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199. Kiṅkaṇipupphiyattherāpadānaṃ  
 

2260. Sumaṅgaloti nāmena sayambhū aparājito,  
pavanā nikkhamitvāna nagaraṃ pāvisī jino.  

 

2261. Piṇḍacāraṃ caritvāna nikkhamma nagarā muni,  
katakiccova sambuddho so vasī vanamantare.  

 

2262. Kiṅkaṇipupphaṃ1 paggayha buddhassa abhiropayiṃ,  
pasannacitto sumano sayambhussa mahesino.  

 

2263. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2264. Chaḷāsītimhito kappe apilāpiya2 nāmako,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2265. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kiṅkaṇipupphiyo3 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Kiṅkaṇipupphiyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

200. Yūthikāpupphiyattherāpadānaṃ  
 

2266. Padumuttaro nāma jino āhutīnaṃ paṭiggaho,  
pavanā nikkhamitvāna vihāraṃ yāti cakkhumā.  

 

2267. Ubho hatthehi paggayha yūthikaṃ pupphamuttamaṃ,  
buddhassa abhiropesiṃ4 mettacittassa tādino.  

 

2268. Tena cittappasādena abhibhotvāna sampadā,  
kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nūppajjahaṃ.  

 

2269. Ito paññāsakappesu eko āsiṃ5 janādhipo,  
samittanandano nāma cakkavattī mahabbalo.  

 

2270. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Yūthikāpupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Yūthikāpupphiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. 
 

--ooOoo-— 

                                                   
1 tikaṇḍipupphaṃ - Syā, PTS.    4 abhiropayiṃ - Ma, Syā.  
2 apilāsisanāmako - Ma; apaselāsanāmako - Syā.   5 āsi - Syā, PTS.  
3 kiṅkaṇikapupphiyo - Ma, tikaṇḍipupphiyo - PTS.  
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199. Ký Sự về Trưởng Lão Kiṅkaṇipupphiya: 
 

2260. Đấng Tự Chủ tên Sumaṅgala, bậc không bị đánh bại, đấng Chiến 
Thắng đã rời khỏi khu rừng bao la và đã đi vào thành phố.  
 

2261. Sau khi thực hành việc đi khất thực, bậc Hiền Trí đã lìa khỏi 
thành phố. Có phận sự đã được làm xong, bậc Toàn Giác ấy đã cư ngụ ở 
trong khu rừng.  
 

2262. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa kiṅkaṇi 
và đã dâng lên đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc Đại Ẩn Sĩ. 
 

2263. (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. 
 

2264. Trước đây tám mươi sáu kiếp, (tôi đã là) vị tên Apilāpiya, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

2265. 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 Kiṅkaṇipupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Kiṅkaṇipupphiya là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

200. Ký Sự về Trưởng Lão Yūthikāpupphiya: 
 

2266. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Hữu Nhãn đã rời khỏi khu rừng bao la và đã đi đến trú xá.  
 

2267. Sau khi cầm lấy bông hoa yūthika tối thượng bằng cả hai tay, tôi 
đã dâng lên đức Phật, bậc có tâm từ ái như thế ấy.  
 

2268. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã thọ hưởng sự thành tựu và 
đã không bị sanh vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.  
 

2269. Trước đây năm mươi kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Samittanandana, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực 
lớn lao.  
 

2270. 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 Yūthikāpupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Yūthikāpupphiya là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Kiṅkaṇipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kiṅkaṇi.” 
2 Yūthikāpupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) yūthikā.” 
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Uddānaṃ:  
 

Tamālī tiṇasanthāro khaṇḍaphullī asokiyo,  
aṅkolakī kisalayo tinduko nelapupphiyo,  
kiṅkaṇiko yūthiko ca gāthā paññāsa aṭṭha ca.  
 

Tamālapupphiyavaggo vīsatimo. 
 

--ooOoo-- 
 

Atha vagguddānaṃ:  
 

Bhikkhādāyī parivāro sereyyo sobhito tathā,  
chatto ca bandhujīvo ca1 supāricariyopi ca.  
Kumudo kuṭajo ceva tamālī dasamo kato,  
chasatāni ca gāthānaṃ chasaṭṭhi ca tatuttariṃ.  

 

Bhikkhāvaggadasakaṃ.  
 

Dutiyaṃ satakaṃ samattaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

XXI. KAṆIKĀRAPUPPHIYAVAGGO 
 

201. Kaṇikārapupphiyattherāpadānaṃ  
 

2271. Kaṇikāraṃ pupphitaṃ disvā ocinitvānahaṃ tadā,  
tissassa abhiropesiṃ oghatiṇṇassa tādino.  

 

2272. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,2  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2273. Pañcatiṃse ito kappe aruṇapāṇīti3 vissuto,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2274. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kaṇikārapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Kaṇikārapupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

202. Minelapupphiyattherāpadānaṃ  
 

2275. Suvaṇṇavaṇṇo bhagavā sataraṃsī patāpavā,4  
caṅkamanaṃ samārūḷho mettacitto sikhīsabho.5  

 

2276. Pasannacitto sumano vanditvā2 ñāṇamuttamaṃ,  
minelapupphaṃ paggayha buddhassa abhiropayiṃ.  

 

2277. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 chattañca bandhujīvī ca - Ma, Syā, PTS.   3 aruṇapālo ’ti - Syā, PTS.   
2 abhipūjayiṃ - PTS.       4 pabhāvaro - Syā.      5 sikhi sato - Syā.      6 thometvā - Syā. 
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Phần Tóm Lược: 
 

Vị có bông hoa tamāla, thảm trải bằng cỏ, vị khám phá sự đổ vỡ, vị liên 
quan đến bông hoa asoka, vị có bông hoa aṅkola, chồi non, trái cây 
tinduka, các bông hoa nela, vị có bông hoa kiṅkaṇi, vị có bông hoa 
yūthikā; (tổng cộng) có năm mươi tám câu kệ.  
 

Phẩm Tamālapupphiya là phẩm thứ hai mươi.  
--ooOoo-- 

Giờ là phần tóm lược của các phẩm: 
 

Vị dâng cúng thức ăn, (vị có) đoàn tùy tùng, bông hoa sereyya, trưởng 
lão Sobhita là tương tợ, vị có chiếc lọng che, bông hoa bandhujīva, và 
luôn cả vị có sự phục vụ khéo léo, bông hoa kumuda, bông hoa kuṭaja, 
và luôn cả vị có bông hoa tamāla đã được thực hiện là thứ mười. Có sáu 
trăm câu kệ và sáu mươi sáu câu thêm vào đó. 
 

Nhóm “Mười” từ phẩm Bhikkhā. 
 

Nhóm “Một Trăm” thứ nhì được đầy đủ. 
 

--ooOoo-- 
 
 

XXI. PHẨM KAṆIKĀRAPUPPHIYA: 
 

201. Ký Sự về Trưởng Lão Kaṇikārapupphiya: 
 
 

2271. Sau khi nhìn thấy cây kaṇikāra đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã hái 
xuống (bông hoa) và đã dâng lên (đức Phật) Tissa, bậc đã vượt qua 
dòng lũ như thế ấy.  
2272. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2273. Trước đây ba mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị nổi danh tên 
Aruṇapāṇī, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu 
vật, có oai lực lớn lao.  
2274. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kaṇikārapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

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

202. Ký Sự về Trưởng Lão Minelapupphiya:  
 

2275. Đức Thế Tôn Sikhī hùng tráng có màu da vàng chói, có trăm ánh 
hào quang, có sự huy hoàng, có tâm từ ái, đã bước lên con đường kinh 
hành.  
2276. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, sau khi đảnh lễ bậc có trí tuệ tối 
thượng, tôi đã cầm lấy bông hoa minela và đã dâng lên đức Phật.  
2277.(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 đức Phật. 

                                                   
1 Kaṇikārapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kaṇikāra.” 
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2278. Ekūnatiṃse kappamhi sumedhayasa1 nāmako,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2279. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Minelapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Minelapupphiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

203. Kiṅkiṇikapupphiyattherāpadānaṃ2 
 

2280. Kañcanagghiyasaṅkāso sabbaññū lokanāyako,  
odakaṃ dahamogayha sināyi lokanāyako.  

 

2281. Paggayha kiṅkiṇiṃ3 pupphaṃ vipassissābhiropayiṃ,  
udaggacitto sumano dipadindassa tādino.  

 

2263. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2283. Sattavīsatikappamhi rājā bhīmaratho ahu,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2284. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kiṅkiṇikapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Kiṅkiṇikapupphiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

204. Taraṇiyattherāpadānaṃ  
 

2285. Atthadassī tu bhagavā dipadindo narāsabho,  
purakkhato sāvakehi gaṅgātīramupāgami.  

 

2286. Samatittikā kākapeyyā gaṅgā āsi duruttarā,  
uttārayiṃ bhikkhusaṅghaṃ buddhaṃ ca dipaduttamaṃ.  

 

2287. Aṭṭhārase kappasate yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi taraṇāya idaṃ phalaṃ.  

 

2288. Teraseto kappasate pañca sabbhogavā4 ahuṃ,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

                                                   
1 sumeghaghana - Ma, Syā, PTS.  3 kiṅkaṇiṃ - Ma, Syā; kiṅkhaniṃ - PTS. 
2 kiṅkaṇipupphiya... - Ma, Syā; kiṅkhanikapupphiya... - PTS. 4 sabbobhavā - Ma. 
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2278. Vào kiếp (thứ) hai mươi chín, (tôi đã là) vị tên Sumedhayasa, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2279. 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 Minelapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Minelapupphiya là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

203. Ký Sự về Trưởng Lão Kiṅkiṇikapupphiya:  
 

2280. Bậc Toàn Tri, đấng Lãnh Đạo Thế Gian (sáng chói) trông tợ như 
cây cột trụ bằng vàng. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã lội xuống hồ nước 
lạnh và đã tắm.  
 

2281. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa 
kiṅkiṇi và đã dâng lên (đức Phật) Vipassassī, đấng Chúa Tể của loài 
người như thế ấy.  
 

2263. (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.  
 

2283. Vào kiếp (thứ) hai mươi bảy, (tôi đã là) đức vua Bhīmaratha, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2284. 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 Kiṅkiṇikapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Kiṅkiṇikapupphiya là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

204. Ký Sự về Trưởng Lão Taraṇiya:  
 

2285. Đức Thế Tôn Atthadassī, bậc Chúa Tể của loài người, đấng Nhân 
Ngưu dẫn dầu các bậc Thinh Văn đã đi đến bờ sông Gaṅgā.  
 

2286. Sông Gaṅgā đã tràn nước đến mé bờ khiến loài quạ có thể uống 
được, khó thể vượt qua. Tôi đã đưa đức Phật, bậc Tối Thượng của loài 
người, cùng với Hội Chúng tỳ khưu sang sông.  
 

2287. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc đưa sang (sông). 
 

2288. Trước đây một ngàn ba trăm kiếp, năm vị (cùng tên) Sabbhogavā 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oai lực lớn lao. 
                                                   
1 Minelapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) minela.” 
2 Kiṅkiṇikapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kiṅkiṇi.” 
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2289. Pacchime ca bhave asmiṃ jāto ’haṃ brāhmaṇe kule,  
saddhiṃ tīhi sahāyehi pabbajiṃ satthusāsane.  

 

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

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Taraṇiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Taraṇiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

205. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ  
 

2290. Vipassissa bhagavato āsimārāmiko ahaṃ,  
nigguṇḍipupphaṃ paggayha buddhassa abhiropayiṃ.  

 

2291. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2292. Pañcatiṃse1 ito kappe eko āsiṃ janādhipo,  
mahāpatāpo nāmena2 cakkavattī mahabbalo.  

 

2293. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Nigguṇḍipupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Nigguṇḍipupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

206. Udakadāyakattherāpadānaṃ  
 

2294. Bhuñjantaṃ samaṇaṃ disvā vippasannamanāvilaṃ,  
ghaṭenodakamādāya siddhatthassa adāsahaṃ.  

 

2295. Nimmalo hom’ ahaṃ ajja vimalo khīṇasaṃsayo,  
bhave nibbattamānamhi phalaṃ nibbattate subhaṃ.3  

 

2296. Catunavute ito kappe udakaṃ yaṃ tadā adaṃ,4 
duggatiṃ nābhijānāmi udakadānassidaṃ phalaṃ.  

 

2297. Ekasaṭṭhimhito kappe ekova vimalo ahuṃ,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2298. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Udakadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Udakadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 pañcavīse - Ma.        3 mama - Ma, Syā, PTS.  4 udakaṃ yamadāsahaṃ - Ma; 
2 mahāpatāpanāmena - Ma.       udakaṃ adadiṃ tadā - Syā.  
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2289. Và trong kiếp sống cuối cùng này, tôi đã được sanh ra trong gia 
tộc Bà-la-môn. Cùng với ba người bạn, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư.  
xxxx. 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 Taraṇiya1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
Ký sự về trưởng lão Taraṇiya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
205. Ký Sự về Trưởng Lão Nigguṇḍipupphiya:  

2290. Tôi đã người phụ việc tu viện của đức Thế Tôn Vipassī. Tôi đã 
cầm lấy bông hoa nigguṇḍi và đã dâng lên đức Phật.  
2291. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi một 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2292. Trước đây ba mươi lăm kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Mahāpatāpa, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao.  
2293. 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 Nigguṇḍipupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

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

206. Ký Sự về Trưởng Lão Udakadāyaka:  
2294. Sau khi nhìn thấy vị Sa-môn có tâm ý thanh tịnh, không bị chộn 
rộn, đang thọ thực, tôi đã cầm lấy bình nước và đã dâng cúng đến (đức 
Phật) Siddhattha.  
2295. Giờ đây, tôi không còn bợn nhơ, được xa lìa ô nhiễm, sự hoài 
nghi đã được đoạn tận. Trong khi sanh lên ở cõi hữu, quả báu tốt đẹp 
phát sanh (đến tôi).  
2296. Kể từ khi tôi đã cúng dường nước trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng nước. 
2297. Trước đây sáu mươi mốt kiếp, tôi đã là (vị có tên) Vimala độc 
nhất, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oai lực lớn lao.  
2298. 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 Udakadāyaka3 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

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

                                                   
1 Taraṇiya nghĩa là “vị liên quan đến việc đưa sang (taraṇa) sông.” 
2 Nigguṇḍipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) nigguṇḍi.” 
3 Udakadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) nước (udaka).” 
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207. Salalamāliyattherāpadānaṃ  
 
2299. Kaṇikāraṃva jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,  

obhāsentaṃ disā sabbā siddhatthaṃ narasārathiṃ.  
 
2300. Dhanumadvejjhaṃ1 katvāna usuṃ sannayh’ ahaṃ tadā,  

pupphaṃ savaṇṭaṃ chetvāna buddhassa abhiropayiṃ.  
 
2301. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,2 

duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
2302. Ekapaññās’ ito kappe eko āsiṃ jutindharo,  

sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  
 
2303. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Salalamāliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Salalamāliyattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

208. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ  
 
2304. Akkantañca padaṃ disvā cakkālaṅkārabhūsitaṃ,  

padenānupadaṃ yanto vipassissa mahesino.  
 
2305. Koraṇḍaṃ pupphitaṃ disvā samūlaṃ pūjitaṃ mayā,  

haṭṭho haṭṭhena cittena avandiṃ padamuttamaṃ.  
 
2306. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi padapūjāyidaṃ3 phalaṃ.  
 
2307. Sattapaññāsakappamhi eko vītamalo ahu,  

sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  
 
2308. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Koraṇḍapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Koraṇḍapupphiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 abejjhaṃ - Syā; adejjhaṃ - PTS.   3 buddhapūjāyidaṃ - Syā.   
2 abhiropayiṃ - Ma, Syā.  
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207. Ký Sự về Trưởng Lão Salalamāliya:  
 

2299. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Điều Phục Nhân Siddhattha ngồi ở trong 
vùng đồi núi đang chói sáng như là cây kaṇikāra, đang làm cho tất cả 
các phương rực sáng.  
 

2300. Khi ấy, không do dự tôi đã dùng cây cung và đã dương lên mũi 
tên. Sau khi đã cắt đứt bông hoa có luôn cả cuống, tôi đã dâng lên đức 
Phật.  
 

2301. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường 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. 
 

2302. Trước đây năm mươi mốt kiếp, tôi đã là (vị có tên) Jutindhara 
độc nhất, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 
có oai lực lớn lao.  
 

2303. 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 Salalamāliya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Salalamāliya là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

208. Ký Sự về Trưởng Lão Koraṇḍapupphiya:  
 

2304. Trong khi đi theo sau từng bước chân của bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassī, 
tôi đã nhìn thấy bàn chân đang bước đi được điểm tô dấu hiệu hình 
bánh xe (của Ngài).  
 

2305. Sau khi nhìn thấy cây koraṇḍa đã được trổ hoa, tôi đã cúng 
dường (bông hoa) ở dấu chân (Ngài). Trở nên mừng rỡ, tôi đã đảnh lễ 
dấu chân tối thượng với tâm mừng rỡ.  
 

2306. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường dấu chân (đức Phật). 
 

2307. Vào kiếp thứ bảy mươi lăm, tôi đã là Vītamala độc nhất, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

2308. 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 Koraṇḍapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Koraṇḍapupphiya là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Salalamāliya nghĩa là “vị liên quan đến chùm hoa (mālā) salala.” 
2 Koraṇḍapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) koraṇḍa.” 
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209. Ādhāradāyakattherāpadānaṃ  
 
 

2309. Ādhārakaṃ mayā dinnaṃ sikhino lokabandhuno,  
dhāremi paṭhaviṃ1 sabbaṃ kevalaṃ vasudhaṃ imaṃ.  

 

2310. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.  

 

2311. Sattavīse ito kappe ahesuṃ caturo janā,  
samantacaraṇā2 nāma cakkavattī mahabbalā.  

 

2312. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ādhāradāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ādhāradāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 
 

--ooOoo-- 
 
 

210. Vātātapanivāriyattherāpadānaṃ3  
 
 

2313. Tissassa tu bhagavato devadevassa tādino,  
ekacchattaṃ mayā dinnaṃ vippasannena cetasā.  

 

2314. Nivutaṃ hoti me pāpaṃ kusalass’ upasampadā,  
ākāse chattaṃ dhārenti pubbakammassidaṃ phalaṃ.  

 

2315. Carimaṃ vattate mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.  

 

2316. Dvenavute ito kappe yaṃ chattamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi chattadānassidaṃ phalaṃ.  

 

2317. Dvesattatimhito kappe aṭṭhāsiṃsu janādhipā,  
mahānidānanāmena rājāno cakkavattino.  

 

2318. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vātātapanivāriyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Vātātapanivāriyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

 

Uddānaṃ:  
 

Kaṇikāro minelañca kiṅkiṇi taraṇena ca,  
nigguṇḍipupphī dakado salalo ca kuraṇḍako,  
ādhārako4 tapavārī5 aṭṭhatāḷīsa gāthakā.  
 

Kaṇikārapupphiyavaggo ekavīsatimo. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 pathaviṃ - Ma.       3 pāpanivāriyattherādānaṃ - Ma.       4 ādhāradānaṃ - Ma. 
2 samantavaraṇā - Ma; samantavaruṇā - Syā, PTS. 5 pāpavārī - Ma. 
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209. Ký Sự về Trưởng Lão Ādhāradāyaka:  
 

2309. Chân đế bình bát đã được tôi cúng dường đến đấng quyến thuộc 
của thế gian Sikhī. Tôi cai quản toàn bộ trái đất này cùng với tất cả tài 
nguyên.  
2310. 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. 
2311. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bốn người (cùng) tên Samanta-
caraṇa đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
2312. 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 Ādhāradāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

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

 

210. Ký Sự về Trưởng Lão Vātātapanivāriya:  
 

2313. Tôi đã cúng dường một chiếc lọng đến đức Thế Tộn Tissa, vị Trời 
của chư Thiên như thế ấy, với tâm ý trong sạch.  
2314. Điều ác xấu của tôi được chận đứng, có sự thành tựu của điều 
thiện. (Chư Thiên) nắm giữ chiếc lọng ở không trung (che cho tôi), điều 
này là quả báu của nghiệp quá khứ.  
2315. (Đây là) lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của 
đấng Chánh Đẳng Giác. 
2316. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc lọng trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng chiếc lọng. 
2317. Trước đây bảy mươi hai kiếp, tám bậc thống lãnh dân chúng 
(cùng) tên Mahānidāna đã là các đấng Chuyển Luân Vương.  
2318. 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 Vātātapanivāriya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Vātātapanivāriya là phần thứ mười. 
 

Phần Tóm Lược: 
Bông hoa kaṇikāra, bông hoa minela, bông hoa kiṅkiṇi, và với sự vượt 
qua, vị có bông hoa nigguṇḍi, vị cúng dường nước, bông hoa salala, và 
bông hoa kuraṇḍaka, (vị dâng cúng) chân đế bình bát, lọng che nắng; 
(tổng cộng) có bốn mươi tám câu kệ.  

Phẩm Kaṇikārapupphiya là phẩm thứ hai mươi mốt. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Ādhāradāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) chân đế (ādhāra) bình bát.” 
2 Vātātapanivāriya nghĩa là “vị liên quan đến vật ngăn cản (nivāraṇa) gió (vāta) và 
sức nóng (ātapa).” 




