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337. Tiṇakuṭidāyakattherāpadānaṃ  
 

3005. Nagare bandhumatiyā ahosiṃ parakammiko,  
parakammāyane yutto parabhattaṃ apassito.  

 

3006. Rahogato nisīditvā evaṃ cintesahaṃ tadā,1  
“Buddho loke samuppanno adhikāro ca natthi me.  

 

3007. Kālo gatiṃ2 sodhetuṃ khaṇo me paṭipādito,  
dukkho nirayasamphasso apuññānaṃ hi pāṇinaṃ.”  

 

3008. Evāhaṃ cintayitvāna kammasāmiṃ upāgamiṃ,  
ekāhaṃ kammaṃ yācitvā vipinaṃ3 pāvisiṃ ahaṃ.  

 

3009. Tiṇakaṭṭhañca valliñca āharitvān’ ahaṃ tadā,  
tidaṇḍake ṭhapetvāna akaṃ tiṇakuṭiṃ ahaṃ.  

 

3010. Saṅghassatthāya kuṭikaṃ niyyātetvāna4 taṃ ahaṃ,  
tadaheyeva āgantvā kammasāmiṃ upāgamiṃ.  

 

3011. Tena kammena sukatena tāvatiṃsamagacchahaṃ,  
tattha me sukataṃ vyamhaṃ tiṇakuṭikāya nimmitaṃ.5 

 

3012. Sahassakaṇḍaṃ satabheṇḍu dhajālu haritāmayaṃ,6  
satasahassaniyyūhā vyamhe pātubhaviṃsu me.  

 

3013. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,  
mama saṅkappamaññāya pāsādo upatiṭṭhati.  

 

3014. Bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso na vijjati,  
tāsaṃ mama7 na jānāmi tiṇakuṭikāy’ idaṃ phalaṃ.  

 

3015. Sīhavyagghā ca dīpī ca acchakokataracchakā,8  
sabbe maṃ parivajjenti tiṇakuṭikāy’ idaṃ phalaṃ.  

 

3016. Siriṃsapā9 ca bhūtā ca ahikumbhaṇḍarakkhasā,  
te pi maṃ parivajjenti tiṇakuṭikāy’ idaṃ phalaṃ.  

 

3017. Na pāpasupinassā ’haṃ10 sarāmi dassanaṃ mama,  
upaṭṭhitā sati mayhaṃ tiṇakuṭikāy’ idaṃ phalaṃ.  

 

3018. Tāyeva tiṇakuṭikāya anubhotvāna sampadā,  
gotamassa bhagavato dhammaṃ sacchikariṃ ahaṃ.  

                                                   
1 cintesi tāvade - PTS.      6 sahassakaṇḍo satageṇḍu dhajālū- 
2 kālo me gatiṃ - Ma;        haritāmayo - Syā, PTS, Sīmu. 
   kālo gatiṃ me - Syā, PTS.   7 mamaṃ - PTS.  
3 pavanaṃ - Syā, PTS.      8 taracchayo - PTS.  
4 niyyādetvāna - Ma, Syā.    9 sarīsapā - Ma. 
5 kuṭikāya sunimmitaṃ - Ma.   10 na pāpasupinassāpi - Ma. 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 1         Phẩm Gandhadhūpiya 

 489

 337. Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇakuṭidāyaka:  
 

3005. Tôi đã là người làm công cho người khác ở thành phố 
Bandhumatī. Tôi bị vướng bận trong việc quán xuyến công việc của 
người khác và (sống) lệ thuộc vào vật thực của người khác.  
 

3006. Sau khi đi đến nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống, vào lúc ấy tôi đã suy 
nghĩ như vầy: “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian và hành động hướng 
thượng của ta là không có.” 
 

3007. Thời điểm để dọn sạch cảnh giới tái sanh, cơ hội đã được sắp 
xếp cho ta. Việc tiếp xúc với địa ngục là khổ sở cho những chúng sanh 
thật sự không có phước báu.”  
 

3008. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã đi đến gặp người chủ công việc. 
Sau khi yêu cầu về công việc trong một ngày, tôi đã đi vào khu rừng.  
 

3009. Khi ấy, tôi đã mang lại cỏ, cây gỗ, và dây leo. Sau khi dựng lên ba 
cây gậy, tôi đã thực hiện cái lều bằng cỏ.  
 

3010. Sau khi cúng hiến cái lều nhỏ ấy vì sự lợi ích của Hội Chúng, tôi 
đã trở về nội trong ngày hôm ấy và đã đi đến gặp người chủ công việc.  
 

3011. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo 
Lợi. Do nhờ (quả báu của việc dâng cúng) cái lều nhỏ bằng cỏ, tại nơi 
ấy có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi đã được hóa hiện 
ra.  
 

3012. (Cung điện ấy) có một ngàn khu vực, có một trăm quả cầu tròn 
được trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu lục, có một trăm 
ngàn tháp nhọn đã hiện diện ở cung điện của tôi.  
 

3013. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có tòa lâu đài hiện diện kế bên đúng theo ý định của tôi.  
 

3014. Sự sợ hãi, hoặc trạng thái u mê, hoặc lông rởn ốc là không được 
biết đến, tôi không biết đến sự run sợ của tôi; điều này là quả báu của 
cái lều nhỏ bằng cỏ. 
 

3015. Các con sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, linh cẩu, tất cả đều tránh xa 
tôi; điều này là quả báu của cái lều nhỏ bằng cỏ. 
 

3016. Các loài bò sát và các hạng ma quỷ, các con rắn, các ác thần, và 
các quỷ sứ, các hạng này cũng tránh xa tôi; điều này là quả báu của cái 
lều nhỏ bằng cỏ. 
 

3017. Tôi không nhớ tôi có sự nhìn thấy giấc mộng xấu xa (lần nào), 
niệm của tôi hiện hữu; điều này là quả báu của cái lều nhỏ bằng cỏ. 
 

3018. Chỉ nhờ vào cái lều nhỏ bằng cỏ, tôi thọ hưởng sự thành đạt, tôi 
đã đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.  
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3019. Ekanavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi tiṇakuṭikāy’ idaṃ phalaṃ.  

 

3020. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tiṇakuṭidāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Tiṇakuṭidāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

338. Uttareyyadāyakattherāpadānaṃ  
 

3021. Nagare haṃsavatiyā ahosiṃ brāhmaṇo tadā,  
ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragū.  

 

3022. Purakkhato sasissehi jātimā1 ca susikkhito,  
toyābhisecanatthāya nagarā nikkhamiṃ tadā.  

 

3023. Padumuttaro nāma jino2 sabbadhammāna pāragū,  
khīṇāsavasahassehi nagaraṃ pāvisī jino.  

 

3024. Sucārurūpaṃ disvāna anejakāritaṃ3 viya,  
parivutamarahantehi disvā cittaṃ pasādayiṃ.  

 

3025. Sirasī4 añjaliṃ katvā namassitvāna subbataṃ,  
pasannacitto sumano uttarīyamadāsahaṃ.  

 

3026. Ubhohatthehi paggayha sāṭakaṃ ukkhipiṃ ahaṃ,  
yāvatā buddhaparisā tāva chādesi sāṭako.5  

 

3027. Piṇḍacāraṃ carantassa mahābhikkhugaṇādino,6  
chadaṃ7 karonto aṭṭhāsi hāsayanto mamaṃ tadā.  

 

3028. Gharato nikkhamantassa sayambhū aggapuggalo,  
vīthiyaṃva ṭhito8 satthā akā me9 anumodanaṃ.  

 

3029. “Pasannacitto sumano yo me pādāsi10 sāṭakaṃ,  
tamahaṃ kittayissāmi suṇotha mama bhāsato.  

 

3030. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramissati,  
paññāsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati.  

 

3031. Devaloke vasantassa puññakammasamaṅgino,  
samantā yojanasataṃ dussacchannaṃ bhavissati.  

 

3032. Chattiṃsakkhattuṃ rājā ca cakkavattī bhavissati,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ.  

                                                   
1 jātimo - Syā.       5 sāṭakaṃ - Syā, PTS.  
2 padumuttaro lokavidū - Syā.     6 gaṇādinaṃ - PTS. 
3 āneñjakāritaṃ - Ma;      7 chādaṃ - Syā.  
   āneñjaṃ kāritaṃ - Syā;     8 vīthiyaṃ ṭhitako - Syā. 
   anejaṃ kāritaṃ - PTS.     9 akāsi anumodanaṃ - Syā. 
4 sirasmiṃ - Ma.      10 adāsi - Ma.  
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3019. 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 cái lều 
nhỏ bằng cỏ.  
3020. 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 Tiṇakuṭidāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tiṇakuṭidāyaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

338. Ký Sự về Trưởng Lão Uttareyyadāyaka:  
 

3021. Lúc bấy giờ, ở thành phố Haṃsavatī tôi đã là vị Bà-la-môn, là vị 
giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà.  
3022. Tôi là người có dòng dõi, khéo được học tập, được các người học 
trò của mình trọng vọng. Khi ấy, tôi đã đi ra khỏi thành phố nhằm mục 
đích rửa tội bằng nước.  
3023. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả 
các pháp. Được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu, đấng Chiến Thắng 
đã đi vào thành phố.  
3024. Tôi đã nhìn thấy vị có dáng vóc vô cùng tao nhã như là đã được 
tạo nên bởi sự không còn dục vọng, được tháp tùng bởi các vị A-la-hán. 
Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín.  
3025. Tôi đã chắp tay lên ở đầu và đã cúi chào bậc có sự hành trì tốt 
đẹp. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng tấm áo choàng.  
3026. Sau khi nâng lên bằng cả hai tay, tôi đã thảy tấm vải choàng lên. 
Hội chúng của đức Phật đứng đến nơi đâu thì tấm vải choàng đã che 
đến nơi ấy.  
3027. Khi ấy, trong lúc làm tấm che cho Hội Chúng tỳ khưu đông đảo, 
v.v... đang đi khất thực, (tấm vải choàng) đã đứng yên, khiến cho tôi 
được vui mừng.  
3028. Trong khi tôi đang từ nhà bước ra, đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả, 
bậc Đạo Sư, đứng ở tại đường lộ, đã nói lời tùy hỷ với tôi rằng:  
3029. “Người nào với tâm tịnh tín, với ý vui mừng đã dâng cúng tấm 
vải choàng đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng 
nghe Ta nói.  
3030. (Người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn 
kiếp, và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi 
lần.  
3031. Người có được nghiệp phước thiện, trong khi đang sống ở thế 
giới chư Thiên, sẽ có được sự che phủ bằng tấm vải ở xung quanh một 
trăm do-tuần.  
3032. Và (người ấy) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba mươi 
sáu lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương diện tính đếm.  
                                                   
1 Tiṇakuṭidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) cái lều nhỏ (kuṭi) bằng cỏ (tiṇa).” 
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3033. Bhave saṃsaramānassa puññakammasamaṅgino,  
manasā patthitaṃ sabbaṃ nibbattissati tāvade.  

 

3034. Koseyyakambalīyāni1 khomakappāsikāni ca,  
mahagghāni ca dussāni paṭilacchatayaṃ naro.2 

 

3035. Manasā patthitaṃ sabbaṃ paṭilacchatayaṃ naro,2  
ekadussassa vipākaṃ anubhossati sabbadā.  

 

3036. So pacchā pabbajitvāna sukkamūlena codito,  
gotamassa bhagavato dhammaṃ sacchikarissati.”  

 

3037. Aho me sukataṃ kammaṃ sabbaññussa3 mahesino,  
ekāhaṃ sāṭakaṃ datvā pattomhi amataṃ padaṃ.  

 

3038. Maṇḍape rukkhamūle vā vasato suññake ghare,  
dhāreti dussachadanaṃ samantā vyāmato mama.  

 

3039. Aviññattaṃ4 nivāsemi cīvaraṃ paccayañc’ ahaṃ,  
lābhī annassa pānassa5 uttareyyassidaṃ phalaṃ.  

 

3040. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi vatthadānassidaṃ phalaṃ.  

 

3041. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Uttareyyadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Uttareyyadāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

339. Dhammasavaṇiyattherāpadānaṃ  
 

3042. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū,  
catusaccaṃ pakāsento santāresi bahuṃ janaṃ.6   

 

3043. Ahaṃ tena samayena jaṭilo uggatāpano,  
dhunanto vākacīrāni gacchāmi ambare tadā.  

 

3044. Buddhaseṭṭhassa upari gantuṃ na visahāmahaṃ,  
pakkhīva selamāsajja7 gamanaṃ nālabhiṃ8 tadā.  

 

3045. Na me idaṃ bhūtapubbaṃ iriyassa vikopanaṃ,  
dake yathā ummujjitvā9 evaṃ gacchāmi ambare.  

                                                   
1 koseyyakambalāni ca - Syā, PTS.   6 santāreti bahujjanaṃ - Syā.  
2 paṭilacchatiyaṃ naro - Ma, Syā, PTS.    7 selamāpajja - Syā. 
3 sambuddhassa - Syā.      8 na labhāmahaṃ - Ma;  
4 aviññatti - PTS.         na labhintadā - Syā;  
5 lābhimhi annapānassa - Syā;        na labhe tadā - PTS. 
   lābhī hi annapānassa - PTS.    9 ummisitvā - Syā, PTS. 
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3033. Người có được nghiệp phước thiện, trong khi luân hồi ở cõi 
hữu, sẽ tức thời đạt được mọi điều ước nguyện ở trong tâm.  
 

3034. Người nam này sẽ đạt được các tấm vải làm bằng tơ lụa, bằng 
sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải có giá trị cao.  
 

3035. Người nam này sẽ đạt được mọi ước nguyện ở trong tâm và sẽ 
thọ hưởng quả thành tựu của (việc dâng cúng) một tấm vải vào mọi 
thời điểm.  
 

3036. Về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất 
gia và sẽ đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.” 
 

3037. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp đến đấng Toàn Tri, 
bậc Đại Ẩn Sĩ. Sau khi dâng cúng một tấm vải choàng, tôi đã đạt được vị 
thế Bất Tử.  
 

3038. Trong lúc tôi sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trống 
vắng, có tấm che bằng vải được duy trì ở xung quanh tôi một sải tay.  
 

3039. Tôi sử dụng y và vật dụng không phải do gợi ý xin xỏ, tôi có sự 
thành đạt về cơm ăn nước uống; điều này là quả báu của tấm áo 
choàng.  
 

3040. 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 
dâng cúng tấm vải.  
 

3041. 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 Uttareyyadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Uttareyyadāyaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

339. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasavaṇiya:  
 

3042. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, trong khi công bố về bốn Sự Thật, đã giúp cho nhiều người vượt 
qua.  
 

3043. Lúc bấy giờ, tôi là vị đạo sĩ tóc bện có sự khổ hạnh cao tột. Khi ấy 
tôi di chuyển ở hư không, (vừa đi) vừa phất phơ các y phục bằng vỏ cây.  
 

3044. Tôi không thể di chuyển ở phía trên của đức Phật tối thượng. Lúc 
ấy, tợ như con chim bị va vào tảng đá, tôi đã không đạt được sự di 
chuyển.  
 

3045. Sự hư hoại về oai nghi này chưa từng xảy ra cho tôi trước đây. 
Giống như người nổi trên mặt nước, tôi (thường) di chuyển ở không 
trung như vậy.  

                                                   
1 Uttareyyadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tấm áo choàng (uttareyya).” 
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3046. Uḷārabhūto manujo heṭṭhāsīno bhavissati,  
handamenaṃ1 gavesissaṃ api atthaṃ labheyyahaṃ.  

 

3047. Orohanto antalikkhā saddamassosiṃ2 satthuno,  
aniccataṃ kathentassa tamahaṃ uggahiṃ tadā.  

 

3048. Aniccasaññamuggayha agamāsiṃ mamassamaṃ,  
yāvatāyuṃ vasitvāna tattha kālakato ahaṃ.  

 

3049. Carime vattamānamhi taṃ dhammasavaṇaṃ3 sariṃ,  
tena kammena sukatena tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 

3050. Tiṃsakappasahassāni devaloke ramiṃ ahaṃ,  
ekapaññāsakkhattuñca devarajjamakārayiṃ.  

 

3051. Ekasattatikkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.  

 

3052. Pitu gehe4 nisīditvā samaṇo bhāvitindriyo,  
gāthāya5 paridīpento aniccatamudāhari,6  

 

3053. Anussarāmi taṃ saññaṃ saṃsaranto bhavābhave,  
na koṭiṃ paṭivijjhāmi nibbāṇaṃ accutaṃ padaṃ.  

 

3054. Aniccā vata saṅkhārā uppādavayadhammino,  
uppajjatvā nirujjhanti tesaṃ vūpasamo sukho.  

 

3055. Saha gāthaṃ suṇitvāna pubbakammaṃ7 anussariṃ,  
ekāsane nisīditvā arahattamapāpuṇiṃ.  

 

3056. Jātiyā sattavassohaṃ arahattamapāpuṇiṃ,  
upasampādayī buddho guṇamaññāya cakkhumā.  

 

3057. Dārakova ahaṃ santo karaṇīyaṃ samāpayiṃ,  
kiṃ me karaṇiyaṃ8 ajja sakyaputtassa sāsane.  

 

3058. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi saddhammasavaṇe phalaṃ.  

 

3059. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Dhammasavaṇiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Dhammasavaṇiyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 handa metaṃ - Syā.  
2 saddamassosi - Ma, Syā, PTS.     5 kāthāya - PTS. 
3 dhammasavanaṃ - Ma, PTS;     6 aniccavatthudāhari - Syā. 
   dhammassavanaṃ - Syā.     7 pubbasaññaṃ - PTS. 
4 ghare - Syā, PTS, Sī Mu.    8 karaṇīyaṃ - Ma, Syā. 
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3046. “Chắc là có người có bản chất cao thượng đang ngồi ở phía bên 
dưới. Hừ! Ta sẽ tìm hiểu việc này. Ít ra ta cũng có thể đạt được 
nguyên nhân.”  
3047. Trong khi từ không trung đáp xuống, tôi đã nghe tiếng nói của 
bậc Đạo Sư đang thuyết giảng về tính chất vô thường, khi ấy tôi đã học 
tập điều ấy.  
 

3048. Sau khi đã học tập sự suy tưởng về vô thường, tôi đã đi về khu ẩn 
cư của tôi. Sau khi sống đến hết tuổi thọ, tôi đã mệnh chung ở tại nơi 
ấy.  
3049. Khi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã nhớ lại sự lắng nghe 
Giáo Pháp ấy. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi 
trời Đạo Lợi.  
 

3050. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi 
đã cai quản Thiên quốc năm mươi mốt lần.  
3051. Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi mốt lần. Lãnh 
thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 
đếm.  
3052. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của người cha, vị Sa-môn có giác 
quan đã được tu tập, trong khi giải thích về câu kệ ngôn, đã đề cập đến 
tính chất vô thường.  
3053. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi có nhớ lại sự suy tưởng 
(về vô thường) ấy, (nhưng) tôi (đã) không thấu triệt điểm cốt yếu là 
Niết Bàn, vị thế Bất Tử.  
3054. “Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, 
sau khi sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.”1 
 

3055. Sau khi lắng nghe câu kệ ngôn, tôi đã nhớ lại việc làm quá khứ. 
Sau khi ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán.  
3056. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-
hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đã 
cho tu lên bậc trên.  
3057. Trong khi chỉ là đứa bé trai, tôi đã hoàn tất việc cần làm. Hôm 
nay, còn có việc gì tôi cần phải làm ở Giáo Pháp của người con trai dòng 
Sakya? 
3058. 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 
lắng nghe Chánh Pháp.  
3059. 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 Dhammasavaṇiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

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

                                                   
1 Câu kệ này được thấy ở nhiều nơi thuộc Tạng Kinh.  
2 Dhammasavaṇiya nghĩa là “vị liên quan đến việc lắng nghe (savaṇa) Pháp 
(dhamma).” 
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340. Ukkhittapadumiyattherāpadānaṃ  
 

3060. Nagare haṃsavatiyā ahosiṃ māliko tadā,  
ogāhitvā1 padumasaraṃ satapatte2 ocināmahaṃ.  

 

3061. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū,  
saha satasahassehi santacittehi tādihi.  

 

3062. Khīṇāsavehi suddhehi chaḷabhiññehi so tadā,3  
mama vuddhiṃ samanvesaṃ āgacchi mama santike.4 

 

3063. Disvānahaṃ devadevaṃ sayambhuṃ lokanāyakaṃ,  
vaṇṭe chetvā satapattaṃ ukkhipiṃ ambare tadā.  

 

3064. Yadi buddho tuvaṃ vīra lokajeṭṭho narāsabho,  
sayaṃ gantvā satapattā matthake dhārayantu te.  

 

3065. Adhiṭṭhahi mahāvīro lokajeṭṭho narāsabho,  
buddhassa ānubhāvena matthake dhārayiṃsu te.  

 

3066. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 

3067. Tassa5 me sukataṃ vyamhaṃ satapattanti vuccati,  
saṭṭhiyojanamubbedhaṃ6 tiṃsayojanavitthataṃ.  

 

3068. Sahassakkhattuṃ devindo devarajjaṃ akārayiṃ,  
pañcasattatikkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ.  

 

3069. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,  
anubhomi sakaṃ kammaṃ pubbe sukatamattano.  

 

3070. Tenevekapadumena anubhotvāna sampadā,  
gotamassa bhagavato dhammaṃ sacchikariṃ ahaṃ.  

 

3071. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3072. Satasahasse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi ekapadumassidaṃ phalaṃ.  

 

3073. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ukkhittapadumiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ukkhittapadumiyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 ogāhetvā - Ma, Syā, PTS.     4 mama santikaṃ - Ma;  
2 satapattaṃ - Ma; sattapatte - Syā.      purisuttamo - Syā, PTS. 
3 chaḷabhiññehi jhāyibhi - Ma, Syā;     5 tattha - Ma, Syā, PTS. 
   chaḷabhiññāhi so saha - PTS.    6 ubbiddhaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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340. Ký Sự về Trưởng Lão Ukkhittapadumiya:  
 

3060. Tôi đã là người làm tràng hoa ở thành phố Haṃsavatī. Tôi đã lội 
xuống hồ sen và đã hái những đóa hoa sen.  
 

3061. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, cùng với một trăm ngàn bậc có tâm an tịnh như thế ấy.  
 

3062. Khi ấy, trong khi lưu tâm đến sự tiến hóa của tôi, Ngài cùng với 
các bậc Lậu Tận trong sạch có sáu thắng trí, đã đi đến chỗ của tôi.  
 

3063. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian, khi ấy tôi đã ngắt đóa hoa sen ở cuống và đã thảy lên 
không trung.  
 

3064. “Bạch đấng Anh Hùng, nếu Ngài là đức Phật, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, xin cho các đóa sen tự đi đến 
và duy trì ở trên đỉnh đầu Ngài.”  
 

3065. Đấng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân 
Ngưu đã chú nguyện. Do nhờ oai lực của đức Phật, chúng đã duy trì ở 
trên đỉnh đầu.  
 

3066. Do nghiệp 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.  
 

3067. Có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi đây. Nó được 
gọi tên là “Satapattaṃ” có chiều cao sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba 
mươi do-tuần. 
 

3068. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn 
lần. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần.  
 

3069. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình, (là nghiệp) đã khéo 
được thực hiện bởi bản thân trong thời quá khứ.  
 

3070. Chỉ nhờ vào một đóa sen hồng ấy, sau khi thọ hưởng sự thành 
đạt, tôi đã đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.  
 

3071. 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.  
 

3072. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một đóa 
sen hồng.  
 

3073. 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 Ukkhittapadumiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Ukkhittapadumiya là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Ukkhittapadumiya nghĩa là “vị liên quan đến đóa sen hồng (paduma) đã được thảy 
lên (ukkhitta) không trung.” 
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Uddānaṃ:  
 

Gandhadhūpo ca udakaṃ1 punnāga ekadussiko,  
phusito ca pabhaṅkaro kuṭido uttarīyako.  
Savaṇī ekapadumī gāthāyo tattha piṇḍitā,  
ekaṃ gāthāsatañceva catutāḷīsameva ca.  
 

Gandhadhūpiyavaggo2 catuttiṃsatimo. 
 

--ooOoo-- 
 

XXXV. EKAPADUMIYAVAGGO 
 

341. Ekapadumiyattherāpadānaṃ  
 

3074. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū,  
bhavābhave vibhāvento tāresi3 janataṃ bahuṃ.  

 

3075. Haṃsarājā tadā homi dijānaṃ pavaro ahaṃ,  
jātassaraṃ samogayha4 kīḷāmi haṃsakīḷitaṃ.  

 

3076. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
jātassarassa upari āgacchi tāvade jino.  

 

3077. Disvānahaṃ devadevaṃ sayambhuṃ lokanāyakaṃ,  
vaṇṭe chetvāna padumaṃ satapattaṃ5 manoramaṃ.  

 

3078. Mukhatuṇḍena paggayha pasanno lokanāyake,6  
ukkhipitvāna gagane buddhaseṭṭhamapūjayiṃ.  

 

3079. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
antalikkhe ṭhito satthā akā me7 anumodanaṃ:  

 

3080. “Iminā ekapadumena cetanāpaṇidhīhi ca,  
kappānaṃ satasahassaṃ vinipātaṃ na gacchasi.”  

 

3081. Idaṃ vatvāna sambuddho jalajuttamanāmako,  
mama kammaṃ pakittetvā agamā yena patthitaṃ.  

 

3082. Satasahasse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3083. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekapadumiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ekapadumiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 gandhodaka-pūjanī ca - PTS, Se.  4 samoggayha - PTS.  7 akāsi - Syā.  
2 gandhodakavaggo - PTS, Ma, Se.   5 sattapattaṃ - Syā.   
3 tāreti - Syā, PTS.   6 vippasannena cetasā - Syā. 
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Phần Tóm Lược: 
 

Nhang thơm, (vị cúng dường) nước, bông hoa punnāga, vị có tấm vải 
độc nhất, giọt nước (thơm), vị Pabhaṅkara, vị dâng cúng cái lều (cỏ), vị 
có tấm áo choàng, vị có sự lắng nghe, vị có một đóa sen hồng; các câu kệ 
được gộp chung lại ở phẩm này là một trăm câu kệ và bốn mươi bốn 
câu nữa.  
 

Phẩm Gandhadhūpiya là phẩm thứ ba mươi bốn. 
 

--ooOoo-- 
 

XXXV. PHẨM EKAPADUMIYA: 
 

341. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapadumiya:  
 

3074. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, trong khi giảng giải ở cõi này cõi khác, Ngài đã giúp cho nhiều 
người vượt qua.  
 

3075. Khi ấy, tôi là con thiên nga chúa cao quý trong số các loài chim 
(lưỡng sanh). Tôi lặn xuống hồ nước thiên nhiên và vui giỡn trò đùa của 
loài thiên nga.  
 

3076. Vào khi ấy, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng, đấng Chiến Thắng, đã đi đến ở bên trên của hồ nước 
thiên nhiên.  
 

3077. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian, tôi đã ngắt đóa sen hồng trăm cánh đáng yêu ở cuống 
hoa.  
3078. Được tịnh tín vào đấng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi dùng mỏ gắp 
lấy và thảy lên bầu trời, tôi đã cúng dường đến đức Phật tối thượng.  
 

3079. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở không trung đã nói lời tùy hỷ đến tôi rằng:  
 

3080. “Do một đóa sen hồng này và do các nguyện lực của tác ý, 
ngươi không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.” 
 

3081. Nói xong điều ấy, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, sau khi tán 
dương việc làm của tôi, đã ra đi theo như ý định.  
 

3082. 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 
cúng dường đức Phật.  
 

3083. 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 Ekapadumiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekapadumiya là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Ekapadumiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) đóa sen hồng (paduma).” 




