
 
 
 
 

 

 
 

SUTTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYE  
 

APADĀNAPĀḶI 
 

 
PAṬHAMO  BHĀGO  

 
 
 

& 
 
 
 
 

TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

 
THÁNH NHÂN KÝ SỰ 

 

 
TẬP MỘT 

 
 
 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 1              Piḷindivacchavaggo 

 618

398. Salalamaṇḍapiyattherāpadānaṃ  
 

3821. Nibbute kakusandhamhi brāhmaṇamhi vusīmati,  
gahetvā salalaṃ mālaṃ maṇḍapaṃ kārayiṃ ahaṃ.  

 

3822. Tāvatiṃsagato santo labhāmi vyamhamuttamaṃ,  
aññe deve ’tirocāmi1 puññakammassidaṃ phalaṃ.  

 

3823. Divā vā yadi vā rattiṃ caṅkamanto ṭhito c’ ahaṃ,  
channo salalapupphehi puññakammassidaṃ phalaṃ.  

 

3824. Imasmiṃ yeva kappamhi yaṃ buddhamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3825. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
sabbesavā parikkhīṇā viharāmi anāsavo.  

 

3826. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3827. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Salalamaṇḍapiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Salalamaṇḍapiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

399. Sabbadāyakattherāpadānaṃ  
 

3828. Mahāsamuddaṃ ogayha bhavanaṃ me sunimmitaṃ,  
sunimmitā pokkharaṇī cakkavākūpakūjitā.2 

 

3829. Mandālakehi sañchannā padumuppalakehi ca,  
nadī ca sandate tattha supatitthā manoramā.  

 

3830. Macchakacchapasañchannā nānādijasamotthatā,3  
mayūrakoñcābhirudā kokilādihi vagguhi.  

 

3831. Pārevatā ravihaṃsā cakkavākā nadīcarā,  
dindibhā sāḷikā cettha pampakā4 jīvajīvakā.  

 

3832. Haṃsā koñcābhinaditā5 kosiyā6 piṅgalā7 bahū,  
sattaratanasampannā maṇimuttikavālukā.  

 

3833. Sabbasoṇṇamayā8 rukkhā nānāgandhasameritā,  
ujjotenti divārattiṃ bhavanaṃ sabbakālikaṃ.  

                                                   
1 abhibhomi - Syā.   4 pammakā - Ma; cappakā - Syā; pampakā - PTS. 
2 cakkavākapakūjitā - Ma;  5 koñcāpi naditā - Ma; koñcābhinadikā - Syā.  
   cakkavākupakujjitā - Syā;     6 kosikā - PTS. 
   cakkavākā pakūjitā - PTS.     7 siṅgalā - Syā. 
3 nānāmigasamotthatā - Syā, PTS.    8 sabbe sovaṇṇayā - PTS. 
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398. Ký Sự về Trưởng Lão Salalamaṇḍapiya:  
 

3821. Khi (đức Phật) Kakusandha, vị Bà-la-môn hoàn hảo đã Niết Bàn, 
tôi đã cầm lấy tràng hoa salala và đã cho thực hiện mái che.  
 

3822. Trong khi đi đến cõi trời Đạo Lợi, tôi đạt được cung điện tối 
thượng, tôi vượt trội chư Thiên khác; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện.  
 

3823. Dầu là ban ngày hay ban đêm, trong khi đang đi kinh hành và 
đứng lại, tôi được che bởi các bông hoa salala; điều này là quả báu của 
nghiệp phước thiện.  
 

3824. Ngay chính trong kiếp này (kể từ khi) tôi đã cúng dường đức 
Phật, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 

3825. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu 
hoặc.  
3826. 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. 
 

3827. 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 Salalamaṇḍapiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Salalamaṇḍapiya là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

399. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbadāyaka:  
 

3828. Chỗ cư ngụ của tôi đã khéo được hóa hiện ra ở gần biển cả, có hồ 
nước đã khéo được tạo lập, được líu lo bởi loài ngỗng đỏ. 
 

3829. (Hồ nước) được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các đóa sen 
xanh và sen đỏ. Và con sông chảy qua nơi ấy có bến nước cạn xinh xắn 
làm thích ý.  
3830. (Dòng sông) chứa đầy dẫy những cá và rùa, đông đúc với nhiều 
loại chim khác nhau, náo nhiệt bởi các chim công và chim cò cùng với 
những loài dơi và loài chim sáo, v.v...  
 

3831. Và ở đây có các loài sống ở sông như là các con chim bồ câu, các 
loài ngỗng trời, các con ngỗng đỏ, các chim le le, các con chim cu, các 
loài pampaka, và các con jīvaṃjīvaka. 
 

3832. (Dòng sông) có các chim thiên nga, chim cò làm ầm ĩ, có nhiều 
chim cú và loài piṅgala, được đầy đủ bảy loại châu báu, với bãi cát có 
ngọc ma-ni và ngọc trai. 
 

3833. Tất cả các cây đều làm bằng vàng, được tỏa ra với nhiều hương 
thơm khác loại. Chúng thắp sáng chỗ trú ngụ ngày và đêm vào mọi thời 
điểm.  

                                                   
1 Salalamaṇḍapiya nghĩa là “vị liên quan đến mái che (maṇḍapa) bông hoa salala.” 
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3834. Saṭṭhituriyasahassāni sāyaṃ pāto pavajjare,  
soḷasitthisahassāni parivārenti maṃ sadā.  

 

3835. Abhinikkhamma bhavanā sumedhaṃ lokanāyakaṃ,  
pasannacitto sumano vandayiṃ1 taṃ mahāyasaṃ.  

 

3836. Sambuddhaṃ abhivādetvā sasaṅghaṃ2 taṃ nimantayiṃ,  
adhivāsesi so dhīro3 sumedho lokanāyako.  

 

3837. Mama dhammakathaṃ katvā uyyojesi mahāmuni,  
sambuddhaṃ abhivādetvā bhavanaṃ me upāgamiṃ.  

 

3838. Āmantayiṃ parijanaṃ sabbe sannipatātha vo,  
pubbanhasamayaṃ buddho bhavanaṃ āgamissati.  

 

3839. Lābhā amhaṃ suladdhaṃ no ye vasāma tavantike,4  
mayampi buddhaseṭṭhassa pūjaṃ kassāma5 satthuno.  

 

3840. Annaṃ pānaṃ paṭṭhapetvā kālamārocayiṃ ahaṃ,  
vasīsatasahassehi upesi lokanāyako.  

 

3841. Pañcaṅgikehi6 turiyehi paccuggamanamakāsahaṃ,7  
sabbasovaṇṇamaye pīṭhe nisīdi purisuttamo.  

 

3842. Uparicchadanaṃ āsi8 sabbasoṇṇamayaṃ tadā,  
vījaniyo pavāyanti bhikkhusaṅghassa antare.  

 

3843. Pahūten’ annapānena9 bhikkhusaṅghamatappayiṃ,  
paccekadussayugale bhikkhusaṅghass’ adāsahaṃ.  

 

3844. Yaṃ vadanti sumedhoti lokāhutipaṭiggahaṃ,10  
bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha.  

 

3845. “Yo maṃ11 annena pānena12 sabbe ime ca13 tappayi,14  
tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  

 

3846. Aṭṭhārase kappasate devaloke ramissati,  
sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavattī bhavissati.  

 

3847. Upagacchati15 yaṃ yoniṃ devattaṃ atha mānusaṃ,  
sabbadā sabbasovaṇṇaṃ chadanaṃ dhārayissati.  

 

3848. Tiṃsakappasahassamhi okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma nāmena16 satthā loke bhavissati.  

                                                   
1 vandiya - Syā; vandissaṃ - PTS.   9 bahuken’ annapānena - PTS. 
2 sasissantaṃ - Syā;     10 lokāhutipaṭiggaho - Syā. 
   sasissaṃ taṃ - PTS.     11 me - Ma, Syā, PTS. 
3 vīro - PTS.      12 anañca pānañca - Syā, PTS. 
4 y’ esāma tava santike - PTS.    13 sabbametena - Syā; 
5 karissāma - PTS.         saṅgham etena - PTS. 
6 saṅgītehi - Syā; sataṅgikehi - PTS.   14 tappayiṃ - Ma. 
7 paccuggamanakāsahaṃ - Syā, PTS.   15 upapajjati - Ma, Syā, PTS. 
8 akāsiṃ - PTS.      16 gottena - Ma.  
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3834. Sáu mươi ngàn loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiều. 
Mười sáu ngàn người nữ luôn luôn quây quần bên tôi.  
 

3835. Tôi đã rời khỏi nơi cư ngụ (đi đến gặp) đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc có danh 
vọng lớn lao ấy. 
 

3836. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã thỉnh mời Ngài cùng Hội 
Chúng. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha trí tuệ ấy đã chấp nhận.  
 

3837. Sau khi thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi, bậc Đại 
Hiền Trí đã cho giải tán. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã đi về chỗ 
cư ngụ của tôi. 
 

3838. Tôi đã thông báo với nhóm tùy tùng rằng: “Vào buổi sáng, đức 
Phật sẽ đi đến chỗ ngụ (này). Tất cả các người hãy tụ hội lại.”  
 

3839. (Họ đã đáp rằng): “Việc chúng tôi sống thân cận với ngài là điều 
lợi ích cho chúng tôi, là điều đã được thành đạt tốt đẹp cho chúng tôi. 
Chúng tôi cũng sẽ thực hiện việc cúng dường đến bậc Đạo Sư, đức 
Phật tối thượng.”  
 

3840. Sau khi sắp đặt thức ăn và nước uống, tôi đã thông báo về thời 
gian. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến cùng với một trăm ngàn vị 
có năng lực. 
 

3841. Tôi đã thực hiện việc tiếp đón với các loại nhạc cụ có đủ năm yếu 
tố. Bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi xuống ở chiếc ghế làm toàn bằng 
vàng.  
 

3842. Khi ấy, đã có chiếc lọng làm toàn bằng vàng ở phía trên, có 
những cái quạt quạt gió ở phía bên trong của Hội Chúng tỳ khưu. 
 

3843. Tôi đã làm toại ý Hội Chúng tỳ khưu với cơm ăn nước uống dồi 
dào. Tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu mỗi vị một xấp vải đôi. 
 

3844. Vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian mà mọi người gọi là 
“Sumedha,” sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên lời kệ 
này:  
 

3845. “Người nào đã làm toại ý Ta và tất cả các vị này với cơm ăn 
nước uống, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 
nói. 
 

3846. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên một ngàn tám 
trăm kiếp, và sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 
 

3847. Người này sanh lên chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, sẽ có chiếc lọng làm toàn bằng vàng che cho người ấy vào mọi 
lúc.  
 

3848. Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
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3849. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  
sabbāsave pariññāya nibbāyisasatanāsavo.1 

 

3850. Bhikkhusaṅghe nisīditvā sīhanādaṃ nadissati  
citake chattaṃ dhārenti heṭṭhāchattamhi ḍayhatha.  

 

3851. Sāmaññaṃ me anuppattaṃ kilesā jhāpitā mayā,2  
maṇḍape rukkhamūle vā santāpo me na vijjati.  

 

3852. Tiṃsakappasahassamhi yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi sabbadānassidaṃ phalaṃ.  

 

3853. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
sabbesavā parikkhīṇā viharāmi anāsavo.  

 

3854. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhaṭṭhessa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3855. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sabbadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sabbadāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

400. Ajitattherāpadānaṃ  
 

3856. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū,  
ajjhogahetvā3 himavantaṃ nisīdi lokanāyako.  

 

3857. Nāhaṃ addakkhiṃ sambuddhaṃ napi saddaṃ suṇomahaṃ,  
mama bhakkhaṃ4 gavesanto āhiṇḍāmi vane tadā.5  

 

3858. Tatth’ addasāsiṃ sambuddhaṃ battiṃsavaralakkhaṇaṃ,6  
disvāna cittamāpajjiṃ7 satto ko nām’ ayaṃ bhave.  

 

3859. Lakkhaṇāni viloketvā mama vijjaṃ anussariṃ,  
sutaṃ hi metaṃ vuddhānaṃ8 paṇḍitānaṃ subhāsitaṃ.  

 

3860. Tesaṃ yathā9 taṃ vacanaṃ ayaṃ buddho bhavissati,  
yannūnāhaṃ10 sakkareyyaṃ gatiṃ me sodhayissati.  

 

3861. Khippaṃ assamamāgantvā madhutelaṃ11 gahiṃ ahaṃ,  
koḷambakaṃ gahetvāna upagacchiṃ narāsabhaṃ.12  

 

3862. Tidaṇḍake gahetvāna abbhokāse ṭhapesahaṃ,  
padīpaṃ pajjaletvāna13 aṭṭhakkhattuṃ avandahaṃ.  

                                                   
1 nibbāyissatināsavo - Ma, Syā.  7 vittimāpajjiṃ - Ma. 
2 mama - Sī Mu.    8 vuḍḍhānaṃ - Ma; buddhānaṃ - Syā, PTS. 
3 ajjhogāhetvā - Ma, PTS.    9 tathā - PTS.  
4 mama bhikkhaṃ - Syā;    10 yannūna taṃ - Syā.  
   mamaṃ bhikkhaṃ - PTS.    11 dumatelaṃ - PTS.  
5 ahaṃ - Ma, Syā, PTS.     12 vināyakaṃ - Ma, Syā, PTS 
6 dvattiṃsavaralakkhaṇaṃ - Ma, Syā, PTS. 13 pajjalitvāna - Ma, Syā. 
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3849. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các 
lậu hoặc và sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.  
 

3850. (Người này) sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và sẽ rống lên 
tiếng rống của loài sư tử. Nhiều người cầm chiếc lọng ở giàn hỏa 
thiêu, và (người này) được thiêu ở bên dưới chiếc lọng.” 
 

3851. Trạng thái Sa-môn đã được tôi đạt đến, các phiền não đã được tôi 
thiêu đốt, ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi không biết đến sự nóng bức.  
 

3852. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu việc dâng cúng 
mọi thứ. 
 

3853. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu 
hoặc.  
 

3854. 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. 
 

3855. 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 Sabbadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Sabbadāyaka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

400. Ký Sự về Trưởng Lão Ajita:  
 
 

3856. Sau khi đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp, đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian đã ngồi xuống.  
 

3857. Tôi đã không nhìn thấy bậc Toàn Giác (trước đây), và tôi cũng 
không được nghe lời đồn đãi. Khi ấy, tôi đi lang thang ở trong rừng, 
đang tìm kiếm thức ăn cho mình.  
 

3858. Ở tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có ba mươi hai hảo 
tướng. Sau khi nhìn thấy, tôi đã có ý nghĩ rằng: “Người này có tên là gì 
nhỉ?” 
 

3859. Sau khi xem xét các tướng mạo, tôi đã tưởng nhớ lại vốn hiểu biết 
của mình; bởi vì điều này tôi đã được nghe các bậc trí tuệ cao niên 
giảng giải cặn kẽ.  
 

3860. (Tôi đã suy nghĩ rằng): “Theo như lời nói ấy của họ thì người 
này sẽ là đức Phật. Có lẽ ta nên tôn trọng thì số phận của ta sẽ được 
sáng sủa?” 
 

3861. Tôi đã mau chóng đi về lại khu ẩn cư và đã chọn lấy dầu của cây 
madhu. Tôi đã mang theo một hũ và đã đi đến gặp đấng Nhân Ngưu.  
 

3862. Tôi đã cầm lấy cái chạng ba và đã dựng lên ở ngoài trời. Tôi đã 
thắp sáng cây đèn và đã đảnh lễ tám lần.  
                                                   
1 Sabbadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) mọi thứ (sabba).” 
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3863. Sattarattindivaṃ buddho nisīdi purisuttamo,  
tato ratyā vivasāne1 vuṭṭhāsi lokanāyako.  

 

3864. Pasannacitto sumano sattarattindivaṃ2 ahaṃ,  
dīpaṃ buddhassa pādāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.  

 

3865. Sabbe vanā gandhamayā3 pabbate gandhamādane,  
buddhassa anubhāvena4 upagacchuṃ tadā jinaṃ.5  

 

3866. Ye keci pupphagandhāse pupphitā dharaṇīruhā,  
buddhassa anubhāvena4 sabbe sannipatuṃ tadā.  

 

3867. Yāvatā himavantamhi nāgā ca garuḷā ubho,  
dhammañca sotukāmā te āgacchuṃ buddhasantikaṃ.  

 

3868. Devalo nāma samaṇo buddhassa aggasāvako,  
vasīsatasahassehi buddhasantikupāgami.  

 

3869. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha.  

 

3870. Yo me dīpaṃ padīpesi pasanno sehi pāṇihi,  
tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato.  

 

3871. Saṭṭhikappasahassāni devaloke ramissati,  
sahassakkhatuṃ rājā ca cakkavattī bhavissati.  

 

(Soḷasamaṃ bhāṇavāraṃ). 
 

3872. Chattiṃsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati,  
paṭhaviyaṃ sattasataṃ vipulaṃ rajjaṃ karissati,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.  

 

3873. Iminā dīpadānena dibbacakkhu bhavissati,  
samantato aṭṭhakosaṃ6 passissati ayaṃ sadā.  

 

3874. Devalokā cavantassa nibbattantassa jantuno,  
divā vā yadi vā rattiṃ padīpaṃ dhārayissati.  

 

3875. Jāyamānassa sattassa7 puññakammasamaṅgino,  
yāvatā nagaraṃ hoti8 tāvatā jotayissati.  

 

3876. Upapajjati yaṃ yoniṃ devattaṃ atha mānusaṃ,  
asseva dīpadānassa aṭṭhadīpaphalena hi,9  
na jayissant’ imaṃ jantu9 dīpadānassidaṃ phalaṃ.  

 

3877. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma nāmena10 satthā loke bhavissati.  

                                                   
1 vivasane - Syā, PTS.     7 santassa - Ma, Syā, PTS. 
2 sabbarattindivaṃ - Ma, Syā, PTS.   8 āsi - Ma, Syā, PTS. 
3 sabbe gandhā vanamayā - Syā.    9 ca - Syā.  
4 ānubhāvena - sabbattha.   10 na jayissantimaṃ jantū - Ma;  
5 āgacchuṃ buddhasantikaṃ - Ma;      upaṭṭhissantimaṃ jantuṃ - Syā;  
  āgañchuṃ buddhasantike - Syā.      na jahissant’ imaṃ jantuṃ - PTS. 
6 aḍḍhakosaṃ - Syā, PTS, Sī Mu.   11 gottena - Ma.  



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 1              Phẩm Piḷindivaccha 

 625

3863. Đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi bảy ngày đêm. Sau đó, 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã xuất thiền vào lúc cuối đêm.  
 

3864. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã (trải qua) bảy ngày đêm. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng cây đèn đến đức Phật.  
 

3865. Khi ấy, do nhờ oai lực của đức Phật, tất cả các khu rừng được tạo 
bằng hương thơm, được thấm nhuần hương thơm ở ngọn núi, đã di 
chuyển đến gần đấng Chiến Thắng.  
 

3866. Các loài thảo mộc mọc ở trên đất thuộc loài có hoa có hương 
thơm thì đã được trổ hoa. Khi ấy, do nhờ oai lực của đức Phật, tất cả đã 
tụ hội lại.  
 

3867. Cho đến các loài rồng và các loài nhân điểu ở núi Hi-mã-lạp, có ý 
muốn nghe Giáo Pháp, cả hai loài ấy đã đi đến gần bên đức Phật.  
 

3868. Vị Sa-môn tên Devala là bậc Thinh Văn hàng đầu của đức Phật, 
cùng với một trăm ngàn vị có năng lực, đã đi đến gần bên đức Phật.  
 

3869. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ 
này:  
3870. “Người nào được tịnh tín, đã tự tay mình dâng cúng cây đèn 
đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói.  
 

3871. (Người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu mươi ngàn 
kiếp, và sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần.  
 

(Tụng phẩm thứ mười sáu). 
 

3872. (Người ấy) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi sáu lần, và sẽ cai trị vương quốc rộng lớn ở trái đất bảy trăm 
lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm.  
 

3873. Do sự dâng cúng cây đèn này, (người ấy) sẽ có Thiên nhãn. 
Người này sẽ luôn luôn nhìn thấy khoảng cách tám kosa1 ở xung 
quanh.  
 

3874. Trong khi (người này) mệnh chung từ thế giới chư Thiên và 
đang đi tái sanh, sẽ có cây đèn được duy trì ban ngày luôn cả ban 
đêm (cho người này).  
 

3875. Khi con người có được nghiệp phước thiện đang được sanh ra, 
thành phố (ở nơi sanh ra) là rộng đến đâu thì sẽ được chói sáng đến 
đấy.  
 

3876. (Người này) đi tái sanh ở chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay 
nhân loại, chính nhờ tám phần quả báu về đèn của sự dâng cúng cây 
đèn này, sẽ không ai vượt trội con người này; điều này là quả báu 
của việc dâng cúng cây đèn.  
 

3877. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  

                                                   
1 kosa là khoảng cách bằng 500 lần chiều dài của cây cung.  
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3878. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  
sabbāsave pariññāya nibbāyissatanāsavo.  

 

3879. Tosayitvāna sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ,  
ajito nāma nāmena hessati satthusāvako.  

 

3880. Saṭṭhikappasahassāni devaloke ramiṃ ahaṃ,  
tatrāpi me dīpasataṃ jotate1 sabbakālikaṃ.2  

 

3881. Devaloke manusse vā niddhāvanti pabhā mama,  
buddhaseṭṭhaṃ saritvāna bhīyo hāsaṃ janesahaṃ.  

 

3882. Tusitāhaṃ cavitvāna okkamiṃ mātukucchiyaṃ,  
jāyamānassa santassa āloko vipulo ahu.  

 

3883. Agārā abhinikkhamma pabbajiṃ anagāriyaṃ,  
bāvariṃ upasaṅkamma sissattaṃ ajjhupāgamiṃ.  

 

3884. Himavante vasantohaṃ assosiṃ lokanāyakaṃ,  
uttamatthaṃ gavesanto upagacchiṃ vināyakaṃ.  

 

3885. Danto buddho dametāvī3 oghatiṇṇo nirūpadhi,  
nibbāṇaṃ kathayī buddho sabbadukkhappamocanaṃ.  

 

3886. Taṃ me āgamanaṃ siddhaṃ tosito hi mahāmuni,4  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3887. Satasahasse ito kappe5 yaṃ dīpamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi dīpadānassidaṃ phalaṃ.  

 

3888. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
sabbāsavā parikkhīṇā viharāmi anāsavo.  

 

3889. Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

3890. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ajito thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ajitattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 jotare - PTS.  
2 niccakālikaṃ - Ma, Syā, PTS.  
3 dametāpi - Syā; ca medhāvī - PTS.  
4 tositohaṃ mahāmuniṃ - Ma, Syā, PTS; tositohaṃ mahāmuni - Sī Mu.  
5 satasahassito kappe - Ma. 
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3878. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các 
lậu hoặc và sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc. 
 

3879. Sau khi đã làm vui lòng đấng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý 
dòng Sakya, (người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có 
tên là Ajita.”  
 

3880. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu mươi ngàn kiếp. Ở tại 
nơi ấy, tôi cũng có một trăm cây đèn chói sáng vào mọi thời điểm.  
 

3881. Các ánh sáng của tôi tỏa ra cho dù ở thế giới chư Thiên hay là 
nhân loại. Sau khi tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng, tôi đã khởi lên 
niềm vui dào dạt.  
 

3882. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đẩu Suất, tôi đã hạ sanh vào 
bụng mẹ. Trong khi tôi đang được sanh ra, đã có ánh sáng chan hòa.  
 

3883. Sau khi lìa khỏi nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Tôi đã đi đến gặp vị Bāvari và đã trở thành học trò (của vị ấy).1  
 

3884. Trong khi sống ở núi Hi-mã-lạp, tôi đã nghe về đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Trong lúc tầm cầu mục đích tối thượng, tôi đã đi đến gặp 
đấng Hướng Đạo.  
 

3885. Đức Phật là bậc đã được rèn luyện, là bậc giúp cho (người khác) 
rèn luyện, là bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn mầm mống tái 
sanh. Đức Phật đã thuyết giảng về Niết Bàn, sự thoát khỏi tất cả khổ 
đau.  
 

3886. Việc đi đến ấy của tôi đã được thành công bởi vì bậc Đại Hiền Trí 
đã được vui lòng. Tôi đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy của 
đức Phật.  
 

3887. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cây đèn trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây đèn. 
 

3888. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu 
hoặc.  
 

3889. 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.  
 

3890. 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 Ajita đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Ajita là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Tên của một vị đạo sư Bà-la-môn (ND).  
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Uddānaṃ:  
 
Piḷindivaccho selo ca sabbakittī madhundado,  
kūṭāgārī bakkulo ca giri salalasavhayo. 
Sabbado ajito ceva gāthāyo gaṇitā iha,  
satāni pañca gāthānaṃ vīsati ca taduttari.  

 
Piḷindivacchavaggo cattāḷīsatimo. 

 
--ooOoo-- 

 
Atha vagguddānaṃ:  

 
Padumārakkhado ceva ummā1 gandhodakena ca,  
ekapadama saddasaññī mandāraṃ bodhi vandako.  
Avaṇṭañca2 piḷindī ca gāthāyo gaṇitā pi ca,3  
catusattati gāthāyo ekādasa satāni ca.  

 
Padumavaggadasakaṃ.  

 
Catutthaṃ satakaṃ samattaṃ. 

 
--ooOoo-- 

                                                   
1 umā - Ma.  2 avaṭañca - Ma; ambaṭañca - Syā.   3 iha - Ma. 
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Phần Tóm Lược: 
 
Vị Piḷindivaccha, vị Sela, vị Sabbakitti, vị dâng cúng mật ong, vị có ngôi 
nhà mái nhọn, vị Bakkula, vị Girimānanda, vị tên Salala, vị dâng cúng 
mọi thứ, và luôn cả vị Ajita; (tổng cộng) các câu kệ đã được tính đếm ở 
đây gồm có năm trăm câu kệ và hai mươi câu thêm vào đó nữa.  

 
Phẩm Piḷindivaccha là phẩm thứ bốn mươi bốn. 

 
--ooOoo-- 

 
Giờ là phần tóm lược của các phẩm: 

 
Đóa sen hồng, luôn cả vị dâng cúng sự bảo vệ, bông hoa Ummā, cùng 
với vị dâng cúng vật thơm và nước, một đóa sen hồng, vị có sự suy 
tưởng về âm thanh, bông hoa mandārava, vị đảnh lễ cội Bồ Đề, trái cây 
avaṇṭa, và vị Piḷindivaccha; (tổng cộng) các câu kệ đã được tính đếm là 
một ngàn một trăm và bảy mươi bốn câu kệ.  
 

Nhóm “Mười” từ phẩm Paduma. 
 

Nhóm “Một Trăm” thứ tư được đầy đủ. 
 

--ooOoo-- 
 




