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4. 11.  
820. Abhikkantena vaṇṇena yā tvaṃ tiṭṭhasi devate,  

obhāsentī disā sabbā osadhī viya tārakā.  
 
821. Kena te tādiso vaṇṇo kena te idhamijjhati,  

uppajjanti ca te bhogā ye keci manaso piyā.  
 
822. Pucchāmi taṃ devi mahānubhāve,  

manussabhūtā kimakāsi puññaṃ,  
kenāsi evaṃ jalitānubhāvā 
vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatī ’ti.  

 
823. Sā devatā attamanā moggallānena pucchitā,  

pañhaṃ puṭṭhā viyākāsi yassa kammassidaṃ phalaṃ.  
 
824. Ahaṃ manussesu manussabhūtā 

disvāna samaṇe sīlavante,  
pādāni vanditva1 manaṃ pasādayiṃ 
vittāmahaṃ2 añjalikaṃ akāsiṃ.  

 
825. Tena me tādiso vaṇṇo tena me idhamijjhati,  

uppajjanti ca me bhogā ye keci manaso piyā.  
 
826. Akkhāmi te bhikkhu mahānubhāva 

manussabhūtā yamahaṃ akāsiṃ,3  
tenamhi evaṃ jalitānubhāvā 
vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatī ”ti.  

 
Vandanavimānaṃ.  

 

                                                   
1 vanditvā - Ma, Syā.  
2 vittā c’ ahaṃ - Ma, Syā, PTS. 
3 yam akāsi puññaṃ - PTS.  
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4. 11.  
820. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da tuyệt vời, khiến cho tất cả 

các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī.  

 
821. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 

được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì) mà các sự hưởng thụ 
thích ý được sanh lên cho nàng?  

 
822. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng, khi là con người nàng đã 

làm việc phước gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của nàng chiếu sáng tất cả các phương?”  

 
823. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallāna hỏi đến. Ðược hỏi 

câu hỏi, nàng đã nói rõ quả báu này là của nghiệp nào:  

 
824. “Tôi, khi là con người ở giữa nhân loại, sau khi nhìn thấy các vị Sa-

môn có giới hạnh, tôi đã đảnh lễ các bàn chân, và tôi đã làm cho tâm được 
tịnh tín. Được phấn chấn, tôi đã chắp tay lại.  

 
825. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 

được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
được sanh lên cho tôi.  

 
826. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 

làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng tất cả các phương.”  
 

Thiên Cung do sự Đảnh Lễ.  
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