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390. Pubbakammapilotikāpadānaṃ  
 

3341. Anotattasarāsanne ramaṇīye silātale,  
nānāratanapajjote nānāgandhavanantare.  

 

3342. Mahatā bhikkhusaṅghena pareto lokanāyako,  
āsīno vyākarī tattha pubbakammāni attano.  

 

3343. Suṇātha bhikkhavo mayhaṃ yaṃ kammaṃ pakataṃ mayā,  
pilotikassa1 kammassa buddhattepi vipaccati.2  

 

3344. Munāḷī3 nāmahaṃ dhutto pubbe aññāsu jātisu,  
paccekabuddhaṃ sarabhuṃ4 abbhācikkhiṃ adūsakaṃ.  

 

3345. Tena kammavipākena niraye saṃsariṃ ciraṃ,  
bahuvassasahassāni dukkhaṃ vedesiṃ vedanaṃ.  

 

3346. Tena kammāvasesena idha pacchimake bhave,  
abbhakkhānaṃ mayā laddhaṃ sundarikāya kāraṇā.  

 

3347. Sabbābhibhussa buddhassa nando nāmāsi sāvako,  
taṃ abbhakkhāya5 niraye ciraṃ saṃsaritaṃ mayā.  

 

3348. Dasavassasahassāni niraye saṃsariṃ ciraṃ,  
manussabhāvaṃ6 laddhāhaṃ abbhakkhānaṃ bahuṃ labhiṃ.  

 

3349. Tena kammāvasesena ciñcamānavikā mamaṃ,  
abbhakkhāsi7 abhūtena janakāyassa aggato.8  

 

3350. Brāhmaṇo sutavā āsiṃ ahaṃ sakkatapūjito,  
mahāvane pañcasate mante vācemi māṇave.  

 

3351. Tatthāgato isi bhīmo9 pañcabhiñño mahiddhiko,  
tañcāhamāgataṃ disvā abbhācikkhimadūsakaṃ.  

 

3352. Tatohaṃ avacaṃ sisse kāmabhogī ayaṃ isi,  
mayhampi bhāsamānassa10 anumodiṃsu māṇavā.  

 

3353. Tato māṇavakā sabbe bhikkhamānā11 kule kule,  
mahājanassa āhaṃsu kāmabhogī ayaṃ isi.  

                                                   
1 pilotiyassa - PTS.     7 abbhācikkhi - Ma, Syā. 
2  Suṇātha bhikkhave mayhaṃ kammaṃ pakataṃ mayā,  

ekaṃ araññikaṃ bhikkhuṃ disvā dinnaṃ pilotikaṃ.  
Patthitaṃ paṭhamaṃ buddhaṃ buddhattāya mayā tadā,  
pilotiyassa kammassa buddhattepivipaccati.  
Gopālako pure āsiṃ gāviṃ pājeti gocaraṃ,  
pivantiṃ udakaṃ āvilaṃ gāviṃ disvā nivārayiṃ.  
Tena kammavipākena idha pacchimake bhave,  
pipāsito yadicchakaṃ na hi pātuṃ labhāmahaṃ - Syā. 

3 punāli - Syā; munāli - PTS.    8 āgatā - Syā. 
4 surabhiṃ - Ma, Syā, PTS.    9 isībhimo - Syā; isigaṇo - PTS. 
5 taṃ abbhācikkhāya - Syā.    10 mayham vibhāsamānassa - PTS. 
6 manussalābhaṃ - Syā.     11 bhikkhamānaṃ - Ma. 
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390. Ký Sự tên Pubbakammapilotika:  
 
3341. Ở trong khu rừng có nhiều loại hương thơm ở gần hồ nước 
Anotatta, ở trên mặt phẳng của tảng núi đá đáng yêu được lấp lánh bởi 
nhiều loại châu ngọc.  
 
3342. Được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu đông đảo, đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian, ngồi ở tại nơi ấy, đã giảng giải về các việc làm quá khứ 
của bản thân:  
 
3343. “Này các tỳ khưu, hãy lắng nghe Ta. Nghiệp nào đã được tạo ra 
bởi Ta, nếu là nghiệp có sự liên quan thì cũng sẽ chín muồi cho dầu ở 
vào bản thể của vị Phật.  
  
3344. Trong những đời sống khác trước đây, Ta đã là kẻ vô lại tên 
Munāḷī. Ta đã vu cáo đức Phật Độc Giác Sarabhū, (Ngài là) vị không 
làm điều sái quấy.  
 
3345. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã luân hồi lâu dài ở địa 
ngục trong nhiều ngàn kiếp và đã nhận chịu cảm thọ khổ đau.  
 
3346. Do phần dư sót của nghiệp ấy, tại đây trong kiếp sống cuối 
cùng, Ta đã nhận lãnh sự vu cáo vì nguyên nhân của (nữ du sĩ ngoại 
đạo) Sundarikā.  
 
3347. Đức Phật Sabbābhibhū có vị Thinh Văn tên là Nanda. Do sự vu 
cáo vị (Thinh Văn) ấy, Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục.  
 
3348. Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục trong mười ngàn năm. Đạt 
được bản thể nhân loại, Ta đã nhận lãnh nhiều sự vu cáo.  
 
3349. Do phần dư sót của nghiệp ấy, nàng Ciñcamānavikā đã vu cáo 
Ta với sự không có thật ở trước đám đông dân chúng.  
 
3350. Ta đã là vị Bà-la-môn thông thái, được tôn vinh kính trọng. Ta 
đã chỉ dạy về chú thuật cho năm trăm người trai trẻ ở tại khu rừng 
lớn.  
 
3351. Vị ẩn sĩ Bhīma có năm thắng trí, có đại thần lực, đã đi đến nơi 
ấy. Và sau khi nhìn thấy vị ấy đi đến, Ta đã vu cáo vị không làm điều 
sái quấy.  
 
3352. Kế đó, Ta đã nói với các người học trò rằng: ‘Vị ẩn sĩ này có sự 
thọ hưởng dục lạc.’ Ngay trong khi Ta đang nói, các người trai trẻ đã 
vui thích theo.  
 
3353. Sau đó, tất cả các người trai trẻ, trong khi khất thực theo từng 
nhà, đã nói với đám đông dân chúng rằng: ‘Vị ẩn sĩ này có sự thọ 
hưởng dục lạc.’  
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3354. Tena kammavipākena pañca bhikkhusatā ime,  
abbhakkhānaṃ labhuṃ sabbe sundarikāya kāraṇā.  

 

3355. Vemātubhātaraṃ1 pubbe dhanahetu haniṃ ahaṃ,  
pakkhipiṃ giriduggasmiṃ2 silāya ca apiṃsayiṃ.  

 

3356. Tena kammavipākena devadatto silaṃ khipi,  
aṅguṭṭhaṃ piṃsayī pāde mama pāsāṇasakkharā.  

 

3357. Purehaṃ dārako hutvā kīḷamāno mahāpathe,  
paccekabuddhaṃ disvāna magge sakalikaṃ khipiṃ.3 

 

3358. Tena kammavipākena idha pacchimake bhave,  
vadhatthaṃ maṃ devadatto abhimāre4 payojayi.5  

 

3359. Hatthāroho pure āsiṃ paccekamunimuttamaṃ,  
piṇḍāya vicarantaṃ taṃ6 āsādesiṃ gajenahaṃ.  

 

3360. Tena kammavipākena bhanto nālāgirī gajo,  
giribbaje puravare dāruṇo maṃ upāgami.7 

 

3361. Rājāhaṃ patthivo8 āsiṃ sattinā9 purisaṃ10 haniṃ,  
tena kammavipākena niraye paccisaṃ bhūsaṃ.11  

 

3362. Kammuno tassa sesena idāni12 sakalaṃ mama,  
pāde chaviṃ pakopesi13 na hi kammaṃ vinassati.14  

 

3363. Ahaṃ kevaṭṭagāmasmiṃ ahuṃ kevaṭṭadārako,  
macchake ghātite15 disvā janayiṃ somanassakaṃ.  

 

3364. Tena kammavipākena sīsadukkhaṃ ahū mama,  
sabbe sakkā ca haññiṃsu16 yadā hani viḍūḍabho.17 

 

3365. Phussassāhaṃ pāvacane sāvake paribhāsayiṃ,  
yavaṃ khādatha bhuñjatha mā ca bhuñjatha sālayo.18 

 

3366. Tena kammavipākena temāsaṃ khāditaṃ yavaṃ,  
nimantito brāhmaṇena verañjāyaṃ vasiṃ19 tadā.  

 

3367. Nibbuddhe vattamānamhi mallaputtaṃ niheṭhayiṃ,20  
tena kammavipākena piṭṭhidukkhaṃ mamaṃ ahu.21  

                                                   
1 dvemātā bhātaro - PTS.    13 pakappesi - Ma. 
2 giridukkhesu - Syā, PTS.    14 panassati - PTS. 
3 dahiṃ - Syā, PTS.      15 macchopaghātake - Syā. 
4 atimāre - Syā.      16 sakkesu haññamānesu - Syā, PTS. 
5 payojayiṃ - Ma.     17 viṭatūbho - Ma; 
6 pi - Syā.          viṭṭubho - Syā; 
7 samupāgami - Syā, Ma.       viḍuḍabho - PTS. 
8 pattiko - Syā.     18 sāliyo - Syā, PTS, Sī Mu. 
9 sattiyā - Ma, Syā, PTS.     19 vasaṃ - Sī Mu. 
10 purise - Syā.      20 nisedhayiṃ - Syā, PTS. 
11 paccasiṃ bhusaṃ - PTS.    21 ahū mama - Ma;  
12 so dāni - Syā; c’ādiṇṇaṃ - PTS.       ahu mama - Syā, PTS.  
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3354. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, tất cả năm trăm vị tỳ khưu 
này đã gánh chịu sự vu cáo, vì nguyên nhân của (nữ du sĩ ngoại đạo) 
Sundarikā.  
 
3355. Trong thời quá khứ, vì nguyên nhân tài sản Ta đã giết chết 
người anh (em) trai khác mẹ (cùng cha). Ta đã xô vào hẻm núi hiểm 
trở và đã nghiền nát bằng tảng đá. 
 
3356. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Devadatta đã ném tảng đá và 
đã làm dập ngón cái ở bàn chân của Ta do mảnh vỡ của tảng đá.  
 
3357. Trước đây, Ta đã là đứa bé trai đang đùa giỡn ở con đường 
lớn. Sau khi nhìn thấy đức Phật Độc Giác, Ta đã ném đá vụn ở con 
đường (vào vị Phật ấy).  
 
3358. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, tại đây trong kiếp sống cuối 
cùng, Devadatta đã bố trí các sát thủ nhằm mục đích giết hại Ta.  
 
3359. Trước đây, Ta đã là kẻ cỡi voi. (Nhìn thấy) bậc Hiền Trí Độc 
Giác tối thượng đang đi đó đây để khất thực, Ta đã dùng con voi công 
kích vị ấy.  
 
3360. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, ở trong kinh thành Giribbaja 
con voi Nālāgirī quẩn trí hung hãn đã tiến gần đến Ta.  
 
3361. Ta đã là đức vua, người trị vì. Ta đã giết chết người đàn ông 
bằng cây thương. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã bị nung nấu 
ở địa ngục một cách dữ dội.  
 
3362. Do phần dư sót của nghiệp ấy, giờ đây toàn bộ lớp da ở bàn 
chân của Ta đã gây khó chịu, bởi vì nghiệp không bị tiêu hoại.  
 
3363. Ta đã là đứa trẻ đánh cá ở trong ngôi làng của các ngư phủ. 
Sau khi nhìn thấy các con cá bị giết chết, Ta đã sanh tâm vui mừng.  
 
3364. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, đã có sự đau nhức ở đầu của 
Ta. Và khi Viḍūdabha nổi loạn, tất cả dòng tộc Sakya (Thích Ca) đã bị 
giết chết.  
 
3365. Vào thời Giáo Pháp của (đức Phật) Phussa, Ta đã quở mắng các 
vị Thinh Văn rằng: ‘Các ngươi hãy nhai, hãy ăn lúa mạch, và chớ có 
ăn cơm gạo sālī.’ 
 
3366. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã (phải) ăn lúa mạch ba 
tháng. Khi ấy, được vị Bà-la-môn thỉnh mời, Ta đã cư ngụ ở Verañjā. 
 
3367. Khi cuộc đấu vật đang được diễn tiến, Ta đã đánh gục người 
con trai dòng Malla. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, đã có sự đau 
nhức ở lưng của Ta.  
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3368. Tikicchako ahaṃ āsiṃ seṭṭhiputtaṃ virecayiṃ,  
tena kammavipākena hoti pakkhandikā1 mama.  

 

3369. Avacāhaṃ jotipālo sugataṃ kassapaṃ tadā,  
kuto nu bodhi muṇḍassa bodhi paramadullabhā.  

 

3370. Tena kammavipākena acariṃ dukkaraṃ bahuṃ,  
chabbassānuruvelāyaṃ tato bodhimapāpuṇiṃ.  

 

3371. Nāhaṃ etena maggena pāpuṇiṃ bodhimuttamaṃ,  
kummaggena gavesissaṃ pubbakammena vārito.2  

 

3372. Puññapāpaparikkhīṇo sabbasantāpavajjito,  
asoko anupāyāso nibbāyissamanāsavo.  

 

3373. Evaṃ jino viyākāsi bhikkhusaṅghassa aggato,3  
sabbābhiññābalappatto anotatte mahāsare.  

 

Itthaṃ sudaṃ bhagavā attano pubbacaritaṃ 
pubbakammapilotikaṃ4 nāma dhammapariyāyaṃ5 abhāsi.  
 

Pubbakammapilotikaṃ nāma buddhāpadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Avaṇṭaṃ labujañceva udumbarapilakkhu ca,  
phāru valli ca kādalī panaso koṭivīsako.  
Pubbakammapiloti ca apadānaṃ mahesino,  
gāthāyo ekanavuti gaṇitāyo vibhāvihi.  
 

Avaṇṭaphalavaggo ekūnacattālīsatimo. 
 

(Cuddasamaṃ bhāṇavāraṃ). 
 

--ooOoo-- 
 

XL. PIḶINDIVACCHAVAGGO 
   

391. Piḷindivacchattherāpadānaṃ  
 

3374. Nagare haṃsavatiyā āsiṃ dovāriko ahaṃ,  
akkhobhaṃ6 amitaṃ bhogaṃ ghare sannicitaṃ mama.  

 

3375. Raho gato nisīditvā sampahaṃsitvā7 mānasaṃ,  
nisajja pāsādavare evaṃ cintesahaṃ tadā.  

 

3376. Bahū me ’dhigatā bhogā8 phītaṃ antepuraṃ mama,  
rājāpi sannimantesi9 ānando paṭhavissaro.10 

                                                   
1 pakkhandikaṃ - Syā.     6 akkhobbhaṃ - Syā. 
2 codito - Syā; kārito - PTS.    7 pahaṃsitvāna - Ma, Syā.  
3 atthato - Syā.      8 bahū meva gatā bhogā - Syā. 
4 kammapilotikaṃ - Ma.     9 rājāpi maṃ nimantesi - Syā. 
5 buddhāpadānadhammapariyāyaṃ - Ma. 10 puthuvissaro - PTS. 
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3368. Ta đã là người thầy thuốc. Ta đã cho người con trai nhà triệu 
phú thuốc xổ. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta có bệnh tiêu chảy. 
3369. Lúc bấy giờ, Ta đã là Jotipāla. Ta đã nói với đấng Thiện Thệ 
Kassapa rằng: ‘Giác Ngộ là sự đạt được vô cùng khó khăn, do đâu sự 
Giác Ngộ lại có cho kẻ cạo đầu?’  
3370. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã thực hành nhiều việc 
làm khó khăn trong sáu năm ở Uruvelā, sau đó Ta đã đạt được quả vị 
Giác Ngộ.  
3371. Ta đã không đạt được quả vị Giác Ngộ tối thượng bằng con 
đường (Trung Đạo) này. Bị ngăn cản bởi nghiệp quá khứ, Ta đã tầm 
cầu đạo lộ sai trái (khổ hạnh).  
3372. Ta có sự chấm dứt về phước và tội, Ta đã tránh xa mọi điều bực 
bội, Ta không sầu muộn, không đau buồn, Ta sẽ Niết Bàn, không còn 
lậu hoặc.”  
3373. Đấng Chiến Thắng, vị đã đạt được toàn bộ năng lực của các thắng 
trí, ở trước Hội Chúng tỳ khưu, tại hồ nước lớn Anotatta, đã giảng giải 
như thế.   

Đức Thế Tôn đã nói về bài giảng Giáo Pháp tên Pubbakamma-
pilotika1 đề cập đến hành động trong quá khứ của bản thân như thế ấy. 
 

Ký sự về Phật Toàn Giác tên Pubbakammapilotika  
là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Trái cây avaṇṭa, luôn cả trái bánh mì, trái sung, và trái pilakkha, trái 
cây phārusa, trái cây valli, và vị có trái chuối, trái mít, vị Koṭivīsa, và ký 
sự tên “Pubbakammapiloti” của bậc Đại Ẩn Sĩ; (tổng cộng) có chín 
mươi mốt câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí.  
 

Phẩm Avaṇṭaphala là phẩm thứ ba mươi chín. 
 

(Tụng phẩm thứ mười bốn). 
 

--ooOoo-- 
 

XL. PHẨM PIḶINDIVACCHA: 
 

391. Ký Sự về Trưởng Lão Piḷindivaccha:  
 

3374. Tôi đã là người gác cổng ở thành phố Haṃsavatī. Của cải đã được 
tích lũy trong nhà của tôi là không bị suy suyển, không thể đo lường.  
3375. Sau khi đi đến nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống, tôi đã được vui vẻ tâm 
trí. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, khi ấy tôi đã suy 
nghĩ như vầy:   
3376. “Ta đã đạt được nhiều của cải, nội phòng của ta là trù phú. 
Ngay cả đức vua Ānanda, vị chúa tể trái đất, cũng đã thỉnh mời (ta).  

                                                   
1 Pubbakammapilotika tạm dịch là sự việc có liên quan (pilotika) nghiệp (kamma) 
quá khứ (pubba).  
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3377. Ayañca buddho uppanno adhiccuppattiko muni,  
saṃvijjanti ca me bhogā dānaṃ dassāmi satthuno.  

 

3378. Padumena1 rājaputtena dinnaṃ dānavaraṃ jine,  
hatthināge ca pallaṅke apassenañc’ anappakaṃ.  

 

3379. Ahampi dānaṃ dassāmi saṅghe gaṇavaruttame,2  
adinnapubbamaññesaṃ3 bhavissaṃ ādikammiko.  

 

3380. Cintetvāhaṃ bahuvidhaṃ yāge yassa sukhaṃ phalaṃ,  
parikkhāradānamaddakkhiṃ mama saṅkappapūraṇaṃ.  

 

3381. Parikkhārāni dassāmi saṅghe gaṇavaruttame,2  
adinnapubbamaññesaṃ bhavissaṃ ādikammiko.  

 

3382. Naḷakāre upāgamma chattaṃ kāresiṃ tāvade,  
chattasatasahassāni ekato sannipātayiṃ.  

 

3383. Dussasatasahassāni ekato sannipātayiṃ,  
pattasatasahassāni ekato sannipātayiṃ.  

 

3384. Vāsiyo satthake cāpi sūciyo nakhachedake,4  
heṭṭhāchatte laggāpesiṃ5 kāretvā tadanucchave.  

 

3385. Vidhūpane tālavaṇṭe6 morahatthe ca cāmare,  
parissāvane teladhare7 kārayiṃ tadanucchave.  

 

3386. Sūcighare aṃsabandhe8 athopi kāyabandhane,  
ādhārake ca sukate kārayiṃ tadanucchave.  

 

3387. Paribhogabhājane ca athopi lohathālake,  
bhesajje9 pūrayitvāna heṭṭhāchatte ṭhapesahaṃ.  

 

3388. Vacaṃ usīraṃ laṭṭhimadhuṃ pipphalī maricāni ca,  
harītakiṃ siṅgiveraṃ10 sabbaṃ pūresiṃ11 bhājane.  

 

3389. Upāhano12 pādukāyo atho udakapuñchane,                    
kattaradaṇḍe sukate kārayiṃ tadanucchave.  

 

3390. Osadhañjananāḷī ca13 salākā dhammakuttarā,  
kuñcikā pañcavaṇṇehi sibbite kuñcikāghare.  

 

3391. Āyoge dhūmanette ca athopi dīpadhārake,  
tumbake ca karaṇḍe ca kārayiṃ tadanucchave.  

                                                   
1 padume - PTS.           8 aṃsabaddhe - Ma, PTS.  
2 guṇavaruttame - PTS.     9 bhesajjaṃ - PTS. 
3 adinnapubbaṃ dānavaraṃ - Syā, PTS.   10 siṅgīveraṃ - Ma. 
4 nakhachedane - Ma, Syā, PTS.   11 pūresi - Ma, Syā, PTS. 
5 ṭhapāpesiṃ - Ma, Syā.    12 upāhanā - Ma, Syā, PTS. 
6 tālapaṇṇe - Syā.          13 osadhaṃ añjanāpi ca - Syā;   
7 teladhāre - Ma, Syā, PTS.         osadhaṃ jananāliṃ ca - PTS. 
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3377. Và đức Phật này đã hiện khởi. Bậc Hiền Trí là hiện tượng hiếm 
hoi. Và của cải của ta được biết đến, ta sẽ dâng cúng vật thí đến bậc 
Đạo Sư.  
 

3378. Vật thí cao quý đã được vương tử Paduma dâng cúng đến đấng 
Chiến Thắng là các con long tượng cùng với các ghế bành, và sự ủng 
hộ không phải là ít ỏi.  
 

3379. Ta cũng sẽ dâng cúng vật thí chưa được những người khác 
dâng cúng trước đây đến Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng. Ta 
sẽ là người làm đầu tiên.”  
 

3380. Sau khi suy nghĩ về quả báu hạnh phúc ở sự cống hiến của việc ấy 
theo nhiều cách, tôi đã nhìn thấy sự dâng cúng vật dụng là đáp ứng 
được ý định của tôi.  
 

3381. “Ta sẽ dâng cúng các loại vật dụng chưa được những người 
khác dâng cúng trước đây đến Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng. 
Ta sẽ là người làm đầu tiên.”  
 

3382. Ngay lập tức tôi đã đi đến các người làm nghề tre và đã bảo làm 
lọng che. Tôi đã tập trung một trăm ngàn chiếc lọng che thành một 
đống.  
 

3383. Tôi đã tập trung một trăm ngàn tấm vải thành một đống. Tôi đã 
tập trung một trăm ngàn bình bát thành một đống.  
 

3384. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các chiếc búa nhỏ, các con 
dao nhỏ, và luôn cả các kim khâu, các đồ cắt móng, rồi đã cho treo 
chúng ở bên dưới chiếc lọng che.  
 

3385. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các cây quạt gió, các cây quạt 
lá cọ, các quạt lông chim công, các quạt đuôi bò rừng, các đồ lọc nước, 
và các vật đựng dầu.  
 

3386. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các hộp đựng kim, các dây 
đeo ở vai, luôn cả các dây buộc thân, và các chân kê (bình bát) đã được 
làm khéo léo. 
 

3387. Tôi đã chứa đầy các chậu đựng vật dụng và luôn cả các tô nhỏ 
bằng đồng với thuốc men, rồi đã đặt chúng ở bên dưới chiếc lọng che.  
 

3388. Tôi đã chứa đầy các chậu với mọi thứ như là rễ cây, cỏ usīra, mật 
mía, trái tiêu dài, các hạt tiêu, trái harītakī, củ gừng.  
 

3389. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các đôi dép, các đôi giày, các 
vật lau khô nước, các cây gậy chống được làm khéo léo.  
 

3390. (Tôi đã bảo làm) các ống thuốc bôi, các que bôi thuốc, các bình 
lọc nước, các chìa khóa, các túi đựng chìa khóa được thêu với năm loại 
màu sắc.  
 

3391. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các vải băng bó, các ống dẫn 
khói, và luôn cả các chân đèn, các vật đo lường, và các hòm nhỏ.  



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 1              Piḷindivacchavaggo 

 556

3392. Saṇḍāse pipphale ceva athopi malahārake,1  
bhesajjathavike ceva kārayiṃ tadanucchave.  

 

3393. Āsandiyo pīṭhake ca pallaṅke caturomaye,  
tadanucchave kārayitvā heṭṭhāchatte ṭhapesahaṃ.  

 

3394. Uṇṇābhisī tūlabhisī athopi pīṭhikābhisī,2  
bimbohane3 ca sukate kārayiṃ tadanucchave.  

 

3395. Kuruvinde madhusitthe telaṃ hatthappatāpakaṃ,  
sipāṭī phalake sūci4 mañcamattharaṇena ca.  

 

3396. Senāsane pādapuñche sayanāsanadaṇḍake,  
dantapoṇe ca āṭalī5 sīsālepanagandhake.  

 

3397. Araṇī palālapīṭhe6 ca pattapidhānathālake,7  
udakassa kaṭacchū ca cuṇṇakaṃ rajanammaṇaṃ.8 

 

3398. Sammajjanaṃ9 udapattaṃ10 tathā vassikasāṭikaṃ,  
nisīdanaṃ kaṇḍuchādī atha antaravāsakaṃ.  

 

3399. Uttarāsaṅgasaṅghāṭī natthukaṃ mukhasodhanaṃ,  
bilaṅgaloṇaṃ pahūtaṃ11 ca madhuñca dadhipānakaṃ.  

 

3400. Dhūpaṃ12 sitthaṃ pilotiñca mukhapuñchanasuttakaṃ,  
dātabbaṃ nāma yaṃ atthi yaṃ ca kappati satthuno.  

 

3401. Sabbametaṃ samānetvā ānandaṃ upasaṅkamiṃ,  
upasaṅkamma rājānaṃ janetāraṃ mahesino,13  
sirasā abhivādetvā idaṃ vacanamabraviṃ:  

 

3402. Ekato jātasaṃvaddhā ubhinnaṃ ekato manaṃ,14  
sādhāraṇā sukhadukkhe ubho ca anuvattakā.  

 

3403. Atthi cetasikaṃ dukkhaṃ tavādheyyaṃ arindama,  
yadi sakkosi taṃ dukkhaṃ vinodeyyāsi khattiya.  

 

3404. Tava dukkhaṃ mamaṃ15 dukkhaṃ ubhinnaṃ ekato manaṃ,16  
niṭṭhitanti vijānāhi mamādheyyaṃ17 sace tuvaṃ.  

 

3405. Jānāhi me mahārāja dukkhaṃ me dubbinodayaṃ,  
pahū samāno18 gajjassu ekaṃ19 te duccajaṃ varaṃ.20  

                                                   
1 malahārino - Syā.     11 bhūtaṃ - PTS. 
2 pīṭhakābhisiṃ - Syā.    12 pupphasitthaṃ - Syā, PTS. 
3 bibbohane - Syā.     13 mahāyasaṃ - Syā, PTS;  
4 siveṭiphalakaṃ suciṃ - Syā.        mahesinaṃ - Sī Mu. 
5 kathaliṃ - Syā; pāṭalī - PTS.    14 yaso - Syā; yasaṃ - PTS. 
6 phalapīṭhe - Ma, Syā.    15 mama - Ma, Syā, PTS. 
7 dhānadhārake - PTS.      16 mano - Ma.   17 vijānāsi taṃ moceyya - Syā. 
8 rajanambaṇaṃ - Ma, Syā.   18 bahuṃ samāno - Syā;  
9 sammuñjanaṃ - Syā.        bahussamāno - PTS.  
10 udavatthaṃ - Syā, PTS.    19 etaṃ - Syā, PTS.  20 dhanaṃ - Syā, PTS.  
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3392. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các kẹp gắp, các cây kéo, rồi 
các vật hốt rác, và luôn cả các túi đựng thuốc men.  
 

3393. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các ghế dài, các ghế đẩu, và 
các ghế bành bằng bốn vật liệu 1 và đã xếp đặt ở bên dưới chiếc lọng 
che. 
 

3394. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các tấm nệm lông cừu, các 
tấm nệm bông gòn, luôn cả các tấm nệm ở ghế đẩu, và các chiếc gối đã 
được làm khéo léo.  
 

3395. (Tôi đã bảo làm) các vật kỳ cọ, các loại sáp ong, dầu ăn, lò sưởi 
ấm tay, hộp đựng, các tấm ván, kim khâu, cùng với tấm trải giường.  
 

3396. (Tôi đã bảo làm) các chỗ nằm ngồi, các thảm chùi chân, các gậy 
chống ở giường ghế, các vật chà răng và tăm xỉa răng, các dầu thơm bôi 
ở đầu.  
 

3397. (Tôi đã bảo làm) các vật tạo ra lửa, các ghế rơm, các nắp bình bát 
và các tô nhỏ, các vá múc nước, bột tắm, và chậu nhuộm.  
 

3398. (Tôi đã bảo làm) cái chổi, bể nước, tương tợ như thế là vải choàng 
tắm mưa, tấm lót ngồi, vải đắp ghẻ, và y nội.  
 

3399. (Tôi đã bảo làm) thượng y và y hai lớp, dụng cụ xông mũi, đồ làm 
sạch miệng, nhiều giấm chua và muối, mật ong và thức uống từ sữa 
chua.  
 

3400. (Tôi đã bảo làm) nhang thơm, sáp ong, vải vụn, khăn lau mặt, chỉ 
sợi, bất cứ vật gì được gọi là vật có thể dâng cúng, và bất cứ vật gì thích 
hợp đối với bậc Đạo Sư.  
 

3401. Sau khi tập hợp mọi thứ này lại, tôi đã đi đến gặp đức vua 
Ānanda. Sau khi đã gặp bậc sanh thành của vị Đại Ẩn Sĩ, tôi đã đê đầu 
đảnh lễ và đã nói lời nói này:  
 

3402. “(Chúng ta) đã được sanh ra và lớn lên cùng nhau, tâm ý của cả 
hai là tương đồng, có sự chia sẻ sướng khổ, và cả hai có cùng chí 
hướng.  
 

3403. Tâu vị cảm hóa kẻ thù địch, (thần) có nỗi khổ trong tâm có liên 
quan đến bệ hạ. Tâu vị Sát-đế-lỵ, nếu bệ hạ có khả năng xin bệ hạ hãy 
dẹp tan nỗi khổ ấy.”  
 

3404. “Nỗi khổ của ngươi là nỗi khổ của trẫm, tâm ý của cả hai là 
tương đồng. Nếu là việc có liên quan đến trẫm thì ngươi hãy nhận 
biết rằng: ‘Việc đã được hoàn tất.’” 
 

3405. “Tâu đại vương, xin bệ hạ hiểu cho thần, nỗi khổ của thần là 
khó mà dẹp tan. Trong khi có thể, xin bệ hạ hãy tuyên bố rằng có một 
vật quý giá mà bệ hạ khó từ bỏ được.”  

                                                   
1 Bốn loại vật liệu là vàng, ngọc ma-ni, ngọc pha-lê, và hồng ngọc (Ap. tập 2, câu kệ 
4760, 5368, 6397; Ap. tập 3, câu kệ 174).  
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3406. Yāvatā vijitaṃ1 atthi yāvatā mama jīvitaṃ,  
etehi yadi te attho dassāmi avikampito.  

 
3407. Gajjitaṃ kho tayā deva micchā taṃ bahugajjitaṃ,  

jānissāmi tuvaṃ ajja sabbadhamme patiṭṭhitaṃ.  
 
3408. Atibāḷhaṃ nipīḷesi dadamānassa me sato,  

kinte me pīḷitenattho2 patthitaṃ te kathehi me.  
 
3409. Icchāmahaṃ mahārāja buddhaseṭṭhamanuttaraṃ,  

bhojayissāmi sambuddhaṃ vajjaṃ me māhu jīvitaṃ.3  
 
3410. Aññaṃ tehaṃ varaṃ dammi mā yācittho tathāgataṃ,4  

adeyyo kassaci buddho maṇijotiraso yathā.  
 
3411. Nanu te gajjitaṃ deva yāva jīvitamattano,5  

jīvitaṃ dadamānena yuttaṃ dātuṃ tathāgataṃ.  
 
3412. Ṭhapanīyo mahāvīro adeyyo kassaci jino,  

na me paṭissuto buddho varassu amitaṃ dhanaṃ.  
 
3413. Vinicchayaṃ pāpuṇāma pucchissāma vinicchaye,  

yathāsantaṃ6 kathessanti paṭipucchāma taṃ tathā.  
 
3414. Rañño hatthe gahetvāna agamāsiṃ vinicchayaṃ,  

parato7 akkhadassānaṃ idaṃ vacanamabraviṃ.  
 
3415. Suṇantu me akkhadassā jīvitampi pavārayī,8  

na kiñci ṭhapayitvāna rājā varamadāsi me.9  
 
3416. Tassa me varadinnassa buddhaseṭṭhaṃ variṃ ahaṃ,  

sudinno hoti me buddho athavā10 saṃsayaṃ mama.  
 
3417. Sossāma tava vacanaṃ bhūmipālassa rājino,  

ubhinnaṃ vacanaṃ sutvā chindissāmettha saṃsayaṃ.  
 
3418. Sabbaṃ deva tayā dinnaṃ imassa sabbagāhikaṃ,11  

na kiñci ṭhapayitvāna jīvitampi pavārayī.  

                                                   
1 vijite - Syā.      6 yathāsaṇṭhaṃ - Ma;  
2 sallapitenattho - Syā;        yathāsaṇhaṃ - Syā, PTS. 
   palapite n’ attho - PTS.    7 purato - Ma, Syā, PTS.  
3 p’ āhu jīvitaṃ - PTS.    8 rājā varamadāsi me - Ma, Syā, PTS. 
4 ayācito tathāgato - Syā;    9 jīvitampi pavārayi - Ma, Syā, PTS. 
   ayācittho tathāgataṃ - PTS.   10 chindatha - Ma, Syā. 
5 jīvitamatthikaṃ - Syā, PTS.   11 sabbagāhitaṃ - Syā.    
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3406. “Cho dù là vương quốc, cho đến sanh mạng của trẫm, nếu có sự 
lợi ích cho ngươi với những vật này, thì trẫm sẽ ban cho, không ngần 
ngại.”  
 

3407. “Tâu bệ hạ, quả nhiên bệ hạ đã tuyên bố. (Tuy nhiên) điều ấy đã 
được nhiều người tuyên bố một cách xằng bậy. Hôm nay thần sẽ biết 
rằng bệ hạ có được cương quyết trong mọi vấn đề (hay không?).”  
 

3408. “Ngươi đã ép buộc trẫm quá đáng trong khi trẫm đang ban 
phát cho ngươi. Ngươi được lợi ích gì với việc đã ép buộc trẫm? 
Ngươi hãy nói cho trẫm điều đã được ngươi mong mỏi.” 
 

3409. “Tâu đại vương, thần ao ước đức Phật tối thượng, đấng Vô 
Thượng. Thần sẽ chăm lo bữa ăn đến bậc Toàn Giác, xin chớ để cho 
cuộc sống của thần trở thành tội lỗi.”  
 

3410. “Trẫm sẽ ban cho ngươi điều ân huệ khác, chớ cầu xin (trẫm về) 
đức Như Lai. Đức Phật tợ như viên ngọc ma-ni như ý, không thể ban 
tặng cho bất cứ ai.”  
 

3411. “Tâu bệ hạ, phải chăng điều đã được ngài tuyên bố là (sẽ ban 
tặng) ngay cả sanh mạng của chính mình? Đúng ra nên ban tặng đức 
Như Lai hơn là bố thí sanh mạng.”  
 

3412. “Bậc Đại Hùng nên được đặt riêng, đấng Chiến Thắng không 
thể ban tặng cho bất cứ ai, đức Phật sẽ không được trẫm đồng ý. 
Ngươi hãy chọn lấy tài sản vô hạn lượng đi.”  
 

3413. “Chúng ta hãy tìm đến sự phân xử, chúng ta sẽ hỏi các vị quan 
tòa. Chúng ta hãy tranh cãi về vấn đề ấy theo cách thức mà họ sẽ giải 
bày.”  
 

3414. Tôi đã nắm lấy tay của đức vua rồi đã đi đến tòa án. Trước các vị 
quan phán xử, tôi đã nói lời nói này:  
 

3415. “Xin các quan phán xử hãy lắng nghe tôi. Đức vua đã ban cho 
tôi điều ân huệ, không loại trừ bất cứ vật gì, ngài cũng đã ban luôn cả 
sanh mạng nữa. 
 

3416. Khi ngài đã ban điều ân huệ cho tôi, tôi đã cầu xin đức Phật tối 
thượng. (Như vậy) đức Phật là đã được ban cho tôi một cách tốt đẹp, 
hay là tôi còn có điều nghi ngờ?”  
 

3417. “Chúng tôi sẽ lắng nghe lời nói của ngươi và của đức vua là vị 
hộ trì xứ sở. Sau khi lắng nghe lời nói của cả hai, chúng tôi sẽ chặt đứt 
điều nghi hoặc ở tại nơi đây.”  
 

3418. “Tâu bệ hạ, có phải ngài đã ban cho tất cả mọi thứ thuộc quyền 
sở hữu đến người này, và cũng đã ban luôn cả sanh mạng nữa, không 
loại trừ bất cứ vật gì?” 
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3419. Kicchappattova hutvāna yācī varamanuttaraṃ,1  
imaṃ sudukkhitaṃ ñatvā adāsiṃ sabbagāhikaṃ.2  

 
3420. Parājayo tavaṃ3 deva assa deyyo tathāgato,  

ubhinnaṃ saṃsayo chinno yathāsantamhi4 tiṭṭhatha.  
 
3421. Rājā tattheva ṭhatvāna akkhadassetadabravi,  

sammā mayhampi deyyātha puna buddhaṃ labhāmahaṃ.  
 
3422. Pūretvā tava saṅkappaṃ bhojayitvā tathāgataṃ,  

puna deyyāsi sambuddhaṃ ānandassa yasassino.  
 
3423. Akkhadasse ’bhivādetvā ānandañcāpi5 khattiyaṃ,  

tuṭṭho pamudito hutvā sambuddhamupasaṅkamiṃ.  
 
3424. Upasaṅkamma sambuddhaṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ,  

sirasā abhivādetvā idaṃ vacanamabraviṃ.  
 
3425. Vasīsatasahassehi adhivāsehi cakkhuma,6  

hāsayanto mamaṃ cittaṃ7 nivesanamupehi me.  
 
3426. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  

mama saṅkappamaññāya adhivāsesi cakkhumā.  
 
3427. Adhivāsanamaññāya abhivādiya satthuno,  

haṭṭho udaggacittohaṃ nivesanamupāgamiṃ.  
 
3428. Mittāmacce samānetvā idaṃ vacanamabraviṃ,  

sudullabho mayā laddho maṇi jotiraso yathā.  
 
3429. Kena taṃ pūjayissāma8 appameyyo anūpamo,  

atulo asamo dhīro9 jino appaṭipuggalo.  
 
3430. Tathā ’samasamo ceva adutiyo narāsabho,  

dukkaraṃ adhikāraṃ hi buddhānucchavikaṃ mayā.10  
 
3431. Nānāpupphe samānetvā karoma pupphamaṇḍapaṃ,  

buddhānucchavikaṃ etaṃ sabbapūjā bhavissati.  

                                                   
1 yāvajīvamanuttaraṃ - Syā.     6 cakkhumā - Syā, PTS. 
2 sabbagāhitaṃ - Syā.      7 mama cittaṃ - Ma, Syā. 
3 tuvaṃ - Ma, Syā.      8 pūjayissāmi - Syā.    
4 yathāsaṇṭhamhi - Ma, Syā, PTS.   9 vīro - PTS. 
5 ānandampi - Syā.      10 tayā - PTS. 
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3419. “Chính vì bị lâm vào tình cảnh khó khăn, (người này) đã cầu xin 
điều ân huệ vô thượng. Sau khi biết được người này vô cùng đau khổ, 
trẫm đã ban cho mọi thứ thuộc quyền sở hữu.” 
 
3420. “Tâu bệ hạ, phần thua là thuộc về ngài, đức Như Lai nên được 
ban cho người này. Sự nghi hoặc của hai vị đã được chặt đứt, xin hai 
vị hãy duy trì đúng theo sự việc.”  
 
3421. Đứng ngay tại nơi ấy, đức vua đã nói điều này với vị quan phán 
xử: “Này các hiền thần, nếu các ngươi cũng có thể ban cho trẫm (điều 
ân huệ) thì trẫm (sẽ) nhận lại đức Phật.”  
 
3422. “Sau khi đã làm tròn đủ ý định của ngươi, sau khi đã chăm lo 
bữa ăn cho đức Như Lai, ngươi nên giao lại bậc Toàn Giác cho vị có 
danh vọng lớn lao Ānanda.”  
 
3423. Sau khi đảnh lễ các vị quan phán xử và cả vị Sát-đế-lỵ Ānanda 
nữa, tôi đã trở nên hớn hở vui mừng và đã đi đến gặp đấng Toàn Giác.  
 
3424. Sau khi đã đi đến gặp đấng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, tôi đã đê đầu đảnh lễ và đã nói lời nói này:  
 
3425. “Bạch đấng Hữu Nhãn, xin Ngài hãy nhận lời cùng với một 
trăm ngàn vị có năng lực. Ngài đang đem lại nỗi vui mừng cho tâm 
của con, xin Ngài hãy ngự đến căn nhà của con.” 
 
3426. Biết được ý định của tôi, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, 
vị thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Hữu Nhãn, đã nhận lời.  
 
3427. Sau khi biết được sự nhận lời (của đức Phật), tôi đã đảnh lễ bậc 
Đạo Sư. Trở nên mừng rỡ, có tâm phấn chấn, tôi đã đi về nhà.  
 
3428. Sau khi triệu tập lại bạn bè và các viên quan lại, tôi đã nói lời nói 
này: “Tôi đã đạt được sự thành tựu vô cùng khó khăn, giống như (đã 
đạt được) viên ngọc ma-ni như ý.  
 
3429. Ngài là đấng Vô Lượng, Vô Song, là bậc Trí Tuệ không người 
tương đương, không kẻ sánh bằng, là đấng Chiến Thắng không người 
đối thủ, chúng ta sẽ cúng dường Ngài bằng vật gì? 
 
3430. Tương tợ như vậy, đấng Nhân Ngưu chính là vị tương đương 
với bậc không thể sánh bằng, không có người thứ hai, vì thế hành 
động hướng thượng xứng đáng với đức Phật là việc làm khó khăn đối 
với tôi.  
 
3431. Chúng ta hãy thu thập những bông hoa khác loại và hãy thực 
hiện mái che bằng bông hoa; mọi sự cúng dường này sẽ là xứng đáng 
với đức Phật.”  



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 1              Piḷindivacchavaggo 

 562

3432. Uppalaṃ padumaṃ cāpi1 vassikaṃ adhimuttakaṃ,2  
campakaṃ nāgapupphañca maṇḍapaṃ kārayiṃ ahaṃ.  

 

3433. Satāsanasahassāni chattacchāyāya paññapiṃ,  
pacchimaṃ āsanaṃ mayhaṃ adhikaṃ satamagghati.  

 

3434. Satāsanasahassāni chattacchāyāya paññapiṃ,  
paṭiyādetvā annapānaṃ kālamārocayiṃ ahaṃ.  

 

3435. Ārocitamhi kālamhi padumuttaro mahāmuni,  
vasī satasahassehi nivesanamupesi me.  

 

3436. Dhārentamuparicchatte3 suphullapupphamaṇḍape,  
vasīsatasahassehi nisīdi purisuttamo.  

 

3437. Chattasatasahassāni satasahassamāsanaṃ,  
kappiyaṃ anavajjañca paṭigaṇhāhi cakkhuma.4  

 

3438. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
mamaṃ tāretukāmo so sampaṭicchi mahāmuni.  

 

3439. Bhikkhuno ekamekassa paccekaṃ pattadāsahaṃ,  
jahiṃsu pubbakaṃ5 pattaṃ lohapattamadhārayuṃ.  

 

3440. Sattarattindivaṃ buddho nisīdi pupphamaṇḍape,  
bodhayanto bahū satte dhammacakkaṃ pavattayī.  

 

3441. Dhammacakkaṃ pavattente6 heṭṭhato pupphamaṇḍape,  
cullāsītisahassānaṃ dhammābhisamayo ahu.  

 

3442. Sattame divase patte padumuttaro mahāmuni,  
chattacchāyāya māsīno7 imā gāthā abhāsatha:  

 

3443. “Anūnakaṃ dānavaraṃ yo me pādāsi māṇavo,  
tamahaṃ kittayissāmi suṇotha mama bhāsato.  

 

3444. Hatthī assā rathā pattī senā ca caturaṅginī,  
parivāressant’ imaṃ8 niccaṃ sabbadānassidaṃ phalaṃ.  

 

3445. Hatthiyānaṃ assayānaṃ sivikā sandamānikā,9  
upaṭṭhissant’ imaṃ8 niccaṃ sabbadānassidaṃ phalaṃ.  

 

3446. Saṭṭhirathasahassāni sabbālaṅkārabhūsitā,  
parivāressant’ imaṃ8 niccaṃ sabbadānassidaṃ phalaṃ.  

 

3447. Saṭṭhituriyasahassāni10 bheriyo samalaṅkatā,  
vajjayissant’ imaṃ8 niccaṃ sabbadānassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 vāpi - Ma, Syā.    6 pavattento - Ma, Syā, PTS.  
2 atimuttakaṃ - PTS.    7 nisinno - Syā.  8 taṃ - Syā. 
3 uparicchattaṃ - Ma, PTS.  9 sivikaṃ sandamānikaṃ - Syā, PTS. 
4 cakkhumā - Syā, PTS.    10 saṭṭhitūriyasahassāni - Ma. 
5 sumbhakaṃ - Ma; sambhataṃ - Syā; pupphakaṃ - PTS.   
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3432. Tôi đã cho thực hiện mái che bằng hoa sen xanh, luôn cả hoa sen 
hồng, hoa vassika, hoa adhimuttaka, hoa campaka, và hoa nāga.  
 

3433. Tôi đã sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngồi ở bóng râm của các chiếc 
lọng che. Chỗ ngồi cuối cùng dành cho tôi trị giá hơn một trăm (đồng 
tiền).  
 

3434. Tôi đã sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngồi ở bóng râm của các chiếc 
lọng che. Sau khi cho chuẩn bị cơm nước, tôi đã thông báo về thời 
điểm.  
 

3435. Khi thời điểm đã được thông báo, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara 
cùng với một trăm ngàn vị có năng lực đã đi đến căn nhà của tôi.  
 

3436. Cùng với một trăm ngàn vị có năng lực, đấng Tối Thượng Nhân 
đã ngồi xuống (chỗ ngồi) có chiếc lọng che đang được duy trì ở phía bên 
trên, ở mái che làm bằng bông hoa khéo được nở rộ. 
 

3437. “Bạch đấng Hữu Nhãn, xin Ngài hãy thọ nhận một trăm ngàn 
chiếc lọng che, một trăm ngàn chỗ ngồi đúng phép tắc và không phạm 
sai trái.”  
 

3438. Có ý định giúp cho tôi vượt qua, đấng Hiểu Biết Thế Gian 
Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Đại Hiền Trí ấy đã tiếp 
nhận.  
 

3439. Tôi đã dâng cúng mỗi vị tỳ khưu một cái bình bát riêng biệt. Các 
vị đã xả bỏ bình bát trước đây và đã sử dụng bình bát bằng kim loại.  
 

3440. Đức Phật đã ngồi ở mái che bông hoa bảy ngày đêm. Trong khi 
giúp cho nhiều chúng sanh được giác ngộ, Ngài đã chuyển vận bánh xe 
Giáo Pháp. 
 

3441. Trong khi Ngài đang chuyển vận bánh xe Giáo Pháp ở bên dưới 
mái che bông hoa, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của tám mươi bốn ngàn 
(chúng sanh).  
 

3442. Khi ngày thứ bảy đã đến, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara ngồi ở 
bóng râm của chiếc lọng che đã nói lên những lời kệ này:  
 

3443. “Người thanh niên nào đã dâng cúng vật thí cao quý không 
thiếu sót món gì đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy 
lắng nghe Ta nói.  
 

3444. Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội 
gồm bốn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là 
quả báu của việc dâng cúng mọi thứ.  
 

3445. Phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng 
ngựa, các kiệu khiêng, và các cỗ xe kéo sẽ thường xuyên phục vụ 
người này; điều này là quả báu của việc dâng cúng mọi thứ. 
 

3446. Sáu mươi ngàn cỗ xe ngựa được trang hoàng với tất cả các loại 
trang sức sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là quả báu 
của việc dâng cúng mọi thứ. 
 

3447. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm 
sẽ thường xuyên trình tấu đến người này; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng mọi thứ. 
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3448. Chaḷāsītisahassāni nāriyo samalaṅkatā,  
vicittavatthābharaṇā āmuttamaṇikuṇḍalā.1 

 

3449. Aḷārapamhā2 hasulā susaññā tanumajjhimā,  
parivāressant’ imaṃ3 niccaṃ sabbadānassidaṃ phalaṃ.  

 

3450. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramissati,  
sahassakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati.  

 

3451. Sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavattī bhavissati,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.  

 

3452. Devaloke vasantassa puññakammasamaṅgino,  
devalokapariyantaṃ4 ratanachattaṃ dharīyati.5 

 

3453. Icchissati yadā chāyaṃ6 chadanaṃ dussapupphajaṃ,  
imassa cittamaññāya nibaddhaṃ7 chādayissati.  

 

3454. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito,  
puññakammena saṃyutto brahmabandhu bhavissati.  

 

3455. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma nāmena8 satthā loke bhavissati.  

 

3456. Sabbametaṃ abhiññāya gotamo sakyapuṅgavo,  
bhikkhusaṅghe nisīditvā etadagge ṭhapessati.  

 

3457. Piḷindivaccha9 nāmena hessati satthusāvako,  
devānaṃ asurānañca gandhabbānaṃ ca sakkato.  

 

3458. Bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ ca gihīnaṃ ca tatheva so,  
piyo hutvāna sabbesaṃ viharissatanāsavo.”  

 

3459. Satasahasse kataṃ kammaṃ phalaṃ dassesi me idha,  
sumutto saravegova kilese jhāpayī mama.10 

 

3460. Aho me sukataṃ kammaṃ puññakkhette anuttare,  
yattha kāraṃ karitvāna pattomhi acalaṃ padaṃ.  

 

3461. Anūnakaṃ dānavaraṃ adāsi yo hi māṇavo,  
ādi pubbaṅgamo āsi11 tassa dānassidaṃ phalaṃ.  

 

3462. Chatte sugate datvāna12 saṅghe gaṇavaruttame,13  
aṭṭhānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3463. Sītaṃ uṇhaṃ na jānāmi rajojallaṃ na limpati,14  
anupaddavo anītī ca15 homi apacito sadā.  

                                                   
1 āmukkamaṇikuṇḍalā - Ma.   9 pilindavaccha - Ma;  
2 āḷāramukhā - Syā.        pilindavaccho - Syā, PTS. 
3 taṃ - Syā.      10 jhāpayiṃ ahaṃ - Syā;  
4 devalokānupariyante - Syā, PTS.       jhāpayissati - PTS, Sī Mu. 
5 dharissati - Ma, Syā, PTS.   11 āsiṃ - PTS. 
6 yadā vāyaṃ - Syā; yadā cāyaṃ - PTS.  12 chatte ca sugate datvā - Ma. 
7 nivaddhaṃ - Syā.     13 guṇavaruttame - PTS. 
8 gottena - Ma, PTS. 14 lippati - PTS.   15 anīti ca - Ma, Syā.  
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3448. Tám mươi sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang 
hoàng bằng các loại vải vóc nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc 
trai và ngọc ma-ni.  
3449. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, 
các nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điều này là quả báu 
của việc dâng cúng mọi thứ.  
3450. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong 30.000 
kiếp, và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc 1.000 lần.  
3451. Và (người này) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương một 
ngàn lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương diện tính đếm.  
3452. Trong khi đang sống ở thế giới chư Thiên, người có được 
nghiệp phước thiện sở hữu chiếc lọng che bằng châu báu bao trùm 
toàn bộ thế giới chư Thiên.  
3453. Khi (người này) ước ao bóng râm, thì có chiếc lọng che được 
tạo ra từ vải và bông hoa sẽ che bóng râm một cách thường xuyên, 
thuận theo tâm ý của người này.  
3454. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi 
nhân tố trong sạch, được gắn liền với nghiệp phước thiện, (người 
này) sẽ trở thành thân quyến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn).  
3455. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
3456. Biết rõ về toàn bộ việc này, đức Gotama bậc cao quý dòng 
Sakya, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, sẽ thiết lập (người 
này) vào vị thế tối thắng. 
3457. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là 
Piḷindivaccha, và sẽ được kính trọng trong số chư Thiên, các A-tu-la, 
và các Càn-thát-bà.  
3458. Sau khi trở thành người được mến mộ đối với tất cả, đối với các 
vị tỳ khưu, đối với các vị tỳ khưu ni, và tương tợ như thế ấy đối với 
các người tại gia, vị ấy sẽ sống, không còn lậu hoặc.”  
3459. Việc làm đã được thực hiện (trước đây) một trăm ngàn kiếp, đã 
cho tôi nhìn thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được 
bắn ra, tôi đã thiêu đốt các phiền não của tôi. 
3460. Ôi, việc làm đã khéo được tôi thực hiện ở Phước Điền vô thượng. 
Sau khi thực hiện việc làm ở tại nơi ấy, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 
3461. Chính người thanh niên đã dâng cúng vật thí cao quý không thiếu 
sót món gì, đã là người đầu tiên, đã là vị tiên phong; điều này là quả 
báu của việc dâng cúng ấy.  
3462. Sau khi dâng cúng các chiếc lọng che đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi.  
3463. Tôi không biết đến sự lạnh, sự nóng, bụi bặm và mồ hôi không 
vấy bẩn, không có sự nguy khốn, và không có tai họa, tôi luôn luôn 
được tôn trọng.  
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3464. Sukhumacchaviko homi visadaṃ hoti mānasaṃ,  
chattasatasahassāni bhave saṃsarato mama.  

 

3465. Sabbālaṅkārayuttāni tassa kammassa vāhasā,  
imaṃ1 jātiṃ ṭhapetvāna matthake dhārayanti me.  

 

3466. Kasmā2 imāya jātiyā natthi me chattadhāraṇā,  
mama sabbaṃ kataṃ kammaṃ vimuttichattapattiyā.  

 

3467. Dussāni sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,3  
aṭṭhānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3468. Suvaṇṇavaṇṇo virajo sappabhāso patāpavā,  
siniddhaṃ hoti me gattaṃ bhave saṃsarato mama.  

 

3469. Dussasatasahassāni setā pītā ca lohitā,  
dhārenti matthake mayhaṃ dussadānassidaṃ phalaṃ.  

 

3470. Koseyyakambalīyāni khomakappāsikāni ca,  
sabbattha paṭilabhāmi tesaṃ nissandato ahaṃ.  

 

3471. Patte sugate datvāna saṅghe gaṇavaruttame,2  
dasānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3472. Suvaṇṇathāle maṇithāle rajate pi ca thālake,  
lohitaṅkamaye thāle paribhuñjāmi sabbadā.  

 

3473. Anupaddavo anītī ca homi apacito sadā,  
lābhī annassa pānassa vatthassa sayanassa ca.  

 

3474. Na vinassanti me bhogā ṭhitacitto bhavāmahaṃ,  
dhammakāmo sadā homi appakleso anāsavo.  

 

3475. Devaloke manusse vā anubandhā ime guṇā,  
chāyā yathāpi rukkhassa4 sabbattha na jahanti maṃ.  

 

3476. Cittabandhanasambaddhā sukatā vāsiyo bahū,  
datvāna buddhaseṭṭhassa saṅghassa ca tathevahaṃ,  
aṭṭhānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3477. Sūro hom’ avisārī ca5 vesārajjesu pāramī,  
dhiti viriyavā homi paggahītamano sadā.  

 

3478. Kilesacchedanaṃ ñāṇaṃ sukhumaṃ atulaṃ suciṃ,  
sabbattha paṭilabhāmi tassa nissandato ahaṃ.6  

                                                   
1 idaṃ - PTS.    4 rūpassa - Syā. 
2 tasmā - Syā, PTS.  5 sūro homi visārī ca - Syā; sūro homi visālī ca - PTS. 
3 guṇavaruttame - PTS.   6 mama - Syā, PTS.     
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3464. Tôi có làn da mềm mại, có tâm ý trong sạch, một trăm ngàn chiếc 
lọng che là thuộc về tôi trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu.  
 

3465. Do tác động của nghiệp ấy, (các chiếc lọng ấy) được gắn mọi thứ 
trang sức và được duy trì ở đỉnh đầu của tôi, ngoại trừ đời sống này.  
 

3466. Tại sao không có sự duy trì các chiếc lọng cho tôi trong đời sống 
này? Vì tất cả các nghiệp đã được tôi làm là nhằm đạt đến chiếc lọng 
giải thoát.  
 

3467. Sau khi dâng cúng các tấm vải đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi.  
 

3468. Trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu, tôi có màu da vàng chói, không 
lấm bụi, có sự phát ánh sáng, có sự huy hoàng, cơ thể của tôi là bóng 
láng.  
 

3469. Có một trăm ngàn tấm vải màu trắng, màu vàng, và màu đỏ được 
duy trì ở đỉnh đầu của tôi; điều này là quả báu của việc dâng cúng các 
tấm vải.  
 

3470. Từ thành quả của những việc ấy, ở tất cả các nơi tôi đều có được y 
phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải.  
 

3471. Sau khi dâng cúng các bình bát đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 
 

3472. Tôi sử dụng các đĩa làm bằng hồng ngọc, các đĩa bằng vàng, các 
đĩa bằng ngọc ma-ni, và luôn cả các tô nhỏ bằng bạc vào mọi thời điểm.  
 

3473. Tôi không có sự nguy khốn và không có tai họa, luôn luôn được 
tôn trọng. Tôi có sự thành tựu về cơm ăn, nước uống, vải vóc, và giường 
nằm.  
 

3474. Các của cải của tôi không bị tiêu hoại, tôi có tâm vững chãi. Tôi 
luôn luôn có sự mong muốn về Giáo Pháp, ít phiền não, không còn lậu 
hoặc.  
 

3475. Ở tất cả các nơi, ở thế giới chư Thiên hay ở loài người, những đức 
tính này là gắn bó không lìa bỏ tôi, cũng giống như bóng râm của cây 
cối vậy.  
 

3476. Sau khi dâng cúng nhiều chiếc búa nhỏ được gắn liền với chùm 
tua có màu sắc, khéo được thực hiện, đến đức Phật tối thượng và tương 
tợ y như thế đến Hội Chúng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 
 

3477. Tôi luôn luôn dũng cảm, không có sự loạn động, và có sự toàn hảo 
về các lòng tự tin, có nghị lực, có sự tinh cần, có tâm ý được tập trung.  
 

3478. Từ thành quả của việc ấy, ở khắp mọi nơi tôi đều đạt được sự dứt 
trừ phiền não, (cùng với) trí tuệ tinh tế, không thể ước lượng, tinh 
khiết.  
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3479. Akakkase apharuse sudhote1 satthake bahū,  
pasannacitto datvāna buddhe saṅghe tatheva ca.  

 

3480. Pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama,  
kalyāṇacittaṃ2 viriyaṃ khantiñca mettasatthakaṃ.  

 

3481. Taṇhāsallassa chinnattā paññāsatthaṃ anuttaraṃ,  
vajirena samaṃ ñāṇaṃ tesaṃ nissandato labhe.  

 

3482. Sūciyo sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,3  
pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3483. Na saṃsayo4 kaṅkhacchedo abhirūpo ca bhogavā,  
tikkhapañño sadā homi saṃsaranto bhavābhave.  

 

3484. Gambhīraṃ nipuṇaṃ ṭhānaṃ atthaṃ ñāṇena passayiṃ,  
vajiraggasamaṃ ñāṇaṃ hoti me tamaghātanaṃ.  

 

3485. Nakhacchedane sugate datvā saṅghe gaṇuttame,5  
pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.6  

 

3486. Dāsidāse7 gavasse ca bhatake8 ārakkhake bahū,9  
nhāpite bhattake10 sūde sabbattheva labhāmahaṃ.  

 

3487. Vidhūpane sugate datvā tālavaṇṭe11 ca sobhane,  
aṭṭhānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3488. Sītaṃ uṇhaṃ na jānāmi pariḷāho na vijjati,  
darathaṃ nābhijānāmi cittasantāpanaṃ mama.  

 

3489. Rāgaggi dosamohaggi mānaggi diṭṭhi-aggi ca,  
sabbaggī nibbutā12 mayhaṃ tassa nissandato mama.6  

 

3490. Morahatthe cāmariyo datvā saṅghe gaṇuttame,  
upasantakileso ’haṃ viharāmi anaṅgaṇo.  

 

3491. Parissāvane sugate datvā dhammakaruttame,13  
pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.6  

 

3492. Sabbesaṃ samatikkamma dibbaṃ āyuṃ labhāmahaṃ,  
appasayho sadā homi corapaccatthikehi vā.  

                                                   
1 adhote - Syā, PTS.     8 bhaṭake - Syā.  
2 kalyāṇamittaṃ - Ma, Syā.    9 nāṭake bahū - Ma, Syā; 
3 guṇavaruttame - PTS.        ārakkhe bahū - PTS. 
4 namassiyo - Syā, PTS.     10 nahāpite bhatake - PTS. 
5 saṅghe gaṇavaruttame - Syā;    11 tālapaṇṇe - Syā. 
   saṅghe guṇavaruttame - PTS.    12 sabbaggi nibbuto - Syā. 
6 mamaṃ - PTS.     13 sugate dhammakuttare - Syā. 
7 dāsadāsī - Syā.         saṅghe gaṇuttame - PTS. 
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3479. Với tâm tịnh tín, tôi đã dâng cúng nhiều con dao nhỏ không bị 
sần sùi, không thô kệch, rất bóng láng, đến đức Phật và tương tợ y như 
thế đến Hội Chúng. 
 

3480. Tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 
(Tôi có được) tâm tốt đẹp, sự tinh cần, sự nhẫn nại, và con dao từ ái. 
 

3481. (Và) lưỡi gươm tuệ vô thượng có tính chất dứt trừ mũi tên tham 
ái. Từ thành quả của những việc ấy, tôi đạt được trí tuệ sánh với kim 
cương.  
 

3482. Sau khi dâng cúng các cây kim khâu đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 
 

3483. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi luôn luôn có tuệ sắc 
bén, không có sự hoài nghi, có sự cắt đứt mọi điều nghi hoặc, có sắc đẹp 
và có của cải.  
 

3484. Tôi đã nhìn thấy ý nghĩa và nguyên nhân thâm sâu vi tế bằng trí 
tuệ. Trí tuệ của tôi là sự tiêu diệt điều tăm tối, được sánh với kim cương 
cao quý.  
 

3485. Sau khi dâng cúng các đồ cắt móng đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 
 

3486. Tôi có được nhiều tôi nam tớ gái, bò, ngựa, người làm công, 
người canh gác, người hầu tắm, người phục vụ bữa ăn, người đầu bếp ở 
khắp tất cả các nơi.  
 

3487. Sau khi dâng cúng các cây quạt gió và các cây quạt lá cọ xinh xắn 
đến đức Thiện Thệ, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 
 

3488. Tôi không biết đến sự lạnh (và) sự nóng, sự bứt rứt không hiện 
hữu, tôi không biết đến sự ưu phiền và sự bực bội ở tâm của tôi.  
 

3489. Từ thành quả của việc ấy của tôi, tất cả các ngọn lửa của tôi là lửa 
tham ái, lửa sân hận và si mê, lửa ngã mạn, và lửa tà kiến đã bị dập tắt.  
 

3490. Sau khi dâng cúng các quạt lông chim công, các quạt đuôi bò 
rừng đến Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi có phiền não được lặng 
yên, tôi sống không có tật xấu.  
 

3491. Sau khi dâng cúng các đồ lọc nước đến đức Thiện Thệ và các bậc 
tối thượng thực hành Giáo Pháp, tôi thọ hưởng năm phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 
 

3492. Tôi vượt trội tất cả và đạt được tuổi thọ ở cõi trời, tôi không bao 
giờ bị áp bức bởi những kẻ trộm cướp hoặc những kẻ thù địch.  



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 1              Piḷindivacchavaggo 

 570

3493. Satthena vā visena vā vihesampi na kubbate,  
antarā maraṇaṃ natthi tesaṃ nissandato mama.  

 

3494. Teladhare1 sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,2  
pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3495. Sucārurūpo sugado3 susamuggatamānaso,  
avikkhittamano homi sabbārakkhehi rakkhito.  

 

3496. Sūcighare sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,2  
tīṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3497. Cetosukhaṃ kāyasukhaṃ iriyāpathajaṃ sukhaṃ,  
ime guṇe paṭilabhāmi4 tassa nissandato ahaṃ.  

 

3498. Aṃsabandhe5 jine datvā saṅghe gaṇavaruttame,2  
tīṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3499. Cetoñāṇañca6 vindāmi sarāmi dutiyaṃ bhavaṃ,  
sabbattha succhavī homi tassa nissandato ahaṃ.  

 

3500. Kāyabandhe jine7 datvā saṅghe gaṇavaruttame,2  
chānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3501. Samādhīsu na kampāmi8 vasī homi samādhisu,  
abhejjapariso homi ādeyyavacano sadā.  

 

3502. Upaṭṭhitasatī homi tāso mayhaṃ na vijjati,  
devaloke manusse vā anubandhā9 ime guṇā.  

 

3503. Ādhārake jine datvā saṅghe gaṇavaruttame,2  
pañcavaṇṇehi dāyādo10 acalo homi kenaci.  

 

3504. Ye keci me sutā dhammā satiñāṇappabodhanā,  
dhatā11 me na vinassanti bhavanti suvinicchitā.  

 

3505. Bhājane paribhoge ca datvā buddhe gaṇuttame,  
tīṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3506. Soṇṇamaye maṇimaye atho pi phalikāmaye,  
lohitaṅkamaye ceva labhāmi bhājane ahaṃ.  

                                                   
1 teladhāre - Ma, Syā, PTS.    7 sugate - PTS.  
2 saṅghe guṇavaruttame - PTS.    8 kaṅkhāmi - PTS.    
3 subhaddo - Ma, Syā; sugato - PTS.  9 anubaddhā - PTS.  
4 paṭilabhe - Ma.     10 pañcavaṇṇe bhayābhāvo - Syā. 
5 aṃsabaddhe - Ma, Syā, PTS.   11 vatā - PTS.  
6 saddhamme gādhaṃ - Ma, PTS; saddhamme gāḷhaṃ - Syā. 
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3493. Từ thành quả của những việc ấy, người ta cũng không làm tổn hại 
tôi bằng vũ khí hoặc bằng thuốc độc, tình trạng chết yểu không xảy đến 
cho tôi.  
 

3494. Sau khi dâng cúng các vật đựng dầu đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi.  
 

3495. Tôi có dáng vóc vô cùng tao nhã, có giọng nói tốt, tâm ý khéo 
hướng thượng, tâm tư không rối loạn, tôi được bảo vệ bằng mọi phương 
cách bảo vệ.  
 

3496. Sau khi dâng cúng các hộp đựng kim đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 
 

3497. Tôi có sự an lạc của tâm, có sự an lạc của thân, có sự an lạc sanh 
lên từ các oai nghi; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc 
ấy.  
 

3498. Sau khi dâng cúng các dây đeo ở vai đến đấng Chiến Thắng và 
Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu 
tương xứng với nghiệp của tôi. 
 

3499. Và từ thành quả của việc ấy, tôi đạt được trí biết tâm của người 
khác, tôi nhớ lại kiếp sống thứ nhì, tôi có làn da đẹp toàn diện.  
 

3500. Sau khi dâng cúng các dây buộc thân đến đấng Chiến Thắng và 
Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu 
tương xứng với nghiệp của tôi. 
 

3501. Tôi không chao động ở các tầng định, tôi có năng lực đối với các 
tầng định, tôi có hội chúng không thể bị chia rẽ, có lời nói luôn luôn 
được thừa nhận.  
 

3502. Tôi có niệm đã được thiết lập, sự run sợ của tôi là không được 
biết đến, các đức tính này được gắn liền dầu ở thế giới chư Thiên hay là 
nhân loại.  
 

3503. Sau khi dâng cúng các chân kê (bình bát) đến đấng Chiến Thắng 
và Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi được thừa hưởng năm 
loại màu sắc, tôi không bị lay động bởi bất cứ điều gì.  
 

3504. Bất cứ các Pháp nào tôi đã được nghe đều là những sự thức tỉnh 
cho niệm và trí. Những gì đã được tôi ghi nhớ là không tiêu hoại, chúng 
được xét đoán cẩn thận.  
 

3505. Sau khi dâng cúng các chậu đựng cùng các vật dụng đến đức Phật 
và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 
 

3506. Tôi đạt được các chậu đựng làm bằng vàng, làm bằng bạc, luôn cả 
làm bằng ngọc pha-lê, và còn làm bằng hồng ngọc nữa.  
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3507. Bhariyā dāsadāsī ca hatthassarathapattikā,1  
itthī patibbatā ceva paribhogāni sabbadā.2  

 

3508. Vijjā mantapade ceva vividhe āgame bahū,  
sabbaṃ sippaṃ nisāmemi paribhogāni sabbadā.2  

 

3509. Thālake sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,3  
tīṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3510. Soṇṇa4maye maṇimaye athopi phalikāmaye,  
lohitaṅkamaye ceva labhāmi thālake ahaṃ.  

 

3511. Assatthake5 phalamaye atho pokkharapattake,  
madhupānakasaṃkhe ca labhāmi thālake ahaṃ.  

 

3512. Vatte guṇe paṭipatti6 ācārakiriyāsu ca,  
ime guṇe paṭilabhe tassa nissandato ahaṃ.  

 

3513. Bhesajjaṃ7 sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,3  
dasānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3514. Āyuvā balavā vīro8 vaṇṇavā yasavā sukhī,  
anupaddavo anīti ca homi cāpacito9 sadā,  
na me piyaviyogatthi tassa nissandato mama.  

 

3515. Upāhane jine datvā saṅghe gaṇavaruttame,3  
tīṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3516. Hatthiyānaṃ assayānaṃ sivikā sandamānikā,  
saṭṭhisatasahassāni parivārenti maṃ sadā.  

 

3517. Maṇimayā kambalikā10 soṇṇa4rajatapādukā,  
nibbattanti paduddhāre bhave saṃsarato mama.  

 

3518. Niyāmaṃ patidhāvanti11 āgu-ācārasodhanaṃ,12  
ime guṇe paṭilabhe tassa nissandato ahaṃ.  

 

3519. Pāduke sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,3  
iddhāpādukamāruyha viharāmi yadicchakaṃ.  

 

3520. Udapuñchanake coḷe13 datvā buddhe gaṇuttame,14  
pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3521. Suvaṇṇavaṇṇo virajo sappabhāso patāpavā,  
siniddhaṃ hoti me gattaṃ rajojallaṃ na limpati,  
ime guṇe paṭilabhe tassa nissandato ahaṃ.  

                                                   
1 rathapattike - Ma, Syā, PTS.    9 apacito - Ma; Syā.  
2 paribhogādisampadā - PTS.    10 tambamayā - Ma;  
3 saṅghe guṇavaruttame - PTS.        maṇḍalakā - PTS. 
4 sovaṇṇa - Syā, PTS.     11 sati dhāvanti - Ma. 
5 asatthake - Ma. assaṭṭhake - Syā.  12 ācāraguṇasodhanaṃ - Syā, PTS. 
6 paṭipattiṃ - Syā; paṭilabhe - PTS.   13 udakapucchanacoḷe - Ma; 
7 bhesajje - PTS.         mukhapuñchanaṃ sugate - Syā; 
8 phalavā dhīro - Ma;         mukhapuñchanacole ca - PTS. 
   balavā dhīro - Syā.     14 saṅghe gaṇavaruttame - Syā. 
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3507. Những người vợ, và các tôi trai tớ gái, các tượng binh, kỵ binh, xa 
binh, bộ binh, và luôn cả những người nữ trung thành nữa, đều là thuộc 
quyền sử dụng (của tôi) vào mọi lúc.  
 

3508. Các môn khoa học, các từ ngữ về chú thuật, luôn cả nhiều kinh 
điển các loại, cùng tất cả các học nghệ, đều là thuộc quyền sử dụng (của 
tôi) vào mọi lúc.  
 

3509. Sau khi dâng cúng các tô nhỏ đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 
 

3510. Tôi đạt được các tô nhỏ làm bằng vàng, làm bằng bạc, luôn cả làm 
bằng ngọc pha-lê, và còn làm bằng hồng ngọc nữa.  
 

3511. Tôi đạt được các tô nhỏ làm bằng gỗ assattha, bằng vỏ trái bầu, 
hoặc bằng các lá sen, và các vỏ sò ốc cho việc uống mật ong.  
 

3512. Tôi có sự thực hành về phận sự, về đức hạnh, về các hành động 
thuộc về ứng xử; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy.  
 

3513. Sau khi dâng cúng thuốc men đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 
 

3514. Từ thành quả của việc ấy, tôi có tuổi thọ, có sức mạnh, dũng cảm, 
có sắc đẹp, có uy quyền, có sự sung sướng, không có sự nguy khốn, 
không có tai họa, và luôn luôn được tôn trọng, không có sự xa lìa với 
những người yêu mến của tôi.  
 

3515. Sau khi dâng cúng các đôi dép đến đấng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 
 

3516. Sáu chục trăm ngàn (sáu triệu) phương tiện di chuyển bằng voi, 
phương tiện di chuyển bằng ngựa, các kiệu khiêng, và các cỗ xe kéo 
luôn luôn vây quanh tôi.  
 

3517. Trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu, có những chiếc giày làm bằng 
ngọc ma-ni, bằng len, bằng vàng, và bằng bạc hiện ra ở những lần giở 
bàn chân lên.  
 

3518. Theo quy luật tự nhiên, chúng di chuyển hướng đến việc tẩy sạch 
các hành động tội lỗi; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của 
việc ấy.  
 

3519. Sau khi dâng cúng các đôi giày đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi đã mang vào chiếc giày có thần lực và tôi 
sống theo như ước muốn.  
 

3520. Sau khi dâng cúng các miếng vải lau khô nước đến đức Phật và 
tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 
 

3521. Tôi có màu da vàng chói, không lấm bụi, có sự phát ánh sáng, có 
sự huy hoàng, cơ thể của tôi là bóng láng, không vấy bẩn bụi bặm và mồ 
hôi; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy.  
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3522. Kattaradaṇḍe sugate datvā saṅghe gaṇuttame,1  
chānisaṃse2 anubhomi kammānucchavike mama.  

3523. Puttā mayhaṃ bahū honti tāso mayhaṃ na vijjati,  
appasayho sadā homi sabbārakkhehi rakkhito,  
khalitampi3 na jānāmi abhantaṃ mānasaṃ mama.4  

3524. Osadhaṃ añjanaṃ datvā buddhe saṅghe gaṇuttame,5  
aṭṭhānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

3525. Visālanayano homi setapīto ca lohito,6  
anāvilapasannakkho sabbarogavivajjito.  

3526. Labhāmi dibbanayanaṃ paññācakkhuṃ anuttaraṃ,  
ime guṇe paṭilabhe tassa nissandato ahaṃ.  

3527. Kuñcike sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,1  
dhammadvāravivaraṇaṃ labhāmi ñāṇakuñcikaṃ.  

3528. Kuñcikānaṃ ghare datvā buddhe saṅghe gaṇuttame,  
dvānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama,  
appakodho anāyāso7 saṃsaranto bhave ahaṃ.  

3529. Āyoge sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,  
pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

3530. Samādhīsu na kampāmi vasī homi samādhisu,  
abhejjapariso homi ādeyyavacano sadā,  
jāyati8 bhogasampatti bhave saṃsarato mama.  

3531. Dhūmanette jine datvā saṅghe gaṇavaruttame,  
tīṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

3532. Sati me ujukā hoti susambandhā9 nahāravo,10  
labhāmi dibbanayanaṃ11 tassa nissandato ahaṃ.  

3533. Dīpaṭṭhāne12 jine datvā saṅghe gaṇavaruttame,  
tīṇānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

3534. Jātimā aṅgasampanno paññavā buddhisammato,13  
ime guṇe paṭilabhe tassa nissandato ahaṃ.14  

3535. Tumbake ca karaṇḍe ca datvā buddhe gaṇuttame,  
dasānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

3536. Sadā gutto15 sukhasamaṅgī mahāyasavā16 tathā gati,17  
vipattivigato18 sukhumālo sabbītiparivajjito.  

                                                   
1 saṅghe gaṇavaruttame - Syā;   9 susambaddhā - Ma, Syā, PTS.   
   saṅghe guṇavaruttame - PTS.   10 nhāravo - Ma; nahāruyo - Syā; PTS. 
2 pañcānisaṃse - Syā.    11 dibbasayanaṃ - Syā. 
3 calitaṃ maṃ - PTS;    12 dīpadhāre - Ma; dīpadāne - Syā. 
   khalitaṃ maṃ - Sī Mu.  13 buddhasammato - Ma, Syā. 
4 āgataṃ mānasaṃ mamaṃ - PTS.  14 tassa nissandato mama - Syā. 
5 saṅghe gaṇavaruttame - Syā.    15 sugutto - Ma; tadā gutto - Syā. 
6 setapītasalohito - PTS, Sī Mu.  16 mahāyaso - Ma.  
7 anupāyāso - Syā.    17 tathāgatti - PTS. 
8 jāticca - PTS.     18 vibhattigatto - Syā; bhattikato - PTS. 
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3522. Sau khi dâng cúng các cây gậy chống đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 
 

3523. Tôi có nhiều người con trai, sự run sợ của tôi là không được biết 
đến, tôi không bao giờ bị áp bức, tôi được bảo vệ bằng mọi phương cách 
bảo vệ, thậm chí sự té ngã tôi cũng không biết, tâm ý của tôi không bị 
tản mạn.  
 

3524. Sau khi dâng cúng thuốc bôi đến đức Phật và Hội Chúng, tập thể 
tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 
 

3535. Tôi có (cặp) mắt to màu trắng, màu vàng, và màu đỏ, có nhãn 
quan được tịnh tín không bị vẩn đục, được lánh xa mọi tật bệnh.  
 

3526. Tôi đạt được Thiên nhãn, và tuệ nhãn vô thượng; tôi đạt được các 
đức tính này từ thành quả của việc ấy.  
 

3527. Sau khi dâng cúng các chìa khóa đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi đạt được chìa khóa trí tuệ, vật 
mở ra cánh cửa Giáo Pháp.  
 

3528. Sau khi dâng cúng các túi đựng chìa khóa đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. Trong khi luân hồi ở cõi hữu, tôi ít giận dữ, không buồn 
phiền.  
 

3529. Sau khi dâng cúng các vải băng bó đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 
 

3530. Trong khi luân hồi ở cõi hữu, tôi không chao động ở các tầng 
định, tôi có năng lực đối với các tầng định, tôi có hội chúng không thể 
bị chia rẽ, có lời nói luôn luôn được thừa nhận, có sự thành tựu của cải 
được sanh lên.  
 

3531. Sau khi dâng cúng các ống dẫn khói đến đấng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 
 

3532. Niệm của tôi là trực chỉ, các sợi gân khéo được liên kết, tôi đạt 
được Thiên nhãn, là từ thành quả của của việc ấy.  
 

3533. Sau khi dâng cúng các chân đèn đến đấng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 
 

3534. Tôi có sự sanh ra tốt đẹp, được đầy đủ các phần thân thể, có tuệ 
hướng đến giác ngộ; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc 
ấy.  
 

3535. Sau khi dâng cúng các vật đo lường và các hòm nhỏ đến đức Phật 
và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 
 

3536. Tôi luôn luôn cảnh giác, có được sự an lạc, có danh vọng lớn lao, 
đồng thời có cả tương lai, được xa lìa sự thất bại, có sự tinh tế, được 
lánh khỏi tất cả các hiểm họa.  
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3537. Vipule ca guṇe lābhī samāvacaraṇaṃ1 mama,  
suvivajjita-ubbego tumbake ca karaṇḍake.  

 

3538. Labhāmi caturo vaṇṇe hatthassaratanāni ca,2  
tāni me na vinassanti tumbadāne3 idaṃ phalaṃ.  

 

3539. Añjananāḷiyo4 datvā buddhe saṅghe gaṇuttame,  
pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3540. Sabbalakkhaṇasampanno āyupaññāsamāhito,  
sabbāyāsavinimmutto5 kāyo me hoti sabbadā.  

 

3541. Tanudhāre sunisite saṅghe datvāna pipphale,  
kilesakantanaṃ ñāṇaṃ labhāmi atulaṃ suciṃ.  

 

3542. Saṇḍāse sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,  
kilesaluñcanaṃ6 ñāṇaṃ labhāmi atulaṃ suciṃ.  

 

3543. Natthuke sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,  
aṭṭhānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3544. Saddhaṃ sīlaṃ hiriñcāpi atho7 ottappiyaṃ guṇaṃ,  
sutaṃ cāgañca8 khantiñca paññaṃ me aṭṭhamaṃ guṇaṃ.  

 

3545. Pīṭhake sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,  
pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3546. Ucce kule pajāyāmi mahābhogo bhavāmahaṃ,  
sabbe maṃ apacāyanti kitti abbhuggatā mama.  

 

3547. Kappasatasahassāni pallaṅkā caturassakā,  
parivārenti9 maṃ niccaṃ saṃvibhāgarato ahaṃ.  

 

3548. Bhisiyo sugate datvā saṅghe gaṇavaruttame,  
chānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3549. Samagatto apacito10 muduko cārudassano,  
labhāmi ñāṇaparivāraṃ11 bhisidānassidaṃ phalaṃ.  

 

3550. Tūlikā vikatikāyo kaṭṭhissā12 cittakā13 bahū,  
varapotthake kambale ca labhāmi vividhe ahaṃ.  

 

3551. Pāvārike ca muduke mudukājinaveṇiyo,  
labhāmi vividhatthāre14 bhisidānassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 samāva calanā - Ma;     6 kilesabhañjanaṃ - Ma. 
   sammānacaranā - Syā;    7 atha - Ma, Syā. 
   samāvacaraṇā - PTS.     8 sukhañ cāgañ ca - PTS. 
2 hatthissaratanāni ca - Ma;    9 parivāressanti - PTS. 
   hatthassā ratanāni ca - PTS.   10 samasugattopacito - Ma, Syā; 
3 tumbakāre - Syā.         samaṃ sambhatto ’pacito - PTS. 
4 malaharaṇiyo - Ma;     11 ñāṇapavaraṃ - Syā. 
   hatthalīlaṅgake - Syā;     12 kaṭṭissā - Ma; kaṭissā - Syā. 
   hatthī līlaṅgake - PTS.    13 cittikā - PTS. 
5 sabbāyāsavinimutto - Ma, Syā, PTS.   14 vividhaṭṭhāne - Syā.  
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3537. 3538. Và tôi có sự đạt được các đức tính vĩ đại, tôi có hành vi bình 
lặng, sự kích động đã được xa lìa hẳn, tôi đạt được các vật đo lường và 
các hòm nhỏ có bốn màu, cùng với các con voi, các con ngựa, và châu 
báu, những vật này của tôi không bị tiêu hoại; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng các vật đo lường.  
 

3539. Sau khi dâng cúng các ống đựng thuốc bôi đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 
 

3540. Tôi có đủ tất cả các tướng mạo, có tuổi thọ, trí tuệ, và (tâm) định 
tĩnh, thân của tôi luôn luôn được thoát khỏi mọi sự mệt nhọc.  
 

3541. Sau khi dâng cúng các cây kéo có cán nhỏ vô cùng bén đến Hội 
Chúng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tinh khiết, vật cắt xén các phiền 
não.  
 

3542. Sau khi dâng cúng các kẹp gắp đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tinh khiết, 
vật gắp bỏ các phiền não.  
 

3543. Sau khi dâng cúng các dụng cụ xông mũi đến đức Thiện Thệ và 
Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu 
tương xứng với nghiệp của tôi. 
 

3544. Tôi có đức tin, giới hạnh, luôn cả sự hổ thẹn tội lỗi, và đức tính 
ghê sợ (tội lỗi), có sự học hỏi, sự dứt bỏ của cải, sự nhẫn nại, và trí tuệ là 
đức tính thứ tám.  
 

3545. Sau khi dâng cúng các ghế đẩu đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi.  
 

3546. Tôi được sanh ra ở gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao, tất cả 
tôn trọng tôi, danh tiếng của tôi được lan truyền.  
 

3547. Trong một trăm ngàn kiếp, các chiếc ghế bành hình vuông 
thường xuyên vây quanh tôi, tôi vui thích trong sự ban phát.  
 

3548. Sau khi dâng cúng các tấm nệm đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 
 

3549. Tôi có thân thể đều đặn, được tôn trọng, là người mềm mỏng, có 
dáng vóc tao nhã, tôi đạt được nhóm tùy tùng có trí tuệ; điều này là quả 
báu của việc dâng cúng nệm.  
 

3550. Tôi đạt được các nệm bông vải đủ các hình dạng, nhiều tấm thảm 
dệt có hình vẽ, các tấm tranh vải quý giá, và nhiều loại chăn mền.  
 

3551. Tôi đạt được các tấm áo khoác mềm mại, các mảnh da dê mềm 
mại, và các tấm trải lót nhiều loại; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng nệm.  
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3552. Yato sarāmi attānaṃ yato patto ’smi viññutaṃ  
atuccho jhānamañco ’mhi bhisidānassidaṃ phalaṃ.  

 

3553. Bimbohane jine datvā saṅghe gaṇavaruttame,  
chānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3554. Uṇṇike padumake ca atho lohitacandane,  
bimbohane upadhemi1 uttamaṅgaṃ sadā mama.2  

 

3555. Aṭṭhaṅgike maggavare sāmaññe caturo phale,  
tesu ñāṇaṃ upanetvā3 vihare sabbakālikaṃ.4  

 

3556. Dāne dame saññame5 ca appamaññāsu rūpisu,  
tesu ñāṇaṃ upanetvā2 vihare sabbakālikaṃ.  

 

3557. Vatte guṇe paṭipatti6-ācārakiriyāsu ca,  
ñāṇaṃ upadahitvāna7 vihare sabbadā ahaṃ.  

 

3558. Caṅkame vā padhāne vā viriye bodhipakkhiye,8  
tesu ñāṇaṃ upanetvā2 viharāmi yathicchakaṃ.9  

 

3559. Sīlaṃ samādhi paññā ca vimutti ca anuttarā,  
tesu ñāṇaṃ upanetvā2 viharāmi sukhaṃ ahaṃ.  

 

3560. Phala10pīṭhe jine datvā saṅghe gaṇavaruttame,  
dvānisaṃse11 anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3561. Soṇṇamaye12 maṇimaye dantasāramaye bahū,  
pallaṅkaseṭṭhe vindāmi phala10pīṭhassidaṃ phalaṃ.  

 

3562. Pādapīṭhe jine datvā saṅghe gaṇavaruttame,  
dvānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3563. Labhāmi bahuke yāne pādapīṭhassidaṃ phalaṃ,  
dāsidāsā ca bhariyā ye caññe anujīvino,  
sammā paricarante maṃ13 pādapīṭhassidaṃ phalaṃ.  

 

3564. Telānabbhañjane14 datvā saṅghe gaṇavaruttame,  
pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3565. Avyādhitā rūpavatā khippaṃ dhammanisantitā,15  
lābhitā annapānassa āyupañcamakaṃ mama.  

 

3566. Sappitelañca datvāna saṅghe gaṇavaruttame,  
pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

                                                   
1 upādhemi - Ma;     7 tesu ñāṇaṃ uppādetvā - Ma, Syā; 
   upātemi - Syā;        ñāṇaṃ uppādayitvāna - PTS. 
   uppādemi - PTS.    8 bodhipakkhike - Syā, PTS.  
2 mamaṃ - PTS.     9 yadicchakaṃ - Ma, PTS.  
3 tesu ñāṇaṃ uppādetvā - Ma, Syā;   10 palāla - PTS, Sī Mu.   
   tesu ñāṇaṃ upānetvā - PTS.   11 caturānisaṃse - PTS.     
4 niccakālikaṃ - Ma, Syā, PTS.    12 sovaṇṇamaye - PTS.  
5 saṃyame - Ma.     13 paricaranteva - Syā.   
6 guṇe ca paṭime - Syā;     14 tela-abbhañjane - Ma, Syā.   
   guṇe ca pañcame - PTS.    15 dhammanisandhitā - Syā.  
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3552. Kể từ khi tôi nhớ được bản thân, kể từ khi tôi đạt được sự hiểu 
biết, tôi không là kẻ vô tích sự, tôi là chiếc nôi của thiền; điều này là quả 
báu của việc dâng cúng các tấm nệm.  
 

3553. Sau khi dâng cúng các chiếc gối đến đấng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 
 

3554. Tôi luôn luôn kê đầu ở những chiếc gối len, những chiếc gối 
gương sen, và những chiếc gối gỗ trầm màu đỏ.  
 

3555. Sau khi hướng dẫn trí đến Đạo lộ cao quý tám chi phần, bốn quả 
vị Sa-môn, tôi an trú vào các pháp ấy trong mọi thời điểm.  
 

3556. Sau khi hướng dẫn trí đến sự bố thí, sự rèn luyện, sự thu thúc, và 
các pháp vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả) thuộc sắc giới , tôi an trú vào các 
pháp ấy trong mọi thời điểm. 
 

3557. Sau khi đặt tâm trí vào phận sự, đức hạnh, sự thực hành, và các 
hành động thuộc về ứng xử, tôi an trú (vào các pháp ấy) trong mọi thời 
điểm.  
 

3558. Sau khi hướng dẫn trí đến dường kinh hành, hoặc sự nỗ lực tinh 
tấn ở các chi phần giác ngộ, tôi an trú vào các pháp ấy theo như ý thích. 
 

3559. Sau khi hướng dẫn trí đến Giới, Định, Tuệ, và sự Giải Thoát vô 
thượng, tôi an trú vào các pháp ấy một cách an lạc.  
 

3560. Sau khi dâng cúng các ghế rơm đến đấng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 
 

3561. Tôi hưởng thụ nhiều ghế bành thượng hạng làm bằng vàng, làm 
bằng ngọc ma-ni, làm bằng ngà voi và lõi gỗ; điều này là quả báu của 
chiếc ghế rơm.  
 

3562. Sau khi dâng cúng các ghế kê chân đến đấng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 
 

3563. Tôi đạt được nhiều phương tiện di chuyển; điều này là quả báu 
của chiếc ghế kê chân. Các tôi nam tớ gái, các người vợ, và những người 
khác sống nương tựa đều phục vụ tôi một cách nghiêm chỉnh; điều này 
là quả báu của chiếc ghế kê chân.  
 

3564. Sau khi dâng cúng các chất dầu bôi đến Hội Chúng, tập thể cao 
quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 
 

3565. Tôi có được sự không bệnh tật, sự thành tựu về dáng vóc, sự tiếp 
thu Giáo Pháp một cách nhạy bén, sự đạt được cơm ăn nước uống, và 
nhóm năm là tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và trí tuệ.  
 

3566. Sau khi dâng cúng bơ lỏng và dầu ăn đến Hội Chúng, tập thể cao 
quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 
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3567. Thāmavā rūpasampanno pahaṭṭhatanujo sadā,  
avyādhi visado1 homi sappitelassidaṃ phalaṃ.  

 

3568. Mukhasodhanakaṃ datvā2 buddhe saṅghe gaṇuttame,3  
pañcānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3569. Visuddhakaṇṭho madhurasaro4 kāsasāsavivajjito,  
uppalagandho mukhato upavāyati me sadā.  

 

3570. Dadhiṃ datvāna sampannaṃ buddhe saṅghe gaṇuttame,  
bhuñjāmi amataṃ vittaṃ5 varaṃ kāyagatāsatiṃ.  

 

3571. Vaṇṇagandharasopetaṃ madhuṃ datvā jine gaṇe,  
anūpamaṃ atuliyaṃ pive muttirasaṃ ahaṃ.6  

 

3572. Yathābhūtaṃ rasaṃ datvā buddhe saṅghe gaṇuttame,  
caturo phale anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3573. Annaṃ pānañca datvāna buddhe saṅghe gaṇuttame,  
dasānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3574. Āyumā7 balavā dhīro vaṇṇavā yasavā sukhī,  
lābhī annassa pānassa sūro paññāṇavā sadā,8  
ime guṇe paṭilabhe saṃsaranto bhave ahaṃ.  

 

3575. Dhūpaṃ9 datvāna sugate saṅghe gaṇavaruttame,  
dasānisaṃse anubhomi kammānucchavike mama.  

 

3576. Sugandhadeho yasavā sīghapañño ca kittimā,  
tikkhapañño bhūripañño hāsagambhīrapaññavā.  

 

3577. Vepullajavanapañño10 saṃsaranto bhavābhave,  
tasseva vāhasā ’dāni patto santisukhaṃ sivaṃ.  

 

3578. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3579. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3580. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Piḷindivaccho thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Piḷindivacchattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 abyādhi ca sadā - Syā; avyādhi visajī - PTS.   
2 mukhadhovanaṃ datvāna - Syā; mukhadhovanakaṃ datvā- PTS.    
3 saṅghe gaṇavaruttame - Syā.     7 āyuvā - Ma, Syā, PTS. 
4 madhussaro - Syā; madhurassaro - PTS.      8 tathā - Syā.  
5 bhattaṃ - Ma, Syā.     9 dhūmaṃ - PTS. 
6 anūpamaṃ anaññampi labhāmi vimuttirasaṃ - Syā.  10 javanasapañño - Syā. 
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3567. Tôi luôn luôn có được sức mạnh, được thành tựu về dáng vóc, có 
cơ thể tươi vui, không có bệnh, sạch sẽ; điều này là quả báu của bơ lỏng 
và dầu ăn.  
 

3568. Sau khi dâng cúng vật làm sạch miệng đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 
 

3569. Tôi có cổ họng sạch sẽ, có giọng nói ngọt ngào, được tránh khỏi 
bệnh ho, bệnh suyển, và hương thơm của hoa sen luôn luôn tỏa ra từ 
miệng của tôi.  
 

3570. Sau khi dâng cúng sữa đông đầy đủ phẩm chất đến đức Phật và 
Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng tài sản bất tử cao quý, đó 
là niệm hướng đến thân.  
 

3571. Sau khi dâng cúng mật ong đạt được màu sắc và hương vị đến 
đấng Chiến Thắng và Hội Chúng, tôi uống hương vị giải thoát không 
thể ước lượng, không gì sánh bằng.  
 

3572. Sau khi dâng cúng chất tinh túy ở trạng thái thiên nhiên đến đức 
Phật và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng bốn (Thánh) Quả 
tương xứng với nghiệp của tôi. 
 

3573. Sau khi dâng cúng cơm ăn và nước uống đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 
 

3574. Tôi luôn luôn có tuổi thọ, có sức mạnh, sáng suốt, có dung sắc, có 
uy quyền, có sự sung sướng, có sự thành tựu về cơm ăn và nước uống, 
dũng cảm, có trí tuệ, tôi đạt được những đức tính này trong khi luân hồi 
ở cõi hữu.  
  

3575. Sau khi dâng cúng nhang (thơm) đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu 
tương xứng với nghiệp của tôi. 
 

3576. 3577. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được cơ thể có 
mùi thơm ngào ngạt, có uy quyền, có tuệ nhạy bén, có danh tiếng, có 
tuệ sắc bén, có tuệ bao la, có tuệ vi tiếu, và tuệ thâm sâu, có tuệ rộng 
lớn, và tuệ đổng tốc. Giờ đây, do nhờ tác động của chính việc ấy, tôi đạt 
đến sự tịnh lặng, an lạc, Niết Bàn.  
 

3578. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

3579. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

3580. 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 Piḷindivaccha đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Piḷindivaccha là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 




