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52. Sataraṃsikattherāpadānaṃ  
 

1265. Ucciyaṃ1 selamāruyha nisīdi purisuttamo,  
pabbatassāvidūramhi brāhmaṇo mantapāragū.  

 

1266. Upaviṭṭhaṃ mahāvīraṃ devadevaṃ narāsabhaṃ,  
añjalimpaggahetvāna santhaviṃ lokanāyakaṃ:  

 

1267. “Esa buddho mahāvīro varadhammappakāsako,  
jalati aggikhandho ’va bhikkhusaṅghapurakkhato.  

 

1268. Mahāsamuddo ’va ’kkhobho2 aṇṇavo ’va duruttaro,  
migarājā va ’sambhīto dhammaṃ deseti cakkhumā.”  

 

1269. Mama saṅkappamaññāya padumuttaranāyako,3 
bhikkhusaṅghe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha:  

 

1270. “Yenāyaṃ añjali dinno buddhāseṭṭho ca thomito,  
tiṃsakappasahassāni devarajjaṃ karissati.  

 

1271. Kappasatasahassamhi aṅgīrasasanāmako,  
vivattacchaddo4 sambuddho uppajjissati tāvade.  

 

1272. Tassa dhammesu dāyado oraso dhammanimmito, .  
sataraṃsīti nāmena arahā so bhavissati.”  

 

1273. Jātiyā sattavasso ’haṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ,  
sataraṃsī ’mhi5 nāmena pabhā niddhāvate mama.  

 

1274. Maṇḍape rukkhamūle vā jhāyī jhānarato ahaṃ,  
dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.  

 

1275. Saṭṭhikappasahassamhi caturo rāmanāmakā,6  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1276. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sataraṃsiyo7 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sataraṃsikattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. 
 

--ooOoo-- 
  

53. Sayanadāyakattherāpadānaṃ  
 

1277. Padumuttarabuddhassa sabbalokānukampino,  
sayanaṃ tassa pādāsiṃ vippasannena cetasā.  

 

1278. Tena sayanadānena sukhette bījasampadā,  
bhogā nibbattare8 tassa sayanassa idaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 ubbiddhaṃ - Ma, Syā, PTS.   5 sataraṃsī pi - PTS.  
2 mahāsamuddo ’va ’kkhubbho - Ma.   6 romanāmakā - Syā, PTS, Se. 
3 padumuttaranāmako - Syā.    7 sataraṃsi - Ma. 
4 vivaṭṭacchado - Ma, Syā, Se.   8 bhogo nibbattate - Syā, PTS, Se. 
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52. Ký Sự về Trưởng Lão Sataraṃsika:  
 

1265. Sau khi trèo lên tảng đá cao, đấng Tối Thượng Nhân đã ngồi 
xuống. Tôi là vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật (cư ngụ) ở không xa 
ngọn núi.  
 

1266. Khi đấng Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, bậc Nhân Ngưu đã 
ngồi xuống, tôi đã chắp tay lên và đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
rằng:  
 

1267. “Vị này là đức Phật, đấng Đại Hùng, bậc giảng giải về Giáo 
Pháp cao quý, đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu, chói sáng như là đống 
lửa.  
 

1268. Tợ như đại dương không bị suy suyển, tợ như biển cả khó mà 
vượt qua, bậc Hữu Nhãn thuyết giảng Giáo Pháp tợ như (con sư tử) 
vua của loài thú không bị hãi sợ.”  
 

1269. Biết được ý định của tôi, đấng Lãnh Đạo Padumuttara đứng ở nơi 
Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này:  
 

1270. “Sự chắp tay này đã được dâng cúng và đức Phật tối thượng đã 
được ngợi ca bởi người nào, (người ấy) sẽ cai quản Thiên quốc ba 
mươi ngàn kiếp.  
 

1271. Cho đến một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Toàn Giác tên 
Aṅgīrasa, vị đã dứt bỏ tội lỗi, sẽ hiện khởi.  
 

1272. (Người ấy) sẽ là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là 
chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, là vị A-la-hán với tên 
Sataraṃsī.” 
 

1273. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Tôi có ánh sáng tỏa ra, (cho nên) tôi có tên là Sataraṃsī 
(trăm tia sáng).  
 

1274. Ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi là người có thiền chứng, được thỏa 
thích về thiền. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng 
Chánh Đẳng Giác.  
 

1275. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp, (đã có) bốn vị có tên Rāma là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

1276. 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 Sataraṃsiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Sataraṃsika là phần thứ nhì.  
 

--ooOoo-- 
  

53. Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadāyaka:  
 

1277. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng chiếc giường đến đức Phật 
Padumuttara ấy, bậc có lòng thương tưởng đến tất cả thế gian.  
 

1278. Do sự dâng cúng chiếc giường ấy, có sự thành tựu của hạt giống 
(đã được gieo) ở thửa ruộng tốt, các của cải được sanh lên cho tôi đây; 
điều này là quả báu của chiếc giường. 
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1279. Ākāse seyyaṃ kappemi dhāremi paṭhaviṃ imaṃ,  
pāṇesu me issariyaṃ sayanassa idaṃ phalaṃ.  

 

1280. Pañcakappasahassamhi aṭṭha āsuṃ mahāvarā,1  
catuttiṃse kappasate caturo ca mahabbalā.  

 

1281. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sayanadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sayanadāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

54. Gandhodakiyattherāpadānaṃ  
 

1282. Padumuttarabuddhassa mahābodhimaho ahu,  
vicittaṃ ghaṭamādāya gandhodakamadāsahaṃ.  

 

1283. Nahāpanakāle bodhiyā2 mahāmegho pavassatha,  
ninnādo ca mahā āsi3 asaniyā phalantiyā. 

 

1284. Tenevāsanivegena tattha kālakato ahuṃ,4 
devaloke ṭhito santo imaṃ gāthaṃ abhāsahaṃ.  

 

1285. “Aho buddho aho dhammo aho no satthusampadā,  
kalebaraṃ5 me patitaṃ devaloke ramāmahaṃ.”  

 

1286. Ubbiddhaṃ bhavanaṃ mayhaṃ satabhūmaṃ6 samuggataṃ,  
kaññāsatasahassāni parivārenti maṃ sadā.  

 

1287. Ābādhā7 me na vijjanti soko mayhaṃ na vijjati,  
pariḷāhaṃ na passāmi puññakammassidaṃ phalaṃ.  

 

1288. Aṭṭhavīse kappasate rājā saṃvasito ahuṃ,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1289. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Gandhodakiyo8 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Gandhodakiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

55. Opavayhattherāpadānaṃ  
 

1290. Padumuttarabuddhassa ājānīyamadāsahaṃ,  
niyyādetvāna sambuddhe9 agamāsiṃ sakaṃ gharaṃ.  

 

1291. Devalo nāma nāmena satthuno aggasāvako,  
varadhammassa dāyādo āgacchi mama santikaṃ.  

                                                   
1 mahātejā - Ma; mahāvīrā - Syā, PTS.   6 sattabhummaṃ - Syā; 
2 nahānakāle ca bodhiyā - Ma, Syā, PTS, Sī Mu.    satabhūmiṃ - PTS. 
3 ahu - PTS.      7 rogā pi - PTS. 
4 ahaṃ - Ma, Syā, PTS.    8 gandhodakadāyako - Syā. 
5 kaḷevaraṃ - Ma, Syā.     9 sambuddhaṃ - PTS. 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 1                  Phẩm Vījanī 

 187

1279. Tôi thực hiện việc nằm ngủ ở trên không trung, tôi nâng đỡ trái 
đất này, tôi có quyền lãnh đạo đối với các sanh mạng; điều này là quả 
báu của chiếc giường.  
1280. (Trước đây) năm ngàn kiếp, đã có tám vị (tên là) Mahāvara. Và 
(trước đây) ba ngàn bốn trăm kiếp, (đã có) bốn vị có oai lực lớn lao.  
1281. Bốn (tuệ) phân tích, ―(như trên)― tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Sayanadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sayanadāyaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

54. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya:  
1282. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Phật Padumuttara. Tôi đã 
mang theo cái bầu nước đã được trang hoàng và tôi đã dâng cúng nước 
có hương thơm.  
1283. Vào thời điểm rưới nước cho cội Bồ Đề, có đám mây lớn đã đổ 
mưa. Và đã có tiếng động lớn trong lúc sấm sét đang nổ ra.  
1284. Tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy (và đã tái sanh) tợ như tốc độ của 
tia sét ấy. Trong khi đứng ở thế giới chư Thiên, tôi đã nói lên lời kệ này:  
1285. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư 
của chúng ta! (Khi) thân thể của tôi bị ngã xuống thì tôi sướng vui ở 
thế giới chư Thiên.”  
1286. Chỗ trú ngụ của tôi cao vút, có một trăm tầng lầu được vươn lên, 
có một trăm ngàn thiếu nữ luôn luôn vây quanh tôi.  
1287. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, sự sầu muộn của tôi 
không có, tôi không nhìn thấy sự bực bội; điều này là quả báu của 
nghiệp phước thiện.  
1288. (Trước đây) hai ngàn tám trăm kiếp, tôi đã là đức vua Saṃvasita, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

1289. Bốn (tuệ) phân tích, ―(như trên)― tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Gandhodakiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

55. Ký Sự về Trưởng Lão Opavayha:  
1290. Tôi đã dâng cúng con ngựa thuần chủng đến đức Phật 
Padumuttara. Sau khi dâng tặng cho bậc Toàn Giác, tôi đã đi về căn nhà 
của mình.  
1291. Vị có tên Devala là Thinh Văn hàng đầu của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự của Giáo Pháp cao quý, đã đi đến gặp tôi (nói rằng):  
                                                   
1 Sayanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) chiếc giường (sayana).”  
2 Gandhodakiya nghĩa là “vị liên quan đến nước (udaka) có hương thơm (gandha).” 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 1                       Vījanīvaggo 

 188

1292. “Sapattabhāro1 bhagavā ājāneyyo na kappati,2  
tava saṅkappamaññāya adhivāsesi cakkhumā.”  

 

1293. Agghāpetvā vātajavaṃ sindhavaṃ sīghavāhanaṃ,  
padumuttarabuddhassa khamanīyam3adāsahaṃ.  

 

1294. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,4  
khamanīyā vātajavā5 cittā6 nibbattare7 mama.8  

 

1295. Lābhā tesaṃ suladdhaṃ ’va ye labhantupasampadaṃ,  
punapi payirupāseyyaṃ buddho loke sace bhave.  

 

1296. Aṭṭhavīsatikkhattuṃ ’haṃ rājā āsiṃ mahabbalo,  
cāturanto vijitāvī jambusaṇḍassa9 issaro.  

 

1297. Idaṃ pacchimakaṃ mayhaṃ carimo vattate bhavo,  
patto ’smi10 acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.  

 

1298. Catuttiṃsasahassamhi mahātejo ’si khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1299. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Opavayho11 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Opavayhattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

56. Saparivārāsanattherāpadānaṃ  
 

1300. Padumuttarabuddhassa piṇḍapātaṃ adāsahaṃ,  
gantvā taṃ bhojanaṭṭhānaṃ12 mallikāhi parikkhipiṃ.13  

 

1301. Tamhāsanamhi āsīno buddho lokagganāyako,  
akittayī piṇḍapātaṃ ujubhūto samāhito:  

 

1302. “Yathāpi bhaddake khette bījaṃ appampi ropitaṃ,  
sammā dhāraṃ pavecchante phalaṃ toseti kassakaṃ.  

 

1303. Tathevāyaṃ piṇḍapāto sukhette ropito tayā,  
bhave nibbattamānaṃ hi14 phalato tosayissati.”15  

 

1304. Idaṃ vatvāna sambuddho jalajuttaranāmako,  
piṇḍapātaṃ thavitvāna16 pakkāmi uttarāmukho.  

                                                   
1 sabbatthahāro - Syā.  7 nibbattate - Ma, Se. 8 mamaṃ - PTS. 
2 kampati - Syā.      9 jambūdīpassa - Syā. 
3 ajānīyam - PTS.     10 pattomhi - Syā, PTS. 
4 deve ca mānuse bhave - Sī Mu;    11 opavuyho - Syā, PTS. 
   bhavane sabbadā mama - PTS.   12 kiliṭṭhakaṭṭhānaṃ - Ma, Syā, Se. 
5 khamanīyaṃ vātajavaṃ - Ma;     13 parikkhittaṃ - Ma, PTS, Se. 
   ājānīyā vātajavā - Syā;     14 nibbattamānamhi - Ma, Syā, PTS. 
   khamanīyo vātajavo - Se.   15 phalante tosayissati - Ma, Syā. 
6 cittaṃ - Ma; citte - PTS, Se.   16 gahetvāna - Ma, Syā, Se. 
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1292. “Đức Thế Tôn chỉ sử dụng bình bát và vật dụng thiết yếu của 
mình, con ngựa thuần chủng là không thích hợp. Biết được ý định của 
ngươi nên bậc Hữu Nhãn đã chấp thuận.”  
 

1293. Sau khi cho người định giá con ngựa Sindhu có tốc độ như gió là 
phương tiện di chuyển mau chóng, tôi đã dâng cúng vật dụng thích hợp 
đến đức Phật Padumuttara.  
 

1294. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có những con ngựa với tốc độ như gió, đáng được thuần phục, 
được tô điểm, (đã) sanh lên cho tôi.  
 

1295. Những ai đạt được sự tu lên bậc trên (với Ngài), lợi ích của những 
vị ấy là đã được thành tựu tốt đẹp. Nếu đức Phật sẽ hiện hữu ở thế gian, 
tôi có thể gặp lại Ngài lần nữa.  
 

1296. Tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao, là người chinh phục bốn 
phương, là chúa tể của xứ Jambudīpa hai mươi tám lần.  
 

1297. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 
 

1298. (Trước đây) ba mươi bốn ngàn kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-lỵ có 
quyền uy vĩ đại, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

1299. 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 Opavayha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Opavayha là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

56. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivārāsana:  
 

1300. Tôi đã dâng cúng vật thực đến đức Phật Padumuttara. Tôi đã đi 
đến địa điểm thọ trai ấy và đã rải rắc các bông hoa nhài.  
 

1301. Đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, bậc có bản thể 
chính trực, định tĩnh, ngồi ở chỗ ngồi ấy đã tán dương về phần vật thực 
rằng:  
 

1302. 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 vui lòng 
người nông phu.  
 

1303. Tương tợ y như thế, phần vật thực này đã được ngươi gieo 
xuống thửa ruộng màu mỡ, trong khi sanh ra ở cõi hữu, quả báu sẽ 
làm ngươi vui lòng.”  
 

1304. Sau khi nói xong điều này, sau khi đã ngợi ca về phần vật thực, 
bậc Toàn Giác tên Padumuttara đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 
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1305. Saṃvuto pātimokkhasmiṃ indriyesu ca pañcasu,  
pavivekamanuyutto viharāmi anāsavo.  

 

1306. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Saparivārāsano thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Saparivārāsanattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 
 

--ooOoo-- 
 
 

57. Pañcadīpakattherāpadānaṃ  
 

1307. Padumuttarabuddhassa sabbabhūtānukampino,  
susaṇṭhahitvā1 saddhamme ujudiṭṭhi ahosahaṃ.  

 

1308. Padīpadānaṃ pādāsiṃ parivāretvāna bodhiyaṃ,  
saddahanto padīpāni akariṃ tāvade ahaṃ.  

 

1309. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,  
ākāse ukkaṃ dhārenti dīpadānassidaṃ phalaṃ.  

 

1310. Tirokuḍḍaṃ2 tiroselaṃ samatiggayha pabbataṃ,  
samantā yojanasataṃ dassanaṃ anubhomahaṃ.  

 

1311. Catuttiṃse kappasate satacakkhusanāmakā,  
rājā ’hesuṃ mahātejā cakkavattī mahabbalā.  

 

1312. Tena kammāvasesena patto ’mhi āsavakkhayaṃ,  
dhāremi antimaṃ dehaṃ dipadindassa sāsane.  

 

1313. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pañcadīpako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Pañcadīpakattherassa apadānaṃ sattamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 

58. Dhajadāyakattherāpadānaṃ  
 

1314. Padumuttarabuddhassa bodhimhi3 pādaputtame,  
haṭṭho haṭṭhena cittena dhajamāropayiṃ ahaṃ.  

 

1315. Patitapattāni4 gaṇhitvā bahiddhā chaḍḍayiṃ ahaṃ,  
antosuddhaṃ bahisuddhaṃ adhimuttam5anāsavaṃ,  
sammukhā viya sambuddhaṃ avandiṃ bodhimuttamaṃ.  

 

1316. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
bhikkhusaṅghe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha:  

                                                   
1 saddahitvāna - Ma, Se; susaddahitvā - Syā.   
2 tirokuṭṭaṃ - Ma; tirokuṭaṃ - Syā.    4 patapattāni - Syā, PTS. 
3 bodhiyā - Ma, Syā, PTS.     5 suvimuttaṃ - Syā.  
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1305. Tôi đã thu thúc trong giới bổn Pātimokkha và ở năm giác quan, 
được gắn bó với sự cô tịch, tôi sống không còn lậu hoặc.  
1306. 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 Saparivārāsana1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saparivārāsana là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

57. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcadīpaka:  
1307. Sau khi đã khéo an trú trong Chánh Pháp của đức Phật 
Padumuttara, bậc có lòng thương tưởng đến tất cả sanh linh, tôi đã có 
được quan điểm chính chắn. 
1308. Tôi đã dâng cúng vật thí là các cây đèn sau khi đã đặt vòng quanh 
cội Bồ Đề. Trong khi đang có niềm tin, tôi đã tức thời thắp sáng các cây 
đèn.  
1309. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có những người cầm đuốc ở không trung; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng đèn.  
1310. Tôi thể nghiệm được sự nhìn thấy ở xung quanh một trăm do-
tuần, sau khi đã vượt xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá, và ngọn 
núi.  
1311. (Trước đây) ba ngàn bốn trăm kiếp, các vị vua có tên Satacakkhu 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương có quyền uy vĩ đại, có oai lực lớn 
lao.  
1312. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, tôi đã đạt được sự đoạn tận 
các lậu hoặc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng 
Chánh Đẳng Giác.  
1313. 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 Pañcadīpaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pañcadīpaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

58. Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadāyaka:  
1314. Ở tại cội cây Bồ Đề của đức Phật Padumuttara, tôi đã trở nên 
mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã treo ngọn cờ ở chóp đỉnh của cội cây.  
1315. Tôi đã nhặt các lá cây bị rụng xuống rồi đã đổ bỏ ở bên ngoài. Tôi 
đã đảnh lể cội Bồ Đề tối thượng tợ như (đảnh lễ) bậc Toàn Giác là vị 
trong sạch bên trong, trong sạch bên ngoài, đã được giải thoát, không 
còn lậu hoặc, đang ở trước mặt.  
1316. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 
                                                   
1 Saparivārāsana nghĩa là “vị có vật thực (asana) và các vật phụ thuộc (parivāra).” 
2 Pañcadīpaka nghĩa là “vị có năm (pañca) cây đèn (dīpaka).” 
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1317. “Iminā dhajadānena upaṭṭhānena cūbhayaṃ,  
kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ so na gacchati.  

 

1318. Devesu devasobhaggaṃ1 anubhossatanappakaṃ,  
anekasatakkhattuñca rājā raṭṭhe bhavissati,  
uggato nāma nāmena cakkavattī bhavissati.  

 

1319. Sampattiṃ anubhotvāna sukkamūlena codito,  
gotamassa bhagavato sāsane ’bhiramissati.”  

 

1320. Padhānapahitatto ’mhi upasanto nirūpadhi,  
dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.  

 

1321. Ekapaññāsasahasse kappe uggatasavhayo,2  
paññāsatisahasse3 khattiyo meghasavhayo.4  

 

1322. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dhajadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Dhajadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

59. Padumattherāpadānaṃ  
 

1323. Catusaccaṃ pakāsento varadhammappavattako,5  
vassate amataṃ vuṭṭhiṃ nibbāpento mahājanaṃ.  

 

1324. Sadaṇḍaṃ6 padumaṃ gayha aḍḍhakose ṭhito ahaṃ,  
padumuttaramunissa haṭṭho ukkhipimambare.  

 

1325. Āgacchante ca padume abbhuto āsi tāvade,  
mama saṅkappamaññāya paggaṇhi vadataṃ varo.  

 

1326. Karaseṭṭhena paggayha jalajaṃ pupphamuttamaṃ,  
bhikkhusaṅghe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha:  

 

1327. “Yenidaṃ padumaṃ khittaṃ sabbaññumhi vināyake,7 
tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  

 

1328. Tiṃsa kappāni devindo devarajjaṃ karissati,  
pathavyā rajjaṃ sattasataṃ vasudhaṃ āvasissati.  

 

1329. Tattha pattaṃ8  gaṇetvāna9 cakkavattī bhavissati,  
ākāsato pupphavuṭṭhi abhivassissatī tadā.  

 

1330. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati.  

                                                   
1 sobhagyaṃ - Ma, Syā, PTS, Se.    5 varadhammacakkapavattako - PTS. 
2 savhayā - Syā.      6 sadhajaṃ - Ma, Syā, PTS, Se. 
3 paññāsasatasahasse - Ma, PTS, Se;   7 sabbaññuttamanāyake - Syā, Se. 
   paññāsasahasse camuno - Syā.        sabbaññuta-m-anāsave - PTS.  
4 khattiyā khemasavhayā - Syā.   8 sattaṃ - Syā.   9 gahetvāna - Syā, PTS, Sī Mu. 
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1317. “Do cả hai việc là dâng cúng ngọn cờ và sự phục vụ này, người 
ấy không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.  
1318. (Người ấy) sẽ thọ hưởng sự huy hoàng ở cõi trời không phải là 
ít ở giữa chư Thiên, sẽ là vị vua ở quốc độ hàng trăm lần, và sẽ trở 
thành đấng Chuyển Luân Vương có tên Uggata.  
1319. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng sự 
thành đạt (người ấy) sẽ thỏa thích trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn 
Gotama.”  
1320. Có tính khẳng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng 
Chánh Đẳng Giác.  
1321. (Trước đây) năm mươi mốt ngàn kiếp, (tôi đã) có tên Uggata. 
(Trước đây) năm mươi ngàn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Megha.  
1322. 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 Dhajadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhajadāyaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

59. Ký Sự về Trưởng Lão Paduma:  
 

1323. Trong khi công bố về bốn Sự Thật, trong khi giúp cho đám đông 
dân chúng chứng ngộ Niết Bàn, bậc chuyển vận Giáo Pháp cao quý (đã) 
đổ mưa cơn mưa Bất Tử.  
1324. Tôi đã cầm lấy đóa sen hồng còn cả cuống đứng ở tầng thượng. 
Được mừng rỡ, tôi đã ném lên không trung (cúng dường) bậc Hiền Trí 
Padumuttara.  
1325. Và trong khi đóa sen hồng đang đi đến, ngay khi ấy đã có điều kỳ 
diệu. Biết được ý định của tôi, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết 
giảng đã nắm lấy.  
1326. Sau khi cầm lấy đóa sen tối thượng trong các loài hoa bằng bàn 
tay hạng nhất, (đức Phật) đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên 
những lời kệ này:  
1327. “Người nào đã thảy đóa sen hồng này đến đấng Toàn Tri, bậc 
Hướng Đạo, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nói.  
1328. (Người ấy) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi kiếp, và sẽ ngự trị quốc độ thuộc đất liền ở trái đất bảy trăm 
lần.  
1329. Sau khi tính đếm số lượng cánh hoa ở tại nơi ấy, (người ấy) sẽ 
trở thành đấng Chuyển Luân Vương (bấy nhiêu lần), khi ấy sẽ có trận 
mưa bông hoa đổ xuống từ không trung.  
1330. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.   
                                                   
1 Dhajadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) cây cờ (dhaja).” 
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1331. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  
sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo.”  

 

1332. Nikkhamitvāna kucchimhā sampajāno patissato,  
jātiyā pañcavasso ’haṃ arahattamapāpuṇiṃ.  

 

1333. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Padumo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Padumattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

60. Asanabodhiyattherāpadānaṃ  
 

1334. Jātiyā sattavasso ’haṃ addasaṃ lokanāyakaṃ,  
pasannacitto sumano upagacchiṃ naruttamaṃ.  

 

1335. Tissassāhaṃ bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,  
haṭṭho haṭṭhena cittena ropayiṃ bodhimuttamaṃ.  

 

1336. Asano nāmadheyyena dharaṇīruhapādapo,  
pañca vasse paricariṃ asanaṃ bodhimuttamaṃ.  

 

1337. Pupphitaṃ pādapaṃ disvā abbhutaṃ lomahaṃsanaṃ,  
sakaṃ kammaṃ pakittento buddhaseṭṭhaṃ upāgamiṃ.  

 

1338. Tisso tadā so1 sambuddho sayambhū aggapuggalo,  
bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:  

 

1339. “Yenāyaṃ ropitā bodhi buddhapūjā ca sakkatā,  
tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  

 

1340. Tiṃsa kappāni devesu devarajjaṃ karissati,  
catusaṭṭhikkhattuṃ so2 cakkavattī bhavissati.  

 

1341. Tusitā hi3 cavitvāna sukkamūlena codito,  
dve sampattī anubhotvā manussatte ramissati.  

 

1342. Padhānapahitatto so upasanto nirūpadhi,  
sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo.”  

 

1343. Vivekamanuyutto ’haṃ upasanto nirūpadhi,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

1344. Dvenavute ito kappe bodhiṃ ropesahaṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi bodhiropassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1  yo - PTS.     2 catusaṭṭhi cakkhattuṃ so - Ma;  
3 tusitā hi - Syā, PTS.      catusaṭṭhiñ ca khattuṃ so - Syā, PTS. 
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1331. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu 
hoặc, (người ấy) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 
 

1332. Tôi đã ra khỏi lòng (mẹ) có sự nhận biết mình, có niệm (đầy đủ). 
Vào lúc năm tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
 

1333. 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 Paduma đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Paduma là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

60. Ký Sự về Trưởng Lão Asanabodhiya:  
 

1334. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi đến gần bậc Tối 
Thượng Nhân.  
 

1335. Đối với đức Thế Tôn Tissa, bậc Trưởng Thượng của thế gian như 
thế ấy, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã gieo trồng cội 
Bồ Đề tối thượng.  
 

1336. (Cội Bồ Đề) là giống cây mọc ở trên mặt đất có tên là Asana. Tôi 
đã chăm sóc cội Bồ Đề tối thượng Asana năm năm.  
 

1337. Sau khi nhìn thấy cội cây đã được trổ hoa là điều kỳ diệu khiến 
lông rởn ốc. Trong khi tán dương việc làm của mình, tôi đã đi đến gặp 
đức Phật tối thượng.  
 

1338. Khi ấy, bậc Toàn Giác Tissa, đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả ấy, sau 
khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này:  
 

1339. “Người nào đã gieo trồng cội cây Bồ Đề này và đã tôn trọng sự 
cúng dường đức Phật, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng 
nghe Ta nói.  
 

1340. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên ba mươi 
kiếp, và sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương sáu mươi bốn lần.  
 

1341. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ 
chính cõi trời Đẩu Suất, sau khi thọ hưởng hai sự thành đạt, người ấy 
sẽ sướng vui ở bản thể nhân loại.  
 

1342. Có tính khẳng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, người ấy 
sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.”  
 

1343. Tôi đã gắn bó với sự độc cư, được an tịnh, không còn mầm mống 
tái sanh. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

1344. Kể từ khi tôi đã gieo trồng cội Bồ Đề trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc gieo 
trồng cội Bồ Đề. 
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1345. Catusattat’ ito kappe daṇḍasenoti vissuto,  
sattaratanasampanno cakkavattī tadā ahuṃ.  

 

1346. Tesattatimhito1 kappe sattāhesuṃ mahīpatī,  
samantanemi nāmena rājāno cakkavattino.  

 

1347. Paṇṇavīsat’ ito kappe puṇṇako nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1348. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Asanabodhiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Asanabodhiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 

Uddānaṃ:  
 

Vījanī sataraṃsī ca sayanodaki vāhiyo,2  
parivāro padīpañca dhajo padumapūjako,  
bodhi ca dasamo vutto gāthā dve navuti tathā.  

 

Vījanīvaggo chaṭṭho.  
 

 --ooOoo-- 
 

VII. SAKACINTANIYAVAGGO 
 

61. Sakacintaniyattherāpadānaṃ  
 

1349. Pavanaṃ kānanaṃ disvā appasaddamanāvilaṃ,  
isīnaṃ anuciṇṇaṃva āhutīnaṃ paṭiggahaṃ.  

 

1350. Thūpaṃ katvāna pulinaṃ3 nānāpupphaṃ samokiriṃ, 
sammukhā viya sambuddhaṃ nimmitaṃ abhivandahaṃ.  

 

1351. Sattaratanasampanno rājā raṭṭhamhi4 issaro,  
sakakammābhiraddho ’haṃ thūpapūjāyidaṃ5 phalaṃ.  

 

1352. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi thūpa6pūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1353. Asīti kappe ’nantayaso cakkavattī ahos’ ahaṃ,  
sattaratanasampanno catudīpamhi issaro.  

 

1354. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sakacintaniyo7 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sakacintaniyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 tesattati ito - Syā, PTS.    5 pupphapūjāyidaṃ - Ma, Syā.  
2 vāhiso - Syā.       6 puppha - Ma; buddha - Syā.  
3 veḷinaṃ - Syā; veḷūnaṃ - PTS, Se.  7 sakacittaniyo - Syā, PTS;  
4 raṭṭhasmiṃ - Syā, PTS, Sī Mu.      sakacintiyo - Sī Mu.  
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1345. Trước đây bảy mươi bốn kiếp, (tôi đã) được nổi tiếng với tên 
Daṇḍasena. Khi ấy, tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu 
bảy loại báu vật.  
1346. Trước đây bảy mươi ba kiếp, đã có bảy vị lãnh chúa là các đấng 
Chuyển Luân Vương tên Samantanemi.  
1347. Trước đây hai mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Puṇṇaka, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
1348. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Asanabodhiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

 

Phần Tóm Lược: 
 

Vị có cây quạt, vị Sataraṃsī, chiếc giường, vị có nước hương thơm, vị có 
phương tiện di chuyển, vị có vật phụ thuộc, cây đèn, ngọn cờ, vị cúng 
dường hoa sen hồng, và cội Bồ Đề là thứ mười. Như thế, (tổng cộng) có 
chín mươi hai câu kệ đã được nói đến.  
 

Phẩm Vījanī là phẩm thứ sáu. 
--ooOoo-- 

 
 

VII. PHẨM SAKACINTANIYA: 
 

61. Ký Sự về Trưởng Lão Sakacintaniya:  
 

1349. Tôi đã nhìn thấy khu rừng bao la rậm rạp ít có tiếng động, không 
bị chộn rộn, chính là nơi trú ngụ của các vị ẩn sĩ, là địa điểm tiếp nhận 
các vật hiến cúng.  
1350. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng cát, tôi đã rải rắc nhiều 
bông hoa khác loại. Tôi đã đảnh lễ (ngôi bảo tháp) đã được tạo nên như 
là (đảnh lễ) bậc Toàn Giác đang ở trước mặt.  
1351. Trở thành vị vua được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể của 
quốc độ, tôi hài lòng với nghiệp của chính mình; điều này là quả báu 
của việc cúng dường ngôi bảo tháp.  
1352. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường ngôi bảo tháp.  
1353. (Trước đây) tám mươi kiếp, tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương 
Anantayasa được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể ở bốn châu lục.  
1354. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sakacintaniya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

                                                   
1 Asanabodhiya nghĩa là “vị liên quan đến cội Bồ Đề (bodhi) là giống cây asana.” 
2 Sakacintaniya nghĩa là “vị có sự suy nghĩ (cintana) của chính mình (saka).” 
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62. Avopupphiyattherāpadānaṃ 
 

1355. Vihārā abhinikkhamma abbhuṭṭhahiya1 caṅkame,  
catusaccaṃ pakāsento deseti2 amataṃ padaṃ.  

 

1356. Sikhissa giramaññāya buddhaseṭṭhassa tādino,  
nānāpupphaṃ gahetvāna ākāsamhi samokiriṃ.  

 

1357. Tena kammena dipadinde lokajeṭṭhe narāsabhe,3  
patto ’mhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.  

 

1358. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi pupphapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1359. Ito vīsatikappamhi sumedho nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1360. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Avo4pupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Avopupphiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

 --ooOoo-- 
 

63. Paccāgamaniyattherāpadānaṃ  
 

1361. Sindhuyā nadiyā tīre cakkavāko ahaṃ tadā,  
suddhasevālabhakkho ’haṃ pāpesu ca susaññato.  

 

1362. Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ gacchantaṃ anilañjase,  
tuṇḍena sālaṃ5 paggayha vipassissābhiropayiṃ.  

 

1363. “Yassa saddhā tathāgate acalā suppatiṭṭhitā,  
tena cittappasādena duggatiṃ so na gacchati.”  

 

1364. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
vihaṅgamena santena subījaṃ ropitaṃ mayā.  

 

1365. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi puppha6pūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1366. Sucārudassanā nāma aṭṭhete ekanāmakā,  
kappe sattarase āsuṃ cakkavattī mahabbalā.  

 

1367. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Paccāgamaniyo7 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Paccāgamaniyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.   
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 abbhuṭṭhāsi ca - Syā, Se;     4 āpo - Syā; āvo - PTS, Se. 
   abbhuṭṭhāsi ’va - PTS.     5 mālaṃ - Se. 
2  desento - Syā, PTS, Se.     6 buddha - Ma, Syā, PTS.  
3 ‘dipadinda lokajeṭṭha narāsabha’ iti sabbattha.   7 saddhāgamaniyo - Se. 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 1             Phẩm Sakacintaniya 

 199

62. Ký Sự về Trưởng Lão Avopupphiya:  
1355. Sau khi đi ra khỏi trú xá và bước lên ở con đường kinh hành, 
trong khi công bố về bốn Sự Thật, Ngài thuyết giảng về đạo lộ Bất Tử.  
1356. Nhận biết được giọng nói của đấng Sikhī là đức Phật tối thượng 
như thế ấy, tôi đã cầm lấy nhiều loại bông hoa và đã tung lên ở không 
trung.  
1357. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua tôi đã 
đạt được vị thế Bất Động.  
1358. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường bông hoa.  
1359. Trước đây hai mươi kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Sumedha, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
1360. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

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

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

 

63. Ký Sự về Trưởng Lão Paccāgamaniya:  
1361. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài ngỗng đỏ ở bờ sông Sindhu. Và tôi đã 
khéo ngăn ngừa các điều ác, có thức ăn thuần là loài thảo mộc ở trong 
nước.  
1362. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyển ở trên 
không trung. Tôi đã dùng mỏ ngắt lấy bông hoa sālā và đã dâng lên 
(đức Phật) Vipassī.  
1363. “Người nào có niềm tin ở đức Như Lai không bị lay chuyển khéo 
được thiết lập, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến 
khổ cảnh.”  
1364. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn trong sự hiện tiền của đức 
Phật tối thượng. Hạt giống tốt đã được tôi gieo trồng trong khi tôi là 
loài chim.  
 

1365. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường bông hoa.  
1366. (Trước đây) mười bảy kiếp, tám vị này có cùng một tên là Sucāru-
dassana. Họ đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
1367. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Paccāgamaniya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paccāgamaniya là phần thứ ba. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Paccāgamaniya nghĩa là “vị có sự quay trở lại (pati-ā-gamana).” 




