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L. TIKIṄKAṆIPUPPHIYAVAGGO 
   

491. Tikiṅkaṇipupphiyattherāpadānaṃ 
  

5249. Kaṇikāraṃva jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ vipassiṃ lokanāyakaṃ.  

 
5250. Tīṇi kiṅkaṇipupphāni paggayha abhiropayiṃ,  

sambuddhamabhipūjetvā gacchāmi dakkhiṇāmukho.  
 
5251. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  
 
5252. Ekanavute ito kappe yaṃ buddhamabhipūjayiṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
5253. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
5254. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
5255. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tikiṅkaṇipupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Tikiṅkaṇipupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

492. Paṃsukūlapūjakattherāpadānaṃ 
  

5256. Himavantassa avidūre udaṅgaṇo nāma pabbato,  
tatthaddasaṃ paṃsukūlaṃ dumaggamhi vilambitaṃ.  

 
5257. Tīṇi kiṅkaṇipupphāni ocinitvānahaṃ tadā,  

haṭṭho haṭṭhena cittena paṃsukūlaṃ apūjayiṃ.  
 
5258. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  
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L. PHẨM TIKIṄKAṆIPUPPHIYA: 
  

491. Ký Sự về Trưởng Lão Tikiṅkaṇipupphiya:  
 

5249. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassī, vị không còn ô nhiễm, đấng 
Lãnh Đạo Thế Gian ngồi ở trong vùng đồi núi, chói sáng tợ như là cây 
kaṇikāra.  
 

5250. Tôi đã lấy ra ba bông hoa kiṅkaṇi và đã dâng lên (Ngài). Sau khi 
đã cúng dường đấng Toàn Giác, tôi đi (nhiễu quanh Ngài) mặt hướng 
phía phải.  
 

5251. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi.  
 

5252. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 

5253. 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.  
 

5254. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

5255. 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 Tikiṅkaṇipupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Tikiṅkaṇipupphiya là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

492. Ký Sự về Trưởng Lão Paṃsukūlapūjaka:  
 

5256. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Udaṅgaṇa. Tại nơi 
ấy, tôi đã nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng bỏ được treo ở ngọn cây.  
 

5257. Khi ấy, sau khi hái xuống ba bông hoa kiṅkaṇi, tôi đã trở nên 
mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã cúng dường (ba bông hoa) đến tấm y 
may từ vải bị quăng bỏ.  
 

5258. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

                                                   
1 Tikiṅkaṇipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) bông hoa (puppha) kiṅkaṇi.” 
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5259. Ekanavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi pūjetvā arahaddhajaṃ.  

 

5260. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5261. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5262. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Paṃsukūlapūjako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Paṃsukūlapūjakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

493. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ 
 

5263. Vanakammiko pure āsiṃ pitupitāmahenahaṃ,1  
pasumārena jīvāmi kusalaṃ me na vijjati.  

 

5264. Mama āsayasāmantā tisso lokagganāyako,  
tīṇi padāni2 dassesi anukampāya cakkhumā.  

 

5265. Akkante ca pāde disvā tissanāmassa satthuno,  
haṭṭho haṭṭhena cittena pade cittaṃ pasādayiṃ.  

 

5266. Koraṇḍaṃ pupphitaṃ disvā pādapaṃ dharaṇīruhaṃ,  
sakosakaṃ gahetvāna padaseṭṭhamapūjayiṃ.3  

 

5267. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 

5268. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,  
koraṇḍakacchavī4 homi sappabhāso5 bhavāmahaṃ.  

 

5269. Dvenavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi padapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

5270. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

                                                   
1 pitumātumatenahaṃ - Ma.      
2 padāni tīṇi - Ma.    4 koraṇḍakachavi - Ma, Syā, PTS. 
3 padaseṭṭhe apūjayiṃ - Sī Mu, PTS.  5 suppabhāso - Ma. 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 2    Phẩm Tikiṅkaṇipupphiya 
 

 223

5259. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh sau khi đã cúng dường đến biểu 
tượng của bậc A-la-hán (tấm y).  
 

5260. 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.  
 

5261. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

5262. 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 Paṃsukūlapūjaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Paṃsukūlapūjaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

493. Ký Sự về Trưởng Lão Koraṇḍapupphiya:  
 

5263. Trước đây, tôi đã là người thợ rừng cùng với cha và ông. Tôi sinh 
sống nhờ vào việc giết thú rừng. Điều tốt lành của tôi là không có. 
 

5264. Do lòng thương tưởng, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Tissa, bậc Hữu 
Nhãn, đã lưu lại ba (dấu) bàn chân ở xung quanh chỗ cư ngụ của tôi.  
 

5265. Và sau khi nhìn thấy ba (dấu) bàn chân đã đi qua của bậc Đạo Sư 
tên Tissa, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã làm cho tâm 
được tịnh tín ở (dấu) bàn chân. 
 

5266. Sau khi nhìn thấy cây koraṇḍa mọc ở trên đất đã được trổ hoa, 
tôi đã hái một nhúm (bông hoa) và đã cúng dường ở (dấu) bàn chân tối 
thượng.  
 

5267. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
 

5268. Nơi chốn nào tôi sanh lên, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 
tôi có làn da (màu bông hoa) koraṇḍa, tôi có được vẻ ngời sáng.  
 

5269. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường (dấu) bàn chân (đức Phật). 
 

5270. 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. 

                                                   
1 Paṃsukūlapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) tấm y may từ vải bị quăng bỏ 
(paṃsukūla).” 
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5271. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5272. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Koraṇḍapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Koraṇḍapupphiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

494. Kiṃsukapupphiyattherāpadānaṃ 
  

5273. Kiṃsukaṃ pupphitaṃ disvā paggahetvāna añjaliṃ,  
buddhaseṭṭhaṃ saritvāna ākāse abhipūjayiṃ.  

 

5274. Tena kammena sukatena cetanā paṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatisamagacchahaṃ.  

 

5275. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

5276. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5277. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5278. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kiṃsukapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Kiṃsukapupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

495. Upaḍḍhadussadāyakattherāpadānaṃ 
  

5279. Padumuttarassa bhagavato sujāto nāma sāvako,  
paṃsukūlaṃ gavesanto saṃkāre caratī1 tadā.  

 

5280. Nagare haṃsavatiyā paresaṃ bhatako ahaṃ,  
upaḍḍhadussaṃ datvāna sirasā abhivādayiṃ.  

 

5281. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

                                                   
1 carate - Ma; rathiyā - Syā. 
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5271. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5272. 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 Koraṇḍapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Koraṇḍapupphiya là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

494. Ký Sự về Trưởng Lão Kiṃsukapupphiya:  
 

5273. Sau khi nhìn thấy cây kiṃsuka được trổ hoa, tôi đã chắp tay lên. 
Sau khi tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng, tôi đã cúng dường ở không 
trung.  
5274. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
5275. 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.  
5276. 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.  
5277. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5278. 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 Kiṃsukapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Kiṃsukapupphiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

495. Ký Sự về Trưởng Lão Upaḍḍhadussadāyaka:  
 

5279. Lúc bấy giờ, vị Thinh Văn tên Sujāta của đức Thế Tôn 
Padumuttara, trong lúc tìm kiếm vải bị quăng bỏ, đã đi quanh quẩn ở 
đống rác.  
5280. Là người làm thuê cho những người khác ở trong thành phố 
Haṃsavatī, tôi đã dâng cúng một nửa số vải và đã đê đầu đảnh lễ (vị 
ấy).  
5281. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

                                                   
1 Koraṇḍapupphiya nghĩa là “vị có liên quan đến bông hoa (puppha) koraṇḍa.” 
2 Kiṃsukapupphiya nghĩa là “vị có liên quan đến bông hoa (puppha) kiṃsuka.” 
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5282. Tettiṃsakkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ,  
sattasattatikkhattuñca cakkavattiṃ ahosahaṃ.  

 

5283. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,  
upaḍḍhadussadānena modāmi akutobhayo.  

 

5284. Icchamāno cahaṃ ajja sakānanaṃ sapabbataṃ,  
khomadussehi chādeyyaṃ aḍḍhadussassidaṃ phalaṃ.  

 

5285. Satasahasse ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi aḍḍhadussassidaṃ phalaṃ.  

 

5286. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5287. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5288. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Upaḍḍhadussadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Upaḍḍhadussadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

496. Ghatamaṇḍadāyakattherāpadānaṃ 
  

5289. Sucintitaṃ bhagavantaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ,  
upaviṭṭhaṃ mahāraññaṃ1 vātābādhena pīḷitaṃ,  
disvā cittaṃ pasādetvā ghatamaṇḍaṃ upānayiṃ.2  

 

5290. Katattā ācitattā ca3 gaṅgā bhāgīrathī4 ayaṃ,  
mahāsamuddā cattāro ghataṃ sampajjare mama.  

 

5291. Ayaṃ ca paṭhavī ghorā appamāṇā asaṃkhiyā,  
mama saṅkappamaññāya bhavate madhusakkharā.5  

 

5292. Cātuddipā ime rukkhā pādapā dharaṇīruhā,  
mama saṅkappamaññāya kapparukkhā bhavanti te.  

 

5293. Paññāsakkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ,  
ekapaññāsakkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ.  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.  

 

5294. Channavute ito6 kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi ghatamaṇḍassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 mahāvīraṃ - Sī Mu.    4 bhāgīrasī - Sī Mu, Syā, PTS. 
2 ghatamaṇḍamupānayiṃ - Ma.   5 madhusakkarā - Ma, PTS.  
3 upacitattā - Syā.     6 catunnavutito - Ma. 
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5282. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi ba 
lần. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi bảy lần.  
5283. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Do việc dâng cúng một nửa số vải, tôi được vui vẻ, sự sợ 
hãi không có.  
5284. Và hôm nay, trong khi mong muốn tôi có thể che phủ (hết thảy) 
núi non và rừng rậm bằng các tấm vải sợi lanh; điều này là quả báu của 
một nửa số vải. 
5285. Kể từ khi tôi đã dâng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một nửa số vải. 
5286. 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.  
5287. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5288. 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 Upaḍḍhadussadāyaka1 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Upaḍḍhadussadāyaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

496. Ký Sự về Trưởng Lão Ghatamaṇḍadāyaka:  
 

5289. Đã suy nghĩ tận tường, đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu đã đi vào khu rừng lớn và đã bị hành hạ bởi 
bệnh gió. Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã đem 
lại bơ lỏng nguyên chất. 
5290. Do bản thân đã được thực hành, do bản thân đã được tích lũy 
(thiện nghiệp), dòng sông Bhāgīrathī này và bốn đại dương tự cung cấp 
bơ lỏng cho tôi.  
5291. Và quả đất kinh khủng, không thể đo lường, không thể ước lượng 
này, hiểu biết được ước muốn của tôi, trở thành tinh thể mật ngọt (cho 
tôi).  
5292. Từ bốn châu lục, các giống cây này là loài thảo mộc mọc ở trên 
đất, hiểu biết được ước muốn của tôi, chúng trở thành những cây như ý 
(cho tôi). 
5293. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi 
lần. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm mươi mốt lần. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện 
tính đếm.  
5294. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi sáu kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của phần bơ lỏng 
nguyên chất. 
                                                   
1 Upaḍḍhadussadāyaka nghĩa là vị dâng cúng (dāyaka) một nửa (upaḍḍha) số vải.” 
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5295. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5296. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5297. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ghatamaṇḍadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Ghatamaṇḍadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

497. Udakadāyakattherāpadānaṃ 
  

5298. Padumuttarabuddhassa bhikkhusaṅghe anuttare,  
pasannacitto sumano pānīyaghaṭamapūjayiṃ.1  

 

5299. Pabbatagge dumagge vā ākāse vātha bhūmiyaṃ,  
yadā panīyamicchāmi khippaṃ nibbattate mama.  

 

5300. Satasahasse ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi dākadānassidaṃ2 phalaṃ.  

 

5301. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5302. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5303. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Udakadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Udakadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

498. Pulinathūpiyattherāpadānaṃ 
  

5304. Himavantassa avidūre yamako nāma pabbato,  
assamo sukato mayhaṃ paṇṇasālā sumāpitā.  

 

5305. Nārado nāma nāmena jaṭilo uggatāpano,  
catuddasasahassāni sissā paricaranti maṃ.  

                                                   
1 pānīyaghaṭamapūrayiṃ - Ma, Syā, PTS.  
2 ghatamaṇḍassidaṃ - Sī Mu. 
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5295. 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.  
5296. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5297. 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 Ghatamaṇḍadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Ghatamaṇḍadāyaka là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

497. Ký Sự về Trưởng Lão Udakadāyaka:  
 

5298. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bình nước 
uống đến hội chúng tỳ khưu vô thượng của đức Phật Padumuttara.  
5299. Dầu ở trên đỉnh núi hoặc ở ngọn cây, ở trên không trung hoặc ở 
trên đất liền, khi nào tôi muốn nước uống, (nước uống) hiện ra cho tôi 
ngay tức khắc.  
5300. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng nước. 
5301. 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.  
5302. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5303. 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 Udakadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Udakadāyaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

498. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinathūpiya:  
 

5304. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Yamaka, có khu ẩn 
cư của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo 
được tạo lập. 
5305. (Tôi) là vị đạo sĩ tóc bện tên Nārada có sự khổ hạnh cao tột. Mười 
bốn ngàn người đệ tử sống quanh tôi.  

                                                   
1 Ghatamaṇḍadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) bơ lỏng (ghata) nguyên chất 
(maṇḍa).” 
2 Udakadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) nước (udaka).” 
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5206. Paṭisallīnako santo evaṃ cintesahaṃ tadā:  
sabbo jano maṃ pūjeti nāhaṃ pūjemi kiñcanaṃ.  

 

5307. Na me ovādako atthi vattā koci na vijjati,  
anācariyupajjhāyo vane vāsaṃ upemahaṃ.  

 

5308. Upāsamāno yamahaṃ garucittaṃ upaṭṭhahe,  
so me ācariyo natthi vanavāso niratthako.  

 

5309. Āyāgamme gavesissaṃ garuṃ bhāvaniyaṃ tathā,  
sāvassayo vasissāmi na koci garahissati.  

 

5310. Uttānakūlā nadikā supatitthā manoramā,  
susuddhapulinākiṇṇā avidūre mamassamaṃ.  

 

5311. Nadiṃ amarikaṃ nāma upagantvānahaṃ tadā,  
saṃvaḍḍhayitvā pulinaṃ akaṃ pulinacetiyaṃ.  

 

5312. Ye te ahesuṃ sambuddhā bhavantakaraṇā munī,  
tesaṃ etādiso thūpo tannimittaṃ karomahaṃ.  

 

5313. Karitvā pulinaṃ1 thūpaṃ sovaṇṇaṃ māpayiṃ ahaṃ,  
soṇṇakiṅkapupphānaṃ2 sahasse tīṇi pūjayiṃ.  

 

5314. Sāyaṃ pātaṃ namassāmi vedajāto katañjalī,  
sammukhā viya sambuddhaṃ vandiṃ pulinacetiyaṃ.  

 

5315. Yadā kilesā jāyanti vitakkā gehanissitā,  
sarāmi sugataṃ3 thūpaṃ paccavekkhāmi tāvade.  

 

5316. Upanissāya viharaṃ satthavāhaṃ vināyakaṃ,  
kilese saṃvaseyyāsi na yuttaṃ tava mārisa.  

 

5317. Saha āvajjite thūpe gāravaṃ hoti me tadā,  
kuvitakke vinodemi4 nāgo tuttaṭṭito yathā.  

 

5318. Evaṃ viharamānaṃ maṃ maccurājābhimaddatha,  
tattha kālakato5 santo brahmalokaṃ agacchahaṃ.6  

 

5319. Yāvatāyuṃ vasitvāna tidase upapajjahaṃ,  
asītikkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ.  

 

5320. Satānaṃ tīṇikkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.  

                                                   
1 puline - Sī Mu, Syā, PTS.   
2 soṇṇakiṅkaṇipupphāni - Ma, Syā; sovaṇṇakiṅkhanipupphānaṃ - PTS.  
3 sukataṃ - Ma, Syā, PTS.   5 kālaṅkato - Ma, Syā. 
4 vinodesiṃ - Ma, Syā.      6 brahmalokamagacchahaṃ - Ma. 
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5206. Lúc bấy giờ, trong khi đang thiền tịnh tôi đã suy nghĩ như vầy: 
“Tất cả mọi người tôn vinh ta. Ta không tôn vinh bất cứ ai. 
 

5307. Ta không có vị giáo giới, không biết đến bất cứ vị diễn giả nào. 
Ta đi đến cư ngụ ở trong rừng, không có thầy giáo thọ và thầy tế độ.  
 

5308. Đối với ta, không có thầy giáo thọ để ta phục vụ với tâm cung 
kính trong lúc kề cận thì sự cư ngụ ở rừng là không có ý nghĩa.  
 

5309. Như thế, ta sẽ tự tìm kiếm vị thầy đáng kính, đáng thọ nhận sự 
cúng dường của ta. Ta sẽ sống có sự hỗ trợ, không người nào sẽ trách 
móc.”  
 

5310. Không xa khu ẩn cư của tôi có con sông nhỏ với bờ nước lúp xúp, 
có bãi nước cạn khéo được thiết lập, được trải lớp cát vô cùng trong 
sạch, làm thích ý. 
 

5311. Khi ấy, tôi đã đi đến con sông tên là Amarikā. Tôi đã gom cát lại 
và đã thực hiện ngôi bảo tháp bằng cát.  
 

5312. “Những vị nào đã là các bậc Toàn Giác, là những vị Hiền Trí có 
sự đoạn tận việc tái sanh, ngôi bảo tháp như thế này là dành cho các 
vị ấy;” tôi đã làm điều ấy trở thành ấn chứng.  
 

5313. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp cát, tôi đã biến hóa thành vàng. 
Tôi đã cúng dường ba ngàn bông hoa kiṅka bằng vàng.  
 

5314. Tràn đầy niềm phấn khởi, tôi chắp tay lên lễ bái sáng chiều. Tôi 
đã đảnh lễ ngôi bảo tháp cát như là đảnh lễ bậc Toàn Giác ở trước mặt.  
 

5315. Mỗi khi các điều ô nhiễm là các suy tầm về đời sống tại gia sanh 
khởi, tôi tưởng nhớ đến đấng Thiện Thệ đến ngôi bảo tháp, lập tức tôi 
quán xét lại rằng:  
 

5316. “Thưa ông, trong khi sống nương tựa vào đấng Hướng Đạo, 
bậc Xa Phu, sao ông có thể sống chung với các điều ô nhiễm, thật 
không thích hợp cho ông!” 
 

5317. Lúc bấy giờ, mỗi khi suy tưởng đến ngôi bảo tháp, sự cung kính 
đã có đến tôi. Tôi đã xua đuổi các suy tầm xấu xa như là con voi bị khổ 
sở vì cây lao nhọn.  
 

5318. Trong khi đang an trú như thế, vị vua Thần Chết đã chế ngự tôi. 
Mệnh chung ở tại nơi ấy, tôi đã đi đến thế giới Phạm Thiên.  
 

5319. Sau khi sống đến hết tuổi thọ, tôi đã sanh ra ở cõi Tam Thập (Đạo 
Lợi). Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi 
lần.  
 

5320. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba trăm lần. Lãnh 
thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 
đếm.  
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5321. Tesaṃ kiṅkaṇipupphānaṃ1 vipākaṃ anubhomahaṃ,  
dhātīsatasahassāni parivārenti maṃ bhave.  

 
5322. Thūpassa pariciṇṇattā rajojallaṃ na limpati,  

gatte sedā na muccanti sappabhāso2 bhavāmahaṃ.  
 
5323. Aho me sukato thūpo sudiṭṭhāmarikā nadī,  

thūpaṃ katvāna pulinaṃ3 pattomhi acalaṃ padaṃ.  
 
5324. Kusalaṃ kattukāmena jantunā sāragāhinā,  

natthi khettaṃ akhettaṃ vā paṭipattīva sādhakā.4  
 
5325. Yathāpi balavā poso aṇṇavaṃ taritussahe,  

parittaṃ kaṭṭhamādāya pakkhandeyya mahāsaraṃ:  
 
5326. Imāhaṃ kaṭṭhaṃ nissāya tarissāmi mahodadhiṃ,  

ussāhena ca viriyena tareyya udadhiṃ naro.  
 
5327. Tatheva me kataṃ kammaṃ parittaṃ thokakañca yaṃ,  

taṃ kammaṃ upanissāya saṃsāraṃ samatikkamiṃ.  
 
5328. Pacchime bhave sampatte sukkamūlena codito,  

sāvatthiyaṃ pure jāto mahāsāle su-aḍḍhake.  
 
5329. Saddhā mātāpitā mayhaṃ buddhassa saraṇaṃ gatā,  

ubho diṭṭhapadā ete anuvattanti sāsanaṃ.  
 
5330. Bodhipapaṭikaṃ gayha soṇṇathūpaṃ akārayuṃ,  

sāyaṃpātaṃ namassanti sakyaputtassa sammukhā.  
 
5331. Uposathamhi divase soṇṇathūpaṃ vinīharuṃ,  

buddhassa vaṇṇaṃ kittentā tiyāmaṃ vītināmayuṃ.  
 
5332. Saha disvānahaṃ thūpaṃ sariṃ pulinacetiyaṃ,  

ekāsane nisīditvā arahattamapāpuṇiṃ.  
 

(Dvāvīsatimaṃ bhāṇavāraṃ).  
 
5333. Gavesamāno taṃ vīraṃ dhammasenāpatiddasaṃ,  

agārā nikkhamitvāna pabbajiṃ tassa santike.  
 
5334. Jātiyā sattavassena arahattamapāpuṇiṃ,  

upasampādayī buddho guṇamaññāya cakkhumā.  

                                                   
1 soṇṇakiṅkaṇipupphānaṃ - Ma.  3 puline - Sī Mu, PTS.  
2 suppabhāso - Ma.    4 sārikā - PTS; sārakā - Syā. 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 2    Phẩm Tikiṅkaṇipupphiya 
 

 233

5321. Tôi thọ hưởng quả thành tựu của những bông hoa kiṅkaṇi ấy. 
Trong đời sống, có một trăm ngàn người bảo mẫu ở quanh tôi.  
 

5322. Do bản chất của sự việc đã được thực hành ở ngôi bảo tháp, bụi 
bặm và cáu đất không làm nhơ nhuốc, các mồ hôi không tiết ra ở cơ 
thể, tôi có được vẻ ngời sáng.  
 

5323. Ôi ngôi bảo tháp đã khéo được xây dựng bởi tôi, con sông 
Amarikā đã khéo được nhìn thấy bởi tôi! Sau khi thực hiện ngôi bảo 
tháp bằng cát, tôi đạt được vị thế Bất Động.  
 

5324. Với người có ước muốn làm việc lành có sự nắm được điều cốt 
yếu, dầu có thửa ruộng hoặc không có thửa ruộng, việc thực hành đều 
có kết quả tốt đẹp.  
 

5325. Cũng giống như người nam có sức mạnh nỗ lực để vượt qua biển 
cả, sau khi cầm lấy khúc gỗ nhỏ nhoi, có thể lao mình vào đại dương 
(nghĩ rằng):.  
 

5326. “Nương tựa vào khúc gỗ này, ta sẽ vượt qua biển lớn.” Với sự 
nỗ lực và tinh tấn, người nam (ấy) có thể vượt qua biển cả. 
 

5327. Tương tợ y như thế, việc làm đã được thực hiện bởi tôi dầu nhỏ 
nhoi và bé bỏng, sau khi nương tựa vào việc làm ấy tôi đã tự mình vượt 
khỏi luân hồi.  
 

5328. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, được thúc đẩy bởi nhân tố 
trong sạch tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở 
thành phố Sāvatthī.  
 

5329. Có niềm tin, mẹ và cha của tôi đã đi đến nương nhờ vào đức Phật. 
Có sự đạt được (Pháp) nhãn, cả hai người này hành xử thuận theo Giáo 
Pháp.  
 

5330. Sau khi nhặt lấy vỏ khô của cội cây Bồ Đề, họ đã cho xây dựng 
ngôi bảo tháp bằng vàng. Sáng chiều họ trực tiếp lễ bái người con trai 
của dòng họ Sakya.  
 

5331. Vào ngày lễ Uposatha, họ đã dời đi ngôi bảo tháp bằng vàng. 
Trong khi tán dương công hạnh của đức Phật, họ đã trải qua ba canh 
(của đêm).  
 

5332. Sau khi nhìn thấy ngôi bảo tháp (vàng), tôi đã nhớ lại ngôi bảo 
tháp bằng cát. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hán.  
 

(Tụng phẩm thứ hai mươi hai). 
 

5333. Trong khi tìm kiếm đấng Chiến Thắng ấy, tôi đã nhìn thấy vị 
Tướng Quân Chánh Pháp. Sau khi lìa khỏi gia đình, tôi đã xuất gia 
trong sự chứng minh của vị ấy.  
 

5334. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-
hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật bậc Hữu Nhãn đã 
cho tu lên bậc trên.  
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5336. Dārakeneva santena kiriyaṃ niṭṭhitaṃ mayā,  
kataṃ me karaṇīyajja sakyaputtassa sāsane. 

 
5337. Sabbaverabhayātīto sabbasaṅgātigo isi,  

sāvako te mahāvīra soṇṇapupphassidaṃ phalaṃ.  
 
5338. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
5339. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
5340. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pulinathūpiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Pulinathūpiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

499. Naḷakuṭidāyakattherāpadānaṃ 
  

5341. Himavantassa avidūre hārito nāma pabbato,  
sayambhū nārado nāma rukkhamūle vasī tadā.  

 
5342. Naḷāgāraṃ karitvāna tiṇena chādayiṃ ahaṃ,  

caṅkamaṃ sodhayitvāna sayambhussa adāsahaṃ.  
 
5343. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  
 
5344. Tattha me sukataṃ vyamhaṃ naḷakuṭikāya nimmitaṃ,  

saṭṭhiyojanamubbedhaṃ tiṃsayojanavitthataṃ.  
 
5345. Catuddasesu kappesu devaloke ramiṃ ahaṃ,  

ekasattatikkhattuñca devarajjamakārayiṃ.  
 
5346. Catuttiṃsakkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ,  

padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.  
 
5347. Dhammapāsādamāruya sabbākāravarūpamaṃ,  

yadicchakāhaṃ vihare sakyaputtassa sāsane.  
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5336. Trong khi chỉ là đứa bé trai, tôi đã hoàn thành được công việc. 
Giờ đây, việc cần phải làm trong Giáo Pháp của người con trai dòng họ 
Sakya đã được tôi thực hiện.  
 

5337. (Tôi trở thành) vị ẩn sĩ đã vượt qua mọi sự hận thù và hãi sợ, đã 
vượt lên mọi điều trói buộc. “Bạch đấng Đại Hùng, con là Thinh Văn 
của Ngài; điều này là quả báu của bông hoa bằng vàng.” 
 

5338. 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.  
 

5339. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

5340. 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 Pulinathūpiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Pulinathūpiya là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

499. Ký Sự về Trưởng Lão Naḷakuṭidāyaka:  
 

5341. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Hārita. Vào lúc bấy 
giờ, có bậc Tự Chủ tên Nārada đã cư ngụ ở tại gốc cây.  
 

5342. Tôi đã làm gian nhà bằng cây sậy và đã lợp mái bằng cỏ. Tôi đã 
làm sạch sẽ đường kinh hành và đã dâng cúng đến bậc Tự Chủ. 
 

5343. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
 

5344. Tại nơi ấy, có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi, có 
chiều dài sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba mươi do-tuần, đã được hóa 
hiện ra từ căn chòi bằng cây sậy.  
 

5345. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên mười bốn kiếp. Và tôi đã 
cai quản Thiên quốc bảy mươi mốt lần.  
 

5346. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba mươi bốn lần. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện 
tính đếm.  
 

5347. Sau khi bước lên tòa lâu đài Giáo Pháp tương đương với mọi biểu 
hiện cao quý, tôi an trú trong Giáo Pháp của người con trai dòng họ 
Sakya theo như ý thích. 

                                                   
1 Pulinathūpiya nghĩa là “vị liên quan đến ngôi bảo tháp (thūpa) bằng cát (pulina).” 
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5348. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi naḷakuṭiyā idaṃ phalaṃ.  

 
5349. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
5350. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
5351. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Naḷakuṭidāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Naḷakuṭidāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

500. Piyālaphaladāyakattherāpadānaṃ 
  

5352. Migaluddo pure āsiṃ vipine vicaraṃ tadā,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ sabbadhammāna pāraguṃ.  

 
5353. Piyālaphalamādāya buddhaseṭṭhassadāsahaṃ,  

puññakkhettassa vīrassa pasanno sehi pāṇihi.  
 
5354. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  
 
5355. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
5356. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
5357. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Piyālaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Piyālaphaladāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

Tikiṅkaṇipupphiyavaggo paññāsamo. 
 

--ooOoo-- 
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5348. 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 căn chòi 
bằng cây sậy. 
 

5349. 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.  
 

5350. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

5351. 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 Naḷakuṭidāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Naḷakuṭidāyaka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

500. Ký Sự về Trưởng Lão Piyālaphaladāyaka:  
 

5352. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng. Khi ấy, trong khi 
đi lang thang ở khu rừng, tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, 
bậc thông suốt về tất cả các pháp. 
 

5353. Được tịnh tín, tôi đã cầm lấy trái cây piyāla và đã tự tay mình 
dâng cúng đến đức Phật tối thượng, là Phước Điền, là đấng Anh Hùng.  
 

5354. 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. 
 

5355. 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.  
 

5356. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

5357. 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 Piyālaphaladāyaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 
 

Ký sự về trưởng lão Piyālaphaladāyaka là phần thứ mười. 
 

Phẩm Tikiṅkaṇipupphiya là phẩm thứ năm mươi. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Naḷakuṭidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) căn chòi (kuṭi) bằng cây sậy (naḷa). 
2 Piyālaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) piyāla.” 
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Uddānaṃ  
 
Kiṅkaṇī paṃsukūlañca koraṇḍamatha kiṃsukaṃ,  
upaḍḍhadussī ghatado udakaṃ thūpakārako.  
Naḷāgārī ca navamo piyālaphaladāyako,  
sataṃ ekaṃ ca gāthānaṃ navakañca taduttariṃ.  
 

Atha vagguddānaṃ  
 
Metteyyavaggo bhaddāli sakiṃsammajjako pi ca,  
ekavihārī vibhīṭakī jagatī sālapupphiyo.  
Naḷāgāraṃ paṃsukūlaṃ kiṅkaṇipupphiyo tathā,  
asīti dve ca gāthāyo catuddasasatāni ca.  
 

Metteyyavaggadasakaṃ.  
 

Pañcamaṃ satakaṃ samattaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

LI. KAṆIKĀRAVAGGO 
 

501. Tikaṇikārapupphiyattherāpadānaṃ 
  

5358. Sumedho nāma sambuddho battiṃsavaralakkhaṇo,  
vivekakāmo bhagavā himavantamupāgami.1  

 

5359. Ajjhogahetvā himavantaṃ aggo kāruṇiko muni,  
pallaṅkaṃ ābhujitvāna nisīdi purisuttamo.  

 

5360. Vijjādharo tadā āsiṃ antalikkhacaro ahaṃ,  
tisūlaṃ sukataṃ gayha gacchāmi ambare tadā.  

 

5361. Pabbatagge yathā aggi puṇṇamāsīva2 candimā,  
vane obhāsate buddho sālarājāva phullito.  

 

5362. Vanaggā nikkhamitvāna buddharaṃsī vidhāvare,3  
naḷaggivaṇṇasaṅkāsā disvā cittaṃ pasādayiṃ.  

 

5363. Vicinaṃ addasaṃ pupphaṃ kaṇikāraṃ devagandhikaṃ,  
tīṇi pupphāni ādāya buddhaseṭṭhaṃ apūjayiṃ.  

 

5364. Buddhassa ānubhāvena tīṇi pupphāni me tadā,  
uddhaṃvaṇṭā adhopattā chāyaṃ kubbanti satthuno.  

                                                   
1 himavantamupāgamiṃ - Ma.  
2 puṇṇamāyeva - Ma, Syā; puṇṇamāse va - PTS.  
3 buddharaṃsībhidhāvare - Ma; buddharaṃsābhidhāvare - Syā, PTS. 
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Phần Tóm Lược: 
 
 

Vị có bông hoa kiṅkaṇi, y may từ vải bị quăng bỏ, bông hoa koraṇḍa, 
rồi bông hoa kiṃsuka, vị có một nửa số vải, vị dâng cúng bơ lỏng, vị 
(dâng cúng) nước, vị thực hiện ngôi bảo tháp, vị có gian nhà bằng cây 
sậy là thứ chín, và vị dâng cúng trái cây piyāla. Có một trăm câu kệ 
ngôn và chín câu thêm vào đó. 
 

--ooOoo-- 
 

Giờ là phần tóm lược của các phẩm: 
 
 

Phẩm Metteyya, phẩm Bhaddāli, và luôn cả phẩm Sakiṃsammajjaka, 
phẩm Ekavihārī, phẩm Vibhīṭakī, phẩm Jagatī, phẩm Sālapupphiya, 
phẩm Naḷāgāra, phẩm Paṃsukūla, và phẩm Kiṅkaṇipupphiya là tương 
tợ. Có một ngàn bốn trăm tám mươi hai câu kệ.  
 

Nhóm “Mười” từ phẩm Metteyya. 
 

Nhóm “Một Trăm” thứ năm được đầy đủ. 
 

--ooOoo-- 
 

LI. PHẨM KAṆIKĀRA: 
 

501. Ký Sự về Trưởng Lão Tikaṇikārapupphiya:  
 

 
5358. Đấng Toàn Giác tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. Có ước 
muốn độc cư, đức Thế Tôn đã đi đến núi Hi-mã-lạp.  
 

5359. Sau khi đã đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đấng Bi Mẫn cao cả, bậc 
Hiền Trí, đấng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thế kiết già rồi ngồi 
xuống.  
 

5360. Khi ấy, tôi đã là người nắm giữ pháp thuật, là vị du hành ở không 
trung. Sau khi cầm lấy cây chỉa ba được thực hiện khéo léo, tôi đi ở trên 
không trung.  
 

5361. Đức Phật chói sáng ở trong khu rừng giống như ngọn lửa ở trên 
đỉnh núi, tợ như mặt trăng ngày rằm, tợ như cây sālā chúa đã được trổ 
hoa.  
 

5362. Hào quang của đức Phật vượt ra khỏi chóp đỉnh của khu rừng và 
tỏa rộng giống như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy, sau khi nhìn thấy 
tôi đã làm cho tâm được tịnh tín.  
 

5363. Trong khi chọn lựa, tôi đã nhìn thấy bông hoa kaṇikāra có hương 
thơm của cõi trời. Sau khi cầm lấy ba bông hoa, tôi đã cúng dường đến 
đức Phật tối thượng.  
 

5364. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, ba bông hoa của tôi (xoay 
ngược lại) có các cuống hoa ở bên trên và các cánh hoa ở bên dưới, tạo 
thành bóng râm che cho đức Phật.  
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6365. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 
5366. Tattha me sukataṃ vyamhaṃ kaṇikārīti ñāyati,  

saṭṭhiyojanamubbedhaṃ tiṃsayojanavitthataṃ.  
 
5367. Sahassakaṇḍaṃ satabheṇḍu dhajālu haritāmayaṃ,  

satasahassaniyyuhā vyamhe pātubhaviṃsu me.  
 
5368. Soṇṇamayā maṇimayā lohitaṅkamayāpi ca,  

phalikāpi ca pallaṅkā yenicchakā yadicchakā.1  
 
5369. Mahārahañca sayanaṃ tulikāvikatīyutaṃ,  

uddalomika-ekantaṃ2 bimbohanasamāyutaṃ.  
 
5370. Bhavanā nikkhamitvāna caranto devacārikaṃ,  

yadā icchāmi gamanaṃ devasaṅghapurakkhato.  
 
5371. Pupphassa heṭṭhā tiṭṭhāmi uparicchadanaṃ mama,  

samantā yojanasataṃ kaṇikārehi chāditaṃ.  
 
5372. Saṭṭhituriyasahassāni sāyaṃ pātaṃ upaṭṭhahuṃ,  

parivārenti maṃ niccaṃ rattindivamatanditā.  
 
5373. Tattha naccehi gītehi tālehi vāditehi ca,  

ramāmi khiḍḍāratiyā modāmi kāmakāmahaṃ.3  
 
5374. Tattha bhutvā pivitvā ca modāmi tidase tadā,  

nārīgaṇehi sahito modāmi vyamhamuttame.  
 
5375. Satānaṃ pañcakkhattuñca devarajjamakārayiṃ,  

satānaṃ tīṇikkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.  

 
5376. Bhavābhave saṃsaranto mahābhogaṃ labhāmahaṃ,  

bhoge me ūnatā natthi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
5377. Duve bhave saṃsarāmi devatte atha mānuse,  

aññaṃ gatiṃ na jānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
5378. Duve kule pajāyāmi khattiye cāpi brāhmaṇe,  

nīce kule na jānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
                                                   
1 yenicchakā yadicchakaṃ - Syā. 
2 uddhalomika - Sī Mu, Ma, Syā, PTS. 
3 kāmakāmihaṃ - Ma, Syā, PTS.  
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6365. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
 

5366. Tại nơi ấy, có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi được 
biết (với tên) là “kaṇikārī” có chiều dài sáu mươi do-tuần, chiều rộng 
ba mươi do-tuần. 
 

5367. (Cung điện) có một ngàn cột trụ chống có màu lục, một trăm mái 
tròn được trang hoàng với những ngọn cờ. Có một trăm ngàn tháp 
nhọn đã hiện diện ở cung điện của tôi.  
 

5368. Có những chiếc ghế bành làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni, 
và cũng làm bằng hồng ngọc nữa, luôn cả ngọc pha-lê (hiện ra) ở bất cứ 
nơi nào và bất cứ khi nào theo ước muốn.  
 

5369. Và có chiếc giường vô cùng giá trị được trải loại nệm bông gòn có 
một phần lông rái cá, và được gắn liền với chiếc gối. 
 

5370. Khi nào tôi ước muốn việc ra đi, thì sau khi rời khỏi nơi cư ngụ và 
trong lúc thực hiện cuộc du hành cùng với chư Thiên, tôi dẫn đầu hội 
chúng chư Thiên.  
 

5371. Tôi đứng, ở phía bên dưới là bông hoa, ở phía bên trên của tôi ở 
xung quanh một trăm do-tuần có mái che được phủ bằng các bông hoa 
kaṇika.  
 

5372. Có sáu mươi ngàn nhạc công đã phục vụ sáng chiều. Họ thường 
xuyên vây quanh tôi đêm ngày không biếng nhác.  
 

5373. Ở tại nơi ấy, tôi sướng vui với các điệu vũ, các lời ca, các tiếng 
chũm chọe, và các khúc tấu nhạc, với niềm sướng vui của việc giải trí. 
Tôi vui thích theo sự mong muốn này mong muốn khác.  
 

5374. Lúc bấy giờ, ở tại nơi ấy tôi đã ăn, tôi đã uống, tôi vui thích ở cõi 
trời Tam Thập. Được gần gũi với các đám nữ nhân, tôi vui thích ở lâu 
đài tuyệt hảo.  
 

5375. Và tôi đã cai quản Thiên quốc năm trăm lần. Và tôi đã trở thành 
đấng Chuyển Luân Vương ba trăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, 
không thể đo lường bằng phương diện tính đếm.  
 

5376. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi nhận lãnh của cải lớn 
lao, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 

5377. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và loài 
người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 

5378. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-lỵ và luôn cả Bà-la-
môn, tôi không biết đến gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
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5379. Hatthiyānaṃ assayānaṃ sivikaṃ sandamānikaṃ,  
labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 
5380. Dāsīgaṇaṃ dāsagaṇaṃ nāriyo samalaṅkatā,  

labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
5381. Koseyyakambalīyāni khomakappāsikāni ca,  

labhāmi sabbamevataṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
5382. Navavatthaṃ navaphalaṃ navaggarasabhojanaṃ,  

labhāmi sabbamevataṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
5383. Imaṃ khāda imaṃ bhuñja imamhi sayane saya,  

labhāmi sabbamevataṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
5384. Sabbattha pūjito homi yaso abbhuggato mama,  

mahāpakkho sadā homi abhejjapariso sadā,  
ñātīnaṃ uttamo homi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 
5385. Sītaṃ uṇhaṃ na jānāmi pariḷāho na vijjati,  

atho cetasikaṃ dukkhaṃ hadaye me na vijjati.  
 
5386. Suvaṇṇavaṇṇo hutvāna saṃsarāmi bhavābhave,  

vevaṇṇiyaṃ na jānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
5387. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito,  

sāvatthiyaṃ pure jāto mahāsāle su-aḍḍhake,  
 
5388. Pañcakāmaguṇe hitvā pabbajiṃ anagāriyaṃ,  

jātiyā sattavassohaṃ arahattamapāpuṇiṃ.  
 
5389. Upasampādayi buddho guṇamaññāya cakkhumā,  

taruṇo pūjanīyohaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
5390. Dibbacakkhu visuddhaṃ me samādhikusalo ahaṃ,  

abhiññāpāramippatto buddhapūjayidaṃ phalaṃ.  
 
5391. Paṭisambhidā anuppatto iddhipādesu kovido,  

dhammesu pāramippatto buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
5392. Tiṃsakappasahassamhi yaṃ buddhamabhipūjayiṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
5393. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
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5379. Về phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng 
ngựa, kiệu khiêng, và cỗ xe kéo, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều 
này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.  
5380. Về đám tôi trai, bầy tớ gái, và các nữ nhân đã được trang điểm, 
tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
5381. Về y phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng 
bông vải, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
5382. Về vải vóc mới, trái cây tươi, thức ăn mới lạ có phẩm vị cao sang, 
tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
5383. “Ngài hãy nhai món này, ngài hãy ăn món này, ngài hãy nằm ở 
chiếc giường này,” tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 
5384. Tôi được tôn vinh ở tất cả các nơi, danh vọng của tôi được thăng 
tiến, tôi luôn luôn có phe cánh đông đảo, luôn luôn có hội chúng không 
bị chia rẽ, tôi là hạng nhất trong số các quyến thuộc; điều này là quả 
báu của việc cúng dường đức Phật. 
5385. Tôi không biết đến sự lạnh (và) sự nóng, sự bực bội không được 
biết đến. Sự khổ sở thuộc về tâm ở trái tim của tôi không được biết đến.  
5386. Sau khi có được làn da màu vàng ròng, tôi luân hồi ở cõi này cõi 
khác, tôi không biết đến việc tàn tạ sắc thân; điều này là quả báu của 
việc cúng dường đức Phật. 
5387. Sau khi mệnh chung ở thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi 
nhân tố trong sạch tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng 
sang trọng ở thành phố Sāvatthī. 
5388. Sau khi từ bỏ năm phần dục lạc, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu 
phẩm vị A-la-hán.  
5389. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật bậc Hữu Nhãn đã 
cho tu lên bậc trên, tôi là vị trẻ tuổi xứng đáng được cúng dường; điều 
này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 
5390. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi là thiện xảo về định, đã 
đạt đến sự toàn hảo về các thắng trí; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
5391. Tôi đã thành tựu các pháp phân tích, là vị rành rẽ về các nền tảng 
của thần thông, đã đạt đến sự toàn hảo về các pháp; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 
5392. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
5393. 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.  
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5394. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,1  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5395. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tikaṇikārapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Tikaṇikārapupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

502. Ekapattadāyakattherāpadānaṃ 
  

5396. Nagare haṃsavatiyā kumbhakāro ahosahaṃ,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ.  

 

5397. Sukataṃ mattikāpattaṃ buddhaseṭṭhass’ adāsahaṃ,  
pattaṃ datvā bhagavato ujubhūtassa tādino.  

 

5398. Bhave nibbattamānohaṃ soṇṇathāle labhāmahaṃ,  
rūpimaye ca sovaṇṇe taṭṭike ca maṇīmaye.  

 

5399. Pātiyo paribhuñjāmi puññakammassidaṃ phalaṃ,  
yasānañca dhanānañca2 pattabhūto3 ca homahaṃ.  

 

5400. Yathāpi bhaddake khette bījamappampi ropitaṃ,  
sammā dhāre4 pavecchante phalaṃ toseti kassakaṃ.  

 

5401. Tathevimaṃ5 pattadānaṃ buddhakkhettamhi ropitaṃ,  
pītidhāre pavassante phalaṃ maṃ tosayissati.  

 

5402. Yāvatā khettā vijjanti saṅghāpi ca gaṇāpi ca,  
buddhakkhettasamo natthi sukhado sabbapāṇinaṃ.  

 

5403. Namo te purisājañña namo te purisuttama,  
ekapattaṃ daditvāna pattomhi acalaṃ padaṃ.  

 

5404. Ekanavute ito kappe yaṃ pattamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi pattadānassidaṃ phalaṃ.  

 

5405. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5406. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

                                                   
1 mama buddhassa santike - Ma. 
2 yasasāva janānañca - Syā.    4 sammādhāraṃ - Ma, Syā.  
3 aggabhūto - Ma, Syā.    5 tathevidaṃ - Ma, Syā. 
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5394. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5395. 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 Tikaṇikārapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Tikaṇikārapupphiya là phần thứ nhất. 
 
 

--ooOoo-- 
  

502. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapattadāyaka:  
 

5396. Tôi đã là người thợ làm đồ gốm ở thành phố Haṃsavatī. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng đã vượt qua dòng nước lũ, 
không còn lậu hoặc.  
 

5397. Tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng bình bát bằng đất sét 
đã được làm khéo léo. Tôi đã dâng cúng bình bát đến đức Thế Tôn là vị 
có bản thể chính trực như thế ấy.  
 

5398. Trong khi tôi được sanh ra ở cuộc đời, tôi đạt được các chiếc đĩa 
vàng và các chiếc chiếu nhỏ bằng bạc, bằng vàng, và bằng ngọc ma-ni.  
 

5399. Tôi thọ dụng những cái đĩa, điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. Và tôi có bản chất của bình bát (chứa đựng) các loại danh 
vọng và các loại tài sản.  
 

5400. Cũng giống như chỉ một ít hạt giống được gieo xuống cánh đồng 
màu mỡ, khi có mưa rào thích hợp đổ xuống, kết quả làm hài lòng 
người nông phu.  
 

5401. Tương tợ y như thế, việc dâng cúng bình bát này được gieo xuống 
thửa ruộng đức Phật, khi trận mưa rào phỉ lạc đổ mưa, kết quả sẽ làm 
tôi hài lòng.  
 

5402. So sánh với các thửa ruộng được biết đến, ngay cả các Hội Chúng 
(tỳ khưu) và luôn cả các tập thể, không có gì sánh bằng thửa ruộng đức 
Phật là nguồn cung cấp an lạc cho chúng sanh.  
 

5403. “Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Sau khi dâng cúng một cái bình bát, con đạt 
được vị thế Bất Động.” 
 

5404. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bình bát trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng bình bát. 
 

5405. 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.  
 

5406. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
                                                   
1 Tikaṇikārapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) bông hoa kaṇikāra.” 
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5407. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekapattadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Ekapattadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

503. Kāsumāriphaladāyakattherāpadānaṃ1  
 

5408. Kaṇikāraṃ’va jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.  

 

5409. Pasannacitto sumano sire katvāna añjaliṃ,  
kāsumārikamādāya buddhaseṭṭhass’ adāsahaṃ.  

 

5410. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

5411. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5412. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5413. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kāsumāriphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Kāsumāriphaladāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

504. Avaṭaphaliyattherāpadānaṃ 
  

5414. Sahassaraṃsī bhagavā sayambhū aparājito,  
vivekā vuṭṭhahitvāna gocarāyābhinikkhami.  

 

5415. Phalahattho ahaṃ disvā upagacchiṃ narāsabhaṃ,  
pasannacitto sumano avaṭaṃ adadiṃ phalaṃ.  

 

5416. Catunavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 Kāsumāraphaliyatthera-apadānaṃ - Ma. 
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5407. 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 Ekapattadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Ekapattadāyaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

503. Ký Sự về Trưởng Lão Kāsumāriphaladāyaka:  
 

 

5408. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian, đấng Nhân Ngưu ngồi ở trong vùng đồi núi, chói sáng như 
là cây kaṇikāra.  
 

5409. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau 
khi cầm lấy trái cây kāsumārika, tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối 
thượng.  
 

5410. 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. 
 

5411. 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.  
 

5412. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

5413. 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 Kāsumāriphaladāyaka2 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Kāsumāriphaladāyaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

504. Ký Sự về Trưởng Lão Avaṭaphaliya:  
 

5414. Đức Thế Tôn có ngàn ánh hào quang, đấng Tự Chủ, vị không bị 
đánh bại đã xuất ra khỏi sự độc cư và đã ra đi về việc khất thực.  
 

5415. Có được một nắm trái cây, tôi đã nhìn thấy và đã đi đến gặp đấng 
Nhân Ngưu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây 
avaṭa. 
 

5416. 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. 

                                                   
1 Ekapattadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) một (eka) bình bát (patta).” 
2 Kāsumāriphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) kāsumāri.” 
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5417. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5418. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5419. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Avaṭaphaliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Avaṭaphaliyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

505. Vāraphaliyattherāpadānaṃ1 
  

5420. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,  
rathiyaṃ paṭipajjantaṃ vāraphalamadāsahaṃ.2  

 

5421. Ekanavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

5422. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5423. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5424. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vāraphaliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Vāraphaliyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

506. Mātuluṅgaphaladāyakattherāpadānaṃ 
  

5425. Kaṇikāraṃva jalitaṃ puṇṇamāseva candimaṃ,  
jalantaṃ dīparukkhaṃ va addasaṃ lokanāyakaṃ.  

 

5426. Mātuluṅgaphalaṃ gayha adāsiṃ satthuno ahaṃ,  
dakkhiṇeyyassa dhīrassa pasanno sehi pāṇihi.  

 

5427. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 Pādaphaliyattherāpadānaṃ - Ma; Cāraphaliya... - Syā; Pāraphaliya... - PTS. 
2 pādaphalaṃ - Ma; cāraphalaṃ - Syā; pādaphalaṃ - PTS.  
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5417. 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.  
 

5418. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

5419. 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 Avaṭaphaliya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Avaṭaphaliya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

505. Ký Sự về Trưởng Lão Vāraphaliya:  
 

5420. Trong lúc đấng Toàn Giác, bậc có màu da vàng chói, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng, đang tiến bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng trái 
cây vāra.  
 

5421. 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. 
 

5422. 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.  
 

5423. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

5424. 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 Vāraphaliya2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Vāraphaliya là phần thứ năm. 
 
 

--ooOoo— 
 

506. Ký Sự về Trưởng Lão Mātuluṅgaphaladāyaka:  
 

5425. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây kaṇikāra 
được đốt cháy, tợ như mặt trăng ngày rằm, tợ như cây đèn đang cháy 
sáng.  
 

5426. Được tịnh tín, tôi đã cầm lấy trái cây chanh và đã tự tay mình 
dâng cúng đến bậc Đạo Sư, đấng trí tuệ xứng đáng cúng dường.  
 

5427. 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 Avaṭaphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phaliya) avaṭa.” 
2 Vāraphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phaliya) vāra.” 
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5428. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5429. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5430. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mātuluṅgaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Mātuluṅgaphaladāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

507. Ajeliphaladāyakattherāpadānaṃ 
  

5431. Ajjuno nāma sambuddho himavante vasī tadā,  
caraṇena ca sampanno samādhikusalo muni.  

 

5432. Kumbhamattaṃ gahetvāna ajeliṃ jīvajīvakaṃ,  
chattapaṇṇaṃ gahetvāna adāsiṃ satthuno ahaṃ.  

 

5433. Catunavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

5434. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5435. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5436. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ajeliphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Ajeliphaladāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo— 
 

508. Amodaphaliyattherāpadānaṃ 
  

5437. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,  
rathiyaṃ paṭipajjantaṃ amodamadadiṃ phalaṃ.  

 

5438. Ekanavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  
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5428. 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.  
5429. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5430. 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 Mātuluṅgaphaladāyaka1 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy.  
Ký sự về trưởng lão Mātuluṅgaphaladāyaka là phần thứ sáu. 

 
--ooOoo-- 

 

507. Ký Sự về Trưởng Lão Ajeliphaladāyaka:  
 

5431. Vào lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác, đấng Hiền Trí tên Ajjuna, vị hội 
đủ về hạnh kiểm và thiện xảo về định đã cư ngụ tại núi Hy-mã-lạp.  
5432. Sau khi cầm lấy ước chừng một chậu trái cây ajeli, trái cây 
jīvajīvaka, và trái cây chattapaṇṇa, tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư.  
5433. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
5434. 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.  
5435. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5436. 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 Ajeliphaladāyaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Ajeliphaladāyaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

508. Ký Sự về Trưởng Lão Amodaphaliya:  
 

5437. Trong lúc đấng Toàn Giác, bậc có màu sắc màu vàng chói, vị thọ 
nhận các vật hiến cúng, đang tiến bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng 
trái cây amoda.  
5438. 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. 

                                                   
1 Mātuluṅgaphaladāyaka nghĩa là vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) chanh 
(mātuluṅga).” 
2 Ajeliphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) ajeli.” 
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5439. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5440. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5441. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Amodaphaliyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Amodaphaliyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

509. Tālaphaladāyakattherāpadānaṃ 
  

5442. Sataraṃsī nāma bhagavā sayambhū aparājito,  
vivekā vuṭṭhahitvāna gocarāyābhinikkhami.  

 

5443. Phalahattho ahaṃ disvā upagacchiṃ narāsabhaṃ,  
pasannacitto sumano tālaphalamadāsahaṃ.  

 

5444. Catunavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

5445. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5446. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5447. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tālaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Tālaphaladāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

510. Nāḷikeradāyakattherāpadānaṃ 
  

5448. Nagare bandhumatiyā ārāmiko ahaṃ tadā,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ gacchantaṃ anilañjase.  
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5439. 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.  
 

5440. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

5441. 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 Amodaphaliya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Amodaphaliya là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

509. Ký Sự về Trưởng Lão Tālaphaladāyaka:  
 

5442. Đức Thế Tôn tên Sataraṃsī, đấng Tự Chủ, vị không bị đánh bại, 
đã xuất ra khỏi sự độc cư và đã ra đi về việc khất thực.  
 

5443. Có được một nắm trái cây, tôi đã nhìn thấy và đã đi đến gặp đấng 
Nhân Ngưu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây 
thốt nốt. 
 

5444. 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. 
 

5445. 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.  
 

5446. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

5447. 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 Tālaphaladāyaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 
 

Ký sự về trưởng lão Tālaphaladāyaka là phần thứ chín. 
 

  
--ooOoo-- 

 

510. Ký Sự về Trưởng Lão Nāḷikeradāyaka:  
 

5448. Vào lúc bấy giờ, là người phụ việc tu viện ở thành phố 
Bandhumatī, tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyển ở 
trên không trung.  

                                                   
1 Amodaphaliya nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) amoda.” 
2 Tālaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) thốt nốt (tāla).” 
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5449. Nāḷikeraphalaṃ gayha buddhaseṭṭhassadāsahaṃ,  
ākāse ṭhitako santo patigaṇhī mahāyaso.  

 

5450. Vittisañjananaṃ mayhaṃ diṭṭhadhammasukhāvahaṃ,  
phalaṃ buddhassa datvāna vippasannena cetasā.  

 

5451. Adhigacchiṃ tadā pītiṃ vipulaṃ ca sukhuttamaṃ,  
uppajjate va ratanaṃ nibbattassa tahiṃ tahiṃ.  

 

5452. Ekanavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

5453. Dibbacakkhu visuddhaṃ me samādhikusalo ahaṃ,  
abhiññāpāramippatto phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

5454. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5455. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5456. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Nāḷikeradāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Nāḷikeradāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

Uddānaṃ  
 
Kaṇikārekapatto ca kāsumārī tathāvaṭaṃ,  
vārañca mātuluṅgañca ajelāmodameva ca.  
Tālaṃ tathā nāḷikeraṃ gāthāyo gaṇitā viha,  
ekaṃ gāthāsataṃ hoti ūnādhikavivajjitaṃ.  
 

Kaṇikāravaggo ekapaññāsamo. 
 
 

--ooOoo-- 
 

LII. PHALADĀYAKAVAGGO 
   

511. Kurañjiyaphaladāyakattherāpadānaṃ 
  

5457. Migaluddo pure āsiṃ vipine vicaraṃ ahaṃ,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ sabbadhammāna pāraguṃ.  

 

5458. Kurañjiyaphalaṃ gayha buddhaseṭṭhass ’adāsahaṃ,  
puññakkhettassa vīrassa pasanno sehi pāṇihi.  

 

5459. Ekatiṃse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  
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5449. Tôi đã cầm lấy trái dừa và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 
Bậc có danh vọng lớn lao đã thọ lãnh trong khi đứng ở trên hư không.  
5450. Trái cây đã được tôi dâng cúng đến đức Phật với tâm ý trong 
sạch, đối với tôi là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc đưa đến sự an lạc 
trong thời hiện tại.  
5451. Khi ấy, tôi đã đạt đến niềm phỉ lạc lớn lao và sự an lạc cùng tột. 
Khi tôi được sanh ra ở nơi này nơi nọ, châu báu còn hiện lên cho tôi.  
5452. 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. 
5453. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi là thiện xảo về định, đã 
đạt đến sự toàn hảo về các thắng trí; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
5454. 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.  
5455. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5456. 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 Nāḷikeradāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

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

Phần Tóm Lược: 
 

Bông hoa kaṇikāra, một bình bát, vị có trái cây kāsumāri, trái cây 
avaṭa là tương tợ, và trái cây vāra, trái chanh, trái cây ajeli, luôn cả trái 
cây amoda, trái cây thốt nốt, và trái dừa là tương tợ. Các câu kệ đã được 
tính đếm ở đây là một trăm câu kệ, không có hơn kém. 
 

Phẩm Kaṇikāra là phẩm thứ năm mươi mốt. 
 

--ooOoo-- 
 

LII. PHẨM PHALADĀYAKA: 
 

511. Ký Sự về Trưởng Lão Kurañjiyaphaladāyaka:  
 

5457. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng. Trong lúc đi lang 
thang ở trong khu rừng, tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc 
thông suốt về tất cả các pháp. 
5458. Được tịnh tín, tôi đã cầm lấy trái cây kurañjiya và đã tự tay mình 
dâng cúng đến đức Phật tối thượng là Phước Điền, là đấng Anh Hùng.  
5459. 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 Nāḷikeradāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) dừa (nāḷikera).” 
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5460. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5461. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5462. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kurañjiyaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Kurañjiyaphaladāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

512. Kapitthaphaladāyakattherāpadānaṃ 
  

5463. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,  
rathiyā paṭipajjantaṃ kapitthaṃ adadiṃ phalaṃ.  

 

5464. Ekanavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

5465. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5466. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5467. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kapitthaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Kapitthaphaladāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. 
 

--ooOoo--  
  

513. Kosumbhaphaladāyakattherāpadānaṃ 
  

5468. Kakudhaṃ vilasantaṃva devadevaṃ narāsabhaṃ,  
rathiyaṃ paṭipajjantaṃ kosumbhaṃ adadiṃ phalaṃ.  

 

5469. Ekanavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

5470. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 2               Phẩm Phaladāyaka 
 

 257

5460. 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.  
5461. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5462. 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 Kurañjiyaphaladāyaka1 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy.  
Ký sự về trưởng lão Kurañjiyaphaladāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 
 

512. Ký Sự về Trưởng Lão Kapitthaphaladāyaka:  
 

5463. Trong lúc đấng Toàn Giác, bậc có màu da vàng chói, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng đang tiến bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng trái táo 
rừng. 
5464. 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. 
5465. 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.  
5466. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5467. 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 Kapitthaphaladāyaka2 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Kapitthaphaladāyaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

513. Ký Sự về Trưởng Lão Kosumbhaphaladāyaka:  
 

5468. Trong lúc vị Trời của chư Thiên đấng Nhân Ngưu, tợ như cây 
kakudha đang chói sáng, đang tiến bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng 
trái cây kosumbha. 
5469. 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. 
5470. 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.  
                                                   
1 Kurañjiyaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) kurañjiya.” 
2 Kapitthaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) táo rừng.” 
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5471. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5472. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kosumbhaphaladāyako1 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

 Kosumbhaphaladāyakattherassa2 apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo--  
 

514. Ketakapupphiyattherāpadānaṃ 
 

5473. Vinatānadiyā tīre vihāsi purisuttamo,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ ekaggaṃ susamāhitaṃ.  

 

5474. Madhugandhassa pupphena ketakassa ahaṃ tadā,  
pasannacitto sumano buddhaseṭṭhaṃ apūjayiṃ.  

 

5475. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

5476. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5477. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5478. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ketakapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Ketakapupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

515. Nāgapupphiyattherāpadānaṃ 
 

  
5479. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,  

rathiyaṃ paṭipajjantaṃ nāgapupphaṃ apūjayiṃ.  
 

5480. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

5481. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

                                                   
1 kosambaphaliyo - Ma.  
2 kosambaphaliyattherassa - Ma. 
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5471. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5472. 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 Kosumbhaphaladāyaka1 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Kosumbhaphaladāyaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

514. Ký Sự về Trưởng Lão Ketakapupphiya:  
 

5473. Đấng Tối Thượng Nhân đã cư ngụ ở bờ của con sông Vinatā. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, có sự chăm chú, vô cùng định 
tĩnh.  
5474. Khi ấy, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường đến 
đức Phật tối thượng với bông hoa của cây ketaka có mùi thơm ngọt 
ngào. 
5475. (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 
cúng dường đức Phật. 
5476. 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.  
5477. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5478. 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 Ketakapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Ketakapupphiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

515. Ký Sự về Trưởng Lão Nāgapupphiya:  
 

5479. Trong lúc đấng Toàn Giác, bậc có màu da vàng chói, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng, đang tiến bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng bông 
hoa nāga.  
5480. (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. 
5481. 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.  
                                                   
1 Kosumbhaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái (phala) kosumbha.” 
2 Ketakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) ketaka.” 
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5482. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5483. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Nāgapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Nāgapupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

516. Ajjunapupphiyattherāpadānaṃ 
  

5484. Candabhāgānadītīre ahosiṃ kinnaro tadā,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ sayambhuṃ aparājitaṃ.  

 

5485. Pasannacitto sumano vedajāto katañjalī,  
gahetvā ajjunaṃ pupphaṃ sayambhuṃ abhipūjayiṃ.  

 

5486. Tena kammena sukatena cetanā paṇidhīhi ca,  
jahitvā kinnaraṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 

5487. Chattiṃsakkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ,  
dasakkhattuṃ cakkavattī mahārajjamakārayiṃ.  

 

5488. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,  
sukhette vapitaṃ bījaṃ sayambhusmiṃ aho1 mama.  

 

5489. Kusalaṃ vijjate mayhaṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ,  
pūjāraho ahaṃ ajja sakyaputtassa sāsane.  

 

5490. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5491. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5492. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ajjunapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Ajjunapupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. 
 

--ooOoo--  
                                                   
1 ahosi me - Syā.  
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5482. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

5483. 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 Nāgapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Nāgapupphiya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

516. Ký Sự về Trưởng Lão Ajjunapupphiya:  
  
5484. Vào lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở bên bờ sông 
Candabhāgā. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng Tự Chủ, 
bậc không bị đánh bại. 
 

5485. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, có tay 
chắp lên, tôi đã cầm lấy bông hoa ajjuna và đã cúng dường đến đấng Tự 
Chủ.  
 

5486. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân kim-sỉ-điểu tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
 

5487. Và tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi 
sáu lần. Tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương cai quản vương quốc rộng 
lớn mười lần.  
 

5488. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Ôi, hạt giống của tôi đã được gieo xuống thửa ruộng tốt 
là đấng Tự Chủ! 
 

5489. Tôi tìm thấy điều tốt lành, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Giờ đây, tôi là vị xứng đáng sự cúng dường trong Giáo Pháp của 
người con trai dòng Sakya.  
 

5490. 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.  
 

5491. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

5492. 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 Ajjunapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Ajjunapupphiya là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Nāgapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) nāga.” 
2 Ajjunapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) ajjuna.” 




