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332. Udakapūjakattherāpadānaṃ  
 

2937. Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ gacchantaṃ anilañjase,  
ghatāsanaṃva jalitaṃ ādittaṃva hutāsanaṃ.  

 

2938. Pāṇinā udakaṃ gayha ākāse ukkhipiṃ ahaṃ,  
sampaṭicchi mahāvīro buddho kāruṇiko isi.  

 

2939. Antalikkhe ṭhito satthā padumuttaranāmako,  
mama saṅkappamaññāya imaṃ gāthamabhāsatha:  

 

2940. “Iminā dakadānena pīti-uppādanena ca,  
kappasatasahassampi duggatiṃ nūpapajjasi.” 

 

2941. Tena kammena dipadinda lokajeṭṭha narāsabha,  
pattomhi acalaṃ ṭhānaṃ hitvā jayaparājayaṃ.  

 

2942. Sahassarājanāmena tayo ca cakkavattino,  
pañcasaṭṭhikappasate cāturantā janādhipā.  

 

2943. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Udakapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Udakapūjakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

333. Punnāgapupphiyattherāpadānaṃ  
 

2944. Kānanaṃ vanamogayha vasāmi luddako ahaṃ,  
punnāgaṃ pupphitaṃ disvā buddhaseṭṭhaṃ anussariṃ.  

 

2945. Taṃ pupphaṃ ocinitvāna sugandhaṃ gandhitaṃ subhaṃ,  
thūpaṃ karitvā1 puline buddhassa abhiropayiṃ.  

 

2946. Dvenavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

2947. Ekamhi navute kappe eko āsiṃ2 tamonudo,  
sattaratanasampanno cakkavattī mahabbalo.  

 

2948. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Punnāgapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Punnāgapupphiyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 katvāna - Ma.      2 āsi - Syā.  
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332. Ký Sự về Trưởng Lão Udakapūjaka:  
 

2937. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng 
như là ngọn lửa từ bơ lỏng, cháy rực như là ngọn lửa tế thần, đang di 
chuyển bằng đường không trung.1  
2938. Tôi đã dùng bàn tay múc nước và đã hắt lên không trung. Đấng 
Đại Hùng, đức Phật, đấng Bi Mẫn, bậc Ẩn Sĩ đã tiếp nhận.  
2939. Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư tên Padumuttara sau khi 
biết được ý định của tôi đã nói lên lời kệ này:  
2940. “Do sự dâng cúng nước này và do sự sanh khởi niềm phỉ lạc, 
ngươi không bị sanh vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.”  
2941. Bạch đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu, nhờ vào việc làm ấy, sau khi từ bỏ sự hơn thua, 
con đã đạt được vị thế Bất Động.  
2942. Và (trước đây) sáu ngàn năm trăm kiếp, ba đấng Chuyển Luân 
Vương tên Sahassarāja đã là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) 
bốn phương.  
2943. 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 Udakapūjaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Udakapūjaka là phần thứ nhì. 
--ooOoo-- 

 

333. Ký Sự về Trưởng Lão Punnāgapupphiya:  
2944. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sống, là người thợ 
săn. Sau khi nhìn thấy cây punnāga đã được trổ hoa, tôi đã tưởng nhớ 
đến đức Phật tối thượng.3 
2945. Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngào ngạt ấy. 
Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng (bông hoa) lên 
đức Phật.  
2946. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường 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.  
2947. (Trước đây) chín mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao.  
2948. 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 Punnāgapupphiya4 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Punnāgapupphiya là phần thứ ba. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Ký sự này tương tợ ký sự 106 về trưởng lão Udakapūjaka. 
2 Udakapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) nước (udaka).” 
3 Ký sự này giống y như ký sự 159 về trưởng lão Punnāgapupphiya. 
4 Punnāgapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) punnāga.” 
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334. Ekadussadāyakattherāpadānaṃ  
 

2949. Nagare haṃsavatiyā ahosiṃ tiṇahārako,  
tiṇahārena jīvāmi tena posemi dārake.  

 

2950. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū,  
tamandhakāraṃ nāsetvā uppajji lokanāyako.  

 

2951. Sake ghare nisīditvā evaṃ cintesahaṃ tadā,  
buddho loke samuppanno deyyadhammo ca natthi me.  

 

2952. Idaṃ me sāṭakaṃ ekaṃ natthi me koci dāyako,  
dukkho nirayasamphasso ropayissāmi dakkhiṇaṃ.  

 

2953. Evāhaṃ cintayitvāna sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,  
ekaṃ dussaṃ gahetvāna buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.  

 

2954. Ekaṃ dussaṃ daditvāna ukkuṭṭhiṃ sampavattayiṃ,  
yadi buddho tuvaṃ vīra tārehi maṃ mahāmuni.  

 

2955. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
mama dānaṃ pakittento akā me anumodanaṃ:  

 

2956. “Iminā ekadussena cetanāpaṇidhīhi ca,  
kappasatasahassāni vinipātaṃ na gacchati.  

 

2957. Chattiṃsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati,  
tettiṃsakkhattuṃ rājā ca cakkavattī bhavissati.  

 

2958. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,  
devaloke manusse vā saṃsaranto tuvaṃ bhave.  

 

2959. Rūpavā guṇasampanno anavakkantadehavā,  
akkhobhaṃ amitaṃ dussaṃ labhissasi1 yadicchakaṃ.”  

 

2960. Idaṃ vatvāna sambuddho jalaputtamanāmako,  
nabhaṃ abbhuggamī dhīro haṃsarājāva ambare.  

 

2961. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,  
bhoge me ūnatā natthi ekadussassidaṃ phalaṃ.  

 

2962. Paduddhāre paduddhāre dussaṃ nibbattate mama,2  
heṭṭhādussamhi tiṭṭhāmi uparicchadanaṃ mama.  

 

2963. Cakkavāḷamupādāya sakānanaṃ sapabbataṃ,  
icchamāno c’ ahaṃ ajja dussehi chādayeyy’ ahaṃ.  

                                                   
1 bhavissati - Syā.      2 mamaṃ - Ma, Syā.  
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334. Ký Sự về Trưởng Lão Ekadussadāyaka: 
 

2949. Tôi đã là người gánh cỏ ở thành phố Haṃsavatī. Tôi sinh sống 
bằng việc gánh cỏ. Nhờ thế, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ.  
 

2950. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả 
các pháp. Sau khi xua đi điều tăm tối ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã 
hiện khởi.  
 

2951. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của mình, vào lúc ấy tôi đã suy nghĩ 
như vầy: “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, và vật xứng đáng để dâng 
cúng thì ta không có.  
 

2952. Đây là tấm vải choàng duy nhất của ta. Ta không có người thí 
chủ nào. Việc tiếp xúc với địa ngục là khổ sở. Ta sẽ ươm trồng vật 
cúng dường.”  
 

2953. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 
tín. Tôi đã cầm lấy tấm vải độc nhất và đã dâng cúng đến đức Phật tối 
thượng.  
 

2954. Sau khi dâng cúng tấm vải độc nhất, tôi đã nói lớn tiếng rằng: 
“Bạch đấng Anh Hùng, bậc Đại Hiền Trí, nếu Ngài là vị Phật xin Ngài 
hãy giúp con vượt qua.” 
 

2955. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, trong khi tán dương vật dâng cúng của tôi, đã nói lời tùy hỷ với 
tôi rằng:  
 

2956. “Do tấm vải độc nhất này và do các nguyện lực của tác ý, 
(người này) không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.  
 

2957. (Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi sáu lần và sẽ là đấng Chuyển Luân Vương ba mươi ba lần.  
 

2958. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương diện tính đếm. Trong khi luân hồi ngươi sẽ hiện hữu ở thế 
giới chư Thiên hoặc ở loài người. 
 

2959. Có sắc đẹp, hội đủ đức hạnh, có thân hình không bị kém sút, 
ngươi sẽ đạt được vải vóc không bị suy suyển, không thể ước lượng, 
theo như ước muốn.” 
 

2960. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Trí 
Tuệ, đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời.  
 

2961. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của một 
tấm vải. 
 

2962. Vải vóc hiện ra cho tôi theo mỗi lần giở lên của bước chân. Tôi 
đứng trên tấm vải ở bên dưới, có tấm che ở phía trên cho tôi.  
 

2963. Và trong ngày hôm nay, nếu muốn tôi có thể che phủ bằng các 
loại vải vóc đối với bầu vũ trụ, luôn cả rừng rậm cùng với núi non.  
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2964. Teneva ekadussena saṃsaranto bhavābhave,  
suvaṇṇavaṇṇo hutvāna saṃsarāmi bhavābhave.  

 

2965. Vipākaṃ ekadussassa n’ ajjhagaṃ katthacikkhayaṃ,  
ayaṃ me antimā jāti vipaccati idhāpi me.  

 

2966. Satasahasse ito kappe yaṃ dussamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi ekadussassidaṃ phalaṃ.  

 

2967. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

2968. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekadussadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ekadussadāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

335. Phusitakampiyattherāpadānaṃ  
 

2969. Vipassī nāma sambuddho lokajeṭṭho narāsabho,  
khīṇāsavehi sahito saṅghārāme vasī tadā.  

 

2970. Ārāmadvārā nikkhamma vipassī lokanāyako,  
saha satasahassehi aṭṭhakhīṇāsavehi tu.1 

 

2971. Ajinena nivattho ’haṃ vākacīradharo ’pi ca,  
kusumbhodakamādāya2 sambuddhaṃ upasaṅkamiṃ.  

 

2972. Sakaṃ cittaṃ pasādetvā vedajāto katañjalī,  
kusumbhodakamādāya2 buddhamabbhukkiriṃ ahaṃ.  

 

2973. Tena kammena sambuddho jalajuttamanāmako,  
mama kammaṃ pakittetvā agamā yena patthitaṃ.  

 

2974. Phusitā3 pañcasahassā yehi pūjesahaṃ tadā,4  
aḍḍhateyyasahasse hi devarajjaṃ akārayiṃ.  

 

2975. Aḍḍhateyyasahasse hi cakkavattī ahosahaṃ,  
avasesena kammena arahattamapāpuṇiṃ.  

 

2976. Devarājā yadā homi5 manujādhipatī yadā,6  
tameva nāmadheyyaṃ me phusito nāma hom’ ahaṃ.7  

                                                   
1 so - Ma, Syā.      5 yadā hosiṃ - Syā;  
2 kusumodakamādāya - Ma.       yathā homi - PTS. 
3 phussitā - Syā, PTS.      6 tadā - Syā; yathā - PTS. 
4 yadā - Ma; jinaṃ - Syā.     7 nāmahosahaṃ - Syā.  
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2964. Nhờ vào chỉ một tấm vải ấy, trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác 
tôi có được màu da vàng chói, rồi tôi luân hồi ở cõi này cõi khác.  
 

2965. Quả thành tựu của một tấm vải đã không đi đến sự hư hoại ở bất 
cứ nơi đâu. Đây là lần sanh sau cùng của tôi, (quả thành tựu ấy) được 
chín muồi cho tôi ở ngay cả nơi đây.  
 

2966. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tấm vải trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một tấm vải. 
 

2967. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

2968. 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 Ekadussadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Ekadussadāyaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

335. Ký Sự về Trưởng Lão Phusitakampiya:  
 

2969. Lúc bấy giờ, đấng Toàn Giác tên Vipassī, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, đấng Nhân Ngưu, được tùy tùng bởi các bậc Lậu Tận, đã cư 
ngụ tại tu viện của Hội Chúng.  
 

2970. Rồi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī cùng với tám trăm ngàn bậc 
Lậu Tận đã đi ra từ cánh cổng tu viện.  
 

2971. Là vị quấn y phục bằng da dê và cũng là vị mặc y phục bằng vỏ 
cây, tôi đã cầm lấy nước bông hoa kusumbha rồi đã đi đến gần bậc 
Toàn Giác.  
 

2972. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tràn đầy niềm 
phấn khởi, tay chắp lên, tôi đã cầm lấy nước bông hoa kusumbha và đã 
rưới lên đức Phật.  
 

2973. Do việc làm ấy, bậc Toàn Giác tên Padumuttara đã tán dương việc 
làm của tôi, rồi đã ra đi theo như ý định.  
 

2974. Kể từ khi tôi đã cúng dường năm ngàn giọt (nước), tôi đã (trở 
thành vị Thiên Vương) cai quản Thiên quốc đúng hai ngàn năm trăm 
kiếp.  
 

2975. Tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương đúng hai ngàn năm trăm 
kiếp. Với nghiệp còn dư sót, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán.  
 

2976. Vào lúc tôi là vị Thiên Vương, vào lúc tôi là vị thống lãnh nhân 
loại, tôi có tên là Phusita, chính tên gọi ấy là thuộc về tôi.  

                                                   
1 Ekadussadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) một (eka) tấm vải (dussa).” 
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2977. Devabhūtassa santassa athāpi mānusassa vā,  
samantā vyāmato mayhaṃ phusitaṃva1 pavassati.  

 

2978. Bhavā ugghāṭitā mayhaṃ kilesā jhāpitā mama,  
sabbāsavaparikkhīṇo phusitassa idaṃ phalaṃ.  

 

2979. Candanasseva me kāyā2 tathā gandho pavāyati,  
sārīriko mamaṃ3 gandho aḍḍhakose pavāyati.  

 

2980. Dibbagandhaṃ sampavantaṃ puññakammasamaṅginaṃ,  
gandhaṃ ghatvāna jānanti phusito āgato idha.  

 

2981. Sākhāpalāsakaṭṭhāni tiṇāni pi ca sabbaso,  
mama saṅkappamaññāya gandho sampajjate khaṇe.  

 

2982. Satasahasse ito kappe candanaṃ abhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi phusitassa idaṃ phalaṃ.  

 

2983. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Phusitakampiyo4 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Phusitakampiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

336. Pabhaṅkarattherāpadānaṃ  
 

2984. Padumuttarassa bhagavato5 lokajeṭṭhassa tādino,  
vipine6 cetiyaṃ āsi vāḷamigasamākule.  

 

2985. Na koci visahi gantuṃ cetiyaṃ abhivandituṃ,  
tiṇakaṭṭhalatonaddhaṃ paluggaṃ āsi cetiyaṃ.  

 

2986. Vanakammiko tadā āsiṃ pitupetāmahen’ ahaṃ,7  
addasaṃ vipine thūpaṃ luggaṃ tiṇalatākulaṃ.  

 

2987. Disvānāhaṃ buddhathūpaṃ garucittaṃ upaṭṭhahiṃ,  
“Buddhaseṭṭhassa thūpo ’yaṃ paluggo acchatī vane.  

 

2988. Nacchannaṃ nappatirūpaṃ jānantassa guṇāguṇaṃ,  
buddhathūpamasodhetvā aññaṃ kammaṃ payojaye.”  

 

2989. Tiṇaṃ kaṭṭhañca8 valliñca sodhayitvāna cetiye,  
vanditvā aṭṭhavārāni patikuṭiko agacchahaṃ.  

                                                   
1 phussitaṃpi - Syā, PTS.    5 padumuttarabhagavato - Ma, Syā. 
2 vasso - Syā.      6 pavane - Syā.  
3 sarīrato mama - Ma;     7 pitumātumatenahaṃ - Ma. 
   sārīrako mama - Syā.       pitāpetāmahenahaṃ - Syā. 
4 phussitakammiyo - Syā, PTS.    8 tiṇakaṭṭhañca - Ma, Syā.  
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2977. Trong khi là vị Thiên nhân cũng như khi là loài người, mưa đổ 
xuống như nhỏ giọt ở xung quanh tôi một sải tay.  
 

2978. Các lần tái sanh của tôi đã được tiêu diệt, các phiền não của tôi đã 
được thiêu đốt, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận; điều này là quả 
báu của giọt nước.  
 

2979. Mùi thơm tỏa ra từ thân thể của tôi giống như mùi của trầm 
hương. Mùi thơm của tôi từ cơ thể tỏa ra (khoảng cách) một nửa kosa.1 
 

2980. Là người có được nghiệp phước thiện đang tỏa ra hương thơm 
của cõi trời, mọi người sau khi ngửi được mùi hương biết được là 
Phusita đã đi đến đây.  
 

2981. Các cành cây, các lá cây, các nhánh cây, và luôn cả toàn bộ các 
loại cỏ, thuận theo ý định của tôi, có hương thơm được sanh lên trong 
giây lát.  
 

2982. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường trầm hương trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
giọt nước.  
 

2983. 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 Phusitakampiya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Phusitakampiya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

336. Ký Sự về Trưởng Lão Pabhaṅkara:  
 

2984. Ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian như thế ấy, đã ngự ở trong khu rừng đông đúc thú 
dữ.  
 

2985. Không người nào đã dám đi đến để đảnh lễ ngôi bảo tháp. Bị bao 
phủ bởi cỏ, cây cối, và dây leo, ngôi bảo tháp đã bị sụp đổ.  
 

2986. Khi ấy, tôi đã là người thợ rừng theo nghề của cha và ông nội. Tôi 
đã nhìn thấy ngôi bảo tháp đổ nát, bị chằng chịt bởi cỏ và dây leo ở 
trong khu rừng.  
 

2987. Sau khi nhìn thấy ngôi bảo tháp của đức Phật, tôi đã thiết lập tâm 
cung kính rằng: “Đây là ngôi bảo tháp của đức Phật tối thượng, nó đã 
bị sụp đổ và còn tồn tại ở trong khu rừng.  
 

2988. Thật không đúng đắn, không hợp lẽ đối với người biết được 
điều phải quấy! Ta hãy dọn sạch ngôi bảo tháp của đức Phật rồi hãy 
chăm lo công việc khác.” 
 

2989. Sau khi dọn sạch cỏ, cây cối, và dây leo ở ngôi bảo tháp, tôi đã 
đảnh lễ tám lượt rồi đã cúi mình ra đi.  
                                                   
1 kosa là khoảng cách bằng 500 lần chiều dài của cây cung.  
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2990. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 

2991. Tattha me sukataṃ vyamhaṃ sovaṇṇaṃ sappabhassaraṃ,  
saṭṭhiyojanamubbedhaṃ tiṃsayojanavitthataṃ.  

 

2992. Tisatāni ca vārāni devarajjamakārayiṃ,  
pañcavīsatikkhattuñca cakkavattī ahos’ ahaṃ.  

 

2993. Bhavābhave saṃsaranto mahābhogaṃ labhāmahaṃ,  
bhoge me ūnatā natthi sodhanāya idaṃ phalaṃ.  

 

2994. Sivikā1 hatthikkhandhena vipine2 gacchato mama,  
yaṃ yaṃ disāhaṃ gacchāmi saraṇaṃ sampajjate3 vanaṃ.4  

 

2995. Khāṇuṃ vā kaṇṭakaṃ vāpi nāhaṃ passāmi cakkhunā,  
puññakammena saṃyutto sayamevāpanīyare.  

 

2996. Kuṭṭhaṃ gaṇḍo kilāso ca apamāro vitacchikā,  
daddu kacchu5 ca me natthi sodhanāya idaṃ phalaṃ.  

 

2997. Aññampi me acchariyaṃ buddhathūpamhi sodhite,6  
nābhijānāmi me kāye jātaṃ pilakabindukaṃ.  

 

2998. Aññampi me acchariyaṃ buddhathūpamhi sodhite,  
duve bhave saṃsarāmi devatte atha mānuse. 

 

2999. Aññampi me acchariyaṃ buddhathūpamhi sodhite,  
suvaṇṇavaṇṇo sabbattha sappabhāso bhavāmahaṃ.  

 

3000. Aññampi me acchariyaṃ buddhathūpamhi sodhite,  
amanāpaṃ vivajjati7 manāpaṃ upatiṭṭhati.  

 

3001. Aññampi me acchariyaṃ buddhathūpamhi sodhite,  
visuddhaṃ hoti me cittaṃ ekaggaṃ susamāhitaṃ.  

 

3002. Aññampi me acchariyaṃ buddhathūpamhi sodhite,  
ekāsane nisīditvā arahattamapāpuṇiṃ.  

 

3003. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi sodhanāya idaṃ phalaṃ.  

 

3004. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pabhaṅkaro thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Pabhaṅkarattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 siviyā - Syā, PTS.    4 dhanaṃ - PTS.  5 aṇḍu - Syā, PTS. 
2 pavane - Syā, PTS.    6 buddhathūpassa sodhane - Ma, PTS, Sī Mu. 
3 sampate - Ma.     7 vivajjeti - Syā, PTS.  
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2990. Do việc làm ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi.  
 

2991. Tại nơi ấy, có cung điện bằng vàng vô cùng rực rỡ đã được kiến 
tạo khéo léo dành cho tôi, có chiều cao là sáu mươi do-tuần, chiều rộng 
ba mươi do-tuần. 
 

2992. Tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lượt. Và tôi đã là đấng 
Chuyển Luân Vương hai mươi lăm lần.  
 

2993. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được của cải lớn lao, 
tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc dọn 
sạch (ngôi bảo tháp).  
 

2994. Khi tôi đang di chuyển bằng kiệu khiêng, bằng lưng voi ở trong 
khu rừng, bất cứ hướng nào tôi đi đến, khu rừng đều có sự trợ giúp đến 
tôi.  
 

2995. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, gốc cây hoặc thậm chí gai 
nhọn mà tôi không nhìn thấy bằng mắt, tự chính chúng được dời đi.  
 

2996. Và bệnh cùi, nhọt, chàm, động kinh, ghẻ, lở, ngứa không xảy đến 
cho tôi; điều này là quả báu của việc dọn sạch (ngôi bảo tháp).  
 

2997. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã 
được dọn sạch là tôi không biết đến khối u mọc lên ở cơ thể của tôi.  
 

2998. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã 
được dọn sạch là tôi luân hồi ở hai cõi, ở bản thể Thiên nhân và loài 
người.  
 

2999. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã 
được dọn sạch là tôi có màu da vàng chói, có sự phát ra ánh sáng ở 
khắp mọi nơi.  
 

3000. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã 
được dọn sạch là sự khó chịu biến mất và sự khoan khoái hiện hữu.  
 

3001. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã 
được dọn sạch là tâm tôi được trong sạch, có sự chăm chú, khéo được 
định tĩnh.  
 

3002. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã 
được dọn sạch là sau khi ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy tôi đã thành tựu phẩm 
vị A-la-hán.  
 

3003. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc làm 
sạch sẽ.  
 

3004. 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 Pabhaṅkara đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

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




