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XXXVIII. BODHIVANDAKAVAGGO 
 

371. Bodhivandakattherāpadānaṃ  
 

3220. Pāṭaliṃ haritaṃ1 disvā pādapaṃ dharaṇīruhaṃ,  
ekaṃsaṃ añjaliṃ katvā avandiṃ pāṭaliṃ ahaṃ.  

 

3221. Añjaliṃ paggahetvāna garuṃ katvāna mānasaṃ,  
antosuddhaṃ bahisuddhaṃ suvimuttamanāsavaṃ.  

 

3222. Vipassiṃ lokamahitaṃ karuṇāñāṇasāgaraṃ,  
sammukhā viya sambuddhaṃ avandiṃ pāṭaliṃ ahaṃ.  

 

3223. Ekanavute ito kappe yaṃ bodhimabhivand’ ahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi vandanāya idaṃ phalaṃ.  

 

3224. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bodhivandako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Bodhivandakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

372. Pāṭalipupphiyattherāpadānaṃ  
 

3225. Vipassī nāma bhagavā sayambhū aggapuggalo,  
purakkhato sasissehi bandhumaṃ pāvisī jino.2 

 

3226. Tīṇi pāṭalipupphāni ucchaṅge ṭhapitāni me,  
sīsaṃ nahātukāmova3 nadītitthaṃ4 agacch’ ahaṃ.  

 

3227. Nikkhamma bandhumatiyā addasaṃ lokanāyakaṃ,  
indīvaraṃva jalitaṃ ādittaṃva hutāsanaṃ.  

 

3228. Vyagghūsabhaṃva pavaraṃ abhijātaṃva kesariṃ,  
gacchantaṃ samaṇān’ aggaṃ bhikkhusaṅghapurakkhataṃ.  

 

3229. Tasmiṃ pasanno sugate kilesamaladhovane,  
gahetvā tīṇi pupphāni buddhaseṭṭhamapūjayiṃ.  

 

3230. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3231. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pāṭalipupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Pāṭalipupphiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 jalitaṃ - Syā.       3 nhāyitukāmova - Ma;  4 nadītīraṃ - Syā.  
2 pāvisi bandhumaṃ jino - Ma.        n(a)hāyitukāmo ’haṃ - Syā, PTS. 
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XXXVIII. PHẨM BODHIVANDAKA: 
 

371. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhivandaka:  
3220. Sau khi nhìn thấy cây pāṭalī, một loài thảo mộc mọc ở trên trái 
đất, được xanh tươi, tôi đã đắp y một bên vai, chắp tay lên, và đã đảnh 
lễ cây pāṭalī.  
3221. Tôi đã chắp tay lên và thể hiện tâm ý cung kính đến bậc trong 
sạch bên trong, trong sạch bên ngoài, đã khéo được giải thoát, không 
còn lậu hoặc.  
3222. Tôi đã đảnh lễ cây pāṭalī tợ như (đảnh lễ) đấng Toàn Giác 
Vipassī, bậc được thế gian tôn sùng, là đại dương về lòng bi mẫn và trí 
tuệ, đang ở trước mặt.  
3223. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ cội Bồ Đề trước đây 91 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đảnh lễ.  
3224. 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 Bodhivandaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bodhivandaka là phần thứ nhất. 
--ooOoo-- 

372. Ký Sự về Trưởng Lão Pāṭalipupphiya:  
3225. Đức Thế Tôn tên Vipassī là đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả. Được 
tháp tùng bởi những người học trò của mình, đấng Chiến Thắng đã đi 
vào thành Bandhuma.  
3226. Tôi đã đặt ba bông hoa pāṭalī vào lòng của tôi. Chính vì có ý định 
gội đầu, tôi đã đi đến bến tàu ở dòng sông.  
3227. Sau khi đi ra khỏi thành Bandhumatī, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như 
là ngọn lửa tế thần.  
3228. Tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được 
sanh ra cao quý, đấng Cao Quý trong số các vị Sa-môn dẫn đầu Hội 
Chúng tỳ khưu đang bước đi.  
3229. Được tịnh tín ở đấng Thiện Thệ, bậc có sự rửa sạch các cấu uế ô 
nhiễm ấy, tôi đã cầm lấy ba bông hoa và đã cúng dường đến đức Phật 
tối thượng.  
3230. (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.  
3231. 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 Pāṭalipupphiya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

                                                   
1 Bodhivandaka nghĩa là “vị đảnh lễ (vandaka) cội cây Bồ Đề (bodhi).” 
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373. Ti-uppalamāliyattherāpadānaṃ  
 

3232. Candabhāgānadītīre ahosiṃ vānaro tadā,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ nisinnaṃ pabbatantare.  

 

3233. Obhāsentaṃ disā sabbā sālarājaṃva phullitaṃ,   
lakkhaṇabyañjanūpetaṃ disvā attamano1 ahaṃ. 

 

3234. Udaggacitto sumano pītiyā haṭṭhamānaso,  
tīṇi uppalapupphāni matthake abhiropayiṃ.  

 

3235. Pūjayitvāna pupphāni phussassāhaṃ2 mahesino,  
sagāravo bhavitvāna pakkāmiṃ uttarāmukho.  

 

3236. Gacchanto paṭikuṭiko vippasannena cetasā,  
selantare patitvāna pāpuṇiṃ jīvitakkhayaṃ.  

 

3237. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā purimaṃ jātiṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 

3238. Satānaṃ tīṇikkhattuñca devarajjamakārayiṃ,  
satānaṃ pañcakkhattuñca cakkavattī ahos’ ahaṃ.  

 

3239. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3240. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ti-uppalamāliyo3 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ti-uppalamāliyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

374. Paṭṭipupphiyattherāpadānaṃ  
 

3241. Yadā nibbāsi4 sambuddho mahesī padumuttaro,  
samāgamma janā sabbe sarīraṃ nīharanti te.  

 

3242. Nīharante sarīramhi vajjamānāsu bherisu,  
pasannacitto sumano paṭṭipupphaṃ apūjayiṃ.5 

 

3243. Satasahasse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi sarīrapūjite phalaṃ.  

                                                   
1 disvānattamano - Ma.    3 tīṇuppalamāliyo - Ma, Syā, PTS. 
2 phussassāpi - Syā;    4 nibbāyi - Ma, Syā, PTS.  
   phussassātha - PTS.    5 paṭṭipupphamabhipūjayiṃ - Syā, Sī Mu. 
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373. Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamāliya:  
 

3232. Lúc bấy giờ, tôi đã là con khỉ ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang ngồi ở trong vùng đồi núi.1  
 

3233. (Đức Phật) đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như cây 
sālā chúa đã được trổ hoa. Sau khi nhìn thấy bậc hội đủ các tướng mạo 
chính và phụ, tôi đã trở nên hoan hỷ.  
 

3234. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, có tâm ý mừng rỡ vì phỉ lạc, 
tôi đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đầu.  
 

3235. Sau khi cúng dường các bông hoa đến bậc Đại Ẩn Sĩ Phussa, sau 
khi thể hiện sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc.  
 

3236. Trong khi đang cúi mình ra đi với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi 
xuống ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sống.  
 

3237. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ cuộc sống trước đây, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi.  
 

3238. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đã trở thành 
đấng Chuyển Luân Vương năm trăm lần.  
 

3239. (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.  
 

3240. 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 Ti-uppalamāliya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Ti-uppalamāliya là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

374. Ký Sự về Trưởng Lão Paṭṭipupphiya:  
 

3241. Vào lúc đấng Toàn Giác, bậc Đại Ẩn Sĩ Padumuttara đã Niết Bàn, 
tất cả dân chúng đã tụ hội lại và họ đã di chuyển nhục thân (của Ngài). 
 

3242. Trong khi nhục thân đang được di chuyển, trong khi các chiếc 
trống đang được vang lên, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng 
dường bông hoa paṭṭi.  
 

3243. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; (điều này) là quả báu ở việc đã 
cúng dường nhục thân (đức Phật).  

                                                   
1 Nội dung ký sự này tương tợ như ký sự 342 về trưởng lão Ti-uppalamāliya.  
2 Ti-uppalamāliya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa (mālā) gồm ba (ti) đóa sen 
xanh (uppala).” 
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3244. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3245. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3246. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Paṭṭipupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Paṭṭipupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

375. Sattapaṇṇiyattherāpadānaṃ  
 

3247. Sumano nāma sambuddho uppajji lokanāyako,  
pasannacitto sumano sattapaṇṇimapūjayiṃ.  

 

3248. Satasahasse ito kappe sattapaṇṇimapūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi sattapaṇṇissidaṃ phalaṃ.1  

 

3249. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa2 santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3250. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3251. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sattapaṇṇiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sattapaṇṇiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

376. Gandhamuṭṭhiyattherāpadānaṃ  
 

3252. Citake karīyamāne3 nānāgandhe samāhaṭe,4  
pasannacitto sumano gandhamuṭṭhimapūjayiṃ.  

 

3253. Satasahasse ito kappe citakaṃ yaṃ apūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi citapūjāyidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 sattapaṇṇipūjāyidaṃ phalaṃ - Ma, Syā, PTS.   
2 mama buddhassa - Syā.   
3 citake kayiramāne - Syā; citesu kiramānesu - PTS.  
4 samāhate - Ma; samāgate - Syā, PTS. 
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3244. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.  
 

3245. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

3246. 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 Paṭṭipupphiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Paṭṭipupphiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

375. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapaṇṇiya:  
 

3247. Bậc Toàn Giác tên Sumana, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, đã hiện 
khởi. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bông hoa thất 
diệp.  
 

3248. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa thất diệp trước đây một 
trăm ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của bông hoa thất diệp.  
 

3249. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.  
 

3250. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

3251. 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 Sattapaṇṇiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Sattapaṇṇiya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

376. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamuṭṭhiya:  
 

3252. Khi giàn hỏa thiêu đang được thực hiện và khi vật thơm các loại 
được đặt vào, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường một 
nắm tay vật thơm.  
 

3253. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường giàn hỏa thiêu trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc cúng dường lễ hỏa táng.  

                                                   
1 Paṭṭipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) paṭṭi.” 
2 Sattapaṇṇiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa thất diệp (sattapaṇṇa).” 
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3254. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa1 santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3255. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3256. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Gandhamuṭṭhiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Gandhamuṭṭhiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

377. Citakapūjakattherāpadānaṃ  
 

3257. Parinibbute bhagavati jalajuttama nāmake,  
āropitamhi citake sālapupphamapūjayiṃ.  

 

3258. Satasahasse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,2  
duggatiṃ nābhijānāmi citapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3259. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa3 santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3260. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3261. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Citakapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Citakapūjakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

378. Sumanatālavaṇṭiyattherāpadānaṃ  
 

3262. Siddhatthassa bhagavato tālavaṇṭamadāsahaṃ,  
sumanehi paṭicchannaṃ dhārayāmi mahārahaṃ.4  

 

3263. Catunavute ito kappe tālavaṇṭamadāsahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi tālavaṇṭassidaṃ phalaṃ.  

 

3264. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa3 santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

                                                   
1 mama buddhassa - PTS.     3 mama buddhassa - Syā. 
2 apūjayiṃ - Syā.      4 mahāyasaṃ - Syā, PTS.  
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3254. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.  
 

3255. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

3256. 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 Gandhamuṭṭhiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Gandhamuṭṭhiya là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

377. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka:  
 

3257. Khi đức Thế Tôn tên Padumuttara đã viên tịch Niết Bàn và đã 
được đưa lên giàn hỏa thiêu, tôi đã cúng dường bông hoa sālā.  
 

3258. Kể từ khi tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường lễ hỏa táng.  
 

3259. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.  
 

3260. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

3261. 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 Citakapūjaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Citakapūjaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

378. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanatālavaṇṭiya:  
 

3262. Tôi sở hữu chiếc quạt lá cọ vô cùng giá trị được bao phủ với các 
bông hoa nhài, và tôi đã dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha.  
 

3263. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc quạt lá cọ trước đây chín mươi 
hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc 
quạt lá cọ.  
 

3264. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.  
                                                   
1 Gandhamuṭṭhiya nghĩa là “vị liên quan đến nắm tay (muṭṭhi) vật thơm (gandha).” 
2 Citakapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) giàn hỏa thiêu (citaka).” 
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3265. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3266. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sumanatālavaṇṭiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Sumanatālavaṇṭiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

379. Sumanadāmiyattherāpadānaṃ  
 

3267. Siddhatthassa bhagavato nhātakassa tapassino,  
katvāna sumanadāmaṃ dhārayiṃ purato ṭhito.  

 

3268. Catunavute ito kappe yaṃ dāmamabhidhārayiṃ,1  
duggatiṃ nābhijānāmi sumanādhāraṇe phalaṃ.2  

 

3269. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa3 santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3270. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3271. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sumanadāmiyo4 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Sumanadāmiyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

380. Kāsumāriphaladāyakattherāpadānaṃ  
 

3272. Kaṇikāraṃva jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.  

 

3273. Pasannacitto sumano sire katvāna añjaliṃ,  
kāsumāriphalaṃ gayha buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.  

 

3274. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,5  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

3275. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa3 santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

                                                   
1 yaṃ dāmaṃ dhārayiṃ tadā - Ma; yaṃ dāmaṃ abhipūjayiṃ - Syā.  
2 sumanadhāraṇe phalaṃ - Ma; sumanadāmassidaṃ phalaṃ - Syā.    
3 mama buddhassa - Syā, PTS. 4 sumanadāmadāyako - PTS. 5 ahaṃ - Ma, PTS.  
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3265. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

3266. 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 Sumanatālavaṇṭiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Sumanatālavaṇṭiya là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

379. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanadāmiya:  
 

3267. Sau khi thực hiện tràng hoa nhài, tôi đã nắm giữ (tràng hoa) đứng 
ở phía trước đức Thế Tôn Siddhattha, bậc đã gội rửa (tội lỗi), vị đạo sĩ 
khổ hạnh.  
 

3268. (Kể từ khi) tôi đã nắm giữ tràng hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc nắm 
giữ tràng hoa nhài.  
 

3269. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.  
 

3270. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

3271. 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 Sumanadāmiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Sumanadāmiya là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

380. Ký Sự về Trưởng Lão Kāsumāriphaladāyaka:  
 

3272. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian, đấng Nhân Ngưu đang ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như 
cây kaṇikāra đang cháy sáng.  
 

3273. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã 
cầm lấy trái cây kāsumāri và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng.  
 

3274. Kể từ khi tôi đã dâng cúng 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.  
 

3275. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.  
                                                   
1 Sumanatālavaṇṭiya nghĩa là “vị liên quan đến chiếc quạt (vaṇṭa) lá cọ (tāla) được 
bao phủ với các bông hoa nhài (sumana).” 
2 Sumanadāmiya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (dāma) bông nhài (sumana).” 
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3276. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3277. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kāsumāriphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Kāsumāriphaladāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Bodhi pāṭali uppalī paṭṭi ca sattapaṇṇiyo,  
gandhamuṭṭhi ca citako tālaṃ sumanadāmako,  
kāsumāriphalī ceva gāthā ekūnasaṭṭhikā.  
 

Bodhivandakavaggo aṭṭhatiṃsatimo. 
 

--ooOoo-- 
 

XXXIX. AVAṆṬAPHALAVAGGO 
 

381. Avaṇṭaphaladāyakattherāpadānaṃ  
 

3278. Sataraṃsī nāma bhagavā sayambhū aparājito,  
vivekakāmo sambuddho gocarāyābhinikkhami.  

 

3279. Phalahattho ahaṃ disvā upagacchiṃ narāsabhaṃ,  
pasannacitto sumano avaṇṭaṃ1 adadiṃ2 phalaṃ.  

 

3280. Catunavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ3 ahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

3281. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa4 santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3282. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3283. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Avaṇṭaphaladāyako4 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Avaṇṭaphaladāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 avaṭaṃ - Ma; ambaṭaṃ - Syā.  3 mama buddhassa - Syā, PTS. 
2 adadaṃ - Syā, PTS.  4 avaṭaphaladāyako - Ma; ambaṭaphaladāyako - Syā. 
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3276. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

3277. 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 Kāsumāriphaladāyaka1 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Kāsumāriphaladāyaka là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Cội cây Bồ Đề, bông hoa pāṭalī, vị có (ba) đóa sen xanh, bông hoa paṭṭi, 
các bông hoa thất diệp, nắm tay vật thơm, giàn hỏa thiêu, (chiếc quạt) 
lá cọ, vị có tràng hoa nhài, và luôn cả vị có trái cây kāsumāri; (tổng 
cộng) có năm mươi chín câu kệ.  
 

Phẩm Bodhivandaka là phẩm thứ ba mươi tám. 
 

--ooOoo-- 
 

XXXIX. PHẨM AVAṆṬAPHALA: 
 

381. Ký Sự về Trưởng Lão Avaṇṭaphaladāyaka:  
 

3278. Đức Thế Tôn tên Sataraṃsī là đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh 
bại. Có ước muốn độc cư, bậc Toàn Giác đã ra đi về việc khất thực.  
 

3279. Tay có trái cây, tôi đã nhìn thấy đấng Nhân Ngưu và đã đi đến 
gần Ngài. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây 
avaṇṭa.  
 

3280. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây.  
 

3281. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.  
 

3282. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

3283. 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 Avaṇṭaphaladāyaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Avaṇṭaphaladāyaka là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Kāsumāriphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) kāsumāri.” 
2 Avaṇṭaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) avaṇṭa.” 




