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34. Kāḷudāyittherāpadānaṃ  
 

1050. Padumuttarabuddhassa1 lokajeṭṭhassa tādino,  
addhānaṃ paṭipannassa carato cārikaṃ tadā.  

 

1051. Suphullaṃ padumaṃ gayha uppalaṃ mallikañcahaṃ,  
paramannaṃ gahetvāna adāsiṃ satthuno ahaṃ.  

 

1052. Paribhuñji mahāvīro paramannaṃ subhojanaṃ,  
tañca pupphaṃ gahetvāna janassa2 sampadassayī.  

 

1053. “Iṭṭhaṃ kantaṃ piyaṃ3 loke jalajaṃ pupphamuttamaṃ,  
sudukkaraṃ tena kataṃ yo4 me pupphaṃ adās’ idaṃ.5  

 

1054. Yo pupphamabhiropesi paramannañcadāsi me,  
tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  

 

1055. Dasa c’ aṭṭhakkhattuṃ so6 devarajjaṃ karissati,  
uppalaṃ padumañcāpi mallikañca taduttari.  

 

1056. Assa puññavipākena dibbagandhasamāyutaṃ,  
ākāse chadanaṃ katvā dhārayissati tāvade.  

 

1057. Pañcavīsatikkhattuñca cakkavattī bhavissati,  
pathavyā rajjaṃ pañcasataṃ vasudhaṃ āvasissati.  

 

1058. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma gottena satthā loke bhavissati.  

 

1059. Sakakammābhiraddho so sukkamūlena codito,  
sakyānaṃ nandijanano7 ñātibandhu bhavissati.  

 

1060. So pacchā pabbajitvāna sukkamūlena codito,  
sabbāsave pariññāya nibbāyissat’ anāsavo.  

 

1061. Paṭisambhidā c’ anuppattaṃ katakiccamanāsavaṃ,  
gotamo lokabandhu so8 etadagge ṭhapessati.  

 

1062. Padhānapahitatto so upasanto nirūpadhi,  
udāyī nāma nāmena hessati satthusāvako.”  

 

1063. Rāgo doso ca moho ca9 māno makkho ca dhaṃsito,  
sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.  

 

1064. Tosayiñcāpi sambuddhaṃ ātāpī nipako ahaṃ,  
pamodito ca10 sambuddho etadagge ṭhapesi maṃ.  

 

1065. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kāḷudāyī thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Kaḷudāyittherassa apadānaṃ catutthaṃ.   
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 padumuttarassa buddhassa - Syā, PTS.  6 dasa aṭṭha cakkhattuṃ so - Ma;  
2 jinassa - Syā.         dasamaṭṭhakkhattuñca so - Syā;  
3 kantayidaṃ - Syā; kantaṃ ciraṃ - PTS.     dasa c’ aṭṭha cakkhattuṃ so - PTS. 
4 yaṃ - Ma, Syā.     7 nandijanako - Syā. 9 cittañ ca suvimuttaṃ me  - PTS. 
5 adāsi so - Syā, PTS, Se.    8 taṃ - Ma, Syā. 10 pāsādito ca - Ma, Syā. 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 1               Phẩm Kuṇḍadhāna 

 153

34. Ký Sự về Trưởng Lão Kāḷudāyī: 
1050. Lúc bấy giờ, đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy đang đi du hành đường xa.  
1051. Sau khi cầm lấy đóa sen hồng khéo được nở rộ, cùng với đóa sen 
xanh và bông hoa nhài, tôi đã cầm lấy món cơm thượng hạng và đã 
dâng cúng đến bậc Đạo Sư.  
1052. Đấng Đại Hùng đã thọ dụng món cơm thượng hạng có thức ăn 
tuyệt hảo. Và Ngài đã cầm lấy bông hoa ấy rồi đã đưa ra cho dân chúng 
xem. (Ngài nói):  
1053. “Hoa sen là là loài hoa tối thượng, đáng quý, đáng mến, đáng 
yêu ở thế gian. Người nào đã dâng cúng bông hoa này đến Ta, người 
ấy đã làm được việc làm vô cùng khó khăn.  
1054. Người nào đã dâng lên bông hoa và đã dâng cúng món cơm 
thượng hạng đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng 
nghe Ta nói. 
1055. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc mười tám lần. Sẽ có hoa sen 
xanh, luôn cả sen hồng, và hoa nhài ở phía bên trên người ấy.  
1056. Do quả thành tựu về phước báu của người này, tức thời sẽ có 
chiếc lọng che đượm mùi hương cõi trời được tạo ra và sẽ được duy 
trì ở trên không trung.  
1057. (Người ấy) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương hai mươi 
lăm lần, và sẽ ngự trị năm trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất.  
1058. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
1059. Được hài lòng với nghiệp của chính mình, được thúc đẩy bởi 
nhân tố trong sạch, (người ấy) sẽ trở thành bà con quyến thuộc, là 
nguồn đem lại niềm hoan hỷ cho dòng họ Sakya.  
1060. Về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất 
gia. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) sẽ Niết 
Bàn không còn lậu hoặc.  
1061. Đấng quyến thuộc của thế gian Gotama ấy sẽ thiết lập vị đã đạt 
được các (tuệ) phân tích, có phận sự đã được làm xong, không còn lậu 
hoặc (ấy) vào vị thế tối thắng.  
1062. Có tính khẳng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, người ấy sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, (và 
sẽ) có tên là Udāyi.” 
1063. Tham, sân, si mê, ngã mạn, và gièm pha đều bị tiêu hoại. Sau khi 
biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc.  
1064. Là người có sự tinh cần, cẩn trọng, tôi cũng đã làm vui lòng đấng 
Toàn Giác. Và đấng Toàn Giác, được hoan hỷ, đã thiết lập tôi vào vị thế 
tối thắng.  
1065. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

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

--ooOoo-- 
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35. Mogharājattherāpadānaṃ  
 

1066. Atthadassī tu bhagavā sayambhū aparājito,  
bhikkhusaṅghaparibbūḷho1 rathiyaṃ paṭipajjatha.  

 

1067. Sissehi samparivuto gharamhā abhinikkhamiṃ,  
nikkhamitvānahaṃ tattha addasaṃ lokanāyakaṃ.  

 

1068. Abhivādiya2 sambuddhaṃ sire katvāna añjaliṃ,  
sakaṃ cittaṃ pasādetvā santhaviṃ lokanāyakaṃ.  

 

1069. “Yāvatā rūpino sattā arūpī vā asaññino,  
sabbe te tava ñāṇamhi anto honti samogadhā.3  

 

1070. Sukhumacchikajālena4 udakaṃ yo parikkhipe,  
ye keci udake pāṇā anto jāle bhavanti te.  

 

1071. Yesañca cetanā atthi rūpino ca arūpino,  
sabbe te tava ñāṇamhi anto honti samogadhā.3  

 

1072. Samuddharas’ imaṃ lokaṃ andhakārasamākulaṃ,  
tava dhammaṃ suṇitvāna kaṅkhāsotaṃ taranti te.  

 

1073. Avijjānivuto loko andhakārena otthaṭo,  
tava ñāṇamhi jotante andhakārā padhaṃsitā.  

 

1074. Tuvaṃ cakkhū ’si sabbesaṃ mahātamapanūdano,  
tava dhammaṃ suṇitvāna nibbāyati bahujjano.”  

 

1075. Piṭharaṃ5 pūrayitvāna madhukhuddaṃ6 aneḷakaṃ,  
ubhohatthehi paggayha upanesiṃ mahesino.  

 

1076. Paṭigaṇhi mahāvīro sahatthena7 mahā-isi,  
bhuñjitvā tañca sabbaññū vehāsaṃ nabhamuggami.  

 

1077. Antalikkhe ṭhito satthā atthadassī narāsabho,  
mama cittaṃ pasādento imā gāthā abhāsatha.  

 

1078. “Yen’ idaṃ thavitaṃ ñāṇaṃ buddhaseṭṭho ca thomito,  
tena cittappasādena duggatiṃ so na gacchati.  

 

1079. Catuddasakkhattuṃ8 so devarajjaṃ karissati,  
pathavyā rajjaṃ9 aṭṭhasataṃ vasudhaṃ āvasissati.  

                                                   
1 paribyūḷho - Ma, Syā.    6 madhuṃ khuddaṃ - Syā. 
2 abhivādetvāna - Syā, PTS.  7 subhakena - Syā, PTS, Se. 
3 samāhaṭā - PTS.   8 catuddasañca khattuṃ - Ma, PTS; 
4 sukhumacchikena jālena - Syā, PTS.     catusaṭṭhiñca khattuṃ - Syā.  
5 puṭakaṃ - Ma; putaraṃ - Syā.  9 padesarajjaṭṭhasataṃ - Syā, PTS, Se. 
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35. Ký Sự về Trưởng Lão Mogharāja: 
 

1066. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác Atthadassī, đấng Tự Chủ, bậc không 
bị đánh bại đã bước đi ở trên đường lộ, được Hội Chúng tỳ khưu tháp 
tùng.  
 

1067. Được tùy tùng bởi những người học trò, tôi đã lìa khỏi căn nhà. 
Sau khi đi ra khỏi nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian.  
 

1068. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 
làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian:  
 

1069. “Cho đến các chúng sanh thuộc sắc giới, vô sắc giới, hoặc vô 
tưởng, tất cả các chúng sanh ấy đều được bao gồm ở trong trí tuệ của 
Ngài.  
 

1070. Người nào dùng tấm lưới lỗ nhỏ vây quanh nước, bất cứ loài 
sinh vật nào ở trong nước chúng đều ở trong tấm lưới.  
 

1071. Chúng sanh thuộc sắc giới và vô sắc giới là có tâm tư, tất cả các 
chúng sanh ấy đều được bao gồm ở trong trí tuệ của Ngài.  
 

1072. Ngài tiếp độ thế gian dẫy đầy tăm tối này. Sau khi lắng nghe 
Giáo Pháp của Ngài, bọn họ vượt qua được luồng (suy nghĩ về) hoài 
nghi.  
 

1073. Thế gian bị bao trùm bởi vô minh, bị tràn ngập bởi bóng tối. 
Trong khi trí tuệ của Ngài đang chiếu sáng, các bóng tối đều bị tiêu 
diệt.  
 

1074. Ánh mắt của Ngài là sự xua đi bóng tối lớn lao của tất cả (chúng 
sanh). Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, nhiều người được Niết 
Bàn.  
 

1075. Sau khi đã đổ đầy mật ong tinh khiết vào cái hũ, tôi đã nâng lên 
bằng cả hai tay và đã dâng đến bậc Đại Ẩn Sĩ.  
 

1076. Đấng Đại Hùng, bậc Đại Ẩn Sĩ đã tự tay thọ nhận. Và sau khi thọ 
dụng (mật ong) ấy, đấng Toàn Tri đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 
 

1077. Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư Atthadassī đấng Nhân 
Ngưu, trong khi làm tâm của tôi được tịnh tín, đã nói lên những lời kệ 
này: 
 

1078. “Người nào đã tán dương trí tuệ này, đã ngợi ca đức Phật tối 
thượng, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến chốn 
khổ đau.  
 

1079. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc mười bốn lần và sẽ ngự trị 
tám trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 
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1080. Atha pañcasatakkhattuṃ1 cakkavattī bhavissati,  
padesarajjamasaṅkheyyaṃ mahiyā kārayissati.  

 

1081. Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragū,  
gotamassa bhagavato sāsane pabbajissati.  

 

1082. Gambhīraṃ nipuṇaṃ atthaṃ ñāṇena vicinissati,  
mogharājāti nāmena hessati satthusāvako.  

 

1083. Tīhi vijjāhi sampannaṃ katakiccaṃ anāsavaṃ,2  
gotamo satthavāhaggo etadagge ṭhapessati.”  

 

1084. Hitvā mānusakaṃ yogaṃ chetvāna bhavabandhanaṃ,  
sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.  

 

1085. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mogharājā thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Mogharājattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

36. Adhimuttattherāpadānaṃ*  
 

1086. Nibbute lokanāthamhi atthadassinaruttame,  
upaṭṭhahiṃ3 bhikkhusaṅghaṃ vippasannena cetasā.  

 

1087. Nimantetvā saṅgharatanaṃ4 ujubhūtaṃ samāhitaṃ,  
ucchunā maṇḍapaṃ katvā bhojesiṃ saṅghamuttamaṃ.  

 

1088. Yaṃ yaṃ yon’ upapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,  
sabbe satte abhibhomi5 puññakammass’ idaṃ phalaṃ.  

 

1089. Aṭṭhārase kappasate yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi ucchudānass’ idaṃ phalaṃ.  

 

1090. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Adhimutto thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Adhimuttattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

37. Lasuṇadāyakattherāpadānaṃ  
 

1091. Himavantassa avidūre tāpaso ās’ ahaṃ tadā,  
lasuṇaṃ upajīvāmi lasuṇaṃ mayha bhojanaṃ.  

 

1092. Khāriyo pūrayitvāna saṅghārāmamagacch’ ahaṃ,  
haṭṭho haṭṭhena cittena saṅghassa lasuṇaṃ adaṃ.  

                                                   
1 pañc’ eva satakkhattuñca - Ma, Syā, PTS. 3 nimmantetvā - Syā, PTS.  
2 sampanno katakicco anāsāvo - Syā, PTS, Se. 4 bhikkhusaṅghaṃ - Ma.   
* Theragāthaṭṭhakathāyaṃ dve therā iminā nāmena dissanti. Ayaṃ pana thero 
soḷasaṃnipāte dassito.     5 atihomi - PTS. 
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1080. Rồi (người ấy) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm 
trăm lần và sẽ cai quản vô số xứ sở và quốc độ ở trái đất.  
 

1081. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập 
Vệ-đà, (người ấy) sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn 
Gotama.  
 

1082. (Người ấy) sẽ dùng trí tuệ suy xét về ý nghĩa thâm sâu vi tế và 
sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Mogharāja. 
 

1083. (Người ấy) sẽ được thành tựu ba minh, sẽ là vị có phận sự đã 
được làm xong, và sẽ trở thành bậc không còn lậu hoặc. Đấng Xa Phu 
cao cả Gotama sẽ thiết lập (người ấy) vào vị thế tối thắng.” 
 

1084. Sau khi từ bỏ sự gắn bó liên quan đến loài người, sau khi cắt đứt 
mối ràng buộc đối với sự tái sanh, sau khi biết toàn diện về tất cả các 
lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

1085. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
 

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

Ký sự về trưởng lão Mogharāja là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

36. Ký Sự về Trưởng Lão Adhimutta: 
 
 

1086. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassī đã 
Niết Bàn, tôi đã hộ độ Hội Chúng tỳ khưu với tâm ý trong sạch.  
 

1087. Sau khi thỉnh mời Hội Chúng quý báu có bản thể chính trực, đã 
được định tĩnh, tôi đã thực hiện mái che bằng cây mía và đã phục vụ 
bữa ăn đến Hội Chúng tối thượng.  
 

1088. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi đều vượt trội tất cả chúng sanh; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. 
 

1089. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây mía. 
 

1090. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
 

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

Ký sự về trưởng lão Adhimutta là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

37. Ký Sự về Trưởng Lão Lasuṇadāyaka: 
 
 

1091. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị đạo sĩ khổ hạnh ở không xa núi Hi-mã-
lạp. Tôi sống bằng củ tỏi, củ tỏi là thực phẩm của tôi.  
 

1092. Tôi đã chất (tỏi) đầy các túi xách rồi đã đi đến tu viện dành cho 
Hội Chúng. Được mừng rỡ, tôi đã dâng cúng củ tỏi đến Hội Chúng với 
tâm mừng rỡ. 
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1093. Vipassissa naraggassa sāsane niratass’ ahaṃ,  
saṅghassa lasuṇaṃ datvā kappaṃ saggamhi mod’ ahaṃ.  

 

1094. Ekanavute ito kappe lasuṇaṃ yamadaṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi lasuṇānaṃ1 idaṃ phalaṃ.  

 

1095. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Lasuṇadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Lasuṇadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

38. Āyāgadāyakattherāpadānaṃ  
 

1096. Nibbute lokanāthamhi sikhimhi vadataṃ vare,  
haṭṭho haṭṭhena cittena avandiṃ thūpamuttamaṃ.  

 

1097. Vaḍḍhakīhi2 kathāpetvā mūlaṃ datvān’ ahaṃ tadā,  
haṭṭho haṭṭhena cittena āyāgaṃ3 kārapes’ ahaṃ.  

 

1098. Aṭṭha kappāni devesu abbocchinnaṃ4 vasiṃ ahaṃ,  
avasesesu kappesu vokiṇṇaṃ saṃsariṃ ahaṃ.  

 

1099. Kāye visaṃ na kamati satthāni na ca hanti me,  
udake ’haṃ na miyyāmi āyāgassa5 idaṃ phalaṃ.  

 

1100. Yadicchāmi ahaṃ vassaṃ mahāmegho pavassati,  
devāpi me vasaṃ enti puññakammass’ idaṃ phalaṃ.  

 

1101. Sattaratanasampanno tiṃsakkhattuṃ ahos’ ahaṃ,  
na maṃ kec’ avajānanti puññakammass’ idaṃ phalaṃ.  

 

1102. Ekatiṃse ito kappe āyāgaṃ yamakārayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi āyāgassa5 idaṃ phalaṃ.  

 

1103. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Āyāgadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Āyāgadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

39. Dhammacakkikattherāpadānaṃ  
 

1104. Siddhatthassa bhagavato sīhāsanassa sammukhā,  
dhammacakkaṃ mayā ṭhapitaṃ sukataṃ viññuvaṇṇitaṃ.  

                                                   
1 lasuṇassa - Ma. 3 āyātaṃ - Syā.          5 āyāgassa - Syā. 6 mareyyāmi - Syā. 
2 vaḍḍhakehi - PTS.  4 abbokiṇṇaṃ - Ma; avokiṇṇaṃ - Syā; abbhocchinnaṃ - PTS.  
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1093. Sau khi dâng cúng củ tỏi đến Hội Chúng đã được thỏa thích trong 
Giáo Pháp của bậc Tối Thượng Nhân Vipassī, tôi đã sướng vui ở cõi trời 
một kiếp.  
1094. Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ tỏi trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của các củ tỏi.  
1095. 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 Lasuṇadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

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

 

38. Ký Sự về Trưởng Lão Āyāgadāyaka: 
1096. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian Sikhī, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng, đã Niết Bàn, tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi 
đã đảnh lễ ngôi bảo tháp tối thượng.  
1097. Khi ấy, sau khi thảo luận với những người thợ mộc, tôi đã dâng 
cúng phần tài chánh. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã 
cho xây dựng ngôi sảnh đường dài.  
1098. Tôi đã sống ở giữa chư Thiên tám kiếp không bị gián đoạn. Trong 
các kiếp còn lại, tôi đã luân hồi xen kẽ (giữa cõi trời và cõi người).  
1099. Chất độc không ngấm vào cơ thể, các loại vũ khí không hãm hại 
được tôi, tôi không bị chết đuối ở trong nước; điều này là quả báu của 
ngôi sảnh đường dài. 
1100. Nếu tôi ao ước cơn mưa thì có đám mây lớn đổ mưa xuống, ngay 
cả chư Thiên cũng chịu sự điều khiển của tôi; điều này là quả báu của 
nghiệp phước thiện. 
1101. Tôi đã là (đấng Chuyển Luân Vương) được thành tựu bảy loại 
châu báu ba mươi lần, không người nào chê bai tôi; điều này là quả báu 
của nghiệp phước thiện. 
1102. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện ngôi sảnh đường dài trước đây ba 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của ngôi sảnh đường dài. 
1103. 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 Āyāgadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

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

 

39. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammacakkika: 
1104. Phía trước bảo tọa sư tử của đức Thế Tôn Siddhattha, tôi đã thiết 
lập bánh xe Pháp đã được làm khéo léo, đã được ngợi khen bởi các bậc 
trí thức. 

                                                   
1 Lasuṇadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tỏi (lasuṇa).” 
2 Āyāgadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) sảnh đường dài (āyāga).” 
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1105. Cāruvaṇṇova1 sobhāmi sayoggabalavāhano,  
parivārenti maṃ niccaṃ anuyuttā bahujjanā.  

 

1106. Saṭṭhituriyasahassehi paricārem’ ahaṃ2 sadā,  
parivārena sobhāmi puññakammass’ idaṃ phalaṃ.  

 

1107. Catunavute ito kappe yaṃ cakkaṃ ṭhapayiṃ ahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi dhammacakkass’ idaṃ phalaṃ.  

 

1108. Ito ekādase kappe aṭṭh’ āsiṃsu janādhipā,  
sahassarājanāmena cakkavattī mahabbalā.  

 

1109. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Dhammacakkiko thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Dhammacakkikattherassa apadānaṃ navamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

40. Kapparukkhiyattherāpadānaṃ  
 

1110. Siddhatthassa bhagavato thūpaseṭṭhassa sammukhā,  
vicittadusse laggetvā3 kapparukkhaṃ ṭhapes’ ahaṃ.  

 

1111. Yaṃ yaṃ yon’ upapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,  
sobhayanto mama dvāraṃ kapparukkho’patiṭṭhati.4  

 

1112. Ahañca parisā ceva ye keci mama nissitā,5  
tamhā dussaṃ gahetvāna nivāsema mayaṃ sadā.6  

 

1113. Catunavute ito kappe yaṃ rukkhaṃ ṭhapayiṃ tadā,7  
duggatiṃ nābhijānāmi kapparukkhass’ idaṃ phalaṃ.   

 

1114. Ito ca sattame kappe suceḷā aṭṭha khattiyā,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbālā.  

 

1115. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kapparukkhiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Kapparukkhiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Kuṇḍa-sāgata-kaccānā udāyī mogharājako,  
adhimutto lasuṇado āyāgī6 dhammacakkiko,  
kapparukkhī ca dasamo gāthāyo dvādasa satanti.  

 

Kuṇḍadhānavaggo catuttho. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 catuvaṇṇāya - Syā.   4 patiṭṭhahi - Ma.   
2 parivārem’ ahaṃ - Syā, PTS.  5 mama ’vassitā - Ma ; samavassikā - Syā. 
3 laṅghetvā - PTS, Se.   6 tadā - Syā.  7 ahaṃ - Ma, Syā.  



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 1               Phẩm Kuṇḍadhāna 

 161

1105. Với dáng vóc lịch sự, có binh lực và phương tiện di chuyển xứng 
đáng, tôi được rực rỡ. Nhiều người thường xuyên gắn bó vây quanh tôi.  
1106. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn phục vụ tôi, với đoàn tùy 
tùng tôi được rực rỡ; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 
1107. (Kể từ khi) tôi đã thiết lập bánh xe (Pháp) trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
bánh xe Pháp. 
1108. Trước đây mười một kiếp, đã có tám vị thống lãnh dân chúng 
cùng tên Sahassarāja, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao.  
1109. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 Đại đức trưởng lão Dhammacakkika1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Dhammacakkika là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

40. Ký Sự về Trưởng Lão Kapparukkhiya: 
 

1110. Ở phía trước ngôi bảo tháp tối thượng của đức Thế Tôn 
Siddhattha, tôi đã treo giăng những tấm vải nhiều màu sắc và đã thiết 
lập cây như ý.  
1111. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có cây như ý rực rỡ hiện diện ở cánh cửa lớn của tôi.  
1112. Tôi và luôn cả nhóm tùy tùng là những người sống nương tựa vào 
tôi, chúng tôi luôn luôn lấy vải từ cây như ý ấy rồi mặc vào.  
1113. Kể từ khi tôi đã thiết lập cây (như ý) trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cây như 
ý. 
1114. Và trước đây vào kiếp thứ bảy, đã có tám vị Sát-đế-lỵ tên Suceḷa, là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao.  
1115. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kapparukkhiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Kapparukkhiya là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Vị Kuṇḍa, vị Sāgata, vị Kaccāna, vị Udāyi, vị Mogharāja, vị Adhimutta, 
vị dâng cúng củ tỏi, vị có sảnh đường dài, vị liên quan bánh xe Pháp, và 
vị có cây như ý là thứ mười, (tổng cộng) là một ngàn hai trăm câu kệ.  
 

Phẩm Kuṇḍadhāna là phẩm thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Dhammacakkika nghĩa là “vị có bánh xe (cakka) Giáo Pháp (Dhamma).” 
2 Kapparukkhiya nghĩa là “vị liên quan đến cây (rukkha) như ý (kappa).” 




