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392. Selattherāpadānaṃ  
 

3581. Nagare haṃsavatiyā vīthisāmī ahosahaṃ,  
mamaṃ1 ñātī samānetvā idaṃ vacanamabraviṃ.  

 

3582. Buddho loke samuppanno puññakkhettamanuttaraṃ,2  
āsi so3 sabbalokassa āhutīnaṃ paṭiggaho.  

 

3583. Khattiyā negamā ceva mahāsālā ca brāhmaṇā,  
pasannacittā sumanā pūgadhammaṃ akaṃsu te.  

 

3584. Hatthārohā4 aṇīkaṭṭhā rathikā pattikārakā,  
pasannacittā sumanā pūgadhammaṃ akaṃsu te.  

 

3585. Uggā ca rājaputtā ca vesiyānā ca brāhmaṇā,  
pasannacittā sumanā pūgadhammaṃ akaṃsu te.  

 

3586. Āḷārikā kappakā ca5 nhāpakā6 mālakārakā,  
pasannacittā sumanā pūgadhammaṃ akaṃsu te.  

 

3587. Rajakā pesakārā ca cammakārā7 ca nhāpikā,  
pasannacittā sumanā pūgadhammaṃ akaṃsu te.  

 

3588. Usukārā bhamakārā cammikā ceva8 tacchakā,  
pasannacittā sumanā pūgadhammaṃ akaṃsu te.  

 

3589. Kammārā soṇṇakārā ca tipulohakarā tathā,  
pasannacittā sumanā pūgadhammaṃ akaṃsu te.  

 

3590. Bhatakā ceṭakā9 ceva dāsakammakarā bahū,  
yathāsakena thāmena pūgadhammaṃ akaṃsu te.  

 

3591. Udahārā kaṭṭhahārā kassakā10 tiṇahārakā,  
yathāsakena thāmena pūgadhammaṃ akaṃsu te.  

 

3592. Pupphikā mālikā ceva paṇṇikā phalahārakā,  
yathāsakena thāmena pūgadhammaṃ akaṃsu te.  

 

3593. Gaṇikā kumbhadāsī ca pūvikā macchikāpi ca,11  
yathāsakena thāmena pūgadhammaṃ akaṃsu te.  

 

3594. Etha12 sabbe samāgantvā gaṇaṃ bandhāma13 ekato,  
adhikāraṃ karissāma puññakkhette anuttare.  

                                                   
1 mama - Ma, Syā.    
2 puññakkhetto anuttaro - Ma, Syā.  8 cammakārā ca - Ma, Syā.   
3 ādhāro - PTS; āsiso - Sī Mu.   9 celakā - Syā; gītakā - PTS. 
4 hatthārūḷhā - PTS.     10 kasikā - Syā, PTS.  
5 āḷārikā ca sūdā ca - Syā.   11 macchakāyikā - PTS. 
6 nahāpakā - PTS.     12 ete - Syā, PTS. 
7 tunnavāyā ca - Syā.     13 gaṇabandhāva - Syā. 
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392. Ký Sự về Trưởng Lão Sela:  
 

3581. Tôi đã là vị chủ quản đường lộ ở thành phố Haṃsavatī. Tôi đã tập 
hợp thân quyến của tôi lại và đã nói lời nói này:  
 

3582. “Đức Phật, Phước Điền vô thượng, đã hiện khởi ở thế gian. 
Ngài là vị thọ nhận các vật hiến cúng của toàn bộ thế gian.  
 

3583. Các vị Sát-đế-lỵ, luôn cả các thị dân, và các Bà-la-môn vô cùng 
sang trọng có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần 
cộng đồng.  
 

3584. Các người nài voi, các lính ngự lâm, các người đánh xe, các 
binh lính có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng 
đồng.  
 

3585. Các vị con lai (có cha dòng Sát-đế-lỵ và mẹ là nô bộc), các người 
con trai của đức vua, các thương buôn, và các Bà-la-môn có tâm tịnh 
tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng.  
 

3586. Các người đầu bếp, các người phục vụ, các người hầu tắm, các 
người làm tràng hoa có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện 
tinh thần cộng đồng.  
 

3587. Các người thợ nhuộm, các người thợ dệt, các người thuộc da, 
và các người thợ cạo có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện 
tinh thần cộng đồng.  
 

3588. Các người làm tên, các người thợ tiện, các người thợ da, luôn 
cả các người thợ mộc có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện 
tinh thần cộng đồng.  
 

3589. Các người thợ rèn, các người thợ vàng, cũng vậy các người thợ 
thiếc có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng 
đồng.  
 

3590. Các người làm công, luôn cả các trẻ sai vặt, nhiều kẻ nô lệ làm 
công, tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng.  
 

3591. Các người gánh nước, các người gánh củi, các nông dân, và các 
người gánh cỏ, tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tinh thần 
cộng đồng.  
 

3592. Các người trồng hoa, luôn cả các người làm tràng hoa, các 
người hốt lá, các người gánh trái cây, tùy theo năng lực của mình họ 
đã thể hiện tinh thần cộng đồng.  
 

3593. Các cô kỹ nữ, các cô hầu đội nước, các cô bán bánh, và các bà 
bán cá, tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tinh thần cộng 
đồng.  
 

3594. Xin quý vị hãy đi đến. Tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và cùng 
nhau kết hợp lại thành nhóm. Chúng ta sẽ thực hiện hành động hướng 
thượng đến Phước Điền vô thượng.”  
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3595. Te me sutvāna vacanaṃ gaṇaṃ bandhiṃsu tāvade,  
upaṭṭhānasālaṃ sukataṃ bhikkhusaṅghassa kārayuṃ.  

 

3596. Niṭṭhāpetvāna taṃ sālaṃ udaggo tuṭṭhamānaso,  
pareto tehi sabbehi sambuddhaṃ upasaṅkamiṃ.  

 

3597. Upasaṅkamma sambuddhaṃ lokanāthaṃ narāsabhaṃ,  
vanditvā satthuno pāde idaṃ vacanamabraviṃ:  

 

3598. “Ime tīṇi satā vīra purisā ekato gaṇā,  
upaṭṭhānasālaṃ sukataṃ niyyātenti1 tavaṃ2 muni.”  

 

3599. Bhikkhusaṅghassa purato sampaṭicchitva3 cakkhumā,  
tiṇṇaṃ satānaṃ purato imā gāthā abhāsatha:  

 

3600. “Tisataṃ pi ca jeṭṭho ca anuvattiṃsu ekato,  
sampattiṃ4 hi karitvāna sabbe anubhavissatha.  

 

3601. Pacchimabhave sampatte sītibhāvamanuttaraṃ,  
ajaraṃ amataṃ santaṃ5 nibbāṇaṃ phassayissatha.”6  

 

3602. Evaṃ buddho viyākāsi sabbaññū samaṇuttaro,7  
buddhassa vacanaṃ sutvā somanassaṃ pavedayiṃ.  

 

3603. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramiṃ ahaṃ,  
devādhipo pañcasataṃ devarajjamakārayiṃ.  

 

3604. Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavattī ahosahaṃ,  
devarajjaṃ karontassa mahādevā avandisuṃ.  

 

3605. Idha mānusake rajje8 parisā honti bandhavā,  
pacchimabhave sampatte9 vāseṭṭho nāma brāhmaṇo.  

 

3606. Asītikoṭinicayo tassa putto ahosahaṃ,  
selo iti mamaṃ nāmaṃ chaḷaṅge pāramiṅgato.  

 

3607. Jaṅghāvihāraṃ vicaraṃ sasissehi purakkhato,  
jaṭākhārikabharitaṃ10 keṇiyaṃ nāma tāpasaṃ.  

 

3608. Paṭiyattāhutiṃ disvā idaṃ vacanamabraviṃ:  
āvāho vā vivāho vā rājā vā te nimantito.  

 

3609. Āhutiṃ yiṭṭhukāmo ’haṃ brāhmaṇe devasammate,  
na nimantemi rājānaṃ āhutī me na vijjati.  

                                                   
1 niyyādenti - Ma, Syā.   6 passayissatha - Syā; phusayissatha - PTS. 
2 tuvaṃ - Ma; tava - Syā.   7 sabbaññūtamanuttaro - Syā. 
3 sampaṭicchatu - Syā, PTS.   8 rajjaṃ - Ma.   
4 sampattī - Syā.    9 pacchime bhavasampatte - Syā.   
5 amaraṃ khemaṃ - Syā;   10 jaṭābhārabharitaṃpi - Syā;  
   amaraṃ santiṃ - PTS.       jaṭābhābhārabharitaṃ - PTS.  
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3595. Sau khi lắng nghe lời nói của tôi, họ đã tức thời kết hợp lại thành 
nhóm và đã cho thực hiện hội trường phục vụ được xây dựng khéo léo 
dành cho Hội Chúng tỳ khưu.  
 
3596. Sau khi cho làm hoàn tất hội trường ấy, tôi đã trở nên phấn khởi, 
có tâm ý hớn hở. Được tất cả những người ấy tháp tùng, tôi đã đi đến 
gặp bậc Toàn Giác.  
 
3597. Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc 
Nhân Ngưu, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã nói lời nói 
này:  
 
3598. “Bạch đấng Anh Hùng, ba trăm người nam này là cùng nhóm. 
Bạch bậc Hiền Trí, họ cống hiến đến Ngài hội trường phục vụ đã được 
xây dựng khéo léo.” 
 
3599. Bậc Hữu Nhãn đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu đã tiếp nhận, và 
trước ba trăm người Ngài đã nói lên những lời kệ này:  
 
3600. “Ba trăm người cùng với vị trưởng thượng đã hợp tác cùng 
nhau. Sau khi thực hiện, tất cả các ngươi sẽ thọ hưởng thành quả. 
 
3601. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, các ngươi sẽ chạm được Niết 
Bàn an tịnh, có trạng thái mát mẻ, vô thượng, không già, không chết.”  
 
3602. Đức Phật, bậc Toàn Tri, vị Sa-môn vô thượng, đã chú nguyện như 
thế. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, tôi đã bày tỏ sự vui mừng.  
 
3603. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi 
đã là vị thống lãnh chư Thiên cai quản Thiên quốc năm trăm lần.  
 
3604. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. Các 
vị Đại Thiên đã đảnh lễ tôi khi tôi đang cai quản Thiên quốc.  
 
3605. Ở đây, trong vương quốc nhân loại, nhóm người (trước đây) trở 
thành bà con họ hàng. Khi kiếp sống cuối cùng đã đến, có người Bà-la-
môn tên Vāseṭṭha.  
 
3606. Tôi đã là người con trai của vị ấy, có sự tích lũy tám mươi koṭi 
(tám trăm triệu). Tên của tôi là Sela. Tôi đạt đến sự toàn hảo về sáu chi 
phần (của vị Bà-la-môn).  
 
3607. 3608. Trong khi dẫn đầu những người học trò của mình đi bách 
bộ đó đây, tôi đã nhìn thấy vị đạo sĩ khổ hạnh tên Keṇiya, mang búi tóc 
và giỏ vật dụng, có vật cúng hiến đã được chuẩn bị, và tôi đã nói lời nói 
này: “Có phải ông đã thỉnh mời cô dâu, hoặc chú rể, hay là đức vua?” 
 
3609. “Tôi có ý định dâng tặng vật hiến cúng đến vị Bà-la-môn đã 
được công nhận là vị Trời. Tôi không thỉnh mời đức vua, vật hiến 
cúng của tôi không có.  
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3610. Na catthi mayhaṃ āvāho vivāho me na vijjati,  
sakyānaṃ nandijanano seṭṭho loke sadevake.  

 

3611. Sabbalokahitatthāya1 sabbasattasukhāvaho,  
so me nimantito ajja tassetaṃ paṭiyādanaṃ.2  

 

3612. Timbarūsakavaṇṇābho appameyyo anūpamo,  
rūpenāsadiso buddho svātanāya nimantito.  

 

3613. Ukkāmukhapahaṭṭho ’va3 khadiraṅgārasannibho,  
vijjūpamo mahāvīro so me buddho4 nimantito.  

 

3614. Pabbatagge yathā acci5 puṇṇamāyeva candimā,  
naḷaggivaṇṇasaṅkāso so me buddho nimantito.  

 

3615. Asambhīto bhayātīto bhavantakaraṇo muni,  
sīhūpamo mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3616. Kusalo buddhadhammehi appasayho parehi so,  
nāgūpamo mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3617. Saddhammācārakusalo6 buddhanāgo asādiso, 
          usabhūpamo mahāvīro so me buddho nimantito. 
 

3618. Anantavaṇṇo amitayaso vicittasabbalakkhaṇo,  
sakkūpamo mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3619. Vasī gaṇī patāpī ca tejassī7 ca durāsado,  
brahmūpamo mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3620. Pattadhammo8 dasabalo balātibalapāragū,9  
dharaṇūpamo mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3621. Sīlavīcisamākiṇṇo10 dhammaviññāṇakhobhito,  
udadhūpamo mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3622. Durāsado duppasaho acalo uggato brahā,11  
nerūpamo12 mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3623. Anantañāṇo asamasamo13 atulo aggataṃ gato,  
gaganūpamo mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

(Paṇṇarasamaṃ bhāṇavāraṃ).  
                                                   
1 sabbalokahitatthāsi - Syā.    8 mahaggadhammo - Syā; 
2 paṭiyātanaṃ - PTS.        mahantadhammo - PTS.  
3 ukkāmukhapahaṭo va - PTS.    9 balātibalapārago - Ma, PTS. 
4 nātho - Syā.      10 sīladhītisamākiṇṇo - Syā.  
5 aggi - Syā, PTS.     11 brahmā - Syā. 
6 saddhammapārakusalo - Syā.   12 nāgūpamo - PTS. 
7 tejasī - Syā, PTS.     13 asamo - Syā. 
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3610. Và tôi thì không có cô dâu, chú rể của tôi thì không được biết 
đến. Còn vị đem lại niềm hoan hỷ cho dòng họ Sakya là bậc Trưởng 
Thượng ở thế gian luôn cả chư Thiên.  
 

3611. Vị ấy là nguồn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, vì sự lợi 
ích và tấn hóa của toàn bộ thế gian, vị ấy đã được tôi thỉnh mời ngày 
hôm nay. Đây là vật chuẩn bị cho vị ấy.  
 

3612. Đức Phật đã được (tôi) thỉnh mời vào ngày mai là vị có màu da 
tợ như trái cây timbarū, là bậc vô lượng, vô song, không thể sánh 
bằng về dáng vóc.  
 

3613. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy trông tợ 
thỏi vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than gỗ khadira cháy rực, 
tương tợ tia chớp.  
 

3614. Đức Phật đã được tôi thỉnh mời ấy giống như ngọn lửa ở đỉnh 
ngọn núi, tợ như mặt trăng vào ngày rằm, giống như là màu sắc 
ngọn lửa của cây sậy.  
 

3615. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy như là con 
sư tử, không bị hãi sợ, đã vượt qua sự sợ hãi, là bậc Hiền Trí có sự 
chấm dứt việc tái sanh.  
 

3616. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện 
xảo trong các pháp của chư Phật. Ngài không bao giờ bị áp bức bởi 
những kẻ khác, tương tợ con voi.  
 

3617. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện 
xảo về sự thực hành trong Chánh Pháp, là vị Phật hùng tráng không 
thể sánh bằng, tương tợ con bò mộng.  
 

3618. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị có 
phẩm hạnh vô biên, có danh vọng vô lượng, có tất cả tướng mạo rực 
rỡ, tương tợ (Chúa Trời) Sakka.  
 

3619. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị có 
năng lực, có đồ chúng, có sự huy hoàng, có sự vẻ vang, khó mà tiếp 
cận, tương tợ đấng Phạm Thiên.  
 

3620. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có Giáo 
Pháp đã đạt, là đấng Thập Lực, là bậc thông thạo về năng lực và siêu 
năng lực, tương tợ trái đất.  
 

3621. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy được vây 
bủa bởi các làn sóng giới hạnh, không bị lay động do sự nhận thức 
(của giác quan) đối với các đối tượng, tương tợ biển cả.  
 

3622. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là khó mà 
tiếp cận, khó mà chế ngự, không bị lay chuyển, hướng thượng, cao 
thượng, tương tợ núi Neru.  
 

3623. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có trí tuệ vô 
biên, tương đương với bậc không thể sánh bằng, không thể ước 
lượng, đã đạt đến tột đỉnh, tương tợ bầu không gian.  
 

 

(Tụng phẩm thứ mười lăm). 
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3624. Patiṭṭhā bhayabhītānaṃ tāṇo saraṇagāminaṃ,  
assāsako mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3625. Āsayo buddhimantānaṃ puññakkhettaṃ sukhesinaṃ,  
ratanākaro mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3626. Assāsako vedakaro sāmaññaphaladāyako,  
meghūpamo mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3627. Lokacakkhu mahātejo1 sabbatamavinodano,  
suriyūpamo mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3628. Ārammaṇavimuttīsu sabhāvadassano2 muni,  
candūpamo mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3629. Vuddho3 samussito loke lakkhaṇehi alaṅkato,  
appameyyo mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3630. Yassa ñāṇaṃ appameyyaṃ sīlaṃ yassa anūpamaṃ,  
vimutti asadisā yassa so me buddho nimantito.  

 

3631. Yassa dhiti4 asadisā thāmo yassa acintiyo,  
yassa parakkamo jeṭṭho5 so me buddho nimantito.  

 

3632. Rāgo doso ca moho ca visā sabbe samūhatā,  
agadūpamo6 mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3633. Kilesavyādhi7 bahudukkhasabbatama8vinodano,9  
vejjūpamo10 mahāvīro so me buddho nimantito.  

 

3634. Buddho’ti bho yaṃ11 vadesi ghosopeso12 sudullabho,  
buddho buddho’ti sutvāna13 pīti me upapajjatha.14  

 

3635. Abbhantaramagaṇhantī15 pīti me bahi nicchare,  
so ’haṃ pītimano santo idaṃ vacanamabraviṃ:  

 

3636. “Kahaṃ nu kho so bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  
tattha gantvā namassissaṃ16 sāmaññaphaladāyakaṃ.”  

 

3637. Paggayha dakkhiṇaṃ bāhuṃ vedajāto katañjalī,  
ācikkhi17 me dhammarājaṃ sokasallavinodanaṃ.  

                                                   
1 loke samussito vīro - Syā, PTS.    9 vinodako - Syā, PTS, Sī Mu. 
2 sabhāvadassako - Syā;     10 vijjūpamo - Syā, PTS. 
   sabhāva-rasako - PTS.     11 ghosaṃ - Syā. 
3 buddho - Ma.     12 ghoso me so - Syā. 
4 dhīti - Ma, Syā; pīti - PTS.    13 buddhoti ghosanaṃ sutvā - Syā. 
5 seṭṭho - Syā, PTS.     14 udapajjatha - Ma, PTS.  
6 agarūpamo - PTS.     15 agaṇhantaṃ - Ma, Syā, PTS. 
7 klesabyādhi - Ma.    16 kattha gantvāna passissaṃ - PTS. 
8 bahudukkhā osathīva - Syā.    17 ācikkha - Syā, PTS. 
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3624. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị an ủi, 
là chốn nâng đỡ cho những kẻ bị khiếp hãi lo sợ, là sự bảo vệ cho 
những người đến nương nhờ. 
 

3625. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là hầm mỏ 
châu báu, là chỗ trú của những người có trí giác ngộ, là Phước Điền 
của những người tầm cầu sự an lạc.  
 

3626. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc an ủi, 
tạo ra niềm phấn khởi, là đấng ban phát quả vị Sa-môn, tương tợ 
đám mây (đem lại cơn mưa).  
 

3627. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là con mắt 
của thế gian, có oai lực lớn lao, là sự xua đi tất cả các bóng tối, tương 
tợ mặt trời (xua tan đêm đen).  
 

3628. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc Hiền 
Trí có sự nhìn thấy bản thể trong các sự giải thoát khỏi đối tượng của 
các giác quan, tương tợ mặt trăng (lìa bỏ các chỗ đã rọi đến).  
 

3629. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc 
trưởng thượng, đã tự mình vươn lên ở thế gian, được tô điểm với các 
tướng mạo, là bậc vô lượng.  
 

3630. Vị nào có trí tuệ không thể đo lường, vị nào có giới không thể 
tương đương, vị nào có sự giải thoát không thể sánh bằng, vị ấy là 
Đức Phật đã được tôi thỉnh mời.  
 

3631. Vị nào có nghị lực không sánh bằng được, vị nào có sức mạnh 
không nên suy tưởng, vị nào có sự nỗ lực hàng đầu, vị ấy là đức Phật 
đã được tôi thỉnh mời.  
 

3632. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có tất cả các 
chất độc hại là tham, sân, và si đã được xóa sạch, tương tợ thuốc 
chữa bệnh.  
 

3633. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có sự xua đi 
căn bệnh phiền não, nhiều sự khổ đau, và tất cả các bóng tối, tương tợ 
vị lương y.”  
 

3634. “Này ông, vị mà ông nói là ‘Đức Phật,’ thậm chí tiếng gọi ấy 
cũng khó mà đạt được.” Sau khi được nghe rằng: ‘Đức Phật! Đức 
Phật!’ đã có sự phỉ lạc sanh khởi đến tôi.  
 

3635. Niềm phỉ lạc của tôi không (thể) nắm giữ ở bên trong đã bộc lộ ra 
ngoài. Trong khi có tâm phỉ lạc, tôi đây đã nói lời nói này:  
 

3636. “Vậy thì đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu ấy là ở đâu? Tôi sẽ đi đến nơi ấy và sẽ đảnh lễ đấng ban 
phát quả vị Sa-môn.” 
 

3637. Sau khi nắm lấy cánh tay phải (của tôi), (vị đạo sĩ Keṇiya) tràn 
đầy niềm phấn khởi, tay chắp lại, đã nói với tôi về đấng Pháp Vương, 
bậc có sự xua đi các mũi tên sầu muộn, rằng:  
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3638. “Udentaṃ ’va mahāmeghaṃ nīlaṃ añjanasannibhaṃ,  
sāgaraṃ viya dissantaṃ passasetaṃ mahāvanaṃ.  

 
3639. Ettha so vasate buddho adantadamako muni,  

vinayanto ca veneyye bodhento bodhipakkhiye.  
 
3640. Pipāsito ’va udakaṃ bhojanaṃ ’va jighacchito,1  

gāvī yathā vacchagiddhā evāhaṃ viciniṃ jinaṃ.  
 
3641. Ācāra-upacāraññū dhammānucchavisaṃvaraṃ,2 

sikkhāpesiṃ sake sisse gacchante3 jinasantikaṃ.  
 
3642. Durāsadā bhagavanto sīhā ’va ekacārino,4  

pade padaṃ5 nikkhipantā āgaccheyyātha māṇavā.  
 
3643. Āsīviso yathā ghoro migarājā ’va kesarī,  

matto ’va kuñjaro dantī6 evaṃ buddhā durāsadā.  
 
3644. Ukkāsitañca khipitaṃ ajjhupekkhiya7 māṇavā,  

pade padaṃ8 nikkhipantā upetha buddhasantikaṃ.  
 
3645. Paṭisallānagarukā appasaddā durāsadā,  

durūpasaṅkamā buddhā garū honti sadevake.  
 
3646. Yadāhaṃ9 pañhaṃ pucchāmi paṭisammodayāmi vā,  

appasaddā tadā hotha munibhūtā ’va tiṭṭhatha.  
 
3647. Yaṃ so deseti saddhammaṃ10 khemaṃ nibbāṇapattiyā,  

tamevatthaṃ nisāmetha saddhammasavaṇaṃ sukhaṃ.”  
 
3648. Upasaṅkamma sambuddhaṃ sammodiṃ muninā ahaṃ,  

taṃ kathaṃ vītisāretvā lakkhaṇe upadhārayiṃ.  
 
3649. Lakkhaṇe dveva kaṅkhāmi11 passāmi tiṃsalakkhaṇe,  

kosohitavatthaguyhaṃ12 iddhiyā13 dassayī muni.  
 
3650. Jivhaṃ ninnāmayitvāna kaṇṇasote ca nāsike,  

paṭimasi14 nalāṭantaṃ kevalaṃ chādayī jino.  

                                                   
1 jigacchato - Syā.     9 yamahaṃ - Syā; yāvāhaṃ - PTS. 
2 dhammānucchavasaṃvaraṃ - PTS, Sī Mu. 10 sambuddho - Ma. 
3 gacchanto - PTS.     11 dve ca kaṅkhāmi - Ma;  
4 ekacārakā - PTS.          dve na dakkhāmi - Syā. 
5 pāde pādaṃ - Syā, PTS.    12 kosohitavatthuṃ guyhaṃ - Syā; 
6 danto - Syā.           kosohitaṃ vatthaguyhaṃ - PTS. 
7 ajjhupekkhāya - Syā, PTS.    13 itthiyā - PTS. 
8 pāde pādaṃ - Syā.     14 paṭimassa - Syā; paṭimasa - PTS. 
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3638. “Ông hãy nhìn xem khu rừng lớn này tợ như đám mây khổng lồ 
đang trỗi dậy, như là lớp thuốc bôi màu lục, trông như là biển cả.  
 
3639. Đức Phật, bậc Điều Phục những ai chưa được điều phục, đấng 
Hiền Trí ấy ngự ở nơi đây, đang hướng dẫn những người cần được 
hướng dẫn và giúp cho họ giác ngộ những chi phần giác ngộ.”  
 
3640. Tợ như người khát nước tìm kiếm nước, tợ như người bị đói tìm 
kiếm thức ăn, như là bò mẹ khao khát con bê, tôi đã tìm đến đấng Chiến 
Thắng tương tợ như thế.  
 
3641. Là người biết lối hành xử và cách tiếp cận hay dở thích hợp với 
tình huống, tôi đã chỉ dạy những người học trò của mình trong khi họ 
đang đi đến chỗ của đấng Chiến Thắng rằng:  
 
3642. “Này các chàng trai, các đấng Thế Tôn là khó mà tiếp cận, tợ 
như những con sư tử có sở hành đơn độc, các trò nên đi đến, bước 
từng bước từng bước một. 
 
3643. Giống như con rắn độc khủng khiếp, tợ như con sư tử vua của 
loài thú, tợ như con voi có ngà đã bị nổi cơn, chư Phật là khó mà tiếp 
cận như thế ấy.  
 
3644. Này các chàng trai, hãy kềm lại sự ho khan và khịt mũi. Các trò 
hãy đi đến gần bên đức Phật, bước từng bước từng bước một.  
 
3645. Chư Phật là các vị thầy của thế gian luôn cả chư Thiên, là 
những bậc quý trọng sự yên tịnh, ít gây tiếng động, khó mà tiếp cận, 
khó đến gần bên.  
 
3646. Khi ta hỏi câu hỏi hoặc là trao đổi xã giao, khi ấy các trò hãy im 
lặng, hãy đứng yên như là có bản chất của bậc hiền trí.  
 
3647. Về Chánh Pháp mà vị ấy thuyết giảng nhằm đạt đến Niết Bàn 
an ổn, các trò hãy chú tâm đến ý nghĩa ấy. Việc lắng nghe Chánh 
Pháp là hạnh phúc.”  
 
3648. Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, tôi đã chào hỏi với bậc Hiền 
Trí. Sau khi đã trao đổi lời thăm hỏi ấy, tôi đã quan sát các tướng mạo.  
 
3649. Tôi nhìn thấy ba mươi tướng mạo, nhưng tôi vẫn còn hoài nghi về 
hai tướng mạo. Đấng Hiền Trí đã dùng thần thông cho thấy vật kín có 
lớp vỏ bọc lại.  
 
3650. Đấng Chiến Thắng đã thè lưỡi ra uốn lại, rồi đã chạm vào lỗ tai và 
lỗ mũi, (sau đó) đã che lấp toàn bộ cái trán.  
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3651. Tassāhaṃ lakkhaṇe disvā paripuṇṇe savyañjane,  
buddho’ti niṭṭhaṃ gantvāna saha sissehi pabbajiṃ.  

 

3652. Satehi tīhi sahito pabbajiṃ anagāriyaṃ,  
addhamāse asampatte sabbe pattā ’mha nibbutiṃ.  

 

3653. Ekato kammaṃ katvāna puññakkhette anuttare,  
ekato saṃsaritvāna ekato vinivattayuṃ.  

 

3654. Gopānasiyo datvāna pūgadhamme vasī1 ahaṃ,  
tena kammena sukatena aṭṭhahetū labhāmahaṃ.  

 

3655. Disāsu pūjito homi bhogā ca amitā mama,  
patiṭṭhā homi2 sabbesaṃ tāso mama na vijjati.  

 

3656. Vyādhayo3 me na vijjanti dīghāyuṃ pālayāmi ca,  
sukhumacchaviko homi āvāse patthite vase.4  

 

3657. Aṭṭha gopānasī datvā pūgadhamme vasī1 ahaṃ,  
paṭisambhidā ’rahattañca etaṃ me aparaṭṭhamaṃ.  

 

3658. Sabbavositavosāno katakicco anāsavo,  
aṭṭhagopānasī nāma tava putto mahāmuni.  

 

3659. Pañcathambhāni datvāna pūgadhamme vasī1 ahaṃ,  
tena kammena sukatena pañcahetū labhāmahaṃ.  

 

3660. Acalo homi mettāya anūnaṅgo bhavāmahaṃ,5  
ādeyyavacano homi na dhaṃsemi yathā ahaṃ.  

 

3661. Abhantaṃ hoti me cittaṃ acalo6 homi kassaci,  
tena kammena sukatena vimalo homi sāsane.  

 

3662. Sagāravo sappatisso katakicco anāsavo,  
sāvako te mahāvīra bhikkhu taṃ vandate muni.7  

 

3663. Katvā sukatapallaṅkaṃ sālāyaṃ paññapesahaṃ,  
tena kammena sukatena pañca hetū labhāmahaṃ.  

 

3664. Ucce kule pajāyitvā8 mahābhogo bhavāmahaṃ,  
sabbasampattiko homi maccheraṃ me na vijjati.  

 

3665. Gamane patthite mayhaṃ pallaṅko upatiṭṭhati,  
saha pallaṅkaseṭṭhena gacchāmi mama patthitaṃ.  

                                                   
1 vasiṃ - Ma, Syā, PTS.      5 anūnabhogavā-m-ahaṃ - Syā, PTS. 
2 bhosiṃ - PTS.     6 akhilo - Syā, Ma. 
3 vyādhiyo - PTS.    7 mune - PTS. 
4 āvāse patite vasse - Syā.  8 pajāyāmi - Syā.  
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3651. Sau khi nhìn thấy các tướng mạo được đầy đủ cùng với các tướng 
phụ của Ngài, tôi đã đi đến kết luận là “Đức Phật,” và đã xuất gia cùng 
với các người học trò.  
 

3652. Cùng với ba trăm (người học trò), tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Chưa đến nửa tháng, tất cả chúng tôi đã đạt được Niết 
Bàn.  
 

3653. Sau khi đã cùng nhau thực hiện công việc ở Phước Điền vô 
thượng, sau khi đã cùng nhau luân hồi, họ đã cùng nhau dừng lại. 
 

3654. Sau khi dâng cúng các cây đà chống, tôi đã sống theo tính chất 
cộng đồng. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được tám 
nhân tố:  
 

3655. Tôi được tôn vinh ở các phương, và của cải của tôi là vô lượng, tôi 
là chốn nâng đỡ cho tất cả, sự run sợ của tôi không được biết đến.  
 

3656. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, và tôi gìn giữ được tuổi 
thọ, tôi là người có làn da mềm mại, tôi cư ngụ ở trú xứ đã được mong 
mỏi.  
 

3657. Sau khi dâng cúng tám cây đà chống, tôi đã sống theo tính chất 
cộng đồng. Tôi có các tuệ phân tích và phẩm vị A-la-hán, điều này là 
phần phụ trội của điều thứ tám.  
 

3658. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con có toàn bộ nguồn nhiên liệu đã cạn, 
có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc, là người con trai của 
Ngài, có tên là Aṭṭhagopānasī.  
 

3659. Sau khi dâng cúng năm cây cột trụ, tôi đã sống theo tính chất 
cộng đồng. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được năm 
nhân tố:  
 

3660. Tôi không dao động nhờ vào tâm từ ái, tôi có các bộ phận cơ thể 
không bị thiếu sót, tôi có lời nói được thừa nhận, cũng vậy tôi không bị 
công kích.  
 

3661. Tâm của tôi không bị tản mạn, tôi không bị dao động bởi bất cứ 
điều gì. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi không bị bợn nhơ ở 
trong Giáo Pháp.  
 

3662. Bạch đấng Đại Hùng, bạch bậc Hiền Trí, vị tỳ khưu Thinh Văn 
của Ngài có sự tôn kính, có sự phục tùng, có phận sự đã được làm xong, 
không còn các lậu hoặc, xin đảnh lễ Ngài.  
 

3663. Tôi đã thực hiện chiếc ghế bành được làm khéo léo và đã bố trí ở 
hội trường. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được năm 
nhân tố:  
 

3664. Sau khi được sanh vào gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao. 
Tôi là người được thành tựu mọi thứ, sự bỏn xẻn ở tôi không được biết 
đến.  
 

3665. Khi tôi mong muốn ra đi, chiếc ghế bành hiện diện kế bên. Bằng 
chiếc ghế bành tối thượng, tôi đi đến nơi đã được tôi mong muốn.  
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3666. Tena pallaṅkadānena tamaṃ sabbaṃ vinodayiṃ,  
sabbābhiññābalappatto thero vandati taṃ muni.1  

 
3667. Parakiccattakiccāni sabbakiccāni sādhayiṃ,  

tena kammena sukatena pāvisiṃ abhayaṃ puraṃ.  
 
3668. Pariniṭṭhitasālaṃ hi2 paribhogamadāsahaṃ,  

tena kammena sukatena seṭṭhattaṃ3 ajjhupāgato.  
 
3669. Ye keci damakā loke hatthī asse damenti ye,4  

karitvā5 kāraṇā nānā dāruṇena damenti te.  
 
3670. Na hevaṃ6 tvaṃ mahāvīra damesi naranāriyo,  

adaṇḍena asatthena damesi uttame dame.  
 
3671. Dānassa vaṇṇe7 kittento desanākusalo muni,  

ekaṃ pañhaṃ8 kathentova9 bodhesi10 tisate muni.  
 
3672. Dantā mayaṃ sārathinā suvimuttā anāsavā,  

sabbābhiññābalappattā nibbutā upadhikkhaye.  
 
3673. Satasahasse ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  

atikkantā bhayā sabbe sālādānass’ idaṃ phalaṃ.  
 
3674. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
3675. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
3676. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Selo thero11 imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Selattherassapadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 taṃ mune - Syā, PTS.      6 naheva - Syā. 
2 sālamhi - Ma; sālasmiṃ - Syā; sālam pi - PTS.   7 dānassa vaṇṇaṃ - PTS. 
3 seṭṭhan tam - PTS.      8 ekapañhaṃ - Ma. 
4 damenti te - Syā; damenti ’me - PTS.    9 kathento ca - Syā. 
5 kāretvā - Syā; karetvā - PTS.     10 mocesi - PTS.  
11 āyasmā Selo sapariso bhagavato santike imā gāthāyo abhāsitthāti - Ma, Syā, PTS.  
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3666. Do việc dâng cúng chiếc ghế bành ấy, tôi đã xua đi tất cả bóng tối. 
Bạch đấng Hiền Trí, vị trưởng lão đã đạt được toàn bộ năng lực của 
thắng trí xin đảnh lễ Ngài.  
 
3667. Tôi đã hoàn thành tất cả các phận sự, phận sự của mình và phận 
sự đối với người khác. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi 
vào thành phố không sợ hãi (Niết Bàn).  
 
3668. Tôi đã dâng cúng vật hữu dụng chính là hội trường đã được hoàn 
thành. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đạt đến bản thể 
tối thượng.  
 
3669. Bất cứ các huấn luyện viên nào ở thế gian, khi họ huấn luyện các 
con voi, các con ngựa, họ thực hiện nhiều cách hành hạ khác nhau, họ 
huấn luyện bằng sự tàn bạo.  
 
3670. Bạch đấng Đại Hùng, Ngài không huấn luyện các người nam và 
nữ như thế ấy. Ngài huấn luyện trong sự huấn luyện tối thượng, không 
gậy, không dao.  
 
3671. Trong khi tán dương các đức tính của sự bố thí, bậc Hiền Trí là vị 
thiện xảo về việc thuyết giảng. Ngay trong khi đang trả lời một câu hỏi, 
bậc Hiền Trí đã giác ngộ cho ba trăm người.  
 
3672. Được đấng Điều Ngự huấn luyện, chúng tôi đã được hoàn toàn 
giải thoát, không còn lậu hoặc, đã đạt được toàn bộ năng lực của thắng 
trí, đã được tịch diệt về sự đoạn tận mầm mống tái sanh.  
 
3673. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tất cả các điều lo sợ đã được vượt qua; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng hội trường.  
 
3674. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 
3675. 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.  
 
3676. 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 Sela đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Sela là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 




