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393. Sabbakittikattherāpadānaṃ  
 

3677. Kaṇikāraṃva jotantaṃ1 dīparukkhaṃva ujjalaṃ,2  
osadhiṃva virocantaṃ vijjutaṃ gagane3 yathā.  

 

3678. Asambhītaṃ anutrāsiṃ4 migarājaṃva kesariṃ,  
ñāṇālokaṃ pakāsentaṃ maddantaṃ titthiye gaṇe.  

3679. Uddharantaṃ imaṃ lokaṃ chindantaṃ sabbasaṃsayaṃ,  
gajjantaṃ5 migarājaṃva addasaṃ lokanāyakaṃ.  

 

3680. Jaṭājinadharo āsiṃ brahā6 uju patāpavā,  
vākacīraṃ gahetvāna pādamūle avatthariṃ.7  

 

3681. Kāḷānusāriyaṃ8 gayha anulimpiṃ tathāgataṃ,  
sambuddhamanulimpetvā9 santhaviṃ lokanāyakaṃ.  

 

3682. Samuddharas’ imaṃ lokaṃ oghatiṇṇa10 mahāmuni,  
ñāṇālokena jotesi nāvaṭaṃ11 ñāṇamuttamaṃ.  

 

3683. Dhammacakkaṃ pavattesi maddase paratitthiye,  
usabho jitasaṅgāmo12 sampakampesi mediniṃ.13  

 

3684. Mahāsamudde ūmiyo14 velantamhi pabhijjare,15 
tatheva tava ñāṇamhi sabbadiṭṭhī pabhijjare.15  

 

3685. Sukhumacchikajālena16 saramhi sampatānite,  
antojālagatā17 pāṇā pīḷitā honti tāvade.  

3686. Tatheva titthiyā loke puthupāsaṇḍanissitā,18  
antoñāṇavare tuyhaṃ parivattanti mārisa.  

3687. Patiṭṭhā vuyhataṃ oghe tvaṃ hi nātho abandhunaṃ,19  
bhayaṭṭitānaṃ saraṇaṃ20 muttatthīnaṃ parāyaṇaṃ.21  

3688. Ekavīro22 asadiso karuṇāmettasañcayo,23  
susīlo asamo santo24 vasī tādi jitañjaso.25  

3689. Dhīro vigatasammoho anejo akathaṅkathī,  
vusito26 vantadoso ’si nimmalo payato27 sucī.   

                                                   
1 jalitaṃ - Ma, Syā, PTS.        17 antojālikatā - Ma; antojāligatā - Syā, PTS.  
2 jotitaṃ - Syā, PTS.        18 mūḷhā saccavinissiṭā - Syā; phuṭā saccavinissiṭā - PTS. 
3 vijjuṃ abbhaghane - PTS.      19 abandhanaṃ - PTS. 
4 anuttāsiṃ - Ma, Syā, PTS.   20 bhayaṭṭhitānaṃ saraṇo - Syā.   
5 asambhītaṃ - Syā; lasantaṃ - PTS.  21 muttitthīnaṃ parāyaṇaṃ - Ma;  
6 brahmā - Syā.          muttatthīnaṃ parāyaṇo - - Syā. 
7 apatthariṃ - Ma, Syā, PTS.     22 ekaccaro - Syā. 
8 kāḷānusārikaṃ - PTS.      23 mettākaruṇasañcayo - Ma; 
9 anulimpitvā - Syā, PTS.        mettākaruṇasaññuto - Syā; 
10 oghatiṇṇo - Syā.        mettākāruṇādisañcayo - PTS. 
11 pavaraṃ - Syā; vajira - PTS.   24 asamo susamo santo - Ma;  
12 jitasaṅgāme - PTS.         paññavā yuttacālo ca - Syā. 
13 medaniṃ - Ma, Syā.     25 vasī tādī guṇāsayo - Syā;  
14 ummīva - Syā; ūmi va - PTS.        vasitavijitañjayo - PTS. 
15 pabhijjati - Syā.     26 tusito - Ma; tussito - Syā. 
16 sukhumacchikajālāni - Syā.    27 saṃyato suci - Ma; Syā. 
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393. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbakittika:  
 

3677. (Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian) tợ như cây kaṇikāra 
đang cháy sáng, tợ như cây đèn đang phát sáng, tợ như vì sao osadhī 
đang chiếu sáng, giống như tia chớp ở bầu trời.  
 

3678. (Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian) không bị hãi sợ, 
không có sợ sệt, tợ như con sư tử vua của loài thú, đang tỏa sáng ánh 
sáng trí tuệ, đang chế ngự các nhóm người ngoại đạo.  
 

3679. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang tiếp độ thế gian 
này, đang cắt đứt mọi điều nghi hoặc, tợ như (con sư tử) vua của loài 
thú đang gầm thét.  
 

3680. Tôi đã là vị mang búi tóc, khoác tấm da dê, cao thượng, ngay 
thẳng, có sự huy hoàng. Tôi đã cầm lấy y phục bằng vỏ cây và đã trải 
xuống ở cạnh bàn chân (của đức Phật).  
 

3681. Tôi đã cầm lấy chất bôi thơm kāḷānusāriya và đã thoa lên đức 
Như Lai. Sau khi thoa lên bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca về đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian rằng :  
 

3682. “Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã vượt qua dòng nước lũ, Ngài 
tiếp độ thế gian này, Ngài chiếu sáng bằng ánh sáng trí tuệ, trí tuệ tối 
thượng (của Ngài) là không bị che lấp.  
 

3683. Ngài chuyển vận bánh xe Giáo Pháp, Ngài chế ngự các ngoại 
đạo khác, Ngài là vị cao quý đã chiến thắng trận đấu, Ngài làm trái 
đất rúng động.  
 

3684. Các làn sóng ở đại dương bị vỡ tan ở bờ biển, tương tợ y như 
thế tất cả các tà kiến bị tan vỡ ở trí tuệ của Ngài.  
 

3685. Khi lưới có lỗ nhỏ được đặt vào ở trong hồ nước, các sinh vật đi 
vào trong lưới thì bị khống chế ngay lập tức.  
 

3686. Bạch Ngài, tương tợ y như thế các ngoại đạo ở thế gian dựa 
dẫm vào dị giáo tầm thường, họ xoay vần bên trong trí tuệ cao quý 
của Ngài.  
 

3687. Ngài là bến bờ của những người đang bị cuốn trôi ở dòng nước 
lũ, chính Ngài là vị bảo hộ của những người không thân quyến, Ngài 
là sự bảo vệ cho những người bị khổ đau vì hãi sợ, là nơi nương tựa 
của những người có mục tiêu đã bị xao lãng.  
 

3688. Ngài là vị anh hùng độc nhất, không người tương tợ, là sự tích 
lũy bi mẫn và từ ái, có giới tốt đẹp, không kẻ sánh bằng, được an tịnh, 
có năng lực, vững chãi, đã chiến thắng cuộc hành trình.  
 

3689. Ngài là bậc trí tuệ, có sự si mê đã được xa lìa, không còn dục 
vọng, không có hoài nghi, đã sống trọn vẹn, có sân hận đã được chối 
bỏ, không ô nhiễm, đã được thanh lọc, tinh khiết.  
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3690. Saṅgātigo1 hatamādā2 tevijjo tibhavantago,3  
sīmātigo dhammagaru katattho hitavappatho.4 

 
3691. Tārako tvaṃ yathā nāvā nidhīvassāsakārako,  

asambhīto yathā sīho gajarājāva dappito.5  
 
3692. Thometvā dasagāthāhi padumuttaraṃ mahāyasaṃ,6  

vanditvā satthuno pāde tuṇhī aṭṭhāsahaṃ tadā.  
 
3693. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  

bhikkhusaṅghe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha.  
 
3694. “Yo me sīlañca ñāṇañca7 dhammañcāpi pakittayi,8  

tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  
 
3695. Saṭṭhikappasahassāni devaloke ramissati,                                      

aññe deve abhibhotvā9 issaraṃ kārayissati.  
 
3696. So pacchā pabbajitvāna sukkamūlena codito,  

gotamassa bhagavato sāsane pabbajissati.  
 
3697. Pabbajitvāna kāyena pāpakammaṃ vivajjiya,  

sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo.10 
 
3698. Yathāpi megho thanayaṃ tappeti mediniṃ imaṃ,  

tatheva tvaṃ mahāvīra dhammena11 tappayī mamaṃ.  
 
3699. Sīlaṃ paññañca dhammañca thavitthā12 lokanāyakaṃ,  

pattomhi paramaṃ santiṃ nibbāṇaṃ padamaccutaṃ.  
 
3700. Aho nūna sa13 bhagavā ciraṃ tiṭṭheyya cakkhumā,  

aññātañca vijāneyyuṃ14 phuseyyuṃ15 amataṃ padaṃ.  
 
3701. Ayaṃ me pacchimā jāti bhavā sabbe samūhatā,  

sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.  
 
3702. Satasahasse ito kappe yaṃ buddhamabhithomayiṃ,16  

duggatiṃ nābhijānāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 saṅgātīto - Syā; saṅghātīto - PTS.  9 aññe devebhibhavitvā - Ma, Syā; 
2 hatamado - Ma; gatamado - Syā, PTS.    aññe deveadhibhotvā - PTS. 
3 tevijjosi bhavantago - Syā.  10 nibbāyissatināsavo - Ma, Syā. 
4 gatattho hitavabbhuto - Ma;   11 thanena - PTS. 
   katattho hitadhammato - PTS.   12 thavitvā - Ma, Syā, PTS. 
5 dammito - Syā, PTS.    13 api nūn’ esa - PTS.  
6 mahāmuniṃ - Syā.    14 vijāneyyaṃ - Syā, PTS. 
7 paññañca - Syā.    15 passeyyaṃ - Syā; phasseyyaṃ - PTS.  
8 saddhammañcāpi vaṇṇayi - Ma. 16 buddham abhipūjayiṃ - PTS.  
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3690. Ngài đã vượt lên sự quyến luyến, có sự kiêu hãnh đã được tiêu 
diệt, có tam minh, đã đi đến tận cùng của tam giới, đã vượt qua ranh 
giới, có sự kính trọng Giáo Pháp, có mục đích đã được thực hiện, có 
đạo lộ hữu ích.  
 

3691. Ngài giống như ngôi sao (hướng dẫn) chiếc thuyền, giống như 
của cải chôn giấu là nguồn tạo sự an ủi, giống như con sư tử không bị 
hãi sợ, tợ như con voi chúa kiêu kỳ.”  
 

3692. Sau khi ngợi ca bậc có danh vọng lớn lao Padumuttara bằng 
mười câu kệ, sau khi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, khi ấy tôi 
đã đứng, im lặng. 
 

3693. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ 
này:  
 

3694. “Người nào đã tán dương giới hạnh và trí tuệ, luôn cả Giáo 
Pháp của Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nói.  
 

3695. (Người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu chục ngàn 
kiếp. Sau khi vượt trội chư Thiên khác, (người ấy) sẽ được thiết lập 
làm vị chúa tể.  
 

3696. Về sau người ấy sẽ xuất gia, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 
sạch, người ấy sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.  
 

3697. Sau khi xuất gia, sau khi lánh xa ác nghiệp bằng thân, sau khi 
biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) sẽ Niết Bàn không còn 
lậu hoặc.”  
 

3698. “Bạch đấng Đại Hùng, giống như đám mây đang nổi sấm (sét) 
thì làm cho trái đất này thỏa mãn, tương tợ y như thế Ngài đã làm 
con thỏa mãn bằng Giáo Pháp.”  
 

3699. Sau khi ngợi ca giới hạnh, trí tuệ, Giáo Pháp, và đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian, tôi đã đạt đến sự an tịnh tuyệt đối, Niết Bàn, vị thế bất hoại.  
 

3700. Ôi, nếu như đức Thế Tôn bậc Hữu Nhãn ấy có thể tồn tại lâu dài, 
thì (nhiều người) có thể nhận thức điều chưa được biết đến và có thể 
chạm đến vị thế Bất Tử.  
 

3701. Đây là lần sinh ra sau cùng của tôi, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn 
lậu hoặc.  
 

3702. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán 
dương.  
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3703. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
sabbāsavā parikkhīṇā natthidāni punabbhavo.  

 
3704. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
3705. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sabbakittiko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sabbakittikattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

394. Madhudāyakattherāpadānaṃ  
 
3706. Sindhuyā nadiyā tīre sukato assamo mama,  

tattha vācemahaṃ sisse itihāsaṃ salakkhaṇaṃ.  
 
3707. Dhammakāmā vinītā te sotukāmā susāsanaṃ,1  

chaḷaṅge pāramippattā sindhukūle vasanti te.  
 
3708. Uppātagamane2 ceva lakkhaṇesu ca kovidā,  

uttamatthaṃ gavesantā vasanti pavane3 tadā.  
 
3709. Sumedho nāma sambuddho loke uppajji tāvade,  

amhākaṃ anukampanto upagacchi4 vināyako.  
 
3710. Upāgataṃ mahāvīraṃ sumedhaṃ lokanāyakaṃ,  

tiṇasanthārakaṃ katvā lokajeṭṭhass’ adāsahaṃ.  
 
3711. Pavanāto5 madhuṃ gayha buddhaseṭṭhass’ adāsahaṃ,  

sambuddho paribhuñjitvā idaṃ vacanamabravi:  
 
3712. “Yo6 taṃ adāsi madhuṃ me pasanno sehi pāṇihi,  

tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  
 
3713. Iminā madhudānena tiṇasanthārakena ca,  

tiṃsakappasahassāni devaloke ramissati.  
 
3714. Tiṃsakappasahassamhi okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma nāmena7 satthā loke bhavissati.  

                                                   
1 sotukāma pi sāsanaṃ - PTS.    
2 uppādāgamane - Syā, PTS.   4 upāgacchi - Ma.  6 yaṃ - PTS. 
3 vipine - Ma.    5 vipināto - Ma.  7 gottena - Ma. 
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3703. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa.  
 
3704. 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. 
 
3705. 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 Sabbakittika1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sabbakittika là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

394. Ký Sự về Trưởng Lão Madhudāyaka:  
 
3706. Khu ẩn cư của tôi đã được xây dựng khéo léo ở bờ sông Sindhu. 
Tại nơi ấy, tôi chỉ dạy các học trò về truyền thống cùng với tướng mạo.  
 
3707. Các vị ấy có sự ao ước về Giáo Pháp, đã được huấn luyện, có ước 
muốn được nghe lời giáo huấn tốt đẹp. Đã đạt đến sự toàn hảo về sáu 
chi phần, các vị ấy sống ở bờ sông Sindhu.  
 
3708. Khi ấy, trong lúc đang tầm cầu mục đích tối thượng, các vị sống ở 
trong khu rừng bao la.  
 
3709. Bậc Toàn Giác tên Sumedha lúc bấy giờ đã hiện khởi ở thế gian. 
Thương tưởng đến chúng tôi, đấng Hướng Đạo đã đi đến gần.  
 
3710. Khi đấng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha đã đi đến 
gần, tôi đã làm tấm thảm trải bằng cỏ và đã dâng cúng đến bậc Trưởng 
Thượng của thế gian.  
 
3711. Tôi đã cầm lấy mật ong từ khu rừng bao la và đã dâng cúng đến 
đức Phật tối thượng. Bậc Toàn Giác đã thọ dụng và đã nói lời nói này:  
 
3712. “Người nào được tịnh tín đã tự tay mình dâng cúng mật ong ấy 
đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói.  
 
3713. Do sự dâng cúng mật ong này và do tấm thảm trải bằng cỏ, 
(người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp.  
 
3714. Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  

                                                   
1 Sabbakittika nghĩa là “vị tán dương (kittika) tổng thể (sabba) về đức Phật.  
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3715. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  
sabbāsave pariññāya nibbāyissat’ anāsavo.  

 
3716. Devalokā idhāgantvā mātukucchiṃ upāgate,  

madhuvassaṃ1 pavassittha chādayaṃ madhunā mahiṃ.  
 
3717. Mayi2 nikkhantamattamhi kucchiyā ca3 suduttaraṃ,4  

tatrāpi madhuvassaṃ5 me vassate niccakālikaṃ.  
 
3718. Agārā abhinikkhamma pabbajiṃ anagāriyaṃ,  

lābhī annassa pānassa madhudānass’ idaṃ phalaṃ.  
 
3719. Sabbakāmasamiddho ’haṃ bhavitvā devamānuse,  

teneva madhudānena pattomhi āsavakkhayaṃ.  
 
3720. Vuṭṭhamhi deve caturaṅgule tiṇe  

sampupphite6 dharaṇīruhe sañchanne,7  
suññe ghare maṇḍaparukkhamūle,8  
vasāmi niccaṃ sukhito anāsavo.  

 
3721. Majjhe mahante hīne ca9 bhave sabbe atikkamiṃ,10  

ajja me āsavā khīṇā natthidāni punabbhavo.  
 
3722. Tiṃsakappasahassamhi yaṃ dānamadadiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi madhudānass’ idaṃ phalaṃ.  
 
3723. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

sabbāsavā parikkhīṇā natthidāni punabbhavo.  
 
3724. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
3725. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Madhudāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Madhudāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 madhuvasso - Syā, PTS.  
2 mama - Syā, PTS.    6 supupphite - Syā; samphīte - PTS. 
3 kumbhiyā ca - Syā;    7 vappadese - Syā; ca chappade - PTS.  
   kumbhiyā va - PTS.    8 maṇḍaparukkhamūlake - Ma, Syā, PTS. 
4 suduttarā - Ma, Syā, PTS.   9 majjhe mayhaṃ bhavā assu - Syā, PTS. 
5 madhuvasso - Syā, PTS.   10 ye bhave samatikkamiṃ - Syā, PTS. 
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3715. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người ấy) sẽ biết toàn diện về tất cả các 
lậu hoặc và sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 
 
3716. Sau khi đã từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây, khi (tôi) nhập vào 
bụng mẹ, có cơn mưa mật ong đã đổ xuống, che lấp trái đất với mật 
ong.  
 
3717. Và ngay khi tôi đang ra khỏi bụng mẹ một cách vô cùng khó khăn, 
tại nơi ấy cũng có cơn mưa mật ong đã liên tục đổ mưa đến tôi.  
 
3718. Sau khi lìa khỏi nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình, 
tôi có sự đạt được về cơm ăn và nước uống; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng mật ong.  
 
3719. Tôi được dồi dào về mọi dục lạc sau khi đã sống ở (thế giới) chư 
Thiên và nhân loại. Chính nhờ sự dâng cúng mật ong ấy, tôi đã đạt 
được sự đoạn tận các lậu hoặc  
 
3720. Khi trời đổ mưa ở cỏ dài bốn ngón tay, khi loài thảo mộc mọc ở 
trên đất đã được trổ hoa và đã che phủ khắp, ở ngôi nhà trống vắng, ở 
mái che và ở cội cây, tôi sống luôn luôn được an lạc, không còn lậu 
hoặc.  
 
3721. Tôi đã vượt lên tất cả các cõi trung bình, to lớn, và thấp kém. 
Hôm nay các lậu hoặc của tôi đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa.  
 
3722. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí (trước đây) ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng mật ong.  
 
3723. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa.  
 
3724. 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. 
 
3725. 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 Madhudāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Madhudāyaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Madhudāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) mật ong (madhu).” 




