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LV. BHADDIYAVAGGO 

  
541. Lakuṇṭakabhaddiyattherāpadānaṃ 

  
6025. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,  

ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako.  

 
6026. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ seṭṭhiputto mahādhano,  

jaṅghāvihāraṃ vicaraṃ saṃghārāmamagacchahaṃ.1  

 
6027. Tadā so lokapajjoto dhammaṃ desesi nāyako,  

mañjussarānaṃ pavaraṃ sāvakaṃ abhikittayī.  

 
6028. Taṃ sutvā mudito hutvā kāraṃ katvā mahesino,  

vanditvā satthuno pāde taṃ ṭhānamabhipatthayiṃ.  

 
6029. Tadā buddho viyākāsi saṃghamajjhe vināyako,  

anāgatamhi addhāne lacchase taṃ manorathaṃ.  

 
6030. Satasahasse ito2 kappe okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.  

 
6031. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  

bhaddiyo nāma nāmena hessati satthusāvako.  

 
6032. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 
6033. Dvenavute ito kappe phusso uppajji nāyako,  

durāsado duppasaho sabbalokuttamo jino.  

 
6034. Caraṇena ca sampanno brahā uju patāpavā,  

hitesī sabbapāṇinaṃ3 bahuṃ4 mocesi bandhanā.  
  

                                                   
1 saṅghārāmaṃ agacchahaṃ - Ma, Syā, PTS.  
2 satasahassito - Ma.     
3 sabbasattānaṃ - Ma, Syā, PTS.     4 bahū - PTS. 
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LV. PHẨM BHADDIYA: 

  
541. Ký Sự về Trưởng Lão Lakuṇṭakabhaddiya:  

 
6025. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

 
6026. Vào lúc bấy giờ, tôi là con trai nhà triệu phú có đại tài sản ở tại 
Haṃsavatī. Trong khi đi bộ lang thang, tôi đã đi đến tu viện của Hội 
Chúng.  

 
6027. Khi ấy, bậc Quang Đăng của thế gian, đấng Lãnh Đạo ấy đang 
thuyết giảng Giáo Pháp. Ngài đã tán dương vị Thinh Văn ưu tú trong số 
các vị có giọng nói ngọt ngào. 

 
6028. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ và đã thể hiện sự tôn 
kính đến bậc Đại Ẩn Sĩ. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã 
phát nguyện vị thế ấy.  

 
6029. Khi ấy, đức Phật, đấng Hướng Đạo đã chú nguyện ở giữa hội 
chúng rằng: “Trong thời vị lai xa xăm người này sẽ đạt được điều ước 
nguyện ấy.  

 
6030. 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.  

 
6031. (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 Bhaddiya.”  

 
6032. 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. 

 
6033. Trước đây chín mươi hai kiếp, bậc Lãnh Đạo Phussa, vị khó tiếp 
cận, khó chinh phục, đấng Chiến Thắng tối thượng của tất cả thế gian 
đã hiện khởi.  

 
6034. Là vị hội đủ tánh hạnh, cao thượng, ngay thẳng, có sự huy hoàng, 
là người tầm cầu sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, Ngài đã giải thoát cho 
nhiều người khỏi sự trói buộc.  
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6035. Nandārāmavane tassa ahosiṃ phussakokilo,1  
gandhakuṭisamāsanne ambarukkhe vasāmahaṃ.  

 

6036. Tadā piṇḍāya gacchantaṃ dakkhiṇeyyaṃ jinuttamaṃ,  
disvā cittaṃ pasādetvā mañjunādena kūjahaṃ.2  

 

6037. Rājuyyānaṃ tadā gantvā supakkaṃ kanakattacaṃ,  
ambapiṇḍiṃ3 gahetvāna sambuddhassopanāmayiṃ.  

 

6038. Tadā me cittamaññāya mahākāruṇiko jino,  
upaṭṭhākassa hatthato pattaṃ paggaṇhi nāyako.  

 

6039. Adāsiṃ tuṭṭhacitto ’haṃ4 ambapiṇḍiṃ mahāmune,  
patte pakkhippa pakkhehañjaliṃ katvāna mañjunā.  

 

6040. Sarena rajanīyena savaṇīyena vaggunā,  
vassanto buddhapūjatthaṃ niḷaṃ5 gantvā nipajjahaṃ.  

 

6041. Tadā muditacittaṃ maṃ buddhapemagatāsayaṃ,  
sakuṇagghi upāgantvā ghātayī duṭṭhamānaso.  

 

6042. Tato cutohaṃ tusite anubhotvā mahāsukhaṃ,  
manussayonimāgacchiṃ tassa kammassa vāhasā.  

 

6043. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso,  
kassapo nāma gottena uppajji vadataṃ varo.  

 

6044. Sāsanaṃ jotayitvā so abhibhuyya kutitthiye,  
vinayitvāna veneyye nibbuto so sasāvako.  

 

6045. Nibbute tamhi lokagge pasannā janatā bahū,  
pūjanatthāya buddhassa thūpaṃ kubbanti satthuno.  

 

6046. Sattayojanikaṃ thūpaṃ sattaratanabhūsitaṃ,  
karissāma mahesissa iccevaṃ mantayanti te.  

 

6047. Kikino kāsirājassa tadā senāya nāyako,  
hutvāhaṃ appamāṇassa pamāṇaṃ cetiye vadiṃ.  

 

6048. Tadā te mama vākyena cetiyaṃ yojanuggataṃ,  
akaṃsu naravīrassa nānāratanabhūsitaṃ.  

 

6049. Tena kammena sakatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

                                                   
1 pussakokilo - Syā.     4 haṭṭhacittohaṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 mañjunābhinikūjahaṃ - Ma, Syā, PTS.  
3 ambapiṇḍaṃ - Ma, Syā, PTS.   5 niddaṃ - Syā, PTS. 
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6035. Tôi đã là con chim cu cu cườm ở khu rừng Nandārāma. Tôi sống 
ở cành cây xoài gần hương thất của Ngài.  
 
6036. Khi ấy, sau khi nhìn thấy đấng Chiến Thắng tối thượng, bậc xứng 
đáng cúng dường, đang đi khất thực, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín 
và đã hót lên với tiếng hót ngọt ngào.  
 
6037. Khi ấy, tôi đã đi đến khu vườn của đức vua và đã gắp lấy chùm 
xoài chín muồi có màu da vàng chói rồi đã dâng đến bậc Toàn Giác.  
 
6038. Khi ấy, biết được tâm của tôi, bậc Đại Bi Mẫn, đấng Chiến Thắng, 
bậc Lãnh Đạo đã nhận lấy bình bát từ tay của vị thị giả.  
 
6039. 6040. Với tâm hớn hở, tôi đã dâng cúng chùm xoài đến bậc Đại 
Hiền Trí. Sau khi đặt vào bình bát, tôi đã chắp hai cánh lại đồng thời 
hót lên với tiếng hót ngọt ngào, quyến rũ, êm tai, vui vẻ nhằm mục đích 
cúng dường đức Phật. Rồi tôi đã bay về tổ và nằm xuống.  
 
6041. Khi ấy, tôi đã có tâm hoan hỷ, có thiên hướng yêu mến đức Phật. 
Có con chim ưng với tâm ý xấu xa đã đi đến và đã giết chết tôi.  
 
6042. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã thọ hưởng sự sung sướng lớn lao ở cõi 
trời Đẩu Suất. Do nhờ tác động của nghiệp ấy, tôi đã đi đến nhập vào 
thai của loài người.  
 
6043. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn).  
 
6044. Ngài đã làm chói sáng Giáo Pháp, đã khuất phục các ngoại đạo 
xấu xa, đã huấn luyện những người đáng được huấn luyện, và đã Niết 
Bàn cùng các vị Thinh Văn.  
 
6045. Khi đấng Cao Cả ấy của thế gian đã Niết Bàn, được tịnh tín nhiều 
người tạo nên ngôi bảo tháp nhằm mục đích cúng dường đến đức Phật, 
đến bậc Đạo Sư.  
 
6046. Họ bàn thảo như vầy: “Chúng ta sẽ tạo nên ngôi bảo tháp bảy 
do-tuần được trang hoàng bằng bảy loại châu báu dành cho bậc Đại 
Ẩn Sĩ.” 
 
6047. Khi ấy, tôi đã là vị thống lãnh quân đội của đức vua của xứ Kāsi 
(tên) là Kiki. Tôi đã nói đến việc giảm thiểu kích thước ở ngôi bảo tháp.  
 
6048. Khi ấy, do lời nói của tôi họ đã xây dựng ngôi bảo tháp một do-
tuần được trang hoàng bằng bảy loại châu báu dành cho bậc Anh Hùng 
của nhân loại. 
 
6049. Do nghiệp ấy đã được thực hiện hoàn tất 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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6050. Pacchime ca bhave ’dāni jāto seṭṭhikule ahaṃ,  
sāvatthiyaṃ puravare iddhe phīte mahaddhane.  

 
6051. Purappavese sugataṃ disvā vimhitamānaso,  

pabbajitvāna na ciraṃ arahattamapāpuṇiṃ.  
 
6052. Cetiyassa pamāṇaṃ yaṃ akariṃ tena kammunā,  

lakuṇṭakasarīrohaṃ jāto paribhavāraho.  
 
6053. Sarena madhurenāhaṃ pūjetvā isisattamaṃ,  

mañjussarānaṃ bhikkhūnaṃ aggattamanupāpuṇiṃ.  
 
6054. Phaladānena buddhassa guṇānussaraṇena ca,  

sāmaññaphalasampanno viharāmi anāsavo.  
 
6055. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
6056. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
6057. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Lakuṇṭakabhaddiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Lakuṇṭakabhaddiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

542. Kaṅkhārevatattherāpadānaṃ 
  

6058. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,  
ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako.  

 
6059. Sīhahanu brahmagiro haṃsadundūbhinissaro,1  

nāgavikkantagamano candasūrādhikappabho.2  
 
6060. Mahāmati mahāvīro mahājhāyī mahābalo,3 

mahākāruṇiko nātho mahātamapanūdano.4 

                                                   
1 haṃsadundubhinissano - Ma; ...nisāvano - Syā; ...nissavano, PTS. 
2 candasūrādikappabho - Ma, Syā.  
3 mahāgati - Syā; mahāhito - PTS. 
4 mahātamavidhaṃsano - Syā; mahātamanisūdano - PTS.  
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6050. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở tại kinh thành 
Sāvatthī. 
 

6051. Sau khi nhìn thấy đấng Thiện Thệ ở lối đi vào thành phố, tôi đã 
có tâm ý sửng sốt. Sau khi xuất gia không lâu, tôi đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hán.  
 

6052. Do hành động tôi đã làm về kích thước của ngôi bảo tháp, tôi đã 
được sanh ra có thân hình thấp bé, đáng bị khinh thường.  
 

6053. Sau khi cúng dường bậc Ẩn Sĩ tối thượng với giọng hót ngọt 
ngào, tôi đã thành tựu bản thể hàng đầu trong số các vị tỳ khưu có 
giọng nói ngọt ngào.  
 

6054. Do việc dâng cúng trái cây và sự tưởng nhớ đến đức hạnh của đức 
Phật, tôi được thành tựu quả vị Sa-môn, tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

6055. 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.  
 

6056. 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. 
 

6057. 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 Lakuṇṭakabhaddiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Lakuṇṭakabhaddiya là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

542. Ký Sự về Trưởng Lão Kaṅkhārevata:  
 

6058. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 
 

6059. Ngài có hàm sư tử, có giọng nói của Phạm Thiên, có âm điệu của 
loài chim thiên nga và tiếng trống, có sự bước đi hùng dũng của loài 
rồng, có ánh sáng vượt trội mặt trăng và mặt trời.  
 

6060. Bậc Đại Trí, đấng Đại Hùng là có thiền chứng lớn lao, có sức 
mạnh lớn lao. Bậc Đại Bi, đấng Bảo Hộ là có sự xua đi màn tăm tối lớn 
lao.  

                                                   
1 Lakuṇṭakabhaddiya nghĩa là “vị tên Bhaddiya thấp lùn (lakuṇṭaka).” 
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6061. Sa kadāci tilokaggo veneyye vinayaṃ bahu,1  
dhammaṃ desesi sambuddho sattāsayavidū muni.  

 
6062. Jhāyiṃ jhānarataṃ vīraṃ upasantaṃ anāvilaṃ,  

vaṇṇayanto parisatiṃ tosesi2 janataṃ jino.  

 
6063. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ brāhmaṇo vedapāragū,  

dhammaṃ sutvāna mudito taṃ ṭhānamabhipatthayiṃ.  

 
6064. Tadā jino viyākāsi saṅghamajjhe vināyako,  

mudito hohi tvaṃ brahme lacchase taṃ manorathaṃ.  

 
6065. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.  

 
6066. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  

revato nāma nāmena hessasi3 satthusāvako.  

 
6067. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 
6068. Pacchime ca bhave dāni jātohaṃ koliye pure,  

khattiye kulasampanne iddhe phīte mahaddhane.  

 
6069. Yadā kapilavatthusmiṃ buddho dhammamadesayi,  

tadā pasanno sugate pabbajiṃ anagāriyaṃ.  

 
6070. Kaṅkhā me bahulā āsi kappākappe tahiṃ tahiṃ,  

sabbaṃ taṃ vinayī buddho desetvā dhammamuttamaṃ.  

 
6071. Tatohaṃ tiṇṇasaṃsāro sadā jhānasukhe rato,  

viharāmi tadā buddho maṃ disvā etadabravi:  

 
6072. Yā kāci kaṅkhā idha vā huraṃ vā,  

sakavediyā vā paravediyā vā,  
ye jhāyino tā pajahanti sabbā  
ātāpino brahmacariyaṃ carantā.   

                                                   
1 bahuṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 toseti - Syā, PTS.    3 hessati - Ma. 
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6061. Có lần nọ, đấng Cao Cả của tam giới ấy, bậc Toàn Giác, đấng 
Hiền Trí, vị hiểu biết về thiên hướng của chúng sanh, trong lúc đang 
huấn luyện cho nhiều người đáng được huấn luyện, Ngài đã thuyết 
giảng Giáo Pháp.  
 
6062. Trong lúc tán dương ở hội chúng về vị anh hùng có thiền chứng, 
thỏa thích về thiền, an tịnh, không bị chộn rộn, đấng Chiến Thắng đã 
làm cho dân chúng được hoan hỷ. 
 
6063. Khi ấy, tôi đã là vị Bà-la-môn thông suốt các bộ Vệ Đà ở thành 
Haṃsavatī. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp, được hoan hỷ tôi đã phát 
nguyện vị thế ấy.  
 
6064. Lúc bấy giờ, đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo đã chú nguyện ở 
giữa hội chúng rằng: “Này Bà-la-môn, ngươi hãy hoan hỷ, ngươi sẽ 
đạt được điều ước nguyện ấy.  
 
6065. 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.  
 
6066. (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 Revata.”  
 
6067. 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. 
 
6068. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở 
thành Koliya, được thành tựu gia tộc Sát-đế-lỵ sung túc, thịnh vượng, 
có tài sản lớn lao. 
 
6069. Vào lúc đức Phật đã thuyết giảng Giáo Pháp ở Kapilavatthu, khi 
ấy được tịnh tín ở đấng Thiện Thệ, tôi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. 
 
6070. Tôi đã có nhiều sự hoài nghi về điều được phép và không được 
phép, ở việc này việc nọ. Sau khi thuyết giảng về Giáo Pháp tối thượng, 
đức Phật đã hướng dẫn tất cả các điều ấy.  
 
6071. Do đó, tôi đã vượt qua luân hồi và tôi sống luôn luôn được thỏa 
thích trong sự an lạc của thiền. Khi ấy, đức Phật, sau khi nhìn thấy tôi, 
Ngài đã nói điều này:  
 
6072. “Bất cứ điều hoài nghi nào ở nơi đây hoặc ở cõi khác, do sự hiểu 
biết của chính mình hoặc do sự hiểu biết của người khác, những vị 
nào có thiền chứng, có sự tinh cần, đang thực hành Phạm hạnh, dứt 
bỏ tất cả những hoài nghi ấy.”  
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6073. Satasahasse kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,  
sumutto saravegova kilese jhāpayī1 mama.  

 

6074. Tato jhānarataṃ disvā buddho lokantagū muni,  
jhāyīnaṃ bhikkhūnaṃ aggo paññāpesi2 mahāmati.  

 

6075. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

6076. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

6077. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kaṅkhārevato thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Kaṅkhārevatattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

543. Sīvalittherāpadānaṃ 
  

6078. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,  
ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako.  

 

6079. Sīlaṃ tassa asaṅkheyyaṃ samādhi vajirūpamo,  
asaṅkheyyaṃ ñāṇavaraṃ vimutti ca anūpamā.  

 

6080. Manujāmaranāgānaṃ brahmānaṃ ca samāgame, 
samaṇabrāhmaṇākiṇṇe dhammaṃ desesi nāyako.  

 

6081. Sasāvakaṃ mahālābhiṃ puññavantaṃ jutindharaṃ,  
ṭhapesi etadaggamhi parisāsu visārado.  

 

6082. Tadāhaṃ khattiyo āsiṃ nagare haṃsasavhaye,  
sutvā jinassa taṃ vākyaṃ sāvakassa guṇaṃ bahuṃ.  

 

6083. Nimantayitvā sattāhaṃ bhojayitvā sasāvakaṃ,  
mahādānaṃ daditvāna taṃ ṭhānamabhipatthayiṃ.  

 

6084. Tadā maṃ vinataṃ pāde disvāna purisāsabho,  
sussarena mahāvīro idaṃ vacanamabravī. 

                                                   
1 jhāpayiṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 paññāpeti - Ma. 
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6073. 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. 
 

6074. Do đó, sau khi nhìn thấy tôi được thỏa thích trong thiền, đức 
Phật, vị đã đi đến tận cùng của thế giới, bậc Hiền Trí, đấng Đại Trí đã 
tuyên bố tôi là đứng đầu trong số các vị tỳ khưu có thiền chứng.  
 

6075. 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.  
 

6076. 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. 
 

6077. 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 Kaṅkhārevata1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Kaṅkhārevata là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

543. Ký Sự về Trưởng Lão Sīvali:  
 

6078. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 
 

6079. Giới của vị ấy là không thể đo lường, định được sánh với kim 
cương, trí tuệ cao quý là không thể ước lượng, và sự giải thoát là không 
có tương đương.  
 

6080. Ở cuộc hội họp của loài người, chư Thiên, các loài rồng và các 
đấng Phạm Thiên, được đông đảo các vị Sa-môn và Bà-la-môn, bậc 
Lãnh Đạo đã thuyết giảng Giáo Pháp. 
 

6081. Được tự tin ở nơi các hội chúng, Ngài đã thiết lập vị Thinh Văn có 
lợi lộc nhiều, có phước báu rạng ngời vào vị thế tối thắng.  
 

6082. Khi ấy, tôi đã là vị Sát-đế-lỵ ở thành phố tên là Haṃsā. Tôi đã 
nghe được lời nói ấy của đấng Chiến Thắng (nói) về nhiều đức hạnh của 
vị Thinh Văn.  
 

6083. Tôi đã thỉnh mời và đã cung cấp vật thực đến Ngài cùng với các 
vị Thinh Văn trong bảy ngày. Sau khi cúng dường cuộc đại thí, tôi đã 
phát nguyện vị thế ấy.  
 

6084. Khi ấy, sau khi nhìn thấy tôi khom mình ở bàn chân, bậc Nhân 
Ngưu đấng Đại Hùng với âm điệu dịu dàng đã nói lời nói này. 

                                                   
1 Kaṅkhārevata nghĩa là “vị Revata có sự hoài nghi (kaṅkhā).” 
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6085. Tato jinassa vacanaṃ sotukāmā mahājanā,  
devadānavagandhabbā brahmāno ca mahiddhikā.  

 

6086. Samaṇabrāhmaṇā ceva namassiṃsu katañjalī,  
namo te purisājañña namo te purisuttama.  

 

6087. Khattiyena mahādānaṃ dinnaṃ sattāhikaṃ hi vo,1  
sotukāmā phalaṃ tassa vyākarohi mahāmune.  

 

6088. Tato avoca bhagavā suṇātha mama bhāsitaṃ,  
appameyyamhi buddhamhi saṅghamhi suppatiṭṭhitā.2  

 

6089. Dakkhiṇā tāya ko vattā appameyyaphalā hi sā,  
apicesa mahābhogo ṭhānaṃ pattheti uttamaṃ.  

 

6090. Lābhī vipulalābhānaṃ yathā bhikkhu sudassano,  
tathāhampi bhaveyyanti lacchatetaṃ anāgate.  

 

6091. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.  

 

6092. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  
sīvali nāma nāmena hessati satthusāvako.  

 

6093. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsūpago ahaṃ.  

 

6094. Ekanavute ito kappe vipassī lokanāyako,  
uppajji cārunayano3 sabbadhammavipassako.  

 

6095. Tadāhaṃ bandhumatiyaṃ kulassaññatarassa ca,  
dayito patthito4 ceva āsiṃ kammantavyāvaṭo.5  

 

6096. Tadā aññataro pūgo vipassissa mahesino,  
parivesaṃ akāresi6 mahantamativissutaṃ.  

 

6097. Niṭṭhite ca mahādāne dadaṃ7 khajjakasaṃhitaṃ,8  
navaṃ dadhiṃ madhuṃ ceva vicinaṃ neva addasa.9  

 

6098. Tadāhaṃ taṃ gahetvāna navaṃ dadhiṃ madhumpi ca,  
kammassāmigharaṃ gacchiṃ tamesantā mamaddasuṃ.  

                                                   
1 sattāhikampi vo - Ma; sattahakādhikaṃ - Syā; sattāhikaṃ vibho - PTS. 
2 patiṭṭhitā - Ma, Syā.    7 daduṃ - Ma, Syā. 
3 cārudassano - Ma.    8 khajjakasañhitaṃ - Ma. 
4 passito - Ma; vuṭṭhito - Syā.      khajjakasaññutaṃ - Syā, PTS. 
5 vāvaṭo - Ma.      9 addasuṃ - Ma, Syā.     
6 akārayi - Ma.         addasaṃ - PTS. 
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6085. Do đó, có ước muốn được nghe lời nói của đấng Chiến Thắng, 
đám đông người gồm có chư Thiên, A-tu-la, Càn-thát-bà, và các đấng 
Phạm Thiên có đại thần lực.  
 
6086. Luôn cả các vị Sa-môn và Bà-la-môn đã chắp tay lên lễ bái rằng: 
“Bạch đấng Siêu Nhân, xin kính lễ Ngài. Bạch đấng Tối Thượng Nhân, 
xin kính lễ Ngài. 
 
6087. Bạch đấng Đại Hiền Trí, cuộc đại thí đã được vị Sát-đế-lỵ dâng 
cúng đến Ngài trọn bảy ngày, xin Ngài hãy chú nguyện quả báu cho 
vị ấy, (chúng tôi) có ước muốn được nghe.”  
 
6088. 6089. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Các ngươi hãy lắng 
nghe lời nói của Ta. Sự cúng dường đã khéo được thiết lập ở đức Phật 
vô lượng, ở Hội Chúng, ai là người thông báo rằng chính việc cúng 
dường ấy là có quả báu vô lượng? Và luôn cả người có của cải dồi 
dào này cũng phát nguyện vị thế tối thượng rằng: 
 
6090. ‘Giống như vị tỳ khưu Sudassana là có lợi lộc trong số các vị có 
lợi lộc dồi dào, mong rằng ta cũng có thể được tương tợ như thế,’ 
(người này) sẽ đạt được điều ấy trong ngày vị lai.  
 
6091. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 
6092. (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 Sīvali.”  
 
6093. 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. 
 
6094. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī 
là vị có ánh mắt thu hút, vị thấy rõ tất cả các pháp đã hiện khởi.  
 
6095. Lúc bấy giờ, tôi đã bị bận rộn với việc buôn bán, là người được 
cảm tình và còn được mong mỏi nữa của một gia đình nọ ở tại thành 
Bandhumatī. 
 
6096. Khi ấy, có hội đoàn nọ đã thực hiện bữa ăn lớn lao vô cùng nổi 
tiếng đến bậc Đại Ần Sĩ Vipassī.  
 
6097. Và khi cuộc đại thí được hoàn tất, họ đã dâng cúng món bánh 
tổng hợp. Trong lúc tìm kiếm, người ta vẫn không nhìn thấy sữa đông 
tươi và luôn cả mật ong nữa. 
 
6098. Khi ấy, tôi đã cầm lấy sữa đông tươi ấy luôn cả mật ong rồi đã đi 
đến nhà của người chủ công việc. Trong lúc tìm kiếm vật ấy, họ đã nhìn 
thấy tôi.  
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6099. Sahassampi datvāna nālabhiṃsu ca taṃ dvayaṃ,  
tatohaṃ evaṃ cintesiṃ netaṃ hessati orakaṃ.  

 
6100. Yathā ime janā sabbe sakkaronti tathāgataṃ,  

ahampi kāraṃ kassāmi1 sasaṅghe lokanāyake.  
 
6101. Tadāhamevaṃ cintetvā dadhiṃ madhuñca ekato,  

madditvā lokanāthassa sasaṅghassa adāsahaṃ.  
 
6102. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsaṃ agacchahaṃ.  
 
6103. Punāhaṃ bārāṇasiyaṃ rājā hutvā mahāyaso,  

sattukassa tadā ruṭṭho2 dvārarodhaṃ akārayiṃ.  
 
6104. Tadā sapattino3 ruddhā sattāhaṃ4 rakkhitā ahuṃ,  

tato tassa vipākena papatiṃ5 nirayaṃ bhūsaṃ.  
 
6105. Pacchime ca bhave dāni jātohaṃ koliye pure,  

suppavāsā ca me mātā mahālilicchavī pitā.  
 
6106. Khattiye puññakammena dvārarodhassa vāhasā,  

sattavassāni nivasiṃ mātukucchimhi dukkhito.  
 
6107. Sattāhaṃ dvāramūḷhohaṃ mahādukkhasamappito,  

mātā me chandadānena evamāsi sudukkhitā.  
 
6108. Suvatthitohaṃ nikkhanto buddhena anukampito,  

nikkhantadivaseyeva pabbajiṃ anagāriyaṃ.  
 
6109. Upajjhā6 sāriputto me moggallāno mahiddhiko,  

kese oropayanto me anusāsi mahāmati.  
 
6110. Kesesu chijjamānesu arahattamapāpuṇiṃ,  

devā nāgā manussā ca paccaye upanenti me.  
 
6111. Padumuttaranāthañca vipassiñca vināyakaṃ,  

yaṃ pūjayiṃ pamudito paccayehi visesato.  

                                                   
1 karissāmi - Syā, PTS.    5 pāpatiṃ - Ma;   
2 duṭṭho - Ma, Syā; buddho - PTS.     pāpiṭṭhaṃ - Syā; 
3 tapassino - Ma, Syā, PTS.      pāpattaṃ - PTS.  
4 ekāhaṃ - sabbattha.     6 upajjho - Sī Mu; upajjhāyo - Syā. 
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6099. Dầu họ đã xuất ra đến một ngàn nhưng vẫn không nhận được hai 
món ấy. Do đó, tôi đã suy nghĩ như vầy: “Việc này sẽ không là chuyện 
nhỏ. 
 
6100. Giống như tất cả những người này tôn trọng đức Như Lai, thì  
ta cũng sẽ thể hiện sự tôn kính ở nơi đấng Lãnh Đạo Thế Gian cùng 
với Hội Chúng.”  
 
6101. Khi ấy, sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã nghiền nát sữa đông và 
mật ong chung lại rồi đã dâng cúng đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian cùng 
với Hội Chúng. 
 
6102. 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. 
 
6103. Lần khác nữa, tôi đã trở thành vị vua có danh vọng lớn lao ở 
thành Bārāṇasī. Khi ấy, bị bực mình đối với quân thù, tôi đã cho thực 
hiện sự ngăn chận ở cổng thành. 
 
6104. Khi ấy, mọi người cùng với các quân lính đã bị ngăn cản và đã bị 
canh giữ bảy ngày. Sau đó, do kết quả của việc ấy, tôi đã thường xuyên 
bị rơi vào địa ngục.  
 
6105. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở 
thành Koliya. Và mẹ của tôi là Suppavāsā, cha là Mahāli người xứ 
Licchavī.  
 
6106. Do nghiệp phước thiện khi là vị Sát-đế-lỵ và do tác động của việc 
ngăn chận cổng thành, tôi đã sống bảy năm trong bụng mẹ, chịu khổ 
đau.  
 
6107. Trong bảy ngày, tôi đã bị mê man ở cửa (sanh ra), gánh chịu sự 
khổ đau lớn lao. Mẹ của tôi đã bị vô cùng đớn đau như thế do việc bày 
tỏ sự đồng tình (về quyết định ngăn chận cửa thành trong bảy ngày).  
 
6108. Được đức Phật thương tưởng, tôi đã được sanh ra an toàn. Ngay 
vào ngày được hạ sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình.  
 
6109. Thầy tế độ của tôi là vị Sāriputta và vị Moggallāna có đại thần lực. 
Trong khi đang xuống tóc, bậc đại trí đã chỉ dạy cho tôi.  
 
6110. Khi các sợi tóc đang được cạo, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Chư Thiên, các loài rồng, và nhân loại đem lại cho tôi các vật dụng.  
 
6111. Việc tôi đã hoan hỷ cúng dường đến đấng Bảo Hộ Padumuttara và 
đấng Hướng Đạo Vipassī với các vật dụng một cách đặc biệt.  
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6112. Tato tesaṃ visesena1 kammānaṃ vipuluttamaṃ,  
lābhaṃ labhāmi sabbattha vane gāme jale thale.  

 
6113. Revataṃ dassanatthāya yadā yāti vināyako,  

tiṃsabhikkhusahassehi saha lokagganāyako.  
 
6114. Tadā devopanītehi mamatthāya mahāmati,  

paccayehi mahāvīro sasaṅgho lokanāyako.  
 
6115. Upaṭṭhito mayā buddho gantvā revatamaddasa,  

tato jetavanaṃ gantvā etadagge ṭhapesi maṃ.  
 
6116. Lābhīnaṃ sivalī aggo mama sissesu bhikkhavo,  

sabbalokahito satthā kittayī parisāsu maṃ.  
 
6117. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
6118. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
6119. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā sīvalī thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sīvalittherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

544. Vaṅgīsattherāpadānaṃ 
  

6120. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,  
ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako.  

 
6121. Yathāpi sāgare ūmi gagane viya tārakā,  

evaṃ pāvacanaṃ tassa arahantehi cittitaṃ.  
 
6122. Sa devāsuranāgehi manujehi purakkhato,  

samaṇabrāhmaṇākiṇṇe janamajjhe januttamo.  
 
6123. Pabhāhi anurañjento2 lokaṃ3 lokantagū jino,  

vacanena vibodhento veneyyapadumāni so.  

                                                   
1 vipākena - Sī Mu. 
2 anurañjanto - Ma, Syā, PTS.      3 loke - Ma, Syā, PTS. 
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6112. Do đó, với tính chất đặc biệt của các nghiệp ấy, tôi đạt được lợi lộc 
dồi dào và thượng hạng ở mọi nơi, ở rừng rú, ở làng mạc, ở sông nước, 
ở đất liền. 
 

6113. Vào lúc đấng Hướng Đạo ra đi nhằm mục đích thăm viếng vị 
Revata, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian đã ra đi cùng với ba mươi 
ngàn vị tỳ khưu.  
 

6114. Khi ấy, bậc Đại Trí, đấng Đại Hùng, vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng 
với Hội Chúng đã có các vật dụng được chư Thiên đem lại vì sự lợi ích 
cho tôi.  
 

6115. Được tôi phục vụ, đức Phật đã đi đến và thăm viếng Revata. Sau 
đó, Ngài đã đi đến Jetavana và đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng.  
 

6116. Bậc Đạo Sư, nguồn lợi ích của tất cả thế gian, đã tán dương tôi ở 
các hội chúng rằng: “Này các tỳ khưu, trong các đệ tử của Ta, Sivalī là 
vị đứng đầu trong số các vị có được lợi lộc.”  
 

6117. 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.  
 

6118. 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. 
 

6119. 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 Sīvalī đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 
 

Ký sự về trưởng lão Sīvalī là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

544. Ký Sự về Trưởng Lão Vaṅgīsa:  
 

6120. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 
 

6121. Cũng giống như sóng ở biển cả, tợ như các vì sao ở bầu trời, tương 
tợ như thế lời giảng dạy của Ngài được tô điểm bằng các vị A-la-hán.  
 

6122. Ngài đứng đầu chư Thiên, các hàng A-tu-la, các loài rồng, và nhân 
loại. Ngài là bậc tối thượng ở giữa dân chúng có đông đảo các vị Sa-môn 
và Bà-la-môn. 
 

6123. Đấng Chiến Thắng, vị đã đi đến tận cùng của thế giới, đang chiếu 
sáng thế gian bằng các tia sáng. Ngài đang đánh thức những đóa hoa 
sen xứng đáng được dẫn dắt bằng ngôn từ.  



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 2         Bhaddiyavaggo 

 364

6124. Vesārajjehi sampanno catūhi purisuttamo,  
pahīnabhayasārajjo khemappatto visārado.  

 
6125. Āsabhaṃ pavaraṃ ṭhānaṃ buddhabhūmiṃ ca kevalaṃ,  

paṭijānāti lokaggo natthi sañcodako kvaci.  

 
6126. Sīhanādamasambhītaṃ nadato tassa tādino,  

devo naro vā brahmā vā paṭivattā na vijjati.  

 
6127. Desento pavaraṃ dhammaṃ santārento sadevakaṃ,  

dhammacakkaṃ pavatteti parisāsu visārado.  

 
6128. Paṭibhānavataṃ aggaṃ sāvakaṃ sādhusammataṃ,  

guṇaṃ bahuṃ pakittetvā etadagge ṭhapesi taṃ.  

 
6129. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ brāhmaṇo sādhusammato,  

sabbavedavidū jāto vaṅgīso1 vādisūdano.  

 
6130. Upecca taṃ mahāvīraṃ sutvā taṃ dhammadesanaṃ,  

pītivaraṃ paṭilabhiṃ sāvakassa guṇe rato.  

 
6131. Nimantayitvā2 sugataṃ sasaṅghaṃ lokanandanaṃ,  

sattāhaṃ bhojayitvāhaṃ dussehacchādayiṃ tadā.  

 
6132. Nipacca sirasā pāde katokāso katañjalī,  

ekamantaṃ ṭhito haṭṭho santhaviṃ jinamuttamaṃ:  

 
6133. “Namo te vādisaddūla3 namo te purisuttama,4  

namo te sabbalokagga namo te abhayaṅkara.  

 
6134. Namo te māramathana namo te diṭṭhisūdana,  

namo te santisukhada namo te saraṇaṅkara.  

 
6135. Anāthānaṃ bhavaṃ nātho bhītānaṃ abhayappado,  

vissāmabhūmi5 sattānaṃ saraṇaṃ saraṇesinaṃ.  

                                                   
1 vāgīso - Sī Mu, Ma, PTS.   4 isisattama - Ma, Syā. 
2 nimantetvāva - Ma.          5 vissāsaṃ bhūmi - Syā; vissāsabhūmi - PTS. 
3 vādimaddana - Ma; vādisūdana - Syā; vālisaddūla - PTS.      
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6124. Bậc Tối Thượng Nhân được hội đủ bốn pháp tự tín, có sự sợ hãi 
và quyến luyến đã được dứt bỏ, đã đạt đến sự bình an, có lòng tự tín.  
 
6125. Đấng Cao Cả của thế gian chứng tỏ vị thế hùng tráng quý cao và 
toàn bộ nền tảng của bậc đã được giác ngộ, không có tự trách cứ về bất 
cứ điều gì.  
 
6126. Trong khi Ngài là bậc như thế ấy đang rống lên tiếng rống không 
chút hãi sợ của loài sư tử, không có người nào phản bác lại dầu là Thiên 
nhân, hoặc loài người, hay là đấng Phạm Thiên.  
 
6127. Trong khi thuyết giảng Giáo Pháp quý cao, trong khi giúp cho 
(nhân loại) luôn cả chư Thiên vượt qua, bậc tự tín ở nơi các hội chúng 
(đã) chuyển vận bánh xe Chánh Pháp.  
 
6128. Sau khi tán dương vị Thinh Văn đứng đầu trong số các vị có tài 
biện giải được công nhận là tốt lành về nhiều đức hạnh, Ngài đã thiết 
lập vị ấy vào vị thế tối thắng.  
 
6129. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở thành Haṃsavatī, là người Bà-la-
môn được công nhận là tốt lành, là người hiểu biết về tất cả các bộ Vệ-
đà, là vị chúa tể của việc tranh cãi, là bậc có sự tiêu diệt người đối đáp.  
 
6130. Tôi đã đi đến gặp đấng Đại Hùng ấy và đã lắng nghe về sự thuyết 
giảng Giáo Pháp ấy. Được thỏa thích với đức hạnh của vị Thinh Văn, tôi 
đã đạt được niềm phỉ lạc cao quý.  
 
6131. Tôi đã thỉnh mời đấng Thiện Thệ là niềm vui thích của thế gian 
cùng với Hội Chúng. Sau khi cung cấp vật thực trong bảy ngày, khi ấy 
tôi đã khoác lên (các vị) với những tấm vải.  
 
6132. Tôi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (Ngài). Được sự cho phép, 
tôi đã chắp tay lại, đứng ở một bên, mừng rỡ, tôi đã ngợi ca đấng Chiến 
Thắng tối thượng rằng:  
 
6133. “Bạch đấng tranh luận (dũng mãnh) tợ loài beo, con kính lễ 
Ngài! Bạch đấng Tối Thượng Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Cao 
Cả của tất cả thế gian, con kính lễ Ngài! Bạch đấng làm cho không còn 
hãi sợ, con kính lễ Ngài!  
 
6134. Bạch đấng khuấy động Ma Vương, con kính lễ Ngài! Bạch đấng 
có sự tiêu diệt tà kiến, con kính lễ Ngài! Bạch đấng ban cho sự thanh 
tịnh và an lạc, con kính lễ Ngài! Bạch đấng tạo sự nương nhờ, con 
kính lễ Ngài!  
 
6135. Ngài đang là đấng Bảo Hộ cho những ai không người bảo hộ, là 
người ban phát sự không sợ hãi cho những ai bị hãi sợ, là vùng đất 
nghỉ ngơi của chúng sanh, là nơi nương nhờ cho những ai tầm cầu sự 
nương tựa.” 
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6136. Evamādīhi sambuddhaṃ santhavitvā mahāguṇaṃ,  
avocaṃ vādisūrassa1 gatiṃ pappomi bhikkhuno.  

 
6137. Tadā avoca bhagavā anantapaṭibhānavā,  

yo so buddhaṃ abhojesi sattāhaṃ saha sāvakaṃ.  
 
6138. Guṇaṃ ca me pakittesi pasanno sehi pāṇihi,  

eso patthayate ṭhānaṃ vādisūrassa bhikkhuno.  
 
6139. Anāgatamhi addhāne lacchate taṃ manorathaṃ,  

devamānusasampattiṃ anubhotvā anappakaṃ.  
 
6140. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.  
 
6141. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  

vaṅgīso nāma nāmena hessati satthusāvako.  
 
6142. Taṃ sutvā mudito hutvā yāvajīvaṃ tadā jinaṃ,  

paccayehi upaṭṭhāsiṃ mettacitto tathāgataṃ.  
 
6143. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tusitaṃ2 agamāsahaṃ.  
 
6144. Pacchime ca bhavedāni paribbājakule3 ahaṃ,  

paccājāto yadā āsiṃ jātiyā sattavassiko.  
 
6145. Sabbavedavidū jāto vādasatthavisārado,  

vādissaro cittakathī paravādappamaddano.  
 
6146. Vaṅge jāto’ti vaṅgīso vacane issaroti vā,  

vaṅgīso iti me nāmaṃ abhavī lokasammataṃ.  
 
6147. Yadāhaṃ viññutaṃ patto ṭhito paṭhamayobbane,  

tadā rājagahe ramme sāriputtamathaddasaṃ.4  
 

(Pañcavīsatimaṃ bhāṇavāraṃ).  
 
6148. Piṇḍāya vicarantaṃ taṃ pattapāṇiṃ susaṃvutaṃ,  

alolakkhiṃ mitabhāṇiṃ yugamattanīrikkhakaṃ.5  

                                                   
1 vādisūdassa - Ma.   4 sāriputtamahaddasaṃ - Ma, PTS;  
2 tāvatiṃsaṃ - Syā.      sāriputtañca addasaṃ - Syā. 
3 jāto vippakule - Ma. 5 nidakkhitaṃ - Ma;    

   udikkhataṃ - Syā; nirikkhitaṃ - PTS.  
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6136. Sau khi ngợi ca đấng Toàn Giác có đức hạnh lớn lao như thế, v.v... 
Tôi đã nói rằng: “Con sẽ đạt đến số phận của vị tỳ khưu tranh luận 
dũng cảm.” 
 
6137. 6138. Khi ấy, đức Thế Tôn, bậc có tài biện giải không giới hạn đã 
nói rằng: “Được tịnh tín, người này đã tự tay mình chăm lo bữa ăn 
đến đức Phật cùng với (các) Thinh Văn trong bảy ngày và đã ngợi ca 
đức hạnh của Ta. Người này ước nguyện vị thế của vị tỳ khưu là 
người tranh luận dũng cảm.  
 
6139. Trong thời vị lai xa xăm người này sẽ đạt được điều ước 
nguyện ấy sau khi đã thọ hưởng sự thành tựu ở cõi Trời và cõi người 
không phải là ít.  
 
6140. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 
6141. (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 Vaṅgīsa.” 
 
6142. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái 
tôi đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, đức Như Lai bằng các vật dụng cho 
đến hết cuộc đời. 
 
6143. 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 Đẩu Suất. 
 
6144. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được tái sanh vào 
gia đình du sĩ ngoại đạo. Và đến lúc tôi đã được bảy tuổi tính từ lúc 
sanh.  
 
6145. Tôi đã trở thành người hiểu biết tất cả các bộ Vệ-đà, được tự tin 
trong nghệ thuật về tranh luận, là vị chúa tể của các nhà tranh luận, có 
sự thuyết giảng hay, đánh bại các nhà tranh luận khác.  
 
6146. Vaṅgīsa nghĩa là “Được sanh ra ở xứ Vaṅga” hoặc là “Vị chúa tể 
về lời nói.” Được đồng tình bởi thế gian, tên của tôi đã là Vaṅgīsa. 
 
6147. Vào lúc tôi đạt đến sự hiểu biết, tôi đã đứng đầu trong lớp trẻ. Khi 
ấy tôi đã nhìn thấy vị Sāriputta ở thành Rājagaha đáng yêu.  
 

(Tụng phẩm thứ hai mươi lăm). 
 
6148. Trong lúc đi đó đây để khất thực, vị ấy tay ôm bình bát, khéo thu 
thúc, mắt không láo liên, có lời nói cân nhắc, có tầm nhìn xuống một 
cán cày.  
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6149. Taṃ disvā vimhito hutvā avocaṃ mananucchavaṃ,1  
khaṇikaṃ ṭhānaracitaṃ2 cittaṃ gāthāpadaṃ ahaṃ.  

 
6150. Ācikkhi so me satthāraṃ sambuddhaṃ lokanāyakaṃ,  

tadā so paṇḍito vīro uttaraṃ3 samavoca me.  

 
6151. Virāgasaṃhitaṃ vākyaṃ katvā duddasamuttamaṃ,  

vicittapaṭibhānehi tosito tena tādinā,  
nipacca sirasā pāde pabbājehīti maṃ braviṃ.  

 
6152. Tato maṃ sa mahāpañño buddhaseṭṭhamupānayi,  

nipacca sirasā pāde nisīdiṃ satthusantike.  

 
6153. Mamāha vadataṃ seṭṭho kacci vaṅgīsa jānasi,4  

kiñci sippanti tassāhaṃ jānāmi ti ca abraviṃ.  

 
6154. Matasīsaṃ vanacchuddhaṃ api bārasavassikaṃ,  

tava vijjāvisesena sace sakkosi bhāsaya.5  

 
6155. Āmāti me paṭiññāte tīṇi sīsāni dassayī,  

nirayanaradevesu upapanne avācayiṃ.  

 
6156. Tadā paccekabuddhassa6 siraṃ dassesi nāyako,  

tatohaṃ vihatārambho pabbajjaṃ samayācisaṃ.  

 
6157. Pabbajitvāna sugataṃ santhavāmi tahiṃ tahiṃ,  

tato maṃ kabbavittoti7 ujjhāyantiha bhikkhavo.  

 
6158. Tato vimaṃsanatthaṃ me āha buddho vināyako,  

takkitā panimā gāthā ṭhānaso paṭibhanti vā.  

 
6159. Na kabbavittohaṃ vīra ṭhānaso paṭibhanti maṃ,8  

tena hi dāni vaṅgīsa ṭhānaso santhavāhi maṃ.  

                                                   
1 mamanucchavaṃ - Ma.   5 vācaya - Ma, Syā.  
2 kaṇikāraṃva nicitaṃ - Ma, Syā.  6 khīṇasavasseva - Ma, Syā. 
3 uttariṃ - Ma.     7 kavicittoti - Syā; kavyacittoti - PTS. 
4 saccaṃ vaṅgīsa kacci te - Syā, PTS.  8 taṃ - Ma. 
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6149. Sau khi nhìn thấy vị ấy, tôi đã trở nên sửng sốt và đã tức thời nói 
lên câu kệ văn vẻ thuận theo tâm ý được sáng tác tại chỗ.  

 
6150. Vị ấy đã nói với tôi về đấng Đạo Sư, bậc Toàn Giác, đấng Lãnh 
Đạo của thế gian. Khi ấy, bậc anh hùng ấy đã nói cho tôi câu trả lời. 

 
6151. Vị ấy đã nói về lời giảng dạy có sự xa lìa tham ái, khó hiểu thấu, 
cao thượng. Với các sự hiểu biết rõ ràng, tôi đã trở nên hoan hỷ với vị 
như thế ấy. Tôi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (vị Sāriputta) và đã nói 
rằng: “Xin ngài hãy cho tôi xuất gia.” 

 
6152. Do đó, bậc đại trí tuệ ấy đã đưa tôi đến gặp đức Phật tối thượng. 
Tôi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (Ngài) rồi đã ngồi xuống gần bên 
bậc Đạo Sư.  

 
6153. Bậc Tối Thượng trong số những người tranh luận đã nói với tôi 
rằng: “Này Vaṅgīsa, ngươi biết được điều gì, có tài nghệ gì?” Và tôi đã 
nói với Ngài rằng: “Con có biết.” 

 
6154. “Với tài nghệ đặc biệt của ngươi, nếu ngươi có khả năng thì hãy 
cho biết về cái sọ người đã chết bị quăng bỏ ở trong rừng cũng đã 
mười hai năm.” 

 
6155. “Xin vâng.” Khi tôi đồng ý, Ngài đã chỉ cho thấy ba cái sọ người. 
Tôi đã cho biết rằng đã đạt đến địa ngục, loài người, và cõi trời.  

 
6156. Khi ấy, đấng Lãnh đão đã chỉ cho thấy cái sọ của đức Phật Độc 
Giác. Do đó, tôi đã bị thất bại và tôi đã cầu xin sự xuất gia.  

 
6157. Sau khi xuất gia, tôi ngợi ca đức Thiện Thệ ở nơi này nơi khác. Do 
đó, các vị tỳ khưu ở đây than phiền về tôi là “Nhà sáng tác thơ ca.” 

 
6158. Do đó, nhằm mục đích tìm hiểu, đức Phật bậc Hướng Đạo đã nói 
với tôi rằng: “Những câu kệ này đã được suy nghĩ (trước đây) hay là 
(vừa mới) nảy sanh theo sự việc?”  

 
6159. “Bạch đấng Đại Hùng, con không phải là nhà sáng tác thơ ca, 
chúng (vừa mới) nảy sanh theo sự việc.” “Này Vaṅgīsa, như thế thì 
người hãy ngợi ca về Ta theo sự việc.”  
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6160. Tadāhaṃ santhaviṃ vīraṃ gāthāhi isisattamaṃ,  
ṭhānāso me tadā tuṭṭho jino agge ṭhapesi maṃ.  

 
6161. Paṭibhānena cittena aññe samatimaññahaṃ,  

pesale tena saṃviggo arahattamapāpuṇiṃ.  
 
6162. Paṭibhānavataṃ aggo añño koci na vijjati,  

yathāyaṃ bhikkhu vaṅgīso evaṃ dhāretha bhikkhavo.  
 
6163. Satasahasse kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,  

sumutto saravegova kilese jhāpayiṃ ahaṃ.1  
 
6164. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
6165. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
6166. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vaṅgīso thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Vaṅgīsattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

545. Nandakattherāpadānaṃ 
  

6167. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,  
ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako.  

 
6168. Hitāya sabbasattānaṃ sukhāya vadataṃ varo,  

atthāya purisājañño paṭipanno sadevake.  
 
6169. Yasaggappatto sirimā kittivaṇṇabhato2 jino,  

pūjito sabbalokassa disāsabbāsu vissuto.  
 
6170. Uttiṇṇavicikiccho so vītivattakathaṃkatho,  

paripuṇṇamanasaṃkappo patto sambodhimuttamaṃ.  

                                                   
1 jhāpayiṃ mama - Sī Mu.  
2 kittivaṇṇabhaṭo - Syā. 
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6160. Khi ấy, tôi đã ngợi ca đấng Anh Hùng, bậc Ẩn Sĩ tối thượng với 
những câu kệ theo sự việc. Khi ấy, được hoan hỷ về tôi, đấng Chiến 
Thắng đã thiết lập tôi vào vị thế đứng đầu.  
 
6161. Do tâm sáng láng, tôi đã vượt trội các vị tốt lành khác. Do điều ấy, 
tôi đã bị tác động, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán.  
 
6162. “Không tìm thấy bất cứ vị nào khác là vị đứng đầu trong số các 
vị có tài biện giải như là vị tỳ khưu Vaṅgīsa này. Này các tỳ khưu, các 
ngươi hãy ghi nhận như thế.” 
 
6163. 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). 
 
6164. 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.  
 
6165. 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. 
 
6166. 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 Vaṅgīsa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Vaṅgīsa là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

545. Ký Sự về Trưởng Lão Nandaka:  
 

6167. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 
 
6168. Đấng Siêu Nhân, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết giảng đã 
ngự đến (thế gian) có cả chư Thiên vì sự tấn hóa, vì sự lợi ích, vì sự an 
lạc của tất cả chúng sanh.  
 
6169. Đấng Chiến Thắng đạt được danh vọng cao cả, có sự vinh quang, 
được mang lại sự ca ngợi về tiếng thơm, được cúng dường, được nổi 
tiếng ở khắp mọi phương của toàn thể thế gian.  
 
6170. Ngài đã vượt lên trên sự nghi hoặc, đã vượt qua hẳn sự lưỡng lự, 
đã được tròn đủ về tâm ý và sự suy tư, đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối 
thượng.  
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6171. Anuppannassa maggassa uppādetā naruttamo,  
anakkhātañca akkhāsi asañjātaṃ ca sañjanī.  

 
6172. Maggaññū so maggavidū1 maggakkhāyī nārāsabho,  

maggassa kusalo satthā sārathīnaṃ varuttamo.  

 
6173. Tadā mahākāruṇiko dhammaṃ deseti2 nāyako,  

nimugge mohapaṅkamhi3 samuddharati pāṇino.4  

 
6174. Bhikkhunīnaṃ ovadane sāvakaṃ seṭṭhasammataṃ,  

vaṇṇayaṃ etadaggamhi paññāpesi mahāmuni.  

 
6175. Taṃ sutvāhaṃ pamudito nimantetvā tathāgataṃ,  

bhojayitvā sasaṅghaṃ taṃ patthayiṃ ṭhānamuttamaṃ.  

 
6176. Tadā pamudito nātho maṃ avoca mahā-isi,  

sukhī bhavassu dīghāyu5 lacchase taṃ manorathaṃ.  

 
6177. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.  

 
6178. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  

nandako nāma nāmena hessati satthusāvako.  

 
6179. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsupago ahaṃ.  

 
6180. Pacchime ca bhave ’dāni jāto seṭṭhikule ahaṃ,  

sāvatthiyaṃ puravare6 iddhe phīte mahaddhane.  

 
6181. Purappavese sugataṃ disvā vimhitamānaso,  

jetārāmapaṭiggāhe pabbajiṃ anagāriyaṃ.  

 
6182. Na cireneva kālena arahattamapāpuṇiṃ,  

tatohaṃ tiṇṇasaṃsāro sāsito sabbadassinā.  

                                                   
1 maggaññū maggavidū ca - Ma, Syā.  4 pāṇine - Ma.  
2 desesi - Ma, Syā.    5 dighāvu - Ma.  
3 kāmapaṅkamhi - Ma;     6 pure vare - Ma.  
   mohapaṅkamhi - Syā; mohamaggamhi - PTS.   
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6171. Bậc Vĩ Nhân là người đã làm sanh lên con đường chưa được hiện 
khởi, đã công bố điều chưa được công bố, và đã biết điều chưa được 
biết.  
 
6172. Là người biết về Đạo Lộ, hiểu rõ về Đạo Lộ, bậc Nhân Ngưu ấy đã 
nói về Đạo Lộ. Được thiện xảo về Đạo Lộ, bậc Đạo Sư là đấng cao quý 
tối thượng trong số những người điều khiển xe.  
 
6173. Khi ấy, đấng Đại Bi, bậc Lãnh Đạo thuyết giảng Giáo Pháp. Ngài 
tiếp độ những sanh mạng bị chìm đắm trong vũng lầy mê muội.  
 
6174. Trong lúc tán dương vị Thinh Văn được công nhận là đứng đầu 
trong việc giáo giới các tỳ khưu ni, bậc Đại Hiền Trí đã tuyên bố về vị 
thế tối thắng. 
 
6175. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Tôi đã thỉnh mời đức 
Như Lai cùng với Hội Chúng, và sau khi đã chăm lo bữa ăn tôi đã phát 
nguyện vị thế tối thượng ấy.  
 
6176. Khi ấy, được hoan hỷ đấng Bảo Hộ, bậc Đại Ẩn Sĩ đã nói với tôi 
rằng: “Mong rằng ngươi được an lạc và trường thọ, ngươi sẽ đạt 
được điều ước nguyện ấy. 
 
6177. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 
6178. (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 Nandaka.”  
 
6179. 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. 
 
6180. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở trong kinh 
thành Sāvatthī. 
 
6181. Sau khi nhìn thấy đấng Thiện Thệ ở lối đi vào thành phố, tôi đã có 
tâm ý sửng sốt. Vào lúc tiếp nhận tu viện Jeta, tôi đã xuất gia vào đời 
sống không gia đình.  
 
6182. Trong thời gian không bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Sau đó, có sự luân hồi đã được vượt qua, tôi đã được chỉ dạy bởi đấng 
Toàn Tri.  
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6183. Bhikkhunīnaṃ dhammakathaṃ paṭipucchā kariṃ ahaṃ,  
sāsitā tā mayā sabbā abhaviṃsu anāsavā.  

 
6184. Satāni pañcanūnāni tadā tuṭṭho mahāhito,  

bhikkhunīnaṃ ovadataṃ aggaṭṭhāne ṭhapesi maṃ.  
 
6185. Satasahasse kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,  

sumutto saravegova kilese jhāpayiṃ ahaṃ.1  
 
6186. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
6187. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
6188. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Nandako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Nandakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

546. Kāḷudāyittherāpadānaṃ 
  

6189. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,  
ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako.  

 
6190. Nāyakānaṃ varo satthā guṇāguṇavidū jino,  

kataññū katavedī ca titthe yojeti pāṇino.2  
 
6191. Sabbaññutena ñāṇena tulayitvā dayāsayo,  

deseti pavaraṃ dhammaṃ anantaguṇasañcayo.  
 
6192. Sa kadāci mahāvīro anantajanasaṃsadi,3  

deseti madhuraṃ dhammaṃ catusaccupasaṃhitaṃ.  
 
6193. Sutvāna taṃ dhammavaraṃ ādimajjhantasobhanaṃ,  

pāṇasatasahassānaṃ dhammābhisamayo ahu.  

                                                   
1 jhāpayiṃ mama - Sī Mu, Ma, PTS;   3 anantajinasaṃsari - Ma; 
   jhāpitā mama - Syā.         anantajanataṃ sudhī - Syā; 
2 pāṇine - Ma.           anantajanataṃsarī - PTS. 
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6183. 6184. Theo sự yêu cầu, tôi đã thực hiện việc thuyết giảng Giáo 
Pháp cho các tỳ khưu ni. Được chỉ dạy bởi tôi, tất cả năm trăm vị ni ấy 
không thiếu người nào đã trở thành các bậc Vô Lậu. Khi ấy, được hoan 
hỷ bậc có sự lợi ích lớn lao đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng trong số 
các vị giáo giới các tỳ khưu ni.  
 
6185. 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). 
 
6186. 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.  
 
6187. 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. 
 
6188. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
 

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

Ký sự về trưởng lão Nandaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

546. Ký Sự về Trưởng Lão Kāḷudāyi:  
 

6189. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 
 
6190. Bậc Đạo Sư là đấng cao quý trong số các đấng Lãnh Đạo, là bậc 
hiểu biết về thiện hạnh và ác hạnh, là đấng Chiến Thắng, là bậc ghi nhớ 
ân nghĩa, là bậc biết được hậu quả, Ngài giúp cho các sanh mạng gắn bó 
vào niềm tin.  
 
6191. Có thiên hướng về lòng trắc ẩn, Ngài phân định bằng trí tuệ biết 
được tất cả. Có sự tích lũy về đức độ vô biên, Ngài thuyết giảng về Giáo 
Pháp quý cao.  
 
6192. Có lần nọ, bậc Đại Anh Hùng ấy thuyết giảng Giáo Pháp ngọt 
ngào bao gồm bốn Sự Thật ở cuộc hội họp gồm dân chúng vô số kể.  
 
6193. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp cao quý có sự tốt đẹp ở phần đầu 
phần giữa và phần cuối ấy, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của hàng trăm 
ngàn sanh mạng.  
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6194. Ninnāditā tadā bhūmi gajjiṃsu ca payodharā,  
sādhukāraṃ pavattesuṃ1 devabrahmanarāsurā.  

 
6195. Aho kāruṇiko satthā aho saddhammadesanā,  

aho bhavasamuddamhi nimugge uddharī jino.  
 
6196. Evaṃ pavedajātesu2 sanarāmarabrahmasu,  

kulappasādakānaggaṃ sāvakaṃ vaṇṇayī jino.  
 
6197. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ jātomaccakule ahuṃ,  

pāsādiko dassanīyo pahūtadhanadhaññavā.  
 
6198. Haṃsārāmamupeccāhaṃ vanditvā taṃ tathāgataṃ,  

suṇitvā madhuraṃ dhammaṃ kāraṃ katvā ca tādino.  
 
6199. Nipacca pādamūlehaṃ imaṃ vacanamabraviṃ,  

kulappasādakānaggo yo tayā santhuto3 mune.  
 
6200. Tādiso homahaṃ vīra4 buddhaseṭṭhassa sāsane,  

tadā mahākāruṇiko siñcanto ’vāmatena maṃ.   
 
6201. Āha maṃ putta uttiṭṭha lacchase taṃ manorathaṃ,  

kathaṃ nāma jine kāraṃ katvāna viphalo siyā.  
 
6202. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.  
 
6203. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  

udāyi nāma nāmena hessati satthusāvako.  
 
6204. Taṃ sutvā mudito hutvā yāvajīvaṃ tadā jinaṃ,  

mettacitto paricariṃ paccayehi vināyakaṃ.  
 
6205. Tena kammavipākena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  
 
6206. Pacchime ca bhave ’dāni ramme kāpilavatthave,  

jāto mahāmaccakule suddhodanamahīpate.  
 
6207. Yadā ajāyi siddhattho ramme lumbinikānane,  

hitāya sabbalokassa sukhāya ca narāsabho.  

                                                   
1 pavattiṃsu - Ma, Syā, PTS.   3 yo tava sāsane - Syā. 
2 saṃvegajātesu - Sī Mu, Syā, PTS.  4 tādisohaṃ mahāvīra - Syā. 
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6194. Khi ấy, trái đất đã gây ra tiếng động, và các đám mây mưa đã gào 
thét. Chư Thiên, Phạm Thiên, nhân loại, và các A-tu-la đã thể hiện hành 
động tán thán: 
 

6195. “Ôi đấng Bi Mẫn, bậc Đạo Sư! Ôi sự thuyết giảng Giáo Pháp! Ôi 
đấng Chiến Thắng đã tiếp độ những kẻ bị chìm đắm trong đại dương 
của hiện hữu!” 
 

6196. Trong khi nhân loại, chư Thiên, và Phạm Thiên sanh lên nỗi niềm 
bày tỏ như thế, đấng Chiến Thắng đã tán dương vị Thinh Văn đứng đầu 
trong số các vị tạo niềm tịnh tín cho các gia đình.  
 

6197. Khi ấy, được sanh ra trong gia đình vị quan cận thần ở tại 
Haṃsavatī, tôi đã là người đáng mến, đáng nhìn, có dồi dào về tài sản 
và lúa gạo.  
 

6198. Tôi đã đi đến tu viện Haṃsa và đã đảnh lễ đức Như Lai ấy. Tôi đã 
lắng nghe Giáo Pháp ngọt ngào và đã thể hiện hành động tôn kính đến 
vị như thế ấy.  
 

6199. Tôi đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân (Ngài) và đã nói lời nói này: 
“Bạch đấng Hiền Trí, vị đứng đầu trong số các vị tạo niềm tịnh tín cho 
các gia đình đã được Ngài ngợi khen, 
 

6200. Bạch đấng Anh Hùng, con sẽ là vị như thế ấy trong Giáo Pháp 
của đức Phật tối thượng.” Khi ấy, đấng Đại Bi đang rước lên tôi bằng 
(dòng nước) Bất Tử.  
 

6201. Ngài đã nói với tôi rằng: “Này con trai, hãy đứng dậy, ngươi sẽ 
đạt được điều ước nguyện ấy. Sao lại không có kết quả sau khi đã thể 
hiện hành động tôn kính đến đấng Chiến Thắng?  
 

6202. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 

6203. (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 Udāyi.”  
 

6204. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái 
tôi đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng 
cho đến hết cuộc đời. 
 

6205. Do kết quả 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. 
 

6206. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra trong 
gia đình vị quan đại thần của vị lãnh chúa Suddhodana ở tại thành 
Kapilavatthu đáng yêu.  
 

6207. Vào lúc đấng Nhân Ngưu Siddhattha đã được sanh ra ở tại khu 
rừng Lumbinī đáng yêu vì lợi ích và vì sự an lạc của tất cả thế gian.  
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6208. Tadaheva ahaṃ jāto saha teneva vaḍḍhito,  
piyo sahāyo dayito viyatto nītikovido.  

 

6209. Ekūnatiṃso vayasā nikkhanto pabbajittha so,1  
chabbassaṃ vītināmetvā buddho āsi vināyako.  

 

6210. Jetvā sasenakaṃ māraṃ khepayitvāna āsave,  
bhavaṇṇavaṃ taritvāna āsi buddho sadevake.2  

 

6211. Isivhayaṃ gamitvāna3 vinetvā pañcavaggiye,  
tato vinesi bhagavā gantvā gantvā tahiṃ tahiṃ.  

 

6212. Veneyye vinayanto so saṃgaṇhanto sadevakaṃ,  
upecca māgadhagiriṃ4 viharittha tadā jino.  

 

6213. Tadā suddhodanenāhaṃ bhūmipālena pesito,  
gantvā disvā dasabalaṃ pabbajitvā ’rahā ahuṃ.  

 

6214. Tadā mahesiṃ yācitvā pāpayiṃ kapilavhayaṃ,  
tato purāhaṃ gantvāna pasādesiṃ mahākulaṃ.  

 

6215. Jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho maṃ mahāparisāya so,5  
kulappasādakānaggaṃ paññāpesi vināyako.  

 

6216. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

6217. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

6218. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kāḷudāyi thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Kāḷudāyittherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

547. Abhayattherāpadānaṃ 
  

6219. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā,  
ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako.  

 

6220. Saraṇagamane kañci6 niveseti tathāgato,  
kañci sīle niveseti dasakammapathuttame.  

                                                   
1 nikkhamitvā agārato - Ma. 
2 buddho āsi sadevake - Ma, Syā. 
3 isivhayaṃ patanaṃ gantvā - Syā.  
4 magadhe giriṃ - Ma, Syā; maṅgalāgiriṃ - PTS.  
5 mamāha purisāsabho - Syā, PTS.  6 kiñci - Ma; keci - Syā. 
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6208. Tôi đã được sanh ra đúng vào ngày hôm ấy. Cùng với Ngài ấy, tôi 
đã lớn lên, trở thành người bạn yêu dấu, được cảm tình, có học thức, 
rành rẽ về lề lối.  
 

6209. Đến khi hai mươi chín tuổi, trong lúc ra đi Ngài đã xuất gia. Sau 
khi trải qua sáu năm, Ngài đã trở thành đức Phật, đấng Hướng Đạo.  
 

6210. Sau khi đã chiến thắng Ma Vương cùng với đạo quân binh, sau 
khi đã làm cho các lậu hoặc bị quăng bỏ, sau khi đã vượt qua đại dương 
của hiện hữu, Ngài đã trở thành đức Phật (ở thế gian) luôn cả chư 
Thiên.  
 

6211. Ngài đã đi đến nơi có tên là Isi(patana) và đã hướng dẫn nhóm 
năm vị. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến nơi này, đã đi đến nơi khác và đã 
hướng dẫn.  
 

6212. Khi ấy, trong lúc đang huấn luyện những người đáng được huấn 
luyện, trong lúc tiếp cận (thế gian) cùng với chư Thiên, đấng Chiến 
Thắng ấy đã đi đến ngọn núi Māgadha và đã cư ngụ ở tại nơi ấy.  
 

6213. Khi ấy, được phái đi bởi vị lãnh chúa Suddhodana, tôi đã đi đến, 
đã gặp đấng Thập Lực, đã xuất gia, và đã trở thành vị A-la-hán.  
 

6214. Khi ấy, tôi đã cầu xin bậc Đại Ẩn Sĩ và đã thuyết phục Ngài đi đến 
Kapila. Sau đó, tôi đã trở lại thành phố và đã tạo được niềm tịnh tín cho 
đại gia tộc. 
 

6215. Được hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo 
ấy ở hội chúng đông đảo đã tuyên bố tôi là vị đứng đầu trong số các vị 
tạo niềm tịnh tín cho các gia đình.  
 

6216. 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.  
 

6217. 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. 
 

6218. 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 Kāḷudāyi đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Kāḷudāyi là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

547. Ký Sự về Trưởng Lão Abhaya:  
 

6219. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 
 

6220. Đức Như Lai giúp cho người an trú vào việc đi đến nương nhờ, 
giúp cho người an trú vào giới, vào mười đường lối tối thượng về 
(thiện) nghiệp. 
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6221. Deti kassaci so vīro sāmaññaphalamuttamaṃ,  
samāpatti tathā aṭṭha tisso vijjā pavecchati.1  

 
6222. Chaḷabhiññāsu yojeti kañci sattaṃ naruttamo,  

deti kassaci so nātho catasso paṭisambhidā.  

 
6223. Bodhaneyyaṃ pajaṃ disvā asaṅkheyye pi yojane,2  

khaṇena upagantvāna vineti narasārathi.  

 
6224. Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ ahosiṃ brāhmaṇatrajo,  

pāragū sabbavedānaṃ veyyākaraṇasammato.  

 
6225. Niruttiyā ca kusalo nighaṇṭumhi visārado,  

padako keṭubhavidū chandovicitikovido.  

 
6226. Jaṅghāvihāraṃ vicaraṃ haṃsārāmamupeccahaṃ,  

addasaṃ vadataṃ seṭṭhaṃ3 mahājanapurakkhataṃ.  

 
6227. Desentaṃ virajaṃ dhammaṃ paccanīkamatī ahaṃ,  

upetvā tassa vākyāni4 sutvāna vimalānahaṃ.  

 
6228. Vyāhaṭaṃ5 punaruttaṃ vā apatthaṃ vā niratthakaṃ,  

nāddasaṃ tassa munino tato pabbajito ahaṃ.  

 
6229. Na cireneva kālena sabbasatthavisārado,  

nipuṇo buddhavacane ahosiṃ gaṇisammato.  

 
6230. Tadā catasso gāthāyo ganthayitvā suvyañjanā,  

santhavitvā tilokaggaṃ desayissaṃ dine dine.  

 
6231. Virattosi mahāvīra saṃsāre sabhaye vasaṃ,  

karuṇāya na nibbāyi tato kāruṇiko muni.  

 
6232. Puthujjanova yo santo na kilesavaso ahu,  

sampajāno satiyutto tasmā eso acintiyo.  

                                                   
1 pavacchati - Ma.    4 kalyāṇaṃ - Ma. 
2 asaṅkheyyampi yojanaṃ - Ma.   5 byāhataṃ - Ma, Syā. 
3 varadaṃ seṭṭhaṃ - Ma; pavaraṃ seṭṭhaṃ - Syā.  
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6221. Đấng Đại Hùng ấy ban cho người quả vị Sa-môn tối thượng. 
Tương tợ như thế Ngài ban phát tám sự thể nhập (thiền) và ba minh.  
 
6222. Bậc Tối Thượng Nhân giúp cho chúng sanh gắn bó vào sáu thắng 
trí. Bậc Bảo Hộ ấy ban cho người bốn pháp phân tích 
 
6223. Sau khi nhìn thấy người có khả năng giác ngộ dầu (ở xa) vô số 
do-tuần, đấng Điều Phục Nhân trong phút chốc vẫn đi đến gặp và 
hướng dẫn.  
 
6224. Lúc bấy giờ, tôi đã là con trai của vị Bà-la-môn ở thành 
Haṃsavatī, là người thông suốt tất cả các bộ Vệ-đà, được công nhận về 
(khả năng) giảng giải.  
 
6225. Được thiện xảo về ngôn từ, và tự tin về từ đồng nghĩa, là người rõ 
về cú pháp, hiểu biết về nghi lễ, rành rẽ về việc kết hợp âm điệu thi ca.  
 
6226. Trong khi đi bộ lang thang tôi đã đi đến tu viện Haṃsa. Tôi đã 
nhìn thấy bậc hàng đầu trong số các vị đang thuyết giảng, được đám 
đông dân chúng ái mộ.  
 
6227. Trong khi Ngài đang thuyết giảng Giáo Pháp không bị ô nhiễm, 
(dầu) có sự hiểu biết trái nghịch tôi đã đi đến và đã lắng nghe những lời 
nói không bị bợn nhơ của Ngài.  
 
6228. Tôi đã không nhìn thấy lời đã được nói ra của bậc Hiền Trí ấy là 
bị lập lại, lạc đề, hoặc không có ý nghĩa; do đó tôi đã xuất gia.  
 
6229. Trong thời gian không bao lâu, được tự tin về tất cả các học thuật, 
tôi đã được công nhận bởi tập thể là vị thông thạo về lời dạy của đức 
Phật.  
 
6230. Khi ấy, tôi đã sáng tác bốn câu kệ có sự diễn tả khéo léo. Tôi đã 
ngợi ca bậc Cao Cả của tam giới và tôi đã diễn giảng ngày này qua ngày 
khác:  
 
6231. “Bạch đấng Đại Hùng, Ngài không bị ái luyến trong khi sống 
trong luân hồi (đầy) sự kinh hãi. Vì lòng bi mẫn Ngài đã không Niết 
Bàn; do đó bậc Hiền Trí là đấng Bi Mẫn.  
 
6232. Người nào dầu còn là phàm nhân mà đã không bị sự chi phối 
của phiền não, có sự nhận biết mình, được gắn liền với niệm; do đó 
người này là không thể nghĩ bàn. 
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6233. Dubbalāni kilesāni yassāsayagatānime,  
ñāṇaggiparidaḍḍhāni na khīyiṃsu tadabbhutaṃ.1  

 

6234. Yo sabbalokassa garu loko yassa tathā garu,  
tathāpi lokācariyo loko tassānuvattako.  

 

6235. Evamādīhi sambuddhaṃ kittayaṃ dhammadesanaṃ,  
yāvajīvaṃ karitvāna gato saggaṃ tato cuto.  

 

6236. Satasahasse ito kappe yaṃ buddhamabhikittayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.  

 

6237. Devaloke mahārajjaṃ rajjaṃ pādesikaṃ ca yaṃ,2  
cakkavattī mahārajjaṃ bahuso ’nubhaviṃ ahaṃ.  

 

6238. Duve bhave pajāyāmi devatte atha mānuse,  
aññaṃ gatiṃ na jānāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.  

 

6239. Duve kule pajāyāmi khattiye atha brāhmaṇe,  
nīce kule na jāyāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.  

 

6240. Pacchime ca bhave ’dāni giribbajapuruttame,  
raññohaṃ bimbisārassa putto nāmena cābhayo.  

 

6241. Pāpamittavasaṃ gantvā nigaṇṭhena vimohito,  
pesito nātaputtena3 buddhaseṭṭhaṃ upeccahaṃ.  

 

6242. Pucchitvā nipuṇaṃ pañhaṃ sutvā vyākaraṇuttamaṃ,  
pabbajitvāna naciraṃ arahattamapāpuṇiṃ.  

 

6243. Kittayitvā jinavaraṃ kittito homi sabbadā,  
sugandhadehavadano āsiṃ sukhasamappito.  

 

6244. Tikkhahāsulahupañño4 mahāpañño tathevahaṃ,  
vicittapaṭibhāno ca tassa kammassa vāhasā.  

 

6245. Abhitthavitvā padumuttarākhyaṃ5  
pasannacitto asamaṃ sayambhuṃ,  
na gacchi kappāni apāyabhūmiṃ  
sataṃ sahassāni phalena tassa.  

 

6246. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

                                                   
1 tamabbhutaṃ - Ma. 
2 pādesiṃ kañcanagghiyaṃ - Ma;  
   nibbānubhosahantadā - Syā; rajjapādesi kañcayaṃ - PTS.  
3 nāṭaputtena - Sī Mu, Ma, Syā, PTS. 
4 tikkhahāsalahupañño - Ma, Syā, PTS. 
5 padumuttarāhaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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6233. Đối với người nào các phiền não ở trạng thái ngủ ngầm đã trở 
nên yếu ớt, đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ mà không bị cạn kiệt, 
điều ấy là kỳ diệu.  
 

6234. Vị nào là thầy của tất cả thế gian và thế gian tôn kính như thế 
đối với vị nào, cũng tương tợ như vậy vị nào là thầy dạy của thế gian, 
thế gian là xu hướng theo vị ấy.”  
 

6235. Trong khi tán dương đấng Toàn Giác như thế, v.v... Sau khi thực 
hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp đến hết cuộc đời, từ nơi ấy chết đi tôi 
đã đi đến cõi trời.  
 

6236. Kể từ khi tôi đã tán dương đức Phật cho đến một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán 
dương. 
 

6237. Ở thế giới chư Thiên, tôi đã cai quản vương quốc rộng lớn và 
vùng địa phận. Là đấng Chuyển Luân Vương, tôi đã thường xuyên thọ 
hưởng vương quốc rộng lớn.  
 

6238. Tôi (đã) được sanh ra 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 tán dương. 
 

6239. 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 tán dương. 
 

6240. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi là con trai của đức vua 
Bimbisāra ở tại kinh thành Giribbajja và có tên là Abhaya. 
 

6241. Sau khi rơi vào sự ảnh hưởng của bạn xấu, tôi đã bị mê muội vì 
ngoại đạo. Được phái đi bởi (Giáo chủ) Nātaputta, tôi đã đi đến gặp đức 
Phật tối thượng.  
 

6242. Tôi đã hỏi câu hỏi khôn khéo và đã lắng nghe lời giảng giải xuất 
chúng. Tôi đã xuất gia, chẳng bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-
hán.  
 

6243. Sau khi tán dương đấng Chiến Thắng cao quý, tôi được ca ngợi 
vào mọi lúc. Với thân hình và khuôn mặt có hương thơm ngát, tôi đã 
đạt được sự an lạc.  
 

6244. Tôi có được tuệ sắc bén, tuệ vi tiếu, tuệ nhẹ nhàng và tuệ vĩ đại 
tương tợ y như thế,1 và tôi có tài biện giải đa dạng nhờ vào tác động của 
nghiệp ấy. 
 

6245. Với tâm tịnh tín, sau khi ngợi ca danh xưng (của đức Phật) 
Padumuttara, đấng Tự Chủ, không người sánh bằng, tôi (đã) không đi 
đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp nhờ vào quả báu của nghiệp ấy.  
 

6246. 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.  

                                                   
1 Xem phần Giảng về Tuệ ở Paṭisambhidāmagga II - Phân Tích Đạo II, trang 187-191 
(Tam Tạng Pāḷi - Việt tập 38). 
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6247. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 
6248. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Abhayatthero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Abhayattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

548. Lomasakaṅgiyattherāpadānaṃ 
  

6249. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso,  
kassapo nāma nāmena1 uppajji vadataṃ varo.  

 
6250. Tadāhaṃ candano ceva pabbajitvāna sāsane,  

āpāṇakoṭikaṃ dhammaṃ pūrayitvāna sāsane.  
 
6251. Tato cutā santusitaṃ upapannā ubho mayaṃ,                          

tattha dibbehi naccehi gītehi vāditehi ca. 
 
6252. Rūpādidasahaṅgehi abhibhotvāna sesake,  

yāvatāyuṃ vasitvāna anubhotvā mahāsukhaṃ.  
 
6253. Tato cavitvā tidasaṃ candano upapajjatha,  

ahaṃ kapilavatthusmiṃ ahosiṃ2 sākiyatrajo.  
 
6254. Yadā udāyitherena ajjhiṭṭho lokanāyako,  

anukampiya sakyānaṃ upesi kapilavhayaṃ.  
 
6255. Tadātimānino sakyā na buddhassa guṇaññuno,  

panamanti na sambuddhaṃ jātitthaddhā anādarā.  
 
6256. Tesaṃ  saṅkappamaññāya ākāse caṅkamī jino,  

pajjunno viya vassittha pajjalittha yathā sikhī.  
 
6257. Dassetvā rūpamatulaṃ puna antaradhāyatha,  

ekopi hutvā bahudhā ahosi punarekako.  
 
6258. Andhakāraṃ pakāsaṃ ca dassayitvā anekadhā,  

pāṭihīraṃ3 karitvāna vinayī ñātake muni.  

                                                   
1 gottena - Ma. 
2 ajāyiṃ - Ma, Syā.    3 pāṭiheraṃ - Ma, Syā. 
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6247. 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. 
 
6248. 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 Abhaya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Abhaya là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

548. Ký Sự về Trưởng Lão Lomasakaṅgiya:  
 

6249. 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). 
 
6250. Lúc bấy giờ, tôi và luôn cả Candana đã xuất gia trong Giáo Pháp 
và đã làm tròn đầy bổn phận trong Giáo Pháp cho đến phút cuối của 
cuộc đời.  
 
6251. 6252. Từ nơi ấy chết đi, cả hai chúng tôi đã đạt đến cõi trời Đẩu 
Suất. Tại nơi ấy, chúng tôi đã vượt trội những vị còn lại về mười chi 
phần là sắc, v.v... về các điệu vũ, các lời ca, và các khúc tấu nhạc. Chúng 
tôi đã sống cho đến hết tuổi thọ và đã trải qua sự an lạc lớn lao.  
 
6253. Sau khi mệnh chung từ nơi ấy, Candana đã đi đến cõi trời Đạo 
Lợi, tôi đã trở thành người con trai dòng Sakya ở thành Kapilavatthu.  
 
6254. Vào lúc được thỉnh cầu bởi trưởng lão Udāyi, vì lòng thương 
tưởng đối với các vị dòng Sakya, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến 
thành Kapila. 
 
6255. Khi ấy, các vị dòng Sakya vô cùng tự cao, không biết về hạnh lành 
của đức Phật, chấp nhất về sanh chủng, không tôn trọng, nên không cúi 
chào đấng Toàn Giác.  
 
6256. Biết được ý định của họ, đấng Chiến Thắng đã đi kinh hành ở 
trên không trung, đã đổ mưa xuống tương tợ Thần Mưa, đã phát cháy 
như là ngọn lữa.  
 
6257. Ngài đã làm cho nhìn thấy sắc thân vô song rồi lại biến mất, chỉ là 
một biến thành nhiều, rồi đã biến thành mỗi một mình trở lại.  
 
6258. Ngài đã thị hiện bóng tối và ánh sáng theo nhiều cách. Sau khi đã 
tạo ra điều kỳ diệu, bậc Hiền Trí đã hướng dẫn các quyến thuộc.  



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 2         Bhaddiyavaggo 

 386

6259. Cātuddīpo mahāmegho tāvade sampavassatha,1  
tadā hi jātakaṃ buddho vessantaramadesayi.  

 
6260. Tadā te khattiyā sabbe nihantvā jātijaṃ madaṃ,  

upesuṃ saraṇaṃ buddhaṃ āha suddhodano tadā:  

 
6261. Idaṃ tatiyaṃ tava bhūripañña  

pādāni vandāmi samantacakkhu,  
yadā ’bhijāto paṭhaviṃ2 pakampayi  
yadā ca taṃ najjahi jambuchāyā.  

 
6262. Tadā buddhānubhāvaṃ taṃ disvā vimhitamānaso,  

pabbajitvāna tattheva nivasiṃ mātupūjako.  

 
6263. Candano devaputto maṃ upagantvānapucchatha,  

bhaddekarattassa tadā saṃkhepavitthāranayaṃ.3  

 
6264. Coditohaṃ tadā tena upecca naranāyakaṃ,  

bhaddekarattaṃ sutvāna saṃviggo vanamāmako.  

 
6265. Tadā mātaramāpucchiṃ4 vane vacchāmi ekako,  

sukhumāloti me mātā vārayi taṃ tadāvacaṃ:  

 
6266. Dabbaṃ kusaṃ5 poṭakilaṃ usīraṃ muñjababbajaṃ,6  

urasā panudissāmi vivekamanubrūhayaṃ.  

 
6267. Tadā vanaṃ paviṭṭhohaṃ saritvā jinasāsanaṃ,  

bhaddekaratta-ovādaṃ arahattamapāpuṇiṃ.  

 
6268. Atītaṃ nanvāgameyya nappaṭikaṅkhe anāgataṃ,  

yadatītaṃ pahīnaṃ taṃ appattañca anāgataṃ.  

 
6269. Paccuppannañca yo dhammaṃ tattha tattha vipassati,  

asaṃhīraṃ asaṃkuppaṃ taṃ vidvā anubrūhaye.  

                                                   
1 tāvadeva pavassatha - Ma, Syā.   4 mātaramapucchiṃ - Ma. 
2 pathavī - Ma; paṭhavī - Syā, PTS.  5 kāsaṃ - Ma. 
3 saṅkhepavitthāraṃ nayaṃ - Ma, Syā.  6 muñjapabbajaṃ - Ma, Syā. 
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6259. Liền khi ấy có đám mây lớn khắp bốn châu lục đã đổ mưa. Chính 
vào khi ấy, đức Phật đã thuyết giảng chuyện Bổn Sanh Vessantara.  
 
6260. Khi ấy, tất cả các vị Sát-đế-lỵ ấy đã tiêu diệt sự tự hào khởi lên do 
sanh chủng. Họ đã đi đến nương nhờ đức Phật. Khi ấy, (đức vua) 
Suddhodana đã nói rằng:  
 
6261. “Bạch đấng có tuệ bao la, bạch đấng Toàn Nhãn, đây là lần thứ 
ba cha đảnh lễ các bàn chân của Ngài, vào lúc đản sanh Ngài đã làm 
rung động trái đất, và vào lúc bóng cây Jambu đã không rời bỏ Ngài.”  
 
6262. Khi ấy, sau khi nhìn thấy năng lực ấy của đức Phật, với tâm ý 
sửng sốt, tôi đã xuất gia ở ngay tại nơi ấy và đã sống là người phụng 
dưỡng mẹ.  
 
6263. Khi ấy, vị Thiên tử Candana đã đi đến gặp tôi và đã hỏi về cách 
thức tóm tắt và giải rộng của bài Kinh Bhaddekaratta.1 
 
6264. Khi ấy, bị thúc đẩy bởi vị ấy, tôi đã đi đến gặp đấng Lãnh Đạo loài 
người. Sau khi lắng nghe bài Kinh Bhaddekaratta, tôi đã chấn động và 
đã trở thành người nhiệt tình với khu rừng.  
 
6265. Khi ấy, tôi đã hỏi mẹ về việc tôi sẽ sống mỗi một mình ở trong 
rừng. Mẹ của tôi đã ngăn cản rằng: “Con là mảnh mai.” Khi ấy, tôi đã 
nói với mẹ rằng: 
 
6266. “Bằng ngực con sẽ đầy lùi cỏ dabba, cỏ kusa, cỏ poṭakila, cỏ 
usīra, cỏ muñja, và cỏ babbaja trong khi thực hành hạnh độc cư.”2 
 
6267. Khi ấy, tôi đã đi vào trong rừng. Tôi đã nhớ lại lời dạy của đấng 
Chiến Thắng, về sự giáo giới bài Kinh Bhaddekaratta, và tôi đã thành 
tựu phẩm vị A-la-hán.  
 
6268. Hiển nhiên, người ta có thể tưởng nhớ quá khứ nhưng không thể 
mong mỏi tương lai, vì việc quá khứ ấy đã được từ bỏ và việc tương lai 
là chưa đến.  
 
6269. Và người nào nhìn thấy rõ pháp hiện tại ở nơi này ở nơi kia, sau 
khi biết được điều ấy là không dời đổi không lay chuyển, người ấy có 
thể tiến bộ.  

                                                   
1 Majjhimanikāya III - Kinh Trung Bộ III, Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (HT. Minh Châu). 
2 Câu kệ này được thấy Theragāthā - Trưởng Lão Kệ, câu 27. 
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6270. Ajjeva kiccaṃ ātappaṃ ko jaññā maraṇaṃ suve,  
na hi no saṃgaraṃ tena mahāsenena maccunā.  

 

6271. Evaṃ viharamātāpī1 ahorattamatanditaṃ,  
taṃ ve bhaddekarattoti santo ācikkhate muni.  

 

6272. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

6273. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

6274. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Lomasakaṅgiyo2 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Lomasakaṅgiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

549. Vanavacchattherāpadānaṃ 
  

6275. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso,  
kassapo nāma nāmena3 uppajji vadataṃ varo.  

 

6276. Tadāhaṃ pabbajitvāna tassa buddhassa sāsane,  
yāvajīvaṃ caritvāna brahmacariyaṃ tato cuto.  

 

6277. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 

6278. Tato cuto araññamhi kapoto āsahaṃ tahiṃ,  
vasate guṇasampanno bhikkhu jhānarato sadā. 

 

6279. Mettacitto kāruṇiko sadā pamuditānano,  
upekkhako mahāvīro appamaññāsu kovido.  

 

6280. Vinīvaraṇasaṅkappe sabbasattahitāsaye,  
vissattho4 nacirenāsiṃ tasmiṃ sugatasāvake.  

 

6281. Upecca pādamūlamhi nisinnassa tadā sa me,5  
kadāci āmisaṃ deti dhammaṃ deseti cekadā.  

                                                   
1 vihāriṃ ātāpiṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 lomasatiyo - Syā.    4 visaṭṭho - Ma; vissaṭṭho - Syā.  
3 gottena - Ma.     5 tadāssame - Ma, Syā.  
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6270. Người nào đang nhiệt tâm với phận sự trong chính ngày hôm 
nay, có thể biết được Tử Thần vào ngày mai. Nếu không, (sẽ) không có 
sự chạm trán với Tử Thần cùng với đạo quân binh đông đảo.  
 

6271. Quả vậy, bậc Hiền Trí nói về vị đang sống có sự nhiệt tâm như thế 
đêm ngày không biếng nhác là vị được an tịnh là “Người hiền một 
đêm.”  
 

6272. 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.  
 

6273. 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. 
 

6274. 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 Lomasakaṅgiya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Lomasakaṅgiya là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

549. Ký Sự về Trưởng Lão Vanavaccha:  
 

6275. 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). 
 

6276. Lúc bấy giờ, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của đức Phật ấy. Tôi 
đã thực hành Phạm hạnh đến hết cuộc đời và đã chết đi từ nơi ấy.  
 

6277. 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. 
 

6278. Mệnh chung từ nơi ấy, tôi đã trở thành con chim bồ câu ở trong 
khu rừng. Tại nơi ấy có vị tỳ khưu đầy đủ đức hạnh cư ngụ, luôn luôn 
thỏa thích với thiền.  
 

6279. Vị anh hùng vĩ đại luôn luôn có tâm từ ái, có lòng bi mẫn, có vẻ 
mặt hoan hỷ, là vị có hành xả, rành rẽ về các tâm vô lượng.  
 

6280. (Vị ấy) có sự suy tầm không bị chướng ngại, có thiên hướng về sự 
lợi ích cho tất cả chúng sanh. Không bao lâu sau, tôi đã có được niềm 
tin ở vị Thinh Văn ấy của đấng Thiện Thệ.  
 

6281. Khi ấy, tôi đây đã đi đến ở cạnh bàn chân của vị ấy đang ngồi. Có 
lần nọ, vị ấy cho thức ăn, và có một lần thuyết giảng Giáo Pháp.  
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6282. Tadā vipulapemena upāsitvā jinatrajaṃ,  
tato cuto gato saggaṃ pavāsā1 sagharaṃ yathā.  

 

6283. Saggā cuto manussesu nibbatto puññakammunā,  
agāraṃ chaḍḍayitvāna pabbajiṃ lahuso ahaṃ.  

 

6284. Samaṇo tāpaso vippo paribbājo tathevahaṃ,  
hutvā vāsiṃ araññamhi anekasataso ahaṃ.  

 

6285. Pacchime ca bhave dāni ramme kāpilavatthave,2  
vacchagotto dvijo3 tassa jāyāya ahamokkamiṃ.  

 

6286. Mātu me dohaḷo āsi tirokucchigatassa me,  
jāyamānasamīpamhi vanavāsāya nicchayo.  

 

6287. Tato me ajanī mātā ramanīye vanantare,  
gabbhato nikkhamantaṃ maṃ kāsāyena paṭiggahuṃ.  

 

6288. Tato kumāro siddhattho jāto sakyakuladdhajo,  
tassa mitto piyo āsiṃ saṃvissattho sumāniyo.  

 

6289. Sattasāre ’bhinikkhante ohāya vipulaṃ yasaṃ,  
ahampi pabbajitvāna himavantamupāgamiṃ.  

 

6290. Vanālayaṃ bhāvanīyaṃ kassapaṃ dhutavādakaṃ,4  
disvā sutvā jinuppādaṃ upesiṃ narasārathiṃ.  

 

6291. So me dhammamadesesi sabbatthaṃ sampakāsayaṃ,  
tatohaṃ pabbajitvāna vanameva punāgamiṃ.5  

 

6292. Tatthāppamatto6 viharaṃ chalabhiññā aphassayiṃ,7  
aho suladdhalābhomhi sumittenānukampito.  

 

6293. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

6294. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

6295. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vanavaccho thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Vanavacchattherassa apadānaṃ navamaṃ. 
 

--ooOoo--  
                                                   
1 pavāso - Ma, Syā, PTS.   5 punāgamaṃ - Ma; 
2 kapilavatthave - Ma, PTS.      punokkamaṃ - Syā.  
3 dijo tassa - Ma, Syā; ti Jotissa - PTS. 6 tatthappamatto - Sī Mu, Syā, PTS.  
4 dhutavādikaṃ - Ma.   7 apassayiṃ - Syā, PTS. 
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6282. Khi ấy, tôi đã phục vụ người con trai của đấng Chiến Thắng với 
lòng yêu thương bao la. Từ nơi đó chết đi, tôi đã đi đến cõi trời như là 
đã đi về nhà của chính mình sau cuộc hành trình ở xứ lạ.  
 

6283. Mệnh chung từ cõi trời, tôi đã hạ sanh vào loài người nhờ vào 
nghiệp phước thiện. Tôi đã từ bỏ gia đình và đã xuất gia một cách mau 
chóng.  
 

6284. Tương tợ y như thế, sau khi trở thành vị Sa-môn, đạo sĩ khổ 
hạnh, Bà-la-môn, du sĩ ngoại đạo, tôi đã sống ở trong rừng hàng trăm 
(kiếp sống).  
 

6285. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, ở thành Kapilavatthu 
đáng yêu có người Bà-la-môn Vacchagotta. Tôi đã nhập thai ở người vợ 
của ông ta.  
 

6286. Khi tôi đã nhập thai, mẹ của tôi (là sản phụ) đã có niềm khao 
khát và đã có quyết định về việc cư ngụ ở rừng vào lúc gần được lâm 
bồn.  
 

6287. Do đó, mẹ đã sanh ra tôi ở bên trong khu rừng đáng yêu. Khi tôi 
đang ra khỏi bào thai, mọi người đã đỡ lấy tôi bằng tấm y ca-sa.  
 

6288. Sau đó, vương tử Siddhattha biểu tượng của gia tộc Sakya đã 
được sanh ra. Tôi đã trở thành người bạn yêu quý của vị ấy, được tin 
tưởng, vô cùng tự hào.  
 

6289. Khi con người ưu tú của chúng sanh đang ra đi sau khi đã từ bỏ 
danh vọng vĩ đại, tôi cũng đã xuất gia và đã đi đến núi Hi-mã-lạp.  
 

6290. Tôi đã nhìn thấy vị (Mahā) Kassapa là người thuyết giảng về 
pháp giũ bỏ, có sự cư ngụ ở rừng, vị đáng được tôn kính. Tôi đã được 
nghe về sự hiện khởi của đấng Chiến Thắng và tôi đã đi đến gặp đấng 
Điều Phục Nhân.  
 

6291. Trong lúc giảng giải về mọi ý nghĩa, Ngài đã thuyết giảng Giáo 
Pháp cho tôi. Sau đó, tôi đã xuất gia và cũng đã quay về lại khu rừng.  
 

6292. Tại nơi ấy, trong khi sống không xao lãng, tôi đã chạm đến sáu 
thắng trí. Ôi, điều lợi ích đã được đạt thành tốt đẹp cho tôi, tôi đã được 
người bạn tốt thương tưởng! 
 

6293. 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.  
 

6294. 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. 
 

6295. 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 Vanavaccha1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Vanavaccha là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Vanavaccha nghĩa là “vị có sự cư ngụ (vaccha) ở rừng (vana).” 
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550. Cūḷasugandhattherāpadānaṃ 
  

6296. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso,  
kassapo nāma nāmena1 uppajji vadataṃ varo.  

 

6297. Anuvyañjanasampanno battiṃsavaralakkhaṇo,2  
byāmappabhāparivuto raṃsijālasamotthato.3  

 

6298. Assāsetā yathā cando suriyova pabhaṅkaro,  
nibbāpetā yathā megho sāgarova guṇākaro.  

 

6299. Dharaṇīriva sīlena himavāva samādhinā,  
ākāso viya paññāya asaṅgo anilo yathā.  

 

6300. Tadāhaṃ bārāṇasiyaṃ upapanno mahākule,  
pahūtadhanadhaññasmiṃ nānāratanasañcaye.  

 

6301. Mahatā parivārena nisinnaṃ lokanāyakaṃ,  
upecca dhammamassosiṃ amataṃva manoharaṃ.  

 

6302. Battiṃsalakkhaṇadharo4 sanakkhattova candimā,  
anuvyañjanasampanno sālarājāva phullito.  

 

6303. Raṃsijālaparikkhitto dittova kanakācalo,  
byāmappabhāparivuto sarasmīva divākaro.  

 

6304. Soṇṇānano jinavaro samaṇīva5 siluccayo,  
karuṇāpuṇṇahadayo guṇena viya sāgaro.  

 

6305. Lokavissutakitti ca sinerūva naguttamo,  
yasasā vitthato vīro ākāsasadiso muni.  

 

6306. Asaṅgacitto sabbattha anilo viya nāyako,  
patiṭṭhā sabbabhūtānaṃ mahīva muni sattamo.  

 

6307. Anupalitto lokena toyena padumaṃ yathā,  
kuvādagacchadahano aggikkhandhova sobhati.6  

 

6308. Agado viya sabbattha kilesavisanāsako,  
gandhamādanaselova guṇagandhavibhūsito.  

 

6309. Guṇānaṃ ākaro vīro ratanānaṃva sāgaro,  
sindhūva vanarājīnaṃ kilesamalahārako.  

                                                   
1 gottena - Ma.  
2 bāttiṃsavaralakkhaṇo - Ma; dvattiṃsavaralakkhaṇo - PTS.  
3 samotthaṭo - Ma; samotato - Syā, PTS.  
4 dvattiṃsalakkhaṇadharo - Ma, Syā, PTS. 
5 rammaṇīva - Syā.   6 sobhasi - Ma, PTS; so vasi - Syā. 
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550. Ký Sự về Trưởng Lão Cūḷasugandha:  
 

6296. 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). 
 

6297. Ngài đầy đủ các tướng phụ, có ba mươi hai hảo tướng, được bao 
quanh bởi quầng ánh sáng, được bao trùm bởi mạng lưới hào quang.  
 

6298. Là người làm cho thoải mái tương tợ mặt trăng, là nguồn tạo ra 
ánh sáng tợ như mặt trời, là người dập tắt (lửa phiền não) như là cơn 
mưa, là kho chứa của đức hạnh ví như biển cả.  
 

6299. Với giới như là trái đất, với định như là núi Hi-mã-lạp, với tuệ tợ 
như bầu trời, không bị dính mắc giống như làn gió.  
 

6300. Vào lúc bấy giờ, tôi được sanh ra tại thành Bārāṇasī trong đại gia 
tộc có tài sản và lúa gạo dồi dào, có sự tích lũy nhiều loại châu báu khác 
nhau.  
 

6301. Vào lúc đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang ngồi cùng đoàn tùy tùng 
đông đảo, tôi đã đi đến gần và đã lắng nghe Giáo Pháp tợ như cao lương 
mỹ vị có sự thu hút tâm ý.  
 

6302. Ngài có ba mươi hai hảo tướng như là mặt trăng có chòm tinh tú, 
được đầy đủ các tướng phụ tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa.  
 

6303. Ngài phát ra xung quanh mạng lưới hào quang tợ như ngọn núi 
vàng cháy rực, được bao quanh bởi quầng ánh sáng tợ như mặt trời có 
các tia sáng.  
 

6304. Đấng Chiến Thắng cao quý có khuôn mặt vàng chói tợ như tảng 
đá có viên ngọc ma-ni, có trái tim tràn đầy lòng bi mẫn cùng với đức 
hạnh như là biển cả.  
 

6305. Và đấng Anh Hùng, bậc Hiền Trí có danh tiếng lẫy lừng ở thế 
gian tợ như ngọn núi tối thượng Sineru, đã được lan rộng với sự vinh 
quang tương tợ bầu trời.  
 

6306. Đấng Lãnh Đạo có tâm không bị ràng buộc với tất cả các nơi như 
là làn gió. Bậc Hiền Trí thứ bảy là sự nâng đỡ đối với tất cả chúng sanh 
tợ như trái đất.  
 

6307. Ngài không bị vấy bẩn bởi thế gian giống như hoa sen không bị 
lấm lem bởi nước. Ngài chiếu sáng như là khối lửa có sự đốt cháy những 
lùm cây ngoại giáo.  
 

6308. Ngài là người tiêu diệt chất độc phiền não ở tất cả các nơi như là 
phương thuốc chữa bệnh. Ngài được trang sức bằng hương thơm của 
đức hạnh tợ như viên đá nghiền nát hương liệu.  
 

6309. Đấng Chiến Thắng là kho chứa của các đức hạnh tợ như biển cả 
(là nơi chứa đựng) đối với các loại châu báu, là người mang đi các phiền 
não và ô nhiễm tợ như con sông Sindhu đối với những dãy rừng.  
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6310. Vijayīva mahāyodho mārasenappamaddano,1  
cakkavattīva so rājā bojjhaṅgaratanissaro.  

 

6311. Mahābhisakkasaṅkāso dosavyādhitikicchako,  
sallakatto yathā seṭṭho2 diṭṭhigaṇḍaviphālako.  

 

6312. So tadā lokapajjoto sanarāmarasakkato,  
parisāsu narādicco dhammaṃ desayate jino.  

 

6313. Dānaṃ datvā mahābhogo sīlena sugatūpago,  
bhāvanāya ca nibbāti iccevamanusāsatha.  

 

6314. Desanaṃ taṃ mahassādaṃ ādimajjhantasobhanaṃ,  
suṇanti parisā sabbā amataṃva mahārasaṃ.  

 

6315. Sutvā sumadhuraṃ dhammaṃ pasanno jinasāsane,  
sugataṃ saraṇaṃ gantvā yāvajīvaṃ namassahaṃ.  

 

6316. Munino gandhakuṭiyā opuñchesiṃ3 tadā mahiṃ,  
catujjātena gandhena māse aṭṭhadinesvahaṃ.  

 

6317. Paṇidhāya sugandhattaṃ sarīrassa dugandhino,4  
tadā jino viyākāsi sugandhatanulābhitaṃ.  

 

6318. Yo yaṃ gandhakuṭibhūmiṃ gandhenopuñchate sakiṃ,  
tena kammavipākena upapanno tahiṃ tahiṃ.  

 

6319. Sugandhadeho sabbattha bhavissati ayaṃ naro,  
guṇagandhayuto5 hutvā nibbāyissatanāsavo.  

 

6320. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 

6321. Pacchime ca bhave dāni jāto vippakule ahaṃ,  
gabbhe me vasato mātā dehenāsi sugandhikā.6  

 

6322. Yadā ca mātukucchimhā nikkhamāmi tadā purī,7  
sāvatthi sabbagandhehi vāsitā viya vāyatha.  

 

6323. Pupphavassaṃ ca surabhi dibbagandhamanoramaṃ,  
dhūpāni ca mahagghāni upavāyiṃsu tāvade.  

 

6324. Devā ca sabbagandhehi dhūpapupphehi taṃ gharaṃ,  
vāsayiṃsu sugandhena yasmiṃ jāto ahaṃ ghare.  

                                                   
1 mārasenāvamaddano - Ma.   5 guṇagandhayutto - Ma. 
2 vejjo - Ma.     6 sugandhitā - Ma, PTS. 
3 opuñjesiṃ - Ma; ubbaṭṭesiṃ - Syā.  7 puraṃ - Syā. 
4 sarīravissagandhino - Ma; sarīrassa vigandhino - Sī Mu, Syā, PTS. 
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6310. Với sự tiêu diệt đạo binh của Ma Vương, Ngài như là người chiến 
sĩ lực lưỡng có sự chiến thắng. Ngài là vị chúa tể của các loại châu báu là 
các chi phần đưa đến giác ngộ tợ như đấng Chuyển Luân Vương.  
 

6311. Ngài là người thầy thuốc về cơn bệnh sân hận tương tợ vị y sĩ vĩ 
đại. Ngài là người mổ xẻ mụt nhọt tà kiến giống như phẫu thuật viên 
hạng nhất.  
 

6312. Khi ấy, được loài người và chư Thiên kính trọng, bậc Quang Đăng 
của thế gian, ánh Mặt Trời của nhân loại, đấng Chiến Thắng ấy thuyết 
giảng Giáo Pháp ở các hội chúng.  
 

6313. Ngài đã chỉ dạy như vầy: “Sau khi dâng cúng vật thí thì trở nên 
có tài sản lớn lao, nhờ vào giới đi đến nhàn cảnh, và do sự tham thiền 
đạt đến Niết Bàn.”  
 

6314. Toàn thể các hội chúng lắng nghe sự thuyết giảng có phẩm vị cao 
cả ấy, có sự tốt đẹp ở phần đầu phần giữa và phần cuối, như là cao 
lương mỹ vị có chất bổ dưỡng lớn lao.  
 

6315. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp có vị ngọt tuyệt vời, tôi được tịnh tín 
với Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Tôi đã đi đến nương nhờ đức 
Thiện Thệ và đã tôn kính Ngài đến hết cuộc đời.  
 

6316. Khi ấy, tôi đã lau chùi nền đất ở hương thất của bậc Hiền Trí 
bằng chất thơm được sanh lên từ bốn loại (bông hoa) vào tám ngày 
trong một tháng.  
 

6317. Tôi đã ước nguyện về trạng thái có hương thơm ở thân thể bị mùi 
khó chịu. Khi ấy, đấng Chiến Thắng đã chú nguyện về việc đạt được cơ 
thể có hương thơm rằng:  
 

6318. “Người nào lau chùi nền đất của hương thất bằng chất thơm 
một lần, do kết quả của nghiệp ấy được sanh lên ở nơi này nơi khác. 
 

6319. Ở tất cả các nơi, người nam này sẽ có được thân hình có hương 
thơm ngạt ngào. Sau khi được gắn liền với hương thơm của đức 
hạnh, (người này) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 
 

6320. 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. 
 

6321. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình Bà-la-môn. Khi tôi đang trú ở trong bào thai, mẹ của tôi đã trở 
thành người có hương thơm ở cơ thể.  
 

6322. Và vào lúc tôi rời khỏi lòng mẹ, khi ấy thành Sāvatthī đã tỏa ra 
như là được tẩm bằng tất cả các loại hương thơm.  
 

6323. Và có cơn mưa bông hoa thơm ngát làm thích ý với các hương 
thơm của cõi trời và có các hương trầm có giá trị cao đã thổi đến liền 
khi ấy. 
 

6324. Và ở ngôi nhà tôi đã được sanh ra, chư Thiên đã tẩm hương thơm 
ngôi nhà ấy bằng mọi thứ hương thơm, bằng hương trầm và các bông 
hoa.  
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6325. Yadā ca taruṇo bhaddo paṭhame yobbane ṭhito,  
tadā selaṃ1 saparisaṃ vinetvā narasārathi. 

 

6326. Tehi sabbehi sahito2 sāvatthipuramāgato,  
tadā buddhānubhāvaṃ taṃ disvā pabbajito ahaṃ.  

 

6327. Sīlaṃ samādhiṃ paññañca3 vimuttiñca anuttaraṃ,  
bhāvetvā caturo dhamme pāpuṇiṃ āsavakkhayaṃ.  

 

6328. Yadā pabbajito cāhaṃ yadā ca arahā ahuṃ,  
nibbāyissaṃ yadā cāhaṃ gandhavasso tadā ahu.  

 

6329. Sarīragandho ca sadā ’tiseti me  
mahārahaṃ candanacampakuppalaṃ,  
tatheva gandhe itare ca sabbaso  
pasayha vāyāmi gato tahiṃ4 tahiṃ.  

 

6330. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

6331. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

6332. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Cūḷasugandho thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Cūḷasugandhattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

Bhaddiyavaggo pañcapaññāsamo. 
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ  
 

Bhaddiyo revato thero mahālābhī ca sīvalī,  
vaṅgīso nandako ceva kāḷudāyi tathābhayo.  
Lomaso vanavaccho ca sugandho dasamo kato,5  
tīṇi gāthāsatā tattha soḷasa6 ca taduttariṃ.  
 

Atha vagguddānaṃ  
 
 

Kaṇikāravhayo vaggo phalado tiṇadāyako,  
kaccāno bhaddiyo vaggo gāthāyo gaṇitā cimā.  
Navagāthā satānīha caturāsīti eva ca,  
sapaññāsā pañcasatā7 apadānā pakāsitā.  
Saha uddānagāthāhi chasahassāni hontimā,  
dvesatāni ca gāthānaṃ aṭṭhārasa taduttariṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 sesaṃ - Syā.     5 sugandho ceva dasamo - Ma. 
2 parivuto - Ma.    6 soḷasā ca taduttari - Ma, Syā, PTS. 
3 sīlaṃsamādhipaññañca - Ma.   7 sapaññāsaṃ pañcasataṃ - Ma;  
4 yahiṃ - Syā.        sapaññāsaṃ pañcasatā - Syā. 
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6325. Và vào lúc tôi còn trẻ, hiền thiện, đang ở vào giai đoạn đầu của 
tuổi thanh niên, khi ấy đấng Điều Phục Nhân đã hướng dẫn Sela cùng 
nhóm tùy tùng.  
 

6326. Cùng với tất cả những người ấy, Ngài đã ngự đến thành Sāvatthī. 
Sau khi nhìn thấy năng lực ấy của đức Phật, tôi đã xuất gia.  
 

6327. Sau khi làm cho phát triển bốn pháp: Giới, Định, Tuệ, và sự Giải 
Thoát vô thượng, tôi đã thành tựu sự đoạn tận các lậu hoặc.  
 

6328. Và vào lúc tôi đã được xuất gia, vào lúc tôi trở thành vị A-la-hán, 
và vào lúc tôi sẽ Niết Bàn, khi ấy sẽ có cơn mưa hương thơm.  
 

6329. Hương thơm ở cơ thể của tôi luôn luôn vượt trội các loại hương 
trầm, hương campaka, và hương sen vô cùng giá trị, tương tợ như thế 
ấy khi tôi đi nơi này nơi khác tôi tỏa ra hương thơm át hẳn tất cả các 
loại hương thơm khác về mọi phương diện.  
 

6330. 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.  
 

6331. 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. 
 

6332. 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 Cūḷasugandha đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Cūḷasugandha là phần thứ mười. 
 

Phẩm Bhaddiya là phẩm thứ năm mươi lăm. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Vị Bhaddiya, vị trưởng lão Revata, và vị Sīvali có lợi lộc lớn lao, vị 
Vaṅgīsa, vị Nandaka, và luôn cả vị Kāḷudāyi, và tương tợ là vị Abhaya, 
vị Lomasa, vị Vanavaccha, và vị Sugandha đã được thực hiện là thứ 
mười. Ở đây, có ba trăm câu kệ và mười sáu câu thêm vào đó nữa. 
 

--ooOoo-- 
 

Giờ là phần tóm lược của các phẩm: 
 

Phẩm tên Kaṇikāra, phẩm về vị dâng cúng trái cây, phẩm về vị dâng 
cúng cỏ, phẩm Kaccāna, và phẩm Bhaddiya. Và các câu kệ này đã được 
tính đếm ở đây là chín trăm và tám mươi bốn. Có năm trăm năm mươi 
ký sự đã được giảng giải. Cùng với các câu kệ tóm lược, đây là sáu ngàn 
hai trăm câu kệ và mười tám câu thêm vào đó nữa.  
 

--ooOoo-- 
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