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154. Kakkārupūjakattherāpadānaṃ  
 

2013. Devaputto ahaṃ santo pūjayiṃ sikhināyakaṃ,  
kakkārupupphaṃ paggayha buddhassa abhiropayiṃ.  

 

2014. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2015. Ito ca navame kappe rājā sattuttamo ahuṃ,1  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2016. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kakkārupūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Kakkārupūjakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

155. Mandāravapūjakattherāpadānaṃ  
 

2017. Devaputto ahaṃ santo pūjesiṃ sikhināyakaṃ,  
mandāravena pupphena buddhassa abhiropayiṃ.  

 

2018. Sattāhaṃ chadanaṃ āsi dibbaṃ mālyaṃ2 tathāgate,  
sabbe janā samāgantvā namassiṃsu tathāgataṃ.  

 

2019. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,3  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2020. Ito ca dasame kappe rājā ’hosiṃ jutindharo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2021. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mandāravapūjako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Mandāravapūjakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

156. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ  
 

2022. Himavantassa avidūre kukkuṭo nāma pabbato,  
tamhi pabbatapādamhi sattabuddhā vasanti te.4  

 

2023. Kadambaṃ pupphitaṃ disvā dīparājaṃ ’va uggataṃ,  
ubhohatthehi paggayha sattabuddhe samokiriṃ.  

 

2024. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,5  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2025. Dvenavute ito kappe sattāsuṃ pupphanāmakā,6  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

                                                   
1 ahū - Ma, PTS.    4 vasantike - PTS.   
2 dibbaṃ mālaṃ - Ma.    5 ahipūjayiṃ - PTS, Se. 
3 abhiropayiṃ - Syā.    6 sattāhuṃ phullanāyakā - PTS.  
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154. Ký Sự về Trưởng Lão Kakkārupūjaka:  
 

2013. Trong khi là vị Thiên tử, tôi đã cúng dường đến đấng Lãnh Đạo 
Sikhī. Tôi đã cầm lấy bông hoa kakkāru và đã dâng lên đức Phật.  
2014. (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 đức Phật.  
2015. Và trước đây vào kiếp thứ chín, tôi đã là đức vua Sattuttama, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
2016. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Kakkārupūjaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kakkārupūjaka là phần thứ tư. 
--ooOoo-- 

155. Ký Sự về Trưởng Lão Mandāravapūjaka:  
 

2017. Trong khi là vị Thiên tử, tôi đã cúng dường đến đấng Lãnh Đạo 
Sikhī. Tôi đã cầm lấy bông hoa mandārava và đã dâng lên đức Phật.  
2018. Trong bảy ngày, đã có tràng hoa của cõi trời là chiếc lọng che cho 
đức Như Lai. Tất cả dân chúng đã tụ hội lại và đã lễ bái đức Như Lai.  
2019. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
2020. Và trước đây vào kiếp thứ mười, tôi đã là đức vua Jutindhara, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
2021. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Mandāravapūjaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

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

156. Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya:  
 

2022. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Kukkuṭa. Bảy vị 
Phật Độc Giác ấy cư ngụ ở chân ngọn núi ấy.  
2023. Sau khi nhìn thấy cây kadamba đã được trổ hoa tợ như mặt 
trăng (vua của các ngọn đèn) đã mọc lên, bằng cả hai tay tôi đã hái và 
đã rải rắc ở bảy vị Phật.  
2024. (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.  
2025. Trước đây chín mươi hai kiếp, bảy vị (cùng) tên Puppha đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
                                                   
1 Kakkārupūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) bông hoa kakkāru.” 
2 Mandāravapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) bông hoa mandārava.” 
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2026. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kadambapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Kadambapupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

157. Tiṇasūlakattherāpadānaṃ  
 

2027. Himavantassa avidūre bhūtagaṇo nāma pabbato,  
vasat’ eko jino tattha sayambhū lokanissaṭo.  

 

2028. Tiṇasūle1 gahetvāna buddhassa abhiropayiṃ,  
ekūnasatasahassaṃ kappaṃ2 na vinipātiko.3  

 

2029. Ito ekādase kappe eko ’siṃ4 dharaṇīruho,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2030. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tiṇasūlako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Tiṇasūlakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

158. Nāgapupphiyattherāpadānaṃ  
 

2031. Suvaccho nāma nāmena brāhmaṇo mantapāragū,  
purakkhato sasissehi vasatī5 pabbatantare.  

 

2032. Padumuttaro nāma jino āhutīnaṃ paṭiggaho,  
mamuddharitukāmo so āgacchi mama santikaṃ.  

 

2033. Vehāsamhi6 caṅkamati dhūpeti7 jalate tathā,  
hāsaṃ mama viditvāna8 pakkāmi pācināmukho.  

 

2034. Tañca acchariyaṃ disvā abbhutaṃ lomahaṃsanaṃ,  
nāgapupphaṃ gahetvāna gatamaggamhi okiriṃ.  

 

2035. Satasahasse ito kappe yaṃ pupphaṃ okiriṃ ahaṃ,9  
tena cittappasādena duggatiṃ nupapajjahaṃ.  

 

2036. Ekatiṃse kappasate10 rājā āsiṃ mahāratho,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2037. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Nāgapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Nāgapupphiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 tiṇasūlaṃ - Ma.        5 vasate - Ma; vasati - Syā, PTS.    
2 sahassaṃ kappānaṃ - PTS, Se;       6 vehāyase - Syā, PTS. 
   sahassakappaṃ - Syā.          7 dhūpāyati jalate - Ma;  8 disvāna - PTS.     
3 vinipātako - Ma, Syā.            dīpeti pajjalite - Syā;    9 abhiropayiṃ - PTS. 
4 eko ’si - PTS.             dhūpo ’tijalate - PTS. 10 ekatiṃse ito kappe - Syā. 
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2026. 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 Kadambapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

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

157. Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇasūlaka:  
2027. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên Bhūtagaṇa. Ở tại nơi 
ấy có đấng Chiến Thắng, bậc Tự Chủ, bậc tách ly khỏi thế gian cư ngụ 
đơn độc.  
2028. Tôi đã cầm lấy những bông hoa tiṇasūla và đã dâng lên đức Phật. 
Tôi không trở thành người bị rơi vào đọa xứ trong chín mươi chín ngàn 
kiếp.  
2029. Trước đây mười một kiếp, tôi đã là vị Dharaṇīruha độc nhất, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
2030. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
Đại đức trưởng lão Tiṇasūlaka2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

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

158. Ký Sự về Trưởng Lão Nāgapupphiya:  
2031. (Tôi đã là) vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật tên Suvaccha 
sống ở trong vùng đồi núi, được tùy tùng bởi các người học trò của 
mình.  
2032. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến khu ẩn cư của tôi.  
2033. Ngài (đã) đi kinh hành ở trên không trung, tương tợ như thế Ngài 
(đã) phun khói, (đã) chói sáng. Sau khi nhận biết sự vui mừng ở tôi, 
Ngài đã ra đi, mặt hướng phía đông.  
2034. Sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, 
tôi đã cầm lấy bông hoa nāga và đã rải rắc ở con đường (Ngài) đã đi 
qua.  
2035. (Kể từ khi) tôi đã rải rắc bông hoa trước đây một trăm ngàn kiếp, 
do nhờ sự tịnh tín ấy ở trong tâm tôi đã không đi đến khổ cảnh.  
2036. (Trước đây) ba ngàn một trăm kiếp, tôi đã là đức vua Mahāratha, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
2037. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Nāgapupphiya3 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

                                                   
1 Kadambapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kadamba.” 
2 Tiṇasūlaka nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa tiṇasūlaka.” 
3 Nāgapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) nāga.” 
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159. Punnāgapupphiyattherāpadānaṃ  
  

2038. Kānanaṃ vanamogayha vasāmi luddako ahaṃ,  
punnāgaṃ pupphitaṃ disvā buddhaseṭṭhaṃ anussariṃ.  

2039. Taṃ pupphaṃ vicinitvāna1 sugandhaṃ gandhitaṃ subhaṃ,2  
thūpaṃ karitvā puline buddhassa abhiropayiṃ.  

2040. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2041. Ekamhi navute kappe eko āsiṃ tamonudo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2042. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
Itthaṃ sudaṃ āyasmā Punnāgapupphiyo thero imā gāthāyo 

abhāsitthāti.  
Punnāgapupphiyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  

 

--ooOoo-- 
 

160. Kumudadāyakattherāpadānaṃ  
 

2043. Himavantassa avidūre mahājātassaro ahu,  
padumuppalasañchanno puṇḍarīkasamotthaṭo.3  

 

2044. Kukuttho4 nāma nāmena tatthāsiṃ sakuṇo tadā,  
sīlavā buddhisampanno puññāpuññesu kovido.  

 

2045. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
jātassarassāvidūre sañcarittha mahāmuni.  

2046. Jalajaṃ kumudaṃ chetvā5 upanesiṃ mahesino,  
mama saṅkappamaññāya paṭiggahi mahāmuni.  

 

2047. Tañca dānaṃ daditvāhaṃ6 sukkamūlena codito,  
kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.  

 

2048. Soḷaseto kappasate āsuṃ varuṇanāmakā,  
aṭṭha ete janādhipā7 cakkavattī mahabbalā.  

 

2049. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kumudadāyako thero imā gāthāyo 

abhāsitthāti.  
Kumudadāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  

 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
Bandhujīvo tambapupphī vīthi kakkārupupphiyo,  
mandāravo kadambī ca sūlako nāgapupphiyo,  
punnāgo komudī gāthā chappaññāsa pakittitāti.  

 

Bandhujīvakavaggo soḷasamo.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 ocinitvāna - Ma, Syā, PTS. 3 samohito - Syā;      4 kukkuṭo - Syā;     5 bhitvā - Syā;  
2 gandhagandhikaṃ - Syā;      samotato - PTS.        kakudho - PTS.      gahetvā - PTS. 
  gandhagandhitaṃ - PTS.     6 daditvāna - Ma.      7 janā tattha - Syā, PTS. 
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159. Ký Sự về Trưởng Lão Punnāgapupphiya:  
2038. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sống, là người thợ 
săn. Sau khi nhìn thấy cây punnāga đã được trổ hoa, tôi đã tưởng nhớ 
đến đức Phật tối thượng.  
2039. Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngào ngạt ấy. 
Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng lên đức Phật.  
2040. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
2041. (Trước đây) 91 kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
2042. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Punnāgapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

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

160. Ký Sự về Trưởng Lão Kumudadāyaka:  
2043. Ở không xa núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn, 
được che phủ bởi các bông sen đỏ và sen xanh, được tràn ngập bởi các 
bông sen trắng. 
2044. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài chim tên gọi kukuttha, có giới hạnh, 
được thành tựu trí sáng suốt, rành rẽ về phước và tội.  
2045. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đại Hiền Trí đã lai vãng ở không xa hồ nước thiên nhiên.  
2046. Tôi đã ngắt hoa súng trắng mọc ở trong nước và đã dâng đến bậc 
Đại Ẩn Sĩ. Biết được ý định của tôi, bậc Đại Hiền Trí đã thọ nhận.  
2047. Và sau khi đã dâng cúng vật thí ấy, được thúc đẩy bởi nhân tố 
trong sạch, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.  
2048. Trước đây 1600 kiếp, tám vị thống lãnh dân chúng (cùng) tên 
Varuṇa này đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
2049. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Kumudadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

 

Phần Tóm Lược: 
Vị (có hoa) bandhujīvaka, vị có hoa màu nâu đỏ, (vị quét dọn) con 
đường đi, vị có hoa kakkāru, hoa mandārava, vị có hoa kadamba, vị có 
hoa tiṇasūla, vị có hoa nāga, hoa punnāga, vị có hoa komuda; (tổng 
cộng) có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại.  

Phẩm Bandhujīvaka là phẩm thứ mười sáu. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Punnāgapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) punnāga.” 
2 Kumudadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) hoa súng trắng (kumuda).” 




