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73. Buddhasaññakattherāpadānaṃ 
 

1431. Dumagge paṃsukūlikaṃ laggaṃ disvāna satthuno,  
tato tamañjaliṃ katvā paṃsukūlaṃ avandahaṃ.  

 

1432. Dvenavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ1 phalaṃ.  

 

1433. Ito catutthake kappe dumasāro ’si khattiyo,2  
cāturanto vijitāvī cakkavattī mahabbalo.  

 

1434. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Buddhasaññako thero3 imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Buddhasaññakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

74. Bhisāluvadāyakattherāpadānaṃ  
 

1435. Kānanaṃ vanamogayha vasāmi vipine5 ahaṃ,  
vipassiṃ addasaṃ buddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ.  

 

1436. Bhisāluvañca pādāsiṃ udakaṃ hatthadhovanaṃ,  
vanditvā sirasā pāde pakkāmiṃ uttarāmukho.  

 

1437. Ekanavute ito kappe bhisāluvamadaṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi puññakammassidaṃ phalaṃ.  

 

1438. Ito tatiyake kappe6 bhisasammatakhattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1439. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bhisāluvadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Bhisāluvadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. 
 

(Chaṭṭhamaṃ bhāṇavāraṃ). 
 

--ooOoo-- 
 

75. Ekasaññakattherāpadānaṃ  
 

1440. Khaṇḍo nāmāsi nāmena vipassiss’ aggasāvako,  
ekā bhikkhā mayā dinnā lokāhutipaṭiggahe.6  

 

1441. Tena cittappasādena dipadinde narāsabhe,7  
duggatiṃ nābhijānāmi ekabhikkhāyidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 paṃsusaññāyidaṃ - Syā  4 pavane - Syā; vivane - PTS.  
2 dumaharo su khattiyo - Syā;   5 ito ca tatiye kappe - Syā. 
   dumasāro su khattiyo - PTS, Se.    6 lokāhutipaṭiggaho - Syā, PTS.  
3 saññako thero - Syā, PTS, Se.  7 dipadinda narāsabha - Sī Mu, Ma, Syā, PTS. 
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73. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka:  
 

1431. Tôi đã nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, do đó tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ tấm y may 
từ vải bị quăng bỏ ấy.  
 

1432. 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 suy 
tưởng về đức Phật.  
 

1433. Trước đây vào kiếp thứ tư, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ (tên) Dumasāra, 
là người chinh phục bốn phương, là đấng Chuyển Luân Vương có oai 
lực lớn lao.  
 

1434. Bốn (tuệ) phân tích, ―(như trên)― tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật.  
 

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

 

Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

74. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisāluvadāyaka:  
 

1435. Tôi đi sâu vào khu rừng rậm và cư ngụ ở trong khu rừng lớn. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật Vipassī, vị thọ nhận các vật hiến cúng.  
 

1436. Tôi đã dâng cúng củ sen và nước rửa tay. Sau khi đê đầu đảnh lễ ở 
bàn chân, tôi đã ra đi mặt hướng phía bắc.  
 

1437. Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ sen trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc phước 
thiện.  
 

1438. Trước đây vào kiếp thứ ba, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ mệnh danh 
Bhisa, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oai lực lớn lao.  
 

1439. Bốn (tuệ) phân tích, ―(như trên)― tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Bhisāluvadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Bhisāluvadāyaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

75. Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka:  
 

1440. Vị có tên Khaṇḍa đã là bậc Thinh Văn hàng đầu của (đức Phật) 
Vipassī. Một phần vật thực đã được tôi dâng cúng đến vị thọ nhận các 
vật hiến cúng của thế gian.  
 

1441. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với đấng Nhân Ngưu bậc Chúa 
Tể của loài người, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của một phần vật thực. 

                                                   
1 Bhisāluvadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) củ sen (bhisāluva).” 
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1442. Cattāḷīse ito1 kappe varuṇo nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1443. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekasaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ekasaññakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

76. Tiṇasantharadāyakattherāpadānaṃ  
 

1444. Himavantassa avidūre mahājātassaro ahu,  
satapattehi sañchanno nānāsakuṇamālayo.  

 

1445. Tamhi nahātvā pītvā ca avidūre vasāmahaṃ,  
addasaṃ samaṇānaggaṃ gacchantaṃ anilañjase.  

 

1446. Mama saṅkappamaññāya satthā loke anuttaro,  
vyamhato2 oruhitvāna bhūmiyaṭṭhāsi3 tāvade.  

 

1447. Visāṇena4 tiṇaṃ gayha nisīdanamadāsahaṃ,  
nisīdi bhagavā tattha tisso lokagganāyako.5  

 

1448. Sakaṃ cittaṃ pasādetvā avandiṃ lokanāyakaṃ,  
patikuṭiko6 apasakkiṃ7 nijjhāyanto mahāmuniṃ.  

 

1449. Tena cittappasādena nimmāṇaṃ upapajjahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi santharassa8 idaṃ phalaṃ.  

 

1450. Ito dutiyake kappe migasammatakhattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1451. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tiṇasantharadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Tiṇasantharadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

77. Sūcidāyakattherāpadānaṃ  
 

1452. Tiṃsakappasahassamhi sambuddho lokanāyako,  
sumedho nāma nāmena battiṃsavaralakkhaṇo.  

 

1453. Tassa kañcanavaṇṇassa dipadindassa tādino,  
pañca sūcī mayā dinnā sibbanatthāya cīvaraṃ.  

                                                   
1 cattālīsamhito - Ma.  5 tilokapati nāyako - Syā; tisso lokavināyako - PTS.  
2 abbhato - Ma, Syā, PTS.  6 paṭikuṭiko - Ma, PTS; ukkuṭiko - Syā. 
3 bhūmiyaṃ ṭhāsi - Ma; bhūmiyaṃ ṭhāti - Syā.     8 santhārassa - Syā, PTS. 
4 lāyanena - Syā.  7 avasakkhiṃ - Syā;  avasakkiṃ - Se, PTS. 
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1442. Trước đây bốn mươi kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Varuṇa, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

1443. 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 Ekasaññaka1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Ekasaññaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

76. Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇasantharadāyaka:  
 

1444. Ở không xa núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn 
được bao phủ bởi trăm loại lá cây và là chỗ cư ngụ của nhiều loại chim 
khác nhau.  
 

1445. Tôi đã tắm và đã uống nước tại nơi ấy, và tôi cư ngụ ở không xa. 
Tôi đã nhìn thấy bậc đứng đầu các vị Sa-môn đang di chuyển bằng 
đường không trung.  
  

1446. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đấng Vô Thượng ở thế gian, 
ngay khi ấy đã từ cung trời ngự xuống đứng ở trên mặt đất.  
 

1447. Bằng cái sừng, tôi đã đem cỏ lại và đã dâng cúng chỗ ngồi. Đức 
Thế Tôn, đấng Lãnh Đạo cao cả của ba cõi, đã ngồi xuống ở tại chỗ ấy.  
 

1448. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đấng 
Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã khom mình xuống di chuyển sang một bên 
trong lúc đang chiêm ngưỡng bậc Đại Hiền Trí.  
 

1449. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa Lạc Thiên, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc trải lót 
(chỗ ngồi).  
 

1450. Trước đây vào kiếp thứ nhì, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ mệnh danh 
Miga, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oai lực lớn lao.  
 

1451. 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 Tiṇasantharadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Tiṇasantharadāyaka là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

77. Ký Sự về Trưởng Lão Sūcidāyaka:  
 

1452. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, (đã hiện khởi) bậc Toàn Giác, 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng.  
 

1453. Có màu da vàng chói, Ngài là đấng Chúa Tể của loài người như 
thế ấy. Năm cây kim khâu đã được tôi dâng cúng đến Ngài nhằm mục 
đích may y.  

                                                   
1 Ekasaññaka nghĩa là “vị có một lần (eka) suy tưởng (saññā).” 
2 Tiṇasantharadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tấm thảm (santhara) bằng cỏ 
(tiṇa).” 
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1454. Ten’ eva sūcidānena nipuṇatthavipassakaṃ,  
tikkhaṃ lahuñca phāsuñca ñāṇaṃ me udapajjatha.  

 

1455. Dipadādhipatī nāma rājāno caturo ahuṃ,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1456. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.  

 

1457. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sūcidāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sūcidāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

78. Pāṭalipupphiyattherāpadānaṃ  
 

1458. Seṭṭhiputto tadā āsiṃ sukhumālo sukhedhito,1  
ucchaṅge pāṭalipupphaṃ katvā taṃ2 abhisaṃhariṃ.3  

 

1459. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ gacchantaṃ antarāpaṇe,  
kañcanagghiyasaṅkāsaṃ dvattiṃsa4 varalakkhaṇaṃ.*  

 

1460. Haṭṭho haṭṭhena cittena pupphena5 abhipūjayiṃ,  
tissaṃ lokaviduṃ nāthaṃ naradevaṃ namassahaṃ.  

 

1461. Dvenavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi pupphapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1462. Ito tesaṭṭhikappamhi abhisammatanāmako,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1463. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pāṭalipupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Pāṭalipupphiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

79. Ṭhitañjaliyattherāpadānaṃ  
 

1464. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,  
tatthaddasāsiṃ6 sambuddhaṃ tissaṃ pavaralakkhaṇaṃ.7  

 

1465. Tassāhaṃ8 añjaliṃ katvā pakkāmiṃ pācināmukho,  
avidūre nisinnassa niyake9 paṇṇasanthare.  

 

1466. Tato me asanīpāto matthake nipatī tadā,  
so ’haṃ maraṇakālamhi akāsiṃ punarañjaliṃ.  

                                                   
1 sukhe ṭhito - Syā, PTS.   5 pupphehi - Ma, Syā, Se. 
2 katvāna - Ma.    6 tattha addasaṃ - Ma. 
3 abhiropayiṃ - Syā.   7 battiṃsavaralakkhanaṃ - Ma, Syā. 
4 bāttiṃsa - Ma.  8 tatthāhaṃ - Ma, Syā, PTS. 9 niyate - Syā, PTS. 
* Ayaṃ gāthā asmiṃ apadāne paṭhamagāthāvasena potthakesu dissate. 
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1454. Chính nhờ vào việc dâng cúng kim khâu ấy mà trí tuệ sắc bén, 
nhẹ nhàng, thoải mái, có sự nhận thấy rõ ý nghĩa vi tế, đã sanh khởi đến 
tôi.  
1455. Bốn vị vua tên Dipadādhipati đã là các đấng Chuyển Luân Vương 
được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
1456. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 
Đẳng Giác.  
1457. Bốn (tuệ) phân tích, ―(như trên)― tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật.  
Đại đức trưởng lão Sūcidāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

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

 

78. Ký Sự về Trưởng Lão Pāṭalipupphiya:  
 

1458. Lúc bấy giờ, tôi đã là con trai nhà triệu phú, mảnh mai, khéo 
được nuôi dưỡng. Tôi đã đặt bông hoa pāṭali vào lòng và đã mang theo 
bông hoa ấy.  
1459. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói đang đi ở khu phố chợ. Ngài 
có ba mươi hai hảo tướng, tợ như cây cột trụ bằng vàng.  
1460. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã cúng dường bông 
hoa. Tôi đã lễ bái Đấng Hiểu Biết Thế Gian Tissa, đấng Bảo Hộ, vị Trời 
của nhân loại.  
1461. 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 bông hoa.  
1462. Trước đây sáu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị có tên Abhisammata, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
1463. Bốn (tuệ) phân tích, ―(như trên)― tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Pāṭalipupphiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

 

79. Ký Sự về Trưởng Lão Ṭhitañjaliya:  
 

1464. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có tướng mạo 
quý cao Tissa.  
1465. Ngài đang ngồi ở nơi không xa, trên chiếc thảm lá của mình. Tôi 
đã chắp tay lại đối với Ngài rồi đã ra đi, mặt hướng phía đông.  
1466. Sau đó, tia sét đánh xuống vào lúc ấy đã giáng vào đầu của tôi. 
Vào thời điểm mệnh chung, tôi đây đã thực hiện việc chắp tay lần nữa.  
                                                   
1 Sūcidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) kim khâu (sūci).” 
2 Pāṭalipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) pāṭali.” 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 1               Nāgasamālavaggo 

 216

1467. Dvenavute ito kappe añjaliṃ akariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi añjalissa idaṃ phalaṃ.  

 
1468. Catupaññāsakappamhi1 migaketusanāmako,  

sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  
 
1469. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ṭhitañjaliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ṭhitañjaliyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

80. Tipadumiyattherāpadānaṃ  
 
1470. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū,  

danto dantaparivuto nagarā nikkhamī jino.2  
 
1471. Nagare haṃsavatiyā ahosiṃ māliko tadā,  

yaṃ tattha uttamaṃ pupphaṃ tīṇi pupphāni3 aggahiṃ.  
 
1472. Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ paṭimaggantarāpaṇe,  

so ’haṃ4 disvāna sambuddhaṃ evaṃ cintesahaṃ tadā:  
 
1473. “Kimme imehi pupphehi rañño upanatehi5 me,  

gāmaṃ vā gāmakkhettaṃ vā sahassaṃ vā labheyyahaṃ.  
 
1474. Adantadamakaṃ6 dhīraṃ7 sabbasattasukhāvahaṃ,  

lokanāthaṃ pūjayitvā lacchāmi amataṃ dhanaṃ.”  
 
1475. Evāhaṃ cintayitvāna sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,  

tīṇi lohitake gayha ākāse ukkhipiṃ8 tadā.  
 
1476. Mayā ukkhittamattamhi ākāse patthariṃsu9 te,  

dhāriṃsu matthake tattha uddhaṃvaṇṭā10 adhomukhā.  
 
1477. Ye keci manujā disvā ukkuṭṭhiṃ sampavattayuṃ,  

devatā antaḷikkhamhi sādhukāraṃ pavattayuṃ:  

                                                   
1 catupaṇṇāsakappamhi - Ma, Syā, PTS.    6 adantadamanaṃ - Ma.  
2 nikkhamī tadā - Ma, Syā.     7 vīraṃ - Ma, Syā. 
3 uttamaṃ tīṇi padumapupphāni - Ma, Syā.  8 ukkiriṃ - Se.    
4 saha - Ma, Syā, Se.     9 ukkiriṃsu - Se.   
5 upanitehi - Ma, PTS; upaṭṭhitehi - Syā.   10 uddhavaṇṭā - PTS. 
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1467. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
chắp tay.  
 

1468. (Trước đây) năm mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị có tên Migaketu, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

1469. 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 Ṭhitañjaliya1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Ṭhitañjaliya là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

80. Ký Sự về Trưởng Lão Tipadumiya:  
 

1470. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả 
các pháp. Là bậc đã (tự mình) rèn luyện được tháp tùng bởi các vị đã 
được rèn luyện, đấng Chiến Thắng đã rời khỏi thành phố.  
 

1471. Lúc bấy giờ, ở thành phố Haṃsavatī tôi đã là người làm tràng 
hoa. Tại nơi ấy bông hoa nào là tuyệt hảo, tôi đã cầm lấy ba bông hoa 
(ấy).  
 

1472. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, ở lối đi ngược lại tại 
khu phố chợ. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, vào lúc ấy tôi đây đã suy 
nghĩ như vầy:  
 

1473. “Ta được gì với những bông hoa này khi ta đem chúng dâng đến 
đức vua? Ta có thể đạt được ngôi làng, hoặc cánh đồng làng, hoặc 
ngàn đồng tiền?  
 

1474. Đấng Bảo Hộ Thế Gian là vị Điều Phục những ai chưa được điều 
phục, là bậc Trí Tuệ, là nguồn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, 
sau khi cúng dường Ngài ta sẽ đạt được tài sản Bất Tử.”  
 

1475. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 
tín. Khi ấy, tôi đã cầm ba đóa (hoa sen) màu đỏ và đã ném lên không 
trung.  
 

1476. Ngay khi vừa được tôi ném lên không trung, các bông hoa ấy đã 
xòe ra. Chúng duy trì tại nơi ấy ở trên đầu, có cuống hoa ở phía trên, 
miệng hoa ở phía dưới. 
 

1477. Sau khi nhìn thấy, bất cứ những ai thuộc loài người thì đã thốt lên 
tiếng hoan hô, chư Thiên ở trên không trung thì đã thể hiện hành động 
tán thán:  
                                                   
1 Ṭhitañjaliya nghĩa là “vị đã đứng (ṭhita) chắp tay (añjali).” 
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1478. “Accheraṃ loke uppannaṃ buddhaseṭṭhassa vāhasā,  
sabbe dhammaṃ suṇissāma pupphānaṃ vāhasā mayaṃ.”  

 

1479. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
vīthiyaṃ hi ṭhito satthā1 imā gāthā abhāsatha:  

 

1480. “Yo so buddhaṃ apūjesi rattapadmehi2 māṇavo,  
tamahaṃ kittayissāmi suṇotha3 mama bhāsato.  

 

1481. Tiṃsa kappasahassāni devaloke ramissati,  
tiṃsa kappāni4 devindo devarajjaṃ karissati.  

 

1482. Mahāvitthārikaṃ nāmaṃ vyamhaṃ hessati tāvade,  
tiyojanasatubbedhaṃ diyaḍḍhasatavitthataṃ.  

 

1483. Cattāri satasahassāni niyyuhā ca sumāpitā,  
kūṭāgāravarūpetā mahāsayanavositā.5  

 

1484. Koṭisatasahassāyo parivāressanti accharā,  
kusalā naccagītassa vāditepi6 padakkhiṇā.  

 

1485. Etādise vyamhavare nārīgaṇasamākule,  
vassissati pupphavasso dibbo lohitako sadā.  

 

1486. Bhittikhīle nāgadante dvārabāhāya7 toraṇe,  
cakkamattā lohitakā olambissanti tāvade.  

 

1487. Pattena pattasañchanne8 antovyamhavare idha,9  
attharitvā pārupitvā tuvaṭṭissanti tāvade.  

 

1488. Bhavanaṃ parivāretvā samantā satayojanaṃ,10  
te visuddhā11 lohitakā dibbagandhaṃ pavāyare.  

 

1489. Pañcasattatikkhattuñca cakkavattī bhavissati,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.  

 

1490. Sampattiyo duve bhutvā anīti anupaddavo,  
sampatte pariyosāne nibbāṇaṃ phassayissati.”12  

 

1491. Sudiṭṭho vata me buddho vāṇijjaṃ suppayojitaṃ,13  
padmāni14 tīṇi pūjetvā anubhosiṃ tisampadaṃ.15  

 

1492. Ajja me dhammappattassa vippamuttassa sabbaso,  
supupphitaṃ lohitakaṃ dhārayissati matthake.  

                                                   
1 santo - Se.     9 imaṃ - Ma, Syā, PTS. 10 satayojane - Ma. 
2 rattapadumehi - Syā, PTS, Sī Mu.  11 tepi padmā - Ma.  
3 suṇātha - Ma, Syā.     12 pāpuṇissati - Ma, Syā;   
4 tiṃsakkhattuñca - Syā.          passayissati - PTS. 
5 mahāsayanamaṇḍitā - Ma, Syā.    13 supayojitaṃ - Ma;    
6 vādite ca - Syā; vāditehi - PTS.       upayojitaṃ - Syā.  
7 dvārabāhe ca - Syā, Se; dvāragāhe ca - PTS. 14 padumāni - Syā, PTS, Se. 
8 pattaṃ piñjarena - Se.    15 tisampadā - Ma, Syā, PTS. 
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1478. “Điều kỳ diệu đã xuất hiện ở thế gian nhờ vào tác động của đức 
Phật tối thượng. Tất cả chúng ta sẽ lắng nghe Giáo Pháp nhờ vào tác 
động của những bông hoa.”  
 

1479. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở ngay tại đường lộ, đã nói lên những lời kệ này:  
 

1480. “Người thanh niên nào đã cúng dường đức Phật bằng ba đóa 
sen hồng, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói.  
 

1481. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm 
ngàn kiếp, và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi kiếp.  
 

1482. Ngay lập tức sẽ hiện ra cung điện tên Mahāvitthārika, có chiều 
dài ba trăm do-tuần, chiều rộng một trăm năm mươi do-tuần.  
 

1483. Và có bốn trăm ngàn tháp nhọn sẽ được hóa hiện ra, có các nhà 
mái nhọn cao quý, được đầy đủ các giường nằm rộng lớn.  
 

1484. Hàng trăm ngàn koṭi nàng tiên thiện xảo về điệu vũ và lời ca, lại 
còn được thuần thục về trình tấu nhạc cụ nữa, sẽ quây quần xung 
quanh.  
 

1485. (Người này) sẽ sống ở tại cung điện cao quý như thế ấy trong 
sự chộn rộn của đám nữ nhân, thường xuyên có cơn mưa bông hoa 
thuộc về cõi trời có màu đỏ.  
 

1486. Đồng thời sẽ có những bông hoa màu đỏ có kích thước bằng 
bánh xe treo lơ lửng ở chốt gắn tường bằng ngà voi ở bên ngoài cánh 
cửa, ở cổng chào.  
 

1487. Tại nơi ấy, bên trong cung điện cao quý được lót toàn bằng 
cánh hoa, (và các cánh hoa) sau khi được trải ra và phủ lên thì sẽ 
nhập chung với nhau ngay lập tức.  
 

1488. Các bông hoa màu đỏ tinh khiết ấy bao bọc xung quanh nơi cư 
ngụ một trăm do-tuần và tỏa ngát hương thơm cõi trời.  
 

1489. Và (người này) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy 
mươi lăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường 
bằng phương diện tính đếm.  
 

1490. Sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu, không có tai họa, không có 
sự nguy khốn, khi kiếp sống cuối cùng được đạt đến (người này) sẽ 
chạm đến Niết Bàn.”  
 

1491. Quả nhiên đức Phật đã được tôi nhìn thấy rõ ràng, thương vụ đã 
được kinh doanh khéo léo; sau khi cúng dường ba đóa hoa sen hồng, tôi 
đã thọ hưởng ba sự thành tựu.  
 

1492. Hôm nay, tôi là người đã đạt được Giáo Pháp, đã được giải thoát 
một cách trọn vẹn. Có bông sen đỏ khéo nở rộ sẽ được duy trì ở trên 
đầu của tôi.  
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1493. Mama kammaṃ1 kathentassa padumuttarasatthuno,  
sattapāṇasahassānaṃ2 dhammābhisamayo ahu.  

 

1494. Satasahasse ito kappe yaṃ buddhamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi tiṇṇaṃ padumānidaṃ3 phalaṃ.  

 

1495. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
sabbāsavā parikkhīṇā natth’ idāni punabbhavo.  

 

1496. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tipadumiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Tipadumiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Nāgasamālo padasaññī sasaññoluvadāyako,  
ekasaññī tiṇadado4 sūci pāṭalipupphiyo,  
ṭhitañjalī tipadumī gāthāyo pañcasattati.  

 

Nāgasamālavaggo aṭṭhamo. 
  

--ooOoo-- 
 

IX. TIMIRAPUPPHIYAVAGGO 
 

81. Timirapupphiyattherāpadānaṃ  
 

1497. Candabhāgānadītīre anusotaṃ vajāmahaṃ,  
nisinnaṃ samaṇaṃ disvā vippasannamanāvilaṃ.  

 

1498. Tattha5 cittaṃ pasādetvā6 evaṃ cintesahaṃ tadā:  
“Tārayissati tiṇṇo ’yaṃ danto ’yaṃ damayissati.  

 

1499. Assāsessati7 assattho santo ca samayissati,  
mocayissati mutto ca nibbāpessati nibbuto.”  

 

1500. Evaṃ saṃ8 cintayitvāna siddhattassa mahesino,  
gahetvā timiraṃ pupphaṃ matthake okiriṃ ahaṃ.9  

 

1501. Añjaliṃ paggahetvāna katvāna ca10 padakkhiṇaṃ,  
vanditvā satthuno pāde pakkāmiṃ aparaṃ disaṃ.  

                                                   
1 dhammaṃ - Se.          5 tassa - Syā, PTS, Se. 6 pasādesī - Syā. 
2 satapāṇasahassānaṃ - Ma, Syā.   7 assāsissati - Ma, Syā.  
3 tipadumānidaṃ - Ma;     8 evāhaṃ - (sabbattha).  
  tīṇi padumānidaṃ - PTS.   9 okiriṃ tadā - Syā.   
4 tiṇasanthāro - Ma.    10 katvāna ca naṃ - Ma, Syā. 
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1493. Trong lúc bậc Đạo Sư Padumuttara đang thuyết giảng về việc làm 
của tôi, đã có sự chứng ngộ Giáo Pháp của hàng ngàn chúng sanh và 
sinh mạng.  
 

1494. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của ba đóa 
sen hồng.  
 

1495. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa.  
 

1496. 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 Tipadumiya1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Tipadumiya là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Vị trưởng lão có tràng hoa, vị có sự suy tưởng về dấu chân, vị có sự suy 
tưởng (về đức Phật), vị dâng cúng củ sen, vị suy tưởng về một phần (vật 
thực), vị dâng cúng cỏ, (vị dâng cúng) kim khâu, vị có các bông hoa 
pāṭali, vị đứng chắp tay, vị có ba đóa sen hồng; (tổng cộng) có bảy mươi 
lăm câu kệ.  
 

Phẩm Nāgasamāla là phẩm thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
  

IX. PHẨM TIMIRAPUPPHIYA: 
 

81. Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya:  
 

1497. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhāgā và tôi đã nhìn 
thấy vị Sa-môn đang ngồi, thanh tịnh, không bị chộn rộn.  
 

1498. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, vào lúc ấy tôi đã 
suy nghĩ như vầy: “Đã vượt qua, vị này sẽ giúp cho vượt qua. Đã rèn 
luyện, vị này sẽ giúp cho rèn luyện.  
 

1499. Đã được tự tại, (vị này) sẽ giúp cho tự tại. Đã được an tịnh, (vị 
này) sẽ giúp cho an tịnh. Đã giải thoát, (vị này) sẽ giúp cho giải thoát. 
Và đã Niết Bàn, (vị này) sẽ giúp cho Niết Bàn.”  
 

1500. Sau khi đã tự mình suy nghĩ như thế, tôi đã cầm lấy bông hoa 
timira và đã rải rắc lên đỉnh đầu của bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha.  
 

1501. Tôi đã chắp tay lên và đã đi nhiễu vòng quanh. Sau khi đảnh lễ ở 
bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi về hướng khác.  
                                                   
1 Tipadumiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) đóa sen hồng (paduma).” 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 1                Timirapupphiyavaggo 

 222

1502. Aciraṃ gatamattaṃ maṃ migarājā viheṭhayī,1  
papātamanugacchanto tattheva papatiṃ ahaṃ.  

 

1503. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ2 phalaṃ.  

 

1504. Chapaññāsamhi kappamhi sattevāsuṃ mahāyasā,3  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1505. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Timirapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Timirapupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

82. Gatasaññakattherāpadānaṃ  
 

1506. Jātiyā sattavasso ’haṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ,  
avandiṃ satthuno pāde vippasannena cetasā.  

 

1507. Satta naṅgalikīpupphe4 ākāse ukkhipiṃ ahaṃ,  
tissaṃ buddhaṃ samuddissa anantaguṇasāgaraṃ.  

 

1508. Sugatānugataṃ maggaṃ pūjetvā haṭṭhamānaso  
añjaliñca5 tad’ ākāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.  

 

1509. Dvenavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1510. Ito aṭṭhamake kappe tayo aggisikhā ahuṃ,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1511. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Gatasaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Gatasaññakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

83. Nipannañjaliyattherāpadānaṃ  
 

1512. Rukkhamūle nisinno ’haṃ vyādhito paramena ca,6  
paramakāruññapatto ’mhi araññe kānane ahaṃ.7  

 

1513. Anukampaṃ upādāya tisso satthā upesi8 maṃ,  
so ’haṃ nipannako santo sire katvāna añjaliṃ.  

                                                   
1 apīlayī - Syā, PTS, Se.     4 naṅgalakīpupphe - Ma, Syā. 
2 pupphapūjāyidaṃ - Ma.   5 añjaliṃ va - PTS.  6 paramenahaṃ - Syā, PTS. 
3 mahārahā - Syā.  7 brahā - Syā.   8 upeti - Syā.  
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1502. Vừa mới ra đi không bao lâu, (con sư tử) vua của loài thú đã tấn 
công tôi. Trong lúc đi lần theo triền núi, tôi đã ngã xuống ngay tại chỗ 
ấy.  
 

1503. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
 

1504. (Trước đây) năm mươi sáu kiếp, đã có đúng bảy vị có danh vọng 
lớn lao là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu 
vật, có oai lực lớn lao.  
 

1505. 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 Timirapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Timirapupphiya là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

82. Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka:  
 

1506. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư với tâm ý trong sạch.  
 

1507. Tôi đã ném bảy bông hoa naṅgalikī lên không trung, (tâm) hướng 
về đức Phật Tissa có biển cả đức hạnh vô biên.  
 

1508. Sau khi cúng dường con đường đã được đấng Thiện Thệ đi qua 
với tâm ý vui mừng, khi ấy được tịnh tín tôi đã thực hiện việc chắp tay 
bằng các bàn tay của mình.  
 

1509. 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 đức Phật.  
 

1510. Trước đây vào kiếp thứ tám, đã có ba vị (cùng tên) Aggisikha là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao.  
 

1511. 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 Gatasaññaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

83. Ký Sự về Trưởng Lão Nipannañjaliya:  
 

1512. Ở trong khu rừng hoang rậm tôi đã đạt được tâm bi mẫn tối cao. 
Tôi đã ngồi xuống ở gốc cây, và tôi đã bị bệnh trầm trọng.  
 

1513. Vì lòng thương tưởng, bậc Đạo Sư Tissa đã đi đến bên tôi. Đang ở 
trạng thái nằm, tôi đây đã chắp tay lại ở đầu.  

                                                   
1 Timirapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) timira.” 
2 Gatasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) đến con đường đức Phật đi qua 
(gata).” 
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1514. Pasannacitto sumano sabbasattānamuttamaṃ,  
sambuddhaṃ abhivādetvā tattha kālakato ahaṃ.  

 

1515. Dvenavute ito kappe yaṃ vandiṃ purisuttamaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi vandanāya idaṃ phalaṃ.  

 

1516. Ito pañcamake kappe pañcevāsuṃ mahāsikhā,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1517. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Nipannañliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Nipannañjaliyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

84. Adhopupphiyattherāpadānaṃ 
 

1518. Abhibhū nāma so bhikkhu sikhino aggasāvako,  
mahānubhāvo tevijjo himavantaṃ upāgamī.1  

 

1519. Ahampi himavantamhi ramanīyassame isi,  
vasāmi appamaññāsu iddhīsu ca tadā vasī.  

 

1520. Pakkhajāto2 viy’ ākāse pabbataṃ adhivattayiṃ,3  
adhopupphaṃ gahetvāna āgacchiṃ4 pabbataṃ ahaṃ.  

 

1521. Satta pupphāni gaṇhitvā matthake okiriṃ ahaṃ,  
ālokite5 ca vīrena pakkāmiṃ pācināmukho.  

 

1522. Āvāsaṃ abhisambhosiṃ6 patvāna assamaṃ ahaṃ,  
khāribhāraṃ gahetvāna pāvisiṃ7 pabbatantaraṃ.  

 

1523. Ajagaro maṃ8 pīḷesi ghorarūpo mahabbalo,  
pubbakammaṃ saritvāna tattha kālakato ahaṃ.  

 

1524. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi pupphapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1525. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Adhopupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Adhopupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

 --ooOoo-- 

                                                   
1 tadāgami - Se.   4 agacchiṃ - Ma. 6 abhisajjhosiṃ - Syā.  
2 pakkhijāto - Ma, PTS.   5 ālokito - Syā, PTS. 7 pāyāsiṃ - Ma, Syā, Se. 
3 abhivatthayiṃ - Ma; abhipatthayiṃ - Syā, PTS, Se. 8 ajagaropi - Syā. 
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1514. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác tối 
thượng của tất cả chúng sanh, và tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy.  
 

1515. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng Nhân trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc đảnh lễ.  
 

1516. Trước đây vào kiếp thứ năm, đã có đúng năm vị (cùng tên) 
Mahāsikha, là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại 
báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

1517. 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 Nipannañliya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Nipannañliya là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

84. Ký Sự về Trưởng Lão Adhopupphiya:  
 

1518. Vị tỳ khưu tên Abhibhū ấy có đại thần lực, có tam minh, là vị 
Thinh Văn hàng đầu của (đức Thế Tôn) Sikhī. Vị ấy đã đi đến núi Hi-
mã-lạp.  
 

1519. Tôi cũng là vị ẩn sĩ sống ở khu ẩn cư xinh xắn tại núi Hi-mã-lạp, 
khi ấy tôi có năng lực trong các pháp vô lượng (tâm) và các thần thông.  
 

1520. Tợ như loài có cánh ở trên bầu trời, tôi đã định cư ở ngọn núi. 
Sau khi cầm lấy bông hoa adha, tôi đã đi đến ngọn núi.  
 

1521. Sau khi cầm lấy bảy bông hoa, tôi đã rải rắc ở trên đỉnh đầu. Và 
khi được vị anh hùng nhìn thấy, tôi đã ra đi mặt hướng phía đông.  
 

1522. Sau khi trở về khu ẩn cư, tôi đã đi đến chỗ trú ngụ. Tôi đã cầm lấy 
túi vật dụng và đã đi vào trong vùng đồi núi.  
 

1523. Con trăn có bộ dạng ghê rợn có sức mạnh khủng khiếp đã hành 
hạ tôi. Tôi đã nhớ lại việc làm trước đây và đã mệnh chung tại nơi ấy.  
 

1524. (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.  
 

1525. 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 Adhopupphiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Adhopupphiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Adhopupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) adha.” 




