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342. Ti-uppalamāliyattherāpadānaṃ  
 

3084. Candabhāgānadītīre ahosiṃ vānaro tadā,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ nisinnaṃ pabbatantare.  

 

3085. Obhāsentaṃ disā sabbā sālarājaṃva phullitaṃ,  
lakkhaṇabyañjanūpetaṃ disvā attamano ahuṃ.1  

 

3086. Udaggacitto sumano pītiyā haṭṭhamānaso,  
tīṇi uppalapupphāni matthake abhiropayiṃ.  

 

3087. Pupphāni abhiropetvā vipassissa mahesino,  
sagāravo gamitvāna2 pakkamiṃ3 uttarāmukho.  

 

3088. Gacchanto patikuṭiko vippasannena cetasā,  
selantare patitvāna4 pāpuṇiṃ jīvitakkhayaṃ.  

 

3089. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsaṃ agacchahaṃ.  

 

3090. Satānaṃ tīṇikkhattuñca devarajjamakārayiṃ,  
satānaṃ pañcakkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ.  

 

3091. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3092. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ti-uppalamāliyo5 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Ti-uppalamāliyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

343. Dhajadāyakattherāpadānaṃ  
 

3093. Tisso nāma ahū6 satthā lokajeṭṭho narāsabho,  
tassopadhikkhaye7 disvā dhajamāropitaṃ mayā.  

 

3094. Tena kammena sukatena cetatāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 

3095. Satānaṃ tīṇikkhattuñca devarajjamakārayiṃ,  
satānaṃ pañcakkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ.  

                                                   
1 ahu - Syā.       5 tīṇuppalamāliyo - Ma, Syā, PTS.  
2 bhavitvāna - Ma, Syā.     6 ahu - Ma, Syā. 
3 pakkāmiṃ - Ma, Syā, PTS.   7 tayopadhikkhaye - Ma, Syā;  
4 papatitvā - Syā.       tayopadhikkhayo - PTS. 
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342. Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamāliya:  
 

3084. Lúc bấy giờ, tôi đã là con khỉ ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang ngồi ở trong vùng đồi núi.  
 

3085. (Đức Phật) đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như cây 
sālā chúa đã được trổ hoa. Sau khi nhìn thấy bậc hội đủ các tướng mạo 
chính và phụ, tôi đã trở nên hoan hỷ.  
 

3086. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, có tâm ý mừng rỡ vì phỉ lạc, 
tôi đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đầu.  
 

3087. Sau khi dâng lên các bông hoa đến bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassī, sau khi 
đạt đến sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc.  
 

3088. Trong khi đang cúi mình ra đi với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi 
xuống ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sống.  
 

3089. 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.  
 

3090. Tôi đã cai quản Thiên Quốc ba trăm lần và đã là đấng Chuyển 
Luân Vương năm trăm lần.  
 

3091. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 

3092. 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 Ti-uppalamāliya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Ti-uppalamāliya là phần thứ nhì.  
 

--ooOoo-- 
 

343. Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadāyaka:  
 

3093. Đấng Đạo Sư tên Tissa đã là bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu. Sau khi nhìn thấy sự đoạn tận mầm mống tái sanh 
(sự Viên Tịch Niết Bàn) của Ngài, tôi đã treo lên lá cờ.  
 

3094. 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.  
 

3095. Tôi đã cai quản Thiên Quốc ba trăm lần và đã là đấng Chuyển 
Luân Vương năm trăm lần.  

                                                   
1 Ti-uppalamāliya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa (mālā) gồm ba (ti) đóa sen 
xanh (uppala).” 
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3096. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,  
anubhomi sakaṃ kammaṃ pubbe sukatamattano.  

 

3097. Dvenanute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi dhajadānassidaṃ phalaṃ.  

 

3098. Icchamāno c’ ahaṃ ajja sakānanaṃ sapabbataṃ,  
khomadussena chādeyyaṃ tadā mayhaṃ kate phalaṃ.  

 

3099. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Dhajadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Dhajadāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

344. Tikiṅkiṇipūjakattherāpadānaṃ  
 

3100. Himavantassāvidūre bhūtagaṇo nāma pabbato,  
tatthaddasaṃ paṃsukūlaṃ dumaggamhi vilaggitaṃ.  

 

3101. Tīṇi kiṅkiṇipupphāni1 ocinitvā ahaṃ2 tadā,  
haṭṭho haṭṭhena cittena paṃsukūlamapūjayiṃ.  

 

3102. Ekatiṃse ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi tiṇṇaṃ pupphānidaṃ phalaṃ.  

 

3103. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tikiṅkiṇipūjako3 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Tikiṅkiṇipūjakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

345. Naḷāgārikattherāpadānaṃ  
 

3104. Himavantassa avidūre hārito nāma pabbato,  
sayambhū nārado nāma rukkhamūle vasī tadā.  

 

3105. Naḷāgāraṃ karitvāna tiṇena chādayiṃ ahaṃ,  
caṅkamaṃ sodhayitvāna sayambhussa adāsahaṃ.  

 

3106. Catuddasasu4 kappesu devaloke ramiṃ ahaṃ,  
catusattatikkhattuñca devarajjamakārayiṃ.  

                                                   
1 kiṅkaṇipupphāni - Ma, Syā;    3 tīnikiṅkaṇipūjako - Ma, Syā;  
   kiṅkhaṇikapupphāni - PTS.       tīnikiṅkhaṇikapūjako - PTS.  
2 ocinitvān’ ahaṃ - Ma, Syā, PTS.   4 catuddasesu - Syā, PTS. 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 1             Phẩm Ekapadumiya 

 503

3096. 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.  
 

3097. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng lá cờ.  
 

3098. Và giờ đây, trong lúc mong muốn tôi có thể che đậy (mặt đất) có 
rừng rậm luôn cả núi non bằng loại vải sợi lanh; vào khi ấy quả báu của 
tôi đã được thể hiện.  
 

3099. 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 Dhajadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Dhajadāyaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

344. Ký Sự về Trưởng Lão Tikiṅkiṇipūjaka:  
 

3100. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Bhūtagaṇa. Tại nơi 
ấy, tôi đã nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng bỏ vướng ở ngọn cây.  
 

3101. Khi ấy, tôi đã thu nhặt ba bông hoa kiṅkiṇi và đã trở nên mừng 
rỡ, với tâm mừng rỡ, tôi đã cúng dường tấm y may từ vải bị quăng bỏ.  
 

3102. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của ba đóa hoa.  
 

3103. 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 Tikiṅkiṇipūjaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Tikiṅkiṇipūjaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

345. Ký Sự về Trưởng Lão Naḷāgārika:  
 

3104. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Hārita. Khi ấy, đấng 
Tự Chủ tên Nārada đã cư ngụ ở gốc cây.  
 

3105. Tôi đã thực hiện gian nhà bằng cây sậy và đã lợp bằng cỏ. Sau khi 
dọn sạch sẽ con đường kinh hành, tôi đã dâng cúng đến đấng Tự Chủ.  
 

3106. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên trong mười bốn kiếp, và đã 
cai quản Thiên Quốc bảy mươi bốn lần.  

                                                   
1 Dhajadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) lá cờ (dhaja).” 
2 Tikiṅkiṇipūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) ba (ti) bông hoa kiṅkiṇi.” 
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3107. Sattasattatikkhattuñca1 cakkavattī ahosahaṃ,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.  

 

3108. Ubbiddhaṃ bhavanaṃ mayhaṃ indalaṭṭhīva uggataṃ,  
sahassathambhaṃ atulaṃ vimānaṃ sapabhassaraṃ.  

 

3109. Dve sampattī anubhotvā sukkamūlena codito,  
gotamassa bhagavato sāsane pabbajiṃ ahaṃ.  

 

3110. Padhānapahitattomhi upasanto nirūpadhi,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

3111. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Naḷāgāriko thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Naḷāgārikattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

346. Campakapupphiyattherāpadānaṃ  
 

3112. Himavantassa avidūre cāpalo2 nāma pabbato,  
buddho sudassano nāma vihāsi pabbatantare.  

 

3113. Pupphaṃ hemavataṃ3 gayha gacchaṃ vehāsenahaṃ,4  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ.  

 

3114. Satta campakapupphāni sīse katvānahaṃ tadā,  
buddhassa abhiropesiṃ sayambhussa mahesino.  

 

3115. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,5 
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3116. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Campakapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Campakapupphiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

347. Padumapūjakattherāpadānaṃ  
 

3117. Himavantassa avidūre romaso nāma pabbato,  
buddhopi sambhavo6 nāma abbhokāse vasī tadā.  

 

3118. Bhavanā nikkhamitvāna padumaṃ dhārayiṃ ahaṃ,  
ekāhaṃ dhārayitvāna puna bhavanam7upāgamiṃ.  

                                                   
1 catusattatikkhattuñca - Ma.             5 pupphamabhiropayiṃ - Ma. 
2 jāpalo - Ma; chāpalo - Syā; cāvalo - PTS.          6 buddho ca sobhito - Syā.  
3 hemavantaṃ - Ma; hemavaṇṇaṃ - Syā.            7 puna bhavanupāgamiṃ - Ma.  
4 vehāsayen’ ahaṃ - Ma, Syā, PTS.                punabbhavaṃ upāgamiṃ - Syā, PTS. 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 1             Phẩm Ekapadumiya 

 505

3107. Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi bảy lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm.  
 

3108. Cung điện của tôi có chiều cao tợ như chiếc cầu vồng đã xuất 
hiện, có ngàn cây cột trụ, không thể so sánh, là cung điện có sự rực rỡ.  
 

3109. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng hai sự 
thành tựu, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.  
 

3110. Có tính khẳng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được 
cởi trói), tôi sống không còn lậu hoặc.  
 

3111. 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 Naḷāgārika1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Naḷāgārika là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

346. Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya:  
 

3112. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Cāpala. Đức Phật 
tên Sudassana đã cư trú ở trong vùng đồi núi.  
 

3113. Sau khi hái bông hoa ở núi Hi-mã-lạp, tôi đã nhìn thấy đức Phật, 
đấng Vô Nhiễm, bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn lậu hoặc, 
đang di chuyển ở không trung.  
 

3114. Khi ấy, tôi đã đặt tám bông hoa campaka ở trên đầu rồi đã dâng 
lên đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc Đại Ẩn Sĩ.  
 

3115. (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.  
 

3116. 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 Campakapupphiya2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Campakapupphiya là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

347. Ký Sự về Trưởng Lão Padumapūjaka:  
 

3117. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Romasa. Khi ấy, 
cũng có vị Phật tên Sambhava đã cư ngụ ở ngoài trời.  
 

3118. Tôi đã lìa khỏi chỗ cư ngụ và đã mang đến (dâng) đóa sen hồng. 
Sau khi đã cầm giữ (đóa sen) một ngày, tôi đã quay trở về chỗ trú ngụ.  

                                                   
1 Naḷāgārika nghĩa là “vị liên quan đến gian nhà (āgāra) bằng cây sậy (naḷa).”  
2 Campakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) campaka.” 
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3119. Ekanavute ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,1  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

3120. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Padumapūjako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Padumapūjakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

(Terasamaṃ bhāṇavāraṃ). 
 

--ooOoo-- 
 

348. Tiṇamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ  
 

3121. Himavantassa avidūre lambako nāma pabbato,  
upatisso nāma sambuddho abbhokāsamhi caṅkami.  

 

3122. Migaluddo tadā āsiṃ araññe kānane ahaṃ,  
disvāna taṃ devadevaṃ sayambhuṃ aparājitaṃ.  

 

3123. Vippasannena cittena tadā tassa mahesino,  
nisīdanatthaṃ buddhassa tiṇamuṭṭhimadāsahaṃ.  

 

3124. Datvāna devadevassa bhiyyo cittaṃ pasādayiṃ,  
sambuddhamabhivādetvā pakkāmiṃ2 uttarāmukho.  

 

3125. Aciraṃ gatamattaṃ maṃ migarājā aheṭhayī,3  
sīhena pātito4 santo tattha kālakato ahaṃ.  

 

3126. Āsanne me kataṃ kammaṃ buddhaseṭṭhe anāsave,  
sumutto saravegova devalokamagacchahaṃ.  

 

3127. Yūpo tattha subho āsi puññakammābhinimmito,  
sahassakaṇḍo satabheṇḍu5 dhajālu haritāmayo.  

 

3128. Pabhā niddhāvate tassa sataraṃsīva uggato,  
ākiṇṇo devakaññāhi āmodiṃ kāmakāmahaṃ.  

 

3129. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito,  
āgantvāna manussattaṃ pattomhi āsavakkhayaṃ.  

 

3130. Catunavute ito kappe nisīdanamadāsahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi tiṇamuṭṭhissidaṃ phalaṃ.6  

 

3131. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tiṇamuṭṭhidāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Tiṇamuṭṭhidāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 pupphamabhiropayiṃ - Ma.   5 sattageṇḍu - Syā;  
2 pakkāmi - Syā.        satageṇḍu - PTS. 
3 apothayi - Ma.     6 tiṇamuṭṭhiyidaṃ phalaṃ - Ma, Syā;  
4 pothito - Ma.       tiṇamuṭṭhe idaṃ phalaṃ - PTS. 
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3119. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.  
3120. 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 Padumapūjaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumapūjaka là phần thứ bảy. 
 

(Tụng phẩm thứ mười ba).  
 

--ooOoo-- 
 

348. Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇamuṭṭhidāyaka:  
 

3121. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka. Bậc Toàn 
Giác tên Upatissa đã đi kinh hành ở bên ngoài trời.  
3122. Lúc bấy giờ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang 
rậm. Tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, đấng Tự Chủ, bậc không bị 
đánh bại ấy.  
3123. Với tâm ý trong sạch, khi ấy tôi đã dâng cúng nắm cỏ để làm chỗ 
ngồi đến đức Phật, bậc Đại Ẩn Sĩ ấy.  
3124. Sau khi dâng cúng đến vị Trời của chư Thiên, tôi đã làm cho tâm 
được tịnh tín nhiều hơn nữa. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác rồi đã ra đi, 
mặt hướng phía bắc.  
3125. Vừa mới ra đi không bao lâu, (con sư tử) vua của loài thú đã tấn 
công tôi. Trong lúc bị con sư tử vật ngã, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy.  
3126. (Do) việc làm đã được tôi thực hiện đến đức Phật tối thượng, bậc 
không còn lậu hoặc, là vừa mới xảy ra đây, tợ như tốc độ của mũi tên 
khéo được bắn ra, tôi đã đi đến thế giới của chư Thiên.  
3127. Ở tại nơi ấy, tòa lâu đài xinh đẹp có một ngàn khu vực, có một 
trăm quả cầu tròn, được trang hoàng với những lá cờ, có màu lục, đã 
được hóa hiện ra do nghiệp phước thiện.  
3128. Ánh sáng của tòa lâu đài tỏa ra tợ như ánh mặt trời đã mọc lên 
cao. Được quây quần với các nàng tiên nữ trẻ, tôi đã sướng vui theo ước 
muốn của dục vọng.  
3129. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi 
nhân tố trong sạch, tôi đã đi đến bản thể loài người và đã đạt được sự 
đoạn tận các lậu hoặc.  
3130. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chỗ ngồi trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nắm cỏ.  
3131. 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 Tiṇamuṭṭhidāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tiṇamuṭṭhidāyaka là phần thứ tám. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Tiṇamuṭṭhidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) nắm (muṭṭhi) cỏ (tiṇa).” 
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349. Tindukaphaladāyakattherāpadānaṃ  
 

3132. Kaṇikāraṃva jotantaṃ nisinnaṃ pabbatantare,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ.  

 

3133. Tindukaṃ saphalaṃ disvā bhinditvāna sakoṭakaṃ,1 
pasannacitto sumano vessabhussa adāsahaṃ.2  

 

3134. Ekanavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

3135. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tindukaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  

 

Tindukaphaladāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

350. Ekañjaliyattherāpadānaṃ  
 

3136. Revato3 nāma sambuddho nadīkūle vasī tadā,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ pītaraṃsiṃva bhānumaṃ.  

 

3137. Ukkāmukhapahaṭṭhaṃva4 khadiraṅgārasannibhaṃ,  
osadhiṃva virocantaṃ5 ekañjalimakāsahaṃ.  

 

3138. Catunavute ito kappe yamañjalimakāsahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi añjaliyā idaṃ phalaṃ.  

 

3139. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekañjaliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ekañjaliyattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ:  
 

Padumī uppalamālī6 dhajo kiṅkiṇiko naḷo,7  
campako padumo muṭṭhi tindukekañjalī tathā,  
cha ca saṭṭhi ca gāthāyo gaṇitāyo vibhāvihi.  
 

Ekapadumiyavaggo pañcatiṃsatimo. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 sakosakaṃ - Ma.     5 osadhī viya rocantaṃ - Syā, PTS. 
2 sayambhussa madāsahaṃ - Ma.    6 padum’ uppalahatthā ti - PTS.  
3 romaso - Ma, PTS.     7 kiṅkaṇikaṃ naḷaṃ - Ma, Syā; 
4 ukkāmukhaṃ pahaṭaṃ va - PTS.     kiṅkhaṇiko naḷo - PTS. 
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349. Ký Sự về Trưởng Lão Tindukaphaladāyaka:  
 

3132. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, đang ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như cây 
kaṇikāra đang cháy sáng.  
 

3133. Sau khi nhìn thấy cây tinduka có trái, tôi đã ngắt cả chùm. Với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng đến (đức Phật) Vessabhū.  
 

3134. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây.  
 

3135. 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 Tindukaphaladāyaka1 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Tindukaphaladāyaka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

350. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya:  
 

3136. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Revata đã cư ngụ ở bờ sông. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm tợ như mặt trời có tia sáng màu 
vàng.  
 

3137. (Đức Phật) trông tợ thỏi vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là 
than gỗ khadira cháy rực, tợ như vì sao osadhī đang chiếu sáng, tôi đã 
thể hiện sự chắp tay lại.  
 

3138. (Kể từ khi) tôi đã thể hiện sự chắp tay ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
chắp tay.  
 

3139. 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 Ekañjaliya2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Ekañjaliya là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 

Vị có đóa sen hồng, vị có tràng hoa sen xanh, lá cờ, vị có bông hoa 
kiṅkiṇi, (gian nhà bằng) cây sậy, bông hoa campaka, đóa sen hồng, 
nắm (cỏ), cây tinduka, và vị chắp tay lại là tương tợ; (tổng cộng) có sáu 
mươi sáu câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí.  
 

Phẩm Ekapadumiya là phẩm thứ ba mươi lăm. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Tindukaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) tinduka.” 
2 Ekañjaliya nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) chắp tay (añjali).” 




