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XXX. CITAKAPŪJAKAVAGGO 
   

291. Citakapūjakattherāpadānaṃ  
 

2671. Ajito nāma nāmena ahosiṃ brāhmaṇo tadā,  
āhutiṃ yiṭṭhukāmo ’haṃ nānāpupphaṃ samānayiṃ.  

 

2672. Jalantaṃ citakaṃ disvā1 sikhino lokabandhuno,  
taṃ ca pupphaṃ samānetvā citake okiriṃ ahaṃ.  

 

2673. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2674. Sattavīse ito kappe sattāsuṃ manujādhipā,  
supajjalitanāmā te cakkavattī mahabbalā.  

 

2675. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Citakapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Citakapūjakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

292. Pupphadhārakattherāpadānaṃ  
 

2676. Vākacīradharo āsiṃ ajinuttaravāsano,  
abhiññāpañcanibbattā2 candassa parimajjako.  

 

2677. Vipassiṃ lokapajjotaṃ disvā abhigataṃ mama,3  
pāricchattakapupphāni dhāresiṃ satthuno ahaṃ.  

 

2678. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhidhārayiṃ,4  
duggatiṃ nābhijānāmi dhāraṇāya idaṃ phalaṃ.  

 

2679. Sattāsītimhito kappe eko āsiṃ mahīpati,  
samantadhāraṇo nāma cakkavattī mahabbalo.  

 

2680. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pupphadhārako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Pupphadhārakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 katvā - PTS.     3 mamaṃ - Ma, Syā, PTS.  
2 nibbatto - Syā.    4 abhipūjayiṃ - Ma.  
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XXX. PHẨM CITAKAPŪJAKA:  
  

291. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka:  
 

2671. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Ajita. Có ý định dâng tặng 
vật hiến cúng, tôi đã thu thập nhiều loại bông hoa.  
 

2672. Sau khi nhìn thấy giàn hỏa thiêu của đấng quyến thuộc thế gian 
Sikhī đang bốc cháy, tôi đã đem số bông hoa ấy lại và đã rải rắc ở giàn 
hỏa thiêu.  
 

2673. (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.  
 

2674. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị thống lãnh loài người (cùng) 
tên Supajjalita ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2675. 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 Citakapūjaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Citakapūjaka là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

292. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphadhāraka:  
 

2676. Tôi đã là vị mang y phục bằng vỏ cây, có y choàng là tấm da dê, có 
năm thắng trí đã được phát sanh, là người chạm đến mặt trăng.  
 

2677. Sau khi nhìn thấy đấng Quang Đăng của thế gian Vipassī đã ngự 
đến chỗ tôi, tôi đã nắm giữ những bông hoa san hô (hình chiếc lọng) 
che cho bậc Đạo Sư.  
 

2678. (Kể từ khi) tôi đã nắm giữ bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc nắm 
giữ.  
 

2679. Trước đây tám mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantadhāraṇa, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2680. 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 Pupphadhāraka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Pupphadhāraka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Citakapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) lễ hỏa táng (citaka).” 
2 Pupphadhāraka nghĩa là “vị nắm giữ (dhāraka) bông hoa (puppha).” 
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293. Chattadāyakattherāpadānaṃ  
 

2681. Putto mama pabbajito kāsāyavasano tadā,  
so ca buddhattaṃ sampatto nibbuto lokapūjito.  

 

2682. Vicinanto sakaṃ puttaṃ agamaṃ pacchato ahaṃ,1  
nibbutassa mahantassa citakaṃ agamāsahaṃ.  

 

2683. Paggayha añjaliṃ tattha vanditvā citakaṃ ahaṃ,  
setacchattañca paggayha āropesiṃ ahaṃ tadā.  

 

2684. Catunavute ito kappe yaṃ chattamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi chattadānassidaṃ phalaṃ.  

 

2685. Pañcavīse ito kappe satta āsuṃ janādhipā,  
mahārahasanāmā te cakkavattī mahabbalā.  

 

2686. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Chattadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Chattadāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

294. Saddasaññakattherāpadānaṃ  
 

2687. Anuggatamhi ādicce panādo2 vipulo ahu,3  
buddhaseṭṭhassa lokamhi pātubhāvo mahesino.  

 

2688. Saddamassosahaṃ4 tattha na ca passāmi taṃ jinaṃ,  
maraṇe ca5 anuppatte buddhasaññamanussariṃ.  

 

2689. Catunavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ6 phalaṃ.  

 

2690. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Saddasaññako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Saddasaññakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.   
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 ārāmaṃ pacchato mamaṃ - Syā.  4 ghosamassosaham - Ma. 
2 pasādo - Syā, PTS.    5 maraṇañca anuppatto - Ma, Syā, PTS.  
3 ahū - PTS.     6 buddhapūjāyidaṃ - Ma, Syā, PTS.  
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293. Ký Sự về Trưởng Lão Chattadāyaka:  
 

2681. Lúc bấy giờ, người con trai của tôi đã xuất gia, có trang phục là y 
ca-sa. Và vị ấy đã đạt được bản thể của vị Phật, đã Niết Bàn, được thế 
gian tôn vinh.  
 

2682. Trong lúc tìm hiểu về (tăm tích) người con trai của mình, tôi đã 
đi lần theo ở phía sau. Tôi đã đi đến giàn hỏa thiêu của con người vĩ đại 
đã được Niết Bàn.  
 

2683. Ở tại nơi ấy, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ giàn hỏa thiêu. Khi 
ấy, tôi đã cầm lấy chiếc lọng trắng và đã dâng lên.  
 

2684. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chiếc lọng trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng chiếc lọng.  
 

2685. Trước đây hai mươi lăm kiếp, bảy vị thống lãnh dân chúng (cùng) 
tên Mahāraha ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2686. 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 Chattadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Chattadāyaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

294. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka:  
 

2687. Khi mặt trời còn chưa mọc lên, đã có tiếng gầm rú dữ dội (báo 
hiệu) sự xuất hiện của đức Phật tối thượng bậc Đại Ẩn Sĩ ở trên thế 
gian.  
  

2688. Tại nơi ấy, tôi đã nghe được tiếng động nhưng tôi không nhìn 
thấy đấng Chiến Thắng ấy. Và khi sự chết đã gần kề, tôi đã nhớ lại sự 
suy tưởng về đức Phật.  
 

2689. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
suy tưởng về đức Phật.  
 

2690. 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 Saddasaññaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Chattadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) chiếc lọng che (chatta).” 
2 Saddasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh (sadda).” 
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295. Gosīsanikkhepakattherāpadānaṃ  
 
2691. Ārāmadvārā nikkhamma gosīsaṃ santhataṃ mayā,  

anubhomi1 sakaṃ kammaṃ pubbakammassidaṃ phalaṃ.  
 
2692. Ājāniyā vātajavā sindhavā sīghavāhanā,  

anubhomi sabbametaṃ gosīsassa idaṃ phalaṃ.  
 
2693. Aho kāraṃ paramakāraṃ sukhette sukataṃ mayā,  

saṅghe katassa kārassa na aññaṃ kalamagghati.  
 
2694. Catunavute ito kappe yaṃ sīsaṃ santhariṃ ahaṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi santharassa idaṃ phalaṃ.  
 
2695. Pañcasattatikappamhi suppatiṭṭhita nāmako,  

eko āsiṃ mahātejo cakkavattī mahabbalo.  
 
2696. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Gosīsanikkhepako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Gosīsanikkhepakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

296. Pādapūjakattherāpadānaṃ  
 
2697. Pabbate himavantamhi ahosiṃ kinnaro tadā,  

addasaṃ virajaṃ buddhaṃ pītaraṃsiṃva2 bhānumaṃ.  
 
2698. Upetaṃ tamahaṃ3 buddhaṃ vipassiṃ lokanāyakaṃ,  

candanaṃ tagarañcāpi pāde osiñcahaṃ tadā.  
 
2699. Ekanavute ito kappe yaṃ pādam4abhipūjayiṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi pāda4pūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
2700. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pādapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Pādapūjakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 anuhomi - PTS.  3 upetopi tadā - Syā; upetaṃ maṃ tadā - PTS. 
2 vītarasmīva - PTS.      4 padaṃ - Syā.  
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295. Ký Sự về Trưởng Lão Gosīsanikkhepaka:  
 

2691. Sau khi rời khỏi cánh cổng của tu viện, tôi đã trải lót xương sọ của 
loài bò (ở con đường lầy lội). Tôi thọ hưởng nghiệp của mình; điều này 
là quả báu của nghiệp quá khứ.  
 

2692. (Tôi có) các loài ngựa dòng Sindhu thuần chủng có tốc độ của gió, 
có các phương tiện di chuyển nhanh chóng, tôi thọ hưởng tất cả (các) 
thứ này; điều này là quả báu của (việc trải lót) xương sọ của loài bò. 
 

2693. Ôi hành động đã khéo được thực hiện bởi tôi ở thửa ruộng tốt là 
hành động tuyệt vời. Việc khác không có giá trị bằng một phần (mười 
sáu) so với hành động đã được thực hiện ở nơi Hội Chúng.  
 

2694. (Kể từ khi) tôi đã trải lót xương sọ của loài bò trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của việc trải lót.  
 

2695. (Trước đây) bảy mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Suppatiṭṭhita, là 
người độc nhất có quyền uy vĩ đại, là đấng Chuyển Luân Vương có oai 
lực lớn lao.  
 

2696. 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 Gosīsanikkhepaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Gosīsanikkhepaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

296. Ký Sự về Trưởng Lão Pādapūjaka:  
 

2697. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sáng màu 
vàng. 
 

2698. Khi đức Phật Vipassī đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy đi đến gần tôi, 
khi ấy tôi đã rải rắc trầm hương và luôn cả cỏ thơm ở bàn chân (Ngài).  
 

2699. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bàn chân ấy trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường ở bàn chân.  
 

2700. 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 Pādapūjaka2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Pādapūjaka là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Gosīsanikkhepaka nghĩa là “vị đặt xuống (nikkhepaka) những cái sọ (sīsa) của loài 
bò (go).” 
2 Pādapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) ở bàn chân (pāda).” 
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297. Desakittakattherāpadānaṃ  
 

2701. Upasāḷhaka1 nāmo ’haṃ ahosiṃ brāhmaṇo tadā,  
kānanaṃ vanamogāḷhaṃ2 lokajeṭṭhaṃ3 narāsabhaṃ.  

 

2702. Disvāna vandiṃ4 pādesu lokāhutipaṭiggahaṃ,  
pasannacittaṃ maṃ ñatvā buddho antaradhāyatha.  

 

2703. Kānanā abhinikkhamma buddhaseṭṭhamanussariṃ,  
taṃ desaṃ kittayitvāna kappaṃ saggamhi modahaṃ.  

 

2704. Dvenavute ito kappe yaṃ desamabhikittayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi kittanāya idaṃ phalaṃ.  

 

2705. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Desakittako5 thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Desakittakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

298. Saraṇagamaniyatherāpadānaṃ  
 

2706. Pabbate himavantamhi ahosiṃ luddako ahaṃ,  
vipassiṃ addasaṃ buddhaṃ lokajeṭṭhaṃ narāsabhaṃ.  

 

2707. Upāsitvāna sambuddhaṃ veyyāvaccamakāsahaṃ,  
saraṇañca upāgacchiṃ dipadindassa tādino.  

 

2708. Ekanavute ito kappe saraṇaṃ yamagacchahaṃ,6  
duggatiṃ nābhijānāmi saraṇagamanapphalaṃ.7  

 

2709. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Saraṇagamaniyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Saraṇagamaniyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.   
 

--ooOoo-- 
 

299. Ambapiṇḍiyattherāpadānaṃ  
 

2710. Romaso nāma nāmena dānavo iti vissuto,  
ambapiṇḍī mayā dinnā8 vipassissa mahesino.  

 

2711. Ekanavute ito kappe yamambamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi ambadānassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 Upasālaka - Ma, PTS; Upasālhaka - Syā.  6 saraṇaṃ upagacchahaṃ - Ma;  
2 vanamogayha - Syā.        saraṇaṃ yamagacchahaṃ - Syā.  
3 lokanāthaṃ - Syā.     7 saraṇāgamanapphalaṃ - Ma, PTS;  
4 vandi - Syā.         saraṇāya idaṃ phalaṃ - Syā. 
5 Desakittiko - Syā; Desakittiya - PTS.   8 ambapiṇḍo mayā dinno - Syā.  
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297. Ký Sự về Trưởng Lão Desakittaka:  
 

2701. 2702. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Upasāḷhaka. Sau khi 
nhìn thấy bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, đi sâu 
vào khu rừng rậm, tôi đã đảnh lễ vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế 
gian ở hai bàn chân. Biết được tôi có tâm đã được tịnh tín, đức Phật đã 
biến mất.  
 

2703. Sau khi lìa khỏi khu rừng rậm, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối 
thượng. Sau khi tán dương khu vực ấy, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 
kiếp.  
 

2704. (Kể từ khi) tôi đã tán dương khu vực ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán 
dương.  
 

2705. 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 Desakittaka1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Desakittaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

298. Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya:  
 

2706. Tôi đã là người thợ săn ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Tôi đã nhìn thấy 
đức Phật Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu.  
 

2707. Sau khi đi đến gặp bậc Toàn Giác, tôi đã làm công việc phục vụ. 
Và tôi đã đi đến nương nhờ đối với bậc Chúa Tể của loài người như thế 
ấy.  
 

2708. (Kể từ khi) tôi đã đi đến nương nhờ trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đi 
đến nương nhờ.  
 

2709. 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 Saraṇagamaniya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Saraṇagamaniya là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

299. Ký Sự về Trưởng Lão Ambapiṇḍiya:  
 

2710. (Tôi đã là) người khổng lồ được nổi tiếng với tên là Romasa. Tôi 
đã dâng cúng một chùm trái xoài đến bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassī.  
 

2711. Kể từ khi tôi đã dâng cúng xoài trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
trái xoài.  
                                                   
1 Desakittaka nghĩa là “vị tán dương (kittaka) khu vực (desa).” 
2 Saraṇagamaniya nghĩa là “vị liên quan việc đi đến (gamana) nương nhờ (saraṇa), 
tức là đã quy y.” 
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2712. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ambapiṇḍiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ambapiṇḍiyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

300. Anusaṃsāvakattherāpadānaṃ  
 

2713. Piṇḍāya caramānāhaṃ vipassiṃ addasaṃ jinaṃ,  
uḷuṅkabhikkhaṃ1 pādāsiṃ2 dipadindassa tādino.  

 

2714. Pasannacitto sumano abhivādesahaṃ tadā,  
anusaṃsāvayiṃ buddhaṃ uttamatthassa pattiyā.  

 

2715. Ekanavute ito kappe anusaṃsāvayiṃ ahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi anusaṃsāvanāphalaṃ.  

 

2716. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Anusaṃsāvako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Anusaṃsāvakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Citakaṃ pārichatto ca saddagosīsasantharaṃ,  
padaṃ padesaṃ saraṇaṃ ambo saṃsāvako pi ca,  
sattāḷīsa gāthāyo gaṇitāyo vibhāvihi.  

 
Citakapūjakavaggo tiṃsatimo.  

 

--ooOoo-- 
 

Atha vagguddānaṃ:  
 

Kaṇikāro hatthidado ālambaṇudakāsanaṃ,  
tuvaraṃ thomako ceva ukkhepaṃ sīsupadhānaṃ.  
Paṇṇado citapūjī ca gāthāyo ceva sabbaso  
cattāri ca satānīha ekapaññāsameva ca.  
Pañcavīsasatā sabbā dvāsattati taduttari,  
tisataṃ apadānānaṃ3 gaṇitā atthadassihi.  
 

Tatiyaṃ satakaṃ4 samattaṃ. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 uḷuṅgabhikkhaṃ - Ma.    3 tiṃsa satānam padānaṃ - Syā.  
2 adāsiṃ - Syā.      4 kaṇikāravaggadasakaṃ - Ma. 
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2712. 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 Ambapiṇḍiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Ambapiṇḍiya là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

300. Ký Sự về Trưởng Lão Anusaṃsāvaka:  
 

2713. Tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng Vipassī đang đi khất thực. Tôi 
đã dâng lên một vá thức ăn đến đấng Chúa Tể của loài người như thế 
ấy.  
 

2714. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, khi ấy tôi đã đảnh lễ và tôi đã 
ngợi ca đức Phật nhằm đạt đến mục đích tối thượng.  
 

2715. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca (đức Phật) trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ngợi 
ca (đức Phật).  
 

2716. 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 Anusaṃsāvaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Anusaṃsāvaka là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Giàn hỏa thiêu, bông hoa san hô, chiếc lọng (trắng), tiếng động, việc 
trải lót xương sọ của loài bò, (vị đảnh lễ) bàn chân, (vị tán dương) khu 
vực, sự nương nhờ, trái xoài, và luôn cả vị ngợi ca (đức Phật); (tổng 
cộng) có bốn mươi bảy câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí.  
  

Phẩm Citakapūjaka là phẩm thứ ba mươi.  
 

--ooOoo-- 
 

Giờ là phần tóm lược của các phẩm: 
 

Bông hoa kaṇikāra, vị cúng dường voi, vật tựa (lưng), chỗ ngồi và nước, 
hạt tuvara nướng, vị tán dương, và luôn cả việc thảy lên (không trung), 
gối kê đầu, vị dâng cúng lá cây, và vị cúng dường lễ hỏa táng; toàn bộ 
các câu kệ ở đây là bốn trăm năm mươi mốt câu.  
 

Tất cả gồm có hai ngàn năm trăm và bảy mươi hai câu thêm vào đó nữa. 
(Tổng cộng) có ba trăm ký sự đã được tính đếm bởi các vị nhìn thấy sự 
lợi ích.  

Nhóm “Một Trăm” thứ ba được đầy đủ. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Ambapiṇḍiya nghĩa là “vị liên quan đến chùm (piṇḍa) xoài (amba).” 
2 Anusaṃsāvaka nghĩa là “vị ngợi ca (anusaṃsāvaka) đức Phật.” 




