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3. Mahākassapattherāpadānaṃ  
 
399. Padumuttarassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino  

nibbute lokanāthamhi pūjaṃ kubbanti satthuno.  
400. Udaggacittā janatā āmoditapamoditā,  

tesu saṃvegajātesu pīti me upapajjatha.1  
401. Ñātimitte samānetvā idaṃ vacanamabraviṃ:  

“Parinibbuto mahāvīro handa pūjaṃ karomase.”  
402. Sādhūti te paṭissutvā bhīyo hāsaṃ janiṃsu me:  

“Buddhasmiṃ lokanāthasmiṃ kāhāma puññasañcayaṃ.”  
403. Agghiyaṃ sukataṃ katvā satahatthasamuggataṃ,  

diyaḍḍhatthapatthaṭaṃ2 vimānaṃ nabhamuggataṃ.  
404. Katvāna hammiyaṃ3 tattha tālapantīhi cittitaṃ,  

sakaṃ cittaṃ pasādetvā cetiyaṃ pūjayuttamaṃ.  
405. Aggikkhandhova jalito sālarājā ’va4 phullito,  

indalaṭṭhī ’va ākāse obhāseti catuddisā.  
406. Tattha cittaṃ pasādetvā katvāna kusalaṃ bahuṃ,  

pubbakammaṃ saritvāna tidasaṃ upapajjahaṃ.  
407. Sahassayuttahayavāhiṃ dibbayānamadhiṭṭhito,  

ubbiddhaṃ bhavanaṃ mayhaṃ sattabhūmaṃ5 samuggataṃ.  
408. Kūṭāgārasahassāni sabbasoṇṇamayā ahū,6  

jalanti sakatejena disā sabbā pabhāsayaṃ.7  
409. Santi aññepi niyyūhā8 lohitaṅkamayā tadā,  

tepi jotenti ābhāya samantā caturo disā.  
410. Puññakammābhinibbattā kūṭāgārā sunimmitā,  

maṇimayāpi jotenti disā dasa9 samantato.  
411. Tesaṃ ujjotamānānaṃ obhāso vipulo ahu,  

sabbe deve atibhomi puññakammassidaṃ phalaṃ.  
412. Saṭṭhikappasahassamhi ubbiddho9 nāma khattiyo,  

cāturanto vijitāvī paṭhaviṃ10 āvasiṃ ahaṃ.  
413. Tatheva11 bhaddake kappe tiṃsakkhattuṃ ahos’ ahaṃ,  

sakakammābhiraddhomhi cakkavattī mahabbalo,  
sattaratanasampanno catudīpamhi isasaro.  

414. Tatthāpi bhavanaṃ mayhaṃ indalaṭṭhī ’va uggataṃ,  
āyāmato catubbīsaṃ12 vitthārena ca dvādasaṃ.13  

                                                   
1 udapajjatha - Ma, PTS.  7 pabhāsayuṃ - Syā.  8 niyyuhā - Syā, PTS. 
2 diyaḍḍhaṃ hatthasatam pi - Syā, PTS.   9 disodisaṃ - Syā. 
3 agghiyaṃ - Syā, PTS, Se. 10 pathaviṃ - Ma;  11 tamh’ eva - PTS. 
4 kiṃsuko iva - Ma, Se.         puṭhaviṃ - PTS.  12 catubbīsā - Syā, Se.  
5 bhummaṃ - Syā; bhūmi - PTS.    13 dvādasa - Ma, Se;   
6 sabbasoṇṇamayā ahuṃ - Ma;         dvādasā - Syā, PTS. 
   sabbe soṇṇamayā ahu - Syā; sabbe sovaṇṇayā ahuṃ - PTS.  
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3. Ký Sự về Trưởng Lão Mahākassapa: 
399. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian Niết Bàn, tôi thể hiện sự cúng dường 
đến đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Đạo Sư, đấng Trưởng Thượng của 
thế gian như thế ấy.  
400. Với tâm phấn chấn, dân chúng được vui mừng hoan hỷ. Trong khi 
mọi người sanh khởi tâm chấn động, niềm phỉ lạc đã khởi lên ở tôi.  
401. Tôi đã đưa quyến thuộc bạn bè đến và đã nói lời nói này: “Đấng 
Đại Hùng đã Viên Tịch Niết Bàn, giờ đây chúng ta hãy thực hiện sự 
cúng dường.” 
402. Sau khi đáp lại rằng: “Lành thay! Chúng ta sẽ thực hiện sự tích 
lũy phước báu ở nơi đức Phật, đấng Bảo Hộ Thế Gian,” bọn họ đã 
sanh khởi nỗi vui mừng còn hơn tôi nữa. 
403. Họ đã thiết lập lễ đài khéo được thực hiện cao một trăm cánh tay,1 
trải dài 150 cánh tay, là cung điện vươn cao đến tận bầu trời.  
404. Tại đó, sau khi thực hiện tòa lâu đài được tô điểm với những hàng 
cây thốt nốt, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín và đã cúng 
dường đến ngôi bảo tháp tối thượng.  
405. Ngôi bảo tháp chiếu sáng bốn phương trông như là khối lửa được 
phát cháy, như là cây sālā chúa đã được trổ hoa, như là cầu vồng ngũ 
sắc ở không trung.  
406. Tại nơi ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín, sau khi đã thực 
hiện nhiều việc tốt lành, sau khi nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã sanh lên 
cõi trời.  
407. Tôi đã chú nguyện phương tiện di chuyển ở cõi trời là cỗ xe ngựa 
được kéo bởi một ngàn con. Tòa lâu đài cao ngất của tôi được vươn cao 
bảy tầng lầu.  
408. Đã có 1.000 nhà mái nhọn làm toàn bằng vàng. Trong lúc chiếu 
sáng tất cả các phương, chúng tỏa sáng bằng hào quang của chúng.  
409. Khi ấy, cũng có những tháp nhọn khác làm bằng hồng ngọc. Với 
nguồn ánh sáng, chúng cũng rọi sáng bốn phương ở chung quanh.  
410. Các ngôi nhà mái nhọn đã được hóa hiện ra, đã được sanh lên do 
nghiệp phước thiện. Được làm bằng ngọc ma-ni, chúng cũng rọi sáng 
mười phương ở chung quanh.  
411. Trong lúc chúng đang rực sáng, đã có được ánh sáng vĩ đại. Tôi 
vượt trội tất cả chư Thiên; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện.  
412. Trong sáu mươi ngàn kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-lỵ tên Ubbiddha cư 
trú ở trái đất, là người chinh phục bốn phương.  
413. Tương tợ y như thế, được hài lòng với nghiệp của chính mình, 
trong kiếp Bhadda2 tôi đã ba mươi lần trở thành đấng Chuyển Luân 
Vương có oai lực lớn lao, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể của 
bốn châu lục.  
414. Cũng ở tại nơi ấy, cung điện dành cho tôi được vươn cao như là cầu 
vồng, có chiều dài là 24 (do-tuần) và chiều rộng là mười hai (do-tuần). 
                                                   
1 Hattha là đơn vị đo chiều dài bằng một cánh tay, khoảng nửa mét (ND). 
2 Kiếp Bhadda là kiếp có năm vị Phật Toàn Giác xuất hiện. 
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415. Rammakaṃ1 nāma nagaraṃ daḷhapākāratoraṇaṃ,  
āyāmato pañcacasataṃ vitthārena tadaḍḍhakaṃ,  
ākiṇṇaṃ janakāyehi tidasānaṃ puraṃ viya.  

 

416. Yathā sūcighare sūci pakkhittā paṇṇavīsati,  
aññamaññaṃ saṅghaṭṭenti ākiṇṇaṃ hoti taṃ tadā.2  

 

417. Evampi nagaraṃ mayhaṃ hatthassarathasaṅkulaṃ,  
manussehi sadākiṇṇaṃ3 rammakaṃ nagaruttamaṃ.  

 

418. Tattha bhutvā pivitvā4 ca puna devattanaṃ5 gato,  
bhave pacchimake mayhaṃ ahosi kulasampadā.  

 

419. Brahmaññakulasambhūto mahāratanasañcayo,  
asītikoṭiyo hitvā hiraññassāpi pabbajiṃ.6  

 

420 - 422. Kilesā jhāpitā mayhaṃ ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mahākassapo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Mahākassapattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. Anuruddhattherāpadānaṃ  
 
423. Sumedhaṃ bhagavantāhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ,  

vūpakaṭṭhaṃ viharantaṃ addasaṃ lokanāyakaṃ.  
 

424. Upagantvā sambuddhaṃ sumedhaṃ lokanāyakaṃ,  
añjalimpaggahetvāna buddhaseṭṭhamayāc’ ahaṃ.  

 

425. “Anukampa7 mahāvīra lokajeṭṭha narāsabha,  
padīpaṃ te padassāmi rukkhamūlamhi jhāyato.”  

 

426. Adhivāsesi so dhīro sayambhū vadataṃ varo,  
dumesu vinivijjhitvā yantaṃ yojetv’ ahaṃ8 tadā.  

 

427. Sahassavaṭṭiṃ pādāsiṃ buddhassa lokabandhuno,  
sattāhaṃ pajjalitvāna dīpā vūpasamiṃsu me.9  

 

428. Tena cittappasādena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ vimānamupapajjahaṃ.  

 

429. Upapannassa devattaṃ vyamhaṃ āsi sunimmitaṃ,10  
samantato pajjalati dīpadānass’ idaṃ phalaṃ.   

 

430. Samantā yojanasataṃ virocesiṃ11 ahaṃ tadā,  
sabbe deve atibhomi dīpadānass’ idaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 rammaṇaṃ - Ma.  5 devattataṃ - Syā. 
2 ākiṇṇaṃ hoti laṅkataṃ - Ma;  6 paribbajiṃ - Syā, PTS, Se. 
   ākiṇṇā hoti sattā - Syā.  7 anukampī - PTS. 8 yojiy’ ahaṃ - Ma. 
3 tadākiṇṇaṃ - Syā, PTS, Se. 9 padīpā vūpasammisuṃ - Syā, PTS.  
4 bhutvā ca pitvā ca - PTS;  10 thambho āsi sunimmito - PTS, Se. 
   bhutvā vasitvā ca - Se.  11 virocemi - Syā, PTS. 
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415. Thành phố tên là Rammaka có cổng chào và tường thành vững 
chãi, có chiều dài năm trăm (do-tuần) và chiều rộng là một nửa của 
chiều dài, được đông đúc bởi các đám dân chúng trông tợ như thành 
phố của các cõi trời.  
 

416. Khi ấy thành phố là đông đúc giống như hai mươi lăm cây kim 
được bỏ chung vào trong hộp đựng kim, chúng va chạm lẫn nhau.  
 

417. Cũng như thế ấy, thành phố của tôi tràn đầy những voi, ngựa, xe 
cộ, luôn luôn đông đúc với những con người; Rammaka là thành phố 
tuyệt vời. 
 

418. Tại nơi ấy, tôi đã ăn, tôi đã uống, và đã trở về lại bản thể Thiên 
nhân. Vào kiếp sống cuối cùng, tôi đã có được sự thành tựu về dòng dõi.  
 

419. Được sanh ra ở gia tộc Bà-la-môn có sự tích lũy nhiều châu ngọc, 
tôi cũng đã từ bỏ tám mươi koṭi vàng và tôi đã xuất gia.  
 

420 - 422. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, ―(như trên)― tôi 
đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
 

Đại đức trưởng lão Mahākassapa đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Mahākassapa là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

4. Ký Sự về Trưởng Lão Anuruddha: 
 
423. Tôi đã nhìn thấy đức Thế Tôn Sumedha, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, đấng Nhân Ngưu, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đang an trú vào 
hạnh độc cư.  
 

424. Sau khi đi đến gặp bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha, tôi đã chắp tay lên và đã thỉnh cầu đức Phật tối thượng rằng:  
 

425. “Bạch đấng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu, con sẽ dâng lên cây đèn đến Ngài là vị đang tham thiền ở 
dưới cội cây, xin Ngài thương xót.”  
 

426. Bậc trí tuệ ấy, đấng Tự Chủ cao quý trong số các vị đang thuyết 
giảng đã chấp nhận. Khi ấy, tôi đã khoan thủng các thân cây và đã gắn 
thiết bị vào.  
 

427. Tôi đã dâng lên đức Phật, đấng quyến thuộc của thế gian một ngàn 
tim đèn. Sau khi đã cháy sáng bảy ngày, các cây đèn của tôi đã lụi tàn.  
 

428. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm và do các nguyện lực của tác ý, sau 
khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã được sanh ra ở Thiên cung. 
 

429. Được đạt đến bản thể Thiên nhân, có cung điện đã được hóa hiện 
ra cho tôi, nó chiếu sáng ra xung quanh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây đèn.  
 

430. Khi ấy, tôi đã chiếu sáng ở xung quanh một trăm do-tuần, tôi vượt 
trội tất cả chư Thiên; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây đèn. 
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431. Tiṃsa kappāni devindo devarajjamakārayiṃ,  
na maṃ kec’ atimaññanti1 dīpadānass’ idaṃ phalaṃ.  

 

432. Aṭṭhavīsatikkhattuñca cakkavattī ahos’ ahaṃ,  
divārattiñca passāmi samantā yojanaṃ tadā.  

 

433. Sahassalokaṃ ñāṇena passāmi satthusāsane,  
dibbacakkhuṃ anuppatto dīpadānass’ idaṃ phalaṃ.  

 

434. Sumedho nāma sambuddho tiṃsakappasahass’ ito,  
tassa dīpo mayā dinno vippasannena cetasā.  

 

435 - 437. Kilesā jhāpitā ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ. 
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Anuruddho thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

 Anuruddhattherassa apadānaṃ catutthaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

5. Puṇṇattherāpadānaṃ  
 

438. Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragū,  
purakkhato ’mhi sissehi upagacchiṃ naruttamaṃ.  

 

439. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
mama kammaṃ pakittesi saṅkhittena mahāmuni.  

 

440. Tāhaṃ dhammaṃ suṇitvāna abhivādetvāna satthuno,  
añjalim paggahetvāna pakkāmiṃ2 dakkhiṇāmukho.  

 

441. Saṅkhittena suṇitvāna vitthārena adesayiṃ,3  
sabbe sissā attamanā sutvāna mama bhāsato.  

 

442. Sakadiṭṭhiṃ vinodetvā buddhe cittaṃ pasādayuṃ,  
saṅkhittenapi desemi vitthārena tathev’ ahaṃ.  

 

443. Abhidhammanayaññū ’haṃ4 kathāvatthuvisuddhiyo,  
sabbesaṃ viññāpetvāna viharāmi anāsavo.  

 

444. Ito pañcasate kappe caturo suppakāsakā,  
sattaratanasampannā catudīpamhi issarā.  

 

445. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Puṇṇo Mantāniputto thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Puṇṇamantāniputtattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.    
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 kecītimaññanti - Ma.   3 abhāsayiṃ - Ma.  
2 pakkamiṃ - Ma.   6 nayañño ’haṃ - Syā, PTS. 
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431. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi ba 
kiếp, không người nào xem thường tôi; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây đèn.  
 

432. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương hai mươi tám lần. 
Khi ấy, tôi nhìn thấy (xa khoảng cách) một do-tuần ở xung quanh vào 
ban ngày và ban đêm.  
 

433. Tôi nhìn thấy một ngàn thế giới bằng trí tuệ trong Giáo Pháp của 
bậc Đạo Sư, tôi đã đạt được Thiên nhãn; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây đèn.  
 

434. Đấng Toàn Giác tên Sumedha là ba mươi ngàn kiếp về trước. Với 
tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng cây đèn đến Ngài.  
 

435 - 437. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, ―(như trên)― tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 
 

Đại đức trưởng lão Anuruddha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Anuruddha là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

5. Ký Sự về Trưởng Lão Puṇṇa: 
 

438. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-
đà, tôi đã dẫn đầu các học trò đi đến gặp bậc Tối Thượng Nhân.  
 

439. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đại Hiền Trí đã tán dương việc làm của tôi một cách ngắn 
gọn.  
 

440. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp ấy, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. Tôi đã 
chắp tay lên và đã ra đi, mặt hướng phía bên phải.  
 

441. Sau khi lắng nghe một cách tóm tắt, tôi đã thuyết giảng một cách 
chi tiết. Sau khi lắng nghe lời giảng của tôi, tất cả những người học trò 
đều có tâm hoan hỷ.  
 

442. Sau khi xua đi tà kiến của mình, họ đã khiến tâm được tịnh tín vào 
đức Phật. Tôi cũng thuyết giảng một cách tóm tắt, một cách chi tiết 
tương tợ y như thế.  
 

443. Là người biết rõ đường hướng của Vi Diệu Pháp, thông thạo về các 
đề tài thuyết giảng, sau khi làm cho tất cả hiểu rõ, tôi sống không còn 
lậu hoặc.  
 

444. Trước đây năm trăm kiếp, có bốn vị chúa tể ở bốn châu lục là 
những vị vô cùng nổi tiếng, được thành tựu bảy loại báu vật. 
 

445. 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 Puṇṇa Mantāniputta đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Puṇṇa Mantāniputta là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 




