
 

 
 
 
 
 

 

 
 

SUTTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYE  
 

APADĀNAPĀḶI 
 

 
DUTIYO BHĀGO  

 
 
 

& 
 
 
 
 

TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

 
THÁNH NHÂN KÝ SỰ 

 

 
TẬP HAI 

 
 
 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 2          Metteyyavaggo 

 42

409. Jatukaṇṇittherāpadānaṃ 
 

4165. Nagare haṃsavatiyā seṭṭhiputto ahosahaṃ,  
samappito kāmaguṇe parivāremahaṃ tadā.  

 

4166. Tayo1 pāsādamāruyha ubbiddhā gehalañchakā,2  
tattha naccehi gītehi parivāremahaṃ tadā.  

 

4167. Turiyā āhatā mayhaṃ sammatālasamāhitā,  
naccantā3 itthiyo sabbā haranti yeva me mano.  

 

4168. Velāpikā lāmaṇikā4 kuñjavāsī timajjhikā,5  
laṅghikā sokajjhāyī ca parivārenti maṃ sadā.  

 

4169. Vetālino kumbhathūnī naṭā ca naccakā bahū,  
naṭakā nāṭakā ceva parivārenti maṃ sadā.  

 

4170. Kappakā nahāpakā sūdā mālākārā sumāpakā,6  
jallā mallāti sabbeva7 parivārenti maṃ sadā.  

 

4171. Etesu kīḷamānesu sikkhite katupāsane,  
rattindivaṃ na jānāmi indova tidasaṅgaṇe.  

 

4172. Addhikā pathikā sabbe yācakā carakā bahū,  
upagacchanti te niccaṃ bhikkhayantā mamaṃ gharaṃ.  

 

4173. Samaṇā brāhmaṇā ceva puññakkhettā anuttarā,  
vaḍḍhayantā mamaṃ puññaṃ āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  

 

4174. Paṭakā laṭakā8 sabbe nigaṇṭhā pupphasāṭakā,  
tedaṇḍikā ekasikhā āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  

 

4175. Ājīvakā viluttāvī godhammā devadhammikā,  
rajojalladharā ete āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  

 

4176. Parivattakā siddhipattā9 koṇḍapuggaṇikā10 bahū,  
tapassī vanacārī ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  

 

4177. Oḍḍakā damiḷā ceva sākulā malayālakā,  
sabarā11 yonakā ceva āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  

 

4178. Andhakā muṇḍakā sabbe kolakā sānuvindakā,12  
ārāvacīnaraṭṭhā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  

                                                   
1 tato - Ma, Syā, PTS.    7 jallā mallā ca te sabbe - Ma, Syā. 
2 mahābhoge valañjako - Ma, Syā.   8 paṭagā laṭukā - Ma. 
3 rañjantī - Syā.      9 parittakā santipattā - Ma. 
4 vāmanikā - Syā.    10 kodhapugganikā - Ma.   
5 kuñjavā sīhimajjhitā - Syā.   11 savarā - Ma, Syā. 
6 supāsakā - Ma, Syā.     12 hanuvindakā - Ma. 
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409. Ký Sự về Trưởng Lão Jatukaṇṇi: 
 

4165. Khi ấy, tôi đã là người con trai của nhà triệu phú ở thành phố 
Hamsavatī. Tôi được cung ứng và được vây quanh bởi các loại dục lạc. 
 

4166. Khi ấy, những người ghi dấu các căn nhà đã dựng lên ba tòa nhà. 
Sau khi bước lên tòa nhà, tôi được vây quanh bởi các điệu vũ và lời ca ở 
tại nơi ấy.  
 

4167. Các loại nhạc cụ kết hợp với (âm thanh của) chũm chọe được biểu 
diễn cho tôi. Tất cả những người phụ nữ đang nhảy múa hoàn toàn thu 
hút tâm ý của tôi.  
 

4168. Những vũ công về các điệu vũ velāpika, lāmaṇika, kuñjavāsī, và 
timajjhika, những người nhào lộn, và những diễn viên hài luôn luôn 
vây quanh tôi.  
 

4169. Có nhiều nhạc công, những người đánh trống, các diễn viên uốn 
dẻo, các vũ công, các diễn viên, và ngay cả các kịch sĩ luôn luôn vây 
quanh tôi.  
 

4170. Các người thợ hớt tóc, các người hầu tắm, các người đầu bếp, các 
người làm tràng hoa, các người giữ trẻ, các người nhào lộn, các võ sĩ 
đấu vật, tất cả bọn họ luôn luôn vây quanh tôi.  
 

4171. Trong khi những người này đang đùa giỡn, luyện tập về kỹ xảo, tôi 
không biết đến ngày và đêm tợ như vị Chúa Trời Inda ở cõi trời Tam 
Thập. 
 

4172. Những người lữ hành, những người đi đường, tất cả các hành 
khất, nhiều người bộ hành, trong lúc xin ăn bọn họ thường xuyên đi 
đến nhà của tôi. 
 

4173. Các Sa-môn và luôn cả các Bà-la-môn là những Phước Điền vô 
thượng, trong lúc làm tăng trưởng phước báu của tôi, các vị đi đến nhà 
của tôi.  
 

4174. Các hạng đạo sĩ che một mảnh vải, đạo sĩ che bằng dây leo, các du 
sĩ ngoại đạo, đạo sĩ có tấm choàng bằng bông hoa, đạo sĩ chống ba cây 
gậy, đạo sĩ có một chòm tóc, tất cả đều đi đến nhà của tôi.  
 

4175. Các vị đạo lõa thể, các kẻ cướp giật, các người hành pháp trâu bò, 
các người hành pháp chư Thiên, các người tu hạnh bôi trét bụi và bùn 
đất (ở cơ thể), những người này đi đến nhà của tôi.  
 

4176. Nhiều vị đạo sĩ nhóm parivattaka, nhóm siddhipatta, nhóm 
koṇḍapuggaṇika, các đạo sĩ khổ hạnh, và các người tu ở rừng đi đến 
nhà của tôi.  
 

4177. Những người Oḍḍaka, luôn cả các người Ta-min, các người 
Sākula, các người Malayālaka, các người Sabara, và cả các người 
Yonaka nữa đi đến nhà của tôi.  
 

4178. Tất cả những người xứ sở Andhaka, xứ sở Muṇḍaka, xứ sở 
Kolaka, xứ sở Sānuvindaka, và xứ sở Trung Hoa xa xôi đi đến nhà của 
tôi.  
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4179. Alasandakā pallavakā babbarā bhaggakārusā,1  
rohitā2 cetaputtā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  

 
4180. Mādhurakā kosalakā kāsikā3 hatthiporikā,  

isiṇḍā makkalā ceva āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  
 
4181. Celāvakā arammā4 ca okkalā5 meghalā bahū,  

khuddakā suddakā ceva āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  
 
4182. Rohaṇā sindhavā ceva citakā ekakaṇṇikā,  

suraṭṭhā aparantā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  
 
4183. Suppārakā kikumārā6 malayā7 soṇṇabhūmikā,  

vajjī tārā8 ca te sabbe āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  
 
4184. Naḷakārā pesakārā cammakārā ca tacchakā,  

kammārā kumbhakārā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  
 
4185. Maṇikārā lohakārā soṇṇakārā ca dussikā,  

tipukārā ca sabbe āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  
 
4186. Usukārā bhamakārā pesakārā ca gandhikā,  

rajakā tunnavāyā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  
 
4187. Telikā kaṭṭhahārā ca udahārā ca pessikā,  

sūpikā suparakkhā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  
 
4188. Dovārikā aṇīkaṭṭhā vandikā9 pupphachaḍḍakā,  

hatthāruhā hatthipālā āgacchanti mamaṃ gharaṃ.  
 
4189. Ānandassa mahārañño10 pamattassa11 adāsahaṃ,  

sattavaṇṇena ratanena ūnattaṃ12 pūrayāmahaṃ.  
 
4190. Ye mayā kittitā sabbe nānāvaṇṇā bahujjanā,  

tesāhaṃ cittamaññāya tappayiṃ ratanen’ ahaṃ.  
 
4191. Vaggūsu bhāsamānāsu vajjamānāsu bherisu,  

saṃkhesu dhamayantesu sakagehe ramāmahaṃ.  

                                                   
1 dhammarā niggamānusā - Ma; pabbatānaggamāruhā - Syā.    
2 gehikā - Ma; bāhikā - Syā.   9 bandhikā - Ma;  
3 kaliṅgā - Ma.        ganthikā - Syā; sandhikā - PTS.  
4 ārabbhā - Ma; ārambā - Syā.   10 ānandassa nāma rañño - Syā;  
5 oghulā - Ma; obhāsā - Syā.       arindamānāma rañño - PTS.  
6 kumārā - Ma, Syā.    11 mamatthassa - Ma;  
7 malla - Ma.         samaggassa - Syā. 
8 taṅgā - Ma, hārā -  Syā, PTS.   12 ūnatthaṃ - Ma. 
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4179. Các người xứ sở Alasandaka, xứ sở Pallavaka, xứ sở Babbara, xứ 
sở Bhagga, xứ sở Kārusa, xứ sở Rohita, và xứ sở Cetaputta đi đến nhà 
của tôi.  
 
4180. Các người xứ sở Mādhuraka, xứ sở Kosalaka, xứ sở Kāsika, xứ sở 
Hatthiporika, xứ sở Isiṇḍa, luôn cả các người xứ sở Makkala đi đến nhà 
của tôi.  
 
4181. Các người xứ sở Celāvaka, xứ sở Aramma, xứ sở Okkala, xứ sở 
Meghala, xứ sở Khuddaka, luôn cả xứ sở Suddaka đi đến nhà của tôi.  
 
4182. Các người xứ sở Rohaṇa, xứ sở Sindhava, xứ sở Citaka, xứ sở 
Ekakaṇṇika, xứ sở Suraṭṭha, và xứ sở Aparanta đi đến nhà của tôi.  
 
4183. Các người xứ sở Suppāraka, xứ sở Kikumāra, xứ sở Malaya, xứ sở 
Soṇṇabhūmika, xứ sở Vajjī, và xứ sở Tāra, tất cả bọn họ đi đến nhà của 
tôi.  
 
4184. Những người làm ống thổi, những người thợ dệt, những người 
thợ thuộc da, những người thợ mộc, những người thợ rèn, và những 
người thợ làm đồ gốm đi đến nhà của tôi.  
 
4185. Những người thợ làm ngọc, thợ làm kim khí, thợ kim hoàn, người 
buôn vải, và thợ làm chì, tất cả đi đến nhà của tôi.  
 
4186. Những người thợ làm tên, thợ tiện gỗ, thợ dệt, và những người 
làm hương liệu, những người thợ nhuộm, và những người thợ may đi 
đến nhà của tôi.  
 
4187. Những người buôn dầu, những người vận chuyển gỗ, những 
người vận chuyển nước, những người đưa tin, những người đầu bếp, và 
những người bảo quản vật thực đi đến nhà của tôi.  
 
4188. Những người gác cổng, những người hộ vệ, những người canh 
ngục, những người đổ bỏ rác bông hoa, các nài voi, các quản tượng đi 
đến nhà của tôi.  
 
4189. Tôi đã dâng đến vị Đại Vương Ānanda là người bị xao lãng. Tôi 
làm đầy đủ sự thiếu hụt (của đức vua) bằng châu báu có bảy màu sắc.  
 
4190. Những người đã được tôi đề cập đến là những nhóm người có 
màu da khác nhau. Sau khi biết được tâm của họ, tôi đã làm thỏa mãn 
họ bằng châu báu.  
 
4191. Trong khi họ đang nói những lời vui vẻ, trong khi những cái trống 
lớn được vỗ vang lên, trong khi họ đang thổi những chiếc tù và vỏ ốc, 
tôi sướng vui ở tại ngôi nhà của chính mình.  
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4192. Bhagavā tamhi samaye padumuttaranāyako,  
vasīsatasahassehi parikkhīṇāsavehi so.  

 
4193. Bhikkhūhi sahito vīthiṃ paṭipajjittha cakkhumā,  

obhāsento disā sabbā dīparukkho’va jotati.  
 
4194. Vajjanti bheriyo sabbā gacchante lokanāyake,  

pabhā niddhāvate tassa sataraṃsīva uggato.  
 
4195. Kavāṭantarikāyāpi paviṭṭhena ca raṃsinā,1  

antoghare suvipulo āloko āsi tāvade.  
 
4196. Pabhaṃ disvāna buddhassa pārisajje avocahaṃ,  

nissaṃsayaṃ buddhaseṭṭho imaṃ vīthimupāgato.  
 
4197. Khippaṃ oruyha pāsādā agamiṃ antarāpaṇaṃ,  

sambuddhambhivādetvā idaṃ vacanamabraviṃ:  
 
4198. Anukampatu me buddho jalajuttamanāyako,  

vasīsatasahassehi adhivāsesi so muni.  
 
4199. Nimantayitvā2 sambuddhaṃ abhinesiṃ sakaṃ gharaṃ,  

tattha annena pānena santappesiṃ mahāmuniṃ.  
 
4200. Bhuttāviṃ kālamaññāya buddhaseṭṭhassa tādino,  

sataṅgikena turiyena buddhaseṭṭhaṃ upaṭṭhahiṃ.  
 
4201. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  

antoghare nisīditvā imā gāthā abhāsatha:  
 
4202. “Yo maṃ turiyehupaṭṭhāsī annapānañc’ adāsi me,  

tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  
 
4203. Pahūtabhakkho hutvāna sahirañño sabhojano,  

catudīpe ekarajjaṃ kārayissat’ ayaṃ naro.  
 
4204. Pañcasīle samādāya dasakammapathe tato,  

samādāya pavattento parisaṃ sikkhapessati.3  
 
4205. Turiyasatasahassāni nāriyo4 samalaṅkatā,  

vajjayissant’ imaṃ niccaṃ upaṭṭhānassasidaṃ phalaṃ.  
 
4206. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramissati,  

catusaṭṭhikkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati.  
                                                   
1 rasminā - Ma, Syā, PTS.   3 sikkhāpayissati - Ma. 
2 nimantetvāna - Ma.    4 bheriyo - Ma. 
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4192. 4193. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, đấng Lãnh Đạo 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn ấy, được tháp tùng bởi một trăm ngàn vị 
tỳ khưu là các bậc Lậu Tận có năng lực, đã ngự đến ở trên đường, trong 
lúc đang tỏa sáng tất cả các phương tợ như cây đèn chiếu sáng. 
 

4194. Tất cả các chiếc trống lớn được vỗ lên trong khi bậc Lãnh Đạo 
Thế Gian đang đi. Hào quang của Ngài tỏa ra tợ như ánh mặt trời đã 
mọc lên cao.  
 

4195. Do ánh hào quang đã đi vào dầu chỉ bằng cánh cửa sổ, ở trong 
gian nhà ngay lập tức đã có ánh sáng vô cùng bao la.  
 

4196. Sau khi nhìn thấy ánh hào quang của đức Phật, tôi đã nói với đám 
đông rằng: “Chắc chắn rằng đức Phật tối thượng đã đi đến con đường 
này.” 
 

4197. Tôi đã cấp tốc bước xuống khỏi tòa nhà và đã đi đến khu phố chợ. 
Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã nói lời nói này:  
 

4198. “Xin đức Phật đấng Lãnh Đạo Padumuttara hãy thương tưởng 
đến con.” Bậc Hiền Trí ấy đã nhận lời cùng với một trăm ngàn vị có 
năng lực.  
 

4199. Sau khi thỉnh mời, tôi đã hướng dẫn bậc Toàn Giác đi đến ngôi 
nhà của mình. Tại nơi ấy, tôi đã làm thỏa mãn bậc Đại Hiền Trí với cơm 
ăn và nước uống.  
 

4200. Biết được thời điểm đã thọ thực xong của đức Phật tối thượng 
như thế ấy, tôi đã phục vụ đức Phật tối thượng bằng một trăm khúc tấu 
nhạc.  
 

4201. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi xuống ở trong nhà và đã nói lên những lời kệ này:  
 

4202. “Người nào đã phục vụ Ta bằng các khúc tấu nhạc và đã dâng 
cúng ta cơm ăn nước uống, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy 
lắng nghe Ta nói. 
 

4203. Sau khi đã có dồi dào về lương thực, với vàng, với thức ăn, 
người nam này sẽ cho thực hiện bốn châu lục thành một vương quốc.  
 

4204. (Người này) sẽ thọ trì năm giới cấm và sau đó là mười đường 
lối về (thiện) nghiệp. Sau khi thọ trì và trong lúc hành theo, người này 
sẽ chỉ dạy hội chúng.  
 

4205. Một trăm ngàn nữ nhân được trang điểm sẽ thường xuyên 
trình tấu nhạc cụ cho người này; điều này là quả báu của việc phục 
vụ.  
 

4206. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi 
ngàn kiếp, và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc sáu 
mươi bốn lần.  
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4207. Catusaṭṭhikkhattuṃ rājā ca cakkavattī bhavissati,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.  

 
4208. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo,  

gotamo nāma nāmena1 satthā loke bhavissati.  
 
4209. Upapajjati yaṃ yoniṃ devattaṃ atha mānusaṃ,  

anūnabhogo hutvāna manussattaṃ gamissati.  
 
4210. Ajjhāyako bhavitvāna tiṇṇaṃ vedāna pāragū,  

uttamatthaṃ gavesanto carissati mahiṃ imaṃ.  
 
4211. So pacchā pabbajitvāna sukkamūlena codito,  

gotamassa bhagavato sāsane ’bhiramissati.  
 
4212. Ārādhayitvā2 sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,  

kilese jhāpayitvāna arahāyaṃ bhavissati.”   
 
4213. Vipine vyaggharājāva migarājāva kesarī,  

abhīto viharām’ ajja sakyaputtassa sāsane.  
 
4214. Devaloke manusse vā daḷidde duggatimhi vā,  

nibbattiṃ me na passāmi upaṭṭhānassidaṃ phalaṃ.  
 
4215. Vivekamanuyuttomhi upasanto nirūpadhi,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
4216. Kilesā jhāpitā mayhaṃ gavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
4217. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
4218. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Jatukaṇṇitthero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Jatukaṇṇittherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 gottena - Ma.     2 ārādhayitvāna - Ma, Syā, PTS. 
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4207. Và (người này) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương sáu 
mươi bốn lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường 
bằng phương diện tính đếm.  
 
4208. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 
4209. (Người này) sẽ sanh vào bản thể Thiên nhân hay loài người. 
Người này sẽ có của cải không bị thiếu hụt và sẽ đi đến bản thể loài 
người. 
 
4210. Sau khi trở thành vị giảng huấn, thông suốt ba tập Vệ-đà, trong 
lúc tầm cầu mục đích tối thượng, (người này) sẽ đi đó đây ở trái đất 
này.  
 
4211. Về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người này sẽ xuất 
gia và sẽ thỏa thích trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.  
 
4212. Người này sẽ làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama bậc cao quý 
dòng Sakya, sẽ thiêu đốt các phiền não, và sẽ trở thành vị A-la-hán.” 
 
4213. Giờ đây, tôi sống trong Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya 
không bị hãi sợ, tợ như con cọp chúa ở trong rừng, như là con sư tử vua 
của loài thú.  
 
4214. Tôi không nhìn thấy sự tái sanh của tôi ở thế giới chư Thiên hoặc 
ở loài người, ở nơi nghèo khó hoặc ở vào khổ cảnh; điều này là quả báu 
của việc phục vụ.  
 
4215. Tôi đã được gắn liền với sự độc cư, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được 
cởi trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
 
4216. 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.  
 
4217. 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. 
 
4218. 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 Jatukaṇṇi đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Jatukaṇṇi là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
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410. Udenattherāpadānaṃ 
  

4219. Himavantassa avidūre padumo nāma pabbato,  
assamo sukato mayhaṃ paṇṇasālā sumāpitā.  

 
4220. Nadiyo sandare tattha supatitthā manoramā,  

acchodakā sītajalā sundarā1 nadiyo sadā.  
 
4221. Pāṭhīnā pāvusā macchā valajā muñjarohitā,  

sobhentā nadiyo ete vasanti nadiyā sadā.  
 
4222. Ambajambūhi sañchannā kareritilakā tathā,  

uddālakā pāṭaliyo sobhenti mama assamaṃ.  
 
4223. Aṅkolakā bimbijālā māyākārī ca pupphitā,  

gandhena upavāyantā sobhenti mama assamaṃ.  
 
4224. Atimuttā sattalikā nāgā sālā ca pupphitā,  

dibbagandhaṃ2 sampavantā sobhenti mama assamaṃ.  
 
4225. Kosambā salalā nīpā aṭṭhaṅgā ca supupphitā,  

dibbagandhaṃ sampavantā sobhenti mama assama.  
 
4226. Harītakā āmalakā ambajambu vibhīṭakā,  

kolā bhallātakā billā phalāni bahu assame.  
 
4227. Kalambā kandalī tattha pupphanti mama assame,  

dibbagandhaṃ sampavantā sobhenti mama assamaṃ.  
 
4228. Asokapiṇḍī ca varī3 nimbarukkhā ca pupphitā,  

dibbagandhaṃ sampavantā sobhenti mama assamaṃ.  
 
4229. Punnāgā giripunnāgā timirā tattha pupphitā,  

dibbagandhaṃ sampavantā sobhenti mama assamaṃ.  
 
4230. Nigguṇḍī sirinigguṇḍī camparukkhettha pupphitā,  

dibbagandhaṃ sampavantā sobhenti mama assamaṃ.  
 
4231. Avidūre pokkharaṇī cakkavākūpakūjitā,  

mandālakehi sañchannā padumuppalakehi ca.  

                                                   
1 sandare - Ma, Syā. 
2 dibbā gandhā - Syā, PTS.   3 asokapiṇḍivārī ca - Ma.  
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410. Ký Sự về Trưởng Lão Udena:  
 

4219. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Paduma, có khu ẩn 
cư của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo 
được tạo lập. 
 

4220. Các con sông chảy qua nơi ấy có những bến nước cạn xinh xắn 
làm thích ý. Các con sông luôn luôn có nước trong, có nước mát, xinh 
đẹp.  
 

4221. Có các loài cá như là cá pāṭhīna, cá pāvusa, cá valaja, cá muñja, 
và cá rohita. Những loài cá này thường xuyên sống ở dòng sông, đồng 
thời làm cho các con sông trở nên rực rỡ. 
 

4222. (Các con sông) được che phủ bởi các cây xoài và cây mận. Tương 
tợ như thế, có các cây bông hường, cây tilaka, cây bả đậu, cây hoa kèn 
làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ.  
 

4223. Các cây aṅkolaka, cây bimbijāla, và cây māyākārī được trổ hoa, 
trong khi tỏa ra hương thơm chúng làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên 
rực rỡ.  
 

4224. Các cây atimutta, cây sattalika, cây nāga, và cây sālā được trổ 
hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ẩn cư 
của tôi trở nên rực rỡ.  
 

4225. Các cây kosamba, cây salala, cây nīpa, và cây aṭṭhaṅga khéo 
được trổ hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho 
khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ.  
 

4226. Ở khu ẩn cư có nhiều loại trái cây như trái harītaka, trái 
āmalaka, trái xoài, trái mận đỏ, trái vibhīṭaka, trái táo, trái bhallātaka, 
và trái billa.  
 

4227. Tại nơi ấy, ở khu ẩn cư của tôi các cây kalamba, cây kandalī trổ 
hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ẩn cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 
 

4228. Các cây asokapiṇḍī, cây varī, và cây nimba được trổ hoa, trong 
khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ẩn cư của tôi trở 
nên rực rỡ.  
 

4229. Các cây punnāga, cây giripunnāga, cây timira ở tại nơi ấy được 
trổ hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ẩn 
cư của tôi trở nên rực rỡ. 
 

4230. Các cây nigguṇḍī, cây sirinigguṇḍī, cây campa ở tại nơi này 
được trổ hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho 
khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 
 

4231. Không xa có cái hồ nước được líu lo bởi loài ngỗng đỏ, được che 
phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các bông sen xanh và các bông sen đỏ. 
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4232. Acchodakā sītajalā supatitthā manoramā,  
acchā phalikasamānā sobhenti mama assamaṃ.  

 
4233. Padumā pupphare tattha puṇḍarīkā ca uppalā,  

mandālakehi sañchannā sobhenti mama assamaṃ.  
 
4234. Pāṭhīnā pāvusā macchāvalajā muñjarohitā,  

vicarantā ca te tattha sobhenti mama assamaṃ.  
 
4235. Kumbhīlā suṃsumārā ca kacchapā ca gahā bahū,  

oguhā1 ajagarā ca sobhenti mama assamaṃ.  
 
4236. Pārevatā ravihaṃsā cakkavākā nadīcarā,  

dindibhā sālikā cettha sobhenti mama assamaṃ.  
 
4237. Nayitā ambagandhī ca ketakā tattha pupphitā,  

dibbagandhaṃ sampavantā sobhenti mama assamaṃ.  
 
4238. Sīhā vyagghā ca dīpī ca acchakokataracchakā,  

anusañcarantā pavane sobhenti mama assamaṃ.  
 
4239. Jaṭābhārena bharitā ajinuttaravāsanā,  

anusañcarantā pavane sobhenti mama assamaṃ.  
 
4240. Ajināni dharā ete nipakā santavuttino,  

appahārā ca te sabbe sobhenti mama assamaṃ.  
 
4241. Khāribhāraṃ gahetvāna ajjhogayha vanaṃ tadā,  

mūlaphalāni bhuñjantā vasanti assame sadā.  
 
4242. Na te dāruṃ āharanti udakaṃ pādadhovanaṃ,  

sabbesaṃ ānubhāvena sayamevāharīyati.  
 
4243. Cullāsīti sahassāni isayettha samāgatā,  

sabbeva jhāyino ete uttamatthagavesakā.  
 
4244. Tapassino brahmacārī codentā appaṇāvate,  

ambarāvacarā sabbe vasanti assame tadā.  
 
4245. Pañcāhaṃ sannipatanti ekaggā santavuttino,  

aññoññaṃ abhivādetvā pakkamanti disāmukhā.  
                                                   
1 ogahā - Ma, Syā. 
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4232. Có bến nước cạn xinh xắn làm thích ý, có nước trong, có nước 
mát, trong vắt tương tợ ngọc pha-lê, (cái hồ nước) làm cho khu ẩn cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 
 

4233. Ở tại nơi ấy, có các bông sen xanh, các bông sen trắng, và các 
bông sen đỏ nở rộ. Được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, (cái hồ nước) 
làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 
 

4234. Có các loại cá như là cá pāṭhīna, cá pāvusa, cá valaja, cá muñja, 
cá rohita. Và trong khi thơ thẩn ở tại nơi ấy, chúng làm cho khu ẩn cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 
 

4235. Có các con cá sấu kumbhīla, cá sấu suṃsumāra, các con rùa, các 
con gaha, các con rắn, và các con mãng xà làm cho khu ẩn cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 
 

46. Và ở tại nơi ấy có các loài sống ở sông như chim bồ câu, ngỗng trời, 
ngỗng đỏ, chim le le, chim sáo, chúng làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên 
rực rỡ.  
 

4237. Các cây nayita, cây ambagandhī, và cây dừa dại ở tại nơi ấy được 
trổ hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ẩn 
cư của tôi trở nên rực rỡ. 
 

4238. Có các con sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, và linh cẩu, trong khi đi 
lang thang ở khu rừng bao la chúng làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên 
rực rỡ. 
 

4239. Có các vị (đạo sĩ) mang các búi tóc, có y choàng là tấm da dê, 
trong khi đi lang thang ở khu rừng bao la các vị làm cho khu ẩn cư của 
tôi trở nên rực rỡ. 
 

4240. Các vị này mặc các tấm da dê, cẩn trọng, có hành vi thanh tịnh, 
có hành trang ít ỏi, tất cả các vị ấy làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên rực 
rỡ. 
 

4241. Lúc bấy giờ, các vị đã cầm lấy túi vật dụng rồi đi sâu vào rừng. 
Trong khi thọ thực các rễ và trái cây, các vị thường xuyên sống ở khu ẩn 
cư.  
 

4242. Các vị ấy không đem lại củi (và) nước rửa chân. Do năng lực của 
tất cả các vị (các vật dụng) được tự chúng mang lại. 
 

4243. Có tám mươi bốn ngàn vị ẩn sĩ đã tụ hội ở tại nơi này. Tất cả các 
vị này là các vị tầm cầu mục đích tối thượng, có thiền chứng.  
 

424. Là các đạo sĩ khổ hạnh, có sự hành trì Phạm hạnh, đang năng nổ 
trong việc duy trì sự nhập định, có sự di chuyển ở không trung, tất cả 
các vị thường xuyên sống ở khu ẩn cư.  
 

4245. Mỗi năm ngày, các vị tụ hội lại, có sự chăm chú, có hành vi thanh 
tịnh. Sau khi đảnh lễ lẫn nhau, các vị ra đi bằng hướng đối nghịch.  
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4246. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū,  
tamandhakāraṃ1 vidhamaṃ uppajji tāvade jino.  

 
4247. Mama assamasāmantā yakkho āsi mahiddhiko,  

so me saṃsittha sambuddhaṃ jalajuttamanāyakaṃ.  
 
4248. Esa buddho samuppanno padumuttaro mahāmuni,  

khippaṃ gantvāna sambuddhaṃ payirupāsaya2 mārisa.  
 
4249. Yakkhassa vacanaṃ sutvā vippasannena cetasā,  

assamaṃ saṃsāmetvāna nikkhamiṃ vipinā tadā.  
 
4250. Ceḷeva ḍayhamānamhi nikkhamitvāna assamā,  

ekarattiṃ nivasitvā3 upagacchiṃ vināyakaṃ.  
 
4251. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  

catusaccaṃ pakāsento desesi amataṃ padaṃ.  
 
4252. Suphullaṃ padumaṃ gayha upagantvā mahesino,  

pasannacitto sumano buddhassa abhiropayiṃ.  
 
4253. Pūjayitvāna sambuddhaṃ jalajuttamanāyakaṃ,  

ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā santhaviṃ lokanāyakaṃ.  
 
4254. Yena ñāṇena sambuddho vasatīha anāsavo,  

taṃ ñāṇaṃ kittayissāmi suṇotha mama bhāsato.  
 
4255. Saṃsārasotaṃ chinditvā tāresi sabbapāṇino,  

tava dhammaṃ suṇitvāna taṇhāsotaṃ taranti te.  
 
4256. Tuvaṃ satthā ca ketu ca dhajo yūpo ca pāṇinaṃ,  

parāyaṇo patiṭṭhā ca dīpo ca dipaduttama.4  
 
4257. Yāvatā gaṇino loke satthavāhā pavuccare,  

tuvaṃ aggosi sabbaññu tava antogadhāva te.  
 
4258. Tava ñāṇena sabbaññū tāresi janataṃ bahuṃ,  

tava dassanamāgamma dukkhassantaṃ karissare.  
 
4259. Ye kec ’ime gandhajātā loke vāyanti cakkhuma,  

tava gandhasamo natthi puññakkhette mahāmune.  

                                                   
1 mahandhakāraṃ - Sī Mu.   3 nivāsetvā - Ma, PTS; nivāsitvā – Syā. 
2 payirupāsa - Ma.   4 dvipaduttama - Ma.  
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4246. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả 
các pháp. Trong khi hủy diệt điều tăm tối ấy, đấng Chiến Thắng đã tức 
thời hiện khởi.  
 
4247. Ở lân cận khu ẩn cư của tôi có con Dạ-xoa có đại thần lực. Khi ấy, 
nó đã thông báo cho tôi về đấng Toàn Giác bậc Lãnh Đạo Padumuttara 
rằng: 
 
4248. “Thưa ngài, đức Phật bậc Đại Hiền Trí Padumuttara này đã 
xuất hiện. Ngài hãy mau đi đến và phục vụ bậc Toàn Giác.” 
 
4249. Sau khi lắng nghe lời nói của con Dạ-xoa, khi ấy với tâm ý trong 
sạch, tôi đã xếp đặt lại khu ẩn cư và đã lìa khỏi khu rừng.  
 
4250. Như là mảnh vải đang bốc cháy, sau khi lìa khỏi khu ẩn cư tôi đã 
trú ngụ (chỉ) một đêm và đã đi đến gặp đấng Hướng Đạo.  
 
4251. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, trong khi công bố về bốn Sự Thật đã thuyết giảng về vị thế Bất Tử.  
 
4252. Sau khi cầm lấy đóa sen khéo được nở rộ, tôi đã đi đến gần bậc 
Đại Ẩn Sĩ. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật.  
 
4253. Sau khi cúng dường bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Padumuttara, 
tôi đã khoác tấm da dê một bên vai rồi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian rằng: 
 
4254. “Đấng Toàn Giác bậc không còn lậu hoặc sống ở thế gian này 
với trí tuệ nào, tôi sẽ tán dương trí tuệ ấy. Xin các người hãy lắng 
nghe tôi nói. 
 
4255. Sau khi cắt đứt dòng chảy luân hồi, Ngài đã giúp cho tất cả 
chúng sanh vượt qua. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, họ vượt 
qua dòng chảy ái dục.  
 
4256. Bạch đấng Tối Thượng của loài người, Ngài là bậc thầy, là biểu 
hiệu, là ngọn cờ, là mục đích tối cao, là nơi nương tựa, là sự nâng đỡ, 
là ngọn đèn của chúng sanh. 
 
4257. Bạch đấng Toàn Tri, cho đến những người được gọi là các bậc 
Xa Phu có đồ chúng ở trên thế gian, Ngài là đấng Cao Cả, tất cả 
những người ấy đều được gộp chung lại ở Ngài.  
 
4258. Bạch đấng Toàn Tri, bằng trí tuệ của Ngài, Ngài đã giúp cho 
nhiều người vượt qua. Sau khi đi đến diện kiến Ngài, họ sẽ được chấm 
dứt khổ đau.  
 
4259. Bạch đấng Hữu Nhãn, bạch đấng Đại Hiền Trí, những hương 
thơm nào đã được sanh lên và tỏa ra ở thế gian, không có gì sánh 
bằng hương thơm ở Phước Điền của Ngài. 
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4260. Tiracchānayoniṃ nirayaṃ parimocesi1 cakkhuma,  
asaṃkhataṃ padaṃ santaṃ desesi2 tvaṃ mahāmune.”  

 
4261. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  

bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:  
 
4262. “Yo me ñāṇaṃ apūjesi pasanno sehi pāṇihi,  

tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  
 
4263. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramissati,  

sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavattī bhavissati.”  
 
4264. Suladdhalābhaṃ laddhomhi tosayitvāna subbataṃ,  

sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.  
 
4265. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
4266. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
4267. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chalabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Udeno thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Udenattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ  
 
Metteyyo puṇṇako thero mettagū dhotako’pi ca,  
upasīvo ca nando ca hemako sattamo tahiṃ.  
Todeyyo jatukaṇṇī ca udeno ca mahāyaso,  
tīṇi gāthāsatānettha asīti tīṇi cuttariṃ.  
 

Metteyyavaggo ekacattāḷīsatimo.3 
 

--ooOoo--   
 

                                                   
1 parimocehi - Syā.     3 ekacattāḷīsamo - Ma, Syā; 
2 desehi - Syā.        ekacattārīso - PTS. 
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4260. Bạch đấng Hữu Nhãn, Ngài giúp cho thoát khỏi sự sanh vào 
loài thú, địa ngục. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài giảng giải về Đạo Lộ 
an tịnh, không còn tạo tác.” 
 
4261. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ này: 
 
4262. “Người nào được tịnh tín đã tự tay mình cúng dường trí tuệ 
của Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 
 
4263. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi 
ngàn kiếp, và sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần.” 
 
4264. Tôi đã nhận lãnh điều lợi ích đã được đạt thành một cách tốt đẹp. 
Sau khi làm hài lòng bậc có sự hành trì tốt đẹp, sau khi biết toàn diện về 
tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc.  
 
4265. 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.  
 
4266. 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. 
 
4267. 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 Udena đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Udena là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 
Vị trưởng lão Metteyya, vị Puṇṇaka, vị Mettagū, luôn cả vị Dhotaka, vị 
Upasīva, vị Nanda, và vị Hemaka là vị thứ bảy ở nơi ấy, vị Todeyya, vị 
Jatukaṇṇī, và vị Udeno có danh vọng lớn lao. Ở đây là ba trăm câu kệ 
và thêm vào tám mươi ba câu. 
 

Phẩm Metteyya là phẩm thứ bốn mươi mốt. 
 

--ooOoo-- 




