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64. Parappasādakattherāpadānaṃ  
 

1368. Usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ mahesiṃ vijitāvinaṃ,  
suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ ko disvā nappasīdati.  

 

1369. Himavā ’vāparimeyyo sāgaro ’va duruttaro,  
tatheva1 jhānaṃ buddhassa2 ko disvā nappasīdati.  

 

1370. Vasudhā yathā appameyyā cittā vanavaṭaṃsakā,  
tatheva sīlaṃ buddhassa ko disvā nappasīdati.  

 

1371. Anilajo ’va asaṅkhobho3 yathākāso asaṅkhiyo,  
tatheva ñāṇaṃ buddhassa ko disvā nappasīdati.  

 

1372. Imāhi catugāthāhi4 brāhmaṇo senasavhayo,5  
buddhaseṭṭhaṃ thavitvāna siddhatthaṃ aparājitaṃ.  

 

1373. Catunavutikappāni duggatiṃ nupapajjatha,6  
sugatīsu susampattiṃ7 anubhosi8 anappakaṃ.  

 

1374. Catunavute ito kappe thavitvā lokanāyakaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi thomanāya9 idaṃ phalaṃ.   

 

1375. Catuddasamhi kappamhi caturo āsumuggatā, 
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1376. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Parappasādako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 

 

Parappasādakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

65. Bhisadāyakattherāpadānaṃ  
 

1377. Vessabhū nāma nāmena isīnaṃ tatiyo ahu,  
kānanaṃ vanamogayha vihāsi purisuttamo.  

 

1378. Bhisaṃ mulālaṃ gaṇhitvā agamaṃ10 buddhasantikaṃ,11  
taṃ ca buddhassa pādāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.  

 

1379. Karena ca parāmaṭṭho vessabhū varabuddhinā,  
sukhāhaṃ nābhijānāmi samaṃ tena tatuttariṃ.12  

 

1380. Carimo vattate mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
hatthināgena santena kusalaṃ ropitaṃ mayā.13  

                                                   
1 tad eva - PTS.     7 sugatiṃ sukhasampattiṃ - Ma. 
2 devadevassa - Se.    8 anubhosiṃ - Ma, Syā, PTS; anubhomi - Se. 
3 anilañjasāsaṅkhubbho - Ma, Syā, PTS.  9 thomanassa - Syā. 
4 catūhi gāthāhi - Syā, PTS, Se.   10 agamiṃ - Syā. 
5 sona-avhayo - Syā; senasavhayo - PTS.  11 santike - Syā, PTS.  
6 nūpapajj’ ahaṃ - PTS, Se.   12 kutottariṃ - Ma; kut’ uttariṃ - Syā, PTS.  
13 nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo - Syā.   
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64. Ký Sự về Trưởng Lão Parappasādaka:  
 
 

1368. “Ai là người nhìn thấy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, 
đấng Anh Hùng cao thượng quý phái, bậc Đại Ẩn Sĩ, đấng Chinh Phục 
mà không tịnh tín?  
 

1369. Tợ như núi Hi-mã-lạp là không thể đo lường được, tợ như biển 
cả là khó mà vượt qua, tương tợ y như thế về thiền của đức Phật, ai là 
người nhìn thấy mà không tịnh tín?  
 

1370. Giống như trái đất với vòng đai rừng đa dạng là không thể ước 
lượng được, tương tợ y như thế về giới của đức Phật, ai là người 
nhìn thấy mà không tịnh tín?  
 

1371. Tợ như không gian là không bị khuấy động, giống như bầu trời 
là không thể tính đếm, tương tợ y như thế về trí của đức Phật, ai là 
người nhìn thấy mà không tịnh tín?”  
 

1372. Vị Bà-la-môn tên Sena đã ngợi ca đức Phật tối thượng, bậc không 
bị đánh bại Siddhattha, bằng bốn câu kệ này.  
 

1373. (Vị ấy) đã không đi đến khổ cảnh trong chín mươi bốn kiếp, đã 
thọ hưởng sự thành đạt tốt đẹp ở các cõi trời không phải là ít.  
 

1374. Sau khi ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
tán dương.  
 

1375. (Trước đây) mười bốn kiếp, đã có bốn vị tên Uggata là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

1376. 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 Parappasādaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Parappasādaka là phần thứ tư.  
 
 

--ooOoo-- 
 
 

65. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisadāyaka:  
 
 

1377. Bậc có tên Vessabhū đã là vị thứ ba trong số các bậc Ẩn Sĩ.2 Bậc 
Tối Thượng Nhân đã đi sâu vào rừng và đã cư ngụ ở khu rừng rậm.  
 

1378. Tôi đã cầm lấy củ và rễ sen rồi đã đi đến gần bên đức Phật. Được 
tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng lên vật ấy đến đức Phật.  
 

1379. Và bằng cái vòi tôi đã được va chạm với bậc có sự Giác Ngộ cao 
quý Vessabhū. Tôi chưa biết đến sự sung sướng nào bằng hoặc hơn điều 
ấy.  
 

1380. (Đây là) lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Điều lành đã được tôi gieo trồng trong khi tôi là loài 
long tượng. 
                                                   
1 Parappasādaka nghĩa là “vị tạo cho người khác (para) có được đức tin (pasādaka).” 
2 Là vị thứ ba trong số ba vị Phật Toàn Giác Vipassī, Sikhī, Vessabhū (ApA. 389).  
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1381. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi bhisadānassidaṃ phalaṃ.  

 

1382. Samodhānā ca rājāno soḷasa manujādhipā,  
kappamhi terase1 āsuṃ cakkavattī mahabbalā.  

 

1383 Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bhisadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Bhisadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 
 

66. Sucintitattherāpadānaṃ  
 
 

1384. Giriduggacaro āsiṃ abhijātova kesarī,  
migasaṅghaṃ vadhitvāna jīvāmi pabbatantare.  

 

1385. Atthadassī tu bhagavā sabbaññū vadataṃ varo,  
mamuddharitukāmo so āgacchi pabbatuttamaṃ.  

 

1386. Pasadañca migaṃ hantvā bhakkhituṃ2 samupāgamiṃ,  
bhagavā tamhi samaye bhikkhamāno3 upāgami.  

 

1387. Varamaṃsāni paggayha adāsiṃ tassa satthuno,  
anumodi mahāvīro nibbāpento mamaṃ tadā.  

 

1388. Tena cittappasādena giriduggaṃ pavis’ ahaṃ,4  
pītiṃ uppādayitvāna tattha kālakato ahaṃ.  

 

1389. Etena maṃsadānena cittassa paṇidhīhi ca,  
paṇṇarase kappasate devaloke ramiṃ ahaṃ.  

 

1390. Avasesesu kappesu kusalaṃ nicitaṃ5 mayā,  
teneva maṃsadānena buddhānussaraṇena ca.  

 

1391. Aṭṭhatiṃsamhi kappamhi aṭṭha dīghāyunāmakā,  
saṭṭhimh’ ito kappasate duve varuṇa6nāmakā.  

 

1392. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sucintito thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sucintitattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

67. Vatthadāyakattherāpadānaṃ  
 
 

1393. Pakkhijāto tadā āsiṃ suvaṇṇo7 garuḷādhipo,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ gacchantaṃ gandhamādanaṃ.  

 

1394. Jahitvā garuḷaṃ vaṇṇaṃ māṇavakaṃ adhārayiṃ,8  
ekaṃ vatthaṃ mayā dinnaṃ dipadindassa tādino.  

                                                   
1 cuddase - Ma.     5 cintitaṃ - Ma; karitaṃ - Syā; kāritaṃ - PTS, Se.  
2 bhakkhetuṃ - Syā, PTS.   6 saraṇa - Syā.  7 supaṇṇo - Ma, Syā, PTS. 
3 bhikkhācāro - Syā; bhikkhayāno - PTS, Se. 8 māṇavattaṃ arādhayiṃ - Syā; 
4 giriduggappavekkh’ ahaṃ - PTS.     māṇavatthaṃ adhārayiṃ - PTS.  
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1381. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây 31 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen.  
1382. Và (trước đây) mười ba kiếp, đã có mười sáu vị vua tên 
Samodhāna là các bậc thống lãnh nhân loại, là các đấng Chuyển Luân 
Vương có oai lực lớn lao.  
1383. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Bhisadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhisadāyaka là phần thứ năm. 
--ooOoo-- 

66. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita:  
 

1384. Tôi đã là người (thợ săn) lai vãng ở các khu vực hiểm trở của 
những ngọn núi. Tợ như con sư tử đã được sanh ra tốt đẹp, tôi giết các 
bầy thú rừng và sống ở trong vùng đồi núi.  
1385. Về phần đức Thế Tôn Atthadassī, đấng Toàn Tri, bậc cao quý 
trong số các vị đang thuyết giảng, có ý định tiếp độ tôi Ngài đã đi đến 
ngọn núi cao nhất.  
1386. Sau khi giết chết con nai đốm, tôi đã tiến đến để ăn thịt. Vào lúc 
ấy, đức Thế Tôn trong lúc khất thực đã đi đến gần.  
1387. Tôi đã cầm lấy những miếng thịt ngon và đã dâng cúng đến bậc 
Đạo Sư ấy. Khi ấy, trong lúc giúp cho tôi chứng đạt Niết Bàn, đấng Đại 
Hùng đã nói lời tùy hỷ.  
1388. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã đi vào khu vực hiểm trở của 
ngọn núi. Sau khi làm cho niềm phỉ lạc sanh khởi, tôi đã qua đời ở tại 
nơi ấy.  
1389. Do sự dâng cúng thịt ấy và do các nguyện lực của tâm, tôi đã 
sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một ngàn năm trăm kiếp.  
1390. Do chính sự dâng cúng thịt ấy và sự tưởng niệm về đức Phật, 
trong những kiếp còn lại điều lành đã được tôi tích lũy.  
1391. (Trước đây) ba mươi tám kiếp, đã có tám vị tên là Dīghāyu. Trước 
đây sáu ngàn kiếp, đã có hai vị tên là Varuṇa.  
1392. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Sucintita2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ sáu. 
--ooOoo-- 

67. Ký Sự về Trưởng Lão Vatthadāyaka:  
 

1393. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài chim có màu sắc đẹp đẽ, là vị thống lãnh 
loài nhân điểu. Tôi đã nhìn thấy đức Phật bậc Vô Nhiễm đang đi ở núi 
Gandhamādana.  
1394. Sau khi bỏ đi dáng vóc của loài nhân điểu, tôi đã mang lốt người 
thanh niên. Tôi đã dâng cúng một tấm vải đến đấng Chúa Tể của loài 
người như thế ấy. 
                                                   
1 Bhisadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) củ sen (bhisa).” 
2 Sucintita nghĩa là “vị đã suy nghĩ (cintita) khôn khéo (su).” 
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1395. Tañca dussaṃ paṭiggayha buddho lokagganāyako,  
antaḷikkhe ṭhito satthā imaṃ gāthaṃ abhāsatha:  

1396. “Iminā vatthadānena cittassa paṇidhīhi ca,  
pahāya garuḷaṃ yoniṃ devaloke ramissati.”  

1397. Atthadassī tu bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  
vatthadānaṃ pasaṃsitvā pakkāmi uttarāmukho.  

1398. Bhave nibbattamānamhi honti me vatthasampadā,  
ākase chadanaṃ hoti vatthadānassidaṃ phalaṃ.  

1399. Aruṇakā1 satta janā cakkavattī mahabbalā,  
chattiṃsatimhi kappamhi āsiṃsu manujādhipā.  

1400. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vatthadāyako thero imā gāthāyo 

abhāsitthāti.  
Vatthadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. 

 

--ooOoo-- 
 

68. Ambadāyakattherāpadānaṃ  
 

1401. Anomadassī bhagavā nisinno pabbatantare,  
mettāya aphari lokaṃ appamāṇaṃ2 nirūpadhi.  

1402. Kapi ahaṃ tadā āsiṃ himavante naguttame,  
disvā anomaṃ amitaṃ3 buddhe cittaṃ padādayiṃ.  

1403. Himavantassa avidūre4 ambāsuṃ phalino5 tadā,  
tato pakkaṃ gahetvāna ambaṃ samadhukaṃ adaṃ.  

1404. Tamme buddho viyākāsi anomadassī mahāmuni,  
“Iminā madhudānena ambadānena cūbhayaṃ.  

1405. Sattapaññāsa kappāni devaloke ramissati,  
avasesesu kappesu vokiṇṇaṃ saṃsarissati.  

1406. Khepetvā pāpakaṃ kammaṃ paripakkāya buddhiyā,6  
vinipātamagantvāna7 kilese jhāpayissati.”  

1407. Damena uttamenāhaṃ8 damito ’mhi mahesinā,  
patto ’mhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.  

1408. Sattasattatikappasate ambaṭṭhajasanāmakā,  
catuddasā te rājāno cakkavattī mahabbalā.  

1409. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ambadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  

Ambadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 aruṇavā - Ma; aruṇasā - Syā.    5 ambā suphalino - PTS.   
2 loke appamāṇe - Ma, Syā.    6 vuddhiyā - Syā. 
3 anomadassiṃ taṃ - Ma;    7 vinipātādihāgantvā - Syā;  
   anomamadhikaṃ - Syā.        vinipātādiyā gantvā - PTS, Se. 
4 avidūre himavantassa - (Sabbattha).  8 dhammena yuttamenāhaṃ - PTS. 
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1395. Và sau khi tiếp nhận mảnh vải ấy, đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao 
cả của thế gian, bậc Đạo Sư đứng ở không trung, đã nói lên lời kệ này:  
1396. “Do sự dâng cúng tấm vải này và do các nguyện lực của tâm, 
sau khi từ bỏ nguồn gốc nhân điểu (người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới 
chư Thiên.”  
1397. Và sau khi ca ngợi sự dâng cúng tấm vải, đức Thế Tôn Atthadassī, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đã ra đi, mặt hướng 
phía bắc.  
1398. Trong khi sanh ra ở cõi hữu, tôi có được sự thành tựu về vải vóc, 
có được mái che ở trên không trung; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng tấm vải.  
1399. (Trước đây) 36 kiếp, đã có bảy người tên Aruṇaka là các đấng 
Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao, là các vị thống lãnh nhân loại.  
1400. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Vatthadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vatthadāyaka là phần thứ bảy. 
--ooOoo-- 

68. Ký Sự về Trưởng Lão Ambadāyaka:  
1401. Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc không còn mầm mống tái sanh, 
ngồi ở vùng đồi núi đã lan tỏa với tâm từ ái ở thế gian vô hạn lượng.  
1402. Khi ấy, tôi đã là con khỉ ở ngọn núi Hi-mã-lạp tối thượng. Sau khi 
nhìn thấy đấng Anoma vô lượng, tôi đã làm cho tâm tịnh tín ở đức Phật.  
1403. Lúc bấy giờ, ở không xa núi Hi-mã-lạp có những cây xoài đã được 
kết trái. Tôi đã hái trái chín từ nơi ấy và đã dâng cúng trái xoài cùng với 
mật ong.  
1404. 1405. Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Anomadassī đã chú nguyện 
điều ấy cho tôi rằng: “Do cả hai việc là sự dâng cúng mật ong và sự 
dâng cúng trái xoài này, (người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên 
trong năm mươi bảy kiếp, và trong những kiếp còn lại sẽ luân hồi xen 
kẽ (giữa cõi trời và cõi người).  
1406. (Người ấy) sẽ làm cho nghiệp ác được loại trừ nhờ vào trí giác 
ngộ đã được hoàn toàn chín muồi, sẽ không đi đến đọa xứ, và sẽ thiêu 
đốt các phiền não.”  
1407. Tôi đã được huấn luyện với sự huấn luyện tối thượng bởi bậc Đại 
Ẩn Sĩ. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động.  
1408. (Trước đây) bảy ngàn bảy trăm kiếp, mười bốn vị vua ấy có tên 
Ambaṭṭhaja đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
1409. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Ambadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ambadāyaka là phần thứ tám. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Vatthadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tấm vải (vattha).” 
2 Ambadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái xoài (amba).” 
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69. Sumanattherāpadānaṃ  
 

1410. Sumano nāma nāmena mālākāro ahaṃ tadā  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ lokāhutipaṭiggahaṃ.1  

 

1411. Ubhohatthehi paggayha sumanaṃ pupphamuttamaṃ,  
buddhassa abhiropesiṃ sikhino lokabandhuno.  

 

1412. Imāya pupphapūjāya cetanāpaṇidhīhi ca,  
duggatiṃ nābhijānāmi pupphapūjāyidaṃ2 phalaṃ.  

 

1413. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ.  
duggatiṃ nābhijānāmi pupphapūjāyidaṃ2 phalaṃ.  

 

1414. Chabbīsatimhi kappamhi cattārosuṃ3 mahāyasā,  
sattarananasampannā rājāno cakkavattino.  

1415. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sumano thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sumanattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

70. Pupphacaṅgoṭiyattherāpadānaṃ  
 

 

1416. Abhītarūpaṃ sīhaṃva abhijātaṃva kesariṃ,  
vyagghūsabhaṃva pavaraṃ garuḷaggaṃva pakkhinaṃ.*  

 

1417. Sikhiṃ tilokasaraṇaṃ anejaṃ aparājitaṃ,  
nisinnaṃ samaṇānaggaṃ bhikkhusaṅghapurakkhataṃ.  

 

1418. Caṅgoṭake4 ṭhapetvāna anojaṃ pupphamuttamaṃ,  
saha caṅgoṭakeneva5 buddhaseṭṭhaṃ samokiriṃ.  

 

1419. Tena cittappasādena dipadinde narāsabhe,6  
patto ’mhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.  

 

1420. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1421. Sampuṇṇe tiṃsakappamhi devabhūtisanāmakā,  
sattarananasampannā pañcāsuṃ cakkavattino.  

 

1422. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pupphacaṅgoṭiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Pupphacaṅgoṭiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.   
--ooOoo-- 

                                                   
1 āhutīnaṃ paṭiggahaṃ - PTS, Se.  4 caṅkoṭake - Ma, Syā.  
2 buddhapūjāyidaṃ - Ma, Syā.    5 mahācaṅkoṭkenenva - Syā.  
3 cattār’ assu - Syā, PTS, Se.    6 dipadinda narāsabha - (sabbattha). 
* “Abhīta rūpaṃ sīhaṃva garuḷaggaṃva pakkhinaṃ,  
   vyagghūsabhaṃva pavaraṃ abhijātaṃva kesariṃ” - iti mudditapotthakesu dissate. 
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69. Ký Sự về Trưởng Lão Sumana:  
 
 

1410. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên là Sumana. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng của 
thế gian.  
1411. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài tối thượng bằng cả hai tay và đã 
dâng lên đức Phật Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian.  
 

1412. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tác ý, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường bông hoa.  
1413. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường bông hoa.  
1414. (Trước đây) hai mươi sáu kiếp, đã có bốn vị vua có danh vọng lớn 
lao là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật.  
 

1415. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

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

 

Ký sự về trưởng lão Sumana là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 
  

70. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphacaṅgoṭiya:  
 
 

1416. (Đức Phật Sikhī) tợ như loài sư tử có dáng vóc không bị hãi sợ, tợ 
như con sư tử đã được sanh ra cao quý, tợ như con hổ hùng tráng quý 
cao, tợ như con chim thuộc loài nhân điểu cao cả.  
1417. Đức Phật Sikhī, nơi nương nhờ của tam giới, vị không còn dục 
vọng, bậc không bị đánh bại, đấng cao cả trong số các vị Sa-môn đã 
ngồi xuống, được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu. 
1418. Tôi đã đặt để bông hoa anojā thượng hạng ở trong cái rương. Với 
chính cái rương ấy, tôi đã đâng đến đức Phật tối thượng.  
1419. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với bậc Chúa Tể của loài người, 
đấng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua tôi đã đạt được vị thế Bất 
Động.  
1420. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
1421. (Trước đây) tròn đủ ba mươi kiếp, đã có năm vị tên Devabhūti là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật.  
1422. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Pupphacaṅgoṭiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Pupphacaṅgoṭiya là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Pupphacaṅgoṭiya nghĩa là “vị liên quan đến cái rương (caṅgoṭaka) có chứa đựng 
bông hoa (puppha).” 
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Uddānaṃ:  
 

Sakacintī avopupphī paccābhigamanena ca,  
parappasādī bhisado sucintī vatthadāyako.  
Ambadāyī ca sumano pupphacaṅgoṭiyo’pi ca,  
gāth’ ekasattati vuttā gaṇitā atthadassihi.  

 

Sakacintaniyavaggo sattamo.  
 

--ooOoo-- 
 

VIII. NĀGASAMĀLAVAGGO 
  

71. Nāgasamālattherāpadānaṃ  
 

1423. Āpāṭaliṃ1 ahaṃ pupphaṃ uccitasmiṃ mahāpathe,2  
thūpamhi abhiropesiṃ sikhino lokabandhuno.  

 

1424. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi thūpapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1425. Ito paṇṇarase kappe bhūmiyo nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1426. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Nāgasamālo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Nāgasamālattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.*  
 

--ooOoo-- 
 

72. Padasaññakattherāpadānaṃ  
 

1427. Akkantaṃ ca padaṃ disvā tissassādiccabandhuno.  
haṭṭho haṭṭhena cittena pāde3 cittaṃ pasādayi.  

 

1428. Dvenavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi padasaññāyidaṃ phalaṃ.  

 

1429. Ito sattamake kappe sumedho nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1430. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
Itthaṃ sudaṃ āyasmā Padasaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  

 

Padasaññakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 apāṭaliṃ - Ma, PTS. 2 ujjhitaṃ sumahāpathe - sabbattha.    3 pade - Ma, Syā, PTS. 
* Theragāthaṭṭhakathāyaṃ panassa therassa visadisaṃ apadānaṃ dissati.  
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Phần Tóm Lược: 
 
 

Vị có sự suy nghĩ của mình, vị Avopupphī, cùng với vị có sự quay trở lại, 
vị có sự tạo niềm tin cho người khác, vị dâng cúng củ sen, vị có sự suy 
nghĩ khôn khéo, vị cúng dường tấm vải, vị dâng cúng xoài, vị Sumana, 
và luôn cả vị có cái rương bông hoa. (Tổng cộng) có bảy mươi mốt câu 
kệ đã được nói lên, đã được tính đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích.  
 
 

Phẩm Sakacintaniya là phẩm thứ bảy. 
 
 

--ooOoo-- 
 
 

VIII. PHẨM NĀGASAMĀLA: 
 
  

71. Ký Sự về Trưởng Lão Nāgasamāla:  
 

1423. Tôi đã dâng lên bông hoa āpāṭali ở ngôi bảo tháp của đấng quyến 
thuộc thế gian Sikhī (được tạo lập) ở khu vực cao ráo tại con đường lớn.  
 

1424. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường ngôi bảo tháp. 
 

1425. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Bhūmiya, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

1426. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

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

Ký sự về trưởng lão Nāgasamāla là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

72. Ký Sự về Trưởng Lão Padasaññaka:  
 
 

1427. Sau khi nhìn thấy vết chân đã bước qua của đấng quyến thuộc 
mặt trời Tissa, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã làm cho 
tâm được tịnh tín ở bàn chân của Ngài.  
 

1428. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về vết chân (của đức Phật). 
 

1429. Trước đây vào kiếp thứ bảy, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Sumedha, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

1430. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Padasaññaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Padasaññaka là phần thứ nhì. 
 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Padasaññaka nghĩa là “vị có sự suy tưởng (saññaka) về vết chân (pada) của đức 
Phật.” 




