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XXXVI. SADDASAÑÑAKAVAGGO 
   

351. Saddasaññakattherāpadānaṃ  
 

3140. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,  
tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ devasaṅghapurakkhataṃ.  

 

3141. Catusaccaṃ pakāsentaṃ uddharantaṃ mahājanaṃ,  
assosiṃ madhuraṃ vācaṃ karavīkarutopamaṃ.1  

 

3142. Brahmasarassa munino sikhino lokabandhuno,  
ghose cittaṃ pasādetvā pattomhi āsavakkhayaṃ.  

 

3143. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi pasādassa idaṃ phalaṃ.  

 

3144. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Saddasaññako2 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Saddasaññakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

352. Yavakalāpiyattherāpadānaṃ  
 

3145. Nagare aruṇavatiyā āsiṃ yāvasiko3 tadā,  
panthe disvāna sambuddhaṃ yavakalāpamavatthariṃ.4  

 

3146. Anukampako kāruṇiko sikhī lokagganāyako,  
mama saṅkappamaññāya nisīdi yavasanthare.  

 

3147. Disvā nisinnaṃ vimalaṃ mahājhāyiṃ vināyakaṃ,  
pāmujjaṃ5 janayitvāna tattha kālakato ahaṃ.  

 

3148. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi yavatthāre idaṃ phalaṃ.  

 

3149. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Yavakalāpiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Yavakalāpiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 karavīkarudopamaṃ - Ma, Syā, PTS. 4 yavakalāpam santhariṃ - Ma;   
2 saddasaññiko - Syā.       yavakalāpamapatthariṃ - Syā, PTS. 
3 yavasiko - sabbattha.    5 pāmojjaṃ - Ma, Syā. 
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XXXVI. PHẨM SADDASAÑÑAKA: 
 

351. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka:  
 

3140. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác được vây quanh 
bởi hội chúng chư Thiên.  
 

3141. Trong lúc Ngài đang công bố về bốn Sự Thật (và) đang tiếp độ 
đám đông dân chúng, tôi đã lắng nghe lời nói ngọt ngào tương tợ tiếng 
hót của loài chim karavīka.  
 

3142. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào âm vang giọng nói Phạm 
Thiên của bậc Hiền Trí Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian, tôi đạt 
được sự đoạn tận các lậu hoặc.  
 

3143. 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 niềm tịnh tín.  
 

3144. 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 nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

352. Ký Sự về Trưởng Lão Yavakalāpiya:  
 

3145. Lúc bấy giờ, tôi đã là người trồng lúa mạch ở thành phố 
Aruṇavatī. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác ở đường lộ, tôi đã trải 
xuống bó rơm lúa mạch.  
 

3146. Biết được ý định của tôi, bậc có lòng thương tưởng, đấng Bi Mẫn, 
bậc Lãnh Đạo cao cả của thế gian Sikhī, đã ngồi xuống ở tấm trải bằng 
rơm lúa mạch.  
 

3147. Sau khi nhìn thấy bậc Vô Nhiễm, vị có thiền chứng vĩ đại, đấng 
Hướng Đạo, đã ngồi xuống, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, 
tại nơi ấy tôi đã mệnh chung.  
 

3148. 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 trải thảm 
rơm lúa mạch.  
 

3149. 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 Yavakalāpiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Yavakalāpiya là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Saddasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh (sadda).” 
2 Yavakalāpiya nghĩa là “vị liên quan đến bó rơm (kalāpa) lúa mạch (yava).” 
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353. Kiṃsukapūjakattherāpadānaṃ  
 

3150. Kiṃsukaṃ pupphitaṃ disvā paggahetvāna añjaliṃ,  
buddhaṃ saritvā siddhatthaṃ ākāse abhipūjayiṃ.  

 

3151. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3152. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kiṃsukapūjako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Kiṃsukapūjakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

354. Sakoṭakakoraṇḍadāyakattherāpadānaṃ  
 

3153. Akkantañca padaṃ disvā sikhino lokabandhuno,  
ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā padaseṭṭhaṃ1 avandahaṃ.  

 

3154. Koraṇḍaṃ pupphitaṃ disvā pādapaṃ dharaṇīruhaṃ,  
sakoṭakaṃ2 gahetvāna pade cakkamapūjayiṃ.3 

 

3155. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi padapūjāyidaṃ4 phalaṃ.  

 

3156. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sakoṭakakoraṇḍadāyako5 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Sakoṭakakoraṇḍadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

355. Daṇḍadāyakattherāpadānaṃ  
 

3157. Kānanaṃ vanamogayha veḷuṃ chetvānahaṃ tadā,  
ālambanaṃ gahetvāna6 saṅghassa adadaṃ ahaṃ.  

 

3158. Tena cittappasādena subbate7 abhivādiya,  
ālambanampi datvāna pakkamiṃ8 uttarāmukho. 

 

3159. Catunavute ito kappe yaṃ daṇḍamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi daṇḍadānassidaṃ phalaṃ.  

 

3160. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Daṇḍadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Daṇḍadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 padaṃ seṭṭhaṃ - Syā;    4 budddhapūjāyidaṃ - Syā. 
   padaseyyaṃ - PTS.    5 sakosakakoraṇḍadāyako - Ma. 
2 sakosakaṃ - Ma.     6 karitvāna - Ma. 7 ‘sukhan te’ - PTS. 
3 padacakkaṃ apūjayiṃ - Ma.   8 pakkāmiṃ - Ma, PTS; pakkāmi - Syā. 
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353. Ký Sự về Trưởng Lão Kiṃsukapūjaka:  
3150. Sau khi nhìn thấy cây kiṃsuka đã được trổ hoa, tôi đã chắp tay 
lên. Sau khi suy tưởng về đức Phật Siddhattha, tôi đã cúng dường ở 
không trung.  
3151. (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.  
3152. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Kiṃsukapūjaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

354. Ký Sự về Trưởng Lão Sakoṭakakoraṇḍadāyaka:  
3153. Và sau khi nhìn thấy dấu chân đã bước qua của đấng quyến thuộc 
thế gian Sikhī, tôi đã khoác tấm da dê một bên vai và đã đảnh lễ dấu 
chân tối thượng.  
3154. Sau khi nhìn thấy cây koraṇḍa, một loài thảo mộc mọc ở trên trái 
đất, đã được trổ hoa, tôi đã ngắt một chùm và đã cúng dường ở dấu 
chân có hình bánh xe.  
3155. 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 cúng 
dường dấu chân.  
3156. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Sakoṭakakoraṇḍadāyaka2 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sakoṭakakoraṇḍadāyaka là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
355. Ký Sự về Trưởng Lão Daṇḍadāyaka:  

3157. Lúc bấy giờ, tôi đã đi sâu vào khu rừng hoang rậm và đã đốn cây 
tre. Sau khi cầm lấy thanh đòn ngang, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng.  
3158. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã đảnh lễ các bậc có sự hành trì 
tốt đẹp. Tôi cũng đã dâng cúng thanh đòn ngang, rồi đã ra đi, mặt 
hướng phía bắc.  
3159. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cây gậy trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng cây gậy.  
3160. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Daṇḍadāyaka3 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

                                                   
1 Kiṃsukapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) bông hoa kiṃsuka.” 
2 Sakoṭakakoraṇḍadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) chùm (sakoṭaka) bông 
hoa koraṇḍa.” 
3 Daṇḍadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) cây gậy (daṇḍa).” 
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356. Ambayāgudāyakattherāpadānaṃ  
 

3161. Sataraṃsī nāma sambuddho sayambhū aparājito,  
vuṭṭhahitvā samādhimhā bhikkhāya maṃ upāgami.  

 

3162. Paccekabuddhaṃ disvāna ambayāguṃ adāsahaṃ,1  
vippasannamanaṃ tassa vippasannena cetasā.  

 

3163. Catunavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi ambayāguyidaṃ phalaṃ.  

 

3164. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ambayāgudāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Ambayāgudāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
357. Supuṭakapūjakattherāpadānaṃ  

3165. Divāvihārā nikkhanto vipassī lokanāyako,  
bhikkhāya vicaranto so mama santikamupāgami.2  

 

3166. Tato patīto3 sumano buddhaseṭṭhassa tādino,  
loṇasupuṭakaṃ datvā kappaṃ saggamhi modahaṃ.  

 

3167. Ekanavute ito kappe yaṃ supuṭakamadāsahaṃ,4  
duggatiṃ nābhijānāmi puṭakassa idaṃ phalaṃ.5  

 

3168. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Supuṭakapūjako4 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Supuṭakapūjakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
358. Mañcadāyakattherāpadānaṃ  

 

3169. Vipassino bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,  
ekaṃ mañcaṃ6 mayā dinnaṃ pasannena sapāṇinā.  

 

3170. Hatthiyānaṃ assayānaṃ dibbayānaṃ samajjhagaṃ,  
tena mañcakadānena6 pattomhi āsavakkhayaṃ.  

 

3171. Ekanavute ito kappe yaṃ mañcamadadiṃ6 tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi mañcadānassidaṃ6 phalaṃ.  

 

3172. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mañcadāyako6 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Mañcadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 adāpayiṃ - Syā, PTS.   4 yaṃ puṭakamadāsahaṃ - Ma, Syā.  
2 santikupāgami - Ma.     5 supuṭakass’ idaṃ phalaṃ - PTS. 
3 pītito - Syā, patito - PTS.  6 vaccho, vaccha... - Syā; sajjhaṃ, sajjha... - PTS.  
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356. Ký Sự về Trưởng Lão Ambayāgudāyaka:  
3161. Bậc Giác Ngộ tên Sataraṃsī, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, 
sau khi xuất khỏi định đã đi đến tôi về việc khất thực.  
3162. Sau khi nhìn thấy vị Phật Độc Giác có tâm thanh tịnh, tôi đã dâng 
cúng món cháo xoài đến Ngài với tâm ý trong sạch.  
3163. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây 94 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món cháo xoài.  
3164. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Ambayāgudāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

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

357. Ký Sự về Trưởng Lão Supuṭakapūjaka:  
3165. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī, trong khi lìa khỏi việc nghỉ 
ngơi ban ngày, trong khi đi đó đây về việc khất thực, Ngài đã đi đến gần 
chỗ của tôi.  
3166. Do điều ấy, được sung sướng, có tâm ý vui mừng, tôi đã dâng 
cúng chiếc hộp đựng muối xinh đẹp đến đức Phật tối thượng như thế 
ấy, (và) tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp.  
3167. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc hộp xinh đẹp trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của chiếc hộp.  
3168. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Supuṭakapūjaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

358. Ký Sự về Trưởng Lão Mañcadāyaka:  
3169. Do được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một chiếc giường 
đến đức Thế Tôn Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy.  
3170. Tôi đã đạt được phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di 
chuyển bằng ngựa, phương tiện di chuyển của cõi trời. Do nhờ sự dâng 
cúng cái giường nhỏ ấy, tôi đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc.  
3171. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc giường trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng chiếc giường.  
3172. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Mañcadāyaka3 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

                                                   
1 Ambayāgudāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) cháo (yāgu) xoài (amba).” 
2 Supuṭakapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) chiếc hộp (puṭaka) xinh đẹp 
(su).” 
3 Mañcadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) chiếc giường (mañca).” 
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359. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ  
 
3173. Āruhimha1 tadā nāvaṃ bhikkhu cājīvako cahaṃ,  

nāvāya bhijjamānāya bhikkhu me saraṇaṃ adā.  
 
3174. Ekatiṃse ito kappe yaṃ ca me saraṇaṃ adā,  

duggatiṃ nābhijānāmi saraṇagamane idaṃ phalaṃ.  
 
3175. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Saraṇagamaniyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Saraṇagamaniyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

360. Piṇḍapātikattherāpadānaṃ  
 
3176. Tisso nāmāsi sambuddho vihāsi vipine2 tadā,  

tusitā hi idhāgantvā piṇḍapātamadāsahaṃ.  
 
3177. Sambuddhamabhivādetvā tissaṃ nāma mahāyasaṃ,  

sakaṃ cittaṃ pasādetvā tusitaṃ agamāsahaṃ.  
 
3178. Dvenavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi piṇḍapātassidaṃ phalaṃ.  
 
3179. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Piṇḍapātiko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Piṇḍapātikattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 
Saddasaññī yavasiko kiṃsu koraṇḍapupphiyo,  
ālambano ambayāgu supuṭī mañcadāyako,  
saraṇa piṇḍapāto ca gāthā tāḷīsameva ca.  
 

Saddasaññakavaggo chattiṃsatimo. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 āruhimhā - Syā; āruhamhā - PTS.     2 pavane - Syā, PTS. 
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359. Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya:  
 

3173. Lúc bấy giờ, tôi là đạo sĩ lõa thể. Vị tỳ khưu và tôi đã bước lên 
chiếc thuyền. Trong khi chiếc thuyền đang bị đắm, vị tỳ khưu đã ban 
cho tôi sự nương nhờ.  
 

3174. (Kể từ khi) vị ấy ban cho sự nương nhờ đến tôi trước đây ba mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
đi đến nương nhờ.  
 

3175. 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 Saraṇagamaniya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Saraṇagamaniya là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

360. Ký Sự về Trưởng Lão Piṇḍapātika:  
 

3176. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Tissa đã cư ngụ ở trong khu rừng 
lớn. Sau khi Ngài đã từ chính cõi trời Đẩu Suất về lại nơi đây, tôi đã 
dâng cúng vật thực.  
 

3177. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác có danh vọng lớn lao tên Tissa, sau 
khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi trời Đẩu 
Suất.  
 

3178. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món vật thực.  
 

3179. 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 Piṇḍapātika2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Piṇḍapātika là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Vị có sự suy tưởng về âm thanh, vị trồng lúa mạch, các bông hoa 
kiṃsuka, và bông hoa koraṇḍa, thanh đòn ngang, món cháo xoài, vị có 
chiếc hộp xinh đẹp, vị dâng cúng chiếc giường, sự nương nhờ, và món 
vật thực; (tổng cộng) có bốn mươi câu kệ.  
 

Phẩm Saddasaññaka là phẩm thứ ba mươi sáu. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Saraṇagamaniya nghĩa là “vị liên quan việc đi đến (gamana) nương nhờ (saraṇa), 
tức là đã quy y.” 
2 Piṇḍapātika nghĩa là “vị liên quan đến đồ ăn khất thực (piṇḍapāta).” 
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XXXVII. MANDĀRAVAPUPPHIYAVAGGO 
 

361. Mandāravapupphiyattherāpadānaṃ  
 

3180. Tāvatiṃsā idhāgantvā maṅgalo nāma māṇavo,  
mandāravaṃ gahetvāna vipassissa mahesino.  

 

3181. Samādhinā nisinnassa matthake dhārayiṃ ahaṃ,  
sattāhaṃ dhārayitvāna devalokaṃ punāgamiṃ.  

 

3182. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,1  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3183. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mandāravapupphiyo2 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Mandāravapupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

362. Kakkārupupphiyattherāpadānaṃ  
 

3184. Yāmā devā idhāgantvā gotamaṃ sirivacchasaṃ,3  
kakkārupupphaṃ4 paggayha buddhassa abhiropayiṃ.  

 

3185. Dvenavute ito kappe yaṃ buddhamabhipūjayiṃ,5 
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3186. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kakkārupupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Kakkārupuppiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

363. Bhisamuḷāladāyakattherāpadānaṃ  
 

3187. Phusso nāmāsi6 sambuddho sabbadhammāna pāragū,  
vivekakāmo sappañño7 āgacchi mama santike.  

 

3188. Tasmiṃ cittaṃ pasādetvā mahākāruṇike jine,  
bhisaṃ muḷālaṃ paggayha buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.  

                                                   
1 buddham abhipūjayiṃ - Syā, PTS.   5 pupphamabhipūjayiṃ - Syā.  
2 mandāraviyo - Syā; mandāriyo - PTS.    6 nāmā ti - PTS.  
3 sirivacchayaṃ - Syā.      7 sabbaññū - Ma;  
4 kakkārumālaṃ - Ma; kekkhārupupphaṃ - PTS.     suppañño - PTS.  
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XXXVII. PHẨM MANDĀRAVAPUPPHIYA: 
 

361. Ký Sự về Trưởng Lão Mandāravapupphiya:  
 

3180. Sau khi từ cõi trời Đạo Lợi đi đến nơi đây, người thanh niên tên 
Maṅgala đã cầm lấy bông hoa mandārava dành cho bậc Đại Ẩn Sĩ 
Vipassī.  
 

3181. Tôi đã đặt ở trên đỉnh đầu của (đức Phật) đang ngồi nhập định. 
Sau khi đã duy trì bảy ngày, tôi đã trở về lại thế giới chư Thiên.  
 

3182. (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.  
 

3183. 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 Mandāravapupphiya1 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Mandāravapupphiya là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

362. Ký Sự về Trưởng Lão Kakkārupupphiya:  
 

3184. Sau khi từ cõi trời Dạ Ma đi đến vị Gotama vinh quang và quý 
trọng ở cõi người, tôi đã cầm lấy bông hoa kakkāru và đã dâng lên đức 
Phật.  
 

3185. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
 

3186. 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 Kakkārupupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Kakkārupupphiya là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

363. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisamuḷāladāyaka:  
 

3187. Đấng Toàn Giác tên Phussa là bậc thông suốt về tất cả các pháp. 
Có ước muốn độc cư, bậc Trí Tuệ đã đi đến gần chỗ của tôi.  
 

3188. Sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đấng Đại Bi, bậc Chiến 
Thắng ấy, tôi đã cầm lấy rễ và củ sen rồi đã dâng cúng đến đức Phật tối 
thượng.  

                                                   
1 Mandāravapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) mandārava.” 
2 Kakkārupupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kakkāru.”   
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3189. Dvenavute ito kappe yaṃ bhisamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi bhisadānassidaṃ phalaṃ.  

 

3190. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bhisamuḷāladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Bhisamuḷāladāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

364. Kesarapupphiyattherāpadānaṃ 
 

3191. Vijjādharo tadā āsiṃ himavantamhi pabbate,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ caṅkamantaṃ mahāyasaṃ.  

 

3192. Tīṇi kesaripupphāni1 sīse katvānahaṃ tadā,  
upasaṅkamma sambuddhaṃ vessabhuṃ abhipūjayiṃ.  

 

3193. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3194. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kesarapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Kesarapupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

365. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ  
 

3195. Padumo nāma sambuddho cittakūṭe vasī tadā,  
disvāna tamahaṃ buddhaṃ sayambhuṃ aparājitaṃ.2 

 

3196. Aṅkolaṃ pupphitaṃ disvā ocinitvānahaṃ tadā,  
upagantvāna sambuddhaṃ pūjesiṃ padumaṃ jinaṃ.  

 

3197. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,3  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3198. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Aṅkolapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Aṅkolapupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 kesarapupphāni - Ma, Syā, PTS; kesarupupphāni - Sī Mu.    
2 upagañchahaṃ - Syā; upagacchihaṃ - PTS, Sī Mu.  3 yaṃ kammamakirṃ - Syā. 
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3189. Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ sen trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng củ sen.  
 

3190. 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 Bhisamuḷāladāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Bhisamuḷāladāyaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

364. Ký Sự về Trưởng Lão Kesarapupphiya:  
 

3191. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị thầy về pháp thuật ở núi Hi-mã-lạp. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị có danh vọng lớn lao đang đi 
kinh hành.  
 

3192. Khi ấy, tôi đã đặt ba bông hoa kesarī ở trên đầu, rồi đã đi đến gần 
và đã cúng dường đến bậc Toàn Giác Vessabhū.  
 

3193. 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 cúng 
dường đức Phật.  
 

3194. 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 Kesarapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Kesarapupphiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

365. Ký Sự về Trưởng Lão Aṅkolapupphiya:  
 

3195. Lúc bấy giờ, bậc Giác Ngộ tên Paduma đã sống ở ngọn núi 
Cittakūṭa. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh 
bại ấy.  
 

3196. Sau khi nhìn thấy cây aṅkola đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã thu 
nhặt (bông hoa). Tôi đã đi đến gặp bậc Giác Ngộ và đã cúng dường 
đấng Chiến Thắng Paduma.  
 

3197. (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.  
 

3198. 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 Aṅkolapupphiya3 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Aṅkolapupphiya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Bhisamuḷāladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) rễ (bhisa) và củ sen (muḷāla).” 
2 Kesarapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kesarī.” 
3 Aṅkolapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) aṅkola.” 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 1           Mandāravapupphiyavaggo 

 522

366. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ  
 

3199. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ gacchantaṃ antarāpaṇe,  
kañcanagghiyasaṅkāsaṃ battiṃsavaralakkhaṇaṃ.  

 

3200. Nisajja pāsādavare addasaṃ lokanāyakaṃ,  
kadambapupphaṃ paggayha vipassiṃ abhipūjayiṃ.  

 

3201. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,1  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3202. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kadambapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Kadambapupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

367. Uddālapupphiyattherāpadānaṃ  
 

3203. Anomo2 nāma sambuddho gaṅgākūle vasī tadā,  
uddālakaṃ gahetvāna pūjayiṃ aparājitaṃ.  

 

3204. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3205. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Uddālapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Uddālapupphiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

368. Ekacampakapupphiyattherāpadānaṃ  
 

3206. Upasanto ca3 sambuddho vasatī pabbatantare,  
ekaṃ campakamādāya upagacchiṃ naruttamaṃ.  

 

3207. Pasannacitto sumano paccekamunimuttamaṃ,  
ubhohatthehi paggayha pūjayiṃ aparājitaṃ.  

 

3208. Ekatiṃse ito4 kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3209. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekacampakapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ekacampakapupphiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 buddhamabhipūjayiṃ - Ma.     3 upasanto va - PTS.  
2 sujāto - Syā; anātho - PTS.     4 pañcasaṭṭhimhito - Ma. 
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366. Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya:  
 

3199. Đấng Toàn Giác có màu da vàng chói, tợ như cây cột trụ bằng 
vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ.  
3200. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, tôi đã nhìn thấy 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã cầm lấy bông hoa kadamda và đã 
cúng dường đến đức Phật Vipassī.  
3201. (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. 
3202. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― 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— 

 

367. Ký Sự về Trưởng Lão Uddālapupphiya:  
 

3203. Lúc bấy giờ, đấng Giác Ngộ tên Anoma đã sống ở bờ sông Gaṅgā. 
Sau khi cầm lấy bông hoa uddālaka, tôi đã cúng dường đến bậc không 
bị đánh bại.  
3204. (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.  
3205. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Uddālapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

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

 

368. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacampakapupphiya:  
 

3206. Và bậc Giác Ngộ Upasanta sống ở trong vùng đồi núi. Tôi đã cầm 
lấy một bông hoa campaka và đã đi đến gần bậc Tối Thượng Nhân.  
3207. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bằng hai tay và đã 
cúng dường đến đấng Hiền Trí Độc Giác tối thượng, bậc không bị đánh 
bại.  
3208. (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.  
3209. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Ekacampakapupphiya3 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

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

                                                   
1 Kadambapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kadamba.” 
2 Uddālapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) uddāla.” 
3 Ekacampakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) bông hoa (puppha) 
campaka.” 
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369. Timirapupphiyattherāpadānaṃ  
 

3210. Candabhāgānadītīre anusotaṃ vajāmahaṃ,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ sālarājaṃva phullitaṃ.1  

 

3211. Pasannacitto sumano paccekamunimuttamaṃ,  
gahetvā timiraṃ pupphaṃ matthake okiriṃ ahaṃ.  

 

3212. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3213. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Timirapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Timirapupphiyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

370. Salalapupphiyattherāpadānaṃ  
 

3214. Candabhāgānadītīre ahosiṃ kinnaro tadā,  
tatthaddasaṃ2 devadevaṃ caṅkamantaṃ narāsabhaṃ.  

 

3215. Ocinitvāna salalaṃ pupphaṃ buddhass’ adāsahaṃ,3  
upasiṅghi mahāvīro salalaṃ devagandhikaṃ.  

 

3216. Paṭiggahetvā sambuddho vipassī lokanāyako,  
upasiṅghi mahāvīro pekkhamānassa me sato.4  

 

3217. Pasannacitto sumano vanditvā dipaduttamaṃ,  
añjalimpaggahetvāna puna pabbatamāruhiṃ.  

 

3218. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3219. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Salalapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Salalapupphiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Mandāravañca kakkāru bhisa kesarapupphiyo,   
aṅkolako kadambī ca uddāla ekacampako,  
timiraṃ salalañceva gāthā tāḷīsa eva ca.  
 

Mandāravapupphiyavaggo sattatiṃsatimo. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 pupphitaṃ - Syā.    3 buddhaseṭṭhassadāsahaṃ - Syā. 
2 athaddasaṃ - Syā, PTS.   4 me tadā - Syā; me sadā - PTS.  
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369. Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya:  
 

3210. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa.  
 

3211. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa timira 
và đã rải rắc ở đỉnh đầu đấng Hiền Trí Độc Giác tối thượng.  
 

3212. (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.  
 

3213. 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 Timirapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Timirapupphiya là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

370. Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya:  
 

3214. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở bờ sông Candabhāgā. Tại 
nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu, đang 
đi kinh hành.  
 

3215. Tôi đã thu hái bông hoa salala và đã dâng cúng đến đức Phật. 
Đấng Đại Hùng đã ngửi bông hoa salala có hương thơm của cõi trời.  
 

3216. Sau khi thọ nhận, đấng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
Vipassī, đấng Đại Hùng đã ngửi (bông hoa), trong khi tôi đang nhìn 
xem.  
 

3217. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng 
Nhân. Tôi đã chắp tay lên và đã leo lên ngọn núi lần nữa.  
 

3218. (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.  
 

3219. 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 Salalapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Salalapupphiya là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Bông hoa mandārava, bông hoa kakkāru, củ sen, bông hoa kesara, 
bông hoa aṅkola, vị có bông hoa kadamba, bông hoa uddāla, một bông 
hoa campaka, bông hoa timira, và cả bông hoa salala nữa; (tổng cộng) 
có bốn mươi câu kệ.  

Phẩm Mandāravapupphiya là phẩm thứ ba mươi bảy. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Timirapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) timira.” 
2 Salalapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) salala.” 




