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7.   Anomadassī padumo nārado cāpi nāyako  
te’pi buddhā ekakappe tamantakārakā munī.  

 

9.   Nāradassa bhagavato padumuttarassa satthuno  
tesampi antarā kappā gaṇanāto asaṅkhiyā.  

 

 

11. Tiṃsakappasahassamhi duve āsuṃ vināyakā  
sumedho ca sujāto ca orato padumuttarā.1

                                                  

 
Buddhapakiṇṇakakaṇḍo 

 
 

1.   Aparimeyye ito kappe caturo āsuṃ vināyakā  
taṇhaṅkaro medhaṅkaro atho’pi saraṇaṅkaro  
dīpaṅkaro ca samabuddho ekakappamhi te jinā.  

 

2.   Dīpaṅkarassa aparena koṇḍañño nāma nāyako  
eko’va ekakappamhi tāresi janataṃ bahuṃ.  

 

3.   Dīpaṅkarassa bhagavato koṇḍaññassa ca satthuno  
etesaṃ antarā kappā gaṇanāto asaṅkhiyā.  

 

4.   Koṇḍaññassa aparena maṅgalo nāma nāyako  
tesampi antarā kappā gaṇanāto asaṅkhiyā.  

 

5.   Maṅgalo ca sumano ca revato sobhito muni  
tepi buddhā ekakappe cakkhumanto pabhaṅkarā.  

 

6.   Sobhitassa aparena anomadassī mahāyaso  
tesampi antarā kappā gaṇanāto asaṅkhiyā.  

 
 

 

8.   Nāradassa aparena padumuttaro nāma nāyako  
ekakappamhi uppanno tāresi janataṃ bahuṃ.  

 
 

 

10. Kappasatasahassamhi eko āsi mahāmuni  
padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho.  

 

 

 
1. dharaso padumuttaro  - Sīmu; dharato padumuttaro  - Syā.  
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3. (Số lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị này, (tức là) đức 
Thế Tôn Dīpaṅkara và đấng Đạo Sư Koṇḍañña, là không thể đếm 
được theo cách thức tính toán. 

 

 

 

 

 
26. Chương Tổng Hợp về Chư Phật: 

 
1. Vô lượng kiếp trước đây, đã có bốn bậc Hướng Đạo là Taṇhaṅkara, 
Medhaṅkara, cùng với Saraṇaṅkara, và đấng Toàn Giác Dīpaṅkara. 
Các đấng Chiến Thắng ấy là thuộc về chung một kiếp. 

2. Sau (đức Phật) Dīpaṅkara, có bậc Lãnh Đạo tên là Koṇḍañña. Chỉ 
một mình trong một kiếp, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt 
qua.  
 

 

4. Sau (đức Phật) Koṇḍañña, có bậc Lãnh Đạo tên là Maṅgala. (Số 
lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị này cũng là không thể 
đếm được theo cách thức tính toán. 

5. Maṅgala, Sumana, Revata, và bậc Hiền Triết Sobhita, các đức 
Phật, các bậc Hữu Nhãn, các đấng Quanh Minh ấy cũng ở vào một 
kiếp. 
 

6. Sau (đức Phật) Sobhita là vị Anomadassī có danh tiếng vĩ đại. (Số 
lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị ấy cũng là không thể 
đếm được theo cách thức tính toán. 
 

7. Anomadassī, Paduma, luôn cả bậc Lãnh Đạo Nārada, các đức 
Phật, các đấng chấm dứt bóng đêm, các bậc Hiền Triết ấy cũng ở vào 
một kiếp. 

8. Sau (đức Phật) Nārada, có bậc Lãnh Đạo tên là Padumuttara. 
Được sanh lên (riêng biệt) trong một kiếp, vị ấy đã giúp cho nhiều 
chúng sanh vượt qua. 

9. (Số lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị ấy, (tức là) đức 
Thế Tôn Nārada và đấng Đạo Sư Padumuttara, cũng là không thể 
đếm được theo cách thức tính toán. 
 

10. Một trăm ngàn kiếp (trước đây) đã có một bậc Đại Hiền Triết, 
đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, là vị thọ lãnh các vật cúng 
dường.  

11. Ba chục ngàn kiếp sau (đức Phật) Padumuttara, đã có hai bậc 
Hướng Đạo là Sumedha và Sujāta. 
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Khuddakanikāye Buddhavaṃsapāḷi                        Buddhapakiṇṇakakaṇḍo                               
 

12. Aṭṭhārase kappasate tayo āsuṃ vināyakā  
piyadassī atthadassī dhammadassī ca nāyakā  
orato1 ca sujātassa sambuddhā dvipaduttamā.  

 

 

 

 
17. Imamhi bhaddake kappe tayo āsuṃ vināyakā  

kakusandho2 koṇāgamano kassapo cā’pi nāyako  
ahametarahi sambuddho metteyyo cā’pi hessati.  

 
18. Ete’pi pañca sambuddhā3 dhīrā lokānukampakā  

etesaṃ dhammarājūnaṃ aññesaṃ nekakoṭīnaṃ  
ācīkkhitvāna taṃ maggaṃ nibbutā te sasāvakā’ti.  

 

Buddhapakiṇṇakakaṇḍo niṭṭhito. 

                                                  

13. Catunavute ito kappe eko āsi mahāmuni  
siddhattho so lokavidū sallakatto anuttaro.  

14. Dvenavute ito kappe duve āsuṃ vināyakā  
tisso phusso ca sambuddho asamā appaṭipuggalā.  

 
15. Ekanavute ito kappe vipassī nāma nāyako  

so’pi buddho kāruṇiko satte mocesi bandhanā.  

16. Ekatiṃse ito kappe duve āsuṃ vināyakā  
sikhī ca vessabhū c’eva asamā appaṭipuggalā.  

 

 
--ooOoo--  

  

 
1. dharaso - Sīmu.  
2. kukkusandho - Syā.  
3. etepime pañca buddhā - Machasaṃ, Syā; etepi pañca buddhā - Sīmu.  
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử                                   Chương Tổng Hợp về Chư Phật 

12. Mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp (trước đây), vào sau 
(thời đức Phật) Sujāta, đã có ba bậc Hướng Đạo là các bậc Lãnh Đạo 
Piyadassī, Atthadassī, và Dhammadassī; (các vị ấy) là các bậc Toàn 
Giác, là các đấng Tối Thượng Nhân.  
 

13. Chín mươi bốn kiếp trước đây, đã có một bậc Đại Hiền Triết. Vị 
ấy là đấng Hiểu Biết Thế Gian Siddhattha, sâu sắc, và vô thượng. 
 

14. Chín mươi hai kiếp trước đây, đã có hai bậc Hướng Đạo. Tissa và 
đấng Toàn Giác Phussa là không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 
 

15. Chín mươi mốt kiếp trước đây, (đã có) đấng Lãnh Đạo tên là 
Vipassī. Đức Phật ấy cũng là đấng Bi Mẫn đã giải thoát chúng sanh 
khỏi sự trói buộc. 
 

16. Ba mươi mốt kiếp trước đây, đã có hai bậc Hướng Đạo. Sikhī và 
luôn cả Vessabhū là không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 
 

17. Trong kiếp Bhadda này đã có ba bậc Hướng Đạo là Kakusandha, 
Koṇāgamana, và luôn cả vị Lãnh Đạo Kassapa. Hiện nay, ta là đấng 
Toàn Giác và cũng sẽ có vị Metteyya nữa.  
 

18. Cả năm vị Phật này là các bậc thông thái và là những vị có lòng 
thương xót thế gian. Sau khi chỉ ra Đạo Lộ ấy của các đấng Pháp 
Vương này cho vô số koṭi người khác, các vị ấy đã Niết Bàn cùng với 
các vị Thinh Văn. 
 
 

Dứt Chương Tổng Hợp về Chư Phật. 
 

--ooOoo-- 
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Dhātubhājanīyakathā 

 
1.   Mahāgotamo jinavaro kusānārāya1 nibbuto  

dhātu vitthārikaṃ āsi tesu tesu padesato.  
 

2.   Eko ajātasattussa eko vesāliyā pure  
eko kapilavatthumhi eko ca allakappake.  

 

 

4.   Kumbhassa thūpaṃ kāresi brāhmaṇo doṇasavhayo  
aṅgārathūpaṃ kāresuṃ moriyā tuṭṭhamānasā.  

 

 

6.   Ekā dāṭhā tidasapure ekā nāgapure ahū  

 

7.   Cattāḷīsa samādantā kesā lomā ca sabbaso  

 

8.   Madhurāyaṃ2 bhagavato patto daṇḍañca cīvaraṃ  
nivāsanaṃ kusaghare paccattharaṇaṃ kapilavhaye.  

 

9.   Pāṭaliputtanagare3 karakaṃ kāyabandhanaṃ  
campāyamudakasāṭikā uṇṇalomañca kosale.  

                                                  

 

 

 

 

3.   Eko ca rāmagāmamhi eko ca veṭhadīpake  
eko pāveyyake malle eko ca kosinārake.  

 

 

5.   Aṭṭhasārīrikā thūpā navamo kumbhacetiyo  
aṅgāra thūpo dasamo tadāyeva patiṭṭhito.  

 

      ekā gandhāravisaye ekā kāliṅgarājino.  

 

      devā hariṃsu ekekaṃ cakkavāḷaparamparā.  
 

 

 

 
1. kusinārāmamhi - Sīmu; kusirāramhi - Machasaṃ.    
2. vajirāyaṃ - PTS.  
3. makuṭapure - Sīmu.  
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1. Đấng Chiến Thắng cao quý Gotama vĩ đại đã Niết Bàn tại 
Kusinārā. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 

 

 
6. Một chiếc răng nanh ở thành phố của cõi trời Ba Mươi, một ở 
Long Cung, một ở lãnh địa Gandhāra, một thuộc về đức vua xứ 
Kaliṅga.1

                                                  

Giảng Giải về Việc Phân Chia Xá-Lợi: 

 

 

2. Một phần thuộc về (đức vua) Ajātasattu. Một phần ở thành Vesālī. 
Một phần ở thành Kapilavatthu. Và một phần dành cho người dân ở 
Allakappa. 
 

 
3. Và một phần ở Rāmagāma. Và một phần dành cho người dân ở 
Veṭṭhadīpa. Một phần dành cho người dân Malla ở Pāvā. Và một 
phần dành cho người dân ở Kusinārā. 
 

 
4. Bà-la-môn tên Doṇa đã xây dựng ngôi bảo tháp cho bình đựng 
(xá-lợi). Những người Moriya với tâm tư hớn hở đã xây dựng ngôi 
bảo tháp thờ tro. 
 

 
5. Chính vào thời ấy, có tám ngôi bảo tháp (thờ) xá-lợi, ngôi bảo tháp 
của bình đựng (xá-lợi) là thứ chín, ngôi bảo tháp thờ tro là thứ mười 
đã được thiết lập.  
 

 

 
7. Chư thiên theo tuần tự của mỗi một thế giới đã mang đi bốn mươi 
chiếc răng bằng nhau và toàn bộ tóc lông. 
 

 
8. Bình bát, cây gậy, và y của đức Thế Tôn là ở Madhurā. Y nội là ở 
Kusaghara. Tấm trải nằm là ở (thành) Kapila. 
 

 
9. Bình đựng nước, dây thắt lưng là ở thành Pāṭaliputta. Vải lọc nước 
là ở Campā. Và sợi lông giữa hai lông mày là ở Kosala. 

 
1. Như vậy là bốn chiếc răng nanh, hai ở hàm trên hai ở hàm dưới (ND).  
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Khuddakanikāye Buddhavaṃsapāḷi                             Dhātubhājanīyakathā 

10. Kāsāvañca brahmaloke1 veṭhanaṃ tidase pure  
pāsāṇake padaṃ seṭṭhaṃ yañcāpi accutippadaṃ  
nisīdanaṃ avantipure raṭṭhe attharaṇaṃ tadā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Mahantā pañca nāliyo - nāliyo pañca majjhimā  

e. Uṇahīsaṃ sīhaḷe dīpe - brahmaloke ca vāmakaṃ  
     sīhaḷe dakkhīṇ’akkhaṃ ca - sabbā p’etā patiṭṭhitā’ti.  

 
 

11. Araṇī ca mithilāyaṃ videhe parissāvanaṃ  
vāsi sucigharañcā’pi indapatte pure tadā.  

 
 

12. Parikkhāraṃ avasesaṃ janapade aparantake  
paribhuttañca muninā akaṃsu manujā tadā.  

 
 

13. Dhātuvitthārikaṃ āsi gotamassa mahesino  
pāṇinaṃ anukampāya āhu porāṇikā tadā.  

 
 

Dhātubhājanīyakathā niṭṭhitā.  
 

Buddhavaṃso niṭṭhito. 

--ooOoo-- 

 

 

 
 

 
 
 

1. kāsāvā brahmaloke ca - Machasaṃ; kāsāvakaṃ brahmaloke - Syā.  

a. Uṇhīsaṃ tasesā dāṭhā - akkhakā ceva dhātuyo  
     asambhinnā imā satta - sesā bhinnā va dhātuyo.  
b. Mahantā muggamattā ca - majjhamā bhinnataṇdulā  
     khuddakā sāsapamattā - nānā vaṇṇā ca dhātuyo. 
c. Mahantā suvaṇṇavaṇṇā ca - muttā vaṇṇā ca majjhimā  
    khuddakā makulavaṇṇā ca - soḷasadoṇamattikā.  

     khuddakā chanālī c’eva - etā sabbā’pi dhātuyo.  

Imā gāthāyo marammapotthake dissanti. Sīhaḷapotthake natthi.  
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử                          Giảng Giải về Việc Phân Chia Xá-Lợi 
 

10. Y ca-sa là ở cõi Phạm Thiên. Vải che đầu là ở thành phố của cõi 
trời Ba Mươi. Dấu chân ở Pāsāṇaka là nhất hạng và cũng là dấu chân 
không bị hư hoại. Khi ấy, tấm lót ngồi, tấm trải nằm là ở vương quốc 
Avantipura.  
 

11. Và cái bật lửa là ở Mithilā. Đồ lọc nước là ở Videha. Khi ấy, dao 
cạo và luôn cả hộp đựng kim là ở thành phố Indapatta. 
 

12. Khi ấy, dân chúng ở vùng ven của xứ sở đã bảo quản các vật dụng 
thiết yếu còn lại đã được sử dụng bởi bậc Hiền Triết.  

13. Khi ấy, tài liệu cổ (porāṇikaṃ) đã nói rằng: “Vì lòng thương 
tưởng chúng sanh, đã có sự phân tán xá-lợi của bậc Đại Ẩn Sĩ 
Gotama.”  

  

 

 

 

 

Các câu kệ này được thấy ở các sách của Maramma, không có ở các sách của 
Sīhaḷa. 

b. Các viên cỡ lớn có kích thước hạt đậu, các viên cỡ trung bình là các hạt gạo bị 
bể, các viên cỡ nhỏ có kích thước hạt cải. Và các xá-lợi có nhiều màu sắc khác 
nhau. 
c. Các viên cỡ lớn có màu vàng, và các viên cỡ trung bình có màu ngọc trai, và các 
viên cỡ nhỏ có màu chồi non; khối lượng là mười sáu doṇa. 
d. Các viên cỡ lớn là năm nāli, và các viên cỡ trung bình là năm nāli, còn các viên 
cỡ nhỏ là sáu nāli; tất cả đây cũng là các xá-lợi. 

 

 

 
 

 Dứt Phần Giảng Giải về Việc Phân Chia Xá-Lợi. 

 
Phật Sử được chấm dứt. 

--ooOoo-- 
 
  

 
 

 
 

 
 

a. Phần xương sọ, toàn thể (bốn) cái răng, và luôn cả (hai) xương vai là các phần 
xá-lợi; bảy phần này không bị vỡ, các xá-lợi còn lại chỉ là các mảnh vỡ. 

e. Xá-lợi xương sọ là ở đảo Sīhaḷa, xương vai bên trái là ở cõi Phạm Thiên, và 
xương vai bên phải là ở xứ Sīhaḷa; tất cả các xá-lợi này cũng còn tồn tại. 
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