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135. Rahosaññakattherāpadānaṃ  
 

1902. Himavantassāvidūre vasabho nāma pabbato,  
tasmiṃ pabbatapādamhi assamo āsi māpito.  

 

1903. Tīṇi sissasahassāni1 vācesiṃ brāhmaṇo tadā,  
saṃharitvāna2 te sisse ekamantaṃ upāvisiṃ.  

 

1904. Ekamantaṃ nisīditvā brāhmaṇo mantapāragū,  
buddhavedaṃ3 gavesanto ñāṇe cittaṃ pasādayiṃ.  

 

1905. Tattha cittaṃ pasādetvā nisīdiṃ paṇṇasanthare,  
pallaṅkamābhujitvāna tattha kālakato ahaṃ.  

 

1906. Ekatiṃse ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi ñāṇasaññāyidaṃ phalaṃ.  

 

1907. Sattavīsatikappamhi4 rājā siridharo ahuṃ,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1908. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Rahosaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Rahosaññakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

136. Campakapupphiyattherāpadānaṃ  
 

1909. Kaṇikāraṃva jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,  
obhāsentaṃ disā sabbā osadhiṃ viya tārakaṃ.  

 

1910. Tayo māṇavakā āsuṃ sake sippe susikkhitā,  
khāribhāraṃ gahetvāna anventi mama pacchato.  

 

1911. Puṭake satta pupphāni nikkhittāni tapassinā,  
gahetvā tāni ñāṇamhi vessabhussābhiropayiṃ.  

 

1912. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi ñāṇapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1913. Ekūnatiṃse kappamhi vipulābha5 sanāmako,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1914. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Campakapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Campakapupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

 --ooOoo-- 

                                                   
1 vassasahassāni - PTS.    3 buddhavesaṃ - PTS, Se. 
2 saṃsāvitvāna - Syā;    4 sattavīsamhi kappamhi - Syā, PTS, Se. 
   saṃsāvetvāna - PTS, Se.    5 vihatābhā - Syā, PTS.   
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135. Ký Sự về Trưởng Lão Rahosaññaka:  
 
 

1902. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Vasabha. Ở chân 
ngọn núi ấy có khu ẩn cư đã được tạo lập.  
1903. Khi ấy, là vị Bà-la-môn tôi đã chỉ dạy ba ngàn học trò. Sau khi 
triệu tập những người học trò ấy lại, tôi đã ngồi xuống ở một bên.  
1904. Sau khi ngồi xuống ở một bên, là vị Bà-la-môn thông thạo về chú 
thuật, trong lúc tầm cầu về sự hiểu biết của đức Phật, tôi đã làm cho 
tâm được tịnh tín ở trí tuệ (của Ngài).  
1905. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã ngồi xuống ở 
tấm thảm bằng lá. Sau khi xếp vào tư thế kiết già, tôi đã mệnh chung ở 
tại nơi ấy. 
1906. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về trí tuệ.  
1907. (Trước đây) hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Siridhara, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
1908. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Rahosaññaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Rahosaññaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

136. Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya:  
 
 

1909. (Đức Phật) ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như cây kaṇikāra đang 
cháy sáng, khiến cho tất cả các phương rực sáng tợ như vì sao osadhī. 
1910. Đã có ba người thanh niên khéo được học tập về nghề nghiệp của 
mình cầm lấy túi vật dụng đi theo tôi ở phía sau.  
1911. Có bảy bông hoa đã bị rụng xuống ở trong cái giỏ vì sức nóng. Tôi 
đã cầm lấy các bông hoa ấy và đã dâng lên (hướng tâm đến) trí tuệ của 
đức Vessabhū.  
1912. (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 trí tuệ.  
1913. Trước đây hai mươi chín kiếp, (tôi đã là) vị tên Vipulābha, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
1914. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Campakapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Campakapupphiya là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Rahosaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về nơi thanh vắng (raho).” 
2 Campakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) campaka.” 
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137. Atthasandassakattherāpadānaṃ  
 

1915. Visālamāle āsīno1 addasaṃ lokanāyakaṃ,  
khīṇāsavaṃ balappattaṃ bhikkhusaṅghapurakkhataṃ.  

 

1916. Satasahassā tevijjā chaḷabhiññā mahiddhikā,  
parivārenti sambuddhaṃ ko disvā nappasīdati.  

 

1917. Ñāṇe upanidhā yassa na vijjati sadevake,  
anantañāṇaṃ sambuddaṃ ko disvā nappasīdati.  

 

1918. Dhammakāyañca dīpentaṃ2 kevalaṃ ratanākaraṃ,  
vikopetuṃ3 na sakkonti ko disvā nappasīdati.  

 

1919. Imāhi tīhi gāthāhi nārado saragacchiyo,4  
padumuttaraṃ thavitvāna sambuddhaṃ aparājitaṃ.  

 

1920. Tena cittappasādena buddhasanthavanena ca,  
kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.5  

 

1921. Ito tiṃse kappasate sumitto6 nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1922. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Atthasandassako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Atthasandassakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
  

--ooOoo-- 
 

138. Ekapasādaniyattherāpadānaṃ  
 

1923. Nārado iti me nāmaṃ7 kesavo iti maṃ vidū,  
kusalākusalaṃ esaṃ agamaṃ buddhasantikaṃ.  

 

1924. Mettacitto kāruṇiko atthadassī mahāmuni,  
assāsayanto satte so dhammaṃ deseti cakkhumā.  

 

1925. Sakaṃ cittaṃ pasādetvā sire katvāna añjaliṃ,  
satthāraṃ abhivādetvā pakkāmiṃ8 pācināmukho.  

 

1926. Sattarase kappasate rājā āsiṃ9 mahīpati,  
amittatāpano10 nāma cakkavattī mahabbalo.  

 

1927. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekapasādaniyo11 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ekapasādaniyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. 
 

--ooOoo--  
                                                   
1 āsinno - Syā.   6 sukhitto - PTS.  8 pakkāmi - Syā. 
2 dīpenti - Syā, PTS.  7 iti nāmena - Syā.  9  āsi - Ma, PTS.     
3 vikappetuṃ - Ma.     10 amittatapano - Syā;  
4 nāradovhayavacchalo - Ma;       amittavāsano - PTS. 
   nārado puragacchi so - Syā.    11 ekaraṃsaniyo - Syā.  
5 n’ upapajjatha - PTS, Sī Mu.       ekadaṃsaniyo - PTS.  
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137. Ký Sự về Trưởng Lão Atthasandassaka:  
 

1915. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc có lậu hoặc đã 
được đoạn tận, vị đã đạt năng lực, đang ngồi ở nơi khoảnh rừng rộng, 
được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu.  
1916. “Một trăm ngàn vị có ba minh, có sáu thắng trí, có đại thần lực 
quây quanh bậc Toàn Giác, ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín?  
1917. Ở (thế gian) gồm cả chư Thiên, người có sự tương đương về trí 
tuệ không tìm thấy, ai là người nhìn thấy bậc Toàn Giác có trí tuệ vô 
biên mà không tịnh tín?  
1918. Và người ta không thể làm tổn hại Pháp Thân đang chiếu sáng 
(giống như) toàn bộ hầm mỏ châu ngọc, ai là người nhìn thấy (Ngài) 
mà không tịnh tín?”  
1919. Với ba lời kệ này, vị Nārada Saragacchiya đã ngợi ca về đấng Toàn 
Giác bậc không bị đánh bại Padumuttara.  
1920. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm và do sự ngợi ca đức Phật, tôi đã 
không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.  
1921. Trước đây ba ngàn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Sumitta, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
1922. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Atthasandassaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Atthasandassaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

138. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapasādaniya:  
 

1923. Tên của tôi là Nārada, mọi người biết tôi là (dòng dõi) Kesava. 
Trong khi tìm hiểu về điều thiện và bất thiện, tôi đã đi đến gần bên đức 
Phật.  
1924. Trong khi an ủi chúng sanh, bậc Đại Hiền Trí Atthadassī, đấng Bi 
Mẫn có tâm từ ái, bậc Hữu Nhãn ấy thuyết giảng Giáo Pháp.  
1925. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã chắp tay ở 
đầu. Sau khi đảnh lễ bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía đông.  
1926. (Trước đây) một ngàn bảy trăm kiếp, tôi đã là đức vua chúa tể trái 
đất, là đấng Chuyển Luân Vương tên Amittatāpana có oai lực lớn lao.  
1927. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Ekapasādaniya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekapasādaniya là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Atthasandassaka nghĩa là “vị chỉ dạy (sandassaka) về ý nghĩa, mục đích (attha)”. 
2 Ekapasādaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc một lần (eka) có được đức tin 
(pasādana).” 
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139. Sālapupphadāyakattherāpadānaṃ 
 
 

1928. Migarājā tadā āsiṃ abhijāto sukesarī,1  
giriduggaṃ gavesanto addasaṃ lokanāyakaṃ.  

 

1929. Ayaṃ nu kho mahāvīro nibbāpeti mahājanaṃ,  
yannūnāhaṃ2 upāseyyaṃ devadevaṃ narāsabhaṃ.  

 

1930. Sākhaṃ sālassa bhañjitvā sakosaṃ3 pupphamāhariṃ,  
upāgantvāna sambuddhaṃ adāsiṃ pupphamuttamaṃ.  

 

1931. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi pupphadānassidaṃ phalaṃ.  

 

1932. Ito ca navame kappe virocana sanāmakā,  
tayo āsiṃsu rājāno cakkavattī mahabbalā.  

 

1933. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sālapupphadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Sālapupphadāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 
 

--ooOoo-- 
 
 

140. Piyālaphaladāyakattherāpadānaṃ  
 
 

1934. Pārādhako4 tadā āsiṃ parapāṇuparodhako,5  
pabbhāre seyyaṃ kappemi avidūre sikhisatthuno.  

 

1935. Sāyaṃ pātañca passāmi buddhaṃ lokagganāyakaṃ,  
deyyadhammo ca me nathi dipadindassa tādino.  

 

1936. Piyālaphalamādāya agamaṃ buddhasantikaṃ,  
paṭiggahesi bhagavā lokajeṭṭho narāsabho.  

 

1937. Tato paraṃ upādāya parivāriṃ6 vināyakaṃ,  
tena cittappasādena tattha kālakato ahaṃ.  

 

1938. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ ahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

1939. Ito paṇṇarase kappe tayo āsuṃ piyālino,7  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalā.  

 

1940. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Piyālaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 
 

Piyālaphaladāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 abhijātosu kesarī - Syā;   4 pārāvato - Ma, Sī Mu; parodhako - PTS. 
  abhijāto va kesarī - PTS.   5 paramānuparodhako - Ma, Syā, PTS, Se. 
2 yannūnimaṃ - Syā.    6 paricāriṃ - Ma, Sī Mu; pavāri - Syā.  
3 sakoṭaṃ - Syā, PTS.    7 tayo āsiṃsu mālabhi - Syā, PTS. 
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139. Ký Sự về Trưởng Lão Sālapupphadāyaka:  
 

1928. Lúc bấy giờ, tôi đã là vua của loài thú, là con sư tử đã được sanh 
ra cao quý. Trong khi tìm kiếm chỗ hiểm trở ở ngọn núi, tôi đã nhìn 
thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian.  
1929. “Vị này ắt hẳn là đấng Đại Hùng, người giúp cho đám đông dân 
chúng được (giải thoát) Niết Bàn. Hay là ta nên hầu cận vị Trời của 
chư Thiên, đấng Nhân Ngưu?”  
1930. Sau khi bẻ gãy nhánh cây sālā, tôi đã mang lại bông hoa còn lớp 
vỏ bọc. Tôi đã đi đến gần bậc Toàn Giác và đã dâng cúng bông hoa tối 
thượng.  
1931. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng bông hoa.  
1932. Và trước đây vào kiếp thứ chín, ba vị vua tên Virocana đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
1933. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Sālapupphadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sālapupphadāyaka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

140. Ký Sự về Trưởng Lão Piyālaphaladāyaka:  
 

1934. Lúc bấy giờ, tôi đã là kẻ đồ tể, là kẻ giết hại các sanh mạng khác. 
Tôi nằm ngủ ở sườn núi không xa bậc Đạo Sư Sikhī.  
1935. Tôi nhìn thấy đức Phật, bậc Lãnh Đạo cao cả của thế gian vào ban 
đêm và ban ngày. Nhưng vật xứng đáng để dâng cúng đến đấng Chúa 
Tể của loài người thì tôi không có.  
1936. Tôi đã cầm lấy trái cây piyāla và đã đi đến gần đức Phật. Đức Thế 
Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đã thọ nhận.  
1937. Kế từ đó về sau tôi đã theo phục vụ đấng Hướng Đạo. Với sự tịnh 
tín ấy ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy.  
1938. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường trái cây trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây.  
1939. Trước đây mười lăm kiếp, ba vị (tên) Piyālī đã là các đấng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
1940. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Piyālaphaladāyaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Piyālaphaladāyaka là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Sālapupphadāyaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) bông hoa (puppha) sālā.” 
2 Piyālaphaladāyaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) trái cây (phala) piyāla.” 
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Uddānaṃ:  
 

Sobhito sudassano ca candano pupphachadano,  
raho campakapupphī ca atthasandassakena ca.  
Ekapasādī1 sāladado dasamo phaladāyako,  
gāthāyo sattati dve ca gaṇitāyo vibhāvihi.  

 

Sobhitavaggo cuddasamo.  
 

--ooOoo-- 
 

XV. CHATTAVAGGO 
 

141. Atichattiyattherāpadānaṃ  
 

1941. Parinibbute bhagavati atthadassīnaruttame,  
chattātichattaṃ2 kāretvā3 thūpamhi abhiropayiṃ.  

 

1942. Kālena kālaṃ āgantvā namassiṃ satthu cetiyaṃ,4  
pupphacchadanaṃ katvāna chattamhi abhiropayiṃ.  

 

1943. Sattarase kappasate devarajjaṃ akārayiṃ,  
manussattaṃ na gacchāmi thūpapūjāy’ idaṃ phalaṃ.  

 

1944. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Atichattiyo5 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Atichattiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

142. Thambhāropakattherāpadānaṃ  
 

1945. Nibbute lokanāthamhi dhammadassīnarāsabhe,  
āropesiṃ dhajatthambhaṃ buddhaseṭṭhassa cetiye.  

 

1946. Nisseṇiṃ māpayitvāna thūpaseṭṭhaṃ samāruhiṃ,  
jātipupphaṃ gahetvāna thūpamhi6 abhiropayiṃ.  

 

1947. Aho buddho aho dhammo7 aho no satthusampadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi thūpapūjāy’ idaṃ phalaṃ.  

 

1948. Catunavute ito kappe thūpasikharanāmakā,8  
soḷasāsiṃsu rājāno cakkavattī mahabbalā.  

 

1949. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Thambhāropako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Thambhāropakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 ekadussi - Syā, PTS, Se.   5 adhichattiyo - Syā, PTS, Sī Mu.  
2 chattādhichattaṃ - PTS, Sī Mu.  6 thambhambhi - PTS.   
3 karetvā - PTS.     7 aho buddhā aho dhammā - Syā, PTS.  
4 lokanāyakaṃ - Ma, Syā, PTS, Se. 8 thūpasīkhasanāmakā - Ma, Syā. 
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Phần Tóm Lược: 
 

Vị Sobhita, vị Sudassana, (vị dâng cúng) trầm hương, (vị dâng cúng) 
mái che bằng bông hoa, vị suy tưởng về nơi thanh vắng, vị có bông hoa 
campaka, cùng với vị chỉ dạy về mục đích, vị có một lần tịnh tín, vị 
dâng cúng bông hoa sālā, và vị dâng cúng trái cây là thứ mười; (tổng 
cộng) có bảy mươi hai câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí.  
 

Phẩm Sobhita là phẩm thứ mười bốn. 
--ooOoo-- 

 

XV. PHẨM CHATTA: 
 

141. Ký Sự về Trưởng Lão Atichattiya:  
 

1941. Khi đức Thế Tôn, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassī viên tịch đã 
Niết Bàn, tôi đã cho thực hiện chiếc lọng che ở thượng tầng và đã dâng 
lên ở ngôi bảo tháp.  
1942. Tôi đã nhiều lần đi đến và đã lễ bái ngôi bảo tháp của bậc Đạo Sư. 
Tôi đã thực hiện mái che bằng bông hoa và tôi đã đặt ở phía trên chiếc 
lọng che.  
1943. Tôi đã cai quản Thiên quốc (trước đây) một ngàn bảy trăm kiếp, 
tôi không đi đến bản thể loài người; điều này là quả báu của việc cúng 
dường ngôi bảo tháp.  
1944. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
Đại đức trưởng lão Atichattiya1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Atichattiya là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

142. Ký Sự về Trưởng Lão Thambhāropaka:  
 

1945. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Nhân Ngưu Dhammadassī đã 
Niết Bàn, tôi đã dựng lên cột cờ ở ngôi bảo tháp của đức Phật tối 
thượng.  
1946. Sau khi tạo lập cái cầu thang, tôi đã bước lên ngôi bảo tháp tối 
thượng. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài và đã dâng lên ở ngôi bảo tháp.  
1947. Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường ngôi bảo tháp.  
1948. Trước đây chín mươi bốn kiếp, mười sáu vị vua (cùng) tên 
Thūpasikkhara đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
1949. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Thambhāropaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Thambhāropaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Atichattiya nghĩa là “vị liên quan đến chiếc lọng che ở thượng tầng (atichatta).” 
2 Thambhāropaka nghĩa là “vị dựng lên (āropaka) cây cột (thambha).” 




