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XIX. KUṬAJAPUPPHIYAVAGGO 
 

181. Kuṭajapupphiyattherāpadānaṃ  
 

2152. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ sataraṃsiṃ ’va1 uggataṃ,  
disaṃ anuvilokentaṃ gacchantaṃ anilañjase.  

 

2153. Kuṭajaṃ pupphitaṃ disvā saṃvitthatasamotthataṃ,2  
rukkhato ocinitvāna phussassa abhiropayiṃ.  

 

2154. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2155. Ito sattarase kappe tayo āsiṃsu pupphitā,3 
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

2156. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kuṭajapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Kuṭajapupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

182. Bandhujīvakattherāpadānaṃ  
 

2157. Siddhattho4 nāma sambuddho sayambhū sabbhi vaṇṇito,  
samādhiṃ so samāpanno nisīdi pabbatantare.  

 

2158. Jātassare gavesanto dakajaṃ pupphamuttamaṃ,  
bandhujīvakapupphāni addasaṃ samanantaraṃ.  

 

2159. Ubho hatthehi paggayha upagacchiṃ mahāmuniṃ,  
pasannacitto sumano siddhatthassābhiropayiṃ.5  

 

2160. Catunavute ito6 kappe yaṃ puppamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi pupphapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2161. Ito catuddase7 kappe eko āsiṃ8 janādhipo,  
samuddakappo nāmena cakkavattī mahabbalo.  

 

2162. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bandhujīvako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Bandhujīvakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 sataraṃsī ’va - Syā, PTS.   4 Sobhito - Syā.   
2 saṃvitthakasamotthakaṃ - Syā;  5 sobhitassābhiropayiṃ - Syā.  
   haṃ vitthatasamotthataṃ - PTS. 6 catunnavutito - Ma.  
3 āsuṃ supupphitā - Ma.    7 cātuddase - Ma. 8 āsi - PTS.  
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XIX. PHẨM KUṬAJAPUPPHIYA: 
 

181. Ký Sự về Trưởng Lão Kuṭajapupphiya:  
 

2152. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Toàn Giác có màu da vàng chói tợ như 
mặt trời đã mọc lên đang quan sát phương hướng trong lúc đang di 
chuyển ở không trung.  
2153. Sau khi nhìn thấy cây kuṭaja đã được trổ hoa, đã được phát tán 
ngang dọc, tôi đã ngắt lấy (bông hoa) từ trên cây và đã dâng lên (đức 
Phật) Phussa.  
2154. (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.  
2155. Trước đây 17 kiếp, bảy vị (cùng tên) Pupphita đã là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
2156. 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 Kuṭajapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Kuṭajapupphiya là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

182. Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujīvaka:  
 

2157. Đấng Toàn Giác, bậc Tự Chủ tên Siddhattha là vị đã được các bậc 
có đức hạnh ca ngợi. Được thành tựu về thiền định, Ngài đã ngồi ở 
trong vùng đồi núi.  
2158. Trong khi tìm kiếm bông hoa tối thượng sanh trưởng ở trong 
nước tại hồ nước thiên nhiên, tôi đã nhìn thấy các bông hoa 
bandhujīvaka gần kề bên cạnh.  
2159. Tôi đã nâng lên (các bông hoa) bằng cả hai tay và đã đi đến gần 
bậc Đại Hiền Trí. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên (đức 
Phật) Siddhattha.  
2160. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường bông hoa.  
2161. Trước đây 14 kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân chúng, 
là đấng Chuyển Luân Vương tên Samuddakappa có oai lực lớn lao.  
2162. 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 Bandhujīvaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Bandhujīvaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Kuṭajapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kuṭaja.” 
2 Bandhujīvaka nghĩa là “vị có bông hoa bandhujīvaka.” 
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183. Koṭumbariyattherāpadānaṃ  
 

2163. Kaṇikāraṃ ’va jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,  
appameyyaṃ ’va udadhiṃ vitthataṃ1 dharaṇiṃ yathā.  

 

2164. Pūjitaṃ2 devasaṅghena nisabhājāniyaṃ yathā,  
haṭṭho haṭṭhena cittena upagacchiṃ naruttamaṃ.  

 

2165. Sattapupphāni paggayha koṭumbarasamākulaṃ,3  
buddhassa abhiropesiṃ sikhino lokabandhuno.  

 

2166. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,4  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2167. Ito vīsatikappamhi mahānelasanāmako,  
eko āsiṃ5 mahātejo cakkavattī mahabbalo.  

 

2168. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Koṭumbariyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Koṭumbariyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

184. Pañcahatthiyattherāpadānaṃ  
 

2169. Tisso nāmāsi bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  
purakkhato sāvakehi rathiyaṃ paṭipajjatha.  

 

2170. Pañca uppalahatthā ca caturo ṭhapitā6 mayā,  
āhutiṃ dātukāmohaṃ paggaṇhiṃ7 vatasiddhiyā.8  

 

2171. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ gacchantaṃ antarāpaṇe,  
buddharaṃsyābhiphuṭṭhomhi9 pūjesiṃ dipaduttamaṃ.  

 

2172. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2173. Ito terasakappamhi pañcāsūsabha10sammatā,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

2174. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pañcahatthiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Pañcahatthiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 uddhataṃ - Syā, PTS.  7 puttomhi - Syā; mūgo’mhi - PTS.    8 hitasiddhiyā - Syā.  
2 puretaṃ - Syā; paretaṃ - PTS.  9 buddharaṃsīhi phuṭṭhosmi - Ma;  
3 koṭumbaraṃ samākulaṃ - Syā.    buddharaṃsīhi phuṭṭhomhi - Syā;  
4 abhiropayiṃ - Ma, Syā.    buddharaṃsābhighuṭṭho ’mhi - PTS. 
5 āsi - Ma. 10 pañca susabha - Ma; pañca sulabha - Syā; pañc’ āsu Sabhā - PTS.  
6 cāturā ṭhapitā - Ma; catu oṭṭhapitā - Syā; catur’oṭṭhapitā - PTS.  
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183. Ký Sự về Trưởng Lão Koṭumbariya:  
 
 

2163. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật Sikhī) ngồi ở trong vùng đồi núi tợ 
như cây kaṇikāra đang cháy sáng, tợ như biển cả không thể đo lường, 
giống như là quả địa cầu bao la.  
 

2164. Tương tợ như loài bò mộng thuần chủng, Ngài được tôn vinh bởi 
hội chúng chư Thiên. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ, tôi đã 
đi đến gần bậc Tối Thượng Nhân.  
 

2165. Sau khi lấy ra bảy bông hoa đã được che phủ bằng tấm vải mịn, 
tôi đã dâng lên đức Phật Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian.  
 

2166. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
 

2167. Trước đây hai mươi kiếp, tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương độc 
nhất với tên là Mahānela, có quyền uy vĩ đại, có oai lực lớn lao.  
 

2168. 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 Koṭumbariya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Koṭumbariya là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 
 

184. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya:  
 
 

2169. Đức Thế Tôn tên Tissa, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu, đã bước đi ở trên đường lộ, được tháp tùng bởi các vị 
Thinh Văn.  
 

2170. Năm bó hoa sen và bốn bó nữa đã được tôi cất giữ. Có ý định dâng 
vật hiến cúng nhằm thành tựu công đức, tôi đã cầm (các bông hoa) lên.  
 

2171. Trong lúc bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng Nhân, bậc có màu da 
vàng chói, đang đi ở khu phố chợ, được chiếu rọi bởi ánh hào quang 
của đức Phật, tôi đã cúng dường (bông hoa) đến Ngài  
 

2172. (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.  
 

2173. Trước đây mười ba kiếp, năm vị được gọi tên là Usabha đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2174. 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 Pañcahatthiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Koṭumbariya nghĩa là “vị liên quan đến tấm vải mịn koṭumbara.” 
2 Pañcahatthiya nghĩa là “vị liên quan đến năm (pañca) bó (hattha) hoa.” 
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185. Isimuggadāyakattherāpadānaṃ  
 

2175. Udentaṃ sataraṃsiṃ ’va sitaraṃsiṃ ’va1 bhānumaṃ,  
kakudhaṃ vilasantaṃ ’va padumuttaranāyakaṃ.  

 

2176. Isimuggāni piṃsetvā2 madhukhudde anīḷake,  
pāsāde ’va3 ṭhito santo adāsiṃ lokabandhuno.  

 

2177. Aṭṭhasatasahassāni ahesuṃ buddhasāvakā,  
sabbesaṃ pattapūraṃ taṃ4 tato cāpi bahuttaraṃ.5  

 

2178. Tena cittappasādena sukkamūlena codito,  
kappānaṃ satasahasasaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.  

 

2179. Cattārīsamhi6 sahasse kappānaṃ aṭṭhatiṃsa te,  
isimuggasanāmā te7 cakkavattī mahabbalā.  

 

2180. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Isimuggadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Isimuggadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

186. Bodhi-upaṭṭhākattherāpadānaṃ  
 

2181. Nagare rammavatiyā āsiṃ murajavādako,8  
niccupaṭṭhānayutto ’mhi gatohaṃ bodhimuttamaṃ.  

 

2182. Sāyaṃ pātaṃ upaṭṭhitvā sukkamūlena codito,  
aṭṭhārasakappasate duggatiṃ nupapajjahaṃ.  

 

2183. Pañcadase9 kappasate ito āsiṃ10 janādhipo,  
murajo11 nāma nāmena cakkavattī mahabbalo.  

 

2184. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bodhi-upaṭṭhāko12 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Bodhi-upaṭṭhākattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

187. Ekacintikattherāpadānaṃ  
 

2185. Yadā devo devakāyā cavate āyusaṅkhayā,  
tayo saddā niccharanti devānaṃ anumodataṃ.  

 

2186. Ito bho sugatiṃ gaccha manussānaṃ sahavyataṃ,  
manussabhūto saddhamme labha saddhamanuttaraṃ.  

                                                   
1 pītaraṃsiṃva - Ma; pītaraṃsīva - Syā.  5 vāpi bahūtaraṃ - Syā.   
2 isimuggāni pisitvā - Ma;   6 cattālīsamhi - Ma; cattāḷīsamhi - Syā.  
   itimuggaṃ nimantetvā - Syā;   7 mahisamantanāmā - Syā, PTS.  
   isimuggā nisandhetvā - PTS.  8 muraja-nāmako - PTS.     9 pañcarase - Ma.  
3 pāsādepi - Syā.        10 ito hosiṃ - Syā; rājāhosiṃ - PTS.         
4 pattapūrentaṃ - Ma, PTS. 11 damatho - Syā, PTS.       12 upaṭṭhāyako- Syā, PTS. 
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185. Ký Sự về Trưởng Lão Isimuggadāyaka:  
 
 

2175. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như mặt trời đang 
mọc lên, tợ như mặt trời có tia sáng màu trắng, tợ như cây kakudha 
đang chói sáng.  
 

2176. Tôi đã nghiền các hạt đậu tây ở trong mật viên tinh khiết. Trong 
khi đứng ở ngay tại tòa lâu đài, tôi đã dâng cúng đến đấng quyến thuộc 
của thế gian  
 

2177. Đã hiện diện tám trăm ngàn vị Thinh Văn của đức Phật. Món ấy 
dầu được tràn đầy bình bát của tất cả các vị, mà vẫn còn nhiều hơn thế 
nữa.  
 

2178. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 
sạch, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.  
 

2179. Trong bốn mươi ngàn kiếp, ba mươi tám người ấy có (cùng) tên là 
Isimugga, họ đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2180. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Isimuggadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Isimuggadāyaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 
 

186. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhi-upaṭṭhāka:  
 
 

2181. Tôi đã là người sử dụng chiếc trống con ở thành phố Rammavatī. 
Thường xuyên bận rộn với công việc phục vụ, tôi đã đi đến cội Bồ Đề tối 
thượng.  
 

2182. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã phục vụ sáng chiều, 
tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong một ngàn tám trăm kiếp.  
 

2183. Trước đây một ngàn năm trăm kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân 
chúng tên Muraja, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2184. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Bodhi-upaṭṭhāka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Bodhi-upaṭṭhāka là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 
 

187. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacintika:  
 
 

2185. Khi vị Thiên nhân mệnh chung từ tập thể chư Thiên do sự chấm 
dứt của tuổi thọ, chư Thiên đang tùy hỷ thường thốt lên ba lời nói rằng:  
 

2186. “Này bạn, từ nơi đây bạn hãy đi đến nhàn cảnh có sự cộng trú 
với loài người. Có bản thể nhân loại, bạn hãy đạt được niềm tin tối 
thượng vào Chánh Pháp. 

                                                   
1 Isimuggadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) đậu tây (isimugga).” 
2 Bodhi-upaṭṭhāka nghĩa là “vị phục vụ (upaṭṭhāka) cội cây Bồ Đề (bodhi).” 
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2187. Sā te saddhāniviṭṭhassa1 mūlajātā patiṭṭhitā,  
yāvajīvaṃ asaṃhīrā saddhamme suppavedite.  

2188. Kāyena kusalaṃ katvā vācāya kusalaṃ bahuṃ,  
manasā kusalaṃ katvā avyāpajjhaṃ2 nirūpadhiṃ.  

2189. Tato opadhikaṃ puññaṃ katvā dānena taṃ bahuṃ,  
aññepi macce saddhamme brahmacariye nivesaya.  

2190. Imāya anukampāya devā devaṃ yadā vidū,3  
cavantaṃ anumodanti ehi devapuraṃ puna.4  

2191. Saṃvego me5 tadā āsi6 devasaṅghe samāgate,  
kaṃ su nāma ahaṃ yoniṃ gamissāmi ito cuto.  

2192. Mama saṃvegamaññāya samaṇo bhāvitindriyo,  
mamuddharitukāmo so āgacchi mama santikaṃ.  

2193. Sumano nāma nāmena padumuttarasāvako,  
atthadhammānusāsitvā saṃvejesi mamaṃ tadā.  

2194. Tassāhaṃ vacanaṃ sutvā buddhe cittaṃ pasādayiṃ,  
taṃ dhīramabhivādetvā tattha kālakato ahaṃ.  

2195. Upapajjiṃ sa7 tattheva sukkamūlena codito,  
kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.  

2196. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekacintiko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  

 

Ekacintikattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 
 

--ooOoo-- 
 

188. Tikaṇṇipupphiyattherāpadānaṃ  
 

 

2197. Devabhūto ahaṃ santo accharāhi purakkhato,  
pubbakammaṃ saritvāna buddhaseṭṭhamanussariṃ.  

2198. Tikaṇṇipupphaṃ paggayha sakaṃ cittaṃ padāsiya,8 
buddhamhi abhiropesiṃ vipassimhi narāsabhe.  

2199. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,9  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

2200. Tesattatimhito kappe caturāsuṃ ramuttamā,10 
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

2201. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tikaṇṇipupphiyo thero imā gāthāyo 

abhāsitthāti.  
Tikaṇṇipupphiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  

 

--ooOoo-- 
                                                   
1 niviṭṭhāssa - Syā; niviṭṭhāya - PTS.      6 āsiṃ - Syā, PTS.     7 upapajjissaṃ - PTS.  
2 avyāpajjaṃ - Ma; abyāpajjaṃ - Syā.  8 pasādayiṃ - Ma, Syā, PTS.  
3 devadevaṃ yathāvidū - Syā, PTS.   9 abhipūjayiṃ - Ma.  
4 ehi deva punappunaṃ - Ma, Syā, PTS.  10 caturosuṃ ramuttamā - Syā;  
5 saṃviggohaṃ - Syā; saṃviggo ’mhi - PTS.      catur āsuṃ naruttamā - PTS.  
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2187. Mong rằng niềm tin ấy của bạn được tạo lập, được sanh khởi 
cội rễ, được vững vàng trong Chánh Pháp đã khéo được công bố, và 
không bị dao động cho đến hết cuộc đời.”  
2188. “Bạn hãy làm việc thiện bằng thân, nhiều việc thiện bằng khẩu. 
Bạn hãy làm việc thiện bằng ý, (là việc) không có khổ đau, không có 
mầm tái sanh.  
2189. Sau đó, hãy làm nhiều việc phước còn có mầm tái sanh ấy bằng 
sự bố thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác vào Chánh 
Pháp, vào Phạm hạnh.”  
2190. Do lòng thương tưởng này, khi biết vị Thiên nhân đang mệnh 
chung, chư Thiên thường nói lời tùy hỷ rằng: “Hãy trở lại thành phố 
chư Thiên lần nữa.” 
2191. Khi ấy, lúc hội chúng chư Thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở 
tôi rằng: “Bị mệnh chung từ nơi này, ta sẽ đi đến sanh chủng nào?” 
2192. Sau khi biết được sự dao động của tôi, vị Sa-môn có các giác quan 
đã được tu tập ấy, với ý muốn tiếp độ tôi, nên đã đi đến gặp tôi.  
2193. Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Sumana. Khi ấy, 
vị ấy đã chỉ dạy ý nghĩa và Giáo Pháp, và đã làm cho tôi chấn động.  
2194. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh 
tín ở đức Phật. Sau khi đảnh lễ bậc trí tuệ ấy, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy.  
2195. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã được sanh ra ở 
chính tại nơi ấy, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong 100.000 kiếp. 
2196. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Ekacintika1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Ekacintika là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

188. Ký Sự về Trưởng Lão Tikaṇṇipupphiya:  
 

2197. Trong khi là vị Thiên nhân, tôi đã được các tiên nữ trọng vọng. 
Tôi đã nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã nhớ đến đức Phật tối thượng.  
2198. Sau khi lấy ra bông hoa tikaṇṇi, tôi đã làm cho tâm của chính 
mình được tịnh tín và đã dâng lên đức Phật Vipassī, đấng Nhân Ngưu.  
2199. (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.  
2200. Trước đây 73 kiếp, bốn vị (cùng) tên Ramuttama đã là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
2201. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Tikaṇṇipupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Tikaṇṇipupphiya là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Ekacintika nghĩa là “vị có một lần (eka) suy nghĩ (cintika).” 
2 Tikaṇṇipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) tikaṇṇi.” 
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189. Ekacāriyattherāpadānaṃ  
 

2202. Tāvatiṃsesu devesu mahāghoso tadā ahu,  
buddho ca loke nibbāti mayaṃ camha sarāgino.  

 

2203. Tesaṃ saṃvegajātānaṃ sokasallasamaṅginaṃ,  
sabalena upatthaddho agamaṃ buddhasantikaṃ.1  

 

2204. Mandāravaṃ gahetvāna saṇhitaṃ2 abhinimmitaṃ,  
parinibbāṇakālamhi3 buddhassa abhiropayiṃ.  

 

2205. Sabbe devānumodiṃsu accharāyo ca me tadā,  
kappānaṃ satasahassaṃ duggatiṃ nupapajjahaṃ.  

 

2206. Saṭṭhikappasahassamhi ito soḷasa te janā,  
mahāmallajanā nāma cakkavattī mahabbalā.  

 

2207. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekacāriyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ekacāriyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

190. Tivaṇṭipupphiyattherāpadānaṃ  
 

2208. Abhibhūto panijjhanti4 sabbe saṅgamma te mamaṃ, 
tesaṃ nijjhāyamānānaṃ pariḷāho ajāyatha.  

 

2209. Sunando nāma nāmena buddhassa sāvako tadā,  
dhammadassissa munino āgacchi mama santike.  

 

2210. Ye me baddhacarā āsuṃ te me pupphaṃ aduṃ tadā,  
tāhaṃ pupphaṃ gahetvāna sāvake abhiropayiṃ.  

 

2211. Sohaṃ kālakato tattha punāpi upapajjahaṃ,  
aṭṭhārase kappasate vinipātaṃ na gacchahaṃ.  

 

2212. Teraseto kappasate aṭṭhāsuṃ dhūmaketuno,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

2213. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tivaṇṭipupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Tivaṇṭipupphiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Kuṭajo bandhujīvī ca koṭumbarikahatthiyo,  
isimuggo ca bodhī ca ekacintī tikaṇṇiko,  
ekacārī tivaṇṭī ca gāthā dvāsaṭṭhi kittitā.  

 

Kuṭajapupphiyavaggo ekūnavīsatimo.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 santike - Syā, PTS.   4 abhibhūtaṃ panijjhanti - Ma;  
2 saṅgīti - Ma; saṅgitaṃ - Syā.     abhibhuṃ theraṃ panijjhāma - Syā;     
3 parinibbutakālamhi - Ma.    abhibhuṃ vopanijjhanti - PTS.  
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189. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacāriya:  
 

2202. Lúc bấy giờ, đã xảy âm thanh ầm ĩ ở chư Thiên ở cõi trời Đạo Lợi 
rằng: “Đức Phật Niết Bàn ở thế gian, và chúng ta vẫn còn tham ái.”  
2203. Chư Thiên ấy đã bị khơi dậy bởi nỗi niềm chấn động, đã bị chiếm 
hữu bởi mũi tên sầu muộn. Được hỗ trợ bằng năng lực của chính mình, 
tôi đã đi đến gần bên đức Phật.  
2204. Tôi đã cầm lấy bông hoa mandārava mềm mại đã được hóa hiện 
ra, tôi đã dâng lên đức Phật vào thời điểm viên tịch Niết Bàn.  
2205. Khi ấy, tất cả chư Thiên và các tiên nữ đã tùy hỷ với tôi. Tôi đã 
không bị đọa vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.  
2206. Trước đây sáu mươi ngàn kiếp, mười sáu người (cùng) tên Mahā-
mallajana ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
2207. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
Đại đức trưởng lão Ekacāriya1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  

 

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

 

190. Ký Sự về Trưởng Lão Tivaṇṭipupphiya:  
 

2208. Bị (phiền não) chế ngự, tất cả các vị ấy đã cùng nhau đi đến gặp 
tôi và tham thiền. Trong khi các vị ấy đang tham thiền, họ đã có sự bực 
bội khởi lên.  
2209. Lúc bấy giờ, vị có tên Sunanda, Thinh Văn của đức Phật bậc Hiền 
Trí Dhammadassī, đã đi đến gặp tôi.  
2210. Khi ấy, những người nào đã có sự sinh hoạt gắn bó với tôi, những 
người ấy đã dâng cúng bông hoa đến tôi. Tôi đã cầm lấy bông hoa ấy và 
đã dâng lên vị Thinh Văn.  
2211. Tôi đây đã qua đời và cũng đã tái sanh ở tại nơi ấy lần nữa. Tôi đã 
không đi đến đọa xứ trong một ngàn tám trăm kiếp.  
2212. Trước đây 1300 kiếp, tám vị (cùng) tên Dhūmaketu đã là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
2213. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Tivaṇṭipupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

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

 

Phần Tóm Lược: 
 

Bông hoa kuṭaja, vị có bông hoa bandhujīva, bông hoa koṭumbara, bó 
bông hoa, hạt đậu tây, cội Bồ Đề, vị có một lần suy nghĩ, vị có bông hoa 
tikaṇṇi, vị có một lần hành xử, bông hoa tivaṇṭi; (tổng cộng) có sáu 
mươi hai câu kệ đã được thuật lại.  

Phẩm Kuṭajapupphiya là phẩm thứ mười chín. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Ekacāriya nghĩa là “vị có một lần (eka) hành xử (cāriya).” 
2 Tivaṇṭipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) tivaṇṭi.” 




