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XXVIII. SUVAṆṆABIMBOHANAVAGGO 
 

271. Suvaṇṇabimbohaniyattherāpadānaṃ1  
 

2582. Ekāsanaṃ ahamadaṃ pasanno sehi pāṇihi,  
bimbohanañca pādāsiṃ uttamatthassa pattiyā.  

 

2583. Ekanavute ito kappe bimbohanamadāsahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi bimbohanassidaṃ phalaṃ.  

 

2584. Ito tesaṭṭhime kappe asamo nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2585. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Suvaṇṇabimbohaniyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Suvaṇṇabimbohaniyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

272. Tilamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ  
 

2586. Mama saṅkappamaññāya satthā lokagganāyako,  
manomayena kāyena iddhiyā upasaṅkami.  

 

2587. Satthāramupasaṅkantaṃ vanditvā purisuttamaṃ,  
pasannacitto sumano tilamuṭṭhimadāsahaṃ.  

 

2588. Ekanavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi tilamuṭṭhyā idaṃ2 phalaṃ.  

 

2589. Ito soḷasakappamhi nandiyo3 nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2590. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tilamuṭṭhidāyako4 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Tilamuṭṭhidāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

273. Caṅgoṭakiyattherāpadānaṃ5  
 

2591. Mahāsamuddaṃ nissāya vasate pabbatantare,  
paccuggantvāna katvāna6 caṅgoṭakamadāsahaṃ.  

 

2592. Siddhatthassa mahesino sabbasattānukampino,7  
pupphacaṅgoṭakaṃ datvā kappaṃ saggamhi modahaṃ.  

                                                   
1 Suvaṇṇabimbohaniya - Ma, Syā, PTS.    5 Caṅkoṭakiya - Ma, Syā.   
2 tilamuṭṭhiyidaṃ - Ma, Syā; tilamuṭṭhe idaṃ - PTS.  6 kāmahaṃ - Syā, PTS.  
3 tantiso - Ma; gandhiyo - Syā.    7 sayambhussānukampino - Syā.  
4 Tilamuṭṭhiyo - Syā.       sabbabhūtānukampino - PTS.  
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XXVIII. PHẨM SUVAṆṆABIMBOHANA: 
 

271. Ký Sự về Trưởng Lão Suvaṇṇabimbohaniya:  
 

2582. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một cái ghế. Và tôi đã 
dâng lên cái gối nhằm đạt đến mục đích tối thượng 
 

2583. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cái gối trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái gối.  
 

2584. Trước đây vào kiếp thứ sáu mươi ba, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên 
Asama, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 
có oai lực lớn lao.  
 

2585. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Suvaṇṇabimbohaniya1 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy.  
 

 

Ký sự về trưởng lão Suvaṇṇabimbohaniya là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

272. Ký Sự về Trưởng Lão Tilamuṭṭhidāyaka:  
 

2586. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đấng Lãnh Đạo cao cả của 
thế gian, đã đi đến bằng thần thông với thân được tạo thành bởi ý.  
 

2587. Khi Ngài đang đi đến gần, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư, đấng Tối 
Thượng Nhân. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng (một) 
nắm hạt mè.  
 

2588. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nắm hạt mè.  
 

2589. Trước đây mười sáu kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Nandiya, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2590. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Tilamuṭṭhidāyaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

 

Ký sự về trưởng lão Tilamuṭṭhidāyaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

273. Ký Sự về Trưởng Lão Caṅgoṭakiya:  
 

2591. (Đức Phật Siddhattha) sống ở trong vùng đồi núi kề cận biển cả. 
Sau khi đi ra tiếp đón (Ngài), tôi đã thực hiện và đã dâng cúng cái hộp 
(đựng bông hoa).  
 

2592. Sau khi dâng cúng cái hộp đựng bông hoa đến bậc Đại Ẩn Sĩ 
Siddhattha, đấng có lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh, tôi đã 
sướng vui ở cõi trời một kiếp.  

                                                   
1 Suvaṇṇabimbohaniya nghĩa là “vị liên quan đến cái gối (bimbohana) vàng 
(suvaṇṇa).” 
2 Tilamuṭṭhidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) nắm tay (muṭṭhi) hạt mè (tila).”  
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2593. Catunavute ito kappe caṅgoṭakamadaṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi caṅgoṭakassidaṃ phalaṃ.  

 

2594. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Caṅgoṭakiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Caṅgoṭakiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

274. Abbhañjanadāyakattherāpadānaṃ  
 

2595. Koṇḍaññassa bhagavato vītarāgassa tādino,  
ākāsasamacittassa1 nippapañcassa jhāyino.  

 

2596. Sabbamohātivattassa sabbalokahitesino,  
abbhañjanaṃ mayā dinnaṃ dipadindassa satthuno.2  

 

2597. Aparimeyye ito kappe abbhañjanamadaṃ tadā,3  
duggatiṃ nābhijānāmi abbhañjanassidaṃ phalaṃ.  

 

2598. Ito paṇṇarase kappe cirappo4 nāma khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2599. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Abbhañjanadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Abbhañjanadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

275. Ekañjaliyattherāpadānaṃ  
 

2600. Udumbare vasantassa niyate paṇṇasanthare,  
vutthokāso mayā dinno samaṇassa mahesino.  

 

2601. Tissassa dipadindassa lokanāthassa tādino,  
añjaliṃ paggahetvāna santhariṃ pupphasantharaṃ.  

 

2602. Dvenavute ito kappe yaṃ kariṃ pupphasantharaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi santharassa idaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 akakkasassa cittassa - Syā.   4 virappo - Syā.  
2 tādino - Ma, Syā, PTS.  
3 adāsahaṃ - Syā.  
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2593. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cái hộp trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái hộp.  
 

2594. 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 Caṅgoṭakiya1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Caṅgoṭakiya là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

274. Ký Sự về Trưởng Lão Abbhañjanadāyaka:  
 

2595. Đức Thế Tôn Koṇḍañña là vị có tâm bình đẳng như hư không, có 
thiền chứng không bị chướng ngại, có tham ái đã được lìa bỏ như thế 
ấy.  
 

2596. Bậc Đạo Sư, đấng Chúa Tể của loài người, là vị vượt qua tất cả si 
mê, là bậc có sự tầm cầu lợi ích cho tất cả thế gian, tôi đã dâng cúng 
thuốc cao đến Ngài.  
 

2597. Kể từ khi tôi đã dâng cúng thuốc cao trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của thuốc cao.  
 

2598. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Cirappa, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
 

2599. 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 Abbhañjanadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Abbhañjanadāyaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

275. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya:  
 

2600. Tôi đã dâng cúng khu vực sinh sống (cô tịch) đến vị Sa-môn bậc 
Đại Ẩn Sĩ đang cư ngụ tại cội cây sung, nơi tấm thảm lá cây đã được xác 
định.  
 

2601. Sau khi chắp tay lên, tôi đã trải ra tấm thảm bằng bông hoa đến 
(đức Phật) Tissa, bậc Chúa Tể của loài người, đấng Bảo Hộ Thế Gian 
như thế ấy.  
 

2602. (Kể từ khi) tôi đã thực hiện tấm thảm bằng bông hoa trước đây 
chín mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả 
báu của tấm thảm.  

                                                   
1 Caṅgoṭakiya nghĩa là “vị liên quan đến cái hộp (caṅgoṭaka).” 
2 Abbhañjanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) thuốc cao (abbhañjana).” 
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2603. Ito cuddasakappamhi ahosiṃ manujādhipo,  
ekañjaliko nāma cakkavattī mahabbalo.  

 

2604. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekañjaliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ekañjaliyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

276. Potthadāyakattherāpadānaṃ  
 

2605. Satthāraṃ dhammamārabbha saṅghañcāpi mahesinaṃ,1  
potthadānaṃ mayā dinnaṃ dakkhiṇeyye anuttare.  

 

2606. Ekanavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi potthadānassidaṃ phalaṃ.  

 

2607. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Potthadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Potthadāyakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

277. Citakapūjakattherāpadānaṃ  
 

2608. Candabhāgānadītīre anusotaṃ vajāmahaṃ,  
satta māluvapupphāni citamāropayiṃ2 ahaṃ.  

 

2609. Catunavute ito kappe citakaṃ yaṃ apūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi citapūjāyidaṃ3 phalaṃ.  

 

2610. Sattasaṭṭhimhito kappe paṭijaggasanāmakā,4  
sattaratanasampannā5 sattāsuṃ cakkavattino.7  

 

2611. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Citakapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Citakapūjakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

278. Āluvadāyakattherāpadānaṃ  
 

2612. Pabbate himavantamhi mahāsindhu sudassanā,8  
tatthaddasaṃ vītarāgaṃ suppabhāsaṃ9 sudassanaṃ.  

 

2613. Paramopasame yuttaṃ disvā vimhitamānaso,  
āluvaṃ tassa pādāsiṃ pasanno sehi pāṇihi.  

                                                   
1 mahesino - Syā, Sī Mu, PTS.  3 citakapūjāyidaṃ - Sī Mu, PTS. 
2 citakamāropayiṃ - Sī Mu;   4 sanāmako - Syā.  5 sampanno - Syā.  
   citakāropayiṃ - Syā, PTS. 7 cakkavatti mahabbalo - Syā. 8 sudassano - Syā. 
 9 sampabhāsaṃ - Syā.  
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2603. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là bậc thống lãnh loài người tên 
Ekañjalika, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2604. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Ekañjaliya1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

 

Ký sự về trưởng lão Ekañjaliya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 
 

276. Ký Sự về Trưởng Lão Potthadāyaka:  
 
 

2605. Việc cúng dường tấm vải bạt đã được tôi dâng cúng ở đối tượng 
đáng được cúng dường vô thượng trước tiên hết là bậc Đạo Sư, Giáo 
Pháp, và luôn cả Hội Chúng của bậc Đại Ẩn Sĩ nữa.  
 

2606. 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 
dâng cúng tấm vải bạt.  
 

2607. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Potthadāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Potthadāyaka là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 
 

277. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka:  
 
 

2608. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã đặt ở 
giàn hỏa thiêu bảy bông hoa māluva.  
 

2609. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường lễ hỏa táng trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường giàn hỏa thiêu.  
 

2610. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Paṭijagga đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật.  
 

2611. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  
 

Đại đức trưởng lão Citakapūjaka3 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Citakapūjaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 
 

278. Ký Sự về Trưởng Lão Āluvadāyaka:  
 
 

2612. Ở ngọn núi Hi-mã-lạp, có con sông Mahāsindhu có dáng hình 
xinh đẹp. Ở tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy (đức Phật) Sudassana; Ngài là 
bậc có tham ái đã được lìa bỏ, có ánh sáng rực rỡ.  
 

2613. Sau khi nhìn thấy bậc được gắn liền với sự an tịnh tột bực, được 
tịnh tín tôi đã tự tay mình dâng cúng rễ cây āluva đến Ngài.  

                                                   
1 Ekañjaliya nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) chắp tay (añjali).” 
2 Potthadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tấm vải bạt (pottha).” 
3 Citakapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) lễ hỏa táng (citaka).” 
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2614. Ekatiṃse ito kappe yamāluvamadaṃ tadā,1  
duggatiṃ nābhijānāmi āluvassa idaṃ phalaṃ.  

 

2615. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Āluvadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Āluvadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

279. Ekapuṇḍarīkattherāpadānaṃ  
 

2616. Romaso nāma nāmena sayambhū subbato2 tadā,  
puṇḍarīkaṃ mayā dinnaṃ vippasannena cetasā.  

 

2617. Catunavute ito kappe yaṃ puṇḍarīkamadaṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi puṇḍarīkassidaṃ phalaṃ.  

 

2618. Paṭisambhidā catasso ca ―pe― kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekapuṇḍarīko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ekapuṇḍarīkattherassa apadānaṃ navamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

280. Taraṇīyattherāpadānaṃ  
 

2619. Mahāpathamhi visame setu kārāpito mayā,  
taraṇatthāya lokassa pasanno sehi pāṇihi.  

 

2620. Ekanavute ito kappe setu kārāpito mayā,  
duggatiṃ nābhijānāmi setudānassidaṃ phalaṃ.  

 

2621. Pañcapaññāsito kappe eko āsiṃ samogadho,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2622. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Taraṇīyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Taraṇīyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
Suvaṇṇaṃ tilamuṭṭhi ca caṅgoṭabbhañja añjali,  
potthako citamāluvo ekapuṇḍari setunā,  
dvecattāḷīsagāthāyo gaṇitāyo vibhāvihi.  
 

Suvaṇṇabimbohanavaggo aṭṭhavīsatimo.  
 

(Ekādasamaṃ bhāṇavāraṃ). 
--ooOoo-— 

                                                   
1 phalamadadiṃ - Ma; āluvamadāsahaṃ - Syā.   2 sappabho - Syā. 
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2614. Kể từ khi tôi đã dâng cúng rễ cây āluva trước đây 31 kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của rễ cây āluva.  
2615. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Āluvadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Āluvadāyaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

279. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapuṇḍarīka:  
 

2616. Lúc bấy giờ, đấng Tự Chủ tên Romasa là bậc có sự hành trì tốt 
đẹp. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trắng (đến 
Ngài).  
2617. Kể từ khi tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trắng trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đóa 
hoa sen trắng.  
2618. Bốn (tuệ) phân tích, ―nt― tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

Đại đức trưởng lão Ekapuṇḍarīka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Ekapuṇḍarīka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

280. Ký Sự về Trưởng Lão Taraṇīya:  
 

2619. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cho xây dựng cây cầu ở đường lộ 
lớn gập ghềnh để giúp cho mọi người vượt qua (đoạn đường ấy).  
2620. (Kể từ khi) tôi đã cho xây dựng cây cầu trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây cầu.  
2621. Trước đây 55 kiếp, tôi đã là vị tên Samogadha độc nhất, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
2622. 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 Taraṇīya3 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Taraṇīya là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Vàng, nắm hạt mè, cái hộp, thuốc cao, sự chắp tay, vị có tấm vải bạt, 
giàn hỏa thiêu, rễ cây āluva, một đóa hoa sen trắng, với cây cầu; (tổng 
cộng) có bốn mươi hai câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí.  
 

Phẩm Suvaṇṇabimbohana là phẩm thứ hai mươi tám. 
 

(Tụng phẩm thứ mười một).  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Āluvadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) rễ cây āluva.” 
2 Ekapuṇḍarīka nghĩa là “vị có một (eka) đóa hoa sen trắng (puṇḍarīka).” 
3 Taraṇīya nghĩa là “vị liên quan đến việc vượt qua (taraṇa).” 




