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85. Raṃsisaññakattherāpadānaṃ  
 

1526. Pabbate himavantamhi vāsaṃ kappesahaṃ pure,  
ajinuttaravāso ’haṃ1 vasāmi pabbatantare.  

 

1527. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ sataraṃsiṃva bhānumaṃ,  
vanantaragataṃ disvā sālarājaṃ ’va pupphitaṃ.  

 

1528. Raṃsyā2 cittaṃ pasādetvā vipassissa mahesino,  
paggayha añjaliṃ vandiṃ sirasā ukkuṭī3 ahaṃ.  

 

1529. Ekanavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi raṃsisaññāyidaṃ phalaṃ.  

 

1530. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Raṃsisaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Raṃsisaññakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

86. Dutiyaraṃsisaññakattherāpadānaṃ  
 

1531. Pabbate himavantamhi vākacīradharo ahaṃ,  
caṅkamañca samārūḷho nisīdiṃ pācināmukho.  

 

1532. Pabbate sugataṃ disvā phussaṃ jhānarataṃ tadā,  
añjaliṃ paggahetvāna raṃsyā2 cittaṃ pasādayiṃ.  

 

1533. Dvenavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ4 tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi raṃsisaññāyidaṃ phalaṃ.  

 

1534. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Raṃsisaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Dutiyaraṃsisaññakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
--ooOoo-- 

87. Phaladāyakattherāpadānaṃ  
 

1535. Pabbate himavantamhi khurājinadharo5 ahaṃ,  
phussaṃ jinavaraṃ disvā phalahattho phalaṃ adaṃ.  

 

1536. Yamahaṃ phalamadāsiṃ vippasannena cetasā,  
bhave nibbattamānamhi phalaṃ nibbattate mama.  

 

1537. Dvenavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ ahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

1538. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Phaladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Phaladāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

 --ooOoo-- 

                                                   
1 ajinuttaravattho ’haṃ - Syā;    3 ukkuṭiko - Syā; ukkuṭiṃ - PTS. 
   ajinuttamavattho ’haṃ - PTS.     4 kammamakariṃ - Syā. 
2 raṃse - Ma, Syā, PTS, Se.    5 kharājinadharo - Ma, Syā, PTS. 
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85. Ký Sự về Trưởng Lão Raṃsisaññaka:  
1526. Trước đây, tôi đã tạo lập chỗ cư ngụ ở núi Hi-mã-lạp. Có y choàng 
là tấm da dê, tôi sống ở trong vùng đồi núi.  
1527. Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, tợ như mặt 
trời có trăm tia ánh sáng, tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa, đi vào 
bên trong khu rừng.  
1528. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín đối với hào quang của bậc Đại 
Ẩn Sĩ Vipassī, tôi đã chắp tay lên, ngồi chồm hổm, rồi đê đầu đảnh lễ.  
1529. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về hào quang.  
1530. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Raṃsisaññaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Raṃsisaññaka là phần thứ năm. 
--ooOoo-- 

86. Ký Sự về Trưởng Lão Dutiyaraṃsisaññaka:  
1531. Tôi là vị mặc y phục bằng vỏ cây ở núi Hi-mã-lạp. Và sau khi bước 
lên đường kinh hành tôi đã ngồi xuống, mặt hướng phía đông.  
1532. Tôi đã nhìn thấy đấng Thiện Thệ Phussa ở ngọn núi, khi ấy Ngài 
đang thỏa thích ở trong thiền. Tôi đã chắp tay lên và đã làm cho tâm 
được tịnh tín ở ánh hào quang.  
1533. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về hào quang.  
1534. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

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

Ký sự về trưởng lão Raṃsisaññaka là phần thứ sáu. 
--ooOoo-- 

87. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka:  
1535. Tôi là vị mặc tấm da dê sần sùi ở núi Hi-mã-lạp. Sau khi nhìn 
thấy đấng Chiến Thắng cao quý Phussa, có trái cây ở bàn tay tôi đã 
dâng cúng trái cây.  
1536. (Do) việc tôi đã dâng cúng trái cây với tâm ý trong sạch, khi tôi 
được sanh lên ở cõi hữu thì có trái cây hiện đến cho tôi.  
1537. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây 92 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.  
1538. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

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

Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka là phần thứ bảy. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Raṃsisaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) đến hào quang (raṃsi) đức Phật.” 
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88. Saddasaññakattherāpadānaṃ 
 

1539. Pabbate himavantamhi vasāmi paṇṇasanthare,  
phussassa dhammaṃ bhaṇato sadde cittaṃ pasādayiṃ.  

 

1540. Dvenavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi puññakammassidaṃ phalaṃ.  

 

1541. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Saddasaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Saddasaññakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

89. Bodhisiñcakattherāpadānaṃ  
 

1542. Vipassissa bhagavato mahābodhimaho ahu,  
pabbajjūpagato santo upagacchiṃ mahaṃ ahaṃ.1  

 

1543. Kusumodakamādāya2 bodhiyā okiriṃ ahaṃ,  
“Mocayissati no mutto nibbāpessati nibbuto.”  

 

1544. Ekanavute ito kappe yaṃ bodhimabhisiñcayiṃ,3  
duggatiṃ nābhijānāmi bodhisiñcāyidaṃ4 phalaṃ.  

 

1545. Tettiṃse vattamānamhi kappe āsuṃ janādhipā,  
udakāsecanā nāma aṭṭhete cakkavattino.  

 

1546. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bodhisiñcako5 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Bodhisiñcakattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

90. Padumapupphiyattherāpadānaṃ  
 

1547. Pokkharavanaṃ paviṭṭho bhañjanto padumānahaṃ,  
addasaṃ phussasambuddhaṃ6 battiṃsavaralakkhaṇaṃ.  

 

1548. Padumapupphaṃ gahetvāna ākāse ukkhipiṃ ahaṃ,  
pasannakammaṃ katvāna7 pabbajiṃ anagāriyaṃ.  

 

1549. Pabbajitvāna kāyena manasā saṃvutena ca,  
vacīduccaritaṃ hitvā ājīvaṃ parisodhayiṃ.  

                                                   
1 ahaṃ tadā - Ma, Syā.  5 bodhisaññako - PTS. 
2 kusumbhodakamādāya - Syā.  6 tatthaddasaṃ phussam buddhaṃ - Ma. 
3 abhisiñc’ ahaṃ - Syā, PTS.  7 pāpakammaṃ saritvāna - Ma, Syā, Sī Mu. 
4 bodhisiñcassidaṃ - Syā; bodhisaññāy’ idaṃ - PTS.  
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88. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka:  
 

1539. Tôi sống ở tấm thảm bằng lá cây tại núi Hi-mã-lạp. Khi (đức 
Phật) Phussa đang nói về Giáo Pháp, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở 
âm thanh.  
 

1540. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện.  
 

1541. 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 Saddasaññaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

89. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhisiñcaka:  
 

1542. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn Vipassī. Trong khi 
đang đi đến về việc xuất gia, tôi đã đi đến gần lễ hội.  
 

1543. Tôi đã cầm lấy nước bông hoa và đã rưới xuống cội Bồ Đề (nói 
rằng): “Đã được giải thoát, Ngài sẽ giúp cho chúng con giải thoát. Đã 
Niết Bàn, Ngài sẽ giúp cho chúng con Niết Bàn.” 
 

1544. (Kể từ khi) tôi đã rưới nước (bông hoa) ở cội Bồ Đề trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của việc rưới nước (bông hoa) ở cội Bồ Đề.  
 

1545. Ở kiếp thứ ba mươi ba trong thời hiện tại, đã có tám vị thống lãnh 
dân chúng cùng tên Udakāsecana, các vị này là các đấng Chuyển Luân 
Vương.  
 

1546. 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 Bodhisiñcaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Bodhisiñcaka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

90. Ký Sự về Trưởng Lão Padumapupphiya:  
 

1547. Tôi đã lội vào nước ở hồ sen, trong khi đang ngắt các đóa sen 
hồng tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác Phussa có ba mươi hai hảo 
tướng.  
 

1548. Tôi đã cầm lấy đóa sen hồng và đã ném lên không trung. Sau khi 
thực hiện việc làm tịnh tín, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình.  
 

1549. Sau khi xuất gia, với thân và ý đã được thu thúc, con đã từ bỏ sở 
hành xấu xa về lời nói và đã làm trong sạch sự nuôi mạng sống.  
                                                   
1 Bodhisiñcaka nghĩa là “vị rưới nước (siñcaka) cội cây Bồ Đề (bodhi).” 
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1550. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1551. Padumābhāsanāmā ca aṭṭhārasa mahīpatī,  
aṭṭhārasasu kappesu aṭṭhatāḷīsamāsisuṃ.  

 

1552. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Padumapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Padumapupphiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Timira naṅgalīpupphī nipannañjaliko adho,  
dve raṃsisaññī phalado saddasaññī ca secako,  
padumapupphī ca gāthāyo chappaññāsa pakittitā.  

 

Timirapupphiyavaggo navamo. 
 

--ooOoo-- 
 

X. SUDHAPIṆḌIYAVAGGO 
 

91. Sudhāpiṇḍiyattherāpadānaṃ  
 

1553. Pūjārahe pūjayato buddhe yadi va sāvake,  
papañcasamatikkante tiṇṇasokapariddave.  

 

1554. Te tādise pūjayato nibbute akutobhaye,  
na sakkā puññaṃ saṅkhātuṃ idamettamapi1 keneci.  

 

1555. Catunnamapi dīpānaṃ issaraṃ yo ’dha kāraye,  
ekissā2 pūjanāyetaṃ kalaṃ nāgghati soḷasiṃ.  

 

1556. Siddhatthassa naraggassa cetiye phaḷitantare,3  
sudhāpiṇḍo mayā dinno vippasannena cetasā.  

 

1557. Catunavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi paṭisaṅkhārassidaṃ phalaṃ.  

 

1558. Ito tiṃsatikappamhi paṭisaṅkhārasavhayā,  
sattaratanasampannā terasa cakkavattino.  

 

1559. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sudhāpiṇḍiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Sudhāpiṇḍiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 imettamapi - Ma, PTS;    2 etissā - Syā. 
   idammattanti - Sī Mu.    3 iṭṭhakantare - Syā. 
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1550. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật.  
1551. Đã có mười tám vị lãnh chúa tên Padumābhāsa và bốn mươi tám 
(vị lãnh chúa) trong mười tám kiếp.  
1552. 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 Padumapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumapupphiya là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 

 

Phần Tóm Lược: 
 

Vị có bông hoa timira, và vị có bông hoa naṅgalī, vị nằm chắp tay, bông 
hoa adha, hai vị có sự suy tưởng về hào quang, vị dâng cúng trái cây, vị 
có sự suy tưởng về âm thanh, và vị rưới nước (bông hoa), vị có đóa sen 
hồng; (tổng cộng) có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại.  
 

Phẩm Timirapupphiya là phẩm thứ chín. 
--ooOoo-- 

 

X. PHẨM SUDHAPIṆḌIYA: 
 

91. Ký Sự về Trưởng Lão Sudhāpiṇḍiya:  
 

1553. 1554. Đối với người đang cúng dường đến đối tượng xứng đáng sự 
cúng dường như là đức Phật hoặc là vị Thinh Văn đang vượt qua 
chướng ngại, hoặc đã vượt qua sầu muộn và than vãn, đối với người 
đang cúng dường đến các vị đã đạt Niết Bàn không còn hãi sợ như thế 
ấy thì không thể nào ước định được phước báu (của người ấy) là thế này 
hay thế kia, bằng bất cứ cách thức gì.  
1555. Ở đây người nào có thể được làm chúa tể thậm chí của cả bốn 
châu lục, điều ấy không giá trị bằng một phần mười sáu của một phần 
nhỏ của sự cúng dường.  
1556. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng vữa vôi ở chỗ khe nứt tại 
ngôi bảo tháp của bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha.  
1557. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây 94 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tu bổ.  
1558. Trước đây ba mươi kiếp, (đã có) mười ba vị tên Paṭisaṅkhāra là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật.  
1559. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Sudhāpiṇḍiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sudhāpiṇḍiya là phần thứ nhất. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Padumapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến hoa (puppha) sen hồng (paduma).” 
2 Sudhāpiṇḍiya nghĩa là “vị liên quan đến cục (piṇḍa) vôi bột (sudhā).” 
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92. Sucintitattherāpadānaṃ 
 

1560. Tissassa lokanāthassa suddhāpīṭham1adāsahaṃ,  
haṭṭho haṭṭhena cittena buddhassādiccabandhuno.  

 

1561. Aṭṭhatiṃse2 ito kappe rājā āsiṃ mahāruci,  
bhogo ca vipulo āsi sayanaṃ ca anappakaṃ.  

 

1562. Pīṭhaṃ buddhassa datvāna vippasannena cetasā,  
anubhomi sakaṃ kammaṃ pubbe sukatamattano.  

 

1563. Dvenavute ito kappe yaṃ pīṭhamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi pīṭhadānassidaṃ phalaṃ.  

 

1564. Aṭṭhatiṃse ito kappe tayo te cakkavattino,  
ruci uparuci ceva mahāruci tatiyako.  

 

1565. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sucintito3 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sucintitattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

93. Aḍḍhacelakattherāpadānaṃ  
 

1566. Tissassāhaṃ bhagavato upaḍḍhadussamadāsahaṃ,  
paramakāpaññapatto ’mhi4 duggandhena5 samappito.  

 

1567. Upaḍḍhadussaṃ datvāna kappaṃ saggamhi modahaṃ,  
avasesesu kappesu kusalaṃ kāritaṃ mayā.6  

 

1568. Dvenavute ito kappe yaṃ dussamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi dussadānassidaṃ phalaṃ.  

 

1569. Ekūnapaṇṇe7 kappamhi rājāno cakkavattino,  
samantacchadanā8 nāma battiṃsāsuṃ9 janādhipā.  

 

1570. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Aḍḍhacelako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Aḍḍhacelakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

 --ooOoo-- 

                                                   
1 pubbe pīṭhaṃ - PTS; sudhāpīṭhaṃ - Sī Mu.  6 kusalañcakarimahaṃ - Syā;  
2 aṭṭhārase - Ma.        kusalan tīritaṃ mayā - PTS. 
3 sucintiko - Ma; Supīṭhiyo - Syā.   7 ekūnapaññāsa - Ma, Sī Mu;   
4 paramakāruññapatto ’mhi - Syā, Se.      ekapaññāsa - Syā. 
5 duggatena - Ma, Syā.    8 samantā-odanā - Syā, PTS, Se.     9 khattiyāsuṃ - Syā.  
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92. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita:  
 

1560. Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng chiếc ghế sạch 
bong đến đức Phật, bậc quyến thuộc của mặt trời, đấng Bảo Hộ Thế 
Gian Tissa.  
 

1561. Trước đây ba mươi tám kiếp, tôi đã là đức vua Mahāruci. Của cải 
đã là thừa thãi và giường nằm không phải là ít.  
 

1562. Sau khi dâng cúng đến đức Phật chiếc ghế với tâm ý trong sạch, 
tôi đã thọ hưởng nghiệp của mình đã được bản thân khéo thực hiện 
trong thời quá khứ.  
 

1563. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghế trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng chiếc ghế.  
 

1564. Trước đây ba mươi tám kiếp, (đã có) Ruci, Uparuci, và luôn cả 
Mahāruci là vị thứ ba, ba vị ấy là các đấng Chuyển Luân Vương.  
 

1565. 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 Sucintita1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ nhì.  
 

--ooOoo-- 
 

93. Ký Sự về Trưởng Lão Aḍḍhacelaka: 
 

1566. Tôi bị lâm vào cảnh vô cùng khốn khổ và bị xâm nhập bởi mùi hôi 
thối. Tôi đã dâng cúng một nửa mảnh vải đến đức Thế Tôn Tissa.  
 

1567. Sau khi dâng cúng một nửa mảnh vải, tôi đã sướng vui ở cõi trời 
một kiếp. Trong những kiếp còn lại, việc tốt lành đã được tôi cho thực 
hiện.  
 

1568. Kể từ khi tôi đã dâng cúng mảnh vải trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng mảnh vải.  
 

1569. (Trước đây) bốn mươi chín kiếp, ba mươi hai vị thống lãnh dân 
chúng tên Samantacchadana đã là các đấng Chuyển Luân Vương.  
 

1570. 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 Aḍḍhacelaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Aḍḍhacelaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Sucintita nghĩa là “vị đã suy nghĩ (cintita) khéo léo (su).” 
2 Aḍḍhacelaka nghĩa là “vị liên quan đến một nửa (aḍḍha) mảnh vải (cela).” 
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94. Sūcidāyakattherāpadānaṃ  
 

1571. Kammārohaṃ pure āsiṃ bandhumāyaṃ puruttame,  
sūcidānaṃ mayā dinnaṃ vipassissa mahesino.  

 

1572. Vajiraggasamaṃ ñāṇaṃ hoti kammena tādisā,1  
virāgo ’mhi vimutto ’mhi patto ’mhi āsavakkhayaṃ.  

 

1573. Atīte ca bhave2 sabbe vattamāne c’ anāgate,  
ñāṇena viciniṃ sabbaṃ sūcidānassidaṃ phalaṃ.  

 

1574. Ekanavute ito kappe sattāsuṃ vajiravhayā,3  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1575. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sūcidāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sūcidāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

95. Gandhamāliyattherāpadānaṃ  
 

1576. Siddhatthassa bhagavato gandhathūpaṃ akās’ ahaṃ,  
sumanehi paṭicchannaṃ buddhānucchavikaṃ kataṃ.4  

 

1577. Kañcanagghiyasaṅkāsaṃ buddhaṃ lokagganāyakaṃ,  
indīvaraṃ ’va jalitaṃ ādittaṃ ’va hutāsanaṃ.  

 

1578. Vyagghūsabhaṃ ’va pavaraṃ abhijātaṃ ’va kesariṃ,  
nisinnaṃ samaṇānaggaṃ bhikkhusaṅghapurakkhataṃ,  
vanditvā satthuno pāde pakkāmiṃ uttarāmukho.  

 

1579. Catunavute ito kappe gandhamālaṃ yato adaṃ,  
buddhe katassa kārassa phalenāhaṃ visesato,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1580. Cattārīsamhi ekūne kappe āsiṃsu soḷasa,  
devagandhasanāmā te rājāno cakkavattino.  

 

1581. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Gandhamāliyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Gandhamāliyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 tādisaṃ - (sabbattha).          3 vajirasamā - Syā, PTS, Se.   
2 atītā ca bhavā sabbe vattamānā c’ anāgatā - Syā.      4 ahaṃ - Syā, PTS, Se. 
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94. Ký Sự về Trưởng Lão Sūcidāyaka:  
 

1571. Trong thời quá khứ, tôi đã là người thợ rèn ở kinh thành 
Bandhumā. Tôi đã dâng cúng kim khâu đến bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassī.  
 

1572. Do nhờ nghiệp như thế ấy, trí tuệ (của tôi) tương đương sự tuyệt 
hảo của kim cương. Tôi có được sự xa lìa tham ái, tôi được giải thoát, tôi 
đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc.  
 

1573. Trong tất cả các kiếp quá khứ, hiện tại, và vị lai, tôi đã thành đạt 
mọi thứ nhờ vào trí tuệ; điều này là quả báu của việc dâng cúng kim 
khâu.  
 

1574. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã có bảy vị tên Vajira là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

1575. 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 Sūcidāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Sūcidāyaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

95. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamāliya:  
 

1576. Tôi đã thực hiện bảo tháp có hương thơm được bao phủ với các 
bông hoa nhài, được làm xứng đáng với đức Phật, được dành cho đức 
Thế Tôn Siddhattha.  
 

1577. Đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, tợ như cây cột trụ 
bằng vàng, được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là 
ngọn lửa tế thần. 
 

1578. Tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 
ra cao quý, là vị đứng đầu trong số các bậc Sa-môn, Ngài đã ngồi ở phía 
trước Hội Chúng tỳ khưu. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, 
tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc.  
 

1579. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm trước đây 
chín mươi bốn kiếp, nhờ vào quả báu của hành động đã được thực hiện 
đến đức Phật một cách đặc biệt, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều 
này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.  
 

1580. (Trước đây) ba mươi chín kiếp, đã có mười sáu vị có tên là 
Devagandha. Các vị ấy đã là đấng Chuyển Luân Vương.  
 

1581. 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 Gandhamāliya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Gandhamāliya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Sūcidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) kim khâu (sūci).” 
2 Gandhamāliya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (māla) có hương thơm 
(gandha).” 
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96. Tipupphiyattherāpadānaṃ  
 

1582. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,1  
pāṭaliṃ haritaṃ disvā tīṇi pupphāni okiriṃ.  

 

1583. Sannapattāni2 gaṇhitvā bahi chaḍḍesahaṃ tadā,  
antosuddhaṃ bahisuddhaṃ suvimuttaṃ3 anāsavaṃ.  

 

1584. Sammukhā viya sambuddhaṃ vipassiṃ lokanāyakaṃ,  
pāṭaliṃ abhivādetvā tattha kālakato ahaṃ.  

 

1585. Ekanavute ito kappe yaṃ bodhimabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi bodhipūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1586. Samantapāsādikā nāma teras’ āsiṃsu rājino,  
ito tettiṃsakappamhi4 cakkavattī mahabbalā.  

 

1587. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tipupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Tipupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

97. Madhupiṇḍikattherāpadānaṃ  
 

1588. Vipine5 kānane disvā appasadde nirākule,  
siddhatthaṃ isinaṃ seṭṭhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ.  

 

1589. Nibbutattaṃ6 mahānāgaṃ nisabhājāniyaṃ yathā,  
osadhiṃ ’va7 virocantaṃ devasaṅghanamassitaṃ,  
vitti me pahutā āsi8 ñāṇaṃ uppajji tāvade.  

 

1590. Vuṭṭhitassa samādhimhā madhuṃ datvāna satthuno,  
vanditvā satthuno9 pāde pakkāmiṃ pācināmukho.  

 

1591. Catuttiṃsamhi kappamhi rājā āsiṃ sudassano,  
madhu bhisehi savati bhojanamhi ca tāvade,  
madhuvassaṃ pavassittha pubbakammassidaṃ phalaṃ.  

 

1592. Catunavute ito kappe yaṃ madhuṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi madhudānassidaṃ phalaṃ.  

 

1593. Catuttiṃse ito kappe cattāro te sudassanā,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1594. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Madhupiṇḍiko thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
 

Madhupiṇḍikattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 brahā - Syā.   4 tiṃsatikappamhi - Syā.  5 vivane - Syā, PTS. 
2 patitapattāni - Ma;   6 nibbutitaṃ - Syā; nibbutaṃ taṃ - Se. 
   sukkhapaṇṇāni - Syā;   7 osadhīva - Syā.  9 sirasā - Syā. 
   sattapattāni - PTS, Sī Mu.     8 mamāhu tāvade - Ma;  
3 vimuttaṃ ca - Syā.      me pāhunā tāva - Syā, PTS, Sī Mu. 
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96. Ký Sự về Trưởng Lão Tipupphiya:  
1582. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú rừng ở khu rừng hoang rậm. Sau 
khi nhìn thấy cội câypāṭali có màu lục, tôi đã đặt xuống ba bông hoa.  
1583. 1584. Khi ấy, tôi đã ngắt các lá cây héo úa rồi ném ra bên ngoài. 
Sau khi đảnh lễ cội cây pāṭali tợ như (đang đảnh lễ) bậc Toàn Giác 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī là bậc trong sạch bên trong, trong 
sạch bên ngoài, đã khéo được giải thoát, không còn lậu hoặc đang ở 
trước mặt,1 tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy.  
1585. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường cội Bồ Đề trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường cội cây Bồ Đề.  
1586. Trước đây ba mươi ba kiếp, mười ba vị vua tên Samantapāsādika 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oai lực lớn lao.  
1587. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
Đại đức trưởng lão Tipupphiya2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tipupphiya là phần thứ sáu. 
--ooOoo-- 

97. Ký Sự về Trưởng Lão Madhupiṇḍika:  
1588. Tôi đã nhìn thấy bậc Ẩn Sĩ Siddhattha tối thượng, vị thọ nhận các 
vật hiến cúng ở trong khu rừng rậm mênh mông, ít tiếng động, không 
bị náo loạn.  
1589. Ngài là loài Long Tượng có trạng thái Niết Bàn, như là loài bò 
mộng thuần chủng, tợ như vì sao osadhī đang chiếu sáng, được hội 
chúng chư Thiên tôn kính. Niềm hạnh phúc của tôi đã được dâng trào, 
ngay lập tức trí tuệ đã được sanh lên cho tôi .  
1590. Sau khi dâng cúng mật ong đến bậc Đạo Sư vừa xuất khỏi thiền 
định, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư rồi ra đi, mặt hướng 
phía đông.  
1591. (Trước đây) ba mươi bốn kiếp, tôi đã là đức vua Sudassana, và ở 
bữa ăn ngay lập tức có mật ong cùng với các củ sen chảy ra, có cơn mưa 
mật ong đã đổ xuống; điều này là quả báu của nghiệp quá khứ..  
1592. Kể từ khi tôi đã cúng dường mật ong trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường mật ong.  
1593. Trước đây ba mươi bốn kiếp, bốn vị Sudassana ấy đã là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
1594. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Madhupiṇḍika3 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Madhupiṇḍika là phần thứ bảy. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Ngài Vipassī đã chứng quả Phật tại cội cây pāṭali (TTPV 42, câu kệ 34, trang 189).  
2 Tipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) bông hoa (puppha).” 
3 Madhupiṇḍika nghĩa là “vị liên quan đến khối (piṇḍa) mật ong (madhu).” 




