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III. SUBHŪTIVAGGO 
 

21. Subhūtittherāpadānaṃ  
 

813. Himavantassa avidūre nisabho nāma pabbato,  
assamo sukato mayhaṃ paṇṇasālā sumāpitā.  

 

814. Kosiyo nāma nāmena jaṭilo uggatāpano,  
ekākiyo1 adutiyo vasāmi nisabhe tadā.  

 

815. Phalaṃ mūlañca paṇṇañca na bhūñjāmi ahaṃ tadā,  
pavattapaṇḍupattāni2 upajīvāmi tāvade.  

 

816. Nāhaṃ kopemi ājīvaṃ cajamānopi jīvitaṃ,  
ārādhemi sakaṃ cittaṃ vivajjemi anesanaṃ.  

 

817. Rāgūpasaṃhitaṃ cittaṃ yadā upapajjate mama,  
sayaṃva paccavekkhāmi ekaggo3 taṃ dammehaṃ.4  

 

818. “Rajjasi5 rajanīye ca dosanīye ca dussasi,6  
muyhase mohanīye ca nikkhamassu vanā tuvaṃ.  

 

819. Visuddhānaṃ ayaṃ vāso nimmalānaṃ tapassinaṃ,  
mā kho visuddhaṃ dūsesi nikkhamassu vanā tuvaṃ.  

 

820. Agāriko bhavitvāna sadā yuttaṃ7 labhissasi,  
ubhopi mā virādhesi nikkhamassu vanā tuvaṃ.  

 

821. Chavālātaṃ yathā kaṭṭhaṃ na kvaci kiccakārakaṃ,  
neva gāme araññe vā na hi taṃ kaṭṭhasammataṃ.  

 

822. Chavālātūpamo tvaṃsi na gihī nāpi saññato,8  
ubhato muttako ajja nikkhamassu vanā tuvaṃ.  

 

823. Siyā nu kho tava etaṃ ko pajānāti te9 idaṃ,  
saddhādhuraṃ10 jahasi11 te12 kosajjabahulāya ca.  

 

824. Jigucchissanti taṃ viññū asuciṃ nāgariko yathā,  
ākaḍḍhitvāna isayo codayissanti taṃ sadā.  

 

825. Taṃ viññū pavadissanti samatikkantasāsanaṃ,  
saṃvāsaṃ alabhanto hi kathaṃ jīvissasī13 tuvaṃ.  

                                                   
1 ekāyiko - Syā; ekākiko - PTS.   7 yadā puttaṃ - Ma; tadā yuttaṃ - Syā. 
2 pavattaṃva supātāhaṃ - Ma, Se;  8 gihinā nāpi paññatto - PTS.  
   pavattapaṇḍupattāhaṃ - PTS.    9 ko pajāni hi te - Syā, PTS, Se. 
3 ekako - Syā.     10 sīmaṃ dhuraṃ - Syā. 
4 damemahaṃ - Ma, Syā, PTS.  11 vahisi - Ma, Syā; pāhisi - PTS. 
5 rajjase - Ma.     12 me - Syā, PTS. 
6 dussase - Ma, Syā, PTS.  13 jīvihisi - Ma, Se; jīvihisī - Syā, PTS.  
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III. PHẨM SUBHŪTI: 
 

21. Ký Sự về Trưởng Lão Subhūti: 
 

813. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Nisabha, có khu ẩn 
cư của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo 
được tạo lập. 
 

814. Khi ấy, là vị đạo sĩ tóc bện có sự khổ hạnh cao tột tên là Kosiya, tôi 
sống ở (ngọn núi) Nisabha, mỗi một mình không có người thứ hai.  
 

815. Khi ấy, tôi không thọ dụng trái cây, rễ cây, và lá cây (còn ở trên 
cây). Trong khi ấy, tôi sống nhờ các lá cây úa vàng đã rụng.  
 

816. Ngay cả trong khi đang buông bỏ mạng sống, tôi cũng không làm 
cho sự nuôi mạng bị hư hỏng. Tôi làm cho tâm của mình được hài lòng, 
tôi tránh xa sự tầm cầu sai trái (trong việc nuôi mạng).  
 

817. Mỗi khi tâm liên quan đến tham ái sanh khởi ở tôi, tôi tự mình 
quán sát. Khi được chăm chú, tôi đã thuần hóa tâm tham ái ấy rằng:  
 

818. “Ngươi bị ái luyến ở điều quyến rũ, bị sân hận ở điều gây khó 
chịu, và bị mê muội bởi điều làm cho mê mẩn, ngươi hãy tự mình 
thoát ra khỏi khu rừng.  
 

819. Trú xứ này dành cho các đạo sĩ khổ hạnh đã được thanh tịnh, 
không còn nhơ nhuốc. Ngươi chớ làm hư hoại sự thanh tịnh, ngươi 
hãy tự mình thoát ra khỏi khu rừng.  
 

820. (Nếu) trở thành người tại gia, ngươi sẽ luôn gánh chịu sự bị 
ràng buộc. Ngươi cũng chớ lầm lẫn về hai việc (xuất gia và tại gia), 
ngươi hãy tự mình thoát ra khỏi khu rừng.  
 

821. Giống như loại củi gỗ thiêu xác chết không phải là vật để dùng 
cho công việc ở bất cứ nơi nào khác, dầu ở làng mạc hay rừng thẳm, 
bởi vì nó không còn được xem là củi đốt nữa.  
 

822. Tợ như loại củi gỗ thiêu xác chết, ngươi không còn là người tại 
gia và cũng không phải là xuất gia. Hôm nay ngươi là người không 
còn thuộc về cả hai hạng, ngươi hãy tự mình thoát ra khỏi khu rừng. 
 

823. Nếu điều này xảy ra cho ngươi, thì ai nhận biết điều này ở 
ngươi? Nếu ngươi từ bỏ phận sự về đức tin thì sẽ có nhiều sự biếng 
nhác ở ngươi.  
 

824. Các bậc tri thức sẽ ghét bỏ ngươi giống như người dân thành 
phố chán ghét sự ô nhiễm. Các bậc ẩn sĩ sẽ xua đuổi và luôn quở trách 
ngươi.  
 

825. Các bậc tri thức sẽ phê phán ngươi đã vi phạm lời giáo huấn. 
Ngay trong khi không đạt được sự cộng trú, làm sao ngươi có thể 
sinh sống? 
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826. Tidhā pabhinnamātaṅgaṃ kuñjaraṃ saṭṭhihāyanaṃ,  
balī nāgo upagantvā yūthā nīharate gajaṃ.  

 

827. Yūthā vinissaṭo santo sukhaṃ sātaṃ na vindati,  
dukkhito vimano hoti pajjhāyanto1 pavadheti.2  

 

828. Tatheva jaṭilā tampi nīharissanti dummatiṃ,3  
tehi tvaṃ nissaṭo santo sukhaṃ sātaṃ na lacchasi.  

 

829. Divā vā yadi vā rattiṃ sokasallasamappito,  
ḍayhasi pariḷāhena gajo yūthā ’va nissaṭo.  

 

830. Jātarūpaṃ yathā kūṭaṃ neva jhāpeti4 katthaci,  
tathā sīlavihīno tvaṃ na jhāpessasi5 katthaci.  

 

831. Agāraṃ vasamānopi kathaṃ jīvihisī tuvaṃ,  
mattikaṃ pettikaṃ cāpi natthi te nihitaṃ6 dhanaṃ.  

 

832. Sayaṃ7 kammaṃ karitvāna gatte sedaṃ pamocayaṃ,  
evaṃ jīvihisi gehe sādhu te taṃ na ruccati.”  

 

833. Evāhaṃ tattha vāremi8 saṅkilesagataṃ manaṃ,  
nānādhammakathaṃ katvā pāpā cittā9 nivārayiṃ.  

 

834. Evaṃ me viharantassa appamādavihārino,  
tiṃsavassasahassāni vipine me10 atikkamuṃ.  

 

835. Appamādarataṃ disvā11 uttamatthagavesakaṃ,  
padumuttarasambuddho āgacchi mama santikaṃ.  

 

836. Timbarūsakavaṇṇābho appameyyo anūpamo,  
rūpen’ asadiso buddho ākāse caṅkamī tadā.  

 

837. Suphullo sālarājā ’va vijjū’v’abbhaghanantare,  
ñāṇenāsadiso buddho ākāse caṅkamī tadā.  

 

838. Sīharājāv’asambhīto gajarājāva dappito,  
lasito12 vyaggharājāva ākāse caṅkamī tadā.  

 

839. Siṃgīnikkhasuvaṇṇābho khadiraṅgārasannibho,  
maṇi yathā jotiraso ākāse caṅkamī tadā.  

 

840. Visuddhakelāsanibho13 puṇṇamāyeva14 candimā,  
majjhantikeva15 suriyo ākāse caṅkamī tadā.  

                                                   
1 ojjhāyanto - PTS.      9 pāpā cittaṃ - Ma, Syā; pāpacittaṃ - PTS.  
2 pavedhati - Ma, Syā; padhāvati - PTS. 10 pavane me - Syā, PTS, Se.  
3 dummatī - PTS, Se.   11 appamādena maṃ disvā - Syā.  
4 jhāyati - Ma; yāyati - Syā, PTS.  12 abhīto - Syā; lāsito - PTS. 
5 na jhāyissasi - Ma; na yāyissasi - Syā; n’ eva yāyasi - PTS. 
6 te nicitaṃ - PTS.   13 kelāsasannibho - Syā; kelāsaṇṇibho - PTS 
7 sakaṃ - Syā, PTS, Se.   14 puṇṇamāse va - PTS, Se. 
8 dhāremi - PTS, Se.   15 majjhantiko va - PTS, Se. 
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826. Con voi có sức mạnh đến gần và xua đuổi con voi là loài 
mātaṅga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi, được sáu mươi tuổi ra khỏi 
bầy.  
 

827. Trong khi bị tách rời khỏi bầy, con voi không có được sự an ổn, 
thoải mái. Nó bị khổ sở, tâm rối loạn. Trong khi buồn bực, nó bị giao 
động.  
 

828. Tương tợ như thế ấy, các vị đạo sĩ tóc bện cũng sẽ xua đuổi 
ngươi là kẻ có tâm ý xấu xa. Trong khi bị tách rời khỏi các vị ấy, 
ngươi sẽ không đạt được sự an ổn, thoải mái.  
 

829. Bị xâm nhập bởi mũi tên sầu muộn, ngươi bị thiêu đốt vì sự bực 
bội dầu là ban ngày hoặc ban đêm, tợ như con voi bị tách rời khỏi 
bầy.  
 

830. Giống như vàng kim loại không bao giờ làm cho cái búa bị thiêu 
đốt ở bất cứ đâu, tương tợ như thế với sự lìa bỏ giới ngươi sẽ không 
làm cho (phiền não) được thiêu đốt ở bất cứ nơi nào.  
 

831. Dầu cho đang sống ở tại gia, ngươi sẽ sinh sống cách nào? Tài 
sản thuộc về người mẹ cũng như thuộc về người cha để dành lại cho 
ngươi là không có.  
 

832. Trong khi tự mình làm công việc khiến mồ hôi tuôn ra ở cơ thể, 
ngươi sẽ sinh sống ở tại gia như vậy. Tốt đẹp thay là điều ấy không 
được ngươi ưa thích.”  
 

833. Tại nơi ấy, tôi ngăn chặn tâm có khuynh hướng bị ô nhiễm theo 
cách như thế. Sau khi thực hiện lời giảng giải với nhiều pháp khác 
nhau, tôi đã ngăn chặn được các suy nghĩ xấu xa.  
 

834. Như thế, trong khi tôi đang an trú với sự an trú vào sự không xao 
lãng, ba mươi ngàn năm đã trôi qua khi tôi ở trong khu rừng.  
 

835. Sau khi nhìn thấy (tôi là) người tầm cầu mục đích tối thượng được 
thỏa thích với sự không xao lãng, bậc Toàn Giác Padumuttara đã đi đến 
gặp tôi.  
 

836. Là bậc vô lượng, không người tương đương, có hào quang màu 
(vàng chói) của trái cây timbarūsaka, không ai sánh bằng về dáng vóc, 
khi ấy đức Phật đã đi kinh hành ở không trung.  
 

837. Tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa, tợ như tia chớp ở khoảng 
giữa đám mây trên bầu trời, đức Phật không ai sánh bằng về trí tuệ khi 
ấy đã đi kinh hành ở không trung.  
 

838. Tợ như con sư tử chúa không bị hãi sợ, tợ như con voi chúa kiêu 
hãnh, tợ như con cọp chúa chói sáng, (đức Phật) khi ấy đã đi kinh hành 
ở không trung.  
 

839. Có hào quang màu vàng chói của đồng tiền vàng, giống như than 
hồng của gỗ khadira, như là viên ngọc ma-ni như ý, (đức Phật) khi ấy 
đã đi kinh hành ở không trung.  
 

840. Với ánh sáng tinh khiết của ngọn núi Kelāsa, tợ như mặt trăng vào 
ngày rằm, tợ như mặt trời ở chính ngọ, (đức Phật) khi ấy đã đi kinh 
hành ở không trung. 
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841. Disvā nabhe caṅkamantaṃ evaṃ cintes’ ahaṃ tadā:  
“Devo nu kho ayaṃ satto, udāhu manujo ayaṃ?  

 
842. Na me suto vā diṭṭho vā mahiyā ediso naro,  

api mantapadaṃ atthi, ayaṃ satthā bhavissati.”  
 
843. Evāhaṃ cintayitvāna sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,  

nānāpupphañca gandhañca sannipātetv’ ahaṃ1 tadā.  
 
844. Pupphāsanaṃ paññapetvā sādhucittaṃ manoramaṃ,  

narasārathinaṃ aggaṃ idaṃ vacanamabraviṃ:  
 
845. “Idaṃ me āsanaṃ vīra paññattaṃ tav’ anucchaviṃ,2 

hāsayanto mamaṃ cittaṃ nisīda kusumāsane.”  
 
846. Nisīdi tattha bhagavā asambhītova kesarī,  

sattarattindivaṃ buddho pavare kusumāsane.  
 
847. Namassamāno aṭṭhāsiṃ sattarattindivaṃ ahaṃ,  

vuṭṭhahitvā samādhimhā satthā loke anuttaro.  
 
848. Mama kammaṃ pakittento idaṃ vacanamabraviṃ,  

“Bhāvehi buddhānussatiṃ bhāvanānamanuttaraṃ.  
 
849. Imaṃ satiṃ bhāvayitvā pūrayissasi mānasaṃ,  

tiṃsa kappasahassāni devaloke ramissasi.  
 
850. Asītikkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissasi,  

sahassakkhattuṃ cakkavattī rājā raṭṭhe bhavissasi.  
 
851. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,  

anubhossasi taṃ sabbaṃ buddhānussatiyā phalaṃ.  
 
852. Bhavābhave saṃsaranto mahābhogaṃ labhissasi,  

bhoge te ūnatā natthi3 buddhānussatiyā phalaṃ.  
 
853. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.  
 
854. Asītikoṭiṃ chaḍḍetvā dāse kammakare4 bahū,  

gotamassa bhagavato sāsane pabbajissasi.  
 
855. Ārādhayitvā sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,  

subhūti nāma nāmena hessati5 satthusāvako.   

                                                   
1 sannipātes’ ahaṃ - Ma, Syā. 3 bhogehi onatā natthi - Syā.  
2 tavanucchavaṃ - Ma, PTS. 4 dāsakammakare - Syā.          5 hessasi - Syā, PTS.  
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841. Sau khi nhìn thấy Ngài đang đi kinh hành ở không trung, khi ấy tôi 
đã suy nghĩ như vầy: “Phải chăng chúng sanh này là Thiên nhân, hay 
đây là loài người? 
 

842. Con người như thế này ở trên trái đất thì ta chưa từng được 
nghe hoặc được thấy. Cũng có lời chú thuật (về tướng mạo), người 
này sẽ là bậc đạo sư.”  
 

843. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 
tín. Khi ấy tôi đã gom lại nhiều loại bông hoa và vật thơm.  
 

844. Sau khi chuẩn bị chỗ ngồi bằng bông hoa, tôi đã nói với bậc có tâm 
ý tốt đẹp, làm thích ý, vị đứng đầu trong số các bậc Điều Phục Nhân lời 
nói này:  
 

845. “Bạch đấng Đại Hùng, chỗ ngồi này đã được con chuẩn bị là 
thích hợp đối với Ngài. Trong khi làm cho tâm của con được vui vẻ, 
xin Ngài hãy ngồi xuống ở chỗ ngồi bằng bông hoa.” 
 

846. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở nơi ấy, tợ như con sư tử không bị hãi 
sợ. Đức Phật đã ngồi ở chỗ ngồi bằng bông hoa quý cao trong bảy ngày 
đêm.  
 

847. Trong khi lễ bái (Ngài), tôi đã đứng bảy ngày đêm. Bậc Đạo Sư, 
đấng Vô Thượng ở thế gian đã xuất khỏi thiền định.  
 
848. Trong khi tán dương việc làm của tôi, Ngài đã nói lời nói này: 
“Ngươi hãy tu tập sự niệm tưởng về đức Phật là (pháp) vô thượng 
trong các pháp tu tập.  
 

849. Sau khi tu tập về sự niệm tưởng này, ngươi sẽ được tròn đủ tâm 
ý và sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp.  
 

850. Ngươi sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám 
mươi lần. Ngươi sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương ở trong quốc 
độ một ngàn lần.  
 

851. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Ngươi sẽ thọ hưởng mọi thứ ấy; điều này là quả báu 
của việc tưởng niệm về đức Phật.  
 

852. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, ngươi sẽ đạt được tài sản 
lớn lao, sẽ không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của 
việc tưởng niệm về đức Phật.  
 

853. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 

854. Sau khi từ bỏ tám mươi koṭi (tám trăm triệu), nhiều nô tỳ và 
nhân công, ngươi sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn 
Gotama.  
 

855. Sau khi làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama bậc cao quý dòng 
Sakya, ngươi sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư với tên gọi là 
Subhūti. 
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856. Bhikkhusaṅghe nisīditvā dakkhiṇeyyaguṇamhi1 taṃ,  
tath’ āraṇavihāre ca dvīsu agge2 ṭhapessati.”  

 

857. Idaṃ vatvāna sambuddho jalajuttaranāmako,3  
nabhaṃ abbhuggamī dhīro haṃsarājāva ambare.  

 

858. Sāsito lokanāthena namassitvā tathāgataṃ,  
sadā bhāvemi4 mudito buddhānussatimuttamaṃ.  

 

859. Tena kammena sukatena cetanā paṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacch’ ahaṃ.  

 

860. Asītikkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ,  
sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavattī ahos’ ahaṃ.  

 

861. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇaṇāto asaṅkhiyaṃ,  
anubhomi susampattiṃ buddhānussatiyā phalaṃ.  

 

862. Bhāvābhave saṃsaranto mahābhogaṃ labhām’ ahaṃ,  
bhoge me ūnatā5 natthi buddhānussatiyā phalaṃ.  

 

863. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhānussatiyā phalaṃ.  

 

864. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Subhūtitthero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Subhūtittherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

22. Upavānattherāpadānaṃ  
 

865. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū,  
jalitvā aggikkhandhova sambuddho parinibbuto.  

 

866. Mahājanā samāgamma pūjayitvā tathāgataṃ,  
citaṃ6 katvāna sukataṃ sarīraṃ abhiropayuṃ.  

 

867. Sarīrakiccaṃ katvāna dhātuṃ7 tattha samānayuṃ,  
sadevamānusā sabbe buddhathūpaṃ akaṃsu te.  

 

868. Paṭhamā kañcanamayā dutiyā ’si8 maṇīmayā,  
tatiyā rūpiyamayā catutthā9 phaḷikāmayā.  

 

869. Tathā10 pañcamiyā nemī11 lohitaṅkamayā ahu,  
chaṭṭhā masāragallassa sabbaratanamayūpari.  

                                                   
1 gaṇamhi - Syā, PTS.    5 onatā - Syā.   6 citakaṃ - PYS. 
2 aggaṃ - Syā, PTS.  7 dhātū - PTS.  8 dutiyāpi - Syā, PTS.  
3 jalajuttamanāyako - PTS, Se.  9 catutthī - Ma, Se. 10 tattha - Syā, PTS.  
4 bhāvesiṃ - Syā, PTS.  11 pañcami yā bhūmi - Syā; pañcamī kācehi - PTS, Se. 
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856. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, (đức Phật ấy) sẽ thiết 
lập ngươi vào vị thế tối thắng về hai phương diện là có đức hạnh 
đáng được cúng dường và tương tợ như thế về việc an trú vào sự 
không say đắm.”  
 

857. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Trí Tuệ 
đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời.  
 

858. Được chỉ dạy bởi đấng Bảo Hộ Thế Gian, tôi đã lễ bái đức Như Lai. 
Được hoan hỷ, tôi luôn luôn tu tập sự niệm tưởng về đức Phật, là pháp 
tối thượng.  
 

859. 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. 
 

860. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi 
lần. Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần.  
 

861. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng sự thành tựu tốt đẹp; điều này là quả báu 
của việc tưởng niệm về đức Phật.  
 

862. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được tài sản lớn lao, 
tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc tưởng 
niệm về đức Phật.  
 

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

864. Bốn (tuệ) phân tích, ―(như trên)― tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 
 

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

Ký sự về trưởng lão Subhūti là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

22. Ký Sự về Trưởng Lão Upavāna: 
 

865. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Sau khi phát cháy như là khối lửa, bậc Toàn Giác đã viên tịch Niết 
Bàn. 
 

866. Đám đông dân chúng đã cùng nhau đi đến và cúng dường đức Như 
Lai. Sau khi hoàn tất giàn hỏa thiêu khéo được thực hiện, họ đã nâng 
thi thể lên.  
 

867. Sau khi thực hiện phận sự đối với thi thể, họ đã tập trung xá-lợi ở 
tại nơi ấy. Tất cả bọn họ gồm chư Thiên và loài người đã xây dựng ngôi 
bảo tháp dành cho đức Phật.  
 

868. Tầng thứ nhất làm bằng vàng, tầng thứ nhì làm bằng ngọc ma-ni, 
tầng thứ ba làm bằng bạc, tầng thứ tư làm bằng ngọc pha-lê.  
 

869. Tương tợ, viền mép của tầng thứ năm đã được làm bằng hồng 
ngọc, tầng thứ sáu làm bằng đá quý, phần bên trên làm bằng tất cả các 
loại châu báu. 
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870. Jaṅghā maṇimayā āsi vedikā ratanāmayā,  
sabbasovaṇṇayo thūpo uddhaṃ yojanamuggato.  

 

871. Devā tattha samāgantvā ekato mantayuṃ tadā:  
“Mayampi thūpaṃ kassāma1 lokanāthassa tādino.  

 

872. Dhātu āveṇikā natthi sarīraṃ ekapiṇḍitaṃ,  
imamhi buddhathūpamhi kassāma1 kañcukaṃ mayaṃ.”  

 

873. Devā sattaratanehi2 aññaṃ vaḍḍhesu3 yojanaṃ,  
thūpo dviyojanubbedho timiraṃ vyapahanti so.4  

 

874. Nāgā tattha samāgantvā ekato mantayuṃ tadā:  
“Manussā ceva devā ca buddhathūpaṃ akaṃsu te.  

 

875. Mā no pamattā assumhā appamattā sadevakā,5  
mayampi thūpaṃ kassāma lokanāthassa tādino.”  

 

876. Indanīlaṃ mahānīlaṃ atho jotirasaṃ maṇiṃ,  
ekato sannipātetvā buddhathūpaṃ achādayuṃ.6  

 

877. Sabbaṃ maṇimayaṃ āsi tāvatā buddhacetiyaṃ,  
tiṃsayojanamubbedhaṃ7 ālokakaraṇaṃ tadā.  

 

878. Garuḷā8 ca samāgantvā ekato mantayuṃ tadā:  
“Manusā devā nāgā ca buddhathūpaṃ akaṃsu te.  

 

879. Mā no pamattā assumhā appamattā sadevakā,  
mayampi thūpaṃ kassāma lokanāthassa tādino.  

 

880. Sabbamaṇimayaṃ thūpe9 akar’ uttarakañcukaṃ,10  
yojanaṃ tepi vaḍḍhesuṃ āyataṃ buddhacetiyaṃ.  

 

881. Catuyojanamubbiddho11 buddhathūpo virocati,  
obhāseti disā sabbā sataraṃsīva uggato.*  

 

882. Kumbhaṇḍā ca12 samāgantvā ekato mantayuṃ tadā:  
“Manussā ceva devā ca nāgā ca garuḷā tathā.  

 

883. Paccekaṃ buddhaseṭṭhassa akaṃsu thūpamuttamaṃ,  
mā no pamattā assumhā appamattā sadevakā.  

 

884. Mayampi thūpaṃ kassāma lokanāthassa tādino,  
ratanehi13 chādayissāma14 āyataṃ buddhacetiyaṃ.  

 

885. Yojanaṃ tepi vaḍḍhesuṃ āyataṃ buddhacetiyaṃ,  
pañcayojanamubbiddho thūpo obhāsate tadā.  

                                                   
* ‘Garuḷā’ti ādayo catasso gāthāyo Se, PTS potthakesu na vijjanti. 
1 karissāma - Syā, PTS.    8 kumbhaṇḍā - PTS.  
2 sattahi ratnehi - Ma, Se.  9 sabbaṃ manimayaṃ thūpaṃ - Ma, Syā.    
3 vaḍḍhesuṃ - Syā, PTS.   10 akaruṃ te ca kañcukaṃ - Ma, Se; 
4 yo - Syā.         akaruṃ tāva kañcukaṃ - Syā.  
5 sadevatā - PTS.    11 ubbedho - Syā.     12 yakkhā tattha - PTS. 
6 acchādayuṃ - PTS.    13 phaḷikā - PTS.       14 chādessāma - Ma.  
7 tiyojanasamubbidhaṃ - Ma, Syā; tīṇi yojanam ubbidhaṃ - PTS.  
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870. Phần bên dưới làm bằng ngọc ma-ni, bục nền làm bằng châu báu. 
Được làm toàn bộ bằng vàng, ngôi bảo tháp vươn lên chiều cao một do-
tuần.  
 

871. Khi ấy, chư Thiên đã tụ hội lại ở nơi ấy và đã cùng nhau bàn bạc 
rằng: “Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ 
Thế Gian như thế ấy.  
 

872. Xá-lợi không có các mảnh rời rạc, (xá-lợi) thân thể được kết 
thành một khối. Chúng ta sẽ thực hiện lớp vỏ bọc ở ngôi bảo tháp 
dành cho đức Phật này.”  
 

873. Với bảy loại châu báu, chư Thiên đã làm tăng thêm một do-tuần 
nữa. Có chiều cao hai do-tuần, ngôi bảo tháp ấy xua đi bóng tối.  
 

874. Khi ấy, loài rồng đã tụ hội lại ở nơi ấy và đã cùng nhau bàn bạc 
rằng: “Loài người và luôn cả chư Thiên, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo 
tháp dành cho đức Phật.  
 

875. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên 
xao lãng. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo 
Hộ Thế Gian như thế ấy.”  
 

876. Sau khi đã tụ tập chung lại, loài rồng đã phủ lớp ngọc bích, ngọc 
sa-phia, và ngọc ma-ni như ý lên ngôi bảo tháp dành cho đức Phật.  
 

877. Giờ đây, ngôi bảo điện dành cho đức Phật đã được làm bằng ngọc 
ma-ni toàn bộ, khi ấy có chiều cao ba do-tuần, là nguồn tạo ra ánh sáng.  
 

878. Khi ấy, các nhân điểu đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc rằng: 
“Loài người, chư Thiên, và loài rồng, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo tháp 
dành cho đức Phật. 
 

879. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên 
xao lãng. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo 
Hộ Thế Gian như thế ấy.”  
 

880. Loài nhân điểu đã thực hiện ở ngôi bảo tháp lớp vỏ bọc phụ trội 
toàn bộ làm bằng ngọc ma-ni. Họ cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện 
của đức Phật được cao thêm một do-tuần.  
 

881. Với chiều cao bốn do-tuần, ngôi bảo tháp của đức Phật chiếu sáng 
và khiến cho tất cả các phương được rực rỡ tợ như mặt trời đã mọc lên.  
 

882. Khi ấy, các ác thần đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc rằng: 
“Loài người, luôn cả chư Thiên, loài rồng, và loài nhân điểu cũng 
tương tợ như thế.  
 

883. Bọn họ đã xây dựng ngôi bảo tháp hạng nhất dành cho đức Phật 
tối thượng một cách cá biệt. Thế gian cùng với chư Thiên không xao 
lãng, chúng ta chớ nên xao lãng.  
 

884. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ 
Thế Gian như thế ấy. Bằng các loại châu báu, chúng ta sẽ phủ lên ngôi 
bảo điện dành cho đức Phật cho được cao thêm.” 
 

885. Các ác thần cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật 
được cao thêm một do-tuần. Khi ấy, với chiều cao năm do-tuần, ngôi 
bảo tháp được rực rỡ. 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 1                 Subhūtivaggo 

 128

886. Yakkhā tattha samāgantvā ekato mantayuṃ tadā:  
“Manussā devanāgā ca garuḷā kumbha-aṇḍakā.1  

887. Paccekaṃ buddhaseṭṭhassa akaṃsu thūpamuttamaṃ,  
mā no pamattā assumhā appamattā sadevakā.  

888. Mayampi thūpaṃ kassāma lokanāthassa tādino,  
phaḷikāhi2 chādayissāma āyataṃ buddhacetiyaṃ.  

889. Yojanaṃ tepi vaḍḍhesuṃ āyataṃ buddhacetiyaṃ,  
cha yojanāni ubbiddho thūpo obhāsate tadā.  

890. Gandhabbā ca samāgantvā ekato mantayuṃ tadā:  
“Manujā devatā nāgā kumbhaṇḍā guruḷā tathā.3  

891. Sabbe ’kaṃsu4 buddhathūpaṃ mayamettha akārakā,  
mayampi thūpaṃ kassāma lokanāthassa tādino.  

892. Vediyo satta katvāna chattamāropayiṃsu te,5 
sabbasoṇṇamayaṃ6 thūpaṃ gandhabbā kārayuṃ tadā.*  

893. Sattayojanamubbiddho thūpo obhāsate tadā,  
rattindivā na ñāyanti āloko hoti7 sabbadā.  

894. Abhibhonti na tass’ ābhā candasūrā satārakā,  
samantā yojanasate padīpopi na pajjali.8  

895. Tena kālena ye keci thūpaṃ pūjenti mānusā,  
na te thūpamāruhanti ambare ukkhipanti te.  

896. Devehi ṭhapito yakkho abhisammatanāmako,  
dhajaṃ vā pupphadāmaṃ vā abhiropeti uttari.  

897. Na te passanti taṃ yakkhaṃ dāmaṃ passanti gacchato,  
evaṃ passitvā gacchantā9 sabbe gacchanti suggatiṃ.  

898. Visaddhā10 ye pāvacane pasannā ye ca sāsane,  
pāṭihīraṃ daṭṭhukāmā thūpaṃ pūjenti mānusā.  

899. Nagare haṃsavatiyā ahosiṃ bhatako11 tadā,  
āmoditaṃ janaṃ disvā evaṃ cintes’ ahaṃ tadā:  

900. “Uḷāro bhagavā h’ eso12 yassa dhātugharedisaṃ,  
imā ca janatā tuṭṭhākāraṃ kubbantatappakaṃ.13  

901. Ahampi kāraṃ kassāmi lokanāthassa tādino,  
tassa dhammesu dāyādo bhavissāmi anāgate.   

                                                   
1 Manujā devatā nāgā ca kumbhaṇḍā garuḷā tathā - Syā.  
2 phalikā - Syā.     8 padīpo pana pajjali - Syā;  
3 garuḷā kumbhayakkhakā - Ma, Syā;     padīpo dinapajjali - PTS.  
  kumbhaṇḍā guyhakā tathā - PTS. 9 etaṃ passitvā gacchanti - Syā. 
4 sabbe katā - Syā, PTS.   10 viruddhā - Ma, Syā. 
5 yāva jaṅghā akaṃsu te - Syā, PTS, Se. 11 varako - Syā; vadako - PTS, Se. 
6 sabbasovaṇṇayaṃ - Syā, PTS.  12 n eso - Ma, PTS, Se; eso - Syā. 
7 ālokā honti - Syā. 13 kubbaṃ na tappare - Ma, Syā; kubbanti tappare - PTS.  
* Kumbhaṇḍādīnaṃ paṭipāṭiyā visadisatā ekaccesu dissati.  
   PTS, Se, The potthakesu chayojanubbedhatā na vuttā garuḷā ca vajjitā. 
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886. 887. Khi ấy, loài Dạ-xoa đã tụ hội lại ở nơi ấy và đã cùng nhau bàn 
bạc rằng: “Loài người, chư Thiên, loài rồng, loài nhân điểu, và các ác 
thần đã xây dựng ngôi bảo tháp hạng nhất dành cho đức Phật tối 
thượng một cách cá biệt. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, 
chúng ta chớ nên xao lãng. 
 

888. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ 
Thế Gian như thế ấy. Bằng các loại ngọc pha-lê, chúng ta sẽ phủ lên 
ngôi bảo điện dành cho đức Phật cho được cao thêm.” 
 

889. Loài Dạ-xoa cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật 
được cao thêm một do-tuần. Khi ấy, với chiều cao sáu do-tuần, ngôi bảo 
tháp được rực rỡ.  
 

890. Lúc bấy giờ, các Càn-thát-bà đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc 
rằng: “Loài người, chư Thiên, loài rồng, các ác thần, và loài nhân điểu 
cũng tương tợ như thế.  
 

891. Tất cả đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đức Phật. Trong việc 
này chúng ta là những người chưa làm gì. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo 
ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ Thế Gian như thế ấy.” 
 

892. Sau khi đã làm thành bảy tầng, các Càn-thát-bà đã đặt lên chiếc 
lọng. Khi ấy, các Càn-thát-bà đã kiến tạo ngôi bảo tháp toàn bộ làm 
bằng vàng.  
 

893. Khi ấy, với chiều cao bảy do-tuần, ngôi bảo tháp được rực rỡ. Đêm 
và ngày không phân biệt được, (vì) ánh sáng luôn luôn hiện hữu.  
 

894. Mặt trăng, mặt trời, luôn cả các vì sao không hơn được ánh sáng 
của ngôi bảo tháp. Thậm chí ánh đèn cũng đã không được đốt lên ở 
xung quanh một trăm do-tuần.  
 

895. Vào thời điểm ấy, những người nào cúng dường ngôi bảo tháp, 
những người ấy không bước lên ngôi bảo tháp mà họ thảy lên ở không 
trung.  
 

896. Được chư Thiên chỉ định, con Dạ-xoa tên Abhisammata (có nhiệm 
vụ) máng lên cờ hiệu hoặc vòng hoa ở phía bên trên.  
 

897. Những người ấy không nhìn thấy con Dạ-xoa ấy mà nhìn thấy 
vòng hoa được nó mang đi. Sau khi nhìn thấy như thế rồi ra đi, tất cả 
những người ấy đi đến cõi tái sanh tốt đẹp.  
 

898. Những người không có niềm tin ở lời Phật dạy và những người 
được tịnh tín vào Giáo Pháp có ước muốn trông thấy phép kỳ diệu thì 
họ cúng dường đến ngôi bảo tháp.  
 

899. Khi ấy, tôi đã là người làm công ở thành phố Hamsavatī. Sau khi 
nhìn thấy dân chúng được vui mừng, khi ấy tôi đã suy nghĩ như vầy:  
 

900. “Đối với vị có được gian nhà xá-lợi như vầy, vị ấy ắt hẳn là đức 
Thế Tôn cao thượng. Và đám dân chúng này đang thể hiện trạng thái 
hớn hở một cách nhiệt thành.  
 

901. Ta cũng sẽ thể hiện sự tôn kính đến đấng Bảo Hộ Thế Gian như 
thế ấy, ta sẽ trở thành người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy 
trong tương lai.” 
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902. Sudhotaṃ rajakenāhaṃ uttareyyapaṭaṃ mama,  
veḷagge1 ālagetvāna dhajaṃ ukkhipimambare.  

903. Abhisammatako gayha ambare ’hāsi me dhajaṃ,  
vāt’ eritaṃ dhajaṃ disvā bhīyo hāsaṃ janes’ ahaṃ.  

904. Tattha cittaṃ pasādetvā samaṇaṃ upasaṅkamiṃ,  
taṃ bhikkhuṃ abhivādetvā vipākaṃ pucch’ ahaṃ dhaje.  

905. So me kathesi ānandapītisañjananaṃ mama:  
“Tassa dhajassa vipākaṃ anubhossasi sabbadā.  

906. Hatthī assā rathā pattī senā ca caturaṅginī,  
parivāressanti2 taṃ niccaṃ dhajadānass’ idaṃ phalaṃ.  

907. Saṭṭhi turiyasahassāni bheriyo samalaṅkatā,  
parivāressanti taṃ niccaṃ dhajadānass’ idaṃ phalaṃ.   

908. Chaḷāsītisahassāni nāriyo samalaṅkatā,  
vicittavatthābhaṇā āmuttamaṇikuṇḍalā.  

909. Aḷārapamhā hasulā susaṇhā3 tanumajjhimā,  
parivāressanti taṃ niccaṃ dhajadānass’ idaṃ phalaṃ. 

910. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramissasi,  
asītikkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissasi.  

911. Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavattī bhavissasi,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.  

912. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.  

913. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito,  
puññakammena saṃyutto brahmabandhu bhavissasi.  

914. Asītikoṭiṃ chaḍḍetvā dāse kammakare bahū,  
gotamassa bhagavato sāsane pabbajissasi.  

915. Ārādhayitvā sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,  
upavānoti nāmena hessasi satthusāvako”ti.  

916. Satasahasse kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,  
sumuttasaravegova kilese jhāpayī4 mama.  

917. Cakkavattissa santassa catudīp’ issarassa me,  
tiyojanāni sāmantā5 ussīyanti6 dhajā sadā.  

918. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi dhajadānass’ idaṃ phalaṃ.  

919. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Upavāno thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Upavānattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.    
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 veḷugge - Syā.          3 susaññā - bahūsu.        5 tīṇi yojanasamantā - Syā, PTS, Se.  
2 parivārenti - PTS.   4 jhāpayiṃ - Syā, PTS.   6 ussissanti - Ma, Syā; dassissanti - PTS. 
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902. Có tấm thượng y đã được khéo giặt sạch bởi người thợ giặt, tôi đã 
máng vào ngọn tre rồi đã nâng lá cờ hiệu lên ở không trung.  
903. Con Dạ-xoa Abhisammata đã cầm lấy lá cờ hiệu của tôi và đưa lên 
không trung. Sau khi nhìn thấy lá cờ hiệu phất phơ trong gió, tôi đã 
khởi lên niềm vui dào dạt.  
904. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã đi đến gần vị 
Sa-môn. Sau khi đảnh lễ vị tỳ khưu ấy, tôi đã hỏi về quả thành tựu của 
lá cờ hiệu.  
905. Vị ấy đã giảng cho tôi về sự sanh khởi nỗi vui mừng và phỉ lạc của 
tôi: “Ngươi sẽ luôn luôn thọ hưởng quả thành tựu của lá cờ hiệu ấy. 
906. Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội 
gồm bốn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tống ngươi; điều này là quả 
báu của việc cúng dường lá cờ hiệu.  
907. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm 
sẽ thường xuyên hộ tống ngươi; điều này là quả báu của việc cúng 
dường lá cờ hiệu. 
908. Có 86.000 nữ nhân đã được trang điểm, được điểm tô với các 
loại vải nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni.  
909. Có lông mi cong, có nụ cười, vô cùng yểu điệu, có eo thon, các 
nàng sẽ thường xuyên vây quanh ngươi; điều này là quả báu của việc 
cúng dường lá cờ hiệu.  
910. Ngươi sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong 30.000 kiếp. 
Ngươi sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi lần.  
911. Và ngươi sẽ là đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng cách tính đếm. 
912. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
913. Sau khi mệnh chung ở thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi 
nhân tố trong sạch, được gắn liền với nghiệp phước thiện, ngươi sẽ là 
thân quyến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn).  
914. Sau khi từ bỏ 80 koṭi (tám trăm triệu), nhiều nô tỳ và nhân công, 
ngươi sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.  
915. Sau khi làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama bậc cao quý dòng 
Sakya, ngươi sẽ là Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Upavāna.” 
916. 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. 
917. Trong khi tôi là đấng Chuyển Luân Vương chúa tể của bốn châu 
lục, các ngọn cờ luôn được kéo lên ở xung quanh (tôi) đến ba do-tuần.  
918. Từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây 100.000 kiếp, tôi không 
biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường lá cờ hiệu. 
919. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upavāna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 Ký sự về trưởng lão Upavāna là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 
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