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116. Citakapūjakattherāpadānaṃ  
 
 

1725. Vasāmi rājāyatane sāmacco saparijjano,  
parinibbute bhagavati sikhine lokabandhune.1  

 

1726. Pasannacitto sumano citakaṃ agamāsahaṃ,  
turiyaṃ tattha vādetvā gandhamālaṃ samokiriṃ.  

 

1727. Citamhi pūjaṃ katvāna2 vanditvā citakaṃ ahaṃ,  
pasannacitto sumano sakaṃ bhavanupāgamiṃ.  

 

1728. Bhavane upaviṭṭho ’haṃ citapūjaṃ3 anussariṃ,  
tena kammena dipadinde lokajeṭṭhe narāsabhe.4  

 

1729. Anubhotvāna sampattiṃ devesu manujesu ca,  
patto ’mhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.  

 

1730. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi citapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1731. Ekūnatiṃse kappamhi ito soḷasa rājāno,5  
uggatā nāma nāmena cakkavattī mahabbalā.  

 

1732. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Citakapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Citakapūjakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

117. Buddhasaññakattherāpadānaṃ  
 
 

1733. Yadā vipassī lokaggo āyusaṅkhāramossaji,  
paṭhavī sampakampittha medinī jalamekhalā.  

 

1734. Otataṃ vitthataṃ6 mayhaṃ suvicittavaṭaṃsakaṃ,7  
bhavanampi pakampittha buddhassa āyusaṃkhaye.  

 

1735. Tāso mayhaṃ samuppanno bhavane sampakampite,  
uppāto8 nu kimatthāya āloko vipulo ahu.  

 

1736. Vessavaṇo idhāgamma nibbāpesi mahājanaṃ,  
“Pāṇabhūte9 bhayaṃ natthi ekaggā hotha saṃvutā.10  

 

1737. Aho buddho aho dhammā11 aho no satthu sampadā,  
yasmiṃ upapajjamānamhi paṭhavī sampakampati.”  

 

1738. Buddhānubhāvaṃ kittetvā kappaṃ saggamhi modahaṃ,  
avasesesu kappesu kusalaṃ caritaṃ12 mayā.  

                                                   
1 sikhino lokabandhuno - Ma, Syā, Sī Mu.  7 suci cittaṃ papañcakaṃ - Syā;  
2 citakamhi pūjaṃ katvā - PTS, Se.      suvicittaṃ vaṭaṃsakaṃ - PTS, Se. 
3 citakapūjaṃ - PTS, Syā, Sī Mu.    8 uppādo - (sabbattha). 
4 dipadinda lokajeṭṭha narāsabha - Ma, Syā, PTS. 9 pāṇabhūtaṃ - Syā, PTS, Se. 
5 rājino - Syā, PTS, Sī Mu.   10 sagāravā - Syā. 
6 ogataṃ vitataṃ - Syā;    11 dhammo - Iti pi. 
   otataṃ vitataṃ - PTS, Se.   12 karitaṃ - Syā, Sī Mu; kāritaṃ - PTS, Se. 
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116. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka:  
 
 

1725. Tôi cư ngụ ở cội cây Rājāyatana cùng với các quan lại và đám tùy 
tùng. Khi ấy đức Thế Tôn Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian, Viên 
Tịch Niết Bàn.  
 

1726. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi đến nơi hỏa táng. Tại 
nơi ấy, sau khi trình tấu nhạc cụ, tôi đã đặt xuống vật thơm và tràng 
hoa.  
 

1727. Sau khi cúng dường ở giàn hỏa thiêu, tôi đã đảnh lễ nơi hỏa táng. 
Tôi đã đi về chỗ trú ngụ của mình, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng.  
 

1728. 1729. Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến sự cúng dường lễ 
hỏa táng. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở 
giữa chư Thiên và ở giữa loài người. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã 
đạt được vị thế Bất Động. 
 

1730. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường lễ hỏa táng.  
 

1731. Trước đây hai mươi chín kiếp, mười sáu vị vua (có cùng) tên 
Uggata đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

1732. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Citakapūjaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Citakapūjaka là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 
 

117. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka:  
 
 

1733. Lúc bấy giờ, đấng Cao Cả của thế gian Vipassī đã buông bỏ sự duy 
trì tuổi thọ. Quả địa cầu là trái đất có nước bao quanh đã rúng động.  
 

1734. Vào lúc chấm dứt tuổi thọ của đức Phật, chỗ ngụ được lợp mái, 
được trải rộng, có tràng hoa khéo được trang hoàng của tôi cũng đã 
rúng động.  
 

1735. Khi chỗ ngụ bị rúng động, nỗi sợ hãi đã sanh khởi ở tôi. Việc đã 
xảy ra là do nguyên nhân gì? Nguồn ánh sáng bao la đã xuất hiện là do 
nguyên nhân gì?  
 

1736. (Thiên Vương) Vessavaṇa đã đi đến nơi ấy và đã trấn an đám 
đông dân chúng rằng: “Không có điều lo ngại cho sanh mạng, các 
người hãy có sự chăm chú, bình tĩnh.” 
 

1737. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Trong khi điều ấy sanh khởi, quả địa cầu đã tự rúng động.”  
 

1738. Sau khi đã tán dương năng lực của đức Phật, tôi đã sướng vui ở 
cõi trời một kiếp. Trong những kiếp còn lại, việc tốt lành đã được tôi 
thực hiện. 

                                                   
1 Citakapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) lễ hỏa táng (citaka).” 
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1739. Ekanavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.  

 

1740. Ito cuddasakappamhi rājā āsiṃ patāpavā,  
samito nāma nāmena cakkavattī mahabbalo.  

 

1741. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Buddhasaññako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Buddhasaññakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

118. Maggasaññakattherāpadānaṃ  
 

1742. Padumuttarabuddhassa sāvakā vanacārino,  
vippanaṭṭhā brahāraññe andhāva anusūyare.1  

 

1743. Anussaritvā sambuddhaṃ padumuttaranāmakaṃ,2  
tassa te munino puttā vippanaṭṭhā mahāvane.  

 

1744. Bhavanā oruhitvāna agamaṃ bhikkhusantikaṃ,3  
tesaṃ maggañca ācikkhiṃ bhojanañca adās’ ahaṃ.  

 

1745. Tena kammena dipadinde lokajeṭṭhe narāsabhe,4  
jātiyā sattavasso ’haṃ arahattamapāpuṇiṃ.  

 

1746. Sacakkhū nāma nāmena dvādasa cakkavattino,  
sattaratanasampannā pañcakappasate ito.  

 

1747. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Maggasaññako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Maggasaññakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

119. Paccupaṭṭhānasaññakattherāpadānaṃ  
 

1748. Atthadassimhi sugate nibbute samanantarā,  
yakkhayoniṃ upapajjiṃ yasaṃ patto c’ ahaṃ tadā.  

 

1749. Dulladdhaṃ vata me āsiṃ5 duppabhātaṃ duruṭṭhitaṃ,  
yaṃ me bhoge vijjamāne parinibbāyi cakkhumā.  

                                                   
1 anusuyyare - Ma, Syā, PTS.  
2 nāyakaṃ - Ma, Syā, PTS.  4 dipadinda lokajeṭṭha narāsabha - Ma, Syā, PTS.  
3 santike - Syā, PTS, Se.  5 āsi - Ma, Syā, PTS.  
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1739. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
suy tưởng về đức Phật.  
 

1740. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là vị vua có sự huy hoàng tên 
Samita, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

1741. 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 Buddhasaññaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

118. Ký Sự về Trưởng Lão Maggasaññaka:  
 

1742. Bị lạc lối ở trong khu rừng bạt ngàn, các vị Thinh Văn có hạnh 
sống ở rừng của đức Phật Padumuttara đi quanh quẩn tợ như những 
người mù.  
 

1743. Sau khi suy tưởng về bậc Toàn Giác danh hiệu Padumuttara, 
những người con trai ấy của bậc Hiền Trí ấy đã bị lạc lối ở trong khu 
rừng lớn.  
 

1744. Từ chỗ ngụ, tôi đã bước xuống và đã đi đến bên các vị tỳ khưu. Tôi 
đã chỉ đường và đã dâng cúng thức ăn đến các vị ấy.  
 

1745. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, vào lúc bảy tuổi tính từ khi 
sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán.  
 

1746. Trước đây năm trăm kiếp, mười hai vị tên Sacakkhu đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật.  
 

1747. 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 Maggasaññaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Maggasaññaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

119. Ký Sự về Trưởng Lão Paccupaṭṭhānasaññaka:  
 

1748. Lúc bấy giờ, ngay sau khi đấng Thiện Thệ Atthadassī tịch diệt, tôi 
đã sanh vào dòng giống Dạ-xoa, và tôi đã đạt được danh tiếng.  
 

1749. Đối với tôi, quả thật là khó được thành tựu, khó được chói sáng, 
khó được vươn lên, là việc đấng Hữu Nhãn đã viên tịch Niết Bàn trong 
khi tôi đang tìm kiếm của cải. 
                                                   
1 Buddhasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật (buddha).” 
2 Maggasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về con đường (magga).” 
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1750. Mama saṅkappamaññāya sāgaro nāma sāvako,  
mamuddharitukāmo so āgacchi mama santikaṃ.1  

 

1751. “Kinnu socasi mā bhāsi2 cara dhammaṃ3 sumedhasa,  
anuppadinnā buddhena sabbesaṃ bījasampadā.4  

 

1752. Yo ca5 pūjeyya sambuddhaṃ tiṭṭhantaṃ6 lokanāyakaṃ,  
dhātuṃ sāsapamattaṃ hi7 nibbutassāpi pūjaye.  

 

1753. Same cittappasādamhi samaṃ puññaṃ mahaggataṃ,  
tasmā thūpaṃ karitvāna pūjehi8 jinadhātuyo.”  

 

1754. Sāgarassa vaco sutvā buddhathūpaṃ akāsahaṃ,  
pañcavasse paricariṃ munino thūpamuttamaṃ.  

 

1755. Tena kammena dipadinde lokajeṭṭhe narāsabhe,9  
sampattiṃ anubhotvāna arahattaṃ apāpuṇiṃ.  

 

1756. Bhūripaññā ca cattāro sattakappasate ito,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

1757. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Paccupaṭṭhānasaññako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Paccupaṭṭhānasaññakattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

120. Jātipūjakattherāpadānaṃ  
 

1758. Jāyantassa vipassissa āloko vipulo ahu,  
paṭhavī ca pakampittha sasāgarā10 sapabbatā.  

 

1759. Nemittā ca viyākaṃsu buddho loke bhavissati,  
aggo ca sabbasattānaṃ janataṃ uddharissati.  

 

1760. Nemittānaṃ suṇitvāna jātipūjamakāsahaṃ,  
edisā pūjanā natthi yādisā jātipūjanā.  

 

1761. Saṃcaritvāna11 kusalaṃ sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,  
jātipūjaṃ karitvāna tattha kālakato ahaṃ.  

                                                   
1 santike - Syā, PTS, Se.   7 sāsapamattampi - Ma, Syā.  
2 bhāyi - Ma, Syā, PTS.   8 pūjesi - PTS. 
3 varadhamma - PTS, Se.  9 dipadinda lokajeṭṭha narāsabha - Ma, Syā, PTS.  
4 vijjasampadā - Syā.   10 sasāgara - PTS, Sī Mu.     
5 ce - Ma.    11 saṅkharitvāna - Ma;  saṃharitvāna - Syā, Sī Mu;  
6 siddhatthaṃ - PTS.         saṃsaritvāna - PTS, Se. 
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1750. Vị Thinh Văn tên Sāgara đã biết được ý định của tôi. Có ý định 
tiếp độ tôi, vị ấy đã đi đến gần bên tôi (nói rằng):  
 

1751. “Điều gì khiến ngươi sầu muộn? Này người khôn ngoan, chớ lo 
ngại, ngươi hãy thực hành Giáo Pháp. Sự thành tựu về hạt giống 
(giác ngộ) đã được đức Phật ban phát cho tất cả.  
 

1752. 1753. Người cúng dường bậc Toàn Giác đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian (khi Ngài) đang còn tại tiền, và người cúng dường xá-lợi của 
Ngài khi Ngài đã tịch diệt dầu chỉ nhỏ bằng hạt mù-tạt, khi niềm tịnh 
tín ở trong tâm là tương đương thì phước báu đạt được lớn lao là 
tương đương; vì thế ngươi hãy cho xây dựng ngôi bảo tháp rồi hãy 
cúng dường các xá-lợi của đấng Chiến Thắng.”  
 

1754. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Sāgara, tôi đã cho thực hiện ngôi 
bảo tháp của đức Phật. Tôi đã phục vụ ngôi bảo tháp tối thượng của bậc 
Hiền Trí năm năm.  
 

1755. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, sau khi thọ hưởng sự thành đạt 
tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán.  
 

1756. Và trước đây bảy trăm kiếp, bốn vị (cùng) tên Bhūripañña đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao.  
 

1757. 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 Paccupaṭṭhānasaññaka1 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Paccupaṭṭhānasaññaka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

120. Ký Sự về Trưởng Lão Jātipūjaka:  
 

1758. Khi đấng Vipassī đang đản sanh, có nguồn ánh sáng bao la đã 
xuất hiện. Và quả địa cầu cùng với biển cả và núi non đã rúng động.  
 

1759. Và các nhà tiên tri đã dự báo rằng: “Đức Phật, bậc cao cả đối với 
tất cả chúng sanh, sẽ xuất hiện ở thế gian và sẽ tiếp độ dân chúng.”  
 

1760. Sau khi nghe lời nói của các nhà tiên tri, tôi đã thực hiện việc 
cúng dường đản sanh. Không có sự cúng dường nào như là sự cúng 
dường đản sanh.  
 

1761. Sau khi thực hành việc tốt lành, tôi đã làm cho tâm của mình được 
tịnh tín. Sau khi thực hiện việc cúng dường đản sanh, tôi đã mệnh 
chung ở tại nơi ấy. 

                                                   
1 Paccupaṭṭhānasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về sự chăm sóc phục vụ 
hầu hạ (paccupaṭṭhāna).” 
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1762. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,  
sabbe satte atibhomi1 jātipūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1763. Dhātiyo2 maṃ upaṭṭhanti mama cittavasānugā,  
na tā3 sakkonti kopetuṃ jātipūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1764. Ekanavute ito kappe yaṃ pūjakamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi jātipūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1765. Supāricāriyā4 nāma catuttiṃsa janādhipā,  
ito tatiyakappamhi cakkavattī mahabbalā.  

 

1766. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Jātipūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Jātipūjakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

 --ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Parivāra sumaṅgalā5 saraṇāsana pupphakā,6  
citapūjī buddhasaññī maggupaṭṭhāna jātinā,  
gāthāyo navuti vuttā gaṇitāyo vibhāvihi.  

 

Mahāparivāravaggo dvādasamo. 
 

 --ooOoo-- 
 

XIII. SEREYYAKAVAGGO 
 

121. Sereyyakattherāpadānaṃ  
 

1767. Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragū,  
abbhokāse ṭhito santo addasaṃ lokanāyakaṃ.  

 

1768. Sīhaṃ yathā vanacaraṃ vyaggharājaṃva nittasaṃ,  
tidhā pabhinnamātaṅgaṃ kuñjaraṃva mahesinaṃ.  

 

1769. Sereyyakaṃ gahetvāna ākāse ukkhipiṃ ahaṃ,  
buddhassa ānubhāvena parivārenti sabbato.7  

 

1770. Adhiṭṭhāsi8 mahāvīro sabbaññū lokanāyako,  
samantā pupphacchadanā9 okiriṃsu narāsabhaṃ.  

 

1771. Tato sā pupphakañcukā10 antovaṇṭā bahimukhā,  
sattāhaṃ chadanaṃ hutvā11 tato antaradhāyatha.  

                                                   
1 atītomhi - Syā.            6 pupphiyā - Ma, PTS;   7 sabbaso - Ma, Syā. 
2 dhātuyo - PTS, Se.        pupphikā - Syā.  8 adhiṭṭhahi - Ma, Syā.   
3 na te - Syā, PTS.     9 chadanaṃ - Syā, PTS, Se. 
4 supāricariyā - Ma, Syā, PTS.    10 sapupphakañcukā - PTS. 
5 sumaṅgalya - Ma, sumaṅgalyā - Syā.   11 katvā - Ma, Syā, PTS, Sī Mu. 
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1762. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi vượt trội tất cả chúng sanh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đản sanh.  
 

1763. Những người vú nuôi chăm sóc tôi thuận theo năng lực tâm của 
tôi, những người ấy không thể nào làm tôi nổi giận; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đản sanh.  
 

1764. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc cúng dường trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đản sanh.  
 

1765. Trước đây vào kiếp thứ ba, ba mươi bốn vị thống lãnh dân chúng 
(cùng) tên Supāricāriya đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực 
lớn lao.  
 

1766. 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 Jātipūjaka1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Jātipūjaka là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Vị có tùy tùng, vị Sumaṅgala, vị nương nhờ, vị có chỗ ngồi, vị dâng 
bông hoa, vị cúng dường lễ hỏa táng, vị suy tưởng về đức Phật, vị chỉ 
đường, vị có sự phục vụ, vị với sự đản sanh; (tổng cộng) có chín mươi 
câu kệ đã được nói lên và đã được tính đếm bởi các bậc trí.  
 

Phẩm Mahāparivāra là phẩm thứ mười hai. 
 

--ooOoo-- 
 

XIII. PHẨM SEREYYAKA: 
 

121. Ký Sự về Trưởng Lão Sereyyaka:  
 

1767. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập 
Vệ-đà, trong khi đang đứng ở ngoài trời, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian.  
 

1768. Bậc Đại Ẩn Sĩ giống như là con sư tử đang đi lang thang ở trong 
rừng, tợ như con cọp chúa không có sự sợ hãi, tợ như giống voi 
mātaṅga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi.  
 

1769. Tôi đã cầm lấy bông hoa sereyya và đã ném lên không trung. Do 
nhờ năng lực của đức Phật, (các bông hoa ấy) quây quần ở khắp nơi.  
 

1770. Bậc Đại Hùng, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã chú 
nguyện. Các mái che bằng bông hoa ở xung quanh đã rải rắc ở đấng 
Nhân Ngưu.  
 

1771. Kế đó, tấm màn bằng bông hoa ấy, có các cuống hoa ở phía trong 
và các vành hoa bên ngoài, đã trở thành mái che trong bảy ngày và sau 
đó đã biến mất.  
                                                   
1 Jātipūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) bông hoa nhài (jāti).” 
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1772. Taṃ ca acchariyaṃ disvā abbhutaṃ lomahaṃsanaṃ,  
buddhe cittaṃ pasādesiṃ sugate lokanāyake.  

 

1773. Tena cittappasādena sukkamūlena codito,  
kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.  

 

1774. Paṇṇarasasahassamhi kappānaṃ pañcavīsa te,  
cittamālāsanāmā1 ca cakkavattī mahabbalā.  

 

1775. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sereyyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sereyyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

122. Pupphathūpiyattherāpadānaṃ  
 

1776. Himavantassāvidūre kukkuṭo2 nāma pabbato,  
vemajjhe tassa vasati brāhmaṇo mantapāragū.  

 

1777. Pañca sissasahassāni parivārenti maṃ sadā,  
pubbuṭṭhāyī ca te āsuṃ mantesu ca visāradā.  

 

1778. Buddho loke samuppanno taṃ vijānātha no bhavaṃ,  
asīti vyañjanānassa battiṃsa varalakkhaṇā,                
byāmappabho jinavaro ādiccova virocati.  

 

1779. Sissānaṃ vacanaṃ sutvā brāhmaṇo mantapāragū,  
assamā abhinikkhamma disaṃ pucchati sissake,3  
yamhi dese mahāvīro vasati lokanāyako.  

 

1780. Tāhaṃ disaṃ namassissaṃ4 jinaṃ appaṭipuggalaṃ,  
udaggacitto sumano pūjesiṃ taṃ5 tathāgataṃ.  

 

1781. Etha sissā gamissāma dakkhissāma tathāgataṃ,  
vanditvā satthuno pāde sossāma jinasāsanaṃ.  

 

1782. Ekāhaṃ abhinikkhamma vyādhiṃ paṭilabhiṃ ahaṃ,  
vyādhinā pīḷito santo sālaṃ vesayituṃ6 gamiṃ.  

 

1783. Sabbe sisse samānetvā apucchiṃ te tathāgataṃ,7  
kīdisaṃ lokanāthassa guṇaṃ paramabuddhino.  

                                                   
1 vītamalā - Ma; vilāmālā - Syā; cīnamālā - PTS.   5 pūjessañ ca - PTS. 
2 kukkuro - Ma, Syā, PTS.     6 sālaṃ vāsayituṃ - Ma;   
3 brāhmaṇo - Syā, PTS, Se.        sālanto sayituṃ - Syā; 
4 tāhaṃ disvā namassissaṃ - Syā;       sālaṃ vo seyituṃ - Sī Mu. 
   na hi disvāna passissaṃ - PTS.    7 tathā ahaṃ - PTS, Se. 
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1772. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc 
ấy, tôi đã làm cho tâm tịnh tín ở đức Phật, bậc Thiện Thệ, đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian.  
 

1773. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 
sạch tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.  
 

1774. (Trước đây) mười lăm ngàn kiếp, hai mươi lăm vị (cùng) tên 
Cittamālā ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

1775. 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 Sereyyaka1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Sereyyaka là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

122. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphathūpiya:  
 

1776. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Kukkuṭa. Ở trung 
tâm của ngọn núi ấy có vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật sinh sống.  
 

1777. Có năm ngàn người học trò luôn luôn vây quanh tôi. Các vị ấy đã 
là những người (ngủ) thức dậy trước (tôi) và được tự tin vào các chú 
thuật.  
 

1778. “Hỡi người thầy của chúng con, đức Phật đã hiện khởi ở trên 
thế gian, xin thầy biết rõ về điều ấy. Đấng Chiến Thắng cao quý có ba 
mươi hai hảo tướng và tám mươi tướng phụ, có vầng hào quang tợ 
như mặt trời chiếu sáng.”  
 

1779. Sau khi lắng nghe lời nói của những người học trò, vị Bà-la-môn 
thông thạo về chú thuật đã rời khu ẩn cư và hỏi những người học trò 
phương hướng về khu vực mà đấng Đại Hùng bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
cư ngụ.  
 

1780. Tôi đã lễ bái phương hướng ấy (hướng đến) đấng Chiến Thắng, 
bậc không người đối thủ. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tôi đã tôn 
vinh đức Như Lai ấy.  
 

1781. “Này các đệ tử, hãy đến. Chúng ta sẽ đi và sẽ diện kiến đức Như 
Lai. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, chúng ta sẽ lắng 
nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng.”  
 

1782. Tôi đã ra đi một mình và tôi đã lâm bệnh. Trong khi bị hành hạ 
bởi căn bệnh, tôi đã đi đến nhà nghỉ chân để nằm nghỉ.  
 

1783. Sau khi triệu tập tất cả những người học trò lại, tôi đã hỏi họ về 
đức Như Lai: “Đức độ của đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc có sự Giác Ngộ 
tuyệt đối, là như thế nào?” 

                                                   
1 Sereyyaka nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa sereyya.” 
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1784. Te me puṭṭhā vyākariṃsu1 yathā dassāvino tathā,  
sakkaccaṃ2 buddhaseṭṭhaṃ taṃ dassesuṃ3 mama sammukhā.  

 

1785. Tesāhaṃ vacanaṃ sutvā sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,  
pupphehi thūpaṃ katvāna tattha kālakato ahaṃ.  

 

1786. Te me sarīraṃ jhāpetvā agamuṃ4 buddhasantike,5  
añjaliṃ paggahetvāna satthāraṃ abhivādayuṃ.  

 

1787. Pupphehi thūpaṃ katvāna sugatassa mahesino,  
kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.  

 

1788. Cattārīsasahassamhi kappe soḷasa khattiyā,  
nāmen’ aggisamā nāma cakkavattī mahabbalā.  

 

1789. Vīse kappasahassamhi rājāno cakkavattino,  
ghatāsanasanāmā ca6 aṭṭhatiṃsa mahīpatī.  

 

1790. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pupphathūpiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Pupphathūpiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

123. Pāyāsadāyakattherāpadānaṃ 
 

1791. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ7 battiṃsavaralakkhaṇaṃ,8  
pavanā abhinikkhantaṃ bhikkhusaṅghapurakkhataṃ.  

 

1792. Mahaccā9 kaṃsapātiyā vaḍḍhetvā pāyasaṃ10 ahaṃ,  
āhutiṃ yiṭṭhukāmo so upanesiṃ11 baliṃ ahaṃ.  

 

1793. Bhagavā tamhi samaye lokajeṭṭho narāsabho,  
caṅkamaṃ susamārūḷho ambare anilāyane.  

 

1794. Taṃ ca acchariyaṃ disvā abbhutaṃ lomahaṃsanaṃ,  
ṭhapayitvā kaṃsapātiṃ vipassiṃ abhivādayiṃ.  

 

1795. Tuvaṃ devo ’si12 sabbaññū sadeve sahamānuse,13 
anukampaṃ upādāya paṭigaṇha mahāmuni.14  

 

1796. Paṭiggahesi bhagavā sabbaññū lokanāyako,  
mama saṅkappamaññāya satthā loke mahāmuni.15  

                                                   
1 viyākaṃsu - Ma, PTS.      9 sahatthā - Syā, PTS, Se. 
2 kukkuṭṭhaṃ - PTS.     10 pāyāsaṃ - Syā, PTS. 
3 desesuṃ - Ma.      11 agamiṃ sambaliṃ - Syā; 
4 āgamaṃsu - PTS, Se.         agamāsiṃ baliṃ - PTS, Se. 
5 buddhasantikaṃ - Ma.      12 buddhosi - Syā.  
6 ghatāsanasanā nāma - Syā.     13 sadevake samānuse - Syā.  
7 suvaṇṇavaṇṇo samubuddho - Ma.   14 mahāmune - PTS.   
8 lakkhaṇo . . . abhinikkhanto . . . purakkhato - Ma.  15 anuttaro - Syā. 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 1         Phẩm Sereyyaka 

 271

1784. Được tôi hỏi, các vị ấy đã trả lời theo như đã nhìn thấy. Các vị đã 
mô tả đức Phật tối thượng ấy một cách kính trọng như Ngài đang ở 
trước mặt của tôi.  
 

1785. Sau khi lắng nghe lời nói của họ, tôi đã làm cho tâm của mình 
được tịnh tín. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng các bông hoa, tôi đã 
mệnh chung ở tại nơi ấy.  
 

1786. Sau khi hỏa táng thi thể của tôi, các vị ấy đã đi đến gặp đức Phật. 
Họ đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư.  
 

1787. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng các bông hoa dành cho đức 
Thiện Thệ bậc Đại Ẩn Sĩ, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm 
ngàn kiếp.  
 

1788. (Trước đây) bốn mươi bốn ngàn kiếp, mười sáu vị Sát-đế-lỵ 
(cùng) tên Aggisama đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao.  
 

1789. (Trước đây) hai mươi ngàn kiếp, ba mươi tám vị lãnh chúa (cùng) 
tên Ghatāsana đã là các đấng Chuyển Luân Vương.  
 

1790. 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 Pupphathūpiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Pupphathūpiya là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

123. Ký Sự về Trưởng Lão Pāyāsadāyaka:  
 

1791. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, có ba mươi 
hai hảo tướng dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu đang đi ra khỏi khu rừng bao 
la.  
 

1792. Có ý muốn dâng tặng vật hiến cúng, tôi đây đã chuẩn bị món cơm 
sữa ở trong cái đĩa kim loại vô cùng quý giá rồi đã đem dâng tặng bậc có 
năng lực.  
 

1793. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu đã khéo léo bước lên con đường kinh hành ở bầu trời 
trên không trung.  
 

1794. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc 
ấy, sau khi đặt chiếc đĩa kim loại xuống tôi đã đảnh lễ (đức Phật) 
Vipassī.  
 

1795. “Bạch đấng Toàn Tri, Ngài là vị Trời ở (thế gian có cả) chư 
Thiên cùng nhân loại. Bạch đấng Đại Hiền Trí, vì lòng thương tưởng 
xin Ngài hãy thọ nhận.”  
 

1796. Biết được ý định của tôi, đức Thế Tôn, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh 
Đạo Thế Gian, đấng Đạo Sư, bậc Đại Hiền Trí ở trên đời đã thọ nhận.  

                                                   
1 Pupphathūpiya nghĩa là “vị liên quan đến ngôi bảo tháp (thūpa) bằng bông hoa 
(puppha).” 
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1797. Ekanavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi pāyāsassa idaṃ phalaṃ.  

 

1798. Ekatāḷīsito kappe buddho nāmāsi khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1799. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pāyāsadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Pāyāsadāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

124. Gandhodakiyattherāpadānaṃ  
 

1800. Nisajja pāsādavare vipassiṃ addasaṃ jinaṃ,  
kakudhaṃ vilasantaṃva sabbaññuṃ tamanāsakaṃ.1  

 

1801. Pāsādassāvidūre ca gacchati lokanāyako,  
pabhā niddhāvate tassa yathā ca sataraṃsino.2  

 

1802. Gandhodakañca paggayha buddhaseṭṭhaṃ samokiriṃ,  
tena cittappasādena tattha kālakato ahaṃ.  

 

1803. Ekanavute ito kappe yaṃ gandhodakamākiriṃ,3  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

1804. Ekatiṃse ito kappe sugandho nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1805. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Gandhodakiyo4 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Gandhodakiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

125. Sammukhāthavikattherāpadānaṃ  
 

1806. Jāyamāne vipassimhi nimittaṃ vyākariṃ ahaṃ,  
nibbāpayañca janataṃ buddho loke bhavissati.  

 

1807. Yasmiñca jāyamānasmiṃ dasasahassi pakampati,  
so ’dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.  

 

1808. Yasmiñca jāyamānasmiṃ āloko vipulo ahū,  
so ’dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.  

                                                   
1 sabbaññuttamanāsakaṃ - Syā;   3 gandhodakamokiriṃ - Syā;  
   sabbaññūtam-anāsavaṃ - PTS.    gandhodakaṃ samokiriṃ - PTS, Se. 
2 sataraṃsimhi nibbute - Syā, PTS, Se. 4 sugandhodakiyo - Sī Mu. 
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1797. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món cơm sữa.  
 

1798. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-lỵ tên Buddha, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

1799. 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 Pāyāsadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Pāyāsadāyaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

124. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya:  
 

1800. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, tôi đã nhìn thấy 
đấng Chiến Thắng Vipassī, bậc Toàn Tri, người tiêu diệt sự tăm tối, tợ 
như cây kakudha đang chói sáng.  
 

1801. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian (đang) đi ở không xa tòa lâu đài. Hào 
quang của Ngài tỏa ra tợ như ánh sáng của mặt trời.  
 

1802. Và tôi đã cầm lấy nước thơm rồi đã rải rắc vào đức Phật tối 
thượng. Với sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy.  
 

1803. (Kể từ khi) tôi đã rải rắc nước thơm trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
 

1804. Trước đây ba mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên 
Sugandha, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu 
vật, có oai lực lớn lao.  
 

1805. 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 Gandhodakiya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

125. Ký Sự về Trưởng Lão Sammukhāthavika:  
 

1806. Trong khi trấn an dân chúng, tôi đã giải thích về điềm báo hiệu 
khi vị Vipassī đang đản sanh rằng: “Đức Phật sẽ hiện khởi ở thế gian.  
 

1807. Và vị nào trong khi đản sanh mười ngàn thế giới đã rúng động, 
vị ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) 
thuyết giảng Giáo Pháp.  
 

1808. Và vị nào trong khi đản sanh đã có nguồn ánh sáng bao la, vị ấy 
giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết 
giảng Giáo Pháp.  
                                                   
1 Pāyāsadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) món cơm sữa (pāyāsa).” 
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1809. Yasmiṃ ca jāyamānasmiṃ saritāyo na sandisuṃ,1  
so ’dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.  

 

1810. Yasmiṃ ca jāyamānasmiṃ avīcaggi na pajjali,  
so ’dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.  

 

1811. Yasmiṃ ca jāyamānasmiṃ pakkhisaṅgho na sañcari,  
so ’dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.  

 

1812. Yasmiṃ ca jāyamānasmiṃ vātakkhandho na vāyati,  
so ’dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.  

 

1813. Yasmiṃ ca jāyamānasmiṃ sabbaratanāni jotisuṃ,2  
so ’dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.  

 

1814. Yasmiṃ ca jāyamānasmiṃ satt’ āsuṃ3 padavikkamā,  
so ’dāni bhagavā satthā dhammaṃ deseti cakkhumā.  

 

1815. Jātamatto ca sambuddho disā sabbā vilokayi,  
vācāsabhimudīresi4 esā buddhāna dhammatā.  

 

1816. Saṃvejayitvā janataṃ thavitvā lokanāyakaṃ,  
sambuddhaṃ abhivādetvā pakkāmiṃ pācināmukho.  

 

1817. Ekanavute ito kappe yaṃ buddhamabhithomayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi thomanāya idaṃ phalaṃ.  

 

1818. Ito navutikappamhi sammukhāthavikavhayo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1819. Paṭhavidundubhī5 nāma ekūnanavutimh’ ito,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1920. Aṭṭhāsītimh’ ito kappe obhāso nāma6 khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1821. Sattāsītimh’ ito kappe saritacchedanavhayo,  
sattaratanasampanona cakkavattī mahabbalo.  

 

1822. Agginibbāpano nāma kappānaṃ chaḷasītiyā,  
sattaratanasampanona cakkavattī mahabbalo.  

 

1823. Gatipacchedano nāma kappānaṃ pañcasītiyā,7  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1824. Rājā vātasamo nāma kappānaṃ cullasītiyā,8  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1825. Ratanapajjalo nāma kappānaṃ te-asītiyā,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

                                                   
1 sandayuṃ - Ma.    5 paṭhavīdundubhi - katthaci.  
2 jotayuṃ - Ma.      6 obhāsamata - PTS. 
3 sattesu - PTS, Se.     7 cullasītiyā - Syā, PTS.  
4 vācāsabhiñ c’ udīresi - PTS.    8 pañcasītiyā - Syā, PTS.  
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1809. Và vị nào trong khi đản sanh các dòng sông đã ngưng chảy, vị 
ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) 
thuyết giảng Giáo Pháp.  
 

1810. Và vị nào trong khi đản sanh ngọn lửa ở địa ngục Avīci đã 
không bốc cháy, vị ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu 
Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo Pháp.  
 

1811. Và vị nào trong khi đản sanh bầy chim đã không bay lượn, vị ấy 
giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết 
giảng Giáo Pháp.  
 

1812. Và vị nào trong khi đản sanh làn gió ngưng thổi, vị ấy giờ đây 
là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng 
Giáo Pháp.  
 

1813. Và vị nào trong khi đản sanh tất cả châu báu đã rực sáng, vị ấy 
giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết 
giảng Giáo Pháp.  
 

1814. Và vị nào trong khi đản sanh đã có việc bước đi bảy bước chân, 
vị ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) 
thuyết giảng Giáo Pháp.  
 

1815. Và ngay khi được sanh ra, bậc Toàn Giác đã chiếu sáng tất cả 
các phương, Ngài đã thốt lên lời nói hùng tráng; điều này là thông lệ 
của chư Phật.”  
 

1816. Sau khi làm cho dân chúng động tâm, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ra đi, mặt hướng 
phía đông.  
 

1817. (Kể từ khi) tôi đã ca ngợi đức Phật trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ca ngợi.  
 

1818. Trước đây 90 kiếp, (tôi đã là) vị tên Sammukhāthavika, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

1819. Trước đây 89 kiếp, (tôi đã là) vị tên Paṭhavidundubhī, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

1920. Trước đây 88 kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Obhāsa, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

1821. Trước đây 87 kiếp, (tôi đã là) vị tên Saritacchedana, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

1822. Trước đây 86 kiếp, (tôi đã là) vị tên Agginibbāpana, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

1823. Trước đây 85 kiếp, (tôi đã là) vị tên Gatipacchedana, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

1824. Trước đây 84 kiếp, (tôi đã là) vị vua tên Vātasama, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

1825. Trước đây 83 kiếp, (tôi đã là) vị tên Ratanapajjala, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
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1826. Padavikkamano nāma kappānaṃ dve-asītiyā,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1827. Rājā vilokano nāma kappānaṃ ekasītiyā,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1828. Girisāro’ti1 nāmena kappe ’sītimhi khattiyo,  
sattaratanasampanona cakkavattī mahabbalo.  

 

1829. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sammukhāthaviko thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Sammukhāthavikattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

126. Kusumāsaniyattherāpadānaṃ  
 

1830. Nagare dhaññavatiyā ahosiṃ brāhmaṇo tadā,  
lakkhaṇe itihāse ca sanighaṇḍu sakeṭubhe.  

 

1831. Padako veyyākaraṇo2 nimitte kovido ahaṃ,  
mante ca sisse vācesiṃ tiṇṇaṃ vedāna pāragū.  

 

1832. Pañca uppalahatthāni piṭhiyaṃ3 ṭhapitāni me,  
āhutiṃ yiṭṭhukāmo ’haṃ pitumātusamāgame.  

 

1833. Tadā vipassī bhagavā bhikkhusaṅghapurakkhato,  
obhāsento disā sabbā āgacchati narāsabho.  

 

1834. Āsanaṃ paññapetvāna nimantetvā mahāmuniṃ,  
santharitvāna taṃ pupphaṃ abhinesiṃ4 sakaṃ gharaṃ.  

 

1835. Yaṃ me atthi sake gehe āmisaṃ paccupaṭṭhitaṃ,  
tāhaṃ buddhassa pādāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.  

 

1836. Bhuttāviṃ kālamaññāya pupphahatthaṃ5 adāsahaṃ,  
anumoditvāna sabbaññū pakkāmi uttarāmukho.  

 

1837. Ekanavute ito6 kappe yaṃ pupphamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi pupphadānass’ idaṃ phalaṃ.  

 

1838. Anantarā ito kappe rājā ’huṃ7 varadassano,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

1839. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kusumāsaniyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Kusumāsaniyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 girasāro’ti - Ma ; hirisāro ’ti - PTS.    5 ekaṃ atthaṃ - Syā;  
2 padake veyyākaraṇe - Sī Mu.       ekaṃ hatthaṃ - PTS, Se. 
3 piṭṭhiyaṃ - Ma, Syā, PTS.    6 ekanavutito - Ma.   
4 atinesiṃ - Syā, PTS, Sī Mu.    7 rājā ’hu - Syā, PTS. 
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1826. Trước đây 82 kiếp, (tôi đã là) vị tên Padavikkamana, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
1827. Trước đây 81 kiếp, (tôi đã là) vị vua tên Vilokana, là đấng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
1828. Trước đây 80 kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Girisāra, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
1829. Bốn (tuệ) phân tích, ―(như trên)― tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Sammukhāthavika1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

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

 

126. Ký Sự về Trưởng Lão Kusumāsaniya:  
 

1830. Tôi đã là vị Bà-la-môn ở thành phố Dhaññavatī về (khoa) tướng 
mạo, về truyền thống gồm cả văn tự và nghi thức.  
1831. Là người thông suốt ba tập Vệ-đà, tôi được rành rẽ về điềm báo 
hiệu, biết về từ ngữ, về văn phạm, và tôi đã chỉ dạy các học trò về chú 
thuật.  
1832. Có ý muốn dâng tặng vật hiến cúng trong khi đoàn tụ với cha mẹ, 
tôi đã đặt năm bó sen xanh ở trên chiếc ghế nhỏ.  
1833. Khi ấy, đức Thế Tôn Vipassī, đấng Nhân Ngưu, dẫn đầu Hội 
Chúng tỳ khưu đi đến, trong lúc làm cho tất cả các phương rực sáng.  
1834. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, tôi đã thỉnh mời bậc Đại Hiền Trí. Sau 
khi trải ra (các) bông hoa ấy, tôi đã rước (đức Phật) đến ngôi nhà của 
mình.  
1835. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng đến đức Phật phần vật thực 
đã có sẵn ở trong nhà của tôi.  
1836. Biết được thời điểm Ngài đã thọ thực xong, tôi đã dâng cúng bó 
bông hoa. Đấng Toàn Tri, sau khi nói lời tùy hỷ, đã ra đi, mặt hướng 
phía bắc.  
1837. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng bông hoa.  
1838. Vào kiếp kế liền trước đây, tôi đã là đức vua Varadassana, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
1839. Bốn (tuệ) phân tích, ―(như trên)― tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Kusumāsaniya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

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

                                                   
1 Sammukhāthavika nghĩa là “vị đã ngợi ca (thavika) trực tiếp ở trước mặt 
(sammukhā).” 
2 Kusumāsaniya nghĩa là “vị liên quan đến chỗ ngồi (āsana) bằng bông hoa 
(kusuma).” 




