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17. Tissabuddhavaṃso 
 
 
1.   Siddhattha aparena assamo appaṭipuggalo  

anantatejo1 amitayaso tisso lokagganāyako.  
 
2.   Tamandhakāraṃ vidhametvā obhāsetvā sadevakaṃ2  

anukampako mahāvīro loke uppajji cakkhumā.  
 
3.   Tassāpi atulā iddhi atulaṃ sīlaṃ samādhi ca  

sabbattha pāramiṃ gantvā dhammacakkaṃ pavattayī.  
 
4.   So buddho dasasahassimhi viññāpesi giraṃ suciṃ  

koṭisatāni abhisamiṃsu paṭhame dhammadesane.  
 
5.   Dutiyo navutikoṭīnaṃ3 tatiyo saṭṭhikoṭiyo4  

bandhanāto5 pamocesi6 sampatte naramarū tadā.  
 
6.   Sannipātā tayo āsuṃ tisse lokagganāyake  

khīṇāsavānaṃ vimalānaṃ santacittāna tādinaṃ.  
 

7.   Khīṇāsavasatasahassānaṃ7 paṭhamo āsi samāgamo  
navutisatasahassānaṃ dutiyo āsi samāgamo.  
 

8.   Asītisatasahassānaṃ tatiyo āsi samāgamo  
khīṇāsavānaṃ vimalānaṃ pupphitānaṃ vimuttiyā.  

 
9.   Ahaṃ tena samayena sujāto nāma khattiyo  

mahābhogaṃ chaḍḍhayitvā pabbajiṃ isipabbajaṃ.  
 
10. Mayi pabbajite sante uppajji lokanāyako  

buddho’ti saddaṃ sutvāna pīti me upapajjatha.  
 
11. Dibbaṃ mandāravaṃ pupphaṃ padumaṃ pāricchattakaṃ  

ubho hatthehi paggayha dhunamāno upāgamiṃ.  
 
 
1. anantasīlo - Mavi, PTS. 
2. sadevake - Mavi.  
3. dutiye navutikoṭiyo - Sīmu. 
4. tatiyo sattakoṭiyo - Sīmu. 

5. bandhanāso - Sīmu. 
6. vimocesi - PTS. 
7. khīṇāsava sahassānaṃ - Sīmu. 
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17. Lịch Sử Đức Phật Tissa: 
 
 
1. Sau (đức Phật) Siddhattha, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian 
Tissa là không ai sánh bằng, không người đối địch, có oai lực vô biên, 
có danh vọng vô lường. 
 
2. Sau khi đã xua tan bóng đen tăm tối và chiếu sáng thế gian luôn cả 
các cõi trời, vị có lòng thương xót, đấng Đại Hùng, bậc Hữu Nhãn đã 
hiện khởi ở thế gian. 
 
3. Cũng có thần thông vô song, giới và định vô song, sau khi đạt đến 
sự toàn hảo về mọi phương diện, vị ấy đã chuyển vận bánh xe Chánh 
Pháp. 
 

4. Đức Phật ấy đã công bố lời diễn thuyết thanh tịnh ở trong mười 
ngàn thế giới. Hàng trăm koṭi vị đã lãnh hội trong cuộc thuyết giảng 
Giáo Pháp lần thứ nhất. 
 
5. Lần thứ nhì là của chín mươi ngàn koṭi vị. Lần thứ ba là của sáu 
mươi ngàn koṭi vị. Khi ấy, Ngài đã giúp cho nhân loại và chư thiên đã 
tề tựu lại được giải thoát khỏi các sự trói buộc. 
 
6. Bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Tissa cũng đã có ba lần tụ hội 
gồm các vị Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế 
ấy. 
 

7. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của một trăm ngàn bậc Lậu Tận. Đã có 
cuộc hội tụ thứ nhì của chín chục trăm ngàn (chín triệu) vị. 
 
8. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám chục trăm ngàn (tám triệu) bậc 
Lậu Tận, không còn ô nhiễm, đã nở hoa trong sự giải thoát. 
 
9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-lỵ tên Sujāta. Sau khi buông bỏ tài 
sản lớn lao, ta đã xuất gia làm ẩn sĩ. 
 
10. Khi ta đã xuất gia, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã xuất hiện. Sau khi 
nghe được tiếng nói rằng: “Đức Phật!” khi ấy phỉ lạc đã phát khởi ở 
ta. 
 

11. Sau khi nắm lấy hoa Mạn-đà-la, hoa sen, hoa san hô của cõi trời 
bằng cả hai tay, ta đã vội vã đi đến. 
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Khuddakanikāye Buddhavaṃsapāḷi                                  Tissabuddhavaṃso                               
 

12. Cātuvaṇṇaparivutaṃ tissaṃ lokagganāyakaṃ  
tamahaṃ pupphaṃ gahetvāna matthake dhārayiṃ jinaṃ.  

 
 

13. So’pi buddho1 vyākāsi janamajjhe nisīdiya  
dvenavute ito kappe ayaṃ buddho bhavissati.  

 
 

14. Ahu kapilavhayā rammaṃ nikkhamitvā tathāgato  
padhānaṃ padahitvāna katvā dukkarakārikaṃ.  

 
 

15. Ajapālarukkhamūlamhi nisīditvā tathāgato  
tatthapāyāsamaggayha nerañjaramupehitī.  

 
 

16. Nerañjarāya tīramhi pāyāsaṃ ādāya so jino  
paṭiyattavaramaggena bodhimūlaṃ hi ehiti.  

 
 

17. Tato padakkhiṇaṃ katvā bodhimaṇḍaṃ anuttaro  
assattharukkhamūlamhi bujjhissati mahāyaso.  

 
 

18. Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati  
pitā suddhodano nāma ayaṃ hessati gotamo.  
 

 

19. Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā  
ānando nām’upaṭṭhāko upaṭṭhissati taṃ jinaṃ.  

 
 

20. Khemā uppalavaṇṇā ca aggā hessanti sāvikā  
bodhi tassa bhagavato assattho’ti pavuccati.  

 
 

21. Citto ca hatthāḷavako aggā hessantupaṭṭhakā  
uttarā nandamātā ca aggā hessantupaṭṭhikā  
āyu vassasataṃ tassa gotamassa yasassino.  

 
 

22. Idaṃ sutvāna vacanaṃ asamassa mahesino  
āmoditā naramarū buddhabījaṅkuro ayaṃ.  

 
 

23. Ukkuṭṭhisaddaṃ vattenti apphoṭenti hasanti ca  
katañjalī namassanti dasasahassī sadevakā.  

                                                   
1. tadā - Sīmu.  
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử                                                   Lịch Sử Đức Phật Tissa 

12. Ta đã cầm lấy bông hoa ấy và đặt lên đỉnh đầu của đấng Chiến 
Thắng, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Tissa đang được vây 
quanh bởi bốn thành phần.1

 
13. Khi ấy, ngồi giữa mọi người đức Phật ấy cũng đã chú nguyện cho 
ta rằng: “Trong chín mươi hai kiếp tính từ thời điểm này, người 
này sẽ trở thành vị Phật. 
 
14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 
 
15. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerañjarā 
(Ni-liên-thiền). 
 
16. Ở tại bờ sông Nerañjarā, đấng Chiến Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 
 
17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 
 
18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 
 
19. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
tên là Ānanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy.  
 
20. Khemā và Uppalavaṇṇā sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là ‘Assattha.’  
 
21. Citta và Haṭṭhāḷavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā và Nandamātā sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 
 
22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 
 
23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
                                                   
1. Bốn thành phần là Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn, gia chủ, và Sa-môn, BvA. 236. 
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Khuddakanikāye Buddhavaṃsapāḷi                                  Tissabuddhavaṃso                               
 

24. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanaṃ  
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imaṃ.  

 
 

25. Yathā manussā nadiṃ tarantā paṭititthaṃ virajhiya  
heṭṭhā titthe gahetvāna uttaranti mahānadiṃ.  

 
 

26. Evameva mayaṃ sabbe yadi muñcāmimaṃ jinaṃ  
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imaṃ.  

 
 

27. Tassāpi vacanaṃ sutvā bhiyyo cittaṃ pasādayiṃ  
uttariṃ vatamadhiṭṭhāsiṃ dasapāramipūriyā.  

 
 

28. Khemakaṃ nāma nagaraṃ janasandho nāma khattiyo  
padumā nāma janikā tissassa ca mahesino.  

 
 

29. Sattavassasahassāni agāramajjhaso vasī  
guhā selanāri nisabhā tayo pāsādamuttamā.  

 

 
30. Samatiṃsasahassāni nāriyo samalaṅkatā  

subhaddā nāma sā nāri ānando nāma atrajo.  
 
 

31. Nimitte caturo disvā assayānena nikkhami  
anūnakaṃ aṭṭhamānaṃ padhānaṃ padahī jino.  

 
 

32. Brahmunā yācito santo tisso lokagganāyako  
vatti cakkaṃ mahāvīro yasavatīdāyamuttame.  

 
 

33. Brahmadevo ca udayo ca ahesuṃ aggasāvakā  
samaṅgo1 nām’upaṭṭhāko tissassa ca mahesino.  

 
 

34. Phussā c’eva ca sudattā ca ahesuṃ aggasāvikā  
bodhi tassa bhagavato asano’ti pavuccati.  

 
 

35. Sambalo ca sirī c’eva ahesuṃ aggupaṭṭhakā  
kisāgotamī upasenā ahesuṃ aggupaṭṭhikā.  

  

                                                   
1. samāho - Mavi; samago - Syā; sumaṅgalo - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử                                                   Lịch Sử Đức Phật Tissa 

24. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 
 
 

25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 
 

 
26. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 
 

 
27. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 
 

 
28. Thành phố có tên là Khemaka, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Janasandha, người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Tissa tên là Padumā. 
 
 

29. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình bảy ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Guhā, Selanāri, Nisabhā. 
 
 

30. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Subhaddā. Con trai tên là Ānanda. 
 
 

31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu 
sót. 
 
 

32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của 
thế gian Tissa, đấng Đại Hùng đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) 
ở khu rừng tuyệt vời Yasavatī. 
 
 

33. Brahmadeva và Udaya đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Tissa tên là Samaṅga. 
 
 

34. Phussā và luôn cả Sudattā đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Asana.” 
 
 

35. Sambala và luôn cả Sirīsẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Kīsāgotamī và Upasenā sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
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Khuddakanikāye Buddhavaṃsapāḷi                                  Tissabuddhavaṃso                               
 

36. So’pi buddho saṭṭhiratano ahu uccattane1 jino  
anupamo asadiso himavā viya dissati.  

 
 

37. Tassāpi atulatejassa āyu āsi anuttaro  
vassasatasahassāni loke aṭṭhāsi cakkhumā.  

 
 

38. Uttamaṃ pavaraṃ seṭṭhaṃ anubhotvā mahāyasaṃ  
jalitvā aggikkhandho’va nibbuto so sasāvako.  
 

 

39. Valāhakova anilena suriyena viya ussāvo  
andhakāro’va dīpena nibbuto so sasāvako.  

 
 

40. Tisso jinavaro buddho nandārāmamhi nibbuto  
tatth’eva tassa jinathūpo tīṇi yojanamussito’ti.  

 
 

Tissabuddhavaṃso sattarasamo. 
  

--ooOoo-- 

                                                   
1. uccatarena - Sīmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử                                                   Lịch Sử Đức Phật Tissa 

36. Cao sáu mươi ratana (15 mét), đức Phật, đấng Chiến Thắng ấy, 
không có vị tương đương, không có ai sánh bằng, được nhìn thấy như 
là núi Hy-mã-lạp. 
 

37. Tuổi thọ của vị có oai lực vô song ấy là tối thắng.1 Bậc Hữu Nhãn 
đã tồn tại ở thế gian một trăm ngàn năm. 
 

38. Sau khi đã thọ hưởng danh vọng lớn lao, tối thượng, cao quý, 
nhất hạng, vị ấy đã rực cháy như là khối lửa rồi đã Niết Bàn cùng với 
các vị Thinh Văn. 
 

39. Tương tợ như đám mây (biến mất) bởi làn gió, như là làn sương 
(biến mất) bởi mặt trời, như là bóng tối (biến mất) bởi ngọn đèn, vị 
ấy cùng với các Thinh Văn đã Niết Bàn. 
 

40. Đức Phật, đấng Chiến Thắng cao quý Tissa đã Niết Bàn tại tu 
viện Nanda. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã 
được dựng lên cao ba do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 
 
 

Lịch sử đức Phật Tissa là phần thứ mười bảy. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1. Tuổi thọ là một trăm ngàn năm, không quá dài và không quá ngắn, BvA. 231. 
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18. Phussabuddhavaṃso 

 
 
1.   Tatth’eva maṇḍakappamhi ahu satthā anuttaro  

anupamo asadiso1 phusso lokagganāyako.  
 
 

2.   So’pi sabbaṃ tamaṃ hantvā vijaṭetvā mahājaṭaṃ  
sadevakaṃ tappayanto abhivassī amatambunā.  

 
 

3.   Dhammacakkaṃ pavattente phusse nakkhattamaṅgale  
koṭisatasahassānaṃ paṭhamābhisamayo ahu.  

 
 

4.   Navutisatasahassānaṃ dutiyābhisamayo ahu  
asītisatasahassānaṃ tatiyābhisamayo ahu.  

 
 

5.   Sannipātā tayo āsuṃ phussassa’pi mahesino  
khīṇāsavānaṃ vimalānaṃ santacittāna tādinaṃ.  

 
 

6.   Saṭṭhisatasahassānaṃ paṭhamo āsi samāgamo  
paññāsasatasahassānaṃ dutiyo āsi samāgamo.  

 
 

7.   Cattārīsasatasahassānaṃ tatiyo āsi samāgamo  
anupādā vimuttānāṃ vocchinnapaṭisandhinaṃ.  

 
 

8.   Ahaṃ tena samayena vijitāvi nāma khattiyo  
chaḍḍayitvā2 mahārajjaṃ pabbajiṃ tassa santike.  

 
 

9.   So’pi maṃ buddho vyākāsi phusso lokagganāyako  
ito dvenavuti3 kappe ayaṃ buddho bhavissati.  

 
 

10. Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato  
padhānaṃ padahitvāna katvā dukkarakārikaṃ.  

 
 

11. Ajapālarukkhamūlamhi nisīditvā tathāgato  
tattha pāyāsamaggayha nerañjaramupehiti.  

  
                                                   
1. asamasamo - Sīmu. 
2. chāḍḍayitvāna - Sīmu.  
3. dvānavute - Mavi; dvenavute - Sīmu.  
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18. Lịch Sử Đức Phật Phussa: 

 
 
1. Cũng chính trong kiếp Maṇḍa ấy, đã có bậc Đạo Sư Phussa, là 
đấng Vô Thượng, không có vị tương tợ, không có ai sánh bằng, là bậc 
Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian. 
 
2. Sau khi đã hủy diệt tất cả bóng tối và tháo gỡ mạng lưới khổng lồ, 
trong lúc làm hài lòng thế gian luôn cả chư thiên, vị ấy cũng đã đổ 
cơn mưa bằng nước Bất Tử. 
 
3. Trong khi (đức Phật) Phussa đang chuyển vận bánh xe Chánh 
Pháp ở lễ hội tinh tú, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm 
ngàn koṭi vị. 
 

4. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục trăm ngàn koṭi (chín 
triệu) vị. Đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục trăm ngàn 
(tám triệu) vị. 
 

5. Và bậc Đại Ẩn Sĩ Phussa cũng đã có ba lần tụ hội gồm các bậc Lậu 
Tận không còn ô nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy. 
 
6. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của sáu chục trăm ngàn (sáu triệu). Đã 
có cuộc hội tụ thứ nhì của năm chục trăm ngàn (năm triệu). 
 
7. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của bốn chục trăm ngàn (bốn triệu) vị đã 
được giải thoát, không còn chấp thủ, có sự tái sanh đã được đoạn 
tận. 
 

8. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-lỵ tên Vijitāvi. Sau khi buông bỏ 
vương quốc rộng lớn, ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 
 
9. Bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Phussa ấy cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong chín mươi hai kiếp tính từ thời điểm 
này, người này sẽ trở thành vị Phật. 
 
10. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 
 
11. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerañjarā 
(Ni-liên-thiền). 
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12. Nerañjarāya tīramhi pāyāsaṃ ādāya so jino  
paṭiyattavaramaggena bodhimūlaṃ hi ehiti.  

 
 

13. Tato padakkhiṇaṃ katvā bodhimaṇḍaṃ anuttaro  
assattharukkhamūlamhi bujjhissati mahāyaso.  

 
 

14. Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati  
pitā suddhodano nāma ayaṃ hessati gotamo.  

 
 

15. Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā  
ānando nām’upaṭṭhāko upaṭṭhissati taṃ jinaṃ.  

 
 

16. Khemā uppalavaṇṇā ca aggā hessanti sāvikā  
bodhi tassa bhagavato assattho’ti pavuccati.  

 
 

17. Citto ca hatthāḷavako aggā hessantupaṭṭhakā  
uttarā nandamātā ca aggā hessantupaṭṭhikā  
āyu vassasataṃ tassa gotamassa yasassino.  

 
 

18. Idaṃ sutvāna vacanaṃ asamassa mahesino  
āmoditā naramarū buddhabījaṅkuro ayaṃ.  

 
 

19. Ukkuṭṭhisaddaṃ vattenti apphoṭenti hasanti ca  
katañjalī namassanti dasasahassī sadevakā.  

 
 

20. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanaṃ  
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imaṃ.  

 
 

21. Yathā manussā nadiṃ tarantā paṭititthaṃ virajhiya  
heṭṭhā titthe1 gahetvāna uttaranti mahānadiṃ.  

 
 

22. Evameva mayaṃ sabbe yadi muñcāmimaṃ jinaṃ  
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imaṃ.  

 
 

23. Tassāpi vacanaṃ sutvā bhiyyo cittaṃ pasādayiṃ  
uttariṃ vatamadhiṭṭhāsiṃ dasapāramipūriyā.  

 
 

24. Suttantaṃ vinayañcāpi navaṅgaṃ satthusāsanaṃ  
sabbaṃ pariyāpuṇitvāna sobhayiṃ jinasāsanaṃ.  

                                                   
1. titthaṃ - Mu-A. 
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12. Ở tại bờ sông Nerañjarā, đấng Chiến Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 
 

13. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 
 
14. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 
 
15. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
tên là Ānanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy.  
 
16. Khemā và Uppalavaṇṇā sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là ‘Assattha.’  
 
17. Citta và Haṭṭhāḷavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā và Nandamātā sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 
 
18. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 
 
19. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
 
20. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 
 
21. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 
 
22. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 
 
23. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 
 

24. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 
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25. Tatth’appamatto viharanto brahmaṃ bhāvetva1 bhāvanaṃ  
abhiññāsu pāramiṃ gantvā brahmalokamagacch’ahaṃ.  

 

26. Kāsikaṃ nāma nagaraṃ jayaseno nāma khattiyo  
sirimā nāma janikā phussassāpi mahesino.  

 

27. Navavassasahassāni agāramajjhaso vasī  
garuḷapakkhahaṃsasuvaṇṇabhārā2 tayo pāsādamuttamā.  

 

28. Tīṇidasasahassāni3 nāriyo samalaṅkatā  
kisāgotamī nāma nāri anupamo4 nāma atrajo.  

 

29. Nimitte caturo disvā hatthiyānena nikkhami  
chamāsaṃ padhānacāraṃ acari purisuttamo.  

 

30. Brahmunā yācito santo phusso lokagganāyako  
vatti cakkaṃ mahāvīro migadāye naruttamo.  

 

31. Surakkhito5 dhammaseno ca ahesuṃ aggasāvakā  
sabhiyo nām’upaṭṭhāko phussassa ca mahesino.  

 

32. Cālā ca upacālā ca ahesuṃ aggasāvikā  
bodhi tassa bhagavato āmaṇḍo’ti pavuccati.  

 

33. Dhanañjayo visākho ca ahesuṃ aggupaṭṭhakā  
padumā c’eva nāgā ca ahesuṃ aggupaṭṭhikā.  

 

34. Aṭṭhapaññāsaratanaṃ so’pi accuggato muni  
sobhati sataraṃsīva ulurājāva pūrito.6  

 

35. Navutivassasahassāni āyu vijjati tāvade  
tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.  

 

36. Ovaditvā bahū satte santāretvā mahājane  
so’pi satthā atulayaso nibbuto so sasāvako.7  

 

37. Phusso jinavaro satthā senārāmamhi8 nibbuto  
dhātuvitthārikaṃ āsī tesu tesu padesato’ti.  

 
 

Phussabuddhavaṃso aṭṭhārasamo. 
 

--ooOoo-- 
 
1. bhāvetvā - PTS. 
2. garuḷapakkhahaṃsasuvaṇṇa- 
     bhārā - Machasaṃ;  
     garuḷa haṃsa suvaṇṇatārā - Syā. 
3. tevīsatisahassāni - Sīmu. 
4. ānando - Sīmu.  

5. sukhito - Sīmu.  
6. uḷurajāva pūjito - Mavi. 
7. nibbutovasasāko - Mavi. 
8. sotārāmamhi - Sīmu;  
     senāramamhi - Syā, Machasaṃ.
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25. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập 
thiền Phạm Thiên và làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi đến thế giới 
của Phạm Thiên. 
 

26. Thành phố có tên là Kāsika, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Jayasena, và người mẹ của vị Đại Ẩn Sĩ Phussa tên là Sirimā. 
 

27. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Garuḷapakkha, Haṃsa, và Suvaṇṇabhārā. 
 

28. Có ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Kisāgotamī. Con trai tên là Anupama. 
 

29. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng phương tiện voi và đã thực hành hạnh nỗ lực sáu tháng. 
 

30. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của 
thế gian Phussa, đấng Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân đã chuyển 
vận bánh xe (Chánh Pháp) ở Migadāya (vườn nai).  
 

31. Surakkhita và Dhammasena đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị 
thị giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Phussa tên là Sabhiya. 
 

32. Cālā và Upacālā đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ 
Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Āmaṇḍa.” 
 

33. Dhanañcaya và Visākha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Padumā và luôn cả Nāgā đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
 

34. Đạt đến chiều cao năm mươi tám ratana (14.5 m), được vẹn toàn 
như là mặt trăng (chúa của các vì sao), bậc Hiền Triết ấy cũng chiếu 
sáng tương tợ mặt trời. 
 

35. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 
 

36. Sau khi đã giáo giới nhiều chúng sanh và đã giúp cho nhiều 
người vượt qua, bậc Đạo Sư có danh tiếng vô song ấy cùng với các vị 
Thinh Văn đã Niết Bàn. 
 

37. Đấng Chiến Thắng cao quý, bậc Đạo Sư Phussa đã Niết Bàn tại tu 
viện Sena. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 
 
 

Lịch sử đức Phật Phussa là phần thứ mười tám. 
 

--ooOoo-- 
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19. Vipassibuddhavaṃso 

 
 
1.   Phussassa ca aparena sambuddho dipaduttamo  

vipassī nāma nāmena loke uppajji cakkhumā.1

 
 

2.   Avijjaṃ sabbaṃ padāletvā patto sambodhimuttamaṃ  
dhammacakkaṃ pavattetuṃ pakkāmi bandhumatiṃ puraṃ.  

 
 

3.   Dhammacakkaṃ pavattetvā ubho bodhesi nāyako  
gaṇanāya na vattabbo paṭhamābhisamayo ahu.  

 
 

4.   Punāparaṃ amitayaso tattha saccaṃ pakāsayi  
caturāsītisahassānaṃ dutiyābhisamayo ahu.  

 
 

5.   Caturāsītisahassāni sambuddhaṃ anupabbajuṃ  
tesamārāmapattānaṃ dhammaṃ desesi cakkhumā.  

 
 

6.   Sabbākārena bhāsato sutvā upanisādino2  
te’pi dhammaṃ varaṃ gantvā tatiyābhisamayo ahu.  

 
 

7.   Sannipātā tayo āsuṃ vipassissa mahesino  
khīṇāsavānaṃ vimalānaṃ santacittāna tādinaṃ.  

 
 

8.   Aṭṭhasaṭṭhisatasahassānaṃ3 paṭhamo āsi samāgamo  
bhikkhusatasahassānaṃ dutiyo āsi samāgamo.  

 
 

9.   Asītibhikkhusahassānaṃ tatiyo āsi samāgamo  
tattha bhikkhugaṇamajjhe sambuddho atirocati.  

 
 

10. Ahaṃ tena samayena nāgarājā mahiddhiko  
atulo nāma nāmena puññavanto jutindharo.  

 
 

11. Nekānaṃ nāgakoṭīnaṃ parivāretvān’ahaṃ tadā  
vajjento dibbaturiyehi lokajeṭṭhaṃ upāgamiṃ.  

  
                                                   
1. nāyako - Sīmu.  
2. bhāsate sutvā upanissa jine - Sīmu. 
3. aṭṭhasaṭṭhisahassānaṃ - Sīmu. 
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19. Lịch Sử Đức Phật Vipassī: 

 

 
1. Sau (đức Phật) Phussa, bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng Nhân, vị 
Hữu Nhãn tên Vipassī đã sanh lên ở thế gian. 
 

2. Sau khi làm vỡ tung toàn bộ vô minh và đạt đến quả vị Toàn Giác 
tối thượng, Ngài đã đi đến thành phố Bandhumatī để chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp. 
 

3. Bậc Lãnh Đạo đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp và đã giác ngộ 
cả hai người.1 Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là không thể nói được 
bằng cách tính đếm. 
 

4. Vào lần khác nữa, bậc có danh tiếng vô hạn đã giảng giải về Chân 
Lý ở tại nơi ấy. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của tám mươi bốn 
ngàn vị. 
 

5. Tám mươi bốn ngàn người đã xuất gia theo đấng Toàn Giác. Khi 
những người ấy đi đến tu viện, bậc Hữu Nhãn đã thuyết giảng Giáo 
Pháp đến họ. 
 

6. Sau khi lắng nghe và an trú vào (đức Phật) đang thuyết giảng theo 
nhiều phương thức, các vị ấy cũng đã đạt đến Giáo Pháp cao quý; 
(đây) là sự lãnh hội lần thứ ba. 
 

7. Bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassī đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 
 

8. Cuộc hội tụ thứ nhất là của sáu mươi tám trăm ngàn (sáu triệu 
tám trăm ngàn) vị. Cuộc hội tụ thứ nhì là của một trăm ngàn vị tỳ 
khưu. 
 

9. Cuộc hội tụ thứ ba là của tám mươi ngàn vị tỳ khưu. Tại nơi ấy, ở 
giữa tập thể tỳ khưu, đấng Toàn Giác đã chói sáng. 
 

10. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Long Vương tên Atula có đại thần lực, có 
phước báu, có luồng hào quang. 
 

11. Khi ấy, trong lúc đang vây quanh (đức Phật) với vô số koṭi con 
rồng và đang trình tấu bằng các nhạc cụ của cõi trời, ta đã đi đến gặp 
đấng Tối Cao của thế gian. 
 
                                                   
1. Là hoàng tử Khaṇḍa người em trai cùng cha khác mẹ và Tissa con trai của viên 
quan tế tự. Hai người này đã trở thành hai vị Thinh Văn hàng đầu của vị Phật này, 
BvA. 237. 
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12. Upasaṅkamitvā sambuddhaṃ vipassiṃ lokanāyakaṃ  
maṇimuttaratanakhacitaṃ sabbābharaṇabhūsitaṃ  
nimantetvā dhammarājassa suvaṇṇapīṭhamadās’ahaṃ.  

 
 

13. So’pi maṃ buddho vyākāsi saṅghamajjhe nisīdiya  
ekanavute ito kappe ayaṃ buddho bhavissati.  

 
 

14. Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato  
padhānaṃ padahitvāna katvā dukkarakārikaṃ.  

 
 

15. Ajapālarukkhamūlamhi nisīditvā tathāgato  
tattha pāyāsamaggayha nerañjaramupehiti.  

 
 

16. Nerañjarānadītīre pāyāsaṃ asati jino  
paṭiyattavaramaggena bodhimūlamupehiti.  

 
 

17. Tato padakkhiṇaṃ katvā bodhimaṇḍamanuttaraṃ  
assatthamūle sambodhiṃ bujjhissati mahāyaso.  

 
 

18. Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati  
pitā suddhodano nāma ayaṃ hessati gotamo.  

 
 

19. Anāsavā vītarāgā1 santacittā samāhitā  
kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā  
ānandonām’upaṭṭhāko2 upaṭṭhissati taṃ jinaṃ.  

 
 

20. Khemā uppalavaṇṇā ca aggā hessanti sāvikā  
bodhi tassa bhagavato assatthoti pavuccati.  

 
 

21. Citto ca hatthāḷavako aggā hessantupaṭṭhakā  
uttarā nandamātā ca aggā hessantupaṭṭhikā  
āyu vassasataṃ tassa gotamassa yasassino.  

 
 

22. Idaṃ sutvāna vacanaṃ asamassa mahesino  
āmoditā naramarū buddhabījaṅkuro ayaṃ.   

                                                   
1. vītamalā - Sīmu.  
2. ānando nāma nāmena - Mavi. 
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12. Sau khi đi đến gặp đấng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
Vipassī, ta đã thỉnh cầu rồi đã dâng lên đấng Pháp Vương chiếc ghế 
bằng vàng được cẩn ngọc ma-ni, ngọc trai, châu báu, và được trang 
điểm với tất cả các đồ trang sức. 
 
 

13. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta 
rằng: “Trong chín mươi mốt kiếp tính từ thời điểm này, người này 
sẽ trở thành vị Phật. 
 
 

14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 
 
15. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerañjarā 
(Ni-liên-thiền). 
 
16. Ở tại bờ sông Nerañjarā, đấng Chiến Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 
 
17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 
 
18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 
 
 

19. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm 
an tịnh và định tĩnh sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả tên 
là Ānanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng này. 
 
 

20. Khemā và Uppalavaṇṇā sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là ‘Assattha.’  
 
 

21. Citta và Haṭṭhāḷavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā và Nandamātā sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 
 
 

22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 
 

 187



Khuddakanikāye Buddhavaṃsapāḷi                              Vipassibuddhavaṃso                               
 

23. Ukkuṭṭhisaddaṃ vattenti apphoṭhenti hasanti ca  
katañjalī namassanti dasasahassī sadevakā.  

 
 

24. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanaṃ  
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imaṃ.  

 
 

25. Yathā manussā nadiṃ tarantā paṭititthaṃ virajjhiya  
heṭṭhā titthe gahetvāna uttaranti mahānadiṃ.  

 
 
26. Evameva mayaṃ sabbe yadi muñcāmimaṃ jinaṃ  

anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imaṃ.  
 
 

27. Tassāhaṃ vacanaṃ sutvā bhiyyo cittaṃ pasādayiṃ  
uttariṃ vatamadhiṭṭhāsiṃ dasa pāramipūriyā.  

 
 

28. Nagaraṃ bandhumatī nāma bandhumā nāma khattiyo  
mātā bandhumatī nāma vipassissa mahesino.  

 
 

29. Aṭṭhavassasahassāni agāramajjhaso vasī  
nando sunando sirimā tayo pāsādamuttamā.  

 
 

30. Ticattārīsasahassāni nāriyo samalaṅkatā  
sutanā nāma sā nārī samavattakkhandho nāma atrajo.  

 
 

31. Nimitte caturo disvā rathayānena nikkhami  
anūna-aṭṭhamāsāni padhānaṃ padahī jino.  

 
 

32. Brahmunā yācito santo vipassī lokanāyako  
vatti cakkaṃ mahāvīro migadāye naruttamo.  

 
 

33. Khaṇḍo1 ca tissanāmo ca ahesuṃ aggasāvakā  
asoko nām’upaṭṭhāko vipassissa mahesino.  

 
 

34. Candā ca candamittā ca ahesuṃ aggasāvikā  
bodhi tassa bhagavato pāṭalī’ti pavuccati.   

                                                   
1. khandho - Sīmu.  
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23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
 
 

24. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 
 
 

25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 
 
 

26. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 
 
 

27. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 
 
 

28. Thành phố có tên là Bandhumatī, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Bandhumā, người mẹ của vị Đại Ẩn Sĩ Vipassī tên là Bandhumatī. 
 
 

29. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong tám ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Nanda, Sunanda, và Sirimā. 
 
 

30.Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Sutanā. Con trai là Samavattakkhandha. 
 

 
31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện xe. Bậc Tối Thượng Nhân đã ra sức nỗ lực tám 
tháng không thiếu sót. 
 

 
32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Vipassī đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở Migadāya (vườn nai). 
 

 
33. Khaṇḍa và vị tên Tissa đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassī tên là Asoka. 
 

 
34. Candā và Candamittā đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là Pāṭalī. 
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35. Punabbasumitto nāgo ca ahesuṃ aggupaṭṭhakā  
sirimā uttarā c’eva ahesuṃ aggupaṭṭhikā.  

 
36. Asītihatthamubbedho1 vipassī lokanāyako  

pabhā niddhāvati tassa samantā sattayojane.  
 
37. Asītivassasahassāni āyu buddhassa tāvade  

tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.  
 
38. Bahū deve manusse ca bandhanā parimocayī  

maggāmaggañca ācikkhi avasesaputhujjane.  
 

39. Ālokaṃ dassayitvāna desetvā2 amataṃ padaṃ  
jalitvā aggikkhandho’va nibbuto so sasāvako.  

 
40. Iddhivaraṃ puññavaraṃ lakkhaṇaṃ ca kusumitaṃ  

sabbaṃ samantarahitaṃ nanu rittā sabbasaṅkhārā.  
 
41. Vipassījinavaro buddho3 sumittārāmamhi nibbuto  

tatth’eva tassa thūpavaro sattayojanamussito’ti.  
 
 

Vipassibuddhavaṃso ekūnavīsatimo. 
 

--ooOoo--  

                                                   
1. asītihatthubbedho - Mavi.  
2. desitvā - Sīmu. 
3. dhīro - Sīmu.  
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35. Punabbasumitta và Nāga đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Sirimā và luôn cả Uttarā đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
 

36. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī có chiều cao tám mươi cánh tay 
(40 mét). Hào quang của vị ấy tỏa sáng bảy do-tuần ở xung quanh. 
 

37. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến tám mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 
 

38. Vị ấy đã giải thoát sự trói buộc cho nhiều chư thiên và nhân loại. 
Ngài đã chỉ ra đạo lộ và không phải đạo lộ cho các phàm nhân còn 
lại. 
 

39. Sau khi đã thị hiện ánh sáng và giảng giải về trạng thái Bất Tử, vị 
ấy đã rực cháy như là khối lửa rồi đã Niết Bàn cùng với các vị Thinh 
Văn. 
 

40. Thần thông cao quý, phước báu cao quý, và (các) tướng trạng đã 
được đơm hoa, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các 
hành là trống không? 
 

41. Đức Phật, bậc Chiến Thắng cao quý Vipassī đã Niết Bàn tại tu 
viện Sumitta. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã được dựng lên 
cao bảy do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 
 

 
Lịch sử đức Phật Vipassī là phần thứ mười chín. 

 
--ooOoo-- 
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