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XXIII. ĀLAMBANADĀYAKAVAGGO 
 

221. Ālambanadāyakattherāpadānaṃ  
 

2373. Atthadassissa1 bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,  
ālambanaṃ mayā dinnaṃ dipadindassa2 tādino.  

 

2374. Dharaṇiṃ paṭipajjāmi vipulaṃ sāgarapparaṃ,3  
pāṇesu ca issariyaṃ vattemi vasudhāya ca.  

 

2375. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

2376. Ito dvesaṭṭhikappamhi tayo āsiṃsu khattiyā,  
ekāpassitanāmā4 te cakkavattī mahabbalā.  

 

2377. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ālambanadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ālambanadāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

222. Ajinadāyakattherāpadānaṃ  
 

2378. Ekatiṃse5 ito kappe gaṇasatthā ahosahaṃ,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ.  

 

2379. Cammakhaṇḍaṃ mayā dinnaṃ sikhino lokabandhuno,  
tena kammena dipadinde lokajeṭṭhe narāsabhe.6  

 

2380. Sampattiṃ anubhotvāna kilese jhāpayiṃ ahaṃ,  
dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.  

 

2381. Ekatiṃse ito kappe ajinaṃ yamadās’ ahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi ajinassa idaṃ phalaṃ.  

 

2382. Ito pañcamake7 kappe rājā āsiṃ sudāyako,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2383. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ajinadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ajinadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 atthadassi - PTS. 4 ekādassitanāmā - Syā.   5 ekattiṃse - Ma, Syā. 
2 dvipadindassa - Ma.  6 d(v)ipadinda lokajeṭṭha narāsabha - Ma, Syā, PTS. 
3 sāgarambaraṃ - PTS.   7 paññāsake - Syā.  
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XXIII. PHẨM ĀLAMBANADĀYAKA: 
 

221. Ký Sự về Trưởng Lão Ālambanadāyaka:  
 

2373. Vật tựa (lưng) đã được tôi dâng cúng đến đức Thế Tôn Atthadassī, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, bậc Chúa Tể của loài người 
như thế ấy.  
 

2374. Tôi cai quản trái đất bao la bao gồm biển cả và tôi thực hiện 
quyền lãnh đạo đối với các sanh mạng ở trên trái đất.  
 

2375. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tam minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được 
thực hành.  
 

2376. Trước đây sáu mươi hai kiếp, ba vị Sát-đế-lỵ (cùng) tên 
Ekāpassita ấy đã là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2377. 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 Ālambanadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Ālambanadāyaka là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

222. Ký Sự về Trưởng Lão Ajinadāyaka:  
 

2378. Trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi đã là bậc thầy của đám đông. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng.  
 

2379. 2380. Mảnh da thú đã được tôi dâng cúng đến đấng quyến thuộc 
của thế gian Sikhī. Nhờ vào việc làm ấy ở đấng Chúa Tể của loài người, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự 
thành tựu, tôi đã thiêu đốt các phiền não. Tôi duy trì thân mạng cuối 
cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác. 
 

2381. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tấm da dê trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tấm da 
dê.  
 

2382. Trước đây vào kiếp thứ năm, tôi đã là đức vua Sudāyaka, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

2383. 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 Ajinadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

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

                                                   
1 Ālambanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) vật tựa lưng (ālambana).” 
2 Ajinadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tấm da dê (ajina).” 
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223. Dvirataniyattherāpadānaṃ1  
 

2384. Migaluddo2 pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ.  

 

2385. Maṃsapesi mayā dinnā vipassissa mahesino,  
sadevakasmiṃ lokasmiṃ issaraṃ kārayāmahaṃ.  

 

2386. Iminā maṃsadānena ratanaṃ nibbattate mama,  
duve ’me ratanā loke diṭṭhadhammassa pattiyā.  

 

2387. Tehaṃ sabbe anubhomi maṃsadānassa sattiyā,  
gattañca mudukaṃ mayhaṃ paññā nipuṇavedinī.3  

 

2388. Ekanavute ito4 kape yaṃ maṃsamadadiṃ ahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi maṃsadānassidaṃ phalaṃ.  

 

2389. Ito catutthake kappe eko āsiṃ janādhipo,  
mahārohitanāmo so cakkavattī mahabbalo.  

 

2390. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Dvirataniyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Dvirataniyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

(Dasamaṃ bhāṇavāraṃ). 
 

--ooOoo-- 
 

224. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ  
 

2391. Siddhatthassa bhagavato vedi kārāpitā5 mayā,  
ārakkho ca mayā dinno sugatassa mahesino.  

 

2392. Tena kammavisesena na passe6 bhayabheravaṃ,  
kuhiñci upapannassa tāso mayhaṃ na vijjati.  

 

2393. Catunavute ito7 kappe yaṃ vediṃ kārayiṃ ahaṃ,8  
duggatiṃ nābhijānāmi vedikāya idaṃ phalaṃ.  

 

2394. Ito chaṭṭhamhi kappamhi apassenasanāmako,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2395. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ārakkhadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ārakkhadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 --ooOoo-- 

                                                   
1 dverataniya - Ma, Syā, PTS. 4 ekanavutito - Ma. 7 catunnavutito - Ma. 
2 migaluddho - Syā.   5 vedikā kāritā - Syā. 8 pure - Ma, Syā. 
3 nipuṇavedanī - Ma.  6 na passiṃ - Ma. 
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223. Ký Sự về Trưởng Lão Dvirataniya:  
 

2384. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, vị thọ nhận các 
vật hiến cúng.  
 

2385. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassī một lát thịt. Tôi được 
thiết lập làm vị chúa tể ở thế gian luôn cả chư Thiên.  
 

2386. Do nhờ sự dâng cúng lát thịt này, châu báu sanh lên cho tôi. Hai 
loại châu báu này ở thế gian đưa đến sự thành tựu của đời hiện tại.  
 

2387. Tôi thọ hưởng tất cả các thứ ấy nhờ vào năng lực của sự dâng 
cúng lát thịt. Thân thể của tôi mềm mại, trí tuệ của tôi có sự nhận biết 
vi tế.  
 

2388. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng lát thịt trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng lát thịt.  
 

2389. Trước đây vào kiếp thứ tư, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng. Vị ấy tên là Mahārohita, là đấng Chuyển Luân Vương có oai 
lực lớn lao.  
 

2390. 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 Dvirataniya1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Dvirataniya là phần thứ ba. 
 

(Tụng phẩm thứ mười). 
 

--ooOoo-- 
 

224. Ký Sự về Trưởng Lão Ārakkhadāyaka:  
 

2391. Tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn đến đức Thế Tôn Siddhattha. 
Và tôi đã dâng cúng sự bảo vệ đến đấng Thiện Thệ, bậc Đại Ẩn Sĩ.  
 

2392. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy, tôi không nhìn thấy sự kinh 
hoàng và sựhãi sợ. Khi được sanh lên ở bất cứ đâu, sự run sợ của tôi là 
không được biết đến.  
 

2393. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của vòng rào chắn.  
 

2394. Trước đây vào kiếp thứ sáu, (tôi đã là) vị tên Apassena, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

2395. 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 Ārakkhadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

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

                                                   
1 Dvirataniya nghĩa là “vị liên quan đến hai (dvi) loại châu báu (ratana).” 
2 Ārakkhadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) sự bảo vệ (ārakkha).” 
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225. Avyādhikattherāpadānaṃ1  
 

2396. Vipassissa bhagavato aggisālamadāsahaṃ,  
vyādhitānañca āvāsaṃ uṇhodakapaṭiggahaṃ.  

 

2397. Tena kammena yaṃ mayhaṃ attabhāvo sunimmito,  
vyādhāhaṃ nābhijānāmi puññakammassidaṃ phalaṃ.  

 

2398. Ekanavute ito kappe yaṃ sālamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi aggisālāyidaṃ phalaṃ.  

 

2399. Ito sattamake kappe eko ’siṃ aparājito,2  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2400. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Avyādhiko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Avyādhikattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

226. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ3  
 

2401. Nārado iti me nāmaṃ kassapo iti maṃ vidū,  
addasaṃ samaṇānaggaṃ vipassiṃ devasakkataṃ.  

 

2402. Anubyañjanadharaṃ buddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,  
aṅkolapupphaṃ4 paggayha buddhassa abhiropayiṃ.  

 

2403. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,5   
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2404. Catusattatito kappe romaso nāma khattiyo,  
āmuttamālābharaṇo sayoggabalavāhano.  

 

2405. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Aṅkolapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Aṅkolapupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 abyādhika - Ma.     4 vakulapupphaṃ - Syā;             
2 eko āsiṃ narādhipo - Syā.        caṅkolapupphaṃ - PTS. 
3 vakulapupphiya - Syā; caṅkolapupphiya - PTS.   5 abhiropayiṃ - Syā.  
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225. Ký Sự về Trưởng Lão Avyādhika:  
 

2396. Tôi đã dâng cúng đến gian nhà sưởi ấm đến đức Thế Tôn Vipassī, 
chỗ trú ngụ và bình chứa nước nóng đến những người bị bệnh.  
 

2397. Do việc làm ấy, thân thể của tôi đã được tạo thành tốt đẹp, tôi 
không còn biết đến bệnh tật; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện.  
 

2398. Kể từ khi tôi đã dâng cúng gian nhà trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của gian nhà 
sưởi ấm.  
 

2399. Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị tên Aparājita độc nhất, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2400. 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 Avyādhika1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Avyādhika là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

226. Ký Sự về Trưởng Lão Aṅkolapupphiya:  
 

2401. Nārada là tên của tôi, (mọi người) biết đến tôi là Kassapa. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật Vipassī, vị đứng đầu trong số các Sa-môn, được chư 
Thiên tôn kính.  
 

2402. Đức Phật có các tướng mạo phụ là vị thọ nhận các vật hiến cúng. 
Tôi đã cầm lấy bông hoa aṅkola và đã dâng lên đức Phật.  
 

2403. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
 

2404. Trước đây bảy mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Romasa, 
có sự trang sức với ngọc trai và tràng hoa, có binh lực và phương tiện di 
chuyển xứng đáng.  
 

2405. 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 Aṅkolapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

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

                                                   
1 Avyādhika nghĩa là “vị không có bệnh tật (vyādhi).” 
2 Aṅkolapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) aṅkola.” 
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227. Sovaṇṇavaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ  
 

2406. Uyyānabhūmiṃ niyyanto addasaṃ lokanāyakaṃ,  
vaṭaṃsakaṃ gahetvāna sovaṇṇaṃ sādhunimmitaṃ.  

 

2407. Sīghaṃ tato1 samoruyha2 hatthikkhandhagato ahaṃ,  
buddhassa abhiropesiṃ sikhino lokabandhuno.  

 

2408. Ekatiṃse3 ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,4  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ5 phalaṃ.  

 

2409. Sattavīse ito kappe eko āsiṃ janādhipo,  
mahāpatāpanāmena6 cakkavattī mahabbalo.  

 

2410. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sovaṇṇavaṭaṃsakiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Sovaṇṇavaṭaṃsakiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

228. Miñjavaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ  
 

2411. Nibbute lokanāthamhi sikhimhi vadataṃ vare,  
vaṭaṃsakehi ākiṇṇaṃ bodhipūjamakāsahaṃ.  

 

2412. Ekatiṃse3 ito kappe yaṃ pūjamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi bodhipūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2413. Ito chabbīsatikappe ahuṃ7 meghabbhanāmako,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2414. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Miñjavaṭaṃsakiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Miñjavaṭaṃsakiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

229. Sukatāveliyattherāpadānaṃ  
 

2415. Asito nāma nāmena mālākāro ahuṃ7 tadā,  
āvelaṃ paggahetvāna rañño dātuṃ vajāmahaṃ.  

 

2416. Asampattamhi8 rājānaṃ addasaṃ sikhināyakaṃ.  
haṭṭho haṭṭhena cittena buddhassa abhiropayiṃ.  

 

2417. Ekatiṃse3 ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 gato - Syā.  4 pupphamabhiropayiṃ - Ma, Syā. 5 pupphapūjāyidaṃ - Ma.  
2 samāruyha - Ma, Syā.     6 ahu - Syā.   7 mahāpatāpo nāmena - Syā.  
3 ekattiṃse - Ma, Syā.     8 ahaṃ - Ma, Syā. 9 asampattomhi - Ma, Syā, PTS. 
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227. Ký Sự về Trưởng Lão Sovaṇṇavaṭaṃsakiya: 
  

2406. Trong khi đi ra khu vực vườn hoa, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian. Tôi đã cầm lấy vòng hoa đội đầu bằng vàng được kiến 
tạo khéo léo.  
2407. Cỡi trên lưng của con voi, tôi đã mau chóng từ nơi ấy leo xuống 
và đã dâng lên đức Phật Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian.  
2408. (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.  
2409. Trước đây 27 kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân chúng 
tên Mahāpatāpa, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
2410. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sovaṇṇavaṭaṃsakiya1 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Sovaṇṇavaṭaṃsakiya là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

228. Ký Sự về Trưởng Lão Miñjavaṭaṃsakiya:  
 

2411. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian Sikhī, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng, đã Niết Bàn, tôi đã thực hiện việc cúng dường cội Bồ Đề 
với những vòng hoa đội đầu được xếp đặt các nơi.  
2412. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc cúng dường trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường cội Bồ Đề.  
2413. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là vị tên Meghabbha, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
2414. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Miñjavaṭaṃsakiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Miñjavaṭaṃsakiya là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

229. Ký Sự về Trưởng Lão Sukatāveliya:  
 

2415. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Asita. Sau khi chọn 
lấy vòng hoa đội đầu, tôi đã ra đi để dâng lên đức vua.  
2416. Khi chưa gặp được đức vua, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo 
Sikhī. Được mừng rỡ, tôi đã dâng (vòng hoa) lên đức Phật với tâm 
mừng rỡ.  
2417. (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.  

                                                   
1 Sovaṇṇavaṭaṃsakiya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (vaṭaṃsaka) 
bằng vàng (sovaṇṇa).” 
2 Miñjavaṭaṃsakiya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (vaṭaṃsaka) bằng 
ruột cây (miñja).” 
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2418. Pañcavīse ito kappe rājāhosiṃ1 mahabbalo,  
vebhāro2 nāma nāmena cakkavattī mahabbalo.  

 

2419. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sukatāveliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sukatāveliyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

230. Ekavandiyattherāpadānaṃ3  
 

2420. Usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ vessabhuṃ vijitāvinaṃ,  
pasannacitto sumano buddhaseṭṭhaṃ avandi ’haṃ.4  

 

2421. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi vandanāya idaṃ phalaṃ.  

 

2422. Catuvīsatikappamhi vigatānandanāmako,5  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2423. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekavandiyo3 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ekavandiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Ālambanañca ajinaṃ maṃsadārakkhadāyako.  
avyādhi aṅkolaṃ6 soṇṇaṃ miñjaṃ āvelavandanaṃ.  
pañcapaññāsa gāthāyo gaṇitā atthadassihi.  
 

Ālambanadāyakavaggo tevīsatimo.  
 

--ooOoo-- 
 

XXIV. UDAKĀSANAVAGGO 
 

231. Udakāsanadāyakattherāpadānaṃ  
 

2424. Ārāmadvārā nikkhamma phalakaṃ santhariṃ ahaṃ,  
udakañca upaṭṭhāsiṃ uttamatthassa pattiyā.  

 

2425. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi āsane codake phalaṃ.  

 

2426. Ito paṇṇarase kappe abhisāmasamavhayo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

                                                   
1 homi - Syā; hosi - PTS.         3 ekavandaniya - Ma, Syā.       5 vikatānanda - Ma.          
2 dvebhāro - PTS.            4 avandahaṃ - Ma. 6 vakula - Syā, caṅkolaṃ - PTS. 
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2418. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao tên 
Vebhāra, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2419. 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 Sukatāveliya1 đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Sukatāveliya là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

230. Ký Sự về Trưởng Lão Ekavandiya:  
 

2420. Đấng Anh Hùng Vessabhū là bậc ưu tú, quý cao trong số các vị 
thắng trận. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ đức Phật tối 
thượng.  
 

2421. 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 đảnh lễ.  
 

2422. (Trước đây) 24 kiếp, (tôi đã là) vị tên Vigatānanda, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

2423. 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 Ekavandiya2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Ekavandiya là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Vật tựa (lưng), tấm da dê, vị dâng cúng thịt, vị thí chủ về sự bảo vệ, sự 
không bị bệnh, (bông hoa) aṅkola, (vòng hoa) vàng, (vòng hoa) ruột 
cây, vòng hoa đội đầu, và sự đảnh lễ; (tổng cộng) có năm mươi lăm câu 
kệ đã được tính đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích.  
 

Phẩm Ālambanadāyaka là phẩm thứ hai mươi ba. 
 

--ooOoo-- 
 
 

XXIV. PHẨM UDAKĀSANA: 
 

231. Ký Sự về Trưởng Lão Udakāsanadāyaka:  
 

2424. Sau khi đi ra khỏi cổng của tu viện, tôi đã trải ra tấm ván. Và tôi 
đã phục vụ nước nhằm đạt đến mục đích tối thượng.  
 

2425. 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 ở (sự bố thí) 
chỗ ngồi và nước.  
 

2426. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị có tên Abhisāma, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  

                                                   
1 Sukatāveliya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (āveli) đã được làm (kata) 
khéo léo (su).” 
2 Ekavandiya nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) đảnh lễ (vandana).” 
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2427. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Udakāsanadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Udakāsanadāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

232. Bhājanadāyakattherāpadānaṃ1  
 

2428. Nagare bandhumatiyā kumbhakāro ahaṃ tadā,  
bhājanaṃ anupālesiṃ bhikkhusaṅghassa tāvade.  

 

2429. Ekanavute ito kappe bhājanaṃ anupālayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi bhājanassa idaṃ phalaṃ.  

 

2430. Tepaññāse ito kappe anantajāli nāmako,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2431. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bhājanadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Bhājanadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

233. Sālapūpiyattherāpadānaṃ2 
 

2432. Aruṇavatiyā nagare ahosiṃ pūpiko3 ahaṃ,  
mama dvārena gacchantaṃ sikhinaṃ addasaṃ jinaṃ.  

 

2433. Buddhassa pattaṃ paggayha sālapūpaṃ4 adāsahaṃ,  
sammaggatassa buddhassa vippasannena cetasā.  

 

2434. Ekatiṃse ito kappe yaṃ khajjakamadāsahaṃ,5  
duggatiṃ nābhijānāmi sālapūpassidaṃ6 phalaṃ.  

 

2435. Ito cuddasakappamhi ahosiṃ amitañjalo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2436. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sālapūpiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sālapūpiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 bhājanapālaka - Ma, PTS.        3 pūviko - Syā, PTS.    4 sālapupphaṃ - Syā, Ma, PTS. 
2 sālapupphiya - Ma, Syā, PTS.    6 sālapupphassidaṃ - Ma, Syā, PTS.  
5 pupphamabhidāsahaṃ - Ma, Syā; khajjaṃ abhidās’ ahaṃ - PTS. 
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2427. 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 Udakāsanadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Udakāsanadāyaka là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

232. Ký Sự về Trưởng Lão Bhājanadāyaka:  
 

2428. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ làm gốm ở thành phố 
Bandhumatī. Trong khi ấy tôi đã cung cấp bát đĩa đến Hội Chúng tỳ 
khưu.  
 

2429. (Kể từ khi) tôi đã cung cấp bát đĩa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của (việc dâng 
cúng) bát đĩa.  
 

2430. Trước đây năm mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Anantajāli, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

2431. 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 Bhājanadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Bhājanadāyaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

233. Ký Sự về Trưởng Lão Sālapūpiya:  
 

2432. Tôi đã là người bán bánh ngọt ở thành phố Aruṇavatī. Tôi đã 
nhìn thấy đấng Chiến Thắng Sikhī đang đi ngang qua cánh cửa của tôi.  
 

2433. Với tâm ý trong sạch, tôi đã nhận lấy bình bát của đức Phật và đã 
dâng cúng bánh ngọt sālā đến đức Phật, bậc đã đi đến đạo lộ chân 
chánh.  
 

2434. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng vật thực cứng trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bánh 
ngọt sālā.  
 

2435. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là vị Amitañjala, là đấng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

2436. 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 Sālapūpiya3 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

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

                                                   
1 Udakāsanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) nước (udaka) và chỗ ngồi 
(āsana).” 
2 Bhājanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) bát đĩa (bhājana).” 
3 Sālapūpiya nghĩa là “vị liên quan đến bánh ngọt (pūpa) sālā.” 




