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234. Kilañjadāyakattherāpadānaṃ  
 

2437. Tivarāyaṃ pure ramme naḷakāro ahaṃ tadā,  
siddhatthe lokapajjote pasannā janatā tahiṃ.  

 

2438. Pūjatthaṃ lokanāthassa kilañjaṃ pariyesati,  
buddhapūjaṃ karontānaṃ kilañjaṃ adadiṃ1 ahaṃ.  

 

2439. Catunavute ito2 kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi kilañjassa idaṃ phalaṃ.  

 

2440. Sattasattatikappamhi rājā āsiṃ jutindharo,3  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2441. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kilañjadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Kilañjadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

235. Vedikārakattherāpadānaṃ4  
 

2442. Vipassino bhagavato bodhiyā pādaputtame,  
pasannacitto sumano kāresiṃ vedikaṃ ahaṃ.  

 

2443. Ekanavute ito kappe karesiṃ5 vedikaṃ ahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi vedikāya idaṃ phalaṃ.  

 

2444. Ito ekādase kappe ahosiṃ suriyassamo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2445. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vedikārako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Vedikārakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

236. Vaṇṇakārattherāpadānaṃ  
 

2446. Nagare aruṇavatiyā vaṇṇakāro ahaṃ tadā,  
cetiye dussabhaṇḍāni nānāvaṇṇaṃ rajes’ ahaṃ.6  

 

2447. Ekatiṃse ito kappe yaṃ vaṇṇaṃ rajayiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi vaṇṇadānassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 adadaṃ - Syā, PTS.    3 jaladdharo - Ma, Syā.  5 kāresiṃ - Ma, Syā, PTS.  
2 catunnavutito - Ma.    4 vediyadāyaka - Syā, PTS.   6 rajemahaṃ - Syā. 
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234. Ký Sự về Trưởng Lão Kilañjadāyaka:  
 

2437. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ đan lát ở trong thành phố Tivarā 
đáng yêu. Dân chúng ở nơi ấy được tịnh tín ở đấng Quang Đăng của thế 
gian Siddhattha.  
 

2438. Người ta tìm kiếm chiếc chiếu nhằm mục đích cúng dường đến 
đấng Bảo Hộ Thế Gian. Tôi đã dâng cúng chiếc chiếu đến những người 
đang tiến hành việc cúng dường đức Phật.  
 

2439. 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 chiếc 
chiếu.  
 

2440. (Trước đây) bảy mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Jutindhara, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2441. 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 Kilañjadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Kilañjadāyaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

235. Ký Sự về Trưởng Lão Vedikāraka:  
 

2442. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện vòng rào 
chắn ở cội cây Bồ Đề tối thượng của đức Thế Tôn Vipassī.  
 

2443. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của vòng rào chắn. 
 

2444. Trước đây mười một kiếp, tôi đã là vị tên Suriyassama, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

2445. 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 Vedikāraka2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Vedikāraka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

236. Ký Sự về Trưởng Lão Vaṇṇakāra:  
 

2446. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ nhuộm màu ở thành phố 
Aruṇavatī. Tôi đã nhuộm các màu sắc khác nhau cho các xấp vải ở ngôi 
bảo tháp.  
 

2447. Kể từ khi tôi đã nhuộm màu sắc trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
màu sắc.  
                                                   
1 Kilañjadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) chiếc chiếu (kilañja).” 
2 Vedikāraka nghĩa là “vị thực hiện (kāraka) vòng rào chắn (vedi).” 
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2448. Ito tevīsatikappe candupamasanāmako,1  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2449. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vaṇṇākāro thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Vaṇṇakārattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

237. Piyālapupphiyattherāpadānaṃ  
 

2450. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,  
piyālaṃ pupphitaṃ disvā gatamagge khipiṃ ahaṃ.  

 

2451. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2452. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Piyālapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Piyālapupphiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

238. Ambayāgadāyakattherāpadānaṃ  
 

2453. Sake sippe apatthaddho agamaṃ kānanaṃ ahaṃ,  
sambuddhaṃ yantaṃ disvāna ambayāgaṃ adāsahaṃ.  

 

2454. Ekanavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi ambayāgassidaṃ phalaṃ.  

 

2455. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ambayāgadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ambayāgadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

239. Jagatikārakattherāpadānaṃ  
 

2456. Nibbute lokanāthamhi atthadassi naruttame,  
jagatī kāritā mayhaṃ buddhassa thūpamuttame.  

 

2457. Aṭṭhārase kappasate yaṃ kammamakariṃ tadā,                 
duggatiṃ nābhijānāmi jagatiyā idaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 vaṇṇasamasanāmako - Ma; candasamanāmako - Syā.  



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 1        Phẩm Udakāsana 

 385

2448. Trước đây hai mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Candupama, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
2449. 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 Vaṇṇākāra đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  

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

 

237. Ký Sự về Trưởng Lão Piyālapupphiya:  
2450. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Sau khi nhìn thấy cây piyāla đã được trổ hoa, tôi đã rải rắc 
(bông hoa) ở con đường (đức Phật) đã đi qua.  
2451. (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 đức Phật.  
2452. 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 Piyālapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

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

 

238. Ký Sự về Trưởng Lão Ambayāgadāyaka:  
2453. Nương tựa vào nghề nghiệp của mình, tôi đã đi đến khu rừng 
rậm. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác đang đi, tôi đã dâng cúng vật thí 
là trái xoài.  
2454. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc hiến dâng 
trái xoài.  
2455. 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 Ambayāgadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

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

 

239. Ký Sự về Trưởng Lão Jagatikāraka:  
2456. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassī đã 
Niết Bàn, việc bố trí đã được tôi điều hành ở ngôi bảo tháp tối thượng 
của đức Phật.  
2457. 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 bố trí.  
                                                   
1 Piyālapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) piyāla.” 
2 Ambayāgadāyaka nghĩa là “vị thí chủ (dāyaka) của việc hiến dâng (yāga) trái xoài 
(amba).” 
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2458. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Jagatikārako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Jagatikārakattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

240. Vāsidāyakattherāpadānaṃ  
 

2459. Kammārohaṃ pure āsiṃ tivarāyaṃ puruttame,  
ekā vāsi mayā dinnā sayambhuṃ aparājitaṃ.  

 

2460. Catunavute1 ito kappe yaṃ vāsimadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi vāsidānassidaṃ phalaṃ.  

 

2461. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vāsidāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Vāsidāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Udakāsana bhājanaṃ sālapūpī2 kilañjako,  
vedikā vaṇṇakāro ca piyāla ambayāgado,  
jagatī vāsidātā ca gāthā tiṃsa ca aṭṭha ca.  
 

Udakāsanavaggo catuvīsatimo. 
 

--ooOoo-- 
 

XXV. TUVARADĀYAKAVAGGO 
 

241. Tuvaradāyakattherāpadānaṃ3  
 

2462. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,  
bharitvā3 tuvaramādāya saṅghassa adadiṃ ahaṃ.  

 

2463. Ekanavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi tuvarassa idaṃ5 phalaṃ.  

 

2464. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tuvaradāyako6 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Tuvaradāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 catunnacutitokappe - Ma.   4 taṃ disvā - Syā; haritvā - Sī Mu, PTS. 
2 sālapupphī - Sī Mu, Ma, Syā, PTS.  5 tuvaraṭṭhissidaṃ - Syā.  
3 tuvaraṭṭhidāyaka - Syā.   6 tuvaraṭṭhidāyako - Syā.  
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2458. 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 Jagatikāraka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Jagatikāraka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

240. Ký Sự về Trưởng Lão Vāsidāyaka:  
 

2459. Trước đây, tôi đã là người thợ rèn ở trong kinh thành Tivarā. Tôi 
đã dâng cúng một lưỡi rìu đến đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại.  
 

2460. Kể từ khi tôi đã dâng cúng lưỡi rìu trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng lưỡi rìu.  
 

2461. 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 Vāsidāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

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

 

Phần Tóm Lược: 
 

Chỗ ngồi và nước, bát đĩa, vị có bánh ngọt sālā, vị liên quan đến chiếc 
chiếu, vòng rào chắn, thợ nhuộm màu, bông hoa piyāla,vị bố thí vật 
hiến dâng là trái xoài, việc bố trí, vị dâng cúng lưỡi rìu; (tổng cộng) có 
ba mươi tám câu kệ.  
 

Phẩm Udakāsana là phẩm thứ hai mươi bốn. 
 

--ooOoo-- 
 

XXV. PHẨM TUVARADĀYAKA: 
 

241. Ký Sự về Trưởng Lão Tuvaradāyaka:  
 

2462. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú ở trong khu rừng hoang rậm. Sau 
khi cầm lấy và mang theo hạt tuvara nướng, tôi đã dâng cúng đến Hội 
Chúng.  
 

2463. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của hạt tuvara 
nướng.  
 

2464. 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 Tuvaradāyaka3 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

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

                                                   
1 Jagatikāraka nghĩa là “vị thực hiện (kāraka) việc bố trí (jagati).” 
2 Vāsidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) lưỡi rìu (vāsi).” 
3 Tuvaradāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) hạt tuvara nướng.” 
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242. Nāgakesariyattherāpadānaṃ  
 

2465. Dhanuṃ advejjhaṃ1 katvāna vanamajjhogahiṃ ahaṃ,  
kesaraṃ osaṭaṃ2 disvā satapattaṃ samuṭṭhitaṃ.3  

 

2466. Ubhohatthehi paggayha sire katvāna añjaliṃ,  
buddhassa abhiropesiṃ tissassa lokabandhuno.  

 

2467. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2468. Tesattatimhi kappamhi4 satta kesaranāmakā,5  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

2469. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Nāgakesariyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Nāgakesariyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

243. Naḷinakesariyattherāpadānaṃ  
 

2470. Jātassarassa vemajjhe vasāmi jalakukkuṭo,  
athaddasaṃ6 devadevaṃ gacchantamanilañjase.  

 

2471. Tuṇḍena kesariṃ7 gayha vippasannena cetasā,  
buddhassa abhiropesiṃ tissassa lokabandhuno.  

 

2472. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayidaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2473. Tesattatimhi kappamhi satapattasanāmako,8  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2474. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Naḷinakesariyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Naḷinakesariyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

244. Viravipupphiyattherāpadānaṃ9  
 

2475. Khīṇāsavasahassehi10 niyyāti lokanāyako,  
viravipupphaṃ paggayha11 buddhassa abhiropayiṃ.  

 

2476. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 avejjhaṃ - Syā; adejjhaṃ - PTS.  5 satta kesaranāmakā - Ma;  
2 ogataṃ - Ma; osaraṃ - Syā, PTS.    samokkharaṇa - Syā; pamokkharaṇa - PTS.  
3 patapattaṃ samuṭṭhitaṃ- Ma;  6 addasāhaṃ - Ma.  7 kesaraṃ - Syā.    
   pupphamaggaṃ samuṭṭhitaṃ- Syā;  8 satta kesaranāmakā - Ma; sattapatta - Syā 
   sabbamaṭṭaṃ supupphitaṃ - PTS.  9 viravapupphiya - Ma, PTS. 
4 sattasattime kappe - Syā, PTS.   10 sahassena - PTS.  11 ādāya - Ma. 
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242. Ký Sự về Trưởng Lão Nāgakesariya:  
 

2465. Sau khi đã kiểm tra cẩn thận cây cung, tôi đã đi sâu vào trong 
rừng. Tôi đã nhìn thấy vươn lên đóa hoa sen có tua nhụy rủ xuống.  
 

2466. Sau khi cầm lấy (bông hoa) bằng hai bàn tay, tôi đã chắp tay lên ở 
đầu và đã dâng lên đức Phật Tissa, bậc quyến thuộc của thế gian.  
 

2467. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên 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.  
 

2468. (Trước đây) bảy mươi ba kiếp, bảy vị (cùng) tên Kesara đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2469. Bốn (tuệ) phân tích, ―(như trên)― tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật.  
 

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

 

Ký sự về trưởng lão Nāgakesariya là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

243. Ký Sự về Trưởng Lão Naḷinakesariya:  
 

2470. Tôi là con gà nước sống ở giữa hồ nước thiên nhiên. Khi ấy, tôi đã 
nhìn thấy vị Trời của chư Thiên đang di chuyển ở trên không trung.  
 

2471. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dùng mỏ ngắt đóa hoa sen (có tua 
nhụy) và đã dâng lên đức Phật, đấng quyến thuộc của thế gian Tissa.  
 

2472. (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.  
 

2473. (Trước đây) bảy mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Satapatta, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

2474. Bốn (tuệ) phân tích, ―(như trên)― tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Naḷinakesariya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Naḷinakesariya là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

244. Ký Sự về Trưởng Lão Viravipupphiya:  
 

2475. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian ra đi cùng với một ngàn vị có lậu hoặc 
đã được đoạn tận. Tôi đã cầm lấy bông hoa viravi và đã dâng lên đức 
Phật.  
 

2476. (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 đức Phật.  
                                                   
1 Naḷinakesariya nghĩa là “vị liên quan đến đóa sen (naḷina) có tua nhụy (kesarī).” 
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2477. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Viravipupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Viravipupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

245. Kuṭidhūpakattherāpadānaṃ  
 

2478. Siddhatthassa bhagavato ahosiṃ kuṭigopako,  
kālena kālaṃ dhūpesiṃ pasanno sehi pāṇihi.  

 

2479. Catunavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ1 phalaṃ.  

 

2480. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kuṭidhūpako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Kuṭidhūpakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

246. Pattadāyakattherāpadānaṃ  
 

2481. Paramena damathena siddhatthassa mahesino,  
pattadānaṃ mayā dinnaṃ ujubhūtassa tādino.  

 

2482. Catunavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi pattadānassidaṃ phalaṃ.  

 

2483. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pattadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Pattadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

247. Dhātupūjakattherāpadānaṃ  
 

2484. Nibbute lokanāthamhi siddhatthamhi naruttame,  
ekā dhātu mayā laddhā dipadindassa2 tādino.  

 

2485. Tāhaṃ dhātuṃ gahetvāna buddhassādiccabandhuno,  
pañcavasse paricariṃ tiṭṭhantaṃ va naruttamaṃ.  

                                                   
1 dhūpadānassidaṃ - Ma, Syā.    2 dvipadindassa - Ma.  
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2477. 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 Viravipupphiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Viravipupphiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

245. Ký Sự về Trưởng Lão Kuṭidhūpaka:  
 

2478. Tôi đã là người trông nom liêu cốc của đức Thế Tôn Siddhattha. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình xông khói vào lúc này lúc khác.  
 

2479. 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 
cúng dường đức Phật.  
 

2480. 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 Kuṭidhūpaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Kuṭidhūpaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

246. Ký Sự về Trưởng Lão Pattadāyaka:  
 

2481. Với sự thuần thành tuyệt đối, việc dâng cúng bình bát đã được tôi 
cung ứng đến bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha, bậc có bản thể chính trực như 
thế ấy.  
 

2482. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng bình bát.  
 

2483. 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 Pattadāyaka3 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Pattadāyaka là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

247. Ký Sự về Trưởng Lão Dhātupūjaka:  
 

2484. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha 
Niết Bàn, tôi đã nhận được một phần xá-lợi của bậc Chúa Tể của loài 
người như thế ấy.  
 

2485. Sau khi nhận lấy phần xá-lợi ấy của đức Phật, đấng quyến thuộc 
của mặt trời, trong năm năm tôi đã chăm sóc (phần xá-lợi ấy) như là 
(chăm sóc) bậc Tối Thượng Nhân đang còn tại tiền.  

                                                   
1 Viravipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) viravi.” 
2 Kuṭidhūpaka nghĩa là “vị xông khói (dhūpaka) thơm ở liêu cốc (kuṭi).” 
3 Pattadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) bình bát (patta).” 
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2486. Catunavute ito kappe yaṃ dhātuṃ pūjayiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi dhātupaṭṭhahane phalaṃ.  

 

2487. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Dhātupūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Dhātupūjakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

248. Sattalipupphapūjakattherāpadānaṃ  
 

2488. Satta sattalipupphāni1 sīse katvānahaṃ tadā,  
buddhassa abhiropesiṃ vessabhumhi naruttame.  

 

2489. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,2  
duggatiṃ nābhijānāmi pupphapūjāyidaṃ3 phalaṃ.  

 

2490. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sattalipupphapūjako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Sattalipupphapūjakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

249. Bimbijāliyattherāpadānaṃ  
 

2491. Padumuttaro nāma jino sayambhū aggapuggalo,  
catusaccaṃ pakāseti dīpeti amataṃ padaṃ.  

 

2492. Bimbijālikapupphāni4 puphu katvānahaṃ tadā,  
buddhassa abhiropesiṃ dipadindassa tādino.  

 

2493. Aṭṭhasaṭṭhimhito kappe caturo kiñjakesarā,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

2494. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bimbijāliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Bimbijāliyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 pāṭalipupphāni - PTS.     3 buddhapūjāyidaṃ - Ma. 
2 yaṃ pupphamabhipūjayiṃ - Ma, Syā.  4 bimbijālakapupphāni - Ma, Syā. 
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2486. Kể từ khi tôi đã cúng dường xá-lợi trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu ở sự hầu cận xá-
lợi.  
 

2487. 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 Dhātupūjaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Dhātupūjaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

248. Ký Sự về Trưởng Lão Sattalipupphapūjaka:  
 

2488. Lúc bấy giờ, tôi đã đặt bảy bông hoa sattali ở trên đầu rồi đã 
dâng lên đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân Vessabhū.  
 

2489. (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.  
 

2490. 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 Sattalipupphapūjaka2 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Sattalipupphapūjaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

249. Ký Sự về Trưởng Lão Bimbijāliya:  
 

2491. Đấng Chiến Thắng, bậc Tự Chủ tên Padumuttara, là nhân vật cao 
cả. Ngài công bố về bốn Sự Thật và làm sáng tỏ về vị thế Bất Tử.  
 

2492. Khi ấy, sau khi ngắt rời các bông hoa bimbijālika, tôi đã dâng lên 
đức Phật, bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy.  
 

2493. Trước đây sáu mươi tám kiếp, bốn vị (cùng tên) Kiñjakesara đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao.  
 

2494. 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 Bimbijāliya3 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

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

                                                   
1 Dhātupūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) xá-lợi (dhātu).” 
2 Sattalipupphapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) bông hoa (puppha) sattali.” 
3 Bimbijāliya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) bimbijāliya.”  




