la-môn ở thành phố Bārāṇasī thịnh vượng. 
 

5846. Bị hãi sợ về sự chết, sự bệnh, và sự già, tôi đã từ bỏ tài sản lớn 
lao, trong lúc tầm cầu đạo lộ Niết Bàn, tôi đã xuất gia ở những đạo sĩ 
tóc bện.  
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5947. Tadā dve bhātaro mayhaṃ pabbajiṃsu mayā saha,  
uruvelāyaṃ māpetvā assamaṃ nivasiṃ ahaṃ.  

 

5948. Kassapo nāma gottena uruvelanivāsiko,1  
tato me āsi paññatti uruvelakassapo iti.  

 

5949. Nādīsakāse bhātā me nādīkassapasavhayo,  
āsī sakāsanāmena gayāya gayakassapo.2  

 

5950. Dve satāni kaniṭṭhassa tīṇi majjhassa bhātuno,  
mama pañcasatānūnā sissā sabbe mamānugā.  

 

5951. Tadā upecca maṃ buddho katvā nānāvidhāni me,3  
pāṭihīrāni lokaggo vinesi narasārathi.  

 

5952. Sahassaparivārena ahosiṃ ehibhikkhuko,  
teheva saha sabbehi arahattamapāpuṇiṃ.  

 

5953. Te cevaññe ca bahavo sissā maṃ parivārayuṃ,  
sāsituṃ ca samatthohaṃ tato maṃ isisattamo.  

 

5954. Mahāparisabhāvasmiṃ etadagge ṭhapesi maṃ,  
aho buddhe kataṃ kāraṃ saphalaṃ me ajāyatha.  

 

5955. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5956. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5957. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Uruvelakassapo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Uruvelakassapattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

539. Rādhattherāpadānaṃ 
  

5958. Padumuttaro nāma jino sabbalokavidū muni,  
ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhumā.  

 

5959. Ovādako viññāpako tārako sabbapāṇinaṃ,  
desanākusalo buddho tāresi janataṃ bahuṃ.  

                                                   
1 uruveḷāya nīvasiṃ - Syā; uruveḷā-nivāsitā - PTS. 
2 gayāyaṃ gayākassapo - Ma. 
3 katvāna vividhāni me - Ma, Syā. 
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5947. Khi ấy, hai người em trai của tôi đã xuất gia cùng với tôi. Tôi đã 
tạo dựng khu ẩn cư ở tại Uruvelā và đã cư ngụ (ở đó).  
 

5948. Kassapa là tên theo gia tộc và là người cư trú ở Uruvelā, do đó đã 
có sự định đặt tên cho tôi là Uruvelakassapa. 
 

5949. Người em trai của tôi ở lân cận khu vực Nādī có tên là 
Nādīkassapa và (người em trai) ở lân cận khu vực Gayā có tên là 
Gayākassapa. 
 

5950. Người (em trai) nhỏ nhất có hai trăm, người em trai giữa có ba 
trăm, tôi có năm trăm đệ tử không thiếu sót, tất cả đều đi theo (sự 
hướng dẫn của) tôi.  
 

5951. Khi ấy, đức Phật đã đi đến gặp tôi và đã thực hiện đối với tôi 
những phép kỳ diệu nhiều loại khác nhau. Đấng Cao Cả của thế gian, 
bậc Điều Phục Nhân đã hướng dẫn cho tôi.  
 

5952. Cùng nhóm tùy tùng một ngàn người, tôi đã trở thành vị tỳ khưu 
theo lối “được gọi đến.” Cùng với tất cả các vị ấy, tôi đã thành tựu phẩm 
vị A-la-hán.  
 

5953. 5954. Các vị ấy và luôn cả nhiều người đệ tử khác đã tháp tùng 
theo tôi. Và tôi có khả năng để chỉ dạy. Do đó trong sự hiện diện của đại 
chúng, bậc Ẩn Sĩ tối thượng đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng. Ôi việc 
tôn kính đã được thực hiện ở đức Phật đã có quả báu sanh lên cho tôi! 
 

5955. 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.  
 

5956. 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. 
 

5957. 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 Uruvelakassapa đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Uruvelakassapa là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

539. Ký Sự về Trưởng Lão Rādha:  
  
5958. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hiền Trí, đấng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu 
Nhãn đã hiện khởi.  
 

5959. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp 
cho nhiều người vượt qua.  
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5960. Anukampako kāruṇiko hitesī sabbapāṇinaṃ,  
sampatte titthiye sabbe pañcasīle patiṭṭhapi.  

 
5961. Evaṃ nirākulaṃ āsi suññakaṃ1 titthiyehi ca,  

vicittaṃ arahantehi vasībhūtehi tādihi.  
 
5962. Ratanānaṭṭhapaññāsaṃ uggato so mahāmuni,  

kañcanagghiyasaṅkāso battiṃsavaralakkhaṇo.  
 
5963. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade,  

tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.  
 
5964. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ brāhmaṇo mantapāragū,  

upecca taṃ naravaraṃ assosiṃ dhammadesanaṃ.  
 
5965. Paññāpentaṃ mahāvīraṃ parisāsu visāradaṃ,  

paṭibhāṇeyyakaṃ bhikkhuṃ etadagge vināyakaṃ.  
 
5966. Tadāhaṃ kāraṃ katvāna sasaṅghe lokanāyake,  

nipacca sirasā pāde taṃ ṭhānamabhipatthayiṃ.  
 
5967. Tato maṃ bhagavā āha siṅgīnikkhasamappabho,  

sarena rajanīyena kilesamalahārinā.  
 
5968. “Sukhī bhavassu dīghāyu sijjhataṃ2 paṇidhī tava,  

sasaṅghe me kataṃ kāraṃ atīva vipulaṃ tayā.  
 
5969. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.  
 
5970. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  

rādhoti nāmadheyyena hessati satthusāvako.  
 
5971. Sa te hetuguṇe tuṭṭho sakyaputto narāsabho,  

paṭibhāṇeyyakānaggaṃ paññāpessati nāyako.”  
 
5972. Taṃ sutvā mudito hutvā yāvajīvaṃ tadā jinaṃ,  

mettacitto paricariṃ sato paññāsamāhito.  
 
5973. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

                                                   
1 suññataṃ - Ma, PTS. 
2 sijjhatu - Ma. 
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5960. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi 
đến. 
 
5961. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo. 
 
5962. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng.  
 
5963. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua.  
 
5964. Khi ấy, là người Bà-la-môn thông suốt về chú thuật ở tại 
Haṃsavatī, tôi đã đi đến gặp bậc Quý Nhân ấy và đã lắng nghe việc 
thuyết giảng Giáo Pháp.  
 
5965. Được tự tin ở nơi các hội chúng, đấng Đại Hùng bậc Hướng Đạo 
đang tuyên bố vị tỳ khưu có tài biện giải ở vào vị thế tối thắng.  
 
5966. Khi ấy, sau khi thể hiện sự tôn kính đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với Hội Chúng, tôi đã quỳ xuống đê đầu ở chân (Ngài) và đã phát 
nguyện vị thế ấy.  
 
5967. Do đó, đức Thế Tôn, vị có ánh sáng tợ như khối vàng đã nói với 
tôi bằng giọng nói thu hút (có khả năng) mang đi các phiền não và ô 
nhiễm rằng:  
 
5968. “Mong sao ngươi có sự an vui, sống thọ. Mong sao ước nguyện 
được thành tựu cho ngươi. Sự tôn kính đã được ngươi thể hiện đến 
Ta cùng Hội Chúng thật vô cùng rộng lớn. 
 
5969. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 
5970. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên gọi là Rādha.  
 
5971. Được hoan hỷ về chủng tử đức hạnh của ngươi, người con trai 
dòng Sakya, bậc Nhân Ngưu, đấng Lãnh Đạo ấy sẽ tuyên bố (ngươi 
là) vị đứng đầu trong số các vị có tài biện giải.”  
 
5972. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ, có niệm, có tuệ, định 
tĩnh. Với tâm từ ái, tôi đã phục vụ đấng Chiến Thắng từ đó cho đến hết 
cuộc đời. 
 
5973. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
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5974. Satānaṃ tīṇikkhattuṃ ca devarajjamakārayiṃ,  
satānaṃ pañcakkhattuṃ ca cakkavattī ahosahaṃ.  

 
5975. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,  

sabbattha sukhito āsiṃ tassa kammassa vāhasā.  

 
5976. Pacchimabhave sampatte giribbajjapuruttame,  

jāto vippakule ’niddhe vikalacchādanāsane,  

 
5977. Kaṭacchubhikkhaṃ pādāsiṃ sāriputtassa tādino,  

yadā jiṇṇo ca vuddho ca tadārāmamupāgamiṃ.  

 
5978. Pabbājenti na maṃ keci1 jiṇṇaṃ dubbalathāmakaṃ,  

tena dīno vivaṇṇaṅgo sokī2 cāsiṃ tadā ahaṃ.  

 
5979. Disvā mahākāruṇiko mamāha so mahāmuni,3  

kimatthaṃ putta sokaṭṭo brūhi te cittajaṃ rujaṃ.  

 
5980. Pabbajjaṃ na labhe vīra svākkhāte tava sāsane,  

tena sokena dīnosmi saraṇaṃ hohi nāyaka.  

 
5981. Tadā bhikkhū samānetvā āpucchi muni sattamo,  

imassa adhikāraṃ ye saranti vyāharantu te.  

 
5982. Sāriputto tadāvoca kāramassa sarāmahaṃ,  

kaṭacchubhikkhaṃ dāpesi piṇḍāya carato mama.  

 
5983. Sādhu sādhu kataññūsi sāriputta imaṃ tuvaṃ,  

pabbājehi dijaṃ vuddhaṃ hessatājāniyo ayaṃ.  

 
5984. Tato alatthaṃ pabbajjaṃ kammavācopasampadaṃ,  

na cireneva kālena pāpuṇiṃ āsavakkhayaṃ.  

 
5985. Sakkaccaṃ munino vākyaṃ suṇomi mudito yato,  

paṭibhāneyyakānaggaṃ tato maṃ ṭhapayī jino.  

                                                   
1 pabbajati na maṃ koci - Ma. 
2 soko - Ma, Syā, PTS. 
3 mamamāha mahāmuni - Ma, Syā. 
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5974. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đã trở thành 
đấng Chuyển Luân Vương năm trăm lần.  
 
5975. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ấy tôi đã được sung sướng ở 
tất cả các nơi. 
 
5976. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đã được sanh ra tại kinh 
thành Giribbajja1 trong gia tộc Bà-la-môn không được sung túc, bị thiếu 
thốn về y phục và thức ăn. 
 
5977. Tôi đã dâng lên một muỗng thức ăn đến vị Sāriputta như thế ấy. 
Đến khi già nua và lớn tuổi, khi ấy tôi đã đi đến tu viện.  
 
5978. Là người già cả yếu đuối không có thể lực, các vị không ai cho tôi 
xuất gia. Vì thế, khi ấy tôi đã trở nên thê thảm, cơ thể bị xuống sắc, có 
sự sầu muộn.  
 
5979. Sau khi nhìn thấy, đấng Đại Bi, bậc Đại Hiền Trí ấy đã nói với tôi 
rằng: “Này con trai, lý do gì khiến ngươi lại bị khổ đau vì sầu muộn. 
Hãy trình bày nỗi khổ đau đã sanh lên ở tâm của ngươi.” 
 
5980. “Bạch đấng Anh Hùng, con không đạt được sự xuất gia trong 
Giáo Pháp khéo được thuyết giảng của Ngài. Vì thế, con trở nên thê 
thảm vì sầu muộn. Bạch đấng Lãnh Đạo, xin Ngài hãy là nơi nương 
nhờ (của con).” 
 
5981. Khi ấy, bậc Hiền Trí tối thượng đã triệu tập các vị tỳ khưu lại và 
đã hỏi rằng: “Những vị nào nhớ được hành động hướng thượng của 
người này, những vị ấy hãy nói lên.” 
 
5982. Khi ấy, vị Sāriputta đã nói rằng: “Con nhớ được hành động của 
người này. Trong khi con đang đi khất thực, ông đã bảo dâng cúng 
một muỗng thức ăn đến con.” 
 
5983. “Lành thay! Lành thay! Này Sāriputta, ngươi quả là người biết 
ơn. Ngươi hãy cho người Bà-la-môn lớn tuổi này xuất gia. Người này 
sẽ là chủng tử tốt.”  
 
5984. Do đó, tôi đã đạt được sự xuất gia và sự tu lên bậc trên với lời 
tuyên ngôn hành sự. Trong thời gian không bao lâu, tôi đã thành tựu sự 
đoạn tận các lậu hoặc. 
 
5985. Vì tôi lắng nghe lời nói của bậc Hiền Trí một cách nghiêm chỉnh, 
do đó đấng Chiến Thắng đã thiết lập tôi là vị đứng đầu trong số các vị có 
tài biện giải.  
                                                   
1 Một tên gọi khác của thành Rājagaha (ND). 
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5986. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5987. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5988. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Rādho thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Rādhattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

540. Mogharājattherāpadānaṃ1 
  

5989. Padumuttaro nāma jino sabbalokavidū muni,  
ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhumā.  

 

5990. Ovādako viññāpako tārako sabbapāṇinaṃ,  
desanākusalo buddho tāresi janataṃ bahuṃ.  

 

5991. Anukampako kāruṇiko hitesī sabbapāṇinaṃ,  
sampatte titthiye sabbe pañcasīle patiṭṭhapi.  

 

5992. Evaṃ nirākulaṃ āsi suññakaṃ titthiyehi ca,  
vicittaṃ arahantehi vasībhūtehi tādihi.  

 

5993. Ratanānaṭṭhapaññāsaṃ uggato so mahāmuni,  
kañcanagghiyasaṅkāso battiṃsavaralakkhaṇo.2  

 

5994. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade,  
tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.  

 

5995. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ kule aññatare ahuṃ,  
parakammāyane yutto natthi me kiñci saṃdhanaṃ.  

 

5996. Paṭikkamanasālāyaṃ vasanto katabhūmiyaṃ,  
aggimujjālayiṃ tattha daḷhaṃ kaṇhāsi sā3 mahi.  

 

5997. Tadā parisatiṃ nātho catusaccappakāsako,  
sāvakaṃ sampakittesi lukhacīvaradhārakaṃ.  

                                                   
1 Catutthavagge aññaṃ mogharājāpadānaṃ vijjati. Theragāthaṭṭhakathāyaṃ tameva 
uddharitvā dassitaṃ. 
2 bāttiṃsavaralakkhaṇo - Ma.  
3 daḷhakaṇhā siyā - Sī Mu, PTS; dayhakaṇhā sisā - Syā. 
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5986. 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.  
 

5987. 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. 
 

5988. 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 Rādha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Rādha là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

540. Ký Sự về Trưởng Lão Mogharāja:  
 

5989. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hiền Trí, đấng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu 
Nhãn đã hiện khởi.1  
 

5990. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp 
cho nhiều người vượt qua.  
 

5991. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi 
đến. 
 

5992. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo. 
 

5993. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng.  
 

5994. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua.  
 

5995. Lúc bấy giờ, tôi đã ở trong một gia đình nọ tại thành Haṃsavatī. 
Bị vướng bận trong sự quán xuyến công việc của người khác, tài sản 
riêng của tôi là không có gì.  
 

5996. Trong khi cư ngụ tại gian nhà nghỉ chân có nền đất đã được sửa 
soạn, tôi đã đốt lên ngọn lửa ở tại nơi ấy (khiến) nền đất ấy đã trở nên 
đen và cứng.  
 

5997. Khi ấy, đấng Bảo Hộ, bậc giảng giải về bốn Sự Thật, đã tán dương 
vị Thinh Văn là vị mặc y thô xấu ở hội chúng. 

                                                   
1 Một câu chuyện khác về vị Mogharājā được tìm thấy ở Phẩm Bốn, ký sự 35.  
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5998. Tassa tamhi guṇe tuṭṭho paṇipacca1 tathāgataṃ,  
lukhacīvaradhāraggaṃ patthayiṃ ṭhānamuttamaṃ.  

 
5999. Tadā avoca bhagavā sāvake padumuttaro,  

passathetaṃ purisakaṃ kucelaṃ tanudehakaṃ.  
 
6000. Pītippasannavadanaṃ saddhādhanasamanvitaṃ,  

uddhaggatanujaṃ haṭṭhaṃ acalaṃ sālapiṇḍikaṃ.2  
 
6001. Eso pattheti taṃ ṭhānaṃ saccasenassa bhikkhuno.  

lukhacīvaradhārissa tassa vaṇṇagatāsayo.3  
 
6002. Taṃ sutvā mudito hutvā nipacca sirasā jinaṃ,  

yāvajīvaṃ subhaṃ kammaṃ karitvā jinasāsane.  
 
6003. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsūpago ahaṃ.  
 
6004. Paṭikkamanasālāyaṃ bhūmidāhakakammunā,  

samasahassaṃ niraye adayhaṃ vedanaṭṭito.  
 
6005. Tena kammāvasesena pañcajātisatānahaṃ,  

manusso kulajo hutvā jātiyā lakkhaṇaṅkito.  
 
6006. Pañcajātisatāneva kuṭṭharogasamappito,  

mahādukkhaṃ anubhaviṃ tassa kammassa vāhasā.  
 
6007. Imasmiṃ bhaddake kappe upariṭṭhaṃ yasassinaṃ,  

piṇḍapātena tappesiṃ pasannamānaso ahaṃ.  
 
6008. Tena kammavisesena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  
 
6009. Pacchimabhave sampatte ajāyiṃ khattiye kule,  

pituno accayenāhaṃ mahārajjasamappito.  
 
6010. Kuṭṭharogābhibhūtohaṃ na ratiṃ na sukhaṃ labhe,  

moghaṃ rajjasukhaṃ4 yasmā mogharājā tato ahaṃ.  
 
6011. Kāyassa dosaṃ disvāna pabbajiṃ anagāriyaṃ,  

bāvarissa dijaggassa sissattaṃ ajjhupāgamiṃ.  
 
6012. Mahatā parivārena upecca naranāyakaṃ,  

apucchiṃ nipuṇaṃ pañhaṃ taṃ vīraṃ vādisūdanaṃ.  

                                                   
1 patipajja - Syā.     3 vaṇṇasitāsayo - Ma.  
2 sālapiṇḍitaṃ - Ma, Syā, PTS.   4 rajjaṃ sukhaṃ - Ma. 
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5998. Hoan hỷ về đức hạnh đó của vị ấy, tôi đã quỳ xuống ở đức Như 
Lai và đã phát nguyện vị thế tối thượng là vị đứng đầu trong số các vị 
mặc y thô xấu.  
 

5999. Do đó, đức Thế Tôn Padumuttara đã nói với các vị Thinh Văn 
rằng: “Các ngươi hãy nhìn xem người nam có y phục thô xấu và thân 
hình gầy ốm này.  
 

6000. (Người này) với khuôn mặt tịnh tín và có sự phỉ lạc, được sở 
hữu tài sản về đức tin, có lông dựng đứng sanh lên ở cơ thể, được 
mừng rỡ, không cử động, có nhúm bông sālā. 
 

6001. Người này phát nguyện vị thế ấy của vị tỳ khưu có được đạo 
binh về sự chân thật và có thiên hướng về hình tướng của vị mặc y 
thô xấu ấy.” 
 

6002. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ và đã quỳ xuống đê 
đầu ở đấng Chiến Thắng. Tôi đã thực hiện việc làm tốt đẹp trong Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thắng cho đến hết cuộc đời.  
 

6003. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
 

6004. Do hành động đốt nền đất ở gian nhà nghỉ chân, tôi đã bị thiêu 
đốt, bị khổ đau về cảm thọ ở địa ngục một ngàn năm. 
 

6005. Do phần dư sót của nghiệp ấy, trong năm trăm kiếp sống dầu đã 
được may mắn sanh ra làm người, tôi đã bị đóng dấu từ lúc mới sanh.  
 

6006. Tôi đã bị nhiễm bệnh phong cùi luôn cả năm trăm kiếp sống. Do 
tác động của nghiệp ấy, tôi đã trải qua khổ đau lớn lao.  
 

6007. Ở vào kiếp Bhadda này, với tâm ý tịnh tín tôi đã làm hài lòng vị 
có danh vọng tối cao bằng món thức ăn.  
 

6008. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
 

6009. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đã được sanh ra trong gia 
tộc Sát-đế-lỵ. Khi cha tôi băng hà, tôi đã được kế thừa vương quốc rộng 
lớn.  
 

6010. Bị bệnh phong cùi chế ngự, tôi không đạt được sự vui sướng và sự 
an lạc. Vì sự sung sướng về vương quốc là rỗng không, cho nên tôi là 
Mogharājā.1  
 

6011. Sau khi nhìn thấy sự xấu xa của thân thể, tôi đã xuất gia vào đời 
sống không gia đình. Tôi đã đi đến làm học trò của vị Bà-la-môn cao cả 
tên Bāvarī. 
 

6012. Cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, tôi đã đi đến gặp đấng Lãnh 
Đạo nhân loại. Tôi đã hỏi đấng Anh Hùng ấy là vị (có khả năng) khuất 
phục người đối đáp một câu hỏi khôn khéo. 
                                                   
1 Mogharājā nghĩa là vị vua (rājā) rỗng không (mogha), rajja là vương quốc, vương 
quyền. 
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6013. Ayaṃ loko paro loko brahmaloko sadevako,  
diṭṭhiṃ1 te nābhijānāti2 gotamassa yasassino.  

 

6014. Evābhikkantadassāviṃ atthī pañhena āgamaṃ,  
kathaṃ lokaṃ avekkhantaṃ maccurājā na passati.  

 

6015. Suññato lokaṃ avekkhassu mogharāja sadā sato,  
attānudiṭṭhiṃ ūhacca evaṃ maccutaro siyā.  

 

6016. Evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ maccurājā na passati,  
iti maṃ abhaṇi buddho sabbarogatikicchako. 

 

6017. Saha gāthāvasānena kesamassuvivajjito,  
kāsāvavatthavasano āsiṃ bhikkhu tathārahā.  

 

6018. Saṃghikesu vihāresu na vasiṃ rogapiḷito,  
mā vihāro padussīti vātarogehi piḷito.3  

 

6019. Saṃkārakūṭā āhitvā4 susānā rathikāhi ca,  
tato saṃghāṭikaṃ katvā dhārayiṃ lukhacīvaraṃ.  

 

6020. Mahābhisakko tasmiṃ me guṇe tuṭṭho vināyako,  
lukhacīvaradhārīnaṃ etadagge ṭhapesi maṃ.  

 

6021. Puññapāpaparikkhīṇo sabbarogavivajjito,  
sikhīva anupādāno nibbāyissamanāsavo.  

 

6022. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

6023. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

6024. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mogharājatthero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Mogharājattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
  

Uddānaṃ   
 
Kaccāno vakkalī thero mahākappinasavhayo  
dabbo kumāranāmo ca bāhiyo koṭṭhito vasī.  
Uruvelakassapo rādho mogharājā ca paṇḍito,  
tīṇi gāthāsatānettha dvāsaṭṭhi ceva piṇḍitā.  
 

Kaccānavaggo catupaññāsamo. 
 

--ooOoo— 
                                                   
1 diṭṭhaṃ no - Sī Mu; diṭṭhiṃ no - Ma; diṭṭhinte - Syā; diṭṭhi no - PTS.  
2 nābhijānāmi - Sī Mu, Ma, Syā, PTS.  
3 vācāyābhisupīḷito - Syā, PTS.   4 āhatvā - Sī Mu, Syā, PTS. 
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6013. Thế giới này, thế giới khác, thế giới Phạm Thiên, luôn cả thế giới 
chư Thiên không biết rõ quan điểm của Ngài, của vị Gotama có danh 
vọng.  
6014. “Bằng cách nào Thần Chết không nhìn thấy người đang suy xét 
về thân này?” Là người có mục đích, tôi đã đi đến với người có sự thấy 
biết vượt trội như vậy bằng câu chất vấn.  
6015. “Này Mogharāja, hãy luôn luôn có niệm. Ngươi hãy suy xét 
thân này là không. Sau khi dẹp bỏ tà kiến về tự ngã,1 như vậy ngươi 
có thể vượt trội Thần Chết.  
6016. Thần Chết không nhìn thấy người đang suy xét về thân này là 
như thế.” Đức Phật, người thầy thuốc chữa tất cả các loại bệnh đã giảng 
cho tôi như vậy.  
6017. Với sự chấm dứt của câu kệ, tôi có râu tóc đã được cạo bỏ, có sự 
mặc lên tấm vải ca-sa, tôi đã trở thành vị tỳ khưu A-la-hán như thế.  
6018. Bị hành hạ bởi căn bệnh, tôi đã không cư ngụ trong các trú xá 
thuộc về hội chúng (nghĩ rằng): “Chớ để trú xá bị dơ bẩn,” tôi đã bị 
hành hạ bởi các cơn bệnh về gió.  
6019. Sau khi đã đem về từ đống rác, từ bãi tha ma, và từ các đường lộ, 
từ đó tôi đã làm nên y hai lớp và tôi đã mặc y thô xấu.  
6020. Hoan hỷ về đức hạnh ấy của tôi, bậc Thầy Thuốc vĩ đại, đấng 
Hướng Đạo đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng trong số các vị mặc y thô 
xấu.  
6021. Có sự đoạn tận thiện và ác, đã được dứt bỏ mọi cơn bệnh, tợ như 
ngọn lửa không còn nhiên liệu, tôi đã Niết Bàn không còn lậu hoặc.  
6022. 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.  
6023. 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. 
6024. 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 Mogharāja đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Mogharāja là phần thứ mười. 
 

--ooOoo— 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Vị Kaccāna, vị trưởng lão Vakkali, vị có tên là Mahākappina, vị Dabba, 
vị có tên là Kumāra, vị Bāhiya, vị Koṭṭhita có năng lực, vị 
Uruvelakassapa, vị Rādha, và bậc trí tuệ Mogharājā. Ở đây có ba trăm 
và luôn cả sáu mươi hai câu kệ đã được gộp chung lại.  
 

Phẩm Kaccāna là phẩm thứ năm mươi bốn. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Xem phần nói về Tùy Ngã Kiến, Paṭisambhidāmagga I - Phân Tích Đạo I, trang 
266-281 (Tam Tạng Pāḷi - Việt tập 37).  




