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XX. TAMĀLAPUPPHIYAVAGGO 
 

191. Tamālapupphiyattherāpadānaṃ  
 

2214. Cullāsītisahassāni thambhā sovaṇṇamayā1 ahu,  
devalaṭṭhipaṭibhāgaṃ vimānaṃ me sunimmitaṃ.  

 

2215. Tamālapupphaṃ paggayha vippasannena cetasā,  
buddhassa abhiropesiṃ2 sikhino lokabandhuno.  

 

2216. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2217. Ito vīsatime kappe candatittoti ekako,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2218. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tamālapupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Tamālapupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

192. Tiṇasantharadāyakattherāpadānaṃ 
 

2219. Yaṃ dāyavāsiko3 isi tiṇaṃ lāyati4 satthuno,  
sabbe padakkhiṇāvattā5 puthavyā6 nipatiṃsu te.  

 

2220. Tamahaṃ tiṇamādāya santhariṃ dharaṇuttame,  
tīṇeva7 tālapattāni āharitvānahaṃ tadā.  

 

2221. Tiṇena8 chadanaṃ katvā siddhatthassa adāsahaṃ,  
sattāhaṃ dhārayuṃ tassa9 satthuno devamānusā.  

 

2222. Catunavute ito kappe yaṃ tiṇaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi tiṇadānassidaṃ phalaṃ.  

 

2223. Pañcasaṭṭhimhito kappe cattārosuṃ mahaddhanā,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

2224. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tiṇasantharadāyako10 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Tiṇasantharadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 thambho sovaṇṇamayo - Syā, PTS.   5 sabbe padakkhiṇāvaṭṭā - Ma.  
2 abhiropayiṃ - Ma, Syā.      7 tiṇe ca - PTS.    6 pathabyā - Ma; pathavyā - Syā. 
3 yadā vanavāsī - Ma; yadā vanavāsiko - Syā;  8 tidaṇḍe - Syā; taṃ tiṇaṃ - PTS.  
   yaṃ dāyavāsiko - PTS.      9 tassa - Ma; tattha - Syā, PTS. 
4 lāyāmi - Syā.      10 tiṇasanthāraka - Ma. 
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XX. PHẨM TAMĀLAPUPPHIYA: 
 

191. Ký Sự về Trưởng Lão Tamālapupphiya:  
 

2214. Tòa lâu đài với tám mươi bốn ngàn cột trụ làm bằng vàng đã khéo 
được hóa hiện ra cho tôi, tợ như (phép mầu do) cây như ý của chư 
Thiên.  
 

2215. Với tâm ý trong sạch, tôi đã cầm lấy bông hoa tamāla và đã dâng 
lên đức Phật Sikhī là đấng quyến thuộc của thế gian.  
 

2216. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật.  
 

2217. Trước đây hai mươi kiếp, chỉ một mình (tôi) có tên Candatitta, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2218. 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 Tamālapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Tamālapupphiya là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

192. Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇasantharadāyaka:  
 

2219. Cỏ mà vị ẩn sĩ sống ở trong rừng (đã) cắt cho bậc Đạo Sư, tất cả cỏ 
ấy đã ngã xuống ở trên mặt đất, nghiêng về phía phải.  
 

2220. Khi ấy, tôi đã cầm lấy cỏ ấy và đã trải ra ở phần cao nhất của mặt 
đất. Và tôi đã mang lại chỉ ba lá cây thốt nốt.  
 

2221. Sau khi làm mái che bằng cỏ, tôi đã dâng cúng đến (đức Phật) 
Siddhattha. Chư Thiên và nhân loại đã duy trì (mái che) cho bậc Đạo Sư 
ấy trong bảy ngày.  
 

2222. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cỏ trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cỏ.  
 

2223. Trước đây sáu mươi lăm kiếp, bốn vị (cùng) tên Mahaddhana đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao.  
 

2224. 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 Tiṇasantharadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Tiṇasantharadāyaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Tamālapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) tamāla.” 
2 Tiṇasantharadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tấm thảm (santhara) bằng cỏ 
(tiṇa).” 
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193. Khaṇḍaphulliyattherāpadānaṃ  
 

2225. Phussassa kho bhagavato thūpo āsi mahāvane,  
kuñjarehi tadā bhinno parūḷhapādapo1 tahiṃ.  

 

2226. Visamañca samaṃ katvā sudhāpiṇḍaṃ adāsahaṃ,  
tilokagaruno tassa guṇehi paritosito.  

 

2227. Dvenavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi sudhāpiṇḍassidaṃ phalaṃ.  

 

2228. Sattasattatikappamhi jitasen’ āsuṃ soḷasa,  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

2229. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Khaṇḍaphulliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Khaṇḍaphulliyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

194. Asokapūjakattherāpadānaṃ  
 

2230. Tīvarāyaṃ2 pure ramme rājuyyānamahū3 tadā,  
uyyānapālo tatthāsiṃ rañño baddhacaro ahaṃ.  

 

2231. Padumo nāma nāmena sayambhū sappabho4 ahu,  
nisinnaṃ puṇḍarīkamhi chāyā na jahi taṃ muniṃ.  

 

2232. Asokaṃ pupphitaṃ disvā piṇḍibhāraṃ sudassanaṃ,  
buddhassa abhiropesiṃ jalajuttamanāmino.  

 

2233. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2234. Sattatiṃsamhito5 kappe soḷasa aruṇañjahā,6 
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

2235. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Asokapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Asokapūjakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 parūḷho pādapo - Ma; saṃrūḷhapādapo - Syā; saṃrūḷho pādapo - PTS, Se. 
2 tivarāyaṃ - Ma, PTS; tipurāyaṃ - Syā.   4 sappato - Syā.  
3 ahu - Ma, Syā, PTS.  5 sattatimhi ito - Syā, PTS. 6 araṇañjahā - Ma, Syā. 
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193. Ký Sự về Trưởng Lão Khaṇḍaphulliya:  
 

2225. Lúc bấy giờ, ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Phussa ở trong khu 
rừng bao la đã bị phá sập bởi các con voi, có cây cối đã mọc lên ở nơi ấy.  
 

2226. Được vui lòng với các đức hạnh của bậc Thầy của tam giới ấy, tôi 
đã san bằng chỗ lồi lõm và đã dâng cúng khối vôi bột.  
 

2227. 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 khối vôi 
bột.  
 

2228. (Trước đây) bảy mươi bảy kiếp, mười sáu vị (cùng) tên Jitasena 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oai lực lớn lao.  
 

2229. 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 Khaṇḍaphulliya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Khaṇḍaphulliya là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

194. Ký Sự về Trưởng Lão Asokapūjaka:  
 

2230. Lúc bấy giờ, ở thành phố Tīvarā đáng yêu đã có khu vườn thượng 
uyển. Ở tại nơi ấy, tôi đã là người giữ vườn, có sự sinh hoạt gắn bó với 
đức vua.  
 

2231. Đấng Tự Chủ tên Paduma đã là vị có hào quang. Khi bậc Hiền Trí 
ấy ngồi ở nơi cây sen trắng, bóng râm đã không rời khỏi Ngài.  
 

2232. Sau khi nhìn thấy cây asoka đã được trổ hoa, nặng trĩu từng 
chùm, có dáng nhìn xinh đẹp, tôi đã dâng lên đức Phật có tên là 
Padumuttara.  
 

2233. (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 đức Phật.  
 

2234. Trước đây ba mươi bảy kiếp, mười sáu vị (cùng tên) Aruṇañjaha 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oai lực lớn lao.  
 

2235. 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 Asokapūjaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Asokapūjaka là phần thứ tư. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Asokapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) bông hoa asoka.”  
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195. Aṅkolakattherāpadānaṃ  
 

2236. Aṅkolaṃ pupphitaṃ disvā mālāvaraṃ sakosakaṃ,1  
ocinitvāna taṃ pupphaṃ agamaṃ buddhasantikaṃ.2  

 

2237. Siddhattho tamhi samaye paṭilīno3 mahāmuni,  
muhuttaṃ patimānetvā guhāyaṃ pupphamokiriṃ.  

 

2238. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ4 phalaṃ.  

 

2239. Chattiṃsamhi ito kappe ās’ eko devagajjito,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2240. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Aṅkolako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Aṅkolakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

196. Kisalayapūjakattherāpadānaṃ  
 

2241. Nagare dvāravatiyā mālāvaccho mamaṃ ahu,  
udapāno ca tattheva pādapānaṃ virohano.  

 

2242. Sabalena upatthaddho siddhattho aparājito,  
mamānukampamāno so gacchate anilañjase.  

 

2243. Aññaṃ kiñci na passāmi pūjāyoggaṃ mahesino,  
asokapallavaṃ disvā ākāse ukkhipiṃ ahaṃ.  

 

2244. Buddhassa te kisalayā gacchato yanti pacchato,  
sohaṃ disvāna taṃ iddhiṃ5 aho buddhassuḷāratā.6  

 

2245. Catunavute ito kappe pallavaṃ abhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2246. Sattavīse7 ito kappe eko ekassaro8 ahu,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2247. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kisalayapūjako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Tisalayapūjakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 --ooOoo-- 

                                                   
1 mālāvarasamogataṃ - Syā; māhāsārasamotataṃ - PTS.  
2 santike - Syā, PTS.  5 tāhaṃ disvāna saṃvijiṃ - Ma, Syā. 
3 patilīno - Ma.   6 aho buddhass pūjakā - PTS. 7 sattatiṃse - Ma. 
4 pupphadānassidaṃ phalaṃ - Ma.    8 ekissaro - Ma, Syā. 
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195. Ký Sự về Trưởng Lão Aṅkolaka:  
 

2236. Sau khi nhìn thấy cây aṅkola với chùm hoa cao quý có lớp vỏ bọc 
đã được trổ hoa, tôi đã hái xuống bông hoa ấy và đã đi đến gặp đức 
Phật.  
2237. Vào thời điểm ấy, bậc Đại Hiền Trí Siddhattha có sự ẩn cư. Sau 
khi bày tỏ sự tôn kính trong chốc lát, tôi đã rải rắc bông hoa ở nơi hang 
động.  
2238. (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 đức Phật.  
 

2239. Trước đây ba mươi sáu kiếp, (tôi đã là) vị Devagajjita độc nhất, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
2240. 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 Aṅkolaka1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Aṅkolaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

196. Ký Sự về Trưởng Lão Kisalayapūjaka:  
 

2241. Tôi đã có một vườn hoa ở thành phố Dvāravatī. Và có giếng nước 
ở ngay tại nơi ấy là nguồn cung cấp (nước) cho các loài thực vật.  
 

2242. Có lòng thương tưởng đến tôi, vị Siddhattha không bị đánh bại 
ấy, được hỗ trợ bằng năng lực của chính mình, đi đến ở trên không 
trung.  
2243. Tôi không nhìn thấy bất cứ vật nào khác đáng để cúng dường đến 
bậc Đại Ẩn Sĩ. Sau khi nhìn thấy chồi non của cây asoka, tôi đã thảy 
(chồi non ấy) lên không trung.  
 

2244. Trong khi đức Phật đang di chuyển, các chồi non ấy đi theo phía 
sau của Ngài. Tôi đây sau khi đã nhìn thấy thần thông ấy (đã tán dương 
rằng): “Ôi tính chất cao thượng của đức Phật!” 
 

2245. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chồi non trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
2246. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị Ekassara độc nhất, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2247. 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 Kisalayapūjaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

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

                                                   
1 Aṅkolaka nghĩa là “vị có bông hoa aṅkola.” 
2 Kisalayapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) các chồi non (kisalaya).” 
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197. Tindukadāyakattherāpadānaṃ  
 

2248. Giriduggacaro āsiṃ makkaṭo thāmavegiko,  
phalinaṃ tindukaṃ disvā buddhaseṭṭhaṃ anussariṃ.  

 

2249. Nikkhamitvā1 katipāhaṃ viciniṃ lokanāyakaṃ,  
pasannacitto sumano siddhatthaṃ tibhavantaguṃ.  

 

2250. Mama saṅkappamaññāya satthā loke anuttaro,  
khīṇāsavasahassehi āgacchi mama santikaṃ.  

 

2251. Pāmojjaṃ janayitvāna phalahattho upāgamiṃ,  
paṭiggahesi bhagavā sabbaññū vadataṃ varo.  

 

2252. Catunavute ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

2253. Sattapaññāsakappamhi upananda sanāmako,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2254. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tindukadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Tindukadāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

198. Muṭṭhipūjakattherāpadānaṃ  
 

2255. Sumedho nāma bhagavā lokajeṭṭho narāsabho,  
pacchime anukampāya padhānaṃ padahī jino.  

 

2256. Tassa caṅkamamānassa2 dipadindassa tādino,  
girinelassa pupphānaṃ muṭṭhiṃ buddhassa ropayiṃ.  

 

2257. Tena cittappasādena sukkamūlena codito,  
tiṃsakappasahassāni duggatiṃ nupapajjahaṃ.  

 

2258. Tevīsatikappasate sunelo nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno eko āsiṃ mahabbalo.  

 

2259. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Muṭṭhipūjako3 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Muṭṭhipūjakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 nikkhipitvā - PTS.       
2 tassa ca kampamānassa - PTS.    3 girinelamuṭṭhipūjako - Syā. 
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197. Ký Sự về Trưởng Lão Tindukadāyaka:  
 
 

2248. Tôi đã là con khỉ có sức mạnh và nhanh nhẹn, thường lai vãng ở 
nơi hiểm trở của ngọn núi. Sau khi nhìn thấy cây tinduka có trái, tôi đã 
tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng.  
 

2249. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã lìa khỏi (chỗ ngụ) vài 
ngày và đã xem xét đấng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha, bậc đã đi đến 
tận cùng ba cõi.  
2250. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở 
thế gian cùng với một ngàn bậc Vô Lậu đã đi đến gần tôi.  
 

2251. Sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đi đến gần, có 
trái cây ở tay. Đức Thế Tôn, đấng Toàn Tri, bậc cao quý trong số các vị 
đang thuyết giảng đã thọ nhận.  
 

2252. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây.  
 

2253. Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị có tên Upananda, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2254. 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 Tindukadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Tindukadāyaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

198. Ký Sự về Trưởng Lão Muṭṭhipūjaka:  
 
 

2255. Vì lòng thương tưởng hậu thế, đức Thế Tôn tên Sumedha, đấng 
Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu, đấng Chiến Thắng đã ra 
sức nỗ lực.  
2256. Trong khi bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy đang đi kinh 
hành, tôi đã dâng lên đức Phật nắm tay gồm những bông hoa girinela.  
 

2257. 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 ba mươi ngàn kiếp.  
 

2258. Trong hai ngàn ba trăm kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-lỵ tên Sunela, là 
người độc nhất được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
 

2259. 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 Muṭṭhipūjaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Muṭṭhipūjaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Tindukadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây tinduka.” 
2 Muṭṭhipūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) nắm (muṭṭhi) bông hoa.” 




