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250. Uddāladāyakattherāpadānaṃ  
 

2495. Kakusandho1 nāma nāmena sayambhū aparājito,  
pavanā nikkhamitvāna anuppatto mahānadiṃ.  

 

2496. Uddālakaṃ gahetvāna sayambhussa adāsahaṃ,  
saṃyatassujubhūtassa pasannamānaso tadā.2  

 

2497. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi pupphadānassidaṃ phalaṃ.  

 

2498. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Uddāladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Uddāladāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Tuvara nāga naḷinā viravī kuṭidhūpako,  
patto dhātu sattaliyo bimbī uddālakena ca,  
sattatiṃsati gāthāyo gaṇitāyo vibhāvihi.  
 

Tuvaradāyakavaggo pañcavīsatimo.  
 

--ooOoo-- 
 

XXVI. THOMAKAVAGGO 
 

251. Thomakattherāpadānaṃ  
 

2499. Devaloke ṭhito santo vipassissa mahesino,  
dhammaṃ suṇitvā mudito imaṃ vācamabhāsahaṃ.3  

 

2500. Namo te purisājañña namo te purisuttama,  
bahuṃ janaṃ4 tārayasi desento amataṃ padaṃ.  

 

2501. Ekanavute ito kappe yaṃ vācamabhaṇiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi thomanāya idaṃ phalaṃ.  

 

2502. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Thomako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Thomakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 kakuddho - Ma, Syā, PTS.    3 vācaṃ abhāsahaṃ - Ma, Syā. 
2 ahaṃ - Ma, PTS.    4 bahujjanaṃ - Ma. 
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250. Ký Sự về Trưởng Lão Uddāladāyaka:  
 

2495. Đấng Tự Chủ tên Kakusandha, bậc không bị đánh bại, sau khi lìa 
khỏi khu rừng bao la đã đi đến gần con sông lớn.  
 

2496. Khi ấy, với tâm tịnh tín tôi đã cầm lấy bông hoa uddālaka và đã 
dâng cúng đến đấng Tự Chủ, bậc đã tự chế ngự, có bản thể chính trực. 
 

2497. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng bông hoa.  
 

2498. 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 Uddāladāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Uddāladāyaka là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Hạt tuvara nướng, (vị trưởng lão) Nāgakesariya, các bông hoa sen, các 
bông hoa viravi, vị xông khói liêu cốc, bình bát, xá-lợi, các bông hoa 
sattali, các bông hoa bimbijālika, cùng với bông hoa uddālaka; (tổng 
cộng) có ba mươi bảy câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc thông minh.  
 

Phẩm Tuvaradāyaka là phẩm thứ hai mươi lăm. 
 

--ooOoo-- 
 

XXVI. PHẨM THOMAKA: 
 

251. Ký Sự về Trưởng Lão Thomaka:  
 

2499. Trong khi đang trú ở thế giới chư Thiên, tôi được hoan hỷ sau khi 
lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassī, và tôi đã nói nên lời nói 
này:  
 

2500. “Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối 
Thượng Nhân, con kính lễ Ngài! Trong khi thuyết giảng về vị thế Bất 
Tử, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. ” 
 

2501. Kể từ khi tôi đã nói lên lời nói ấy trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán 
dương.  
 

2502. 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 Thomaka2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

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

                                                   
1 Uddāladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) bông hoa uddāla.” 
2 Thomaka nghĩa là “vị tán dương (thomaka).”  



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 1                 Thomakavaggo 

 396

252. Ekāsanadāyakattherāpadānaṃ  
 

2503. Vijahitvā devavaṇṇaṃ sabhariyo idhāgamiṃ,  
adhikāraṃ kattukāmo buddhaseṭṭhassa sāsane.  

 

2504. Devalo nāma nāmena padumuttarasāvako,  
tassa bhikkhā mayā dinnā vippasannena cetasā.  

 

2505. Satasahasse ito1 kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi piṇḍapātassidaṃ phalaṃ.  

 

2506. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekāsanadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ekāsanadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

253. Citakapūjakattherāpadānaṃ  
 

2507. Ānando nāma sambuddho sayambhū aparājito,  
araññe parinibbāyi amanussamhi kānane.  

 

2508. Devalokā idhāgantvā citaṃ katvānahaṃ tadā,  
sarīraṃ tattha jhāpesiṃ sakkārañca akāsahaṃ.  

 

2509. Ekanavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2510. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Citakapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Citakapūjakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

254. Ticampakapupphiyattherāpadānaṃ  
 

2511. Himavantassa avidūre2 vikato3 nāma pabbato,  
tassa vemajjhe vasati samaṇo bhāvitindriyo.  

 

2512. Disvāna tassopasamaṃ vippasannena cetasā,  
tīṇi campakapupphāni gahetvāna samokiriṃ.  

                                                   
1 satasahassito kappe - Ma. 
2 himavantassāvidūre - Ma.   3 vikano - Syā; vikaṭo - PTS. 
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252. Ký Sự về Trưởng Lão Ekāsanadāyaka:  
 

2503. Có ước muốn thực hiện hành động hướng thượng ở Giáo Pháp 
của đức Phật tối thượng, tôi đã lìa bỏ vóc dáng Thiên nhân và đã cùng 
với người vợ đi đến nơi này.  
 

2504. Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Devala. Vật thực 
đã được tôi dâng cúng đến vị ấy với tâm ý trong sạch.  
 

2505. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món vật 
thực.  
 

2506. 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 Ekāsanadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Ekāsanadāyaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

253. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka:  
 

2507. Bậc Giác Ngộ, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại tên Ānanda 
đã viên tịch Niết Bàn ở trong rừng già hoang rậm, không có bóng người.  
 

2508. Khi ấy, tôi đã từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây và đã thực hiện 
lễ hỏa táng. Tại đó, tôi đã thiêu đốt thi thể và đã thể hiện sự tôn kính.  
 

2509. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
 

2510. 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 Citakapūjaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Citakapūjaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

254. Ký Sự về Trưởng Lão Ticampakapupphiya:  
 

2511. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Vikata. Ở trung tâm 
của ngọn núi ấy, có vị Sa-môn, có các giác quan đã được tu tập, cư ngụ.  
 

2512. Sau khi nhìn thấy sự an tịnh của vị ấy, với tâm ý trong sạch tôi đã 
cầm lấy ba bông hoa campaka và đã rải rắc chúng.  

                                                   
1 Ekāsanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) vật thực (asana) một lần (eka).” 
2 Citakapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) lễ hỏa táng (citaka).” 
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2513. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 
2514. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ticampakapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ticampakapupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

255. Sattapāṭaliyattherāpadānaṃ  
 
2515. Kaṇikāraṃva jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,  

sattapāṭalipupphāni buddhassa abhiropayiṃ.  
 
2516. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
2517. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sattapāṭaliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Tassapāṭaliyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

256. Upāhanadākayattherāpadānaṃ  
 
2518. Ahosi1 candano nāma sambuddhassatrajo tadā,  

ekopāhano mayā dinno bodhiṃ2 sampajja me tuvaṃ.  
 
2519. Ekanavute ito kappe yamupāhanaṃ3 dadiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi upāhanassidaṃ phalaṃ.  
 
2520. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Upāhanadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Upāhanadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 ahosiṃ - Ma, Syā.  3 yaṃ panadhiṃ dadiṃ - Ma; yaṃ pāduṃ adadiṃ - Syā;  
2 bodhi - Syā.      yaṃ ’pāhanaṃ adadiṃ - PTS. 
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2513. (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.  
 

2514. 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 Ticampakapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Ticampakapupphiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

255. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapāṭaliya:  
 

2515. Tôi đã dâng lên các bông hoa sattapāṭali đến đức Phật (trong lúc 
Ngài) ngồi ở trong vùng đồi núi, đang chói sáng như là cây kaṇikāra. 
 

2516. (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.  
 

2517. 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 Sattapāṭaliya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Sattapāṭaliya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

256. Ký Sự về Trưởng Lão Upāhanadākaya:  
 

2518. Lúc bấy giờ, vị tên Candana đã là người con trai của đấng Giác 
Ngộ. Tôi đã dâng cúng (đến vị ấy) một đôi dép (ước nguyện rằng): “Xin 
ngài hãy giúp con thành tựu quả vị Giác Ngộ.”  
 

2519. Kể từ khi tôi đã dâng cúng đôi dép trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đôi dép.  
 

2520. 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 Upāhanadāyaka3 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Upāhanadāyaka là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Ticampakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) bông hoa (puppha) 
campaka.” 
2 Sattapāṭaliya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa sattapāṭali.” 
3 Upāhanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) đôi dép (upāhana).” 
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257. Mañjaripūjakattherāpadānaṃ  
 
2521. Mañjirikaṃ1 karitvāna rathiyaṃ paṭipajj’ ahaṃ,  

addasaṃ samaṇānaggaṃ bhikkhusaṅghapurakkhataṃ.  
 
2522. Pasannacitto sumano paramāya ca pītiyā,  

ubhohatthehi paggayha buddhassa abhiropayiṃ.  
 
2523. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi pupphapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
2524. Ito tesattatikappe eko āsiṃ mahīpati,  

jotiyo nāma nāmena cakkavattī mahabbalo.  
 
2525. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mañjaripūjako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Mañjaripūjakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

258. Paṇṇadāyakattherāpadānaṃ  
 
2526. Pabbate himavantamhi vākacīradharo ahaṃ,  

aloṇapaṇṇabhakkhomhi niyamesu ca saṃvuto.  
 
2527. Pātarāse anuppatte siddhattho upagacchi maṃ,  

tāhaṃ buddhassa pādāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.  
 
2528. Catunavute2 ito kappe yaṃ paṇṇamadadiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi paṇṇadānassidaṃ phalaṃ.  
 
2529. Sattavīsatikappamhi rājā āsiṃ yadatthiyo,3  

sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  
 
2530. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Paṇṇadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Paṇṇadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 mañjarikaṃ - Ma, Syā, PTS.  
2 catunnavutito - Ma.      3 sadatthiyo - Ma.  
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257. Ký Sự về Trưởng Lão Mañjaripūjaka:  
 

2521. Sau khi đã thực hiện một bó (hoa), tôi đã bước đi ở đường lộ. Tôi 
đã nhìn thấy bậc Cao Cả trong số các vị Sa-môn được tháp tùng bởi Hội 
Chúng tỳ khưu.  
 

2522. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, và với niềm phỉ lạc tột độ, tôi đã 
cầm lấy (bó hoa) bằng cả hai tay và đã dâng lên đức Phật.  
 

2523. (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 bông hoa.  
 

2524. Trước đây bảy mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa tên Jotiya, là 
đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2525. 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 Mañjaripūjaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Mañjaripūjaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

258. Ký Sự về Trưởng Lão Paṇṇadāyaka:  
 

2526. Tôi là vị mặc y phục bằng vỏ cây ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Thu thúc 
trong các điều kiện hạn chế, tôi có thức ăn là muối và lá cây.  
 

2527. Vào lúc bữa ăn sáng đã điểm, (đức Phật) Siddhattha đã đi đến gặp 
tôi. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng lên các thứ ấy đến đức Phật.  
 

2528. Kể từ khi tôi đã dâng cúng lá cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng lá cây.  
 

2529. (Trước đây) hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Yadatthiya, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2530. 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 Paṇṇadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Paṇṇadāyaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Mañjaripūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) bó hoa (mañjari).” 
2 Paṇṇadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) lá cây (paṇṇa).” 
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259. Kuṭidāyakattherāpadānaṃ  
 

2531. Vipinacārī1 sambuddho rukkhamūle vasī tadā,  
paṇṇasālaṃ karitvāna adāsiṃ aparājite.  

 

2532. Ekanavute ito2 kappe yaṃ paṇṇakuṭikaṃ adaṃ,3  
duggatiṃ nābhijānāmi kuṭidānassidaṃ phalaṃ.  

 

2533. Aṭṭhavīse4 ito kappe soḷasāsiṃsu rājāno,5  
sabbattha-agivassīti vuccare cakkavattino.  

 

2534. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kuṭidāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Kuṭidāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

260. Aggajapupphiyattherāpadānaṃ6 
 

2535. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ nisinnaṃ pabbatantare,  
obhāsayantaṃ raṃsiyā7 sikhinaṃ sikhinaṃ yathā.  

 

2536. Aggajaṃ pupphamādāya upagacchiṃ naruttamaṃ,  
pasannacitto sumano buddhassa abhiropayiṃ.  

 

2537. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2538. Pañcavīsatikappamhi ahosiṃ amitavhayo,8  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2539. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Aggajapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Aggajapupphiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Thomakekāsana citakaṃ campato sattapāṭali,  
pāhano9 mañjarī paṇṇaṃ kuṭido aggapupphiyo,  
gāthāyo gaṇitā10 cettha ekatāḷisameva ca.  
 

Thomakavaggo chabbīsatimo.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 vipinaṃ cāri - Syā, PTS.   6 aggapupphiya - Ma, Syā, PTS. 
2 ekanavutito - Ma.   7 raṃsena - Ma, PTS. 
3 dadā - Syā.     8 amitogato - Ma; mittaghātako - Syā. 
4 aṭṭhatiṃse - Syā.   9 pānadhi - Ma. 
5 rājino - Sī Mu, Syā, PTS.  10 bhaṇitā - Sī Mu.    
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259. Ký Sự về Trưởng Lão Kuṭidāyaka:  
 

2531. Lúc bấy giờ, là vị hành pháp ngụ ở rừng đấng Toàn Giác đã cư 
ngụ ở gốc cây. Tôi đã thực hiện gian nhà lá và đã dâng cúng đến bậc 
không bị đánh bại.  
 

2532. Kể từ khi tôi đã cúng dường cái chòi lá trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cái chòi.  
 

2533. Trước đây hai mươi tám kiếp, mười sáu vị vua được gọi là 
Sabbattha-abhivassī đã là các đấng Chuyển Luân Vương.  
 

2534. 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 Kuṭidāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Kuṭidāyaka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

260. Ký Sự về Trưởng Lão Aggajapupphiya:  
 

2535. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Toàn Giác Sikhī có màu da vàng chói 
ngồi ở trong vùng đồi núi đang chiếu sáng các hào quang như là ngọn 
lửa.  
 

2536. Tôi đã cầm lấy bông hoa aggaja và đã đi đến gần đấng Tối 
Thượng Nhân. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức 
Phật (bông hoa ấy).  
 

2537. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường 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.  
 

2538. (Trước đây) hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amita, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

2539. 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 Aggajapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Aggajapupphiya là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược: 

 

Vị tán dương, một bữa ăn, giàn hỏa thiêu, bông hoa campaka, bông hoa 
sattapāṭali, đôi dép, bó hoa, lá cây, vị dâng cúng cái chòi, bông hoa 
aggaja; và các câu kệ đã được tính đếm ở đây là bốn mươi mốt câu cả 
thảy.  

Phẩm Thomaka là phẩm thứ hai mươi sáu. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Kuṭidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) liêu cốc (kuṭi).” 
2 Aggajapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) aggaja.” 




