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143. Vedikārakattherāpadānaṃ  
 

1950. Nibbute lokanāthamhi piyadassī naruttame,  
pasannacitto sumano muttāvedim1akāsahaṃ.  

 

1951. Maṇīhi parivāretvā akāsiṃ vedimuttamaṃ,2  
vedikāya mahaṃ katvā tattha kālakato ahaṃ.  

 

1952. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,  
maṇī3 dhārenti ākāse puññakammassidaṃ phalaṃ.  

 

1953. Soḷase ’to kappasate maṇippabhāsanāmakā,  
battiṃsāsiṃsu4 rājāno cakkavattī mahabbalā.  

 

1954. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vedikārako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Vedikārakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

144. Saparivāriyattherāpadānaṃ  
 

1955. Padumuttaro nāma jino lokajeṭṭho narāsabho,  
jalitvā aggikkhandho ’va sambuddho parinibbuto.  

 

1956. Nibbute ca mahāvīre thūpo vitthāriko ahu,  
ahorattaṃ5 upaṭṭhenti dhātugehe varuttame.  

 

1957. Pasannacitto sumano akaṃ candanavedikaṃ,  
dīyati dhūmakkhandho ca6 thūpānucchaviko7 tadā.  

 

1958. Bhave nibbattamānamhi devatte atha mānuse,  
omattaṃ me na passāmi pubbakammassidaṃ phalaṃ.  

 

1959. Pañcadase kappasate ito aṭṭhajanā ahu,8  
sabbe samattanāmā9 te cakkavattī mahabbalā.  

 

1960. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Saparivāriyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Saparivāriyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

145. Ummāpupphiyatherāpadānaṃ  
 

1961. Nibbute lokanāthamhi10 āhutīnaṃ paṭiggahe,  
siddhatthamhi bhagavati mahāthūpamaho ahu.  

 

1962. Mahe pavattamānamhi siddhatthassa mahesino,  
ummāpupphaṃ11 gahetvāna thūpamhi abhiropayiṃ.  

                                                   
1 buddhavedim - Syā, PTS.    6 dissati thūpakkhandho ca - Ma; 
2 akāsimahamuttamaṃ - Syā, PTS.      dīyati dhūpagandho ca - Syā. 
3 maṇiṃ - Syā.       7 thūpānucchavikaṃ - Syā, PTS. 8 ahuṃ - Ma, Syā, PTS. 
4 chattiṃsāsiṃsu - Ma.          9 pamattanāmā - PTS.  
5 dūratova - Ma; thūpadattaṃ - Syā, Se;    10 lokamahite - Ma, PTS. 
   thūpam rattaṃ - PTS.      11 umāpupphaṃ - Ma. 
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143. Ký Sự về Trưởng Lão Vedikāraka:  
 

1950. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian bậc Tối Thượng Nhân Piyadassī đã 
Niết Bàn, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện viền rào 
bằng ngọc trai.  
1951. Sau khi cho rải quanh với các viên ngọc ma-ni, tôi đã thực hiện 
viền rào tuyệt hảo. Sau khi thực hiện lễ hội ở viền rào, tôi đã mệnh 
chung ở tại nơi ấy.  
1952. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có các người cầm giữ những viên ngọc ma-ni ở trên không trung; 
điều này là quả báu của nghiệp phước thiện.  
1953. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, ba mươi hai vị vua (cùng) tên 
Maṇippabhā đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
1954. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
Đại đức trưởng lão Vedikāraka1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Vedikāraka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

144. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivāriya:  
 

1955. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu, bậc Toàn Giác, sau khi phát cháy như là khối 
lửa, đã viên tịch Niết Bàn. 
1956. Và khi bậc Đại Hùng đã Niết Bàn, đã có ngôi bảo tháp rộng rãi. 
Người người túc trực ngày và đêm ở gian nhà xá-lợi cao quý tối thượng.  
1957. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện vòng rào chắn 
bằng gỗ trầm hương. Và khi ấy, có làn khói phù hợp với ngôi bảo tháp 
được nhìn thấy.  
1958. Trong khi được sanh lên ở cõi hữu, dầu ở bản thể Thiên nhân hay 
nhân loại, tôi không nhìn thấy tôi có sự thua kém; điều này là quả báu 
của nghiệp phước thiện.  
1959. Trước đây mười lăm kiếp, đã có tám vị (vua), tất cả các vị ấy có 
(cùng) tên Samatta, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
1960. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Saparivāriya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saparivāriya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

145. Ký Sự về Trưởng Lão Ummāpupphiya:  
 

1961. Khi đức Thế Tôn Siddhattha, đấng Bảo Hộ Thế Gian, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng đã Niết Bàn, đã có lễ hội ở ngôi đại bảo tháp.  
1962. Trong khi lễ hội dành cho bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha đang được 
tiến hành, tôi đã cầm lấy bông hoa ummā và đã dâng lên ngôi bảo tháp.  

                                                   
1 Vedikāraka nghĩa là “vị thực hiện (kāraka) viền rào (vedi).” 
2 Saparivāriya nghĩa là “vị liên quan đến nhóm tùy tùng (parivāra) của mình (sa).” 
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1963. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi thūpapūjāyidaṃ1 phalaṃ.  

 

1964. Ito ca navame kappe somadevasanāmakā,  
pañcāsīti ’su rājāno cakkavattī mahabbalo.  

 

1965. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ummāpupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ummāpupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

146. Anulepadāyakattherāpadānaṃ  
 

1966. Anomadassīmunino bodhivedimakās’ ahaṃ,  
sudhāya piṇḍaṃ datvāna pātikammam2akās’ ahaṃ.  

 

1967. Disvā taṃ sukataṃ kammaṃ anomadassī naruttamo,  
bhikkhusaṅghe ṭhito satthā imā gāthā abhāsatha:  

 

1968. “Iminā sudhakammena cetanāpaṇidhīhi ca,  
sampattiṃ anubhotvāna dukkhassantaṃ karissati.”  

 

1969. Pasannamukhavaṇṇo ’mhi ekaggo susamāhito,  
dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.  

 

1970. Ito kappasate āsiṃ paripuṇṇe anūnake,3  
rājā sabbaghano4 nāma cakkavattī mahabbalo.  

 

1971. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Anulepadāyako5 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Anulepadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

147. Maggadāyakattherāpadānaṃ  
 

1972. Uttaritvāna nadikaṃ vanaṃ gacchati cakkhumā,  
tamaddasāsiṃ sambuddhaṃ siddhatthaṃ varalakkhaṇaṃ.  

 

1973. Kuddāla6piṭakamādāya samaṃ katvāna taṃ pathaṃ,  
satthāraṃ abhivādetvā sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ.  

 

1974. Catunavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi maggadānassidaṃ phalaṃ.  

 

1975. Sattapaññāsakappamhi eko āsiṃ janādhipo,  
nāmena suppabuddhoti nāyako so narissaro.  

 

1976. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Maggadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Maggadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 pupphapūjāyidaṃ - Syā.    4 sampassano - Syā.  
2 pāṇikammaṃ - Ma, Syā, PTS.   5 anulomadāyako - Syā, PTS.   
3 paripuṇṇo anūnako - Syā.   6 kudāla - Ma. 
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1963. (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 bảo tháp.  
1964. Và trước đây vào kiếp thứ chín, tám mươi lăm vị vua (cùng) tên 
Somadeva đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
1965. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Ummāpupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ummāpupphiya là phần thứ năm. 
--ooOoo-- 

146. Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadāyaka:  
 

1966. Tôi đã thực hiện vòng rào chắn ở cội Bồ Đề của bậc Hiền Trí 
Anomadassī. Tôi đã dâng cúng khối vôi bột và đã làm công việc tô trét.  
1967. Sau khi nhìn thấy hành động đã được thực hiện khéo léo ấy, đấng 
Tối Thượng Nhân Anomadassī, bậc Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu 
đã nói lên những lời kệ này:  
1968. “Do việc làm về vôi bột này và do các nguyện lực của tác ý, 
(người này) sẽ thọ hưởng sự thành đạt và sẽ chấm dứt khổ đau.”  
1969. Tôi có vẻ mặt tịnh tín, có sự chăm chú, khéo được định tĩnh. Tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác.  
1970. Trước đây tròn đủ một trăm kiếp không thiếu hụt, (tôi đã là) đức 
vua tên Sabbaghana, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
1971. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Anulepadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Anulepadāyaka là phần thứ sáu. 
--ooOoo-- 

147. Ký Sự về Trưởng Lão Maggadāyaka:  
 

1972. Bậc Hữu Nhãn vượt qua con sông nhỏ rồi đi vào khu rừng. Tôi đã 
nhìn thấy bậc Toàn Giác Siddhattha có ba mươi hai hảo tướng ấy.  
 

1973. Tôi đã cầm lấy cuốc xẻng và cái giỏ rồi đã san bằng con đường ấy. 
Tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư và đã làm cho tâm của mình được tịnh tín.  
1974. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng đường đi.  
1975. (Trước đây) năm mươi bảy kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân chúng 
độc nhất với tên Suppabuddha; vị lãnh đạo ấy là chúa tể loài người.  
1976. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

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

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

                                                   
1 Ummāpupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) ummā.” 
2 Anulepadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) vữa để tô trét (anulepa).” 
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148. Phalakadāyakattherāpadānaṃ  
 

1977. Yānakāro pure āsiṃ dārukamme susikkhito,  
candanaṃ1 phalakaṃ katvā adāsiṃ lokabandhuno.  

 

1978. Pabhāsati idaṃ vyamhaṃ suvaṇṇassa sunimmitaṃ,  
hatthiyānaṃ assayānaṃ dibbayānaṃ upaṭṭhitaṃ.  

 

1979. Pāsādā sivikā ceva nibbattanti yadicchakaṃ,  
akkhobhaṃ2 ratanaṃ mayhaṃ phalakassa idaṃ phalaṃ.  

 

1980. Ekanavute ito kappe phalakaṃ yamahaṃ dadiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi phalakassa idaṃ phalaṃ.  

 

1981. Sattapaññāsakappamhi caturo nimmitavhayā,3  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1982. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Phalakadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Phalakadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

149. Vaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ 
 

1983. Sumedho nāma nāmena sayambhū aparājito,  
vivekamanubrūhanto ajjhogāhi mahāvanaṃ.  

 

1984. Salalaṃ pupphitaṃ disvā ganthitvāna4 vaṭaṃsakaṃ,  
buddhassa abhiropesiṃ sammukhā lokanāyakaṃ.  

 

1985. Tiṃsakappasahassamhi yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1986. Ūnavise kappasate soḷasāsiṃsu nimmitā,5  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1987. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vaṭaṃsakiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Vaṭaṃsakiyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

150. Pallaṅkadāyakattherāpadānaṃ  
 

1988. Sumedhassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,  
pallaṅko hi mayā dinno sa-uttarasapacchado.  

 

1989. Sattaratanasampanno pallaṅko āsi so tadā,  
mama saṅkappamaññāya nibbattati sadā mama.  

                                                   
1 candanena phalakaṃ - Syā;    3 nimmitāvhayā - Ma;  
   candanaphalakaṃ - PTS.       bhavanimmitā - Syā, PTS. 
2 akkhubbhaṃ - Ma;     4 bandhitvāna - Sī Mu. 
   akkhumbhaṃ -  Syā.     5 soḷasāsuṃ sunimmitā - Ma.  
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148. Ký Sự về Trưởng Lão Phalakadāyaka:  
 

1977. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ đóng xe thuyền khéo được học 
tập về nghề mộc. Tôi đã thực hiện tấm ván bằng gỗ trầm hương và đã 
dâng cúng đến đấng quyến thuộc của thế gian.  
1978. Cung điện bằng vàng khéo được hóa hiện ra này chói sáng. 
Phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa, 
phương tiện di chuyển của cõi trời được sẵn sàng.  
1979. Các tòa lâu đài luôn cả các kiệu khiêng được sanh lên theo như 
ước muốn, châu báu của tôi không bị suy suyển; điều này là quả báu 
của tấm ván gỗ.  
1980. (Kể từ khi) tôi đã dâng tấm ván gỗ trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tấm ván gỗ.  
1981. Trước đây năm mươi bảy kiếp, bốn vị (cùng) tên Nimmita đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao.  
1982. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

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

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

149. Ký Sự về Trưởng Lão Vaṭaṃsakiya:  
1983. Đấng Tự Chủ bậc không bị đánh bại tên Sumedha, trong khi thực 
hành hạnh độc cư, đã đi sâu vào khu rừng lớn.  
1984. Sau khi nhìn thấy cây salala đã được trổ hoa, tôi đã buộc thành 
vòng hoa đội đầu. Tôi đã dâng lên đức Phật bằng cách đặt ở trước mặt 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian.  
1985. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật.  
1986. (Trước đây) một ngàn chín trăm kiếp, mười sáu vị (cùng) tên 
Nimmita đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại 
báu vật, có oai lực lớn lao.  
1987. 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 Vaṭaṃsakiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

150. Ký Sự về Trưởng Lão Pallaṅkadāyaka:  
 

1988. Tôi đã dâng cúng chiếc ghế bành có mái che ở phía trên đến đức 
Thế Tôn Sumedha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy.  
1989. Lúc bấy giờ, chiếc ghế bành ấy có đầy đủ bảy loại châu báu luôn 
luôn sanh lên cho tôi, đúng theo ý định của tôi.  
                                                   
1 Vaṭaṃsakiya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (vaṭaṃsaka).” 
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1990. Tiṃsakappasahassamhi pallaṅkamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi pallaṅkassa idaṃ phalaṃ.  

 

1991. Vīsakappasahassamhi suvaṇṇābhā tayo janā,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1992. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pallaṅkadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Pallaṅkadāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Chattaṃ thambho ca vedi ca parivārummapupphiyo,  
anulepo1 maggadāyī phalakadāyī2 vaṭaṃsako,  
pallaṅkadāyī gāthāyo chapaññāsa pakittitā.  

 

Chattavaggo paṇṇarasamo. 
 

--ooOoo-- 
 

XVI. BANDHUJĪVAKAVAGGO 
 

151. Bandhujīvakattherāpadānaṃ  
 

1993. Candaṃva vimalaṃ suddhaṃ vippasannamanāvilaṃ,  
nandībhavaparikkhīṇaṃ tiṇṇaṃ loke visattikaṃ.  

 

1994. Nibbāpayantaṃ janataṃ tiṇṇaṃ tārayataṃ varaṃ,3 
vanasmiṃ jhāyamānaṃ taṃ4 ekaggaṃ susamāhitaṃ.  

 

1995. Bandhujīvakapupphāni laggetvā suttakenahaṃ,5  
buddhassa abhiropesiṃ6 sikhino lokabandhuno.  

 

1996. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1997. Ito sattamake kappe manujindo brahāyaso,7  
samantacakkhu nāmāsiṃ cakkavattī mahabbalo.  

 

1998. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bandhujīvako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Bandhujīvakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 anuloma - Syā, PTS.     4 muniṃ vanamhi jhāyantaṃ - Ma.  
2 ca maggo ca phalako ca - Ma, Syā.   5 suttake ahaṃ - Syā, PTS, Sī Mu. 
3 muniṃ - Syā, PTS, Se.    6 abhiropayiṃ - Ma.  7 mahāyaso - Ma, Syā, PTS.  
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1990. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghế bành trước đây ba mươi 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
chiếc ghế bành.  
 

1991. (Trước đây) hai chục ngàn kiếp, ba người (cùng) tên Suvaṇṇābha 
(đã là) các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 
có oai lực lớn lao.  
 

1992. 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 Pallaṅkadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Pallaṅkadāyaka là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược: 

 

Chiếc lọng che, cây cột (đèn), viền rào quanh, vị có nhóm tùy tùng, vị 
liên quan đến bông hoa umma, vị tô trét, vị dâng cúng đường đi, vị 
dâng cúng tấm ván gỗ, vị có vòng hoa đội đầu, vị dâng cúng chiếc ghế 
bành; (tổng cộng) có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại.  
 

Phẩm Chatta là phẩm thứ mười lăm. 
 

--ooOoo-- 
 

XVI. PHẨM BANDHUJĪVAKA: 
 

151. Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujīvaka:  
 

1993. (Tôi đã nhìn thấy đức Thế Tôn Sikhī) tợ như mặt trăng không bị 
bợn nhơ, tinh khiết, trong sạch, không bị loạn động, đã đoạn tận sự vui 
thích ở hiện hữu, đã vượt qua sự ái luyến ở đời.  
 

1994. Là bậc đã vượt qua, cao quý trong số các đấng đang tiếp độ, Ngài 
đang giúp cho dân chúng thành tựu Niết Bàn. Ngài đang tham thiền ở 
trong khu rừng, có sự chăm chú, vô cùng định tĩnh.  
 

1995. Sau khi buộc lại các bông hoa bandhujīvaka bằng sợi chỉ, tôi đã 
dâng lên đức Phật đấng quyến thuộc của thế gian Sikhī.  
 

1996. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật.  
 

1997. Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị chúa tể của loài người có 
danh vọng vĩ đại tên Samantacakkhu, là đấng Chuyển Luân Vương có 
oai lực lớn lao.  
 

1998. 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 Bandhujīvaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

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

                                                   
1 Pallaṅkadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) chiếc ghế bành (pallaṅka).” 
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152. Tambapupphiyattherāpadānaṃ  
 

1999. Parakammāyane yutto aparādhaṃ akāsahaṃ,  
vanantaṃ atidhāvissaṃ1 bhayabherava2samappito.  

 

2000. Pupphitaṃ pādapaṃ disvā piṇḍibaddhaṃ3 sunimmitaṃ,  
tambapupphaṃ gahetvāna bodhiyaṃ okiriṃ ahaṃ.  

 

2001. Sammajjitvāna taṃ bodhiṃ pāṭalīpādaputtamaṃ, 
          pallaṅkaṃ ābhujitvāna bodhimūle4 upāvisiṃ. 
 

2002. Gatamaggaṃ gavesanto5 āgacchuṃ mama santikaṃ,6  
te ca disvān’ ahaṃ tattha āvajjiṃ bodhimuttamaṃ.  

 

2003. Vanditvā ca ahaṃ bodhiṃ vippasannena cetasā,  
anekatāle papatiṃ7 giridugge bhayānake.  

 

2004. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi bodhipūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2005. Ito ca tatiye kappe rājā susaññato ahaṃ,8  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2006. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tambapupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Tambapupphiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. 
 

 --ooOoo-- 
153. Vīthisammajjakattherāpadānaṃ.  

2007. Udentaṃ sataraṃsiṃva pītaraṃsiṃva9 bhānumaṃ,  
paṇṇarase yathā candaṃ10 niyyantaṃ lokanāyakaṃ.  

 

2008. Aṭṭhasaṭṭhisahassāni sabbe khīṇāsavā ahū,11  
parivāriṃsu sambuddhaṃ dipadindaṃ narāsabhaṃ.  

 

2009. Sammajjitvāna taṃ vīthiṃ nīyante lokanāyake,  
ussāpesiṃ dhajaṃ tattha vippasannena cetasā.  

 

2010. Ekanavute ito kappe yaṃ dhajaṃ abhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi dhajadānassidaṃ phalaṃ.  

 

2011. Ito catutthake kappe rājā ’hosiṃ mahabbalo,  
sabbākārena sampanno sudhajo iti vissuto.  

 

2012. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vīthisammajjako thero imā gāthāyo 

abhāsitthāti.  
Vīthisammajjakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  

--ooOoo-- 
                                                   
1 abhidhāvissaṃ - Ma.   6 santike - PTS.  7 anekatālīsa patiṃ - PTS. 
2 bhayavera - Ma, Syā.   8 sammito ahu - Syā; samphusito ahu - PTS. 
3 piṇḍibandhaṃ - Ma, Syā.  9 sataraṃsīva pītaraṃsīva - Syā, PTS. 
4 bodhimūlaṃ - Syā.   10 pannarase va tad-āhu - PTS.    
5 gavesantā - Ma, Syā.   11 ahuṃ - Ma, Syā, PTS.   
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152. Ký Sự về Trưởng Lão Tambapupphiya:  
 

1999. Là người bị bận rộn trong việc quán xuyến công việc của người 
khác, tôi đã làm điều lầm lỗi. Bị xâm chiếm bởi nỗi lo sợ và hốt hoảng, 
tôi đã trốn chạy đến cuối khu rừng.  
2000. Sau khi nhìn thấy giống cây đã được trổ hoa, dính thành từng 
chùm, khéo léo phô bày, tôi đã ngắt lấy bông hoa màu nâu đỏ và đã rải 
rắc ở cội cây Bồ Đề.  
2001. Sau khi quét dọn cội cây Bồ Đề là giống cây pāṭalī tối thượng ấy, 
tôi đã xếp chân vào tư thế kiết già và ngồi xuống ở gốc cội cây Bồ Đề.  
2002. Trong khi tìm kiếm con đường (tôi) đã đi qua, bọn họ đã đến gần 
chỗ tôi. Và ở tại nơi ấy, sau khi nhìn thấy bọn họ, tôi đã quan sát cội cây 
Bồ Đề tối thượng.  
2003. Và với tâm ý trong sạch, tôi đã đảnh lễ cội cây Bồ Đề. Tôi đã bị 
rơi xuống ở hẻm núi đáng kinh sợ có độ sâu bằng nhiều cây thốt nốt.  
2004. (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 cội Bồ Đề.  
2005. Và trước đây vào kiếp thứ ba, tôi đã là đức vua Susaññata, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
2006. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Tambapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

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

 

153. Ký Sự về Trưởng Lão Vīthisammajjaka:  
 

2007. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang đi ra tợ như mặt trời đang mọc, 
như là mặt trời có tia sáng màu vàng, như là mặt trăng vào ngày rằm.  
2008. Đã có tất cả sáu mươi tám ngàn vị Lậu Tận (A-la-hán) đã tháp 
tùng bậc Toàn Giác, vị Chúa Tể của loài người, đấng Nhân Ngưu.  
2009. Với tâm ý trong sạch tôi đã quét dọn con đường ấy, và trong khi 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang đi ra, tôi đã trương lên lá cờ ở tại nơi ấy.  
2010. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên ngọn cờ trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng ngọn cờ.  
2011. Trước đây vào kiếp thứ tư, tôi đã là vị vua có sức mạnh vĩ đại, 
được thành tựu về mọi phương diện, được nổi danh là Sudhaja.  
2012. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Vīthisammajjaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

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

                                                   
1 Tambapupphiya nghĩa là “vị liên quan bông hoa (puppha) màu nâu đỏ (tamba).” 
2 Vīthisammajjaka nghĩa là “vị quét dọn (sammajjaka) con đường (vīthi).”  




