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XXXII. ĀRAKKHADĀYAKAVAGGO 
   

311. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ  
 

2768. Dhammadassissa munino vati kārāpitā mayā,  
ārakkho ca mayā dinno dipadindassa1 tādino.  

 

2769. Aṭṭhārase kappasate yaṃ kammamakariṃ tadā,  
tena kammavisesena2 patto me āsavakkhayo.  

 

2770. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ārakkhadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ārakkhadāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

312. Bhojanadāyakattherāpadānaṃ  
 

2771. Sujāto sālalaṭṭhīva sobhañjanamivuggato,  
indalaṭṭhirivākāse virocati sadā jino.  

 

2772. Tassa devātidevassa vessabhussa mahesino,  
adāsiṃ bhojanamahaṃ vippasannena cetasā.  

 

2773. Taṃ me buddho anumodi sayambhū aparājito,  
‘bhave nibbattamānamhi phalaṃ nibbattatū tava.’3  

 

2774. Ekatiṃse4 ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi bhojanassa idaṃ phalaṃ.  

 

2775. Pañcavīse ito kappe eko āsiṃ amittabho,5  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2776. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bhojanadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Bhojanadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

313. Gatasaññakattherāpadānaṃ  
 

2777. Ākāse ca6 padaṃ natthi ambare anilañjase,  
siddhathaṃ jinamaddakkhiṃ gacchantaṃ tidivaṅgaṇe.7  

 

2778. Anileneritaṃ disvā sammāsambuddhacīvaraṃ,  
vitti me tāvade jātaṃ8 disvāna gamanaṃ mune.9  

                                                   
1 dvipadindassa - Ma.               5 āsiṃ amittako - Ma, Syā; āsi Amittabhā - PTS.  
2 kammāvasesena - Syā, PTS.      6 ākāseva - Ma, Syā, PTS.    7 tidivaṅgaṇaṃ - Syā, PTS. 
3 tavaṃ - PTS.   8 vitti mamāhu tāvade - Ma; vitti me pāhunā tāva - Syā;   
4 ekattiṃse - Ma, Syā.     vitti me tāvade jātā- PTS.     9 muniṃ - Ma.     
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 XXXII. PHẨM ĀRAKKHADĀYAKA: 
 

311. Ký Sự về Trưởng Lão Ārakkhadāyaka:  
 

2768. Hàng rào đã được tôi cho xây dựng đến bậc Hiền Trí 
Dhammadassī. Và sự bảo vệ đã được tôi dâng cúng đến bậc Chúa Tể của 
loài người như thế ấy.  
2769. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám 
trăm kiếp, do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy tôi đã đạt đến sự diệt tận 
các lậu hoặc.  
2770. 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 Ārakkhadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Ārakkhadāyaka là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

312. Ký Sự về Trưởng Lão Bhojanadāyaka:  
 

2771. Đấng Chiến Thắng luôn luôn chiếu sáng tợ như cây sālā non trẻ 
đã được mọc lên tốt đẹp, tợ như cây sobhañjana đã vươn cao, tợ như tia 
sét ở trên bầu trời.  
2772. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng vật thực đến bậc Đại Ẩn Sĩ 
Vessabhū, vị Trời của chư Thiên ấy.  
2773. Đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, đã nói lời tùy hỷ 
về vật (cúng dường) ấy đến tôi rằng: “Trong khi (ngươi) tái sanh vào 
cõi hữu, mong rằng quả báu sanh khởi đến ngươi.” 
2774. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của vật thực.  
2775. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amittabha độc nhất, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
2776. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Bhojanadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Bhojanadāyaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

313. Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka:  
 

2777. Tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng Siddhattha đang di chuyển ở 
khoảng không của cõi trời. Và không có dấu chân (được lưu lại) ở bầu 
trời, ở trên không trung, ở lớp khí quyển.  
2778. Sau khi nhìn thấy sự di chuyển của bậc Hiền Trí và nhìn thấy y 
của đấng Chánh Đẳng Giác bị lay động bởi làn gió, niềm hạnh phúc đã 
lập tức sanh khởi đến tôi.  

                                                   
1 Ārakkhadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) sự bảo vệ (ārakkha).” 
2 Bhojanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) vật thực (bhojana).” 
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2779. Catunavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.  

 

2780. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Gatasaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Gatasaññakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

314. Sattapadumiyattherāpadānaṃ  
 

2781. Nadīkule vasāmahaṃ nesādo nāma brāhmaṇo,  
satapattehi pupphehi sammajjitvāna assamaṃ.  

 

2782. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ siddhatthaṃ lokanāyakaṃ,  
disvā vanena1 gacchantaṃ hāso me upapajjatha.2  

 

2783. Paccuggantvāna sambuddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ,  
assamaṃ atināmetvā jalajaggehi okiriṃ.  

 

2784. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,3  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ4 phalaṃ.  

 

2785. Ito tesattame kappe caturo pādapāvarā,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

2786. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sattapadumiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sattapadumiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

315. Pupphāsanadāyakattherāpadānaṃ  
 

2787. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ sataraṃsiṃ ’va5 bhānumaṃ,  
avidūrena gacchantaṃ siddhatthaṃ aparājitaṃ.  

 

2788. Tassa paccuggamitvāna pavesetvāna assamaṃ,  
pupphāsanaṃ mayā dinnaṃ vippasannena cetasā.  

 

2789. Añjalimpaggahetvāna vedajāto tadā ahaṃ,  
buddhe cittaṃ pasādetvā taṃ kammaṃ6 pariṇāmayiṃ.  

 

2790. Yaṃ me atthi kataṃ puññaṃ sayambhumhaparājite,7  
sabbena tena kusalena vimalo homi sāsane.  

                                                   
1 disvā nabhena - Ma, Sī Mu;    4 buddhasaññāyidaṃ - PTS.  
   disvā ’va vane - PTS.         5 pītaraṃsiṃva - Ma; sataraṃsīva - Syā, PTS. 
2 udapajjatha - PTS.     6 kammantaṃ - Syā, PTS. 
3 abhipūjayiṃ - Syā, PTS.    7 sayambhuṃ aparājite - Syā.  
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2779. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
suy tưởng về đức Phật.  
 

2780. 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 Gatasaññaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

314. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapadumiya:  
 

2781. Tôi là vị Bà-la-môn tên Nesāda sống ở bờ sông. Tôi đã quét dọn 
khu ẩn cư bằng những bông hoa (sen) có trăm cánh.  
 

2782. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha có màu da vàng chói, đang di chuyển qua khu rừng, niềm 
vui đã sanh khởi đến tôi.  
 

2783. Sau khi đi ra tiếp đón bậc Toàn Giác, đấng Trưởng Thượng của 
thế gian, bậc Nhân Ngưu, tôi đã rước (Ngài) về khu ẩn cư và đã rải rắc 
(đến Ngài) với những đóa hoa sen hạng nhất.  
 

2784. (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.  
 

2785. Trước đây bảy mươi ba kiếp, bốn vị (cùng tên) Pādapāvara đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao.  
 

2786. 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 Sattapadumiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Sattapadumiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

315. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphāsanadāyaka:  
 

2787. Đấng Toàn Giác Siddhattha, bậc không bị đánh bại, có màu da 
vàng chói tợ như mặt trời có trăm tia sáng, đang đi ở không xa.  
 

2788. Tôi đã đi ra tiếp đón và đã đưa Ngài đi vào khu ẩn cư. Với tâm ý 
trong sạch, tôi đã dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa.  
 

2789. Khi ấy, tràn đầy niềm phấn khởi tôi đã chắp tay lên. Sau khi làm 
cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã ước nguyện về nghiệp ấy rằng:  
 

2790. “Có phước thiện nào đã được tôi thực hiện ở đấng Tự Chủ bậc 
không bị đánh bại, do nhờ tất cả (các) thiện nghiệp ấy, mong rằng tôi 
được vô nhiễm ở trong Giáo Pháp.”  

                                                   
1 Gatasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật đã đi qua (gata).” 
2 Sattapadumiya nghĩa là “vị liên quan đến bảy (satta) đóa sen hồng (paduma).” 
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2791. Catunavute ito kappe pupphāsanamadaṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi pupphāsanassidaṃ phalaṃ.  

 
2792. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pupphāsanadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Pupphāsanadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

316. Āsanatthavikattherāpadānaṃ  
 
2793. Cetiyaṃ uttamaṃ nāma sikhino lokabandhuno,  

araññe irine1 vane andhāhiṇḍāmahaṃ2 tadā.  
 
2794. Pavanā nikkhamitvāna3 diṭṭhaṃ sīhāsanaṃ mayā,  

ekaṃsaṃ añjaliṃ katvā thavissaṃ4 lokanāyakaṃ.  
 
2795. Divasabhāgaṃ thavitvāna buddhaṃ lokagganāyakaṃ,  

haṭṭho haṭṭhena cittena imaṃ vācamudīrayiṃ.  
 
2796. “Namo te purisājañña namo te purisuttama,  

sabbaññūsi mahāvīra lokajeṭṭha narāsabha.”  
 
2797. Abhitthavitvā sikhinaṃ nimittakaraṇenahaṃ,  

āsanaṃ abhivādetvā pakkāmi5 uttarāmukho.  
 
2798. Ekatiṃse ito kappe santhaviṃ6 vadataṃ varaṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi thomanāya idaṃ phalaṃ.  
 
2799. Sattavīse ito kappe atulyā7 satta assu8 te,  

sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  
 
2800. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Āsanatthaviko9 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Āsanatthavikattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.   
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 irīne - Ma; vivane - Syā, PTS.    6 yaṃ thaviṃ - Ma. 
2 anvāhiṇḍāmahaṃ - Syā.     7 atulā - Ma. 
3 nikkhamantena - Ma, Syā, PTS.    8 āsu - Ma, Syā.  
4 santhaviṃ - Ma, Syā.     9 Āsanasanthaviko - Ma.  
5 pakkāmiṃ - Syā, PTS.    
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2791. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của chỗ ngồi bằng bông hoa.  
 

2792. 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 Pupphāsanadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Pupphāsanadāyaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

316. Ký Sự về Trưởng Lão Āsanatthavika:  
 

2793. Ngôi bảo tháp của đấng quyến thuộc thế gian Sikhī tên là Uttama. 
Lúc bấy giờ, tôi đã mò mẫm lang thang ở trong khu rừng hoang vắng.  
 

2794. Sau khi lìa khỏi khu rừng bao la, tôi đã nhìn thấy ngôi bảo tọa sư 
tử. Tôi đã khoác y một bên vai, đã chắp tay lên, và đã ngợi ca đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian.  
 

2795. Sau khi đã ngợi ca đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, 
hết một khoảng thời gian trong ngày, (tôi đã) trở nên mừng rỡ, với tâm 
mừng rỡ tôi đã thốt lên lời nói này:  
 

2796. “Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Đại Hùng, bạch bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, bạch đấng Nhân Ngưu, Ngài là đấng Toàn Tri.” 
 

2797. Bằng cách lấy Ngài làm đối tượng, tôi đã ngợi ca đức Phật Sikhī 
và đã đảnh lễ ngôi bảo tọa, sau đó tôi đã ra đi, mặt hướng phía Bắc.  
 

2798. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca đấng cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ 
cảnh; điều này là quả báu của việc ca ngợi.  
 

2799. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Atulya ấy đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2800. 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 Āsanatthavika2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Āsanatthavika là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Pupphāsanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) chỗ ngồi (āsana) bằng bông 
hoa (puppha).” 
2 Āsanatthavika nghĩa là “vị ngợi ca (thavika) ngôi bảo tọa (āsana).” 
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317. Saddasaññakattherāpadānaṃ  
 

2801. Sudassano mahāvīro desento amataṃ padaṃ,  
parivuto sāvakehi vasati gharamuttame.  

 

2802. Tāya vācāya madhurāya saṅgaṇhāti1 mahājanaṃ,  
ghoso ca vipulo āsi āsaṃso devamānuse.2  

 

2803. Nigghosasaddaṃ sutvāna siddhatthassa mahesino,  
sadde cittaṃ pasādetvā avandiṃ lokanāyakaṃ.  

 

2804. Catunavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.  

2805. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Saddasaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Saddasaññakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 
 

318. Tiraṃsiyattherāpadānaṃ  
 

2806. Kesariṃ abhijātaṃva aggikkhandhaṃva pabbate,  
obhāsentaṃ disā sabbā3 siddhatthaṃ pabbatantare.  

 

2807. Suriyassa ca ālokaṃ candālokaṃ tatheva ca,  
buddhālokañca disvāna vitti4 me udapajjatha.5 

 

2808. Tayo āloke disvāna buddhañca6 sāvakuttamaṃ,  
ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā santhaviṃ lokanāyakaṃ.  

 

2809. Tayo hi ālokakarā loke lokatamonudā,  
cando ca suriyo cāpi buddho ca lokanāyako.  

 

2810. Opammamupadassetvā7 kittito me mahāmuni,  
buddhassa vaṇṇaṃ kittetvā kappaṃ saggamhi modahaṃ.  

 

2811. Catunavute ito kappe yaṃ buddhamabhikittayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.  

 

2812. Ekasaṭṭhimhito kappe eko ñāṇadharo8 ahu,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2813. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tiraṃsiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Tiraṃsiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.   
--ooOoo-- 

                                                   
1 saṅgaṇhanta - PTS;   3 disāsinnaṃ - Syā.   4 pīti - Syā.   
   saṅgaṇhante - Sī Mu.  5 upapajjatha - Syā, PTS, Sī Mu. 
2 āsīso devamānuse - Ma;  6 sambuddhaṃ - Ma; disvāna - Syā.  
   āsi so devamānuse - Syā;  7 opamaṃ upadassetvā - Syā;     
   sadevamānusena so - PTS.     opamam upadaṃsetvā - PTS.    8 ñāṇavaro - Syā.  
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317. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka:  
 

2801. Trong khi thuyết giảng về vị thế Bất Tử, đấng Đại Hùng có vóc 
dáng tốt đẹp, được tháp tùng bởi các bậc Thinh Văn, cư ngụ ở căn nhà 
tối thượng.  
2802. Bằng lời nói ngọt ngào ấy, Ngài (đã) thu hút đám đông dân 
chúng. Lời giảng đã vang vang và bao quát ở chư Thiên và nhân loại.  
2803. Sau khi lắng nghe âm thanh vang vang của bậc Đại Ẩn Sĩ 
Siddhattha, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh và tôi đã đảnh 
lễ đấng Lãnh Đạo Thế Gian.  
2804. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
suy tưởng về đức Phật.  
2805. 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 Saddasaññaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

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

 

318. Ký Sự về Trưởng Lão Tiraṃsiya:  
 

2806. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật) Siddhattha đang chiếu sáng tất cả 
các phương ở trong vùng đồi núi, tợ như con sư tử đã được sanh ra cao 
quý, tợ như khối lửa ở ngọn núi.  
2807. Sau khi nhìn thấy ánh sáng của đức Phật, ánh sáng của mặt trời, 
và tương tợ như thế ấy ánh sáng của mặt trăng, niềm hạnh phúc đã 
sanh khởi đến tôi.  
2808. Sau khi nhìn thấy ba loại ánh sáng, tôi đã khoác tấm da dê một 
bên vai và đã ngợi ca đức Phật, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Tối 
Thượng của các vị Thinh Văn.  
2809. Bởi vì ở thế gian có ba nguồn ánh sáng xua đuổi bóng tối ở trên 
đời là mặt trăng, mặt trời, và đức Phật đấng Lãnh Đạo Thế Gian.  
2810. Tôi đã trình bày ví dụ so sánh và đã tán dương bậc Đại Hiền Trí. 
Sau khi tán dương vẻ đẹp của đức Phật, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 
kiếp.  
2811. Kể từ khi tôi đã tán dương đức Phật trước đây 94 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán dương.  
2812. Trước đây 61 kiếp, tôi đã là vị độc nhất tên Ñāṇadhara, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
2813. 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 Tiraṃsiya2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  

 

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

                                                   
1 Saddasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh (sadda).” 
2 Tiraṃsiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) nguồn ánh sáng (raṃsi).” 
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319. Kandalipupphiyattherāpadānaṃ  
 

2814. Sindhuyā nadiyā tīre ahosiṃ kassako tadā,  
parakammāyane yutto parabhattaṃ apassito.  

 

2815. Sindhumanucaranto ’haṃ siddhatthaṃ jinamaddasaṃ,  
samādhinā nisinnaṃva1 satapattaṃva pupphitaṃ.  

 

2816. Satta kandalipupphāni2 vaṇṭe chetvānahaṃ tadā,  
matthake abhiropesiṃ buddhassādiccabandhuno.  

 

2817. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ anukūle samāhitaṃ,  
tidhā pabhinnamātaṅgaṃ kuñjaraṃva durāsadaṃ.  

 

2818. Tamahaṃ upagantvāna nipakaṃ bhāvitindriyaṃ,  
añjaliṃ paggahetvāna avandiṃ satthuno ahaṃ.  

 

2819. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2820. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kandalipupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Kandalipupphiyattherassa apadānaṃ navamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

320. Kumudamāliyattherāpadānaṃ  
 

2821. Usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ mahesiṃ vijitāvinaṃ,  
vipassinaṃ mahāvīraṃ abhijātaṃva kesariṃ.  

 

2822. Rathiyaṃ paṭipajjantaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,  
gahetvā kumudaṃ mālaṃ buddhaseṭṭhaṃ samokiriṃ.  

 

2823. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2824. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kumudamāliyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Kumudamāliyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
Uddānaṃ:  

Ārakkhado bhojanado gatasaññī padumiyo,  
pupphāsanī santhaviko saddasaññī tiraṃsiko,  
kandaliko kumudī ca sattapaññāsa gāthakā.  
 

Ārakkhadāyakavaggo battiṃsatimo. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 ca - Syā.  2 sattakaṃ nālipupphāni - Syā; sattakadalipupphāni - PTS.  
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319. Ký Sự về Trưởng Lão Kandalipupphiya:  
2814. Lúc bấy giờ, tôi đã là người nông dân ở bờ sông Sindhu. Tôi bị 
vướng bận trong việc quán xuyến công việc của người khác và (sống) lệ 
thuộc vào vật thực của người khác.  
2815. Trong lúc đi dọc theo sông Sindhu, tôi đã nhìn thấy đấng Chiến 
Thắng Siddhattha đang ngồi thiền định tợ như đóa hoa sen đã nở rộ.  
2816. Khi ấy, tôi đã ngắt bảy bông hoa kandali ở cuống hoa. Tôi đã 
dâng lên ở đỉnh đầu của đức Phật, đấng quyến thuộc của mặt trời.  
2817. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, được định tĩnh trong (đề 
mục) thích hợp, tợ như loài voi mātaṅga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi 
khó mà tiếp cận.  
2818. Sau khi đi đến gần vị (có tính) cẩn trọng có (các) giác quan đã 
được tu tập ấy, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư.  
2819. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường 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.  
2820. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

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

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

320. Ký Sự về Trưởng Lão Kumudamāliya:  
2821. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Đại Hùng Vipassī, vị Anh Hùng ưu tú, 
quý cao, bậc Đại Ẩn Sĩ có sự chinh phục, tợ như con sư tử đã được sanh 
ra cao quý.  
2822. Khi bậc thọ nhận các vật hiến cúng đang bước đi ở đường lộ, tôi 
đã cầm lấy tràng hoa kumuda và đã rải rắc đến đức Phật tối thượng.  
2823. (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.  
2824. 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 Kumudamāliya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

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

 

Phần Tóm Lược: 
Vị dâng cúng sự bảo vệ, vị dâng cúng vật thực, vị có sự suy tưởng về đức 
Phật đã đi qua, vị liên quan đến đóa hoa sen, vị có chỗ ngồi bằng bông 
hoa, vị ca ngợi, vị có sự suy tưởng về âm thanh, ba loại hào quang, vị có 
hoa kandali, vị có hoa kumuda, (tổng cộng) có năm mươi bảy câu kệ.  

Phẩm Ārakkhadāyaka là phẩm thứ ba mươi hai. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Kumudamāliya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mālā) kumuda.” 




