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98. Senāsanadāyakattherāpadānaṃ.  
 

1595. Siddhatthassa bhagavato adāsiṃ paṇṇasantharaṃ,  
samantā upahāraṃ ca1 kusumaṃ okiriṃ ahaṃ.  

 

1596. Pāsād’ evaṃ guṇaṃ2 rammaṃ anubhomi mahārahaṃ,  
mahagghāni ca pupphāni sayane ’bhisavanti3 me.  

 

1597. Sayane ’haṃ tuvaṭṭāmi vicitte pupphasanthate,  
pupphavuṭṭhi ca sayane abhivassati tāvade.  

 

1598. Catunavute ito kappe adāsiṃ paṇṇasantharaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi santharassa idaṃ phalaṃ.  

 

1599. Tiṇasantharakā4 nāma satt’ ete cakkavattino,  
ito te pañcame kappe uppajjiṃsu janādhipā.  

 

1601. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Senāsanadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Senāsanadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
99. Veyyāvaccakattherāpadānaṃ  

 

1601. Vipassissa bhagavato mahābhūrigaṇo5 ahu,              
veyyāvaccakaro āsiṃ sabbakiccesu vyāvaṭo.6 

 

1602. Deyyadhammo ca me natthi sugatassa mahesino,  
avandiṃ satthuno pāde vippasannena cetasā.  

 

1603. Ekanavute ito kappe veyyāvaccaṃ akāsahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi veyyāvaccassidaṃ phalaṃ.  

 

1604. Ito ca aṭṭhame7 kappe rājā āsiṃ sucintito,8  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1605. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Veyyāvaccako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Veyyāvaccakattherassa* apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

100. Buddhupaṭṭhākattherāpadānaṃ  
 

1606. Vipassino bhagavato ahosiṃ saṅkhadhammako,9  
niccūpaṭṭhānayutto ’mhi sugatassa mahesino.  

 

1607. Upaṭṭhānaphalaṃ passa10 lokanāthassa tādino,  
saṭṭhi turiyasahassāni parivārenti maṃ sadā.  

                                                   
1 upakārañca - Syā; upakāriṃ ca - PTS. 5 mahāpūgagaṇo - Sī Mu, Ma, PTS;  
2 pāsāde ca guhaṃ - Syā, PTS, Se.    mahāpuggagaṇo - Syā.  
3 sayanebhivassanti - Syā. 6 vāvaṭo - Ma.  7 ito caṭṭhamake - Syā;  
4 ṭhitāsanthārakā - Syā;   8 sucintiyo - Syā.     ito aṭṭhamake - PTS.  
   ṭhitosanthārakā - PTS.  9 saṅkhadhamako - PTS. 10 phalasampassaṃ - Syā. 
* Theragāthaṭṭhakāyaṃ sañjayattheranāmena dassitaṃ. 
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98. Ký Sự về Trưởng Lão Senāsanadāyaka:  
 

1595. Tôi đã dâng cúng tấm thảm lá cây đến đức Thế Tôn Siddhattha. 
Tôi đã xếp đặt vật dụng và bông hoa ở xung quanh.  
1596. Tôi đã thọ hưởng tòa lâu đài có đức tính đáng yêu vô cùng quý giá 
như thế. Và các bông hoa có trị giá lớn lao tuôn trào ra ở chiếc giường 
của tôi. 
1597. Tôi nằm ở chiếc giường đã được trang hoàng, được trải lót bông 
hoa, và ngay lập tức có cơn mưa bông hoa đổ mưa ở giường của tôi.  
1598. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tấm thảm lá cây trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tấm 
thảm.  
1599. Trước đây vào kiếp thứ năm, bảy vị thống lãnh dân chúng tên 
Tiṇasantharaka ấy đã được sanh lên, các vị này là các đấng Chuyển 
Luân Vương.  
1601. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Senāsanadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

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

99. Ký Sự về Trưởng Lão Veyyāvaccaka:  
 

1601. Đã có đoàn người vô cùng đông đúc đến với đức Thế Tôn Vipassī. 
Tôi là đã người làm việc phục dịch năng động trong mọi công chuyện.  
1602. Và vật xứng đáng để dâng cúng đến đấng Thiện Thệ bậc Đại Ẩn Sĩ 
thì tôi không có. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư với tâm ý 
trong sạch.  
1603. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc phục dịch trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
phục dịch.  
1604. Và trước đây vào kiếp thứ tám, tôi đã là đức vua Sucintita, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
1605. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Veyyāvaccaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Veyyāvaccaka là phần thứ chín. 
--ooOoo-- 

100. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupaṭṭhāka:  
 

1606. Tôi đã là người thổi tù và vỏ ốc (thông báo) của đức Thế Tôn 
Vipassī. Tôi thường xuyên gắn bó với việc phục vụ đến đấng Thiện Thệ, 
bậc Đại Ẩn Sĩ.  
1607. Quý vị hãy nhìn xem quả báu của việc phục vụ đến đấng Bảo Hộ 
Thế Gian như thế ấy. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn vây quanh 
tôi.  
                                                   
1 Senāsanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) chỗ nằm ngồi (senāsana).” 
2 Veyyāvaccaka nghĩa là “vị làm công việc phục dịch (veyyāvaccaka) đến đức Phật.” 
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1608. Ekanavute ito kappe upaṭṭhahiṃ mahā-isiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi upaṭṭhānassidaṃ phalaṃ.  

 

1609. Catuvīse1 ito kappe mahānigghosanāmakā,  
soḷasāsiṃsu rājāno cakkavattī mahabbalā.  

 

1610. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Buddhupaṭṭhāko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Buddhapaṭṭhākattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
--ooOoo-- 

 

Uddānaṃ:  
 

Sudhāsucinti2 celañca sūci ca3 gandhamāliyo,  
tipupphiyo madhu senā - veyyāvacco cupaṭṭhako,4  
samasaṭṭhi ca gāthāyo asmiṃ vagge pakittitā.  

 

Sudhāpiṇḍiyavaggo dasamo. 
--ooOoo-- 

 

Atha vagguddānaṃ:  
 

Buddhavaggo hi paṭhamo sīhāsana subhūti ca,  
kuṇḍadhāno upāli ca vījanī sakacinti ca.  
Nāgasamālo timiro sudhāvaggena te dasa,  
catuddasasataṃ gāthā pañcapaññāsameva ca.  

 

Buddhavaggadasakaṃ.  
 

Paṭhamasatakaṃ samattaṃ. 
--ooOoo-- 

 

XI. BHIKKHĀDĀYĪVAGGO 
 

101. Bhikkhādāyakattherāpadānaṃ  
 

1611. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,  
pavanā5 abhinikkhantaṃ vanā nibbanamāgataṃ.6  

 

1612. Kaṭacchubhikkhaṃ pādāsiṃ siddhatthassa mahesino,  
paññassa7 upasantassa mahāvīrassa tādino.  

 

1613. Padenānupadaṃ yantaṃ8 nibbāpente9 mahājanaṃ,  
uḷārā vitti me jātā buddhe ādiccabandhuni.10  

 

1614. Catunavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi bhikkhādānassidaṃ phalaṃ.  

 

1615. Sattāsītimh’ ito kappe mahāreṇusanāmakā,  
sattaratanasampannā satt’ eva11 cakkavattino.  

                                                   
1 catunavute - PTS.   6 vānā nibbānamāgataṃ - Syā, PTS.   
2 piṇḍañca - Syā, PTS.   7 paññāya - Ma, Sī Mu. 
3 kammāro - Syā, PTS.  8 -padāyantaṃ - Ma; padāyanto - Syā;  
4 va dhammako - Syā, PTS.     padaṃ-yanto - PTS. 
5 pavarā - Ma, PTS.  9 nibbāpentaṃ - Syā, PTS. 11 sattete - Ma, Syā.  
10 ... bandhune - Ma; vitti me pāhunā tāva buddhass’ ādiccabandhuno - Syā, PTS, Se.  
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1608. (Kể từ khi) tôi đã phục vụ bậc Đại Ẩn Sĩ trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
phục vụ.  
 

1609. Trước đây hai mươi bốn kiếp, mười sáu vị vua có tên 
Mahānigghosa đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

1610. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Buddhupaṭṭhāka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
 

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

 

Phần Tóm Lược: 
 

(Vị dâng) vữa vôi, vị đã khéo suy nghĩ, (một nửa) mảnh vải, cây kim 
khâu, vị có tràng hoa có hương thơm, vị dâng ba bông hoa, mật ong, 
chỗ nằm ngồi, việc phục dịch, và người phục vụ; (tổng cộng) có đúng 
sáu mươi câu kệ đã được thuật lại trong phẩm này.  
 

Phẩm Sudhāpiṇḍiya là phẩm thứ mười. 
--ooOoo-- 

 

Giờ là phần tóm lược của các phẩm: 
 

Phẩm Buddha là phẩm thứ nhất, phẩm bảo tọa sư tử, phẩm Subhūti, 
phẩm Kuṇḍadhāna, phẩm Upāli, phẩm vị có cây quạt, phẩm vị đã tự 
mình suy nghĩ, phẩm Nāgasamāla, phẩm (bông hoa) timira, với phẩm 
(vị dâng) vữa vôi; mười phẩm ấy có một ngàn bốn trăm câu kệ và thêm 
năm mươi lăm câu nữa.  
 

Nhóm “Mười” từ phẩm Buddha. 
 

Nhóm “Một Trăm” thứ nhất được đầy đủ. 
 

--ooOoo-- 
 

XI. PHẨM BHIKKHĀDĀYĪ: 
 

101. Ký Sự về Trưởng Lão Bhikkhādāyaka:  
 

1611. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 
trong khi đi ra khỏi khu rừng bao la, Ngài đã đạt đến Niết Bàn, lìa khỏi 
tham ái.  
 

1612. Tôi đã dâng lên một muỗng thức ăn đến bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha, 
đấng Đại Hùng, bậc Trí Tuệ đã được an tịnh như thế ấy.  
 

1613. Trong lúc đức Phật, đấng quyến thuộc của mặt trời, đang giúp cho 
đám đông dân chúng đang tiếp bước theo sau được thành tựu Niết bàn, 
có niềm hạnh phúc cao thượng đã sanh khởi đến tôi.  
 

1614. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng thức ăn.  
 

1615. Trước đây tám mươi bảy kiếp, chính bảy vị có tên Mahāreṇu là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật.  

                                                   
1 Buddhupaṭṭhāka nghĩa là “vị là người phục vụ (upaṭṭhāka) của đức Phật (Buddha).” 
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1616. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bhikkhādāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Bhikkhādāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

102. Ñāṇasaññakattherāpadānaṃ  
 

1617. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ nisabhājāniyaṃ yathā,  
tidhā pabhinnamātaṅgaṃ kuñjaraṃ ’va mahesinaṃ.  

 

1618. Obhāsantaṃ1 disā sabbā uḷurājaṃ ’va pūritaṃ,2  
rathiyaṃ paṭipajjantaṃ lokajeṭṭhaṃ apassisaṃ.3  

 

1619. Ñāṇe cittaṃ pasādetvā paggahetvāna añjaliṃ,  
pasannacitto sumano siddhatthaṃ abhivādayiṃ.  

 

1620. Catunavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi ñāṇasaññāyidaṃ phalaṃ.  

 

1621. Tesattatimh’ ito kappe soḷas’ āsuṃ naruttamā,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1622. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ñāṇasaññako4 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ñāṇasaññakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

103. Uppalahatthittherāpadānaṃ  
 

1623. Tivarāyaṃ nivāsī ’haṃ ahosiṃ māliko tadā,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ siddhatthaṃ lokanāyakaṃ.5  

 

1624. Pasannacitto sumano pupphahatthamadāsahaṃ,  
yattha yatthupapajjāmi tassa kammassa vāhasā.  

 

1625. Anubhomi phalaṃ iṭṭhaṃ pubbe sukatamattano,  
parikkhitto sumallehi pupphadānassidaṃ6 phalaṃ.  

 

1626. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1627. Catunavutupādāya ṭhapetvā vattamānakaṃ,  
pañcarājasatā tattha najjūpama7sanāmakā.  

 

1628. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Uppalahatthiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Uppalahatthiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 obhāsentaṃ - Ma, Syā, PTS.  4 ñāṇasaññiko - Ma, Syā.  
2 sālarājaṃva pupphitaṃ - Syā.  5 lokapūjitaṃ - Ma, Syā, PTS. 
3 apassihaṃ - Ma, Sī Mu ;  6 sasaññāya idaṃ - Syā, PTS, Se. 
   naruttamaṃ - Syā, PTS.  7 najjasama - Ma, Se ; najjupama - Syā, PTS. 
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1616. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
Đại đức trưởng lão Bhikkhādāyaka đã nói lên những lời kệ này như 

thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bhikkhādāyaka là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
102. Ký Sự về Trưởng Lão Ñāṇasaññaka:  

1617. Đức Phật, bậc Đại Ẩn Sĩ có màu da vàng chói như là loài bò mộng 
thuần chủng, tợ như giống voi mātaṅga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi.  
1618. Tôi đã nhìn thấy bậc Trưởng Thượng của thế gian đang bước đi ở 
trên đường, đang chiếu sáng tất cả các phương tợ như mặt trăng đã 
được tròn đầy.  
1619. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở trí tuệ (của Ngài), tôi đã chắp 
tay lên và đã đảnh lễ đấng Siddhattha với tâm tịnh tín, với ý vui mừng.  
1620. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về trí tuệ (của đức Phật).  
1621. Trước đây 73 kiếp, mười sáu vị đứng đầu nhân loại đã là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
1622. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.   

Đại đức trưởng lão Ñāṇasaññaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ñāṇasaññaka là phần thứ nhì. 
--ooOoo-- 

103. Ký Sự về Trưởng Lão Uppalahatthi:  
1623. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa cư ngụ ở (thành phố) 
Tivarā. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian Siddhattha.  
1624. 1625. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bó bông 
hoa. Do nhờ tác động của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi 
đều được thọ hưởng quả báu tăng trưởng của việc đã được thực hiện tốt 
đẹp của mình trước đây, tôi được vây quanh bởi những người tốt của xứ 
Malla; điều này là quả báu của việc dâng cúng đức Phật.  
1626. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
1627. Xét đến chín mươi bốn (kiếp) trừ ra thời hiện tại, ở tại nơi ấy đã 
có năm trăm vị vua tên là Najjūpama.  
1628. 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 Uppalahatthiya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Uppalahatthiya là phần thứ ba. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Ñāṇasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về trí tuệ (ñāṇa) của đức Phật.”  
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104. Padapūjakattherāpadānaṃ  
 
1629. Siddhatthassa bhagavato jātipupphamadāsahaṃ,  

pādesu sattapupphāni hāsenokiritāni1 me.  
 
1630. Tena kammen’ ahaṃ ajja atibhomi narāmare,  

dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.  
 
1631. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi pupphapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
1632. Samantagandhanāmāsuṃ terasa cakkavattino,  

ito pañcamake kappe cāturantā janādhipā.2  
 
1633. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Padapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Padapūjakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

105. Muṭṭhipupphiyattherāpadānaṃ  
 
1634. Sudassanoti nāmena mālākāro ahaṃ tadā,  

addasaṃ virajaṃ buddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.  
 
1635. Jātipupphaṃ gahetvāna pūjayiṃ padumuttaraṃ,  

visuddhacakkhu sumano dibbacakkhuṃ samajjhagaṃ.  
 
1636. Etissā pupphapūjāya3 cittassa paṇidhīhi ca,  

kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nūpapajjahaṃ.  
 
1637. Soḷasāsiṃsu rājāno devuttarasanāmakā,  

chattiṃsamhi ito kappe cakkavattī mahabbalā.  
 
1638. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Muṭṭhipupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Muṭṭhipupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 hāsena-kāritāni - PTS;     2 gaṇādhipā - Syā, PTS, Se. 
   hāsenākiritāni - The.      3 buddhapūjāya - Syā, PTS. 
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104. Ký Sự về Trưởng Lão Padapūjaka:  
 

1629. Tôi đã dâng cúng bông hoa nhài đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi 
đã đặt xuống bảy bông hoa ở hai bàn chân (của Ngài) với sự mừng rỡ.  
 

1630. Do việc làm ấy, giờ đây tôi vượt trội nhân loại và chư Thiên. Tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác.  
 

1631. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường bông hoa.  
 

1632. Trước đây vào kiếp thứ năm, đã có mười ba đấng Chuyển Luân 
Vương tên Samantagandha là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) 
bốn phương.  
 

1633. 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 Padapūjaka1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Padapūjaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

105. Ký Sự về Trưởng Lão Muṭṭhipupphiya:  
 

1634. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Sudassana. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu.  
 

1635. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài và đã cúng dường đến (đức Phật) 
Padumuttara. Có nhãn quan trong sạch, có thiện ý, tôi đã chứng đắc 
Thiên nhãn.  
 

1636. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tâm, tôi 
đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.  
 

1637. Trước đây ba mươi sáu kiếp, đã có mười sáu vị vua tên Devuttara 
là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

1638. 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 Muṭṭhipupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Muṭṭhipupphiya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Padapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) ở bàn chân (pada).” 
2 Muṭṭhipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến số bông hoa (puppha) ở nắm tay 
(muṭṭhi).” 
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106. Udakapūjakattherāpadānaṃ  
 

1639. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ gacchantaṃ anilañjase,  
ghatāsanaṃ ’va jalitaṃ ādittaṃ ’va hutāsanaṃ.  

 

1640. Pāṇinā udakaṃ gayha ākāse ukkhipiṃ ahaṃ,  
sampaṭicchi mahāvīro buddho kāruṇiko isi.1  

 

1641. Antalikkhe ṭhito satthā padumuttaranāmako,  
mama saṅkappamaññāya imaṃ gāthaṃ abhāsatha:  

 

1642. “Iminodakadānena pīti-uppādanena ca,  
kappasatasahassamhi2 duggatiṃ nūpapajjati.”3  

 

1643. Tena kammena dipadinde lokajeṭṭhe narāsabhe,4  
patto ’mhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.  

 

1644. Sahassarājanāmena tayo te cakkavattino,  
pañcasaṭṭhi kappasate cāturantā janādhipā.  

 

1645. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Udakapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Udakapūjakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

107. Naḷamāliyattherāpadānaṃ  
 

1646. Padumuttarabuddhassa lokajeṭṭhassa tādino,  
tiṇatthare4 nisinnassa upasantassa tādino.  

 

1647. Naḷamālaṃ gahetvāna bandhitvā vījaniṃ ahaṃ,  
buddhassa upanāmesiṃ dipadindassa tādino.  

 

1648. Paṭiggahetvā sabbaññū vījaniṃ lokanāyako,  
mama saṅkappamaññāya imaṃ gāthaṃ abhāsatha:  

 

1649. “Yathā me kāyo nibbāti5 pariḷāho na vijjati,  
tatheva tividhaggīhi cittaṃ tava vimuccatu.”  

 

1650. Sabbe devā samāgacchuṃ ye keci vananissitā,6  
sossāma7 buddhavacanaṃ hāsayantaṃ ca dāyakaṃ. 

 

1651. Nisinno bhagavā tattha devasaṅghapurakkhato,  
dāyakaṃ sampahaṃsento imā gāthā abhāsatha:  

                                                   
1 mayi - Syā, PTS, Se.     4 tiṇantare - PTS, Se. 
2 sahassam pi - Ma; sahassam hi - PTS.  5 nibbāyi - Syā, PTS.  
3 nūpagacchati - PTS.    6 dumanissitā - Syā, PTS, Se. 
4 dipadinda lokajeṭṭha narāsabha - Ma, Syā, PTS.  7 sussāma - Syā, PTS.  
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106. Ký Sự về Trưởng Lão Udakapūjaka:  
 

1639. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng 
như là ngọn lửa từ bơ lỏng, cháy rực như là ngọn lửa tế thần, đang di 
chuyển bằng đường không trung.  
 

1640. Tôi đã dùng bàn tay múc nước và đã hắt lên không trung. Đấng 
Đại Hùng, đức Phật, đấng Bi Mẫn, bậc Ẩn Sĩ đã tiếp nhận.  
 

1641. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư tên Padumuttara 
đứng ở trên không trung đã nói lên lời kệ này:  
 

1642. “Do sự dâng cúng nước này và do sự sanh khởi niềm phỉ lạc, 
(người ấy) không bị sanh vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.”  
 

1643. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi 
đã đạt được vị thế Bất Động.  
 

1644. (Trước đây) sáu ngàn năm trăm kiếp, ba đấng Chuyển Luân 
Vương tên Sahassarāja ấy đã là các vị thống lãnh dân chúng (chinh 
phục) bốn phương.  
 

1645. 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 Udakapūjaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Udakapūjaka là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

107. Ký Sự về Trưởng Lão Naḷamāliya:  
 

1646. Đức Phật Padumuttara, đấng Trưởng Thượng của thế gian như 
thế ấy, bậc an tịnh như thế ấy đã ngồi xuống ở tấm thảm cỏ.  
 

1647. Sau khi cầm lấy tràng hoa sậy và buộc lại thành chiếc quạt, tôi đã 
dâng đến đức Phật, đấng Chúa Tể của loài người như thế ấy.  
 

1648. Đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã thọ nhận chiếc quạt. 
Sau khi biết được ý định của tôi, Ngài đã nói lên lời kệ này:  
 

1649. “Giống như thân thể của Ta được mát mẻ, sự bực bội không 
được biết đến, tương tợ y như thế mong rằng tâm ngươi được giải 
thoát khỏi ba loại lửa.” 
 

1650. Tất cả chư Thiên là những vị sống nương tựa vào khu rừng đã hội 
tụ lại. Chúng tôi lắng nghe lời dạy của đức Phật là điều làm cho người 
thí chủ được hoan hỷ.  
 

1651. Ngồi xuống tại nơi ấy ở phía trước Hội Chúng tỳ khưu, đức Thế 
Tôn, trong lúc làm cho thí chủ được hoan hỷ, đã nói lên những lời kệ 
này:  
                                                   
1 Udakapūjaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) nước (udaka).” 
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1652. “Iminā vījanidānena cittassa paṇidhīhi ca,  
subbato nāma nāmena cakkavattī bhavissati.  

 

1653. Tena kammāvasesena sukkamūlena codito,  
māluto nāma nāmena cakkavattī bhavissati.  

 

1654. Iminā vījanidānena sammānavipulena ca,  
kappasatasahassamhi duggatiṃ nūpapajjati.”  

 

1655. Tiṃsakappasahassamhi subbatā aṭṭhatiṃsa1 te,  
ekūnatiṃsasahasse aṭṭha mālutanāmakā.  

 

1656. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Naḷamāliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Naḷamāliyattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

(Sattamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ).  
 

--ooOoo-- 
 

108. Āsanūpaṭṭhāpakattherāpadānaṃ  
 
1657. Kānanaṃ vanamogayha appasaddaṃ nirākulaṃ,  

sīhāsanaṃ mayā dinnaṃ atthadassissa tādino.  
 

1658. Mālāhatthaṃ gahetvāna katvā ca naṃ padakkhiṇaṃ,  
satthāraṃ payirupāsitvā pakkāmiṃ uttarāmukho.  

 

1659. Tena kammena dipadinde lokajeṭṭhe narāsabhe,2  
sannibbāpemi attānaṃ3 bhavā sabbe samūhatā.  

 

1660. Aṭṭhārase4 kappasate yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi sīhāsanassidaṃ phalaṃ.  

 

1661. Ito sattakappasate sannibbāpaka khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1662. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Āsanūpaṭṭhāpako5 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Āsanūpaṭṭhāpakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 aṭṭhahiṃsu - PTS.          4 aṭṭhārasa - Ma.  
2 dipadinda lokajeṭṭha narāsabha - Ma, Syā, PTS.     5 āsanupaṭṭhāhako - Ma;  
3 sannibbāpesimattānaṃ - Se.           āsanupaṭṭhāyako - Syā, PTS. 
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1652. “Do sự dâng cúng chiếc quạt này và do các nguyện lực của tâm, 
(người này) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương có tên là Subbata.  
 

1653. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, được thúc đẩy bởi nhân tố 
trong sạch, (người này) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương có tên 
là Māluta.  
 

1654. Do sự dâng cúng chiếc quạt này và do tính chất đầy đủ của việc 
tôn kính, (người này) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn 
kiếp.” 
 

1655. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, ba mươi tám vị ấy tên là Subbata. 
(Trước đây) hai mươi chín ngàn kiếp, (đã có) tám vị tên là Māluta.  
 

1656. 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 Naḷamāliya1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

 Ký sự về trưởng lão Naḷamāliya là phần thứ bảy. 
 

(Tụng phẩm thứ bảy được chấm dứt). 
 

--ooOoo-- 
 

108. Ký Sự về Trưởng Lão Āsanūpaṭṭhāpaka:  
 

1657. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm ít tiếng động, không bị náo 
loạn, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử đến (đức Phật) Atthadassī như thế 
ấy.  
 

1658. Tôi đã cầm lấy một nắm tràng hoa và đã đi nhiễu quanh Ngài. 
Sau khi phục vụ bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc.  
 

1659. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tôi đã tự thân đạt được Niết 
Bàn, tất cả các hữu đã được xóa sạch.  
 

1660. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bảo tọa 
sư tử.  
 

1661. Trước đây bảy trăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ Sannibbāpaka, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

1662. 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 Āsanūpaṭṭhāpaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Āsanūpaṭṭhāpaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Naḷamāliya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mālā) sậy (naḷa).” 
2 Āsanūpaṭṭhāpaka nghĩa là “vị thiết lập (upaṭṭhāpaka) bảo tọa (āsana) sư tử.” 




