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382. Labujadāyakattherāpadānaṃ  
 

3284. Nagare bandhumatiyā āsiṃ ārāmiko tadā,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ gacchantaṃ anilañjase.  

 

3285. Labujassa phalaṃ gayha buddhaseṭṭhassadāsahaṃ,  
ākase ṭhitako santo paṭigaṇhi mahāyaso.  

 

3286. Vittisañjananaṃ1 mayhaṃ diṭṭhadhammasukhāvahaṃ,  
phalaṃ buddhassa datvāna vippasannena cetasā.  

 

3287. Adhigacchiṃ tadā pītiṃ vipulañca sukhuttamaṃ,  
uppajjateva ratanaṃ nibbattassa tahiṃ tahiṃ.2  

 

3288. Ekanavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

3289. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa3 santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3290. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3291. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Labujadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Labujadāyakatherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

383. Udumbaraphaladāyakattherāpadānaṃ  
 

3292. Vinatānadiyā4 tīre vihāsi purisuttamo,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ ekaggaṃ susamāhitaṃ.  

 

3293. Tasmiṃ pasannamanaso5 kilesamaladhovane,  
udumbaraphalaṃ gayha buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.  

 

3294. Ekanavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

3295. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

                                                   
1 pītisañjananaṃ - Syā.   3 mama buddhassa - Syā, PTS.  
2 yahiṃ tahiṃ - Syā, PTS.  4 ninnatānadiyā - Syā.    5 mānaso - Ma, Syā, PTS. 
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382. Ký Sự về Trưởng Lão Labujadāyaka:  
 

3284. Tôi đã là người phụ việc chùa ở thành phố Bandhumatī. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang di chuyển ở trên không trung.  
 

3285. Tôi đã cầm lấy trái cây bánh mì và đã dâng cúng đến đức Phật tối 
thượng. Bậc có danh vọng lớn lao đã thọ nhận, trong khi đang đứng ở 
hư không.  
 

3286. Sau khi tôi đã dâng cúng trái cây đến đức Phật với tâm ý trong 
sạch, tôi có được sự sanh khởi niềm vui, (điều ấy là) nguồn đem lại sự 
an lạc trong thời hiện tại.  
 

3287. Khi ấy, tôi đã đạt đến niềm phỉ lạc bao la và sự an lạc tối thượng. 
Còn có châu báu sanh lên (cho tôi) khi tôi được sanh ra nơi này nơi 
khác. 
 

3288. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây.  
 

3289. 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.  
 

3290. 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.  
 

3291. 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 Labujadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Labujadāyaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

383. Ký Sự về Trưởng Lão Udumbaraphaladāyaka:  
 

3292. Đấng Tối Thượng Nhân đã cư ngụ ở bờ sông Vinatā. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng có sự chăm chú, vô cùng định tĩnh.  
 

3293. Được tịnh tín ở Ngài, bậc có sự rửa sạch các cấu uế ô nhiễm, tôi 
đã cầm lấy trái sung và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng.  
 

3294. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây.  
 

3295. 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 Labujadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) labuja.” 
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3296. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3297. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Udumbaraphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Udumbaraphaladāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

3846. Pilakkhaphaladāyakattherāpadānaṃ  
 

3298. Vanante buddhaṃ disvāna1 atthadassiṃ mahāyasaṃ,  
pasannacitto sumano pilakkhassa phalaṃ adaṃ.2 

 

3299. Aṭṭhārase kappasate yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

3300. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa3 santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3301. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3302. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pilakkhaphaladāyako4 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Pilakkhaphaladāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

385. Phārusaphaladāyakattherāpadānaṃ  
 

3303. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,  
rathiyaṃ paṭipajjantaṃ phārusaphalamadāsahaṃ.  

 

3304. Ekanavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ5 ahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

3305. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa3 santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

                                                   
1 vanantare buddhaṃ disvā - Ma, Syā.   3 mama buddhassa - Syā, PTS.  
2 pilakkhassādadiṃ phalaṃ - Ma;   4 milakkhuphaladāyako - Syā.  
   milakkhussādadiṃ phalaṃ - Syā.  5 adadaṃ - Syā, PTS.  
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3296. 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.  
 

3297. 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 Udumbaraphaladāyaka1 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Udumbaraphaladāyaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

384. Ký Sự về Trưởng Lão Pilakkhaphaladāyaka:  
 

3298. Sau khi nhìn thấy đức Phật Atthadassī, bậc có danh vọng lớn lao, 
ở cuối khu rừng, tôi đã dâng cúng trái cây pilakkha với tâm tịnh tín, với 
ý vui mừng.  
 

3299. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây (trước đây) một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng trái cây.  
 

3300. 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.  
 

3301. 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.  
 

3302. 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 Pilakkhaphaladāyaka2 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Pilakkhaphaladāyaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

385. Ký Sự về Trưởng Lão Phārusaphaladāyaka:  
 

3303. Trong khi bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng, đang đi trên đường, tôi đã dâng cúng trái cây phārusa.  
 

3304. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây.  
 

3305. 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 Udumbaraphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) 
udumbara.” 
2 Pilakkhaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) pilakkha.” 
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3306. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3307. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā phārusaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Phārusaphaladāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

386. Valliphaladāyakattherāpadānaṃ  
 

3308. Sabbe janā samāgamma agamiṃsu1 vanaṃ tadā,  
phalamanvesamānā te alabhiṃsu phalaṃ tadā.  

 

3309. Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ sayambhuṃ aparājitaṃ,  
pasannacitto sumano valliphalamadāsahaṃ.  

 

3310. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

3311. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa2  santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3312. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3313. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Valliphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Valliphaladāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

387. Kadaliphaladāyakattherāpadānaṃ  
 

3314. Kaṇikāraṃva jalitaṃ puṇṇamāseva3 candimaṃ,  
jalantaṃ dīparukkhaṃva addasaṃ lokanāyakaṃ.  

 

3315. Kadaliphalaṃ paggayha4 adāsiṃ satthuno ahaṃ,  
pasannacitto sumano vanditvāna apakkamiṃ.  

 

3316. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 āgamiṃsu - Syā, PTS.     3 puṇṇamāyeva - Ma, Syā. 
2 mama buddhassa - Syā, PTS.   4 kadaliyā phalaṃ gayha - Syā.  
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3306. 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.  
 

3307. 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 Phārusaphaladāyaka1 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Phārusaphaladāyaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

386. Ký Sự về Trưởng Lão Valliphaladāyaka:  
 

3308. Lúc bấy giờ, tất cả dân chúng đã tụ hội lại và đã đi đến khu rừng. 
Khi ấy, trong lúc tìm kiếm trái cây, họ đã đạt được trái cây.  
 

3309. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Tự Chủ, bậc 
không bị đánh bại. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng 
trái cây valli.  
 

3310. 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.  
 

3311. 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.  
 

3312. 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.  
 

3313. 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 Valliphaladāyaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Valliphaladāyaka là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

387. Ký Sự về Trưởng Lão Kadaliphaladāyaka:  
 

3314. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây kaṇikāra 
được cháy sáng, tợ như mặt trăng vào ngày rằm, tợ như cây đèn đang 
chiếu sáng.  
 

3315. Tôi đã cầm lấy trái chuối và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. Với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ và ra đi.  
 

3316. 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.  

                                                   
1 Phārusaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) phārusa.” 
2 Valliphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) valli.” 
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3317. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa1 santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3318. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3319. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kadaliphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Kadaliphaladāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

388. Panasaphaladāyakattherāpadānaṃ  
 

3320. Ajjuno nāma sambuddho himavante vasī tadā,  
caraṇena ca sampanno samādhikusalo muni.  

 

3321. Kumbhamattaṃ gahetvāna panasaṃ jīvajīvakaṃ,  
chattapaṇṇe ṭhapetvāna adāsiṃ satthuno ahaṃ.  

 

3322. Ekanavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

3323. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3324. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3325. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Panasaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Panasaphaladāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

389. Soṇakoṭivīsattherāpadānaṃ  
 

3326. Vipassino pāvacane ekaṃ leṇaṃ mayā kataṃ,  
cātuddisassa saṅghassa bandhumārājadhāniyā.  

 

3327. Dussehi bhūmiṃ leṇassa santharitvā pariccajiṃ,  
udaggacitto sumano akāsiṃ paṇidhiṃ tadā.  

                                                   
1 mama buddhassa - Syā, PTS.  
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3317. 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.  
 

3318. 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.  
 

3319. 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 Kadaliphaladāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Kadaliphaladāyaka là phần thứ bảy.  
 

--ooOoo-- 
 

388. Ký Sự về Trưởng Lão Panasaphaladāyaka:  
 

3320. Lúc bấy giờ, đấng Giác Ngộ tên Ajjuna, đã cư ngụ ở núi Hi-mã-
lạp. Ngài là bậc Hiền Trí, được thành tựu tánh hạnh, và thiện xảo về 
định.  
 

3321. Tôi đã cầm lấy trái mít jīvajīvaka có kích thước bằng hũ nước. 
Tôi đã đặt vào cái chậu bằng lá và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư.  
 

3322. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây.  
 

3323. 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.  
 

3324. 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.  
 

3325. 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 Panasaphaladāyaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Panasaphaladāyaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

389. Ký Sự về Trưởng Lão Soṇakoṭivīsa:  
 

3326. Vào thời kỳ Giáo Pháp của (đức Phật) Vipassī, một hang động đã 
được tôi xây dựng dành cho Hội Chúng bốn phương ở tại kinh thành 
Bandhumā.  
 

3327. Sau khi trải lót nền đất của hang động bằng các tấm vải, tôi đã 
cống hiến. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, khi ấy tôi đã thực hiện 
lời ước nguyện rằng:  

                                                   
1 Kadaliphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái (phala) chuối.” 
2 Panasaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái (phala) mít (panasa).” 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 1               Avaṇṭaphalavaggo 

 546

3328. Ārādhayeyyaṃ sambuddhaṃ pabbajjañca labheyyahaṃ,  
anuttarañca nibbāṇaṃ phuseyyaṃ santimuttamaṃ.  

 

3329. Teneva sukkamūlena kappaṃ1 navuti saṃsariṃ,  
devabhūto manusso vā2 katapuñño virocahaṃ.  

 

3330. Tato kammāvasesena idha pacchimake bhave,  
campāyaṃ aggaseṭṭhissa jātomhi ekaputtako.  

 

3331. Jātamattassa me sutvā pitu chando ayaṃ ahu,  
dadāmahaṃ kumārassa vīsakoṭī anūnakā.  

 

3332. Caturaṅgulā ca me lomā jātā pādatale ubho,  
sukhumā mudusamphassā tūlapicusamā subhā.3  

 

3333. Atītā navuti kappā ayamekova4 uttari,5  
nābhijānāmi nikkhitte pāde bhūmyā6 asanthate.  

 

3334. Ārādhito me sambuddho pabbajiṃ anagāriyaṃ,  
arahattañca me pattaṃ sītibhūtomhi nibbuto.  

 

3335. Aggo āraddhaviriyānaṃ7 niddiṭṭho sabbadassinā,  
khīṇāsavo ca8 arahā chaḷabhiñño mahiddhiko.  

 

3336. Ekanavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi lenadānassidaṃ phalaṃ.  

 

3337. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3338. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3339. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3340. Thero koṭiviso9 soṇo bhikkhusaṅghassa aggato,  
pañhaṃ puṭṭho viyākāsi anotatte mahāsareti.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Soṇo Koṭiviso thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Soṇakoṭivisattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 kappe - Ma.      6 bhumme - Syā; bhume - PTS. 
2 ca - Ma, Syā; va - PTS.     7 āraddhavīriyānaṃ - Ma. 
3 ’tūlapi ca mahāsubhā - PTS.    8 khīṇāsavomhi - Ma. 
4 ayaṃ eko ca - Ma.    9 thero koṭivīso soṇo - Ma;  
5 uttariṃ - Syā, PTS.        koṭivīso ti so soṇo - PTS. 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 1               Phẩm Avaṇṭaphala 

 547

3328. “Mong rằng tôi có thể làm hài lòng bậc Toàn Giác, có thể đạt 
được sự xuất gia, và có thể đạt đến sự an tịnh tối thượng, Niết Bàn vô 
thượng.”  
 

3329. Do nhờ chính nhân tố trong sạch ấy, tôi đã luân hồi chín mươi 
kiếp. Dầu trở thành vị Thiên nhân hay là loài người, tôi đã chói sáng, là 
người có phước báu đã được tạo lập (trước đây).  
 

3330. Sau đó, nhờ vào phần dư sót của nghiệp, tại đây trong kiếp sống 
cuối cùng, tôi đã được sanh làm người con trai độc nhất của nhà bá hộ 
cao cả ở tại Campā.  
 

3331. Ngay khi tôi vừa được sanh ra, nghe tin người cha đã khởi ước 
muốn này: “Ta ban cho công tử hai chục koṭi (hai trăm triệu) tiền, 
không thiếu đồng nào.” 
 

3332. Các sợi lông của tôi, dài bốn ngón tay, được mọc lên ở cả hai lòng 
bàn chân. Chúng là mảnh mai, có sự xúc chạm mềm mại, xinh xắn như 
là bông vải.  
 

3333. Chín mươi kiếp đã trôi qua, kiếp này là thêm một kiếp nữa, tôi 
không biết đến việc các bàn chân được đặt xuống ở mặt đất không có 
trải lót.  
 

3334. Tôi đã làm hài lòng bậc Toàn Giác, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Và phẩm vị A-la-hán đã được tôi đạt đến. Tôi có được 
trạng thái mát mẻ, chứng được Niết Bàn.  
 

3335. Đấng Toàn Tri đã xác định tôi là người đứng đầu trong số các vị 
đã ra sức tinh tấn, và có lậu hoặc đã được đoạn tận, là bậc A-la-hán, có 
sáu thắng trí, có đại thần lực.  
 

3336. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng hang động.  
 

3337. 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.  
 

3338. 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.  
 

3339. 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.  
 

3340. Tại hồ nước lớn Anotatta, ở trước Hội Chúng tỳ khưu, bậc trưởng 
lão Soṇa Koṭivisa khi được hỏi câu hỏi đã trả lời.  
 

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

 

Ký sự về trưởng lão Soṇakoṭivisa là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 




