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XXII. HATTHIVAGGO 
 

211. Hatthidāyakattherāpadānaṃ  
 

2319. Siddhatthassa bhagavato dipadindassa1 tādino,  
nāgaseṭṭho mayā dinno īsādanto urūḷhavā.2  

 

2320. Uttamatthaṃ anubhomi santipadamanuttaraṃ,  
aggadānaṃ3 mayā dinnaṃ sabbalokahitesino.  

 

2321. Catunavute ito kappe yaṃ nāgamadadiṃ4 tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi nāgadānassidaṃ phalaṃ.  

 

2322. Aṭṭhasattatikappamhi soḷas’ āsiṃsu khattiyā,  
samantapāsādikā nāma cakkavattī mahabbalā.  

 

2323. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Hatthidāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Hatthidāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

212. Pānadhidāyakattherāpadānaṃ  
 

2324. Āraññakassa5 isino cirarattatapassino,6  
vuddhassa7 bhāvitattassa adāsiṃ pānadhiṃ ahaṃ.  

 

2325. Tena kammena dipadinda lokajeṭṭha narāsabha,  
sabbaṃ yānaṃ8 anubhomi pubbakammassidaṃ phalaṃ.  

 

2326. Catunavute9 ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi pānadhissa idaṃ phalaṃ.  

 

2327. Sattasattat’ ito kappe aṭṭha āsiṃsu khattiyā,  
suyānā nāma nāmena cakkavattī mahabbalā.  

 

2328. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pānadhidāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Pānadhidāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

 --ooOoo-- 

                                                   
1 dvipadindassa - Ma.   6 jhāyino mettacittatapassino - Syā. 
2 urūḷhavo - Syā, PTS.    7 dhammassa - Syā; vaddhassa - PTS.  
3 nāgadānaṃ - Ma, Syā.   8 dibbayānaṃ - Ma, Syā. 
4 dānamadadiṃ - PTS.    9 ekūnavute - PTS. 
5 āraññikassa - Ma, Syā. 
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 XXII. PHẨM HATTHI: 
 

211. Ký Sự về Trưởng Lão Hatthidāyaka:  
 

2319. Con voi hạng nhất có ngà dài như gọng xe, vững chãi, đã được tôi 
dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha, bậc Chúa Tể của loài người 
như thế ấy.  
 

2320. Tôi thọ hưởng mục đích tối thượng là trạng thái an tịnh vô 
thượng. Vật thí cao quý đã được tôi dâng cúng đến vị tầm cầu lợi ích 
cho tất cả thế gian.  
 

2321. Kể từ khi tôi đã dâng cúng con voi trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng con voi. 
 

2322. Vào kiếp (thứ) bảy mươi tám, mười sáu vị Sát-đế-lỵ (cùng) tên 
Samantapāsādika đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2323. 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 Hatthidāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Hatthidāyaka là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

212. Ký Sự về Trưởng Lão Pānadhidāyaka:  
 

2324. Tôi đã dâng cúng đôi dép đến vị ẩn sĩ già cả, sống ở rừng, có sự 
khổ hạnh dài lâu, có nội tâm đã được phát triển.  
 

2325. Bạch đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu, do việc làm ấy con thọ hưởng mọi phương tiện 
di chuyển; điều này là quả báu của nghiệp quá khứ.  
 

2326. 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 đôi dép. 
 

2327. Trước đây bảy mươi bảy kiếp, tám vị Sát-đế-lỵ (cùng) tên Suyāna 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2328. 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 Pānadhidāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Pānadhidāyaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Hatthidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) con voi (hatthi).” 
2 Pānadhidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) đôi dép (pānadhi).” 
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213. Saccasaññakattherāpadānaṃ  
 
2329. Vessabhū tamhi samaye1 bhikkhusaṅghapurakkhato,  

deseti ariyasaccāni nibbāpento mahājanaṃ.  
 
2330. Paramakāruññapatto ’mhi samitiṃ agamāsahaṃ,  

sohaṃ nisinnako santo dhammamassosiṃ satthuno.  
 
2331. Tassāhaṃ dhammaṃ sutvāna devalokamagacchahaṃ,  

tiṃsakappāni devesu avasiṃ tatthahaṃ pure.  
 
2332. Ekatiṃse2 ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi saccasaññāyidaṃ phalaṃ.  
 
2333. Chabbīsamhi ito kappe eko āsiṃ janādhipo,  

ekaphusitanāmena3 cakkavattī mahabbalo.  
 
2334. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Saccasaññako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Saccasaññakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

214. Ekasaññakattherāpadānaṃ  
 
2335. Dumagge paṃsukūlikaṃ laggaṃ disvāna satthuno,  

añjaliṃ paggahetvāna paṃsukūlaṃ avandihaṃ.4  
 
2336. Ekatiṃse ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
2337. Pañcavīse ito kappe eko āsiṃ janādhipo,  

amitābhoti nāmena cakkavattī mahabbalo.  
 
2338. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekasaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ekasaññakattherassa apadānaṃ catutthaṃ. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 nāma bhagavā - Syā.  3 ekaphussitanāmova - Syā;  
2 ekattiṃse - Ma, Syā.    ekaphussit anāmo so - PTS.  4 avandahaṃ  - Ma. 
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213. Ký Sự về Trưởng Lão Saccasaññaka:  

 

2329. Vào lúc ấy, trong lúc tiếp độ đám đông dân chúng thành tựu Niết 
Bàn, (đức Phật) Vessabhū, đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu, (đã) thuyết 
giảng về các Chân Lý Cao Thượng.  
 

2330. Là người thành tựu tâm bi mẫn cao tột, tôi đã đi đến cuộc hội 
họp. Ngồi xuống, an tịnh, tôi đây đã lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đạo 
Sư.  
 

2331. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đi đến thế giới của 
chư Thiên. Tôi đã cư ngụ giữa chư Thiên trong thành phố ở tại nơi ấy ba 
mươi kiếp.  
 

2332.Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về Chân Lý. 
 

2333. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Ekaphusita, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao.  
 

2334. 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 Saccasaññaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Saccasaññaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

214. Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka:  
 

2335. Sau khi nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ tấm y may từ vải 
bị quăng bỏ.  
 

2336. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng 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. 
 

2337. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Amitābha, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao.  
 

2338. 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 Ekasaññaka2 đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy.  

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

                                                   
1 Saccasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về Chân Lý (sacca).” 
2 Ekasaññaka nghĩa là “vị có một lần (eka) suy tưởng (saññā).” 
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215. Raṃsisaññakattherāpadānaṃ  
 

2339. Udentaṃ sataraṃsiṃva1 sitaraṃsiṃva2 bhānumaṃ,  
vyagghūsabhaṃva pavaraṃ sujātaṃ pabbatantare.  

 

2340. Buddhassa ānubhāvo so jalate pabbatantare,  
raṃse cittaṃ pasādetvā kappaṃ saggamhi modahaṃ.  

 

2341. Avasesesu kappesu kusalaṃ sukataṃ3 mayā,  
tena cittappasādena buddhānussatiyā pi ca.  

 

2342. Tiṃsakappasahasseto yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.  

 

2343. Sattapaññāsakappamhi eko āsiṃ janādhipo,  
sujāto nāma nāmena cakkavattī mahabbalo.  

 

2344. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Raṃsisaññako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Raṃsisaññakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

216. Saṇṭhitattherāpadānaṃ  
 

2345. Assatthe haritobhāse saṃvirūḷhamhi pādape,  
ekaṃ buddhagataṃ saññaṃ alabhissa4 patissato.  

 

2346. Ekatiṃse5 ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  
tassā saññāya vāhasā patto me āsavakkhayo.  

 

2347. Ito terasakappamhi dhaniṭṭho6 nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2348. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Saṇṭhito thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Saṇṭhitattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 sataraṃsīva - Syā, PTS.     4 alabhiṃhaṃ - Ma;  
2 pītaraṃsiṃva - Ma;         alabhitthaṃ - Syā;  
   pītaraṃsīva - Syā;         alabhissaṃ - PTS. 
   vītaraṃsīva - PTS.     5 ekattiṃse - Ma, Syā.  
3 caritaṃ - Ma; karitaṃ - Syā; tīritaṃ - PTS.  6 vidittho - Syā.  
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215. Ký Sự về Trưởng Lão Raṃsisaññaka:  
 

2339. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật) tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như 
mặt trời có tia sáng màu trắng, tợ như con hổ hùng tráng quý cao khéo 
được sanh ra, (đang ngồi) ở trong vùng đồi núi.  
 

2340. Năng lực ấy của đức Phật chói sáng ở trong vùng đồi núi. Sau khi 
đã làm cho tâm được tịnh tín ở ánh hào quang, tôi đã sướng vui ở cõi 
trời một kiếp.  
 

2341. Do nhờ sự tịnh tín ấy ở trong tâm và cũng nhờ vào sự niệm tưởng 
đến đức Phật, việc thiện đã được tôi thực hiện tốt đẹp trong các kiếp 
còn lại.  
 

2342. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về đức Phật. 
 

2343. Vào kiếp thứ năm mươi bảy, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Sujāta, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2344. 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 Raṃsisaññaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Raṃsisaññaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

216. Ký Sự về Trưởng Lão Saṇṭhita:  
 

2345. Ở tại cội cây Assattha đã được phát triển, có ánh sáng màu xanh 
lục, tôi đã đạt được sự suy tưởng thuần túy hướng đến đức Phật, có 
niệm (đầy đủ).  
 

2346. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, do nhờ tác động của sự suy tưởng ấy, sự đoạn tận các lậu hoặc đã 
được tôi đạt đến.  
 

2347. Trước đây mười ba kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Dhaniṭṭha, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2348. 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 Saṇṭhita2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Saṇṭhita là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Raṃsisaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) đến hào quang (raṃsi) của đức 
Phật.” 
2 Saṇṭhita nghĩa là “vị (có sự suy tưởng) đã được bền vững (saṇṭhita).” 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 1              Hatthivaggo 

 366

217. Tālavaṇṭadāyakattherāpadānaṃ  
 

2349. Tālavaṇṭaṃ mayā dinnaṃ tissass’ ādiccabandhuno,  
gimhanibbāpanatthāya pariḷāhopasantiyā.  

 

2350. Sannibbāpemi rāgaggiṃ dosaggiñca taduttariṃ,  
nibbāpemi ca mohaggiṃ tālavaṇṭassidaṃ phalaṃ.  

 

2351. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.  

 

2352. Dvenavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ1 phalaṃ.  

 

2353. Tesaṭṭhimhi ito kappe mahānāma sanāmako,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2354. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tālavaṇṭadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Tālavaṇṭadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

218. Akkantasaññakattherāpadānaṃ  
 

2355. Kusāṭakaṃ gahetvāna upajjhāyass’ ahaṃ pure,  
mantaṃ ca anusikkhāmi kaṇḍabhedassa2 pattiyā.  

 

2356. Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,  
usabhaṃ pavaraṃ aggaṃ tissaṃ buddhaṃ gaṇuttamaṃ.3  

 

2357. Kusāṭakaṃ pattharitaṃ akkamantaṃ naruttamaṃ,  
samuggataṃ mahāvīraṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.  

 

2358. Disvā taṃ lokapajjotaṃ vimalaṃ candasannibhaṃ,  
avandiṃ satthuno pāde vippasannena cetasā.  

 

2359. Catunavute4 ito kappe yaṃ adāsiṃ kusāṭakaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi kusāṭakassidaṃ phalaṃ.  

 

2360. Sattatiṃse ito kappe eko āsiṃ janādhipo,  
sunando nāma nāmena cakkavattī mahabbalo.  

 

2361. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Akkantasaññako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Akkantasaññakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 tālavaṇṭassidaṃ - Ma.      3 gajuttamaṃ - Syā. 
2 ganthādosassa - Ma; aṇḍabhedassa - Syā.  4 catunnavute - Ma. 
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217. Ký Sự về Trưởng Lão Tālavaṇṭadāyaka:  
 

2349. Chiếc quạt lá cọ đã được tôi dâng cúng đến đấng quyến thuộc của 
mặt trời Tissa nhằm mục đích dập tắt sự nóng nực và làm lắng dịu sự 
bực bội.  
2350. Tôi tự mình dập tắt ngọn lửa tham ái và đặc biệt hơn nữa là ngọn 
lửa sân hận. Và tôi dập tắt ngọn lửa si mê; điều này là quả báu của chiếc 
quạt lá cọ. 
2351. 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. 
2352. 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. 
2353. Trước đây sáu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Mahānāma, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
2354. 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 Tālavaṇṭadāyaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

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

 

218. Ký Sự về Trưởng Lão Akkantasaññaka:  
 

2355. Sau khi cầm lấy tấm vải choàng thô xấu, tôi đã (đi đến) thành phố 
của vị thầy tế độ. Và tôi học tập về chú thuật làm bẻ gãy mũi tên.  
2356. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng. Là bậc ưu tú, quý cao, tột đỉnh, đức Phật Tissa là bậc Tối 
Thượng của đám đông.  
 

2357. Khi tấm vải choàng thô xấu được trải ra, đấng Tối Thượng Nhân, 
bậc Đại Hùng, đấng Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu trong 
khi bước đi đã đặt chân lên (tấm vải choàng).  
2358. Sau khi nhìn thấy đấng Quang Đăng của thế gian ấy tợ như mặt 
trăng không bị bợn nhơ, với tâm ý trong sạch tôi đã đảnh lễ ở bàn chân 
của bậc Đạo Sư.  
2359. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tấm vải choàng thô xấu trước đây 
chín mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả 
báu của tấm vải choàng thô xấu.  
2360. Trước đây ba mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Sunanda, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
2361. 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 Akkantasaññaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Akkantasaññaka là phần thứ tám. 
--ooOoo-- 
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219. Sappidāyakattherāpadānaṃ  
 

2362. Nisinno pāsādavare nārīgaṇapurakkhato,  
vyādhitaṃ samaṇaṃ disvā abhināmesahaṃ1 gharaṃ.  

 

2363. Upaviṭṭhaṃ mahāvīraṃ devadevaṃ narāsabhaṃ,  
sappitelaṃ mayā dinnaṃ siddhatthassa mahesino.  

 

2364. Passaddhadarathaṃ disvā vippasannamukhindriyaṃ,  
vanditvā satthuno pāde anusaṃsāvayiṃ pure.  

 

2365. Disvā maṃ suppasannattaṃ2 iddhiyā pāramiṅgato,  
nabhaṃ abbhuggamī dhīro haṃsarājāva ambare.  

 

2366. Catunavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi sappitelassidaṃ phalaṃ.  

 

2367. Ito sattarase kappe jutideva3 sanāmako,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2368. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sappidāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sappidāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

220. Pāpanivāriyattherāpadānaṃ  
 

2369. Piyadassissa bhagavato caṅkamaṃ sodhitaṃ mayā,  
naḷakehi paṭicchannaṃ vātātapanivāraṇaṃ.  

 

2370. Pāpaṃ vivajjanatthāya kusalassupasampadā,  
kilesānaṃ pahānāya padahiṃ satthusāsane.  

 

2371. Ito ekādase kappe aggidevoti vissuto,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2372. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pāpanivāriyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Pāpanivāriyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
Hatthi pānadhi saccañca ekasaññī ca raṃsiyo,  
saṇṭhito tālavaṇṭī ca4 tathā akkantasaññako,  
sappi pāpanivārī ca catupaññāsa gāthakāti.  
 

Hatthivaggo bāvīsatimo. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 atināmesahaṃ - Syā, PTS.   3 dutideva - Syā. 
2 supasannantaṃ - Syā.     4 tālavaṇṭañca - Ma, Syā. 
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219. Ký Sự về Trưởng Lão Sappidāyaka:  
 

2362. Ngồi ở nơi cao quý của tòa lâu đài, được trọng vọng bởi đám phụ 
nữ, tôi đã nhìn thấy vị Sa-môn bị lâm bệnh và đã thỉnh vào trong nhà.  
2363. Khi bậc Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đã đi 
vào, tôi đã dâng cúng bơ lỏng và dầu ăn đến bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha.  
2364. Sau khi nhìn thấy sự mệt nhọc đã được lắng xuống, khuôn mặt và 
giác quan đã được rạng rỡ, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và 
đã ngợi ca ở phía trước Ngài.  
2365. Là bậc đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông, sau khi nhìn thấy 
tôi có nội tâm đã khéo được tịnh tín, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung 
như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời.  
2366. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây 94 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bơ lỏng và dầu ăn.  
2367. Trước đây mười bảy kiếp, (tôi đã là) vị tên Jutideva, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
2368. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Sappidāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sappidāyaka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
220. Ký Sự về Trưởng Lão Pāpanivāriya:  

 

2369. Con đường kinh hành của đức Thế Tôn Piyadassī đã được tôi làm 
sạch sẽ, được che bởi những cây sậy, có sự ngăn cản gió và sức nóng.  
2370. Tôi đã nỗ lực trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư nhằm mục đích 
lánh xa điều ác, nhằm sự thành tựu việc thiện, nhằm sự dứt bỏ các điều 
ô nhiễm.  
2371. Trước đây 11 kiếp, (tôi đã là) vị nổi danh tên Aggideva, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
2372. 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 Pāpanivāriya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

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

 

Phần Tóm Lược: 
 

(Vị cúng dường) con voi, đôi dép, (vị suy tưởng về) Chân Lý, và các hào 
quang, (vị có sự suy tưởng) đã được bền vững, và vị có cây quạt lá cọ, 
tương tợ là vị suy tưởng về việc (đức Phật) đã bước lên, bơ lỏng, vị có sự 
ngăn cản điều ác; (tổng cộng) có năm mươi bốn câu kệ.  
 

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

                                                   
1 Sappidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) bơ lỏng (sappi).” 
2 Pāpanivāriya nghĩa là “vị liên quan đến vật ngăn chặn (nivāraṇa) điều ác (pāpa).” 




