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23. Koṇāgamanabuddhavaṃso 
 
 

1.   Kakusandhassa aparena sambuddho dipaduttamo  
koṇāgamano nāma jino lokajeṭṭho narāsabho.  
 

2.   Dasadhamme pūrayitvāna1 kantāraṃ samatikkami  
pavāhiya malaṃ sabbaṃ patto sambodhimuttamaṃ.  

 
3.   Dhammacakkaṃ pavattente koṇāgamananāyake2  

tiṃsakoṭisahassānaṃ paṭhamābhisamayo ahu.  

 

 

 
8.   Tiṃsabhikkhusahassānaṃ tadā āsi samāgamo  

oghānamatikkantānaṃ3 bhijjitānañca4 maccunaṃ.  
 
9.   Ahaṃ tena samayena pabbato nāma khattiyo  

mittāmaccehi sampanno balavāhanamanappakaṃ.5  

 

10. Sambuddhadassanaṃ gantvā sutvā dhammamanuttaraṃ  
nimantetvā sajinaṃ saṅghaṃ dānaṃ datvā yadicchakaṃ.6  

11. Pattuṇṇaṃ cīnapaṭṭañca koseyyaṃ kambalampi ca  
sovaṇṇapādukañc’eva adāsiṃ satthusāvake.  

                                                  

 
4.   Pāṭihīraṃ karonte ca paravādappamaddane  

vīsatikoṭisahassānaṃ dutiyābhisamayo ahu.  

5.   Tato vikubbanaṃ katvā jino devapuraṃ gato  
vasati tattha sambuddho sīlāyaṃ paṇḍukambale.  

6.   Pakaraṇe satta desento vassaṃ vasati so muni  
dasakoṭisahassānaṃ tatiyābhisamayo ahu.  

 
7.   Tassāpi devadevassa eko āsi samāgamo  

khīṇāsavānaṃ vimalānaṃ santacittāna tādinaṃ.  

 

 
 

 

 
1 pūrayitvā - Mavi.   4 bhañjitānaṃ - Machasaṃ. 
2 koṇāgamanenāma nāyake - Sīmu.  5 anantabalavāhano - Sīmu. 
3 atikkantacaturoghanaṃ - PTS.  6 yaticchakaṃ - Sīmu. 
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2. Sau khi làm tròn đủ mười pháp, vị ấy đã vượt qua bãi sa mạc (luân 
hồi). Sau khi tẩy rửa mọi điều nhơ bẩn, vị ấy đã đạt đến quả vị Toàn 
Giác tối thượng. 

 

5. Kế đến, sau khi thể hiện sự biến hóa (thần thông), đấng Chiến 
Thắng đã đi đến thành phố của chư thiên. Tại nơi ấy, bậc Toàn Giác 
đã ngự trên tảng đá là ngai vàng của vị Chúa Trời Sakka. 

 

9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-lỵ tên Pabbata hội đủ các thân hữu 
và quan viên, có binh lực và xe cộ không phải là ít. 

23. Lịch Sử Đức Phật Koṇāgamana:  
 

1. Sau (đức Phật) Kakusandha, có đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng 
Nhân, đấng Chiến Thắng, vị đứng đầu thế gian, bậc Nhân Ngưu tên 
là Koṇāgamana. 
 

 

3. Trong khi vị Lãnh Đạo Koṇāgamana đang chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của ba mươi ngàn koṭi 
(ba trăm tỷ) vị. 

4. Và trong khi thể hiện thần thông trừ diệt các học thuyết khác, đã 
có sự lãnh hội lần thứ nhì là của hai mươi ngàn koṭi (hai trăm tỷ) vị. 
 

 
6. Bậc Hiền Triết ấy an cư mùa mưa (ở cõi trời), trong khi thuyết 
giảng bảy bộ sách (Vi Diệu Pháp), đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của 
mười ngàn koṭi (một trăm tỷ) vị. 

7. Vị Thiên Nhân ấy của chư thiên đã có chỉ một lần hội tụ gồm các 
bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 
 
8. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của ba mươi ngàn vị tỳ khưu đã vượt qua 
khỏi giòng nước lũ và đã làm tiêu tán sự tử vong.  
 

 
10. Sau khi đã đi đến diện kiến đấng Toàn Giác và lắng nghe Giáo 
Pháp tối thượng, ta đã thỉnh mời hội chúng cùng với đấng Chiến 
Thắng và đã dâng cúng vật thí theo như ước muốn. 
 
11. Ta đã cúng dường bậc Đạo Sư và các vị Thinh Văn vải xứ 
Pattuṇṇa, vải Trung Quốc, tơ lụa xứ Kāsī, cùng với mền len, và luôn 
cả đôi dép bằng vàng nữa. 
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Khuddakanikāye Buddhavaṃsapāḷi                  Koṇāgamanabuddhavaṃso 

12. So’pi maṃ muni vyākāsi saṅghamajjhe nisīdiya  
imamhi bhaddake kappe ayaṃ buddho bhavissati.  

 

 
13. Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato  

padhānaṃ padahitvāna katvā dukkarakārikaṃ.1

 

 
15. Nerañjarāya tīramhi pāyāsaṃ2 ādāya so jino  

paṭiyattavaramaggena bodhimūla’mupehiti.  

 
16. Tato padakkhiṇaṃ katvā bodhimaṇḍaṃ anuttaro3  

assatthamūle sambodhiṃ bujjhissati mahāyaso.  

 

 

 
19. Khemā uppalavaṇṇā ca aggā hessanti sāvikā  

anāsavā vītarāgā4 santacittā samāhitā  

 

 

3. anuttaraṃ - Sīmu.  

 

14. Ajapālarukkhamūlamhi nisīditvā tathāgato  
tattha pāyāsamaggayha nerañjaramupehiti.  

 

 

 

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

 

18. Anāsavā vītarāgā santacittā samāhitā  
kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā  
ānando nām’upaṭṭhāko upaṭṭhissati taṃ jinaṃ.  

 

       bodhi tassa bhagavato assattho’ti pavuccati.  
 

 
20. Citto ca hatthāḷavako aggā hessantupaṭṭhakā  

uttarā nandamātā ca aggā hessantupaṭṭhikā  
āyu vassasataṃ tassa gotamassa yasassino.  

 

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

 

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

 
1. kāriyaṃ - Sīmu.  
2. pāyasaṃ - Sīmu.  4. vītamalā - Sīmu.
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử                                   Lịch Sử Đức Phật Koṇāgamana 

12. Bậc Hiền Triết ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho 
ta rằng: “Trong kiếp Bhadda này, người này sẽ trở thành vị Phật. 
 

 

15. 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. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

18. 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. 

 

 

 

 

 

13. 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). 
 
 

14. 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. 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. 

 

 
 

 

 
19. Khemā và Uppalavaṇṇā không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có 
tâm an tịnh và định tĩnh sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là ‘Assattha.’  

20. 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.” 

 
21. 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.” 

 
22. 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): 
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Khuddakanikāye Buddhavaṃsapāḷi                  Koṇāgamanabuddhavaṃso                               
 

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

 

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

26. Tassāhaṃ vacanaṃ sutvā bhiyyo cittaṃ pasādayiṃ  
uttariṃ vatamadhiṭṭhāsiṃ dasapāramipūriyā.  

 

27. Sabbaññutaṃ gavesanto dānaṃ datvā naruttame  
ohāyāhaṃ1 mahārajjaṃ pabbajiṃ tassa santike.  

28. Nagaraṃ sobhavatī nāma sobho nāmāsi khattiyo  
vasati tattha nagare sambuddhassa mahākulaṃ.  

29. Brāhmaṇo yaññadatto ca āsi buddhassa so pitā  
uttarā nāma janikā koṇāgamanassa satthuno.  

30. Tīṇi vassasahassāni agāramajjhaso vasī  
tusitasantusitasantuṭṭhā tayo pāsādamuttamā.  

 
31. Anūnasoḷasasahassāni nāriyo samalaṅkatā  

rucigattā nāma nāri satthavāho2 nāma atrajo.  

32. Nimitte caturo disvā hatthiyānena nikkhami  
chamāsaṃ padhānavāraṃ acari purisuttamo.  

 
34. Bhiyyaso3 uttaro nāma ahesuṃ aggasāvakā  

sotthijo4 nām’upaṭṭhāko koṇāgamanassa satthuno.  
 
35. Samuddā ca uttarā ceti5 ahesuṃ aggasāvikā  

bodhi tassa bhagavato udumbaro’ti pavuccati.  

2. santadhāvo - Manupa.  
4. soṭṭhajo - Sīmu, PTS.  
5. uttarāceva - Sīmu.

 

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
33. Brahmunā yācito santo koṇāgamano nāma nāyako  

vatti cakkaṃ mahāvīro migadāye naruttamo.  

 
 
1. ohāyimaṃ - Sīmu. 

3. bhiyyoso - Manupa.  
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử                                   Lịch Sử Đức Phật Koṇāgamana 

23. “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. 
 

 

 

 

 

31. Có không dưới mười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân 
ấy (người vợ) tên là Rucigattā. Con trai tên là Satthavāha. 

32. 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. 

 

 

34. Bhiyyasa và Uttara đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc có danh tiếng Koṇāgamana tên là Sotthija. 

24. 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. 
 
25. 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.” 

26. 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. 

27. Trong khi tầm cầu quả vị Toàn Tri, ta đã cúng dường vật thí đến 
đấng Tối Thượng Nhân. Sau khi từ bỏ vương quốc rộng lớn, ta đã 
xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 
 
28. Thành phố có tên là Sobhavatī, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Sobha. Tại nơi ấy, gia tộc vĩ đại của đấng Toàn Giác cư ngụ ở trong 
thành phố. 

29. Và vị Bà-la-môn Yaññadatta ấy đã là người cha của đức Phật. 
Người mẹ của bậc Đạo Sư Koṇāgamana tên là Uttarā. 

30. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong ba ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Tusita, Santusita, và Santuṭṭha. 
 
 

 
 

 

33. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo, đấng Đại Hùng, 
bậc Tối Thượng Nhân tên Koṇāgamana đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại Migadāya (vườn nai). 

 

 
 

35. Samuddā và Uttarā đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Udumbara.” 
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36. Uggo ca somadevo ca ahesuṃ aggupaṭṭhakā  
sīvalā c’eva sāmā ca ahesuṃ aggupaṭṭhikā.  

 
 

37. Uccattanena so buddho tiṃsahatthasamuggato  
ukkāmukhe yathā kambu evaṃ raṃsīhi maṇḍito.  

 
 

38. Tiṃsavassasahassāni āyu vijjati1 tāvade  
tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.  

 

39. Dhammacetiṃ samussitvā2 dhammadussavibhūsitaṃ  
dhammapupphagulaṃ katvā nibbuto so sasāvako.  

40. Mahāvilāso tassa jano siridhammappakāsano  
sabbaṃ samantarahitaṃ nanu rittā sabbasaṅkhārā.  

41. Koṇāgamano sambuddho pabbatārāmhi nibbuto  
dhātuvitthārikaṃ āsi tesu tesu padesato’ti.  

Koṇāgamanabuddhavaṃso tevīsatimo. 

                                                  

 

 
 

 
 

 
 

 
--ooOoo--  

 
1. buddhassa - Sīmu.  
2. samussetvā - Mavi. 
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36. Ugga và Somadeva đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Sīvalā và 
luôn cả Sāmā đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
 
37. Đức Phật ấy đạt đến chiều cao ba mươi cánh tay (15 mét). Tương 
tợ như chiếc vòng vàng ở trong lò lửa của thợ rèn, vị ấy đã rực rỡ với 
các hào quang như thế ấy. 

38. Tuổi thọ được biết là đến ba chục ngàn năm. Trong khi tồn tại 
đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 
 

 

 

Lịch sử đức Phật Koṇāgamana là phần thứ hai mươi ba. 

 

39. Sau khi giương cao ngôi bảo tháp Chánh Pháp được tô điểm với 
những biểu ngữ về Chánh Pháp, vị ấy đã kết thành chùm hoa Chánh 
Pháp rồi đã Niết Bàn cùng với các Thinh Văn. 

40. Môn đồ của vị ấy có thần lực vĩ đại, có sự giảng giải Giáo Pháp 
huy hoàng, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành 
là trống không? 
 
41. Đấng Toàn Giác Koṇāgamana đã Niết Bàn tại tu viện Pabbata. Đã 
có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 

 

 
--ooOoo-- 
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24. Kassapabuddhavaṃso 

1.   Koṇāgamanassa aparena sambuddho dipaduttamo  
kassapo nāma nāmena dhammarājā pabhaṅkaro.  
 

2.   Sañchaḍḍhitaṃ1 kulamūlaṃ bahuṃ ca pānabhojanaṃ2  
datvāna yācake dānaṃ pūrayitvāna mānasaṃ  
usabho’va ālakaṃ bhetvā patto sambodhimuttamaṃ.  

3.   Dhammacakkaṃ pavattente kassape lokanāyake  
vīsatikoṭisahassānaṃ paṭhamābhisamayo ahu.  

 

 
5.   Yamakaṃ vikubbanaṃ katvā ñāṇadhātuṃ pakittayi3  

pañcakoṭisahassānaṃ tatiyābhi samayo ahu.  
 
6.   Sudhammadevapure ramme tattha dhammaṃ pakāsayi  

tīṇi koṭisahassāni4 devānaṃ bodhayī jino.  
 
7.   Naradevassa yakkhassa apare dhammadesane  

etesānaṃ abhisamayo5 gaṇanāto asaṅkhiyo.6

8.   Tassāpi devadevassa eko āsi samāgamo  
khīṇāsavānaṃ vimalānaṃ santacittāna tādinaṃ.  

 
9.   Vīsatibhikkhusahassānaṃ tadā āsi samāgamo  

atikkantarāgavantānaṃ7 hirisīlena tādinaṃ.  
 
10. Ahaṃ tadā māṇavako8 jotipāleti vissuto  

ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragū. 

     bahūnaṃ pānabhojanaṃ - PTS.  
3. pakāsayī - Mavi.  

5. abhisamayā - Sīmu, Mavi.  
6. asaṅkhiyā - Sīmu, Mavi.  

     atikkanta bhavakaṃtānaṃ - Sīmu;  
     atikkanta bhagavantānaṃ - PTS.  

 

 
 

 

4.   Catumāsaṃ yadā buddho loke carati cārikaṃ  
dasakoṭisahassānaṃ dutiyābhisamayo ahu.  

 

 
 
1. saṃjinditaṃ - Manupa.  
2. bahunnapāna bhojanaṃ -  
     Machasaṃ;  
     bavihanna pāna bhojanaṃ - Mavi;  

4. sahassānaṃ - Sīmu, Machasaṃ.  

7. itikkanta bhavantānaṃ - Syā,  
     Machasaṃ;  

8. ahaṃ tena samayena - Mavi. 
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24. Lịch Sử Đức Phật Kassapa: 
 
 
1. Sau (đức Phật) Koṇāgamana, có bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng 
Nhân tên Kassapa là vị Pháp Vương tỏa sáng hào quang. 
 
2. Vị ấy sau khi biếu tặng vật thí là tài sản gia đình đã được xả bỏ và 
nhiều cơm ăn nước uống đến những người ăn xin và làm tròn đủ tâm 
ý, vị ấy đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng, ví như con bò mộng 
đã (được tự do sau khi) phá vỡ chuồng trại. 
 
 

3. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Kassapa đang chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của hai mươi 
ngàn koṭi (hai trăm tỷ) vị. 
 
4. Vào lúc đức Phật đi du hành ở thế gian trong bốn tháng, đã có sự 
lãnh hội lần thứ nhì là của mười ngàn koṭi (một trăm tỷ) vị. 
 
 

5. Sau khi đã thể hiện sự biến hóa song thông, vị ấy đã giảng giải về 
bản thể của trí tuệ; đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của năm ngàn koṭi 
(năm mươi tỷ) vị. 
 
6. Ở tại thành phố của chư thiên Sudhammā xinh xắn, đấng Chiến 
Thắng đã giảng giải Giáo Pháp ở tại nơi ấy và đã giác ngộ ba ngàn 
koṭi (ba mươi tỷ) chư thiên. 
 
7. Trong lần thuyết giảng Giáo Pháp khác cho dạ-xoa Naradeva, sự 
lãnh hội của những người ấy là không thể đếm được theo cách thức 
tính toán. 
 
 

8. Vị Thiên Nhân ấy của chư thiên đã có chỉ một lần hội tụ gồm các 
bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 
 
 

9. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của hai mươi ngàn vị tỳ khưu là những vị 
đã vượt qua tham ái bằng sự hổ thẹn (tội lỗi) và giới hạnh như thế ấy. 
 
 

10. Vào lúc bấy giờ, ta là thanh niên Bà-la-môn nổi tiếng với tên 
Jotipāla, là người trì tụng, nắm vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ 
Đà. 
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11. Lakkhaṇe itihāse ca sadhamme pāramiṃ gato  
bhūmantaḷikkhe1 kusalo katavijjo anāvayo.2  

 

 

 

14. Āraddhaviriyo hutvā vattāvattesu kovido  
na kvā’pi3 parihāyāmi pūremi jinasāsanaṃ.  

 

 

 

 

 

 

20. Tato padakkhiṇaṃ katvā bodhimaṇḍaṃ naruttaro4  

 

 

22. Anāsavā vītarāgā5 santacittā samāhitā  
kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā  
ānando nām’upaṭṭhāko upaṭṭhissati taṃ jinaṃ.  

2. anāmayo - Mavi.  

 

12. Kassapassa bhagavato ghaṭikāro nām’upaṭṭhāko  
sagāravo sappatisso nibbuto tatiyo phale.  

 

13. Ādāya maṃ ghaṭikāro upagañchi kassapaṃ jinaṃ  
tassa dhammaṃ suṇitvāna pabbajiṃ tassa santike.  

 

 

15. Yāvatā buddhabhaṇitaṃ navaṅgaṃ jinasāsanaṃ  
sabbaṃ pariyāpuṇitvāna sobhayiṃ jinasāsanaṃ.  

 

16. Mama acchariyaṃ disvā so’pi buddho viyākari  
imamhi bhaddake kappe ayaṃ buddho bhavissati.  

 

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

 

18. Ajapālarukkhamūlamhi nisīditvā tathāgato  
tattha pāyāsamaggayha nerañjaramupehiti.  

 

19. Nerañjarāya tīramhi pāyāsaṃ paribhuñjiya  
       paṭiyattavaramaggena bodhimaṇḍamupehiti.  
 

       aparājitaṭhānamhi bodhipallaṅkamuttame  
pallaṅkena nisīditvā bujjhissati mahāyaso.  

 

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

 

 
1. bhummantalikkhe - Syā, Mavi.  

3. kvaci - Syā, Mavi, Machasaṃ.  

4. naruttamo - Sīmu. 
5. vītamalā - Sīmu. 
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11. Ta đã đạt đến sự toàn hảo về khoa tướng mạo, về truyền thuyết, 
và về các phận sự chánh yếu, là vị rành rẽ về trời đất, có trí tuệ đã 
được hoàn tất, thuần thục. 

 

14. Sau khi đã khởi sự tinh cần và là người thông thạo trong các phận 
sự lớn nhỏ, ta không bỏ sót bất cứ điều gì và làm tròn đủ Giáo Pháp 
của đấng Chiến Thắng. 

 

17. 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). 

 

20. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng Nhân, vị có danh tiếng vĩ đại, sẽ ngồi xuống vào tư thế kiết 
già và sẽ được giác ngộ ở chỗ ngồi giác ngộ tối thắng trong vị thế 
bất bại. 

22. 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. 

 

12. Vị hộ độ của đức Thế Tôn Kassapa tên Ghaṭikāra (thợ làm đồ 
gốm), là người có sự tôn kính, có sự vâng lời, đã đạt Niết Bàn trong 
quả vị thứ ba (Bất Lai).  

13. Ghaṭikāra đã đưa ta đi đến gặp đấng Chiến Thắng Kassapa. Sau 
khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, ta đã xuất gia trong sự chứng 
minh của vị ấy. 
 

 

15. Cho đến những gì đã được đức Phật nói lên tức là Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng gồm chín thể loại, sau khi học tập toàn bộ ta đã 
làm rạng rỡ Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 

16. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở nơi ta, đức Phật ấy cũng đã chú 
nguyện rằng: “Trong kiếp Bhadda này, người này sẽ trở thành vị 
Phật. 
 

 

18. 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). 

19. Ở tại bờ sông Nerañjarā, (đức Như Lai) thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đến cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 
 

 
21. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 
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23. Khemā uppalavaṇṇā ca aggā hessanti sāvikā  
anāsavā vītarāgā santacittā samāhitā  

       bodhi tassa bhagavato assattho’ti pavuccati.  

 

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

 

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

 

 

30. Tassāhaṃ vacanaṃ sutvā bhiyyo1 cittaṃ pasādayiṃ  
uttariṃ2 vatamadhiṭṭhāsiṃ dasa pāramipūriyā.  

 
 

31. Evaṃ ahaṃ saṃsaritvā parivajjento anācāraṃ3  

 

 

33. Brāhmaṇo brahmadatto ca āsi buddhassa so pitā  
dhanavatī nāma janikā4 kassapassa mahesino.  

                                                  

 
 

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

 

 
 

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

 

 
28. Yathā manussā nadiṃ tarantā paṭititthaṃ virajjhiya  

heṭṭhā titthe gahetvāna uttaranti mahānadiṃ.  
 

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

 

      dukkarañca kataṃ mayhaṃ bodhiyā’yeva kāraṇā.  

 

32. Nagaraṃ bārāṇasī nāma kikīnāmāsi khattiyo  
vasati tattha nagare sambuddhassa mahākulaṃ.  

 

 
 

34. Duve vassasahassāni agāramajjhaso vasī  
haṃso yaso sirinando tayo pāsādamuttamā.  

 
1. bhīyo - Mavi, Manupa.  
2. uttari - Machasaṃ.  
3. anāvaraṃ - Machasaṃ.  
4. mātā dhanavatī nāma - Mavi, Manupa. 
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23. Khemā và Uppalavaṇṇā không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có 
tâm an tịnh và định tĩnh sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là ‘Assattha.’  
 
 

24. 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.” 
 
 

25. 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.” 
 
 

26. 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): 
 
 

27. “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. 
 

28. 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. 

 

30. 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. 

32. Thành phố có tên là Bārāṇasī, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là Kikī. 
Tại nơi ấy, gia tộc vĩ đại của đấng Toàn Giác cư ngụ ở trong thành 
phố. 

34. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình hai ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Haṃsa, Yasa, và Sirinanda. 

 

 
 

29. 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.” 

 

 
31. Như thế, sau khi đã trôi nổi (luân hồi) và trong khi tránh xa điều 
sai trái, ta có điều khó thực hành được đã được thực hành, và nguyên 
nhân chính là vì quả vị Giác Ngộ của ta. 
 

 
33. Và vị Bà-la-môn Brahmadatta ấy đã là người cha của đức Phật. 
Người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Kassapa tên là Dhanavatī. 
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35. Tisoḷasasahassāni nāriyo samalaṅkatā  
sunandā nāma sā nāri vijitaseno nāma atrajo.  

 

37. Brahmunā yācito santo kassapo lokanāyako  
vatti cakkaṃ mahāvīro migadāye naruttamo.  
 

38. Tisso ca bhāradvājo ca ahesuṃ aggasāvakā  
sabbamitto upaṭṭhāko kassapassa mahesino.  

       bodhi tassa bhagavato nigrodho’ti pavuccati.  

 

40. Sumaṅgalo ghaṭikāro ca ahesuṃ aggupaṭṭhakā  
vijitasenā ca bhaddā ca ahesuṃ aggupaṭṭhikā.  

41. Uccattanena so buddho vīsatiratanamuggato  
vijjulaṭṭhi’va ākāse cando’va gahapūrito.  

42. Vīsativassasahassāni āyu tassa mahesino  
tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.  

 

43. Dhammataḷākaṃ māpetvā sīlaṃ datvā vilepanaṃ  
dhammadussaṃ nivāsetvā dhammamālaṃ vibhajjiya.1  

44. Dhammavimalamādāsaṃ ṭhapayitvā mahājane  
keci nibbānaṃ patthentā passantu me alaṅkaraṃ.  

 

45. Sīlakañcukaṃ datvāna jhānakavacacammitaṃ2  
dhammacammaṃ pārupitvā datvā santāhamuttamaṃ.  

 
 

46. Satiphalakaṃ datvāna tikhiṇaṃ ñāṇakuntimaṃ  
dhammakhaggavaraṃ datvā sīlaṃ3 saṃsaggamaddanaṃ  
  

                                                  

 

36. Nimitte caturo disvā pāsādenābhinikkhami  
sattāhaṃ padhānacāraṃ acari purisuttamo.  
 

 

 

 
 

39. Anulā ca uruvelā ca ahesuṃ aggasāvikā  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
1. virājiya - Sīmu.  
2. jhāna kavaca dhammikaṃ - Sīmu. 
3. sīla - Sīmu.  
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35. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là Sunandā. Con trai tên là 
Vijitasena. 
 

36. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng tòa lâu đài và đã thực hành hạnh nỗ lực bảy ngày. 
 

 

41. Đạt đến chiều cao hai mươi ratana (5 mét), đức Phật ấy tương tợ 
như lằn tia chớp ở trên bầu trời, như là mặt trăng được tròn đầy bởi 
quầng ánh sáng. 

 
43. Sau khi đã tạo ra hồ nước Chánh Pháp, đã ban hành dầu thơm 
giới (đức), đã mặc vào tấm vải Chánh Pháp, đã phân phối tràng hoa 
Chánh Pháp,1

 

 

 

46. Sau khi đã ban cho tấm mộc che là Niệm, cây thương là Trí Tuệ 
sắc bén, sau khi đã ban cho cây gươm cao quý là Giáo Pháp và Giới 
nhằm mục đích trừ diệt sự gắn liền (với các phiền não). 

                                                  

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

38. Tissa và Bhāradvāja đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đại Ẩn Sĩ Kassapa tên là Sabbamitta. 
 
39. Anulā và Uruvelā đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Nigrodha.” 
 
40. Sumaṅgala và Ghaṭīkāra đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Vijitasenā và Bhaddā đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
 

 

42. Tuổi thọ của bậc Đại Ẩn Sĩ ấy là hai chục ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

44. sau khi đã thiết lập cho đại chúng tấm gương Giáo Pháp không tỳ 
vết, (vị ấy đã nói rằng): “Những ai mong mỏi Niết Bàn, hãy nhìn 
vào vật trang sức của ta.” 

45. Sau khi đã ban cho tấm áo giáp là Giới có tấm da chắn bảo vệ là 
Thiền phủ lên, sau khi đã trùm lên tấm da Giáo Pháp (là Niệm và 
Tỉnh Giác), sau khi đã ban cho tấm chiến bào tối thắng (là Tứ Chánh 
Cần). 

 
1. Hồ nước ví như Pháp Học, dầu thơm là Tứ Thanh Tịnh Giới, tấm vải là hổ thẹn 
và ghê sợ tội lỗi, tràng hoa là ba mươi bảy Pháp đưa đến Giác Ngộ, BvA. 269. 
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47. Tevijja1bhūsanaṃ datvā āvelaṃ caturo phale  
chaḷabhiññābharaṇaṃ datvā dhammapupphapilandhanaṃ.  

 
48. Saddhammapaṇḍaracchattaṃ2 datvā pāpanivāraṇaṃ  

māpayitvābhayaṃ3 pupphaṃ nibbuto so sasāvako.  
 

 

 

 

--ooOoo-- 

                                                  

 

 
49. Eso hi sammāsambuddho appameyyo durāsado  

eso hi dhammaratano svākkhāto ehipassiko.  
 

50. Eso hi saṅgharatano suppaṭipanno anuttaro  
sabbaṃ samantarahitaṃ nanu rittā sabbasaṅkhārā.  

 
51. So kassapo jinavaro satthā setavyārāmamhi nibbuto  

tatth’eva tassa jinathūpo yojanubbedhamuggato’ti.  
 

Kassapabuddhavaṃso catuvīsatimo. 
  

 
1. te vijjā - Sīmu.  
2. saddhammapaṇḍaraṃjatanaṃ - Sīmu. 
3. māpetvā-abhayaṃ - Sīmu.  
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47. Sau khi đã ban cho vật tô điểm là ba Minh, vòng nguyệt quế là 
bốn Quả Vị, sau khi đã ban cho vật trang sức là sáu Thắng Trí và 
tràng hoa Giáo Pháp (là chín Pháp Siêu Thế).  
 

48. Sau khi đã ban cho chiếc lọng trắng Diệu Pháp ngăn chặn các 
điều sai trái, sau khi làm hiện ra bông hoa Vô Úy, vị ấy đã Niết Bàn 
cùng với các Thinh Văn. 

 

Lịch sử đức Phật Kassapa là phần thứ hai mươi bốn. 

 

49. Chính vị này là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác không thể đo lường, 
khó thể đạt đến. Đây chính là Pháp Bảo đã khéo được thuyết giảng, 
hãy đến và thấy. 

50. Đây chính là Tăng Bảo đã thực hành đúng đắn và vô thượng; tất 
cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống 
không? 
 

51. Bậc Đạo Sư, đấng Chiến Thắng cao quý Mahākassapa, đã Niết 
Bàn tại tu viện Setavyā. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành 
cho vị ấy đã được dựng lên có chiều cao một do-tuần ở ngay tại nơi 
ấy. 
 
 

 
--ooOoo-- 
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25.Gotamabuddhavaṃso 

 

1.   Ahametarahi sambuddho1 gotamo sakyavaḍḍhano2  
padhānaṃ padahitvāna patto sambodhimu’ttamaṃ.  

 

 
3.   Tato parampi desente naramarūnaṃ3 samāgame  

gaṇanāya na vattabbo dutiyābhisamayo ahu.  
 
4.   Idh’evāhaṃ etarahi ovadiṃ mama4 atrajaṃ  

gaṇanāya na vattabbo tatiyābhisamayo ahu.  

 

5.   Eko’va5 sannipāto me sāvakānaṃ mahesinaṃ  
aḍḍhateḷasasatānaṃ bhikkhunāsi samāgamo.  

 

6.   Virocamāno vimalo bhikkhusaṅghassa majjhago  
dadāmī patthitaṃ sabbaṃ maṇī’va sabbakāmado.  

 

7.   Phalamākaṅkhamānānaṃ bhavacchandajahesinaṃ  
catusaccaṃ pakāsemi6 anukampāya pāṇinaṃ.  

8.   Dasavīsasahassānaṃ dhammābhisamayo ahu  
ekadvinnaṃ abhisamayo gaṇanāto asaṅkhiyo.  

 

9.   Vitthārikaṃ bāhujaññaṃ7 iddhaṃ phītaṃ suphullitaṃ  
idha mayhaṃ sakyamunino sāsanaṃ suvisodhitaṃ.  

10. Anāsavā vītarāgā santacittā samāhitā  
bhikkhū n’ekasatā sabbe parivārenti maṃ sadā.  

 

                                                  

 

2.   Brahmunā yācito santo dhammacakkaṃ pavattayiṃ  
aṭṭhārasannaṃ koṭīnaṃ paṭhamābhisamayo ahu.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

11. Idāni ye etarahi jahanti mānusaṃ bhavaṃ  
appattamānasā sekhā te bhikkhū viññūgarahitā.  

 
1 ahaṃ etarahi buddho - Sīmu.   5 ekosi - Mavi. 
2 sakyavaddhano - Mavi; sakyapuṅgavo - Pu. 6 pakāsesiṃ - Sīmu. 
3 naradeva - Sīmu, Syā, Machasaṃ.  7 bahūjaññaṃ - Sīmu. 
4 dhavadissāmi - Mavi. 
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25. Lịch Sử Đức Phật Gotama: 

 

1. Sau khi ra sức nỗ lực, ta đã đạt được quả vị Toàn Giác tối thượng 
trở thành đấng Toàn Giác Gotama trong thời hiện tại và là sự vinh 
hiển của dòng họ Sākya (Thích Ca).  

3. Sau đó vào dịp khác, trong khi đang thuyết giảng ở cuộc tụ hội của 
loài người và chư thiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là không thể nói 
được bằng cách tính đếm. 

4. Trong thời hiện tại, ta đã giáo giới người con trai của ta ngay ở nơi 
đây; đã có sự lãnh hội lần thứ ba là không thể nói được bằng cách 
tính đếm. 

 

6. Sáng chói không ô nhiễm ở giữa hội chúng tỳ khưu, ta đã ban phát 
tất cả các điều đã được mong mỏi,1 tương tợ như ngọc ma-ni ban cho 
mọi điều ước muốn. 

 

 

 

 

11. Giờ đây trong thời hiện tại, những vị nào buông bỏ sự tái sanh 
trong cõi người (nhưng) tâm ý chưa đạt,2 (còn) là các bậc Hữu Học, 
những vị tỳ khưu ấy bị bậc trí chê trách. 
                                                  

 

 

2. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, ta đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của mười tám koṭi 
(một trăm tám chục triệu) vị. 
 

 

 

5. Ta đã có một lần tụ hội gồm các vị Thinh Văn đại ẩn sĩ. Đã có cuộc 
hội tụ của một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ khưu. 

 

7. Vì lòng thương thưởng chúng sanh, ta đã giảng giải bốn Chân Lý 
đến những người tầm cầu sự dứt bỏ lòng mong muốn tái sanh và 
đang ước ao (Thánh) Quả. 

8. Đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của chục ngàn, hai chục ngàn. Sự 
lãnh hội của một hoặc hai người là không thể đếm được theo cách 
thức tính toán. 

9. Ở đây, giáo lý của ta, của đấng Hiền Triết dòng Sākya, là khéo 
được thanh lọc, phổ biến đến nhiều người, có kết quả, phong phú, đã 
được nở rộ bông hoa. 

10. Hàng trăm vị tỳ khưu, không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm 
thanh tịnh, định tĩnh; tất cả luôn quây quần xung quanh ta. 

 
1. Nghĩa là sự an lạc các loại thuộc về thế gian và siêu thế, BvA. 293. 
2. Chưa đạt được quả vị A-la-hán, BvA. 293. 
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12. Ariyañjasaṃ thomayantā sadā dhammaratā janā  
bujjhissanti satimanto saṃsārasaritā narā.  

 

13. Nagaraṃ kapilavatthu me rājā suddhodano pitā  
mayhaṃ janettikā mātā māyā devī’ti vuccati.  

 
14. Ekūnatiṃsa vassāni agāmajjhahaṃ vasiṃ  

rammo surammo subhako1 tayo pāsāda muttamā.  
 
 
15. Cattārisasahassāni nāriyo samalaṅkatā  

bhaddakaccānā2 nāma nārī rāhulo nāma atrajo.  

 
17. Bārāṇasiyaṃ isipatane jinacakkaṃ pavattitaṃ3   

ahaṃ gotama sambuddho saraṇo4 sabbapāṇinaṃ.  
 

 

 
21. Byāmappabhā sadā mayhaṃ soḷasahatthamuggatā5   

appaṃ vassasataṃ āyu idān’etarahi vijjati  
tāvatā tiṭṭhamāno’haṃ tāremi janataṃ bahuṃ.  

 

                                                  

 

 

 
 
16. Nimitte caturo disvā assayānena nikkhakamiṃ  

chabbassaṃ padhānacāraṃ acariṃ dukkaraṃ ahaṃ.  
 

 
18. Kolito upatisso ca dve bhikkhū aggasāvakā  

ānando nām’upaṭṭhāko santikāvacaro mama.  

 
19. Khemā uppalavaṇṇā ca bhikkhūnī aggasāvikā  

citto ca hatthāḷavako aggupaṭṭhāk’upāsakā.  
 
 

20. Uttarā nandamātā ca aggupaṭṭhik’upāsikā  
ahaṃ assatthamūlamhi patto sambodhi muttamaṃ.  

 

 
1. sucandako kokanudo ko bhuvo - Syā.  
2. yasodharā - Mavi, Syā.  
3. cakkaṃ pavattitaṃ mayā - Sīmu. 
4. saraṇaṃ - Sīmu, Machasaṃ, Syā.  
5. muggato - Sīmu.  
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12. Những người ca ngợi đạo lộ của các bậc Thánh Nhân, luôn luôn 
thỏa thích trong Giáo Pháp, có niệm, là những người sẽ được giác 
ngộ dầu còn bị xuôi giòng chảy luân hồi. 
 

 

 

 

 

 

 
13. Thành phố của ta là Kapilavatthu, người cha là đức vua 
Suddhodana, người mẹ sanh ra ta gọi là “Hoàng Hậu Māyā.” 
 

14. Ta đã sống đời sống gia đình trong hai mươi chín năm. Có ba tòa 
lâu đài tuyệt vời là Ramma, Suramma, Subhaka. 

 
15. Có bốn mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Bhaddakaccānā. Con trai tên là Rāhula. 
 

16. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, Ta đã ra đi bằng phương 
tiện ngựa và đã thực hành hạnh nỗ lực trong sáu năm là việc khó 
thực hành được. 

 
17. Ta là bậc Toàn Giác Gotama, đấng Chiến Chắng, đã chuyển vận 
bánh xe (Chánh Pháp) tại Isipatana, thành Bārāṇasī, và là nơi nương 
nhờ của tất cả chúng sanh. 
 

18. Hai vị tỳ khưu Kolita và Upatissa là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. 
Vị thị giả tên là Ānanda luôn hiện diện bên cạnh ta. 
 
 
19. Tỳ khưu ni Khemā và Uppalavaṇṇā là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng 
đầu. Citta và Haṭṭhāḷavaka là (hai) nam cư sĩ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
 
 
20. Nandamātā và Uttarā là (hai) nữ cư sĩ thí chủ hộ độ hàng đầu. Ta 
đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng ở cội cây Assattha. 
 
 
21. Ánh sáng hào quang của ta luôn luôn vươn cao mười sáu cánh tay 
(8 mét). Vào thời hiện tại của ta lúc bấy giờ, tuổi thọ được biết là ít ỏi 
(chỉ) một trăm năm. Trong khi tồn tại đến chừng ấy, ta đã giúp cho 
nhiều chúng sanh vượt qua.  
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22. Ṭhapayitvāna dhammukkaṃ1 pacchimaṃ janabodhanaṃ  
ahampi2 na cirass’eva saddhiṃ sāvakasaṅghato  
idhe’va parinibbissaṃ aggīvāhārasaṅkhayā.  

 
23. Tāni ca atulatejāni imāni ca dasabalāni iddhiyo3  

ayaṃ ca guṇadharavaradeho4 dvattiṃsalakkhaṇavicitto.5  
 

                                                  

 

 
24. Dasadisā pabhāsetvā sataraṃsī’va chappabhā  

sabbā samantarahessanti nanu rittā sabbasaṅkhārā’ti.  
 
 

Gotamabuddhavaṃso pañcavīsatimo. 
 

 --ooOoo-- 

 
1. dhammokkaṃ - Sīmu.  
2. ahampi - Sīmu.  
3. imāni ca dasabalāni ca - Sīmu;  
      imāni ca yasabalāni iddhiyo - Syā;  
      imāni ca dasabalānibalāni - Machasaṃ. 
4. ayaṃca guṇavaradeho - Sīmu;  
     ahaṃ guṇadhāraṇe deho - Syā;  
     aya bhuva guṇadhāraṇo deho - Machasaṃ.  
5. dvattisaṃvaralakkhaṇavicitto - Machasaṃ, Syā;  
     dvattisaṃvara lakkhaṇacito - Sīmu. 
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22. Sau khi thiết lập ngọn đuốc Chánh Pháp và sự giác ngộ cho 
chúng sanh sau này, cũng chẳng bao lâu nữa ta cùng với hội chúng 
Thinh Văn sẽ Viên Tịch Niết Bàn ở ngay tại nơi này, như là ngọn lửa 
cạn nguồn nhiên liệu. 
 

23. Các oai lực vô song ấy,1 mười lực và các thần thông này, và đây là 
cơ thể chứa đựng các đức hạnh được tô điểm với ba hai tướng trạng 
cao quý. 
 

 

--ooOoo-- 

                                                  

24. Sau khi chiếu sáng khắp mười phương tợ như mặt trời với các 
hào quang sáu loại, tất cả sẽ hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả 
các hành là trống không? 

 
Lịch sử đức Phật Gotama là phần thứ hai mươi lăm. 

 

 
1. Ám chỉ hai vị Thinh Văn hàng đầu Sārīputta và Moggallāna (Xá-lợi-phất và 
Mục-kiền-liên), BvA. 295. 
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