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XXXIII. UMMĀPUPPHIYAVAGGO 
   

321. Ummāpupphiyattherāpadānaṃ  
 

2825. Samāhitaṃ samāpannaṃ siddhatthamaparājitaṃ,  
samādhinā upaviṭṭhaṃ addasāhaṃ1 naruttamaṃ.  

 

2826. Ummāpupphaṃ2 gahetvāna buddhassa abhiropayiṃ,3  
sabbe pupphā ekasīsā uddhavaṇṭā4 adhomukhā.  

 

2827. Sucittā viya tiṭṭhante ākāse pupphasanthare,5  
tena cittappasādena tusitaṃ upapajjahaṃ.  

 

2828. Catunavute ito6 kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2829. Pañcapaññāsito kappe eko āsiṃ7 mahīpati,  
samantacchadano nāma cakkavattī mahabbalo.  

 

2830. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ummāpupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Ummāpupphiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

322. Pulinapūjakattherāpadānaṃ  
 

2831. Kakudhaṃ vilasantaṃva nisabhājāniyaṃ yathā,  
osadhiṃva8 virocantaṃ obhāsantaṃ9 nārāsabhaṃ.  

 

2832. Añjaliṃ paggahetvāna avandiṃ satthuno ahaṃ,  
satthāraṃ parivaṇṇesiṃ sakakammena tosito.10 

 

2833. Susuddhaṃ pulinaṃ gayha11 gatamagge samokiriṃ,  
ucchaṅgena gahetvāna vipassissa mahesino.  

 

2834. Tato upaḍḍhapulinaṃ vippasannena cetasā,  
divāvihāre osiñciṃ dipadindassa tādino.  

 

2835. Ekanavute ito kappe pulinaṃ yamasiñcahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi pulinassa idaṃ phalaṃ.  

 

2836. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pulinapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Pulinapūjakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 addasāsiṃ - Syā.  5 pupphasantharā - Ma, Syā, PTS.       9 obhāsentaṃ - PTS.  
2 umāpupphaṃ  - Ma.  6 catunnavutito - Ma.           10 tosayiṃ - Ma, Syā. 
3 abhipūjayiṃ - Syā.  7 āsi - Syā, PTS.            11 gayhaṃ - Syā.  
4 uddhaṃvaṇṭā - Ma.   8 osadhīva - Syā, PTS.   
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XXXIII. PHẨM UMMĀPUPPHIYA: 
  

321. Ký Sự về Trưởng Lão Ummāpupphiya:  
 

2825. Tôi đã nhìn thấy đấng Tối Thượng Nhân, bậc không bị đánh bại 
Siddhattha đã được định tĩnh, đã được đạt đến, và đã nhập vào thiền 
định.  
2826. Tôi đã cầm lấy bông hoa ummā và đã dâng lên đức Phật. Tất cả 
các bông hoa có đầu quay về một hướng, có cuống hoa ở phía trên, có 
miệng hoa ở phía dưới.  
 

2827. Trong khi ngự ở trên không trung, chúng có nhiều màu sắc tợ 
như chiếc thảm bông hoa. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên 
cõi trời Đẩu Suất.  
2828. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường 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.  
 

2829. Trước đây năm mươi lăm kiếp, tôi đã vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantacchadana, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2830. 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 Ummāpupphiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Ummāpupphiya là phần thứ nhất. 
--ooOoo-- 

 

322. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinapūjaka:  
 

2831. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Nhân Ngưu đang chiếu sáng, trông tợ 
như cây kakudha đang chói sáng, giống như con bò mộng thuần chủng, 
tợ như vì sao osadhī đang tỏa rạng.  
2832. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ đấng Đạo Sư. Được hoan hỷ với 
việc làm của bản thân, tôi đã ngợi ca đấng Đạo Sư.  
 

2833. Sau khi nhặt lấy cát vô cùng trong sạch và túm lại bằng vạt váy, 
tôi đã rải rắc ở con đường đã đi qua của bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassī.  
 

2834. Sau đó, với tâm ý trong sạch tôi đã rải xuống một nửa số cát ở 
chỗ nghỉ ngơi ban ngày của bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy.  
 

2835. (Kể từ khi) tôi đã rải xuống số cát trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cát.  
 

2836. 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 Pulinapūjaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Pulinapūjaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Ummāpupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) ummā.” 
2 Pulinapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) cát (pulina).” 
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323. Hāsajanakattherāpadānaṃ  
 

2837. Dumagge paṃsukūlakaṃ1 laggaṃ disvāna satthuno,  
añjalimpaggahetvāna bhiyyo uccāritaṃ mayā.  

 

2838. Dūrato patidisvāna2 hāso me udapajjatha,3  
añjalimpaggahetvāna bhiyyo cittaṃ pasādayiṃ.  

 

2839. Ekanavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.  

 

2840. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Hāsajanako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Hāsajanakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

324. Yaññasāmikattherāpadānaṃ  
 

2841. Jātiyā sattavassohaṃ ahosiṃ mantapāragū,  
kulavaṃsaṃ4 adhāresiṃ yañño ussāhito5 mayā.  

 

2842. Cullāsītisahassāni pasū haññanti me tadā,  
sārathambhupanītāni6 yaññatthāya upaṭṭhitā.  

 

2843. Ukkāmukhapahaṭṭhova khadiraṅgārasannibho,  
udayantova suriyo puṇṇamāseva7 candimā.  

 

2844. Siddhattho sabbasiddhattho tilokamahito hito,  
upagantvāna sambuddho idaṃ vacanamabravi:  

 

2845. “Ahiṃsā sabbapāṇānaṃ kumāra mama ruccati,  
theyyā ca aticārā ca majjapānā ca ārati.  

 

2846. Rati ca samacariyāya bāhusaccaṃ kataññutā,  
diṭṭhe dhamme parattha ca ete dhammā8 pasaṃsiyā.  

 

2847. Ete dhamme bhāvayitvā sabbasattahite rato,  
buddhe cittaṃ pasādetvā bhāvehi maggamuttamaṃ.”  

 

2848. Idaṃ vatvāna sabbaññū lokajeṭṭho narāsabho,  
mamevamanusāsitvā vehāsamuggato gato.  

 

2849. Pubbe cittaṃ visodhetvā pacchā cittaṃ pasādayiṃ,  
tena cittappasādena tusitaṃ upapajjahaṃ.  

                                                   
1 paṃsukūlikaṃ - Syā, PTS.   5 ussāpito - Syā.  
2 pana disvāna - Ma.    6 sārasmiṃ hi upanītāni - Syā, PTS.  
3 upapajjatha - Syā, PTS, Sī Mu.  7 puṇṇamāyeva - Ma, Syā.   
4 kulavattaṃ - Ma.   8 dhammā ete - Ma, Syā, PTS. 
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323. Ký Sự về Trưởng Lão Hāsajanaka:  
 

2837. Sau khi nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, tôi đã chắp tay lên và đã nâng tấm y lên cao hơn 
nữa.  
 

2838. Sau khi nhìn lại từ đàng xa, nụ cười đã sanh khởi đến tôi. Sau khi 
chắp tay lên, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín hơn nữa.  
 

2839. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng 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.  
 

2840. 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 Hāsajanaka1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Hāsajanaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

324. Ký Sự về Trưởng Lão Yaññasāmika:  
 

2841. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã là người thông thạo về 
chú thuật. Tôi đã duy trì truyền thống gia tộc, sự tế lễ đã được tôi 
khuyến khích.  
 

2842. Khi ấy, tám mươi bốn ngàn con thú bị giết chết bởi tôi. Chúng đã 
bị đưa lại ở cột trụ bằng lõi cây và được sẵn sàng cho mục đích tế lễ.  
 

2843. (Đức Phật) trông tợ thỏi vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là 
than gỗ khadira cháy rực, tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như mặt 
trăng vào ngày rằm.  
 

2844. Đấng Toàn Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả phận sự, bậc 
đem lại phúc lợi được tôn kính bởi tam giới, đã đi đến gần và đã nói lời 
nói này:  
 

2845. “Này người trai trẻ, việc không hãm hại sanh mạng của mọi 
loài, sự xa lánh việc trộm cắp, việc gian dâm, và việc uống chất say 
khiến Ta được hoan hỷ.  
 

2846. Và sự thích thú trong sở hành bình lặng, sự hiểu rộng, lòng biết 
ơn, các pháp này nên được ca ngợi ở thế giới này và thế giới khác.  
 

2847. Sau khi làm phát triển những pháp này, được vui thích về sự lợi 
ích đối với tất cả chúng sanh, sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức 
Phật, hãy tu tập Đạo Lộ tối thượng.”  
 

2848. Sau khi đã nói lời này, sau khi đã chỉ dạy tôi như thế, đấng Toàn 
Tri, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đã bay lên 
không trung và ra đi.  
 

2849. Tôi đã làm cho tâm được trong sạch trước, và sau đó đã làm cho 
tâm được tịnh tín. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi trời 
Đẩu Suất.  
                                                   
1 Hāsajanaka nghĩa là “vị làm sanh khởi (janaka) nụ cười (hāsa).” 
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2850. Catunavute ito kappe yadā cittaṃ pasādayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.  

 

2851. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Yaññasāmiko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Yaññasāmikattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

325. Nimittasaññakattherāpadānaṃ  
 

2852. Candabhāgānadītīre vasāmi assame ahaṃ,  
suvaṇṇamigamaddakkhiṃ carantaṃ vipine1 ahaṃ.  

 

2853. Mige cittaṃ pasādetvā lokajeṭṭhamanussariṃ,  
tena cittappasādena aññe buddhe anussariṃ.  

 

2854. Abbhatītā ca ye buddhā vattamānā anāgatā,2  
evameva virocanti migarājāva te tayo.3  

 

2855. Catunavute ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhasaññāyidaṃ phalaṃ.  

 

2856. Sattavīse ito kappe eko āsiṃ4 mahīpati,  
araññasatto nāmena cakkavattī mahabbalo.  

 

2857. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Nimittasaññako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Nimittasaññakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

326. Annasaṃsāvakattherāpadānaṃ  
 

2858. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ gacchantaṃ antarāpaṇe,  
kañcanagghiyasaṅkāsaṃ battiṃsavaralakkhaṇaṃ.  

 

2859. Siddhatthaṃ sabbasiddhatthaṃ anejam5aparājitaṃ,  
sambuddhaṃ atināmetvā bhojayiṃ taṃ mahāmuniṃ.  

 

2860. Muni kāruṇiko loke obhāsayi mamaṃ tadā,  
buddhe cittaṃ pasādetvā kappaṃ saggamhi modahaṃ.  

                                                   
1 vivane - Syā.    3 cetaso - PTS.  
2 tathāgatā - PTS.   4 āsi - Syā, PTS.   5 aneñjaṃ - Syā.  
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2850. (Kể từ khi) tôi đã làm cho tâm được tịnh tín 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.  
 

2851. 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 Yaññasāmika1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Yaññasāmika là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

325. Ký Sự về Trưởng Lão Nimittasaññaka:  
 

2852. Tôi sống ở khu ẩn cư tại bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn thấy 
con nai màu vàng chói đang bước đi ở trong khu rừng.  
 

2853. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở con nai, tôi đã tưởng nhớ 
đến đấng Trưởng Thượng của thế gian. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, 
tôi đã tưởng nhớ đến các vị Phật khác.  
 

2854. Chư Phật nào thuộc thời quá khứ xa xăm, hiện tại, và vị lai, ba 
(thời) chư Phật ấy chói sáng như thế ấy tợ như con nai chúa.  
 

2855. 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.  
 

2856. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Araññasatta, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.  
 

2857. 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 Nimittasaññaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Nimittasaññaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

326. Ký Sự về Trưởng Lão Annasaṃsāvaka:  
 

2858. Bậc Toàn Giác (Siddhattha), có màu da vàng chói tợ như cây cột 
trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ.  
 

2859. Tôi đã rước bậc Toàn Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả 
phận sự, bậc không còn dục vọng, vị không bị đánh bại, và tôi đã chăm 
lo bữa ăn đến bậc Đại Hiền Trí ấy.  
 

2860. Khi ấy, bậc Hiền Trí, đấng Bi Mẫn ở thế gian đã chiếu sáng đến 
tôi. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã sướng vui ở cõi 
trời một kiếp.  
                                                   
1 Yaññasāmika nghĩa là “vị làm chủ (sāmika) lễ cúng tế (yañña).” 
2 Nimittasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về hiện tướng (nimitta).” 
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2861. Catunavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi bhikkhādānassidaṃ phalaṃ.  

 

2862. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Annasaṃsāvako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Annasaṃsāvakattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

327. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ  
 

2863. Yadā devo devakāyā cavati1 āyusaṅkhayā,  
tayo saddā niccharanti devānaṃ anumodataṃ.  

 

2864. “Ito bho sugatiṃ gaccha manussānaṃ sahavyataṃ,  
manussabhūto saddhamme labha saddhamanuttaraṃ.  

 

2865. Sā te saddhā niviṭṭhassa mūlajātā patiṭṭhitā,  
yāvajīvaṃ asaṃhīrā saddhamme suppavedite.”  

 

2866. “Kāyena kusalaṃ katvā vācāya kusalaṃ bahuṃ,  
manasā kusalaṃ katvā abyāpajjaṃ nirūpadhiṃ.  

 

2867. Tato opadhikaṃ puññaṃ katvā dānena taṃ bahuṃ,  
aññepi macce2 saddhamme brahmacariye nivesaya.”  

 

2868. Imāya anukampāya devā devaṃ yadā viduṃ,3  
cavantaṃ anumodanti “Ehi devapuraṃ puna.”4  

 

2869. Saṃvego me5 tadā āsi6 devasaṅghe samāgate,                                     
“Kiṃ su7 nāma ahaṃ yoniṃ gamissāmi ito cuto.”  

 

2870. Mama saṃvegamaññāya samaṇo bhāvitindriyo,  
mamuddharitukāmo so āgacchi mama santike.  

 

2871. Sumano nāma nāmena padumuttarasāvako,  
atthadhammānusāsitvā saṃvejesi mamaṃ tadā.  

 

(Dvādasamaṃ bhāṇavāraṃ).  
 

2872. Tassāhaṃ vacanaṃ sutvā buddhe cittaṃ pasādayiṃ,  
taṃ vīramabhivādetvā8 tattha kālakato ahaṃ.  

                                                   
1 cavate - Syā.     5 saṃviggohaṃ - Syā; saṃviggo ’mhi - PTS. 
2 aññe nicc’ eva - PTS.    6 āsiṃ - Syā, PTS.  
3 yadā vidū - Ma; yathā vidū - Syā.  7 kaṃ su - Ma, Syā.  
4 deva punappunaṃ - Ma, Syā.   8 dhīraṃ abhivādetvā - Ma, Syā. 
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2861. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng vật thực.  
 

2862. 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 Annasaṃsāvaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

 

Ký sự về trưởng lão Annasaṃsāvaka là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

327. Ký Sự về Trưởng Lão Nigguṇḍipupphiya:  
 

2863. 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:  
 

2864. “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.  
 

2865. 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.”  
 

2866. “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.  
 

2867. 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.”  
 

2868. Do lòng thương tưởng này, chư Thiên khi đã biết vị thiên nhân 
đang mệnh chung, thường nói lời tùy hỷ rằng: “Hãy trở lại thành phố 
chư Thiên lần nữa.”  
 

2869. 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?” 
 

2870. 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, đã đi đến gặp tôi.  
 

2871. 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.  

 

(Tụng phẩm thứ mười hai). 
 

2872. 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.  

                                                   
1 Annasaṃsāvaka nghĩa là “vị ngợi ca (saṃsāvaka) về việc dâng cúng vật thực 
(anna).” 
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2873. Upapajjisaṃ1 tattheva sukkamūlena codito,  
vasanto mātukucchimhi puna dhārisa2 mātuyā.  

 
2874. Tamhā kāyā cavitvāna tidase upapajjahaṃ,  

etthantare na passāmi domanassamahaṃ tadā.  
 
2875. Tāvatiṃsā cavitvāna mātukucchiṃ samokkamiṃ,3  

nikkhamitvāna kucchimhā kaṇhasukkamajānahaṃ.  
 
2876. Jātiyā sattavassova4 ārāmaṃ pāvisiṃ ahaṃ,  

gotamassa bhagavato sakyaputtassa tādino.  
 
2877. Vitthārite5 pāvacane bāhujaññamhi sāsane,  

addasaṃ sāsanakare6 bhikkhavo tattha satthuno.  
 
2878. Sāvatthi nāma nagaraṃ rājā tatthāsi kosalo,  

rathena nāgayuttena upesi bodhimuttamaṃ.  
 
2879. Tassāhaṃ nāgaṃ disvāna pubbakammamanussariṃ,  

añjaliṃ paggahetvāna samayaṃ agamāsahaṃ.  
 
2880. Jātiyā sattavassova4 pabbajiṃ anagāriyaṃ,  

yo so buddhaṃ upaṭṭhāsi ānando nāma sāvako.  
 
2881. Gatimā dhitimā ceva satimā ca bahussuto,  

rañño cittaṃ pasādento niyyādesi mahājuti.  
 
2882. Tassāhaṃ dhammaṃ sutvāna pubbakammamanussariṃ,  

tattheva ṭhitako santo arahattamapāpuṇiṃ.  
 
2883. Ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā sire katvāna añjaliṃ,  

sambuddhamabhivādetvā imaṃ vācamudīrayiṃ:  
 
2884. Padumuttarabuddhassa dipadindassa satthuno,7  

nigguṇḍipupphaṃ paggayha sīhāsane ṭhapesahaṃ.  
 
2885. Tena kammena dipadinda lokajeṭṭha narāsabha,  

pattomhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.  

                                                   
1 upapajjiṃ sa - Ma, Syā; upapajjissaṃ - PTS. 
2 dhāreti - Ma; dhāretu - Syā, PTS.   5 vithārike - Ma, Syā; vithārake - PTS. 
3 samokkamaṃ - PTS.    6 sāsanaṃ kāre - Syā; sāsanakāre - PTS.  
4 jātiyā sattavassena - Syā, PTS.  7 tādino - Syā.   
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2873. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã được sanh ra ở 
chính tại nơi ấy. Trong khi sống ở trong bụng mẹ, tôi đã được người mẹ 
cưu mang lần nữa.  
 
2874. Sau khi mệnh chung từ thân ấy, tôi đã được sanh về thế giới chư 
Thiên. Khi ấy, tôi không nhận thấy tâm ưu phiền trong khoảng thời 
gian ấy.  
 
2875. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đạo Lợi, tôi đã hạ sanh vào bụng 
mẹ. Sau khi ra khỏi bụng mẹ, tôi đã biết được (nghiệp) đen lẫn trắng.  
 
2876. Chỉ mới bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã đi vào tu viện của đức 
Thế Tôn Gotama, người con trai của dòng Sakya như thế ấy.  
 
2877. Khi Phật Ngôn đã được lan rộng, khi Giáo Pháp đã được nhiều 
người hiểu biết, tôi đã nhìn thấy ở tại nơi ấy những vị thực hành Giáo 
Pháp, những vị tỳ khưu của bậc Đạo Sư.  
 
2878. Có thành phố tên là Sāvatthī, đức vua Kosala ngự ở tại nơi ấy. 
Đức vua đã đi đến cội Bồ Đề tối thượng bằng chiếc xe được kéo bằng 
voi.  
 
2879. Sau khi nhìn thấy con voi của đức vua, tôi đã tưởng nhớ lại 
nghiệp quá khứ. Tôi đã chắp tay lên và đã đi đến cuộc hội họp.  
 
2880. Chỉ mới bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Vị Thinh Văn tên Ānanda đã hầu cận đức Phật.  
 
2881. (Là người) có hành vi hoàn hảo, lại có nghị lực, có niệm, và nghe 
nhiều, trong khi làm tâm của đức vua được tịnh tín, vị có sự chói sáng 
rực rỡ đã truyền đạt lại (Giáo Pháp).  
 
2882. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, tôi đã tưởng nhớ lại 
nghiệp quá khứ. Trong khi là người đứng ở ngay tại chỗ ấy, tôi đã thành 
tựu phẩm vị A-la-hán.  
 
2883. Sau khi khoác y một bên vai, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 
đảnh lễ đấng Toàn Giác, tôi đã thốt lên lời kệ này:  
 
2884. Tôi đã nâng lên bông hoa nigguṇḍī rồi đã đặt xuống ở bảo tọa sư 
tử của đức Phật Padumuttara, đấng Chúa Tể của loài người, bậc Đạo Sư.  
 
2885. “Bạch đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, đấng Nhân Ngưu, nhờ vào nghiệp ấy con đã từ bỏ sự hơn 
thua và đã đạt được vị thế Bất Động.”  
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2886. Pañcavīsasahassamhi kappānaṃ manujādhipā,  
abbudanirabbudāni aṭṭh’ aṭṭh’ āsiṃsu khattiyā.  

 

2887. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Nigguṇḍipupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Nigguṇḍipupphiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

328. Sumanāveliyattherāpadānaṃ  
 

2888. Vessabhussa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,  
sabbe janā samāgamma mahāpūjaṃ karonti te.  

 

2889. Sudhāya piṇḍaṃ katvāna āvelaṃ sumanāyahaṃ,  
sīhāsanassa purato abhiropesahaṃ tadā.  

 

2890. Sabbe janā samāgamma pekkhanti pupphamuttamaṃ,  
ken’ idaṃ pūjitaṃ pupphaṃ buddhaseṭṭhassa tādino.  

 

2891. Tena cittappasādena nimmāṇaṃ upapajjahaṃ,  
anubhosiṃ1 sakaṃ kammaṃ pubbe sukatamattano.  

 

2892. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,  
sabbesānaṃ piyo homi pupphapūjāy’ idaṃ phalaṃ.  

 

2893. Nābhijānāmi kāyena vācāya uda cetasā,  
saṃyatānaṃ tapassīnaṃ kataṃ akkositaṃ2 mayā. 

 

2894. Tena sucaritenāhaṃ cittassa paṇidhīhi ca,  
sabbesaṃ pūjito homi anakkosass’ idaṃ phalaṃ.  

 

2895. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.3  

 

2896. Ito ekādase kappe sahassāro ’si khattiyo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2897. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sumanāveliyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Sumanāveliyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 anubhomi - Ma, Syā.    3 Esā gāthā ‘Ma’ potthake natthi. 
2 upaṭṭhāhitaṃ - Syā; uṭṭhāhitaṃ - PTS.   
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2886. Trong hai mươi lăm ngàn kiếp, các bậc thống lãnh loài người (ở 
mỗi kiếp) đã là từng nhóm tám vị Sát-đế-lỵ có tuổi thọ dài, rất dài.1  
2887. 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 Nigguṇḍipupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Nigguṇḍipupphiya là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

328. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanāveliya:  
 

2888. Sau khi cùng nhau đi đến, tất cả dân chúng tiến hành việc cúng 
dường trọng thể đến đức Thế Tôn Vessabhū, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian như thế ấy.  
2889. Khi ấy, tôi đã thực hiện một khối vôi bột cùng với vòng hoa đội 
đầu bằng bông hoa nhài, và tôi đã dâng lên ở phía trước bảo tọa sư tử.  
2890. Tất cả dân chúng sau khi cùng nhau đi đến nhìn thấy bông hoa 
tối thượng (nói rằng): “Người nào đã cúng dường bông hoa này đến 
đức Phật tối thượng như thế ấy?”  
2891. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa Lạc Thiên. 
Tôi thọ hưởng nghiệp của mình đã khéo được thực hiện bởi bản thân 
trong thời quá khứ.  
2892. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi đều là đối tượng yêu quý của tất cả; điều này là quả báu của 
việc cúng dường bông hoa.  
2893. Tôi không biết đến sự phỉ báng (nào) đã được thực hiện bởi tôi 
bằng thân, bằng lời nói, hay bằng ý đối với các vị đạo sĩ khổ hạnh, 
những vị đã chế ngự bản thân.  
2894. Do việc ấy đã được thực hành tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tâm, tôi là đối tượng được cúng dường của tất cả; điều này là quả báu 
của việc không phỉ báng.  
2895. (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.  
2896. Trước đây mười một kiếp, vị Sát-đế-lỵ tên Sahassāra đã là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
2897. 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 Sumanāveliya3 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Sumanāveliya là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 abbuda là số 1 thêm vào 56 số không, nirabbuda là số 1 thêm vào 63 số không (ND).  
2 Nigguṇḍipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) nigguṇḍi.” 
3 Sumanāveliya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (āveli) bằng hoa nhài 
(sumana).” 
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329. Pupphachattiyattherāpadānaṃ  
 

2898. Siddhatthassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,  
saccaṃ pakāsayantassa nibbāpentassa pāṇino.  

 

2899. Jalajaṃ āharitvāna satapattaṃ manoramaṃ,  
pupphassa chattaṃ katvāna buddhassa abhiropayiṃ.  

 

2900. Siddhattho ca lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
bhikkhusaṅghe ṭhito satthā imaṃ gāthaṃ1 abhāsatha:  

 

2901. “Yo me cittaṃ pasādetvā pupphachattaṃ adhārayi,2 
tena cittappasādena duggatiṃ so na gacchati.”  

 

2902. Idaṃ vatvāna sambuddho siddhattho lokanāyako,  
uyyojetvāna parisaṃ vehāsaṃ nabhamuggami.  

 

2903. Vuṭṭhite3 naradevamhi setacchattampi vuṭṭhahi,  
purato buddhaseṭṭhassa gacchati chattamuttamaṃ.  

 

2904. Catunavute ito kappe yaṃ chattamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi pupphachattass’ idaṃ phalaṃ.  

 

2905. Catusattatikappamhi aṭṭha jalasikhā ahū,4  
sattaratanasampannā cakkavattī mahabbalā.  

 

2906. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pupphachattiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Pupphachattiyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

330. Saparivārachattadāyakattherāpadānaṃ  
 

2907. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
ākāse jalavuṭṭhīva vassati5 dhammavuṭṭhiyā.  

 

2908. Tamaddasāsiṃ sambuddhaṃ desentaṃ amataṃ padaṃ,  
sakaṃ cittaṃ pasādetvā agamāsiṃ sakaṃ gharaṃ.  

 

2909. Chattaṃ alaṅkataṃ gayha upagacchiṃ naruttamaṃ,  
haṭṭho haṭṭhena cittena ākāse ukkhipiṃ ahaṃ.  

 

2910. Susaṅgahitayānaṃva dantova sāvakuttamo,  
upagantvāna sambuddhaṃ matthake sampatiṭṭhahi.  

 

2911. Anukampako kāruṇiko buddho lokagganāyako,  
bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha:  

                                                   
1 imā gāthā - Ma, Sī Mu.    3 uṭṭhite - Syā.   
2 adhārayiṃ - Ma; adhārayi - Syā;   4 ahu - Syā, ahuṃ - PTS.  
   akārayi - PTS, Sī Mu.    5 vassate - Ma.  
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329. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachattiya:  
 

2898. (Trong lúc) đức Thế Tôn Siddhattha bậc Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy đang công bố về Sự Thật, đang giúp cho các sanh linh 
thành tựu Niết Bàn.  
2899. (Khi ấy) tôi đã mang lại bông hoa sen mọc ở trong nước, làm 
thích ý. Sau khi thực hiện chiếc lọng che bằng bông hoa, tôi đã dâng lên 
đức Phật.  
2900. Bậc Hiểu Biết Thế Gian Siddhattha, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đấng Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên lời kệ này: 
2901. “Người nào sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở Ta đã nắm giữ 
chiếc lọng che bằng bông hoa, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, người ấy 
không đi đến chốn khổ đau.” 
2902. Nói xong lời này, bậc Toàn Giác đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sid-
dhattha đã giải tán hội chúng rồi đã bay lên khoảng không ở bầu trời.  
2903. Khi vị Trời của nhân loại đứng dậy, chiếc lọng che màu trắng 
cũng đã vươn lên. Chiếc lọng che tối thượng di chuyển ở phía trước đức 
Phật tối thượng.  
2904. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chiếc lọng che trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
chiếc lọng bằng bông hoa.  
2905. Vào kiếp thứ 74, tám vị (cùng) tên Jalasikha đã là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.  
2906. 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 Pupphachattiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

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

330. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivārachattadāyaka:  
 

2907. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, làm mưa cơn mưa Giáo Pháp, tợ như nước mưa tuôn ở bầu trời.  
2908. Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác ấy đang thuyết giảng về vị thế Bất 
Tử. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi về nhà của 
mình.  
2909. Tôi đã cầm lấy chiếc lọng che đã được tô điểm, và đã đi đến gặp 
bậc Tối Thượng Nhân. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã 
ném (chiếc lọng) lên không trung.  
2910. Tợ như chiếc xe kéo đã được khéo điều khiển, tợ như vị đứng đầu 
các bậc Thinh Văn đã được huấn luyện, (chiếc lọng che) đã tiến đến gần 
đấng Toàn Giác và đã đứng yên ở trên đỉnh đầu.  
2911. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao 
cả của thế gian đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những 
lời kệ này: 
                                                   
1 Pupphachattiya nghĩa là “vị liên quan đến chiếc lọng che (chatta) bằng bông hoa.” 
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2912. “Yena chattamidaṃ dinnaṃ alaṅkataṃ manoramaṃ,  
tena cittappasādena duggatiṃ so na gacchati.  

 

2913. Sattakkhattuñca devesu devarajjaṃ karissati,  
battiṃsakkhattuṃ rājā ca1 cakkavattī bhavissati.  

 

2914. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo,  
gotamo nāma nāmena2 satthā loke bhavissati.  

 

2915. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito,  
sabbāsave pariññāya nibbāyissat’ anāsavo.”  

 

2916. Buddhassa giramaññāya vācāsabhimudīritaṃ,  
pasannacitto sumano bhiyyo hāsaṃ janesahaṃ.  

 

2917. Jahitvā mānusiṃ yoniṃ devayoniṃ3 samajjhagaṃ,  
vimānamuttamaṃ mayhaṃ abbhuggataṃ manoramaṃ.  

 

2918. Vimānā nikkhamantassa setacchattaṃ dharīyati,  
tadā saññaṃ paṭilabhiṃ4 pubbakammass’ idaṃ phalaṃ.  

 

2919. Devalokā cavitvāna manussattañca āgamiṃ,  
chattiṃsakkhattuṃ cakkavattī sattakappasatamhi ’to.  

 

2920. Tamhā kāyā cavitvāna āgañchiṃ tidasaṃ puraṃ,  
saṃsaritvānupubbena mānussaṃ5 punarāgamiṃ.  

 

2921. Okkantaṃ mātukucchiṃ maṃ setacchattamadhārayuṃ,  
jātiyā sattavasso ’haṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ.  

 

2922. Sunando nāma nāmena brāhmaṇo mantapāragū,  
phalikaṃ chattamādāya sāvakaggassa so adā.6 

 

2923. Anumodi mahāvīro sāriputto mahākathī,  
sutvānumodanaṃ tassa pubbakammamanussariṃ.  

 

2924. Añjalimpaggahetvāna sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,  
saritvā purimaṃ kammaṃ arahattamapāpuṇiṃ.  

 

2925. Uṭṭhāya āsanā tamhā sire katvāna añjaliṃ,  
sambuddhamabhivādetvā imaṃ vācamudīrayiṃ:  

 

2926. Satasahasse ito kappe buddho loke anuttaro,  
padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho.  

                                                   
1 bāttiṃsakkhattuñca rājā - Ma;   3 dibbaṃ yoniṃ - Ma; dibbayoniṃ - Syā.  
   dvattiṃsakkhattuṃ rājā ca - Syā;  4 paṭilabhāmi - Syā, PTS.  
   chattiṃsakkhattuṃ rājā ca - PTS. 5 mānusaṃ - Ma, Syā.  
2 gottena - Ma.     6 so tadā - Ma. 
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2912. “Chiếc lọng che đã được tô điểm làm thích ý này đã được dâng 
cúng bởi người nào, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi 
đến khổ cảnh.  
 

2913. Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên bảy lần, và 
sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba mươi hai lần. 
 

2914. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.  
 

2915. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người ấy) sẽ biết toàn diện về tất cả các 
lậu hoặc và sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.”  
 

2916. Hiểu được lời nói hùng tráng đã được thốt lên là ngôn từ của đức 
Phật, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã khởi lên niềm vui dào dạt.   
 

2917. Sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã ngự đến sanh chủng Thiên 
nhân. Có tòa lâu đài tối thượng làm thích ý đã được sanh lên cho tôi.  
 

2918. Trong khi (tôi) rời khỏi cung điện, có chiếc lọng che màu trắng đã 
được cầm giữ (che cho tôi). Khi ấy tôi đã đạt được sự tưởng nhớ lại; 
điều này là quả báu của nghiệp quá khứ.  
 

2919. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã đi đến bản thể 
nhân loại. Trước đây bảy trăm kiếp, tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân 
Vương ba mươi sáu lần. 
 

2920. Sau khi chết đi lìa bỏ thân ấy, tôi đã đi đến thành phố chư Thiên. 
Sau khi tuần tự luân hồi, tôi đã quay trở lại cuộc sống nhân loại.  
 

2921. Trong khi tôi hạ sanh vào bụng mẹ, có những người đã nắm giữ 
chiếc lọng màu trắng (che cho tôi). Được bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi 
đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
 

2922. Vị Bà-la-môn tên Sunanda là thông thạo về chú thuật. Vị ấy đã 
cầm lấy chiếc lọng che bằng pha-lê và đã dâng cúng đến vị Tối Thượng 
Thinh Văn.  
 

2923. Bậc đại anh hùng, nhà thuyết giảng vĩ đại Sāriputta đã nói lời tùy 
hỷ. Sau khi lắng nghe lời tùy hỷ của vị ấy, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp 
quá khứ.  
 

2924. Tôi đã chắp tay lên và đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 
Sau khi nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán  
 

2925. Sau khi từ chỗ ngồi đứng dậy, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã 
đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã thốt lên lời nói này:  
 

2926. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đức Phật, bậc Vô Thượng ở thế 
gian, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara là vị thọ nhận các vật hiến 
cúng.  
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2927. Tassa chattaṃ mayā dinnaṃ vicittaṃ samalaṅkataṃ,  
ubhohatthehi paggaṇhi sayambhū aggapuggalo.  

 

2928. Aho buddho1 aho dhammo2 aho no satthusampadā,  
ekacchattassa dānena duggatiṃ nūpapajj’ ahaṃ.  

 

2929. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.  

 

2930. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Saparivārachattadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Saparivārachattadāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Ummāpupphañca pulinaṃ hāso yañño nimittako,  
saṃsāvako nigguṇḍī ca sumanaṃ pupphachattako,  
saparivārachatto ca gāthā sattasatuttarā.  
 

Ummāpupphiyavaggo tettiṃsatimo. 
 

--ooOoo-- 
 

XXXIV. GANDHADHŪPIYAVAGGO 
   

331. Gandhadhūpiyattherāpadānaṃ  
 

2931. Siddhatthassa bhagavato gandhadhūpamadāsahaṃ,  
sumanehi paṭicchannaṃ buddhānucchavikañca taṃ.  

 

2932. Kañcanagghiyasaṅkāsaṃ sambuddhaṃ lokanāyakaṃ,3  
indīvaraṃva jalitaṃ ādittaṃva hutāsanaṃ.  

 

2933. Vyagghūsabhaṃva pavaraṃ abhijātaṃva kesariṃ,  
nisinnaṃ samaṇānaggabhikkhusaṅghapurakkhataṃ.  

 

2934. Disvā cittaṃ pasādetvā paggahetvāna añjaliṃ,  
vanditvā satthuno pāde pakkāmiṃ uttarāmukho.  

 

2935. Catunavute ito kappe yaṃ gandhamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi gandhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2936. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Gandhadhūpiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Gandhadhūpiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 buddhā - PTS.   2 dhammā - PTS.  3 buddhaṃ lokagganāyakaṃ - Ma.  
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2927. Tôi đã dâng cúng chiếc lọng che đã được tô điểm có nhiều màu 
sắc đến Ngài. Đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả, đã nhận lấy bằng hai tay. 
2928. Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Do sự dâng cúng một chiếc lọng che, tôi đã không đi đến chốn 
khổ đau.  
2929. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không 
còn lậu hoặc.  
2930. 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 Saparivārachattadāyaka đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy.  
Ký sự về trưởng lão Saparivārachattadāyaka là phần thứ 10. 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Bông hoa ummā, (vị cúng dường) cát, nụ cười, vật tế lễ, vật báo hiệu, vị 
ngợi ca (về sự cúng dường vật thực), vị có bông hoa nigguṇḍī, bông hoa 
nhài, vị có chiếc lọng che bằng bông hoa, vị có chiếc lọng che và các vật 
phụ thuộc, (tổng cộng) có hơn một trăm lẻ bảy câu kệ.  
 

Phẩm Ummāpupphiya là phẩm thứ ba mươi ba. 
--ooOoo-- 

 

XXXIV. PHẨM GANDHADHŪPIYA:  
 

331. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhadhūpiya: 
 

2931. Tôi đã dâng cúng nhang thơm đến đức Thế Tôn Siddhattha. 
Nhang thơm ấy được bao phủ bằng (mùi hương của) các bông hoa nhài 
và được phù hợp với đức Phật.  
2932. Đấng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây cột trụ bằng 
vàng, tợ như bông hoa súng được chói sáng, tợ như ngọn lửa tế thần 
được cháy rực.  
2933. Tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 
ra cao quý, Ngài đã ngồi xuống ở phía trước Hội Chúng gồm các vị tỳ 
khưu cao quý trong số các bậc Sa-môn.    
2934. Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã chắp 
tay lên. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt 
hướng phía bắc.  
2935. Kể từ khi tôi đã cúng dường hương thơm cho đến chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường hương thơm.  
2936. 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 Gandhadhūpiya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhadhūpiya là phần thứ nhất. 
--ooOoo-- 




