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109. Biḷālidāyakattherāpadānaṃ  
 

1663. Himavantassa avidūre vasāmi paṇṇasanthare,  
ghāsesu gedhamāpanno seyyasīlo cahaṃ1 tadā.  

 

1664. Khaṇantālu2 kalambāni biḷālī takkalāni ca,  
kolaṃ bhallātakaṃ billaṃ3 āhitvā4 paṭiyāditaṃ.  

 

1665. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
mama saṅkappamaññāya āgacchi mama santikaṃ.  

 

1666. Upāgataṃ mahānāgaṃ devadevaṃ narāsabhaṃ,  
biḷāliṃ paggahetvāna pattamhi okiriṃ ahaṃ.  

 

1667. Paribhuñji mahāvīro tosayanto mamaṃ tadā,  
paribhuñjitvāna sabbaññū imaṃ gāthaṃ abhāsatha.  

 

1668. “Sakaṃ cittaṃ padādetvā biḷāliṃ me adā tuvaṃ,  
kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nūpagacchasi.”5  

 

1669. Catupaññāsito kappe sumekhaliya savhayo,6  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.*  

 

1670. Carimaṃ vattate mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.  

 

1671. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Biḷālidāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Biḷālidāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
110. Reṇupūjakattherāpadānaṃ  

 

1672. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ sataraṃsiṃ ’va bhānumaṃ,  
obhāsentaṃ disā sabbā uḷurājaṃ ’va pūritaṃ.  

 

1673. Purakkhataṃ sāvakehi sāgareh’ eva7 mediniṃ,  
nāgaṃ paggayha reṇūhi vipassissābhiropayiṃ.  

 

1674. Ekanavute ito kappe yaṃ reṇumabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1675. Paṇṇatāḷīsito kappe reṇu nāmāsi khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1676. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Reṇupūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Reṇupūjakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 seyyasīlovahaṃ - Syā, PTS.    5 nupapajjasi - Ma, Syā, Se. 
2 khaṇamālu - Syā.     6 sumekhalimasavhayo - Syā; 
3 bellaṃ - Syā, PTS.        sumekhalisamavhayo - PTS. 
4 āhatvā - Ma, Syā, PTS, Sī Mu; āharitvā - Se.  7 sāgareneva - Syā, PTS, Se.   
* Ayaṃ gāthā asmiṃ apadāne aṭṭhamagāthāvasena sīhalakkharamuddita potthake 
dissati. 
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109. Ký Sự về Trưởng Lão Biḷālidāyaka:  
 

1663. Tôi sống trên tấm thảm bằng lá ở không xa núi Hi-mã-lạp. Khi 
ấy, tôi đạt được sự ham thích các loại cỏ và có thói quen nằm ngủ (ở 
thảm lá).  
1664. Sau khi mang lại và sửa soạn (các) trái táo, trái bhallātaka, và trái 
billa, tôi đào xới các loại rễ củ kalamba, biḷālī, và takkala.  
1665. Sau khi biết được ý định của tôi, đấng Hiểu Biết Thế Gian 
Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, đã đi đến khu vực của tôi.  
1666. Khi bậc Long Tượng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đi 
đến, tôi đã dâng lên củ biḷālī và đã đặt vào trong bình bát.  
1667. Khi ấy, trong lúc làm cho tôi được hoan hỷ, bậc Đại Hùng đã thọ 
dụng. Sau khi thọ dụng, đấng Toàn Tri đã nói lên lời kệ này:  
1668. “Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, ngươi đã dâng 
cúng củ biḷālī đến Ta, ngươi không đi đến khổ cảnh trong một trăm 
ngàn kiếp.” 
1669. Trước đây năm mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị tên Sumekhaliya, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
1670. (Đây) là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của 
đấng Chánh Đẳng Giác.  
1671. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
Đại đức trưởng lão Biḷālidāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Biḷālidāyaka là phần thứ chín. 
--ooOoo-- 

 

110. Ký Sự về Trưởng Lão Reṇupūjaka:  
 

1672. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói tợ như mặt trời có trăm tia 
ánh sáng, đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như mặt trăng đã 
được tròn đầy.  
1673. Ngài được vây quanh bởi các vị Thinh Văn tợ như quả đất được 
bao quanh bởi các biển cả. Tôi đã cầm lấy bông hoa nāga và đã dâng 
các bột phấn hoa đến (đức Phật) Vipassī.  
1674. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bột phấn hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
1675. Trước đây bốn mươi lăm kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-lỵ tên Reṇu, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
1676. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
Đại đức trưởng lão Reṇupūjaka2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

 

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

                                                   
1 Biḷālidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây biḷāli.” 
2 Reṇupūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) bột phấn hoa (reṇu).” 
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Uddānaṃ:  
 

Bhikkhādāyī ñāṇasaññī hatthiyo padapūjako,  
muṭṭhipupphī udakado naḷamālī upaṭṭhako,1  
biḷālidāyī reṇu ca gāthāyo cha ca saṭṭhi ca.  

 

Bhikkhādāyīvaggo ekādasamo.  
 

--ooOoo-- 
 

XII. MAHĀPARIVĀRAVAGGO 
 

111. Mahāparivārattherāpadānaṃ  
 

1677. Vipassī nāma bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  
aṭṭhasaṭṭhisahassehi pāvisī bandhumaṃ tadā.  

 

1678. Nagarā abhinikkhamma agamaṃ dīpacetiyaṃ,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ.  

 

1679. Cullāsītisahassāni yakkhā mayhaṃ upantike,  
upaṭṭhahanti sakkaccaṃ indaṃ ’va tidasā gaṇā.  

 

1680. Bhavanā abhinikkhamma dussaṃ paggayh’ ahaṃ tadā,  
sirasā abhivādesiṃ taṃ c’ ādāsiṃ mahesino.  

 

1681. “Aho buddho aho dhammo2 aho no satthusampadā,  
buddhassa ānubhāvena vasudhā ’yaṃ pakampatha.  

 

1682. Taṃ ca acchariyaṃ disvā abbhutaṃ lomahaṃsanaṃ,  
buddhe cittaṃ pasādesiṃ3 dipadindamhi tādine.  

 

1683. Sohaṃ cittaṃ pasādetvā dussaṃ datvāna satthuno,  
saraṇañca upāgañchiṃ sāmacco saparijjano.  

 

1684. Ekanavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1685. Ito paṇṇarase kappe soḷas’ āsuṃ suvāhanā,4  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1686. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mahāparivāro5 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Mahāparivārattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 nidhāvako - Syā; nivāsako - PTS, Se.    
2 aho buddhā aho dhammā - Syā, PTS, Sī Mu.  4 āsiṃsu vāhanā - Syā, PTS.  
3 pasādemi - Ma, Syā.      5 mahāparivārako - Ma. 
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 Phần Tóm Lược: 
 

Vị dâng cúng thức ăn, vị suy tưởng về trí tuệ, vị liên quan đến bó (bông 
hoa), vị cúng dường bàn chân, vị liên quan đến nắm bông hoa, vị dâng 
cúng nước, vị có tràng hoa sậy, vị phục vụ, vị dâng cúng củ biḷālī, và 
phấn hoa; (tổng cộng) có sáu mươi sáu câu kệ.  
 

Phẩm Bhikkhādāyī là phẩm thứ mười một. 
 

--ooOoo-- 
 
 

XII. PHẨM MAHĀPARIVĀRA: 
 

111. Ký Sự về Trưởng Lão Mahāparivāra:  
 

1677. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu đã đi vào thành Bandhuma cùng với sáu mươi 
tám ngàn vị.  
 

1678. Sau khi rời khỏi thành phố, tôi đã đi đến ngôi bảo tháp ở trên 
đảo. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng.  
 

1679. Có tám mươi bốn ngàn Dạ-xoa ở lân cận (đã) phục vụ tôi một 
cách cung kính, tợ như các tập thể chư Thiên (phục vụ) vị thần Inda.  
 

1680. Khi ấy, tôi đã đi ra khỏi cung điện và đã cầm lấy tấm vải. Tôi đã 
đê đầu đảnh lễ và đã dâng cúng đến bậc Đại Ẩn Sĩ.  
 

1681. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư 
của chúng ta! Do nhờ năng lực của đức Phật, quả đất này đã rúng 
động.”  
 

1682. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc 
ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đức Phật, đấng Chúa Tể của 
loài người như thế ấy.  
 

1683. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín và đã dâng cúng tấm vải đến 
bậc Đạo Sư, tôi đây cùng với các quan lại và đám tùy tùng đã đi đến 
nương nhờ (đức Phật).  
 

1684. 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 
cúng dường đức Phật.  
 

1685. Trước đây mười lăm kiếp, đã có mười sáu vị tên Suvāhana, là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

1686. 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 Mahāparivāra1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Mahāparivāra là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Mahāparivāra nghĩa là “vị có đoàn tùy tùng (parivāra) đông đảo (mahā).” 
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112. Sumaṅgalattherāpadānaṃ  
 

1687. Atthadassī jinavaro lokajeṭṭho narāsabho,  
vihārā abhinikkhamma taḷākaṃ upasaṅkami.  

 

1688. Nahātvā pītvā ca sambuddho uttaritv’ ekacīvaro,  
aṭṭhāsi bhagavā tattha vilokento disodisaṃ.  

 

1689. Bhavane upaviṭṭhohaṃ addasaṃ lokanāyakaṃ.  
haṭṭho haṭṭhena cittena appoṭhesiṃ ahaṃ tadā.  

 

1690. Sataraṃsiṃ ’va jotantaṃ pabhāsantaṃ ’va kañcanaṃ,  
nacce gīte ca yutto ’haṃ1 pañcaṅgaturiyamhi ca.2  

 

1691. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,  
sabbe satte atibhomi vipulo hoti me yaso.  

 

1692. “Namo te purisājañña namo te purisuttama,  
attānaṃ tosayitvāna pare tosesi tvaṃ mune.”  

 

1693. Pariggayha3 nisīditvā hāsaṃ4 katvāna subbate,5  
upaṭṭhahitvā sambuddhaṃ tusitaṃ upapajjahaṃ.  

 

1694. Soḷaseto kappasate dvi-nava ekacintitā,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1695. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sumaṅgalo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sumaṅgalattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

113. Saraṇagamanīyattherāpadānaṃ  
 

1696. Ubhinnaṃ devarājūnaṃ saṅgāmo paccupaṭṭhito,6  
ahosi samupabbūḷho7 mahāghoso pavattatha.8  

 

1697. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggabho,  
antaḷikkhe ṭhito satthā saṃvejesi mahājanaṃ.  

 

1698. Sabbe devā attamanā nikkhittakavacāvudhā,  
sambuddhamabhivādetvā ekagg’ āsiṃsu tāvade.  

                                                   
1 naccagīte payuttohaṃ - Ma.   4 hāsaṃ - PTS.  
2 pañcaṅgaturiyepi ca - Syā;    5 subbato - Syā, PTS, Sī Mu. 
   pañcaturiyatamhi ca - PTS.   6 saṅgāmo samupaṭṭhito - Ma. 
3 paṭiggahetvā - Syā, PTS, Se;    7 samupabyūḷho - Ma, Syā. 
   pariggahe - Ma.    8 avattatha - Ma, Syā.  
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112. Ký Sự về Trưởng Lão Sumaṅgala:  
 
1687. Đấng Chiến Thắng cao quý Atthadassī, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, đấng Nhân Ngưu sau khi rời khỏi trú xá đã đi đến hồ nước.  
 
1688. Sau khi tắm và uống nước, bậc Toàn Giác, đức Thế Tôn, đã khoác 
lên một tấm y rồi đã đứng ở tại nơi ấy, quan sát khắp các phương.  
 
1689. Tôi đã đi vào cung điện và đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 
Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ khi ấy tôi đã vỗ tay.  
 
1690. Đức Phật đang chói sáng tợ như mặt trời, đang tỏa sáng tợ như 
khối vàng. Tôi đã ra sức trong điệu vũ lời ca và năm loại nhạc khí (cúng 
dường Ngài).  
 
1691. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh, dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi vượt trội tất cả chúng sanh, danh tiếng của tôi là rộng khắp.  
 
1692. “Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch bậc Hiền Trí, sau khi làm cho bản thân 
được hoan hỷ Ngài đã làm cho những người khác được hoan hỷ. ” 
 
1693. Sau khi xem xét rồi ngồi xuống, sau khi đã tạo niềm vui ở bậc có 
sự hành trì tốt đẹp, sau khi phục vụ đấng Toàn Giác, tôi đã sanh lên cõi 
trời Đẩu Suất.  
 
1694. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, đã có hai, rồi chín vị cùng tên 
Ekacintita, là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại 
báu vật, có oai lực lớn lao.  
 
1695. 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 Sumaṅgala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Sumaṅgala là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

113. Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya:  
 
1696. Cuộc giao chiến giữa hai vị Thiên Vương đang diễn tiến đã trở 
nên hỗn độn, tiếng kêu la ầm ĩ đã vang lên.  
 
1697. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đạo Sư đứng ở không trung đã làm cho đám đông người bị 
giao động. 
 
1698. Tất cả chư Thiên mừng rỡ, buông bỏ áo giáp và vũ khí, liền khi ấy 
đã đảnh lễ đấng Toàn Giác rồi ngồi xuống, có sự chăm chú.  
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1699. Amhaṃ1 saṅkappamaññāya vācāsabhimudīrayī,  
anukampako lokavidū nibbāpesi mahājanaṃ.  

 

1700. “Paduṭṭhacitto manujo ekapāṇaṃ2 viheṭhayaṃ,  
tena cittappadosena apāyaṃ upapajjati.  

 

1701. Saṅgāmasīse nāgo ’va bahū pāṇe viheṭhayaṃ,  
nibbāpetha sakaṃ cittaṃ mā haññittho punappunaṃ.”  

 

1702. Dvinnampi yakkharājūnaṃ senāyo vimhitā ahū,3  
saraṇañca upāgacchuṃ lokajeṭṭhaṃ sutādinaṃ.  

 

1703. Saññāpetvāna janataṃ uddhari pana4 cakkhumā,  
pekkhamānova devehi pakkāmi uttarāmukho.  

 

1704. Paṭhamaṃ saraṇaṃ gañchiṃ5 dipadindassa tādino,  
kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajj’ ahaṃ.  

 

1705. Mahādundubhināmā ca6 soḷas’ āsuṃ rathesabhā,  
tiṃsakappasahassamhi rājāno cakkavattino.  

 

1706. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Saraṇagamanīyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Saraṇagamanīyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

114. Ekāsaniyattherāpadānaṃ  
 

1707. Varuṇo nāma nāmena devarājā ahaṃ tadā,  
upaṭṭhahesiṃ sambuddhaṃ sayoggabalavāhano.  

 

1708. Nibbute lokanāthamhi atthadassinaruttame,7  
turiyaṃ sabbamādāya agamaṃ bodhimuttamaṃ.  

 

1709. Vāditena ca naccena sammatāla8samāhito,  
sammukhā viya sambuddhaṃ upaṭṭhiṃ bodhimuttamaṃ.  

 

1710. Upaṭṭhahitvā taṃ bodhiṃ dharaṇīruhapādapaṃ,  
pallaṅkaṃ ābhujitvāna tattha kālakato ahaṃ.  

 

1711. Sakakammābhiraddho ’haṃ pasanno bodhimuttame,  
tena cittappasādena nimmānaṃ upapajjahaṃ.  

                                                   
1 mayhaṃ - Ma, Syā.      5 gacchiṃ - Ma. 
2 pāṇī - Sī Mu.     6 mahācundabhi nāmā ca - Syā;  
3 senā sā vimhitā ahu - Ma, PTS;      mahāsucundā hi nāmā - PTS. 
   senāpi samitā ahu - Syā.    7 atthadassidipaduttame - Syā.  
4 padamuddhari - Ma.    8 sabbatāḷa - Syā; samatāḷa - PTS.  
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1699. Biết được ý định của chúng tôi, Ngài đã cất cao giọng nói. Là bậc 
có lòng thương xót, đấng Hiểu Biết Thế Gian đã giúp cho đám đông dân 
chúng thành tựu Niết Bàn:  
 

1700. “Người có tâm sân hận hãm hại một mạng sống, do sự sân hận 
ấy của tâm (người này) sanh vào địa ngục.  
 

1701. Ví như con voi đối đầu trong chiến trận hãm hại nhiều mạng 
người, các ngươi hãy làm tâm của mình được tịnh lặng, chớ có giết 
hại lần này lần khác.”  
 

1702. Ngay cả các binh đội của hai vị vua Dạ-xoa cũng đã bị kinh ngạc. 
Và họ đã đi đến nương nhờ đấng Trưởng Thượng của thế gian hoàn 
thiện như thế ấy.  
 

1703. Bậc Hữu Nhãn đã khiến cho dân chúng suy tưởng, hơn nữa còn 
tiếp độ họ. Ngay trong khi đang cùng với chư Thiên xem xét, Ngài đã ra 
đi mặt hướng phía bắc.  
 

1704. (Đây là) lần đầu tiên tôi đã đi đến nương nhờ đấng Chúa Tể của 
loài người như thế ấy, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm 
ngàn kiếp.  
 

1705. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, mười sáu vị vua lãnh đạo chiến 
xa tên Mahādundubhi đã là các đấng Chuyển Luân Vương.  
 

1706. 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 Saraṇagamanīya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Saraṇagamanīya là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

114. Ký Sự về Trưởng Lão Ekāsaniya:  
 

1707. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Thiên Vương tên Varuṇa. Có binh lực và 
phương tiện di chuyển xứng đáng, tôi đã phục vụ đấng Toàn Giác.  
 

1708. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassī đã 
Niết Bàn, tôi đã cầm lấy tất cả các nhạc cụ và đã đi đến cội Bồ Đề tối 
thượng.  
 

1709. Tôi đã phối hợp (âm thanh của) chũm chọe vào lời ca và điệu vũ, 
tôi đã phục vụ cội Bồ Đề tối thượng tợ như (phục vụ) bậc Toàn Giác 
đang ở trước mặt.  
 

1710. Sau khi phục vụ cội Bồ Đề ấy là loài thảo mộc mọc ở trên trái đất, 
tôi đã xếp chân vào thế kiết già và đã mệnh chung ở tại nơi ấy.  
 

1711. Được hài lòng với nghiệp của mình, tôi đã được tịnh tín đối với cội 
Bồ Đề tối thượng. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa 
Lạc Thiên. 

                                                   
1 Saraṇagamanīya nghĩa là “vị liên quan việc đi đến (gamana) nương nhờ (saraṇa), 
tức là đã quy y.” 
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1712. Saṭṭhi turiyasahassāni parivārenti maṃ sadā,  
manussesu ca devesu vattamānaṃ bhavābhave.  

 

1713. Subāhu1 nāma nāmena catuttiṃsāsu khattiyā,  
sattaratanasampannā pañca kappasate ito.  

 

1714. Tividhaggī2 nibbutā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
dhāremi antimaṃ dehaṃ sammāsambuddhasāsane.  

 

1715. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekāsaniyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ekāsaniyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

115. Suvaṇṇapupphiyattherāpadānaṃ  
 

1716. Vipassī nāma bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  
nisinno janakāyassa deseti amataṃ padaṃ.  

 

1717. Tassāhaṃ dhammaṃ sutvāna dipadindassa tādino,  
soṇṇapupphāni cattāri buddhassa abhiropayiṃ.  

 

1718. Suvaṇṇacchadanaṃ āsi yāvatā parisā tadā,  
buddhābhā ca suvaṇṇābhā āloko vipulo ahu.  

 

1719. Udaggacitto sumano vedajāto katañjalī,  
vittisañjanano3 tesaṃ diṭṭhadhammasukhāvaho.  

 

1720. Āyācitvāna4 sambuddhaṃ vanditvāna ca subbataṃ,  
pāmojjaṃ janayitvāna sakaṃ bhavanupāgamiṃ.5  

 

1721. Bhavane6 upaviṭṭho ’haṃ buddhaseṭṭhaṃ anussariṃ,  
tena cittappasādena tusitaṃ upapajjahaṃ.  

 

1722. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1723. Soḷas’ āsiṃsu rājāno nemisammata nāmakā,  
tetāḷīse ito kappe cakkavattī mahabbalā.  

 

1724. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Suvaṇṇapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Suvaṇṇapupphiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 subahū - PTS.    3 pītisañjanano - Syā.  5 bahvanupāvisiṃ - Syā.  
2 tidhaggī - Syā; tivaggī - PTS.  4 ārādhitvāna - PTS. 6 bhavanaṃ - Syā.  
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1712. Trong khi luân chuyển ở cõi này cõi khác ở giữa loài người và ở 
giữa chư Thiên, có sáu mươi ngàn nhạc cụ luôn luôn vây quanh tôi.  
 

1713. Trước đây năm trăm kiếp, đã có ba mươi bốn vị Sát-đế-lỵ tên là 
Subāhu, (các vị ấy) đã được thành tựu bảy loại báu vật.  
 

1714. Đối với tôi, ba loại lửa đã được dập tắt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 
Đẳng Giác.  
 

1715. 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 Ekāsaniya1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Ekāsaniya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
115. Ký Sự về Trưởng Lão Suvaṇṇapupphiya:  

 

1716. Đức Thế Tôn tên Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu, đang ngồi thuyết giảng đạo lộ Bất Tử cho tập thể dân 
chúng.  
 

1717. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài là đấng Chúa Tể của loài 
người như thế ấy, tôi đã dâng lên đức Phật bốn bông hoa bằng vàng.  
 

1718. Khi ấy, đã có mái che bằng vàng (che) khắp cả hội chúng. Hào 
quang của đức Phật và vẻ sáng của vàng đã là nguồn ánh sáng bao la.  
 

1719. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi 
đã chắp tay lên. Tôi đã là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc, là sự đưa 
đến an lạc trong thời hiện tại cho những người ấy.  
 

1720. Sau khi thỉnh cầu bậc Toàn Giác và đảnh lễ bậc có sự hành trì tốt 
đẹp, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đi về chỗ trú 
ngụ của mình.  
 

1721. Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng. Do 
sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi trời Đẩu Suất.  
 

1722. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
 

1723. Trước đây bốn mươi ba kiếp, đã có mười sáu vị vua tên 
Nemisammata, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

1724. 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 Suvaṇṇapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

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

                                                   
1 Ekāsaniya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) chỗ ngồi (āsana).” 
2 Suvaṇṇapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến đóa hoa (puppha) bằng vàng 
(suvaṇṇa).”  




