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15. Piḷindivacchattherāpadānaṃ  
 
728. Nibbute lokanāthamhi sumedhe aggapuggale,  

pasannacitto sumano thūpapūjamakās’ ahaṃ.  
 

729. Ye ca khīṇāsavā tattha chaḷabhiññā mahiddhikā,  
te ’haṃ1 tattha samānetvā saṅghabhattaṃ akās’ ahaṃ.  

 

730. Sumedhassa bhagavato upaṭṭhāko tadā ahu,  
sumodho nāma nāmena anumodittha so tadā.  

 

731. Tena cittappasādena vimānaṃ upapajjahaṃ,  
chaḷāsītisahassāni accharāyo ramiṃsu2 me.  

 

732. Mameva anuvattanti sabbakāmehi tā sadā,  
aññe deve atibhomi3 puññakammass’ idaṃ phalaṃ.  

 

733. Pañcavīsatikappamhi varuṇo nāma khattiyo,  
susuddhabhojano4 āsiṃ cakkavattī ahaṃ tadā.  

 

734. Na te bījaṃ pavapanti napi nīyanti naṅgalā,  
akaṭṭhapākimaṃ sāliṃ paribhuñjanti mānusā.  

 

735. Tattha rajjaṃ karitvāna devattaṃ puna gacch’ ahaṃ,  
tadāpi edisā mayhaṃ nibbattā bhogasampadā.  

 

736. Na maṃ mittā amittā vā hiṃsanti sabbapāṇino,  
sabbesampi piyo homi puññakammass’ idaṃ phalaṃ.  

 

737. Tiṃsakappasahassamhi yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi gandhālepass’ idaṃ phalaṃ.  

 

738. Imasmiṃ bhaddake kappe eko āsiṃ5 janādhipo,  
mahānubhāvo rājā ’haṃ6 cakkavattī mahabbalo.  

 

739. So ’haṃ pañcasu sīlesu ṭhapetvā janataṃ bahuṃ,  
pāpetvā sugatiṃyeva devatānaṃ piyo ahuṃ.  

 

740. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Piḷindivaccho thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Piḷindivacchattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.    
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 tesaṃ - PTS.     4 visuddhabhojano - Ma, Syā, Se.  
2 ahesu - Syā.     5 āsi - PTS, Se. 
3 abhibhomi - Ma, Syā.    6 rājisi - - Syā; rājāsi - PTS, Ma. 
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15. Ký Sự về Trưởng Lão Piḷindivaccha: 
 
728. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian nhân vật cao cả Sumedha đã Niết Bàn, 
với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thể hiện sự cúng dường đến ngôi 
bảo tháp.  
 

729. Và ở tại nơi ấy, các vị nào là bậc Lậu Tận, có sáu thắng trí, có đại 
thần lực, tôi đã triệu tập các vị ấy lại ở tại nơi ấy và đã thực hiện bữa 
trai phạn đến Hội Chúng.  
 

730. Lúc bấy giờ, vị thị giả của đức Thế Tôn Sumedha tên là Sumodha 
đã có mặt. Khi ấy, vị ấy đã nói lời tùy hỷ.  
 

731. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh về Thiên cung. Tám mươi 
sáu ngàn tiên nữ đã cùng tôi vui sướng.  
 

732. Các nàng ấy luôn luôn phục tòng chỉ mình tôi bằng mọi thứ dục 
lạc, tôi vượt trội các vị Thiên nhân khác; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện.  
 

733. Vào kiếp thứ hai mươi lăm, tôi đã là vị Sát-đế-lỵ tên Varuṇa. Khi 
ấy, tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương có vật thực vô cùng tinh 
khiết.  
 

734. Dân chúng không gieo hạt giống, cũng không theo sau lưỡi cày, họ 
thọ dụng gạo sāli này không phải cày không phải nấu.  
 

735. Sau khi trị vì vương quốc tại nơi ấy, tôi đã đi đến bản thể Thiên 
nhân lần nữa. Khi ấy, cũng giống như tôi họ đã được tái sanh, có sự đầy 
đủ về của cải.  
 

736. Tất cả sanh linh, là bạn hay không phải là bạn, đều không hãm hại 
tôi. Thậm chí tôi được tất cả yêu quý; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện.  
 

737. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc thoa vật 
thơm (ở ngôi bảo tháp). 
 

738. Ở vào kiếp Bhadda này, tôi đã là vị thống lãnh dân chúng độc nhất, 
là đấng Chuyển Luân Vương có đại oai lực, có sức mạnh lớn lao.  
 

739. Tôi đây đã an trú nhiều người vào năm giới cấm và còn giúp cho 
họ đạt đến nhàn cảnh nữa, tôi đã được chư Thiên yêu quý.  
 

740. 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 Piḷindivaccha đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Piḷindivaccha là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
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16. Rāhulattherāpadānaṃ  
 

741. Padumuttarassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,  
sattabhūmamhi pāsāde ādāsaṃ santhariṃ1 ahaṃ.  

 

742. Khīṇāsavasahassehi parikiṇṇo mahāmuni,  
upāgami gandhakuṭiṃ dipadindo narāsabho.  

 

743. Virocento2 gandhakuṭiṃ devadevo narāsabho,  
bhikkhusaṅghe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha:   

 

744. Yenāyaṃ jotitā seyyā3 ādāso ca4 susanthato,  
tamahaṃ kittayissāmi suṇotha mama bhāsato.  

 

745. Soṇṇamayā rūpimayā5 atho veḷuriyāmayā,  
nibbattissanti ādāsā6 ye keci manaso piyā.  

 

746. Catusaṭṭhikkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati,  
sahassakkhattuṃ cakkavattī bhavissati anantarā.  

 

747. Ekavīsatikappamhi vimalo nāma khattiyo,  
cāturanto vijitāvī cakkavattī bhavissati.  

 

748. Nagaraṃ reṇuvatī nāma iṭṭhakāhi sumāpitaṃ,  
āyāmato tīṇi sataṃ caturassasamāyutaṃ.7  

 

749. Sudassano nāma pāsādo vissakammena nimmito,8  
kūṭāgāravarūpeto sattaratanabhūsito.  

 

750. Dasa saddā avivittaṃ9 vijjādharasamākulaṃ,  
sudassanaṃva nagaraṃ devatānaṃ bhavissati.  

 

751. Pabhā niggacchate tassa uggacchanteva sūriye,  
virocessati10 taṃ niccaṃ samantā aṭṭhayojanaṃ.  

 

752. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.  

 

753. Tusitā so cavitvāna sukkamūlena codito,  
gotamassa bhagavato atrajo so bhavissati.  

 

754. Sace vaseyy’ āgāraṃ cakkavattī bhaveyya so,  
aṭṭhānametaṃ yaṃ tādī agāre ratimajjhagā.  

 

755. Nikkhamitvā agāramhā pabbajissati subbato,  
rāhulo nāma nāmena arahā so bhavissati.  

                                                   
1 adāsiṃ santharaṃ - PTS, Se.   6 ākāse - ma, PTS, The, Se. 
2 virocayaṃ - Syā; virocantaṃ - PTS.   7 caturassaṃ - PTS, Se. 
3 jotito siyā - PTS.     8 māpito - Ma, Syā, PTS, Se. 
4 va - Ma, Syā, PTS.     9 dasasaddāvivittaṃ taṃ - Ma, Syā. 
5 sovaṇṇamayā maṇimayā - Se, The.  10 virocissati - Syā, PTS. 
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16. Ký Sự về Trưởng Lão Rāhula: 
 

741. Tôi đã lắp đặt gương soi ở tòa lâu đài bảy tầng của đức Thế Tôn 
Padumuttara là bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy.  
 

742. Được tùy tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu, bậc Đại Hiền Trí, đấng 
Chúa Tể của loài người, bậc Nhân Ngưu đã đi đến hương thất.  
 

743. Trong lúc làm cho hương thất chiếu sáng, vị Trời của chư Thiên, 
đấng Nhân Ngưu, bậc Đạo Sư đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên 
những lời kệ này:  
 

744. “Nhờ người nào chỗ ngụ này được chiếu sáng và gương soi đã 
khéo được lắp đặt, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng 
nghe Ta nói. 
 

745. Có các tấm gương làm bằng vàng, làm bằng bạc, và làm bằng 
ngọc bích. Từ tấm gương sẽ hiện ra bất cứ những gì được yêu thích ở 
trong tâm.  
 

746. Người ấy sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc sáu 
mươi bốn lần, và kế tiếp đó sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương 
một ngàn lần. 
 

747. Vào kiếp thứ hai mươi mốt, (người ấy) sẽ là vị Sát-đế-lỵ tên 
Vimala, sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương là người chinh phục 
bốn phương.  
 

748. Có thành phố tên Reṇuvatī được xây dựng bằng các viên gạch, 
được kiến trúc dạng hình vuông trải dài ba trăm do-tuần.  
 

749. Có tòa lâu đài tên Sudassana được hóa hiện ra bởi vị Trời 
Vissakamma, có các nhà mái nhọn cao quý được điểm tô bằng bảy 
loại châu báu.  
 

750. Được nhộn nhịp với mười loại âm thanh, được đông đảo các nhà 
pháp thuật, (thành phố này) sẽ là tương tợ như thành phố Sudassana 
của chư Thiên.  
 

751. Ánh sáng của thành phố ấy phát ra ngay trong khi mặt trời đang 
mọc, và luôn luôn chiếu sáng thành phố ấy tám do-tuần ở xung 
quanh.  
 

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

753. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ cõi 
trời Đẩu Suất, người ấy sẽ trở thành con trai của đức Thế Tôn 
Gotama.  
 

754. Nếu sống tại gia, người ấy có thể trở thành đấng Chuyển Luân 
Vương. Việc con người như thế ấy đi đến sự vui sướng trong đời sống 
tại gia là không có cơ sở.  
 

755. Sau khi lìa khỏi gia đình, người ấy sẽ xuất gia, có sự hành trì tốt 
đẹp, và sẽ trở thành vị A-la-hán với tên là Rāhula.”  
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756. Kikīva aṇḍaṃ rakkheyya camarī viya vāladhiṃ,  
nipako sīlasampanno evaṃ rakkhiṃ1 mahāmune.2  

 

757. Tassāhaṃ dhammamaññāya vihāsiṃ sāsane rato,  
sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.  

 

758. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
Itthaṃ sudaṃ āyasmā Rāhulo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  

 

Rāhulattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.   
 

--ooOoo-- 
  

17. Upasenattherāpadānaṃ  
 

759. Padumuttaraṃ bhagavantaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ,  
pabbhāramhi nisinnaṃ taṃ3 upagacchiṃ naruttamaṃ.  

 

760. Kaṇikāraṃ pupphitaṃ4 disvā vaṇṭe5 chetvān’ ahaṃ tadā,  
alaṅkaritvā chattamhi buddhassa abhiropayiṃ.  

 

761. Piṇḍapātañca pādāsiṃ paramannaṃ subhojanaṃ,  
buddhena navame tattha samaṇe aṭṭha bhojayiṃ.  

 

762. Anumodi mahāvīro sayambhū aggapuggalo,             
iminā chattadānena paramannappavecchanā. 

 

763. Tena cittappasādena sampattimanubhossati,  
chattiṃsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati.  

 

764. Ekavīsatikkhattuñca cakkavattī bhavissati,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.  

 

765. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.*  

 

766. Sāsane dippamānamhi manussattaṃ gamissati,  
tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  
upasenoti nāmena hessati satthusāvako.+  

 

767. Carimā vattate mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
dhāremi antimaṃ dehaṃ chetvā māraṃ savāhanaṃ.  

 

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

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Upaseno Vaṅgantaputto thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Upasenavaṅgantaputtattherassa apadānaṃ sattamaṃ.   
 

(Tatiyabhāṇavāraṃ).  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 mamaṃ dakkhi - Syā; mamaṃ rakkhi - Ma, PTS, Se. 3 nisīdantaṃ - Ma, Se. 
2 mahāmuni - Ma, Syā, PTS.  4 kaṇikārapupphaṃ - Ma. 5 vaṇṭaṃ - PTS. 
* Syā, PTS, Se potthakesu imissā gāthāya ṭhāne  
“Yaṃ vadanti Sumedhoti bhūripaññaṃ sumedhasaṃ,  
kappe ’to satasahasse eso Buddho bhavissati” iti ayaṃ gāthā dissati.  
+ samantapāsādikattā aggaṭhāne ṭhapessatī’ti gāthaddhopi Ma. potthake dissati. 
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756. Bạch đấng Đại Hiền Triết, giống như loài chim kikī bảo vệ trứng, 
giống như loài bò mộng bảo vệ cái đuôi, con là người cẩn trọng, được 
tròn đủ về giới, con đã hộ trì như vậy.  
757. Sau khi hiểu được Giáo Pháp của Ngài, tôi đã sống vui sướng trong 
Giáo Pháp. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không 
còn lậu hoặc.  
758. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
 

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

 Ký sự về trưởng lão Rāhula là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

17. Ký Sự về Trưởng Lão Upasena: 
 

759. Khi đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở sườn núi, tôi đã đi đến gần bậc Tối 
Thượng Nhân ấy.  
760. Sau khi nhìn thấy bông hoa kaṇikāra đã được nở rộ, khi ấy tôi đã 
ngắt lìa ở cuống hoa. Sau khi tô điểm ở chiếc lọng che, tôi đã che ở phía 
bên trên của đức Phật.  
761. Và tôi đã dâng lên vật thực gồm có cơm thượng hạng và thức ăn 
ngon. Tại nơi ấy, tôi đã chăm lo bữa ăn cho tám vị Sa-môn với đức Phật 
là vị thứ chín.  
762. 763. Đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy hỷ 
rằng: “Do sự dâng cúng chiếc lọng che này và sự hiến tặng món cơm 
thượng hạng, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, (người này) sẽ thọ hưởng 
sự thành công. (Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản 
Thiên quốc ba mươi sáu lần.  
 

764. Và (người này) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương hai mươi 
mốt lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương diện tính đếm.  
 

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

766. Trong khi Giáo Pháp đang chiếu sáng, (người này) sẽ đi đến bản 
thể nhân loại, sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo 
Pháp, có tên là Upasena.” 
 

767. (Đây) là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch, tôi duy trì thân mạng cuối cùng sau khi đã tiêu diệt 
Ma Vương cùng với đạo quân binh.  
 

768. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
 

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

Ký sự về trưởng lão Upasenavaṅgantaputta là phần thứ bảy. 
 

(Tụng phẩm thứ ba).  
 

--ooOoo-- 
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18. Raṭṭhapālattherāpadānaṃ  
 

769. Padumuttarassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,  
varanāgo mayā dinno īsādanto urūḷhavā.1  

 

770. Setacchattopasobhito2 sakappano3 sahatthipo,  
agghāpetvāna taṃ sabbaṃ saṅghārāmaṃ akārayiṃ.  

 

771. Catupaññāsasahasasāni pāsāde kārayiṃ ahaṃ,  
mahābhattaṃ4 karitvāna niyyādesiṃ mahesino.  

 

772. Anumodi mahāvīro sayambhū aggapuggalo,  
sabbe jane hāsayanto desesi amataṃ padaṃ.  

 

773. Taṃ me buddho viyākāsi jalajuttaranāmako,5  
bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:  

 

774. Catupaññāsasahassāni pāsāde kārayī ayaṃ,  
kathayissāmi vipākaṃ suṇotha mama bhāsato.  

 

775. Aṭṭhārasasahassāni kūṭāgārā bhavissare,  
vyamahuttamamhi nibbattā sabbasoṇṇamayā ca te.  

 

776. Paññāsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati.  
aṭṭhapaññāsakkhattuñca cakkavattī bhavissati.  

 

777. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.  

 

778. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito,  
aḍḍhe6 kule mahābhoge nibbattissati tāvade.  

 

779. So pacchā pabbajitvāna sukkamūlena codito,  
raṭṭhapālo ’ti nāmena hessati satthusāvako.  

 

780. Padhānapahitatto so upasanto nirūpadhi,  
sabbāsave pariññāya nibbāyissat’ anāsavo.  

 

781. Uṭṭhāya abhinikkhamma jahitā6 bhoghasampadā,  
kheḷapiṇḍeva7 bhogamhi pemaṃ mayhaṃ na vijjati.  

 

782. Viriyaṃ me dhuradhorayhaṃ yogakkhemādhivāhanaṃ,  
dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.  

 

783. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Raṭṭhapālo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Raṭṭhapālattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 urūḷhavo - Syā, PTS.     4 mahoghadānaṃ - Ma, Syā.  
2 chattopasedhito - Syā;     5 jaladuttamanāyako - Syā, PTS.    
   chattopasevito - PTS, Se.   6 phīte - Syā 7 jahitvā - Syā, PTS. 
3 sāthabbaṇo - Syā, PTS.    8 kheḷapiṇḍo va - PTS.   
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18. Ký Sự về Trưởng Lão Raṭṭhapāla: 
 

769. Con voi cao quý, có ngà như cán cày, là phương tiện di chuyển của 
đức vua đã được tôi dâng cúng đến đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian như thế ấy.  
 

770. (Con voi) được rạng rỡ với chiếc lọng trắng, có các vật trang sức 
dành cho loài voi. Sau khi đã cho định giá toàn bộ vật ấy, tôi đã cho xây 
dựng tu viện dành cho Hội Chúng 
 

771. Tôi đã cho xây dựng năm mươi bốn ngàn tòa lâu đài và đã thực 
hiện bữa trai phạn lớn lao rồi đã dâng đến bậc Đại Ẩn Sĩ.  
 

772. Đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy hỷ. 
Trong lúc làm cho tất cả dân chúng được vui mừng, Ngài đã thuyết 
giảng về đạo lộ Bất Tử.  
 

773. Đức Phật tên Padumuttara đã chú nguyện về việc ấy cho tôi. Sau 
khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, Ngài đã nói lên những lời kệ này:  
 

774. “Người này đã cho xây dựng năm mươi bốn ngàn tòa lâu đài, Ta 
sẽ thuyết giảng về quả thành tựu. Các người hãy lắng nghe Ta nói.  
 

775. Mười tám ngàn ngôi nhà mái nhọn sẽ được hiện ra ở cung trời 
tối thượng (dành cho người này) và chúng được làm toàn bộ bằng 
vàng.  
 

776. (Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc 
năm mươi lần và sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm mươi 
tám lần.  
 

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

778. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mạng chung từ 
thế giới chư Thiên, vị ấy sẽ lập tức được sanh lên ở gia tộc sang trọng, 
có của cải lớn lao.  
 

779. Về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, vị ấy sẽ xuất gia và 
sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Raṭṭhapāla.  
 

780. Có tính khẳng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, (người ấy) sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu 
hoặc, sẽ Niết Bàn, không còn lậu hoặc.”  
 

781. Tôi đã vươn dậy, đã ra đi, đã từ bỏ sự thành đạt về của cải. Của cải 
ví như bãi nước bọt, sự yêu thương đối với của cải không được tìm thấy 
ở nơi tôi.  
 

782. Tôi có sự tinh tấn, có khả năng tiến hành các phận sự là điều kiện 
đưa đến sự an ổn khỏi các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối 
cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác.  
 

783. 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 Raṭṭhapāla đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Raṭṭhapāla là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
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19. Sopākattherāpadānaṃ  
 

784. Pabbhāraṃ sevayantassa1 vipine2 pabbatuttame,  
siddhattho nāma bhagavā āgacchi mama santikaṃ.  

 

785. Buddhaṃ upāgataṃ disvā lokajeṭṭhassa tādino,  
santharaṃ santharitvāna3 pupphāsanamādās’ ahaṃ.  

 

786. Pupphāsane nisīditvā siddhattho lokanāyako,  
mamañca gatimaññāya aniccatamudāhari:  

 

787. “Aniccā vata saṅkhārā uppādavayadhammino,  
upapajjitvā nirujjhanti tesaṃ vūpasamo sukho.”  

 

788. Idaṃ vatvāna sabbaññū lokajeṭṭho narāsabho,  
nabhaṃ abbhuggami dhīro haṃsarājāva ambare.  

 

789. Sakaṃ diṭṭhaṃ jahitvāna bhāvayāniccasaññ’ ahaṃ,  
ekāhaṃ bhāvayitvāna tattha kālakato ahaṃ.  

 

790. Dve sampattī anubhotvā sukkamūlena codito,  
pacchimabhave sampatte sapākayon’ upāgamiṃ.4  

 

791. Agārā abhinikkhamma pabbajiṃ anagāriyaṃ.  
jātiyā sattavassohaṃ arahattamapāpuṇiṃ.  

 

792. Āraddhaviriyo pahitatto sīlesu susamāhito,  
tosetvāna mahānāgaṃ alatthaṃ upasampadaṃ.  

 

793. Catunavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi pupphadānass’ idaṃ phalaṃ.  

 

794. Catunavute ito kappe yaṃ saññaṃ bhāvayiṃ tadā,  
taṃ saññaṃ bhāvayantassa patto me āsavakkhayo.  

 

795. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sopāko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  

 

Sopākattherassa apadānaṃ navamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

20. Sumaṅgalattherāpadānaṃ  
 

796. Āhutiṃ yiṭṭhukāmo ’haṃ paṭiyādetvāna bhojanaṃ,  
brāhmaṇe patimānento visāle māḷake ṭhito.  

 

797. Ath’ addasāsiṃ sambuddhaṃ piyadassiṃ mahāyasaṃ,  
sabbalokavinetāraṃ sayambhuṃ aggapuggalaṃ.  

 

798. Bhagavantaṃ jutimantaṃ sāvakehi purakkhataṃ,  
ādiccamiva rocantaṃ rathiyaṃ paṭipannakaṃ.5  

                                                   
1 sodhayantassa - Ma, Syā, PTS.   4 sāpāka - Syā; sapākaṃ - PTS. 
2 pavare - Syā, PTS; pavane - Se.  5 pavisantakaṃ - PTS. 
3 paññapetvāna - Syā, Se. * Theragāthaṭṭhakathāyaṃ pana visadisaṃ 
Apadānaṃ paññāyati, tampana dvādasamavagge sumaṅgalāpadānena sameti. 
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19. Ký Sự về Trưởng Lão Sopāka: 
 

784. Trong khi tôi đang dọn dẹp cái hang ở khu rừng tại ngọn núi cao 
nhất, đức Thế Tôn tên Siddhattha đã đi đến gặp tôi.  
785. Sau khi nhìn thấy đức Phật đã đi lại gần, tôi đã trải ra tấm thảm và 
đã dâng cúng chỗ ngồi làm bằng bông hoa đến bậc Trưởng Thượng của 
thế gian như thế ấy.  
786. Sau khi ngồi xuống ở chỗ ngồi làm bằng bông hoa, và sau khi biết 
được cảnh giới tái sanh của tôi, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã 
thốt lên về tính chất vô thường rằng:  
787. “Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, 
sau khi sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.” 
788. Sau khi nói điều ấy, đấng Toàn Tri, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là chim 
thiên nga chúa ở trên bầu trời.  
789. Sau khi từ bỏ tà kiến của mình, tôi đã tu tập tưởng về vô thường. 
Sau khi tu tập một ngày, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy.  
790. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã thọ hưởng hai sự 
thành tựu (trời và người). Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã sanh 
vào dòng dõi hạ liệt.  
791. Sau khi lìa khỏi gia đình, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-
hán.  
792. Có sự ra sức tinh tấn, có tính khẳng quyết, khéo được định tĩnh 
trong các giới, sau khi làm vui lòng bậc Long Tượng vĩ đại, tôi đã đạt 
được sự tu lên bậc trên.  
793. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng bông hoa. 
794. Kể từ khi tôi đã tu tập tưởng (về vô thường) trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi đã đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc trong khi đang tu tập 
tưởng (về vô thường) ấy.  
795. Bốn (tuệ) phân tích, ―(như trên)― tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

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

Ký sự về trưởng lão Sopāka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

20. Ký Sự về Trưởng Lão Sumaṅgala: 
 

796. Có ý định dâng tặng phẩm vật hiến cúng, tôi đã cho chuẩn bị vật 
thực. Trong khi chờ đợi các vị Bà-la-môn, tôi đã đứng ở khu vực bùng 
binh rộng lớn.  
797. Và tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác Piyadassī có danh vọng lớn lao, 
bậc Hướng Đạo của toàn bộ thế gian, đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả.  
798. Được tháp tùng bởi các vị Thinh Văn, đức Thế Tôn có hào quang, 
tợ như mặt trời đang chói sáng, đang tiến bước ở trên đường lộ.   
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799. Añjalimpaggahetvāna sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,  
manasā ’va nimantesiṃ āgacchatu mahāmunīti.  

 

800. Mama saṅkappamaññāya satthā loke anuttaro,  
khīṇāsavasahassehi mama dvāraṃ upāgami.  

 

801. “Namo te purisājañña namo te purisuttama,  
pāsādaṃ abhirūhitvā sīhāsane nisīda tvaṃ.”  

 

802. Danto dantaparivāro tiṇṇo tārayataṃ varo,  
pāsādaṃ abhirūhitvā nisīdi pavarāsane.  

 

803. Yaṃ me atthi sake gehe āmisaṃ paccupaṭṭhitaṃ,  
tāhaṃ buddhassa pādāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.  

 

804. Pasannacitto sumano vedajāto katañjalī,  
buddhaseṭṭhaṃ namassāmi aho buddhassuḷāratā.  

 

805. Aṭṭhannaṃ payirūpāsataṃ1 bhuñjaṃ khīṇāsavā bahu,  
tuyheveso ānubhāvo saraṇaṃ taṃ upemahaṃ.  

 

806. Piyadassī ca bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  
bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:  

 

807. “Yo so saṅghaṃ abhojesi ujubhūtaṃ samāhitaṃ,  
tathāgatañca sambuddhaṃ suṇātha mama bhāsato.  

 

808. Sattavīsatikkhattuṃ so devarajjaṃ karissati,  
sakakammābhiraddho so devaloke ramissati.  

 

809. Dasañc’ aṭṭhakkhattuṃ so cakkavattī bhavissati,  
pathavyā rajjaṃ pañcasataṃ vasudhaṃ āvasissati.”  

 

810. Araññaṃ vanamogayha kānanaṃ vyagghasevitaṃ,  
padhānaṃ padahitvāna kilesā jhāpitā mayā.  

 

811. Aṭṭhārase kappasate yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi bhattadānass’ idaṃ phalaṃ.  

 

812. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sumaṅgalo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sumaṅgalattherassa apadānaṃ dasamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Sīhāsanī ekathambhī nando ca cullapanthako,  
piḷindo2 rāhulo ceva vaṅganto raṭṭhapālako.  
Sopāko maṅgalo ceva daseva dutiye vagge,  
satañca aṭṭhatiṃsā3 ca gāthā ettha pakāsitā.  

 

Sīhāsanadāyakavaggo dutiyo.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 payirupāsataṃ - PTS.  2 piḷinda - Ma, Syā; piḷindī - Se. 3 sattatiṃsā - Syā, PTS. 
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799. Sau khi chắp tay lên, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 
Tôi đã thỉnh mời dầu chỉ bằng tâm ý: “Mong sao bậc Đại Hiền Triết đi 
đến gần.” 
800. Biết được ý định của tôi, đấng Đạo Sư, bậc Vô Thượng ở thế gian, 
cùng với một ngàn bậc Lậu Tận đã đi đến cửa nhà của tôi.  
801. “Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Xin thỉnh Ngài bước lên tòa lâu đài và ngồi 
xuống ở bảo tọa sư tử.” 
802. Bậc đã (tự) rèn luyện có đoàn tùy tùng đã được rèn luyện, bậc đã 
(tự) vượt qua, bậc cao quý trong số các vị đang tiếp độ (chúng sanh) 
vượt qua sau khi bước lên tòa lâu đài đã ngồi xuống ở chỗ ngồi quý cao.  
803. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng lên đức Phật vật thực 
mà tôi có được (và) đã được chuẩn bị ở trong căn nhà của chính mình.  
804. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, sanh niềm phấn khởi, tôi đã chắp 
tay lễ bái đức Phật tối thượng. Ôi tính chất cao thượng của đức Phật!  
805. Trong số 8 hạng Thánh Nhân tùy tùng đang thọ thực, có nhiều bậc 
Vô Lậu. Oai lực ấy là của chính Ngài, con đi đến nương tựa vào Ngài.  
806. Và đức Thế Tôn Piyadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu, đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời 
kệ này:  
807. “Người nào đã chăm lo vật thực đến Hội Chúng có bản thể chính 
trực, định tĩnh, và (đến) đức Như Lai bậc Toàn Giác. Các người hãy 
lắng nghe Ta nói. 
808. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc hai mươi bảy lần. Được hài 
lòng với việc làm của chính mình, người ấy sẽ sướng vui ở thế giới 
chư Thiên. 
809. Và người ấy sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương mười tám 
lần, và sẽ ngự trị năm trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất.”  
810. Sau khi đã đi sâu vào trong khu vườn cây, khu rừng thưa, khu rừng 
rậm được lai vãng bởi loài cọp, và sau khi đã ra sức nỗ lực, các phiền 
não đã được thiêu đốt bởi tôi.  
811. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây 1.800 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bữa ăn. 
812. 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 Sumaṅgala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Sumaṅgala là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 

 

Phần Tóm Lược: 
 

Vị có bảo tọa sư tử, vị có một cây cột trụ, vị Nanda, vị Cullapanthaka, vị 
Piḷinda, và luôn cả vị Rāhula, vị Vaṅganta, vị Raṭṭhapāla, vị Sopāka, và 
luôn cả vị Maṅgala là mười (ký sự) thuộc phẩm thứ nhì. Và ở đây, có 
một trăm ba mươi tám câu kệ đã được giảng giải  

Phẩm Sīhāsanadāyaka là phẩm thứ nhì. 
--ooOoo-- 




