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127. Phaladāyakattherāpadānaṃ  
 

1840. Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragū,  
himavantassāvidūre vasāmi assame ahaṃ.  

 

1841. Aggihuttañca me atthi puṇḍarīkaphalāni ca,  
puṭake nikkhipitvāna dumagge laggitaṃ mayā.  

 

1842. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
mamuddharitukāmo so bhikkhanto maṃ upāgami.  

 

1843. Pasannacitto sumano phalaṃ buddhass’ adāsahaṃ,  
vittisañjanano mayhaṃ diṭṭhadhammasukhāvaho.  

 

1844. Suvaṇṇavaṇṇo sambuddho āhutīnaṃ paṭiggaho,  
antalikkhe ṭhito satthā imaṃ gāthaṃ abhāsatha:  

 

1845. “Iminā phaladānena cetanā paṇidhīhi ca,  
kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nūpagacchati.”1  

 

1846. Teneva sukkamūlena anubhotvāna sampadā,  
patto ’mhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.  

 

1847. Ito sattasate kappe2 rājā āsiṃ sumaṅgalo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1848. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Phaladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Phaladāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

128. Ñāṇasaññakattherāpadānaṃ  
 

1849. Pabbate himavantamhi vasāmi pabbatantare,  
pulinaṃ sobhanaṃ disvā buddhaseṭṭhaṃ anussariṃ.  

 

1850. “Ñāṇe upanidhā3 natthi saṅgāmaṃ4 natthi satthuno,  
sabbaṃ dhammaṃ abhiññāya ñāṇena adhimuccati.  

 

1851. Namo te purisājañña namo te purisuttama,  
ñāṇena te samo nathi yāvatā ñāṇamuttamaṃ.”5  

 

1852. Ñāṇe cittaṃ pasādetvā kappaṃ saggamhi modahaṃ,  
avasesesu kappesu kusalaṃ karitaṃ6 mayā.  

 

1853. Ekanavute ito7 kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi ñāṇasaññāyidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 nupapajjasi - Ma; nūpapajjati - Syā;   4 saṅkhāraṃ - Ma. 
   nūpapajji ’haṃ - Se.     5 uttame - PTS, Se. 
2 sattakappasate - Syā, PTS, Se.    6 caritaṃ - Ma; kāritaṃ - PTS. 
3 upanidhaṃ - Syā, Se.     7 ekanavutito - Ma. 
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127. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka:  
 

1840. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập 
Vệ-đà, tôi sống tại khu ẩn cư ở không xa núi Hi-mã-lạp.  
 

1841. Tôi có vật cúng dường đến ngọn lửa, có các bông sen trắng và trái 
cây. Sau khi đặt vào trong chiếc giỏ, tôi đã treo lên ở ngọn cây.  
 

1842. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, có ý định tiếp độ tôi, trong khi khất thực Ngài đã đi đến gần tôi.  
 

1843. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây đến 
đức Phật. Tôi đã là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc, là sự đưa đến an 
lạc trong thời hiện tại cho chính tôi.  
 

1844. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở trên không trung đã nói lên lời kệ này:  
 

1845. “Do sự dâng cúng trái cây này và do các nguyện lực của tác ý, 
(người này) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 
 

1846. Do nhờ nhân tố trong sạch ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau 
khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động.  
 

1847. Trước đây bảy trăm kiếp, tôi đã là đức vua Sumaṅgala, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

1848. Bốn (tuệ) phân tích, ―(như trên)― tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Phaladāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

128. Ký Sự về Trưởng Lão Ñāṇasaññaka:  
 

1849. Tôi sống trong vùng đồi núi tại núi Hi-mã-lạp. Sau khi nhìn thấy 
bãi cát đang chói sáng, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng rằng:  
 

1850. “Về trí tuệ, không có gì so sánh, không có gì đối địch với bậc Đạo 
Sư. Sau khi biết rõ tất cả các pháp, Ngài đã giải thoát nhờ vào trí tuệ.  
 

1851. Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Không có gì sánh bằng trí tuệ của Ngài cho 
dầu là trí tuệ hạng nhất.” 
 

1852. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín ở trí tuệ (đức Phật), 
tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. Trong những kiếp còn lại, điều tốt 
lành đã được tôi thực hiện.  
 

1853. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
suy tưởng về trí tuệ.  

                                                   
1 Phaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala).” 
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1854. Ito tesattatikappe1 eko pulinapupphiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1855. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ñāṇasaññako2 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ñāṇasaññakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

129. Gandhapupphiyattherāpadānaṃ  
 

1856. Suvaṇṇavaṇṇo sambuddho3 vipassī dakkhiṇāraho,  
purakkhato sāvakehi ārāmā abhinikkhami.  

 

1857. Disvān’ ahaṃ buddhaseṭṭhaṃ sabbaññuṃ tamanāsakaṃ,4  
pasannacitto sumano gandhapupphaṃ5 apūjayiṃ.  

 

1858. Tena cittappasādena dipadindassa tādino,  
haṭṭho haṭṭhena cittena puna vandiṃ tathāgataṃ.  

 

1859. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1860. Ekatāḷīs’ ito kappe caraṇo6 nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1861. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Gandhapupphiyo7 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Gandhapupphiyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

130. Padumapūjakattherāpadānaṃ  
 

1862. Himavantassa avidūre gotamo nāma pabbato,  
nānārukkhehi sañchanno mahābhūtagaṇālayo.  

 

1863. Vemajjhamhi ca tassāsi assamo abhinimmito,  
purakkhato sasissehi vasāmi assame ahaṃ.  

 

1864. “Āyantu me sissagaṇā padumaṃ āharantu me,  
buddhapūjaṃ karissāma dipadindassa tādino.”  

 

1865. Evanti te paṭissutvā padumaṃ āhariṃsu me,  
tattha8 nimittaṃ katvāhaṃ buddhassa abhiropayiṃ.  

                                                   
1 sattatikappamhi - Ma.         5 gaṇṭhipupphaṃ - Ma, PTS, Sī Mu; gatamaggaṃ - Syā. 
2 ñāṇasaññiko - Ma.     6 varaṇo - Syā, PTS.    
3 bhagavā - Syā.               7 gaṇṭhipupphiyo - Ma, PTS, Sī Mu. 
4 sabbaññūtam-anāsavaṃ - Syā, PTS.   8 tathā - Ma, Syā, PTS, Sī Mu. 
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1854. Trước đây bảy mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị độc nhất tên 
Pulinapupphiya, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại 
báu vật, có oai lực lớn lao.  
1855. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Ñāṇasaññaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

 

129. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhapupphiya:  
 

1856. Bậc Toàn Giác Vipassī có màu da vàng chói, bậc xứng đáng sự 
cúng dường, dẫn đầu các vị Thinh Văn, đã rời khỏi tu viện.  
1857. Sau khi nhìn thấy đức Phật tối thượng, đấng Toàn Tri, bậc tiêu 
diệt sự tăm tối, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường 
bông hoa có hương thơm.  
1858. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với đấng Chúa Tể của loài người 
như thế ấy, tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã đảnh lễ đức 
Như Lai lần nữa. 
1859. (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 đức Phật.  
1860. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Caraṇa, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
1861. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Gandhapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhapupphiya là phần thứ chín. 
--ooOoo-- 

 

130. Ký Sự về Trưởng Lão Padumapūjaka:  
 

1862. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên Gotama được che phủ 
bởi nhiều loại cây cối khác nhau, là nơi trú ngụ của các nhóm chúng 
sanh vĩ đại.  
1863. Và có khu ẩn cư đã được tạo nên ở trung tâm của ngọn núi ấy. 
Được vây quanh bởi những học trò của mình, tôi sống tại khu ẩn cư.  
1864. “Này các nhóm học trò của ta, hãy mang lại cho ta hoa sen 
hồng. Chúng ta sẽ thực hiện việc cúng dường đức Phật, đấng Chúa Tể 
của loài người như thế ấy.”  
1865. Các vị ấy đã đáp lại rằng: “Xin vâng,” rồi đã mang lại hoa sen 
hồng cho tôi. Tại nơi ấy, sau khi xác định đối tượng, tôi đã dâng lên đức 
Phật. 

                                                   
1 Ñāṇasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về trí tuệ (ñāṇa) của đức Phật.” 
2 Gandhapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) có mùi thơm 
(gandha).” 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 1                    Sobhitavaggo 

 282

1866. Sisse tadā samānetvā sādhukaṃ anusāsahaṃ,  
mā kho tumhe pamajjittha appamādo sukhāvaho.  

 

1867. Evaṃ samanusāsitvā te sisse1 vacanakkhame,  
appamādaguṇe yutto tadā kālakato ahaṃ.  

 

1868. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1869. Ekapaññāsakappamhi rājā āsiṃ jaluttamo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

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

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Padumapūjako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Padumapūjakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Sereyyako pupphathūpī pāyasodaki2 thomako,  
āsanī phalasaññī ca gandhapadumapupphiyo,  
pañcuttarasatā gāthā bhaṇitā3 atthadassihi.  

 

Sereyyakavaggo terasamo. 
 

--ooOoo-- 
 

XIV. SOBHITAVAGGO 
 

131. Sobhitattherāpadānaṃ  
 

1870. Padumuttaro nāma jino lokajeṭṭho narāsabho,  
mahato janakāyassa deseti amataṃ padaṃ.  

 

1871. Tassāhaṃ vacanaṃ sutvā vācāsabhimudīrayiṃ,4 
añjaliṃ paggahetvāna ekaggo āsahaṃ tadā.  

 

1872. Yathā samuddo udadhīnamaggo,  
nerū5 nagānaṃ pavaro siluccayo,  
tatheva ye cittavasena vattare,  
na buddhañāṇassa kalaṃ upenti te.  

 

1873. Dhamme vidhiṃ6 ṭhapetvāna buddho kāruṇiko isi,  
bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:  

 

1874. “Yo so ñāṇaṃ pakittesi buddhamhi lokanāyake,  
kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ na gamissati. 

 

1875. Kilese jhāpayitvāna ekaggo susamāhito,  
sobhito nāma nāmena hessati satthusāvako.”  

                                                   
1 sa sisse - Syā, Sī Mu.    4 vācāsabhimudīritaṃ - Ma, Syā, PTS, Sī Mu. 
2 pāyaso gandha - Ma.    5 meru - Syā, PTS.   
3 gaṇitā - Ma, Syā.    6 dhammavidhiṃ - Ma, Syā. 
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1866. Khi ấy, tôi đã triệu tập các người học trò lại và đã giáo huấn điều 
tốt đẹp: “Các ngươi chớ xao lãng, không xao lãng là nguồn đem lại sự 
an lạc.”  
1867. Sau khi đã giáo huấn như vậy cho những người học trò có sự chấp 
nhận lời dạy bảo ấy, được gắn bó với đức tính không xao lãng, tôi đã 
mệnh chung vào khi ấy.  
1868. (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 đức Phật.  
1869. (Trước đây) 51 kiếp, tôi đã là đức vua Jaluttama, là đấng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Padumapūjaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

 

Phần Tóm Lược: 
Vị Sereyyaka, vị có ngôi bảo tháp bằng bông hoa, vị (dâng cúng) cơm 
sữa, vị (rắc) nước thơm, vị ca ngợi, vị có chỗ ngồi, vị (dâng cúng) trái 
cây, vị suy tưởng, bông hoa có hương thơm, vị có hoa sen hồng; (tổng 
cộng) có 105 câu kệ đã được thuật lại bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích.  
 

Phẩm Sereyyaka là phẩm thứ mười ba. 
--ooOoo-- 

 

 XIV. PHẨM SOBHITA:  
 

131. Ký Sự về Trưởng Lão Sobhita:  
 

1870. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu thuyết giảng về vị thế Bất Tử đến tập thể dân 
chúng đông đảo.  
1871. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài, tôi đã bật thốt lên lời. Khi ấy, 
tôi đã chắp tay lên và có sự chăm chú.  
1872. “Giống như biển cả là đứng đầu trong số các nguồn nước, núi 
đá Neru là cao quý trong số các ngọn núi, tương tợ y như thế những 
người nào vận hành năng lực của tâm những người ấy không đạt 
được một phần trí tuệ của đức Phật.” 
1873. Sau khi qui định đường lối trong Giáo Pháp, đức Phật, đấng Bi 
Mẫn, bậc Ẩn Sĩ, đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên 
những lời kệ này:  
1874. “Người nào đã ca ngợi trí tuệ về đức Phật, đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian, người ấy sẽ không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 
1875. (Người ấy) sẽ thiêu đốt các phiền não, có sự chăm chú, khéo 
được định tĩnh, sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, với tên là 
Sobhita.” 
                                                   
1 Padumapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) hoa sen hồng (paduma).” 
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1876. Paññāse kappasahasse sattevāsuṃ yasuggatā,1  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1877. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

1878. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sobhito thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
 

Sobhitattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

132. Sudassanattherāpadānaṃ  
 

1879. Vitatthānadiyā2 tīre pilakkho phalito3 ahu,  
tāhaṃ rukkhaṃ gavesanto addasaṃ lokanāyakaṃ.  

 

1880. Ketakaṃ pupphitaṃ disvā vaṇṭe chetvān’ ahaṃ tadā,  
buddhassa abhiropesiṃ sikhino lokabandhuno.  

 

1881. Yena ñāṇena patto ’si accutaṃ amataṃ padaṃ,  
taṃ ñāṇaṃ abhipūjemi4 buddhaseṭṭha mahāmuni.  

 

1882. Ñāṇamhi pūjaṃ katvāna pilakkhaṃ5 addasaṃ ahaṃ,  
paṭiladdhomhi taṃ paññaṃ6 ñāṇapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1883. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi ñāṇapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1884. Ito terasakappamhi dvādasāsuṃ phaluggatā,7  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1885. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sudassano thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
 

Sudassanattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

133. Candanapūjakattherāpadānaṃ  
 

1886. Candabhāgānadītīre ahosiṃ kinnaro tadā,  
pupphabhakkho c’ ahaṃ āsiṃ pupphanivasano tathā.8  

 

1887. Atthadassī tu bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  
vipinaggena9 niyyāsi10 haṃsarājāva ambare.  

 

1888. “Namo te purisājañña cittaṃ te suvisodhitaṃ,  
pasannamukhanetto ’si11 vippasannamukhindriyo.  

                                                   
1 samuggatā - Syā, PTS, Se.   5 pilakkhuṃ - Ma; milakkhuṃ - Syā. 
2 vinatā nadiyā tīre - Ma, Sī Mu;    6 saññaṃ - Syā, PTS, Se.  
   vitthatāya nadiyā tīre - Syā;    7 baluggatā- Syā; khaluggatā- PTS.  
   vitthatāya nadītīre - PTS.   8 pupphānaṃ vasano ahaṃ - Syā;  
3 pilakkhu phalito- Ma;        . . . c’ ahaṃ -  PTS, Se. 
   milakkhuphalino - Syā;    9 pavanaggena - Syā, PTS, Se. 
   pilakkhaphalino - PTS.   10 niyyāti - Syā, PTS. 
4 abhipūjesiṃ - Syā.     11 mukhavaṇṇo ’si - Ma, Syā, PTS, Se. 
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1876. (Trước đây) năm mươi ngàn kiếp, bảy vị (cùng) tên Yasuggata đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao.  
 

1877. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tam minh đã được thành tựu, tôi đã thực hành lời dạy của đức 
Phật. 
 

1878. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

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

 

Ký sự về trưởng lão Sobhita là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

132. Ký Sự về Trưởng Lão Sudassana:  
 
 

1879. Ở bờ sông Vitatthā, cây pilakkha đã được kết trái. Trong khi tìm 
kiếm giống cây ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian.  
 

1880. Sau khi nhìn thấy cây ketaka đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã cắt ở 
cuống hoa và đã dâng lên đức Phật Sikhī, đấng quyến thuộc của thế 
gian.  
 

1881. “Bạch đức Phật tối thượng, bạch bậc Đại Hiền Trí, với trí tuệ 
nào Ngài đã đạt được vị thế trường tồn Bất Tử, con xin cúng dường 
trí tuệ ấy.”  
 

1882. Sau khi cúng dường trí tuệ, tôi đã nhìn thấy cây pilakkha, tôi đã 
được chứng đạt tuệ ấy; điều này là quả báu của việc cúng dường trí tuệ.  
 

1883. (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 trí tuệ.  
 

1884. Trước đây mười ba kiếp, mười hai vị (cùng) tên Phaluggata đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao.  
 

1885. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
 

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

 

Ký sự về trưởng lão Sudassana là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

133. Ký Sự về Trưởng Lão Candanapūjaka:  
 
 

1886. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở bờ sông Candabhāgā. Và 
tôi đã có thức ăn là bông hoa, tương tợ như vậy có y phục là bông hoa.  
 

1887. Và đức Thế Tôn Atthadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu đã đi ra ở phía trên chóp đỉnh của khu rừng, tợ như 
chim thiên nga chúa ở trên bầu trời.  
 

1888. “Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Tâm của Ngài khéo 
được thanh tịnh. Ngài có khuôn mặt và ánh mắt an tịnh, có khuôn 
mặt và các giác quan trong sáng.” 
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1889. Orohitvāna ākāsā bhūripañño sumedhaso,  
saṅghāṭiṃ pattharitvāna pallaṅkena upāvisi.  

 

1890. Vilīnaṃ candanādāya agamāsiṃ jinantikaṃ,1  
pasannacitto sumano buddhassa abhiropayiṃ.  

 

1891. Abhivādetvāna sambuddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ,  
pāmojjaṃ janayitvāna pakkāmiṃ uttarāmukho.  

 

1892. Aṭṭhārase kappasate candanaṃ yaṃ apūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1893. Catuddase kappasate ito āsiṃsu te tayo,  
rohitā2 nāma nāmena cakkavattī mahabbalā.  

 

1894. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Candanapūjako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Candanapūjakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

(Aṭṭhamabhāṇavāraṃ). 
 

--ooOoo-- 
  

134. Pupphachadaniyattherāpadānaṃ  
 

1895. Sunando nāma nāmena brāhmaṇo mantapāragū,  
ajjhāyako yājayogo3 vājapeyyaṃ ayājayī.  

 

1896. Padumuttaro lokavidū aggo kāruṇiko isi,  
janataṃ anukampanto ambare caṅkamī tadā.  

 

1897. Caṅkamitvāna sambuddho sabbaññū lokanāyako,  
mettāya aphari satte appamāṇaṃ4 nirūpadhi.5  

 

1898. Vaṇṭe chetvāna pupphāni brāhmaṇo mantapāragū,  
sabbe sisse samānetvā ākāse ukkhipāpayi.  

 

1899. Yāvatā nagaraṃ āsi pupphānaṃ chadanaṃ tadā,  
buddhassa ānubhāvena sattāhaṃ na vigacchatha.  

 

1900. Teneva sukkamūlena anubhotvāna sampadā,  
sabbāsave pariññāya tiṇṇo loke visattikaṃ.  

 

1901. Ekādase kappasate pañcatiṃs’ āsu khattiyā,  
ambaraṃsasanāmā te cakkavattī mahabbalā.  

 

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

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pupphachadaniyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Pupphachadaniyattherassa apadānaṃ catutthaṃ. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 jinantike - Syā, PTS.      3 yācayogo - Ma, Syā, PTS. 4 appamāṇe - Ma. 
2 rohaṇī - Ma; rohinī -  Syā, PTS, Se.     5 nirūpadhiṃ - Syā.  
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1889. Bậc Trí Tuệ có tuệ bao la đã từ bầu trời bước xuống. Ngài đã trải 
ra tấm y hai lớp rồi đã ngồi vào tư thế kiết già.  
1890. Tôi đã cầm lấy trầm hương hòa tan rồi đã đi đến gần đấng Chiến 
Thắng. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật.  
1891. Sau khi đảnh lễ đấng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã ra 
đi, mặt hướng phía bắc.  
1892. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường trầm hương (trước đây) một ngàn 
tám trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật.  
1893. Trước đây một ngàn bốn trăm kiếp, ba vị (cùng) tên Rohita ấy đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
1894. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Candanapūjaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Candanapūjaka là phần thứ ba. 
(Tụng phẩm thứ tám). 

--ooOoo-- 
 

134. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachadaniya:  
1895. Là vị giảng huấn, gắn bó với sự hiến cúng, vị Bà-la-môn thông 
thạo về chú thuật tên Sunanda đã cúng hiến cho lễ hiến cúng.  
1896. Khi ấy, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, bậc Cao Cả, đấng 
Bi Mẫn, bậc Ẩn Sĩ, trong lúc thương tưởng dân chúng đã đi kinh hành ở 
trên không trung.  
1897. Sau khi đã đi kinh hành, bậc Toàn Giác, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh 
Đạo Thế Gian, vị không còn mầm mống tái sanh, đã lan tỏa bằng tâm từ 
ái đến các chúng sanh một cách không giới hạn.  
1898. Sau khi đã cắt các bông hoa ở cuống, vị Bà-la-môn thông thạo về 
chú thuật đã triệu tập lại tất cả các học trò rồi đã thảy (các bông hoa) 
lên không trung.  
1899. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, mái che của các bông hoa 
đã trải khắp cả thành phố và đã không biến mất trong bảy ngày.  
1900. Do nhờ nhân tố trong sạch ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau 
khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi đã vượt qua sự ràng buộc ở 
thế gian.  
1901. (Trước đây) 1100 kiếp, ba mươi lăm vị Sát-đế-lỵ có (cùng) tên 
Ambaraṃsa đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Pupphachadaniya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphachadaniya là phần thứ tư. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Candanapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) trầm hương (candana).” 
2 Pupphachadaniya nghĩa là “vị liên quan đến mái che (chadana) bằng bông hoa 
(puppha).” 




