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XXXI. PADUMAKESARIYAVAGGO 
   

301. Padumakesariyattherāpadānaṃ  
 

2717. Isisaṅghe ahaṃ pubbe āsiṃ mātaṅgavāraṇo,  
mahesīnaṃ pasādena padmakesaramokiriṃ.1  

 

2718. Paccekajinaseṭṭhesu dhutarāgesu tādisu,  
tesu cittaṃ pasādetvā kappaṃ saggamhi modahaṃ.  

 

2719. Ekanavute ito kappe kesaraṃ okiriṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ2 phalaṃ.  

 

2720. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Padumakesariyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Padumakesariyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

302. Sabbagandhiyattherāpadānaṃ  
 

2721. Gandhamālaṃ mayā dinnaṃ vipassissa mahesino,  
adāsiṃ ujubhūtassa koseyyaṃ vatthamuttamaṃ.  

 

2722. Ekanavute ito kappe yaṃ gandhamadadiṃ3 pure,  
duggatiṃ nābhijānāmi gandhadānassidaṃ phalaṃ.  

 

2723. Ito paṇṇarase kappe sucelo4 nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2724. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sabbagandhiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Sabbagandhiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

303. Paramannadāyakattherāpadānaṃ  
 

2725. Kaṇikāraṃ ’va jotantaṃ udayantaṃ ’va bhānumaṃ,  
vipassimaddasaṃ buddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.  

 

2726. Añjalimpaggahetvāna abhinesiṃ5 sakaṃ gharaṃ,  
abhinetvāna6 sambuddhaṃ paramannaṃ adāsahaṃ.  

                                                   
1 padumakesaramokiriṃ - Syā, PTS.   4 suvelo - Syā.  
2 pupphapūjāyidaṃ - PTS.    5 atinesiṃ - PTS, Sī Mu.  
3 vatthamadadiṃ - Ma, PTS, Sī Mu.  6 atinetvāna - PTS, Sī Mu. 
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XXXI. PHẨM PADUMAKESARIYA: 
  

301. Ký Sự về Trưởng Lão Padumakesariya:  
 

2717. Trong thời quá khứ, tôi đã là con voi ở hội chúng các vị Ẩn Sĩ. Do 
niềm tịnh tín, tôi đã rải rắc nhụy của hoa sen đến các bậc Đại Ẩn Sĩ.  
 

2718. Các đấng Chiến Thắng Độc Giác tối thượng là những vị có các ái 
đã được giũ bỏ như thế ấy. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở các vị 
ấy, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp.  
 

2719. Kể từ khi tôi đã rải rắc nhụy 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.  
 

2720. 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 Padumakesariya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Padumakesariya là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

302. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbagandhiya:  
 

2721. Tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm đến bậc Đại Ẩn Sĩ 
Vipassī. Tôi đã dâng cúng tấm vải thượng hạng bằng tơ lụa đến bậc có 
bản thể chính trực  
 

2722. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng vật thơm trước đây trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của việc dâng cúng vật thơm.  
 

2723. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Sucela, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2724. 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 Sabbagandhiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Sabbagandhiya là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

303. Ký Sự về Trưởng Lão Paramannadāyaka:  
 

2725. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu, tợ như cây kaṇikāra đang cháy sáng, tợ như 
mặt trời đang mọc lên.  
 

2726. Tôi đã chắp tay lên và đã rước Ngài về nhà của mình. Sau khi đã 
rước đấng Toàn Giác (về nhà), tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng.  
                                                   
1 Padumakesariya nghĩa là “vị liên quan đến việc rải rắc nhựy (kesara) sen hồng 
(paduma).” 
2 Sabbagandhiya nghĩa là “vị liên quan đến tất cả (sabba) các loại hương thơm 
(gandha).” 
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2727. Ekanavute ito kappe paramannaṃ dadiṃ1 tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi paramannassidaṃ phalaṃ.  

 

2728. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Paramannadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Paramannadāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

304. Dhammasaññakattherāpadānaṃ  
 

2729. Vipassino bhagavato mahābodhimaho ahu,  
rukkhaṭṭhe yeva sambuddhe2 lokajeṭṭhe narāsabhe.3  

 

2730. Bhagavā tamhi samaye bhikkhusaṅghapurakkhato,  
catusaccaṃ pakāseti vācāsabhimudīrayaṃ.  

 

2731. Saṅkhittena ca desento vitthārena ca desayaṃ,4  
vivaṭṭacchado sambuddho nibbāpesi mahājanaṃ.  

 

2732. Tassāhaṃ dhammaṃ sutvāna lokajeṭṭhassa tādino,  
vanditvā satthuno pāde pakkāmi5 uttarāmukho.  

 

2733. Ekanavute ito kappe yaṃ dhammamasuniṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi dhammasaññāyidaṃ6 phalaṃ.  

 

2734. Tettiṃsamhi ito kappe eko āsiṃ7 mahīpati,  
sutavā nāma nāmena cakkavattī mahabbalo.  

 

2735. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Dhammasaññako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Dhammasaññakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

305. Phaladāyakattherāpadānaṃ  
 

2736. Bhāgīrathīnadītīre ahosi assamo tadā,  
tamahaṃ assamaṃ gacchiṃ8 phalahattho apekkhavā,9  

 

2737. Vipassiṃ tattha addakkhiṃ pītaraṃsiṃ ’va bhānumaṃ,  
yaṃ me atthi phalaṃ sabbaṃ adāsiṃ satthuno ahaṃ.  

                                                   
1 paramannamadiṃ - Ma, Syā;    6 dhammasavassidaṃ - Ma;  
   paramannam adadiṃ - PTS.       dhammasavanassidaṃ - Syā;  
2 rukkhaṭṭhasseva sambuddho - Ma, Syā, PTS.    dhammadānass’ idaṃ - PTS.  
3 lokajeṭṭho narāsabho - Ma, Syā, PTS.   7 āsi - Syā, PTS.  
4 desayi - Syā.    8 assamāgañchiṃ - Syā.  
5 pakkāmiṃ - Ma, PTS.    9 asekkhavā - Syā; apekhavā - PTS, Sī Mu. 
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2727. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của vật thực thượng hạng.  
 

2728. 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 Paramannadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Paramannadāyaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

304. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasaññaka:  
 

2729. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn Vipassī đúng vào 
lúc đấng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu 
đang ngự ở cội cây.    
 

2730. Vào thời điểm ấy, được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, đức 
Thế Tôn (đã) công bố về Bốn Sự Thật, trong lúc thốt lên với lời nói 
hùng tráng.  
 

2731. Trong khi thuyết giảng một cách giản lược và trong khi thuyết 
giảng một cách chi tiết, đấng Toàn Giác, bậc đã phơi bày điều bị che 
lấp, đã giúp cho đám đông dân chúng thành tựu Niết Bàn.  
 

2732. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian như thế ấy, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã ra 
đi, mặt hướng phía bắc.  
 

2733. Kể từ khi tôi đã lắng nghe Giáo Pháp trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về Giáo Pháp.  
 

2734. Trước đây ba mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Sutavā, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2735. 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 Dhammasaññaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Dhammasaññaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

305. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka:  
 

2736. Lúc bấy giờ, đã có khu ẩn cư ở bờ sông Bhāgīrathī. Có sự mong 
cầu, tôi đã đi đến khu ẩn cư ấy, tay cầm trái cây.  
 

2737. Ở tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy (đức Phật) Vipassī tợ như mặt trời 
có tia sáng màu vàng. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư tất cả trái cây 
mà tôi có.  
                                                   
1 Paramannadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) vật thực (anna) thượng hạng 
(parama).” 
2 Dhammasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về Giáo Pháp (dhamma).” 
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2738. Ekanavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 
2739. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Phaladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Phaladāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

306. Sampasādakattherāpadānaṃ  
 
2740. Namo te buddhavīratthu vippamuttosi sabbadhi,  

vyasanaṃ hi1 anuppatto tassa me saraṇaṃ bhava.  
 
2741. Siddhattho tassa vyākāsi loke appaṭipuggalo,  

mahodadhisamo saṅgho appameyyo anuttaro.  
 
2742. Tattha tvaṃ viraje khette anantaphaladāyake,  

saṅghe cittaṃ pasādehi2 subījaṃ vāpi3 ropaya.  
 
2743. Idaṃ vatvāna sabbaññū lokajeṭṭho narāsabho,  

mamevaṃ4 anusāsitvā vehāsaṃ nabhamuggami.5  
 
2744. Aciraṃ gatamattamhi6 sabbaññumhi narāsabhe,  

maraṇaṃ samanuppatto tusitaṃ upapajjahaṃ.  
 
2745. Tadāhaṃ viraje khette anantaphaladāyake,  

saṅghe cittaṃ pasādetvā kappaṃ saggamhi modahaṃ.  
 
2746. Catunavute ito7 kappe pasādamalabhiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi pasādassa idaṃ phalaṃ.  
 
2747. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sampasādako8 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Sampasādakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 byasanamhi - Ma, Syā.  4 mameva - Ma.  6 gatamaggamhi - PTS.  
2 pasādetvā - Ma.  5 vehāsatalamuggami - Syā. 7 catunnavutito - Ma.  
3 subījaṃ vāpa - Ma; sukhī bījañ ca - PTS.  8 sampasādiko - Syā.  
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2738. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây.  
 

2739. 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 Phaladāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

306. Ký Sự về Trưởng Lão Sampasādaka:  
 

2740. Bạch đức Phật Anh Hùng, con kính lễ Ngài! Ngài đã được giải 
thoát về mọi phương diện. Vì con đã bị lâm vào cảnh bất hạnh, xin Ngài 
hãy là nơi nương nhờ của con đây.  
 

2741. Đức Siddhattha, bậc không người đối địch ở thế gian, đã chú 
nguyện cho tôi đây rằng: “Hội Chúng là vô thượng, không thể đo 
lường, sánh bằng biển lớn. 
 

2742. Ngươi hãy làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng, thửa ruộng 
không bị nhơ bẩn, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận. Ngươi đã gieo 
hạt giống tốt, ngươi hãy trồng tỉa ở tại nơi ấy.”  
 

2743. Sau khi nói xong điều này, sau khi đã chỉ dạy cho tôi như thế, 
đấng Toàn Tri, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, đã 
bay lên khoảng không ở bầu trời.  
 

2744. Khi bậc Toàn Tri, đấng Nhân Ngưu, vừa mới ra đi không bao lâu, 
tôi đã gần kề sự chết, và tôi đã được sanh lên cõi trời Đẩu Suất.  
 

2745. Khi ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng, thửa 
ruộng không bị nhơ bẩn, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận, tôi đã 
sướng vui ở cõi trời một kiếp.  
 

2746. Kể từ khi tôi đã đạt được niềm tịnh tín trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của niềm 
tịnh tín.  
 

2747. 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 Sampasādaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Sampasādaka là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Phaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala).” 
2 Sampasādaka nghĩa là “vị  tự tạo niềm tin (pasādaka) cho chính mình (sam).” 
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307. Ārāmadāyakattherāpadānaṃ  
 

2748. Siddhatthassa bhagavato ārāmo ropito mayā,1  
sandacchāyesu2 rukkhesu upasantesu3 pakkhisu.  

 

2749. Addasaṃ virajaṃ buddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ,  
ārāmaṃ atināmesiṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.  

 

2750. Haṭṭho haṭṭhena cittena phalaṃ pupphañcadāsahaṃ,4  
tato jātappasādo va5 taṃ vanaṃ6 pariṇāmayiṃ.  

 

2751. Buddhassa yamidaṃ dāsiṃ vippasannena cetasā,  
bhave nibbattamānamhi nibbattati phalaṃ mama.  

 

2752. Catunavute ito kappe yamārāmaṃ dadiṃ7 tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi ārāmassa idaṃ phalaṃ.  

 

2753. Sattatiṃse ito kappe sattāsuṃ mudusītalā,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

2754. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ārāmadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ārāmadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

308. Anulepadāyakattherāpadānaṃ  
 

2755. Atthadassissa munino addasaṃ sāvakaṃ ahaṃ,  
navakammaṃ karontassa sīmāya upagacchahaṃ.  

 

2756. Niṭṭhite navakamme ca anulepamadāsahaṃ,  
pasannacitto sumano puññakkhette anuttare.  

 

2757. Aṭṭhārase kappasate yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi anulepassidaṃ phalaṃ.  

 

2758. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Anulepadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Anulepadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 mama - Syā.      5 padādo ca - Syā, PTS, Sī Mu. 
2 sītacchādesu - Syā.     6 taṃ dānaṃ - Syā, PTS.  
3 upavattesu - PTS.     7 yaṃ ārāmamadaṃ - Ma, Syā.  
4 phalaṃ pupphamadāsahaṃ - Ma.  
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307. Ký Sự về Trưởng Lão Ārāmadāyaka:  
 

2748. Tự viện của đức Thế Tôn Siddhattha đã được tôi tạo dựng trong 
khi các con chim được yên lặng ở những cội cây có bóng râm dày đặc.  
 

2749. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng. Tôi đã bàn giao tu viện đến bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu.  
 

2750. Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng trái cây và 
bông hoa. Sau đó, có niềm tịnh tín đã được sanh lên, tôi đã chuyển giao 
khu rừng ấy.  
 

2751. Bất cứ vật gì tôi đã dâng cúng đến đức Phật với tâm ý trong sạch 
(đều có) quả báu sanh khởi đến tôi trong khi tôi tái sanh vào cõi hữu.  
 

2752. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tu viện trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tu viện.  
 

2753. Trước đây ba mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Mudusītala đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao.  
 

2754. 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 Ārāmadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Ārāmadāyaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

308. Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadāyaka:  
 

2755. Tôi đã nhìn thấy vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí Atthadassī. Trong 
khi vị ấy đang xây dựng công trình mới ở trong khuôn viên (tu viện), tôi 
đã đi đến gần (nơi ấy).  
 

2756. Và khi công trình mới đã được hoàn thành, với tâm tịnh tín với ý 
vui mừng ở Phước Điền vô thượng, tôi đã dâng cúng lớp vữa tô.  
 

2757. 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 lớp 
vữa tô.  
 

2758. 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 Anulepadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Anulepadāyaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Ārāmadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tu viện (ārāma).” 
2 Anulepadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) vữa tô (anulepa).” 
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309. Buddhasaññakattherāpadānaṃ  
 

2759. Udentaṃ sataraṃsiṃ ’va pītarāsiṃ1 ’va bhānumaṃ,  
vanantaragataṃ santaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.  

 

2760. Addasaṃ supinantena siddhatthaṃ lokanāyakaṃ,  
tattha cittaṃ pasādetvā sugatiṃ upapajjahaṃ.  

 

2761. Catunavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.  

 

2762. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Buddhasaññako2 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Buddhasaññakattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

310. Pabbhāradāyakattherāpadānaṃ  
 

2763. Piyadassino bhagavato pabbhāro sodhito mayā,  
ghaṭakañca upaṭṭhāsiṃ paribhogāya tādino.  

 

2764. Taṃ me buddho viyākāsi piyadassī mahāmuni,  
sahassakaṇḍo satabheṇḍu3 dhajālu haritāmayo.  

 

2765. Nibbattissati so yūpo ratanañca anappakaṃ,  
pabbhāradānaṃ datvāna kappaṃ saggamhi modahaṃ.  

 

2766. Ito battiṃsakappamhi susuddho4 nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2767. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pabbhāradāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Pabbhāradāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

Uddanaṃ:  
 

Kesaraṃ gandhamannañca dhammasaññī phalena ca,  
pasādārāmadāyī ca lepako buddhasaññako,  
pabbhārado ca gāthāyo ekapaññāsa5 kittitā.  
 

Padumakesariyavaggo6 ekatiṃsatimo.  
 

 --ooOoo-- 
                                                   
1 pītaramsiṃ - Ma; pītaramsī - Syā; vītaraṃsaṃ - PTS.  4 subuddho - Syā.  
2 Buddhasaññiko - Syā.      5 ekūnapaññāsa - PTS.  
3 satageṇḍu - Syā.   6 Padumakesaravaggo - Ma, Sī Mu. 
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309. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka:  
 

2759. 2760. Trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tợ như 
mặt trời đang mọc lên, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng, đang đi 
vào bên trong khu rừng. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều ấy, 
tôi đã sanh lên nhàn cảnh.  
 

2761. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về đức Phật.  
 

2762. 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 Buddhasaññaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

310. Ký Sự về Trưởng Lão Pabbhāradāyaka:  
 

2763. Sườn núi đã được tôi làm sạch sẽ dành cho đức Thế Tôn 
Piyadassī. Và tôi đã bố trí lu nước cho việc sử dụng của vị (Phật) như 
thế ấy.  
 

2764. 2765. Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī, đã chú nguyện về 
việc ấy cho tôi rằng: “Tòa lâu đài ấy có một ngàn khu vực, có một trăm 
quả cầu tròn, được trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu 
lục, và châu báu không phải là ít sẽ được sanh lên (cho ngươi).” Sau 
khi dâng cúng vật thí là sườn núi, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp.  
 

2766. Trước đây 32 kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Susuddha, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

2767. 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 Pabbhāradāyaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Pabbhāradāyaka là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Tua nhụy, vật thơm, và vật thực, vị có sự suy tưởng về Giáo Pháp, và 
(cúng dường) bằng trái cây, niềm tịnh tín, và vị dâng cúng tu viện, lớp 
vữa tô, vị suy tưởng về đức Phật, và vị dâng cúng sườn núi; (tổng cộng) 
có năm mươi mốt câu kệ đã được thuật lại.  
 

Phẩm Padumakesariya là phẩm thứ ba mươi mốt. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Buddhasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật (buddha).” 
2 Pabbhāradāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) sườn núi (pabbhāra).” 




