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418. Yāgudāyakattherāpadānaṃ 
  

4416. Atithiṃ me gahetvāna agacchiṃ gāmakaṃ tadā,  
sampuṇṇanadikaṃ disvā saṅghārāmamupāgamiṃ.  

 
4417. Āraññakā dhutadharā jhāyino lūkhacīvarā,  

vivekābhiratā dhīrā saṅgharāme vasanti te.  
 
4418. Gati tesaṃ upacchinnā suvimuttāna tādinaṃ,  

piṇḍāya te na gacchanti oruddhanaditāya hi.  
 
4419. Pasannacitto sumano vedajāto katañjalī,  

taṇḍulaṃ me gahetvāna yāgudānamadāsahaṃ.  
 
4420. Pañcannaṃ yāguṃ datvāna pasanno sehi pāṇihi,  

sakakammābhiraddho ’haṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  
 
4421. Maṇimayañca me vyamhaṃ nibbatti tidase gaṇe,  

nārīgaṇehi sahito modāmi vyamhamuttame.  
 
4422. Tettiṃsakkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ,  

tiṃsakkhattuṃ cakkavattī mahārajjamakārayiṃ.  
 
4423. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṃkhiyaṃ,  

devaloke manusse vā anubhotvā yasaṃ ahaṃ.  
 
4424. Pacchimabhave sampatte pabbajiṃ anagāriyaṃ,  

saha oropite kese sabbaṃ sampaṭivijjhahaṃ.  
 
4425. Khayato vayato vā pi sammasanto kalebaraṃ,  

pure sikkhāpadādānā arahattamapāpuṇiṃ.  
 
4426. Sudinnaṃ me dānavaraṃ vāṇijjaṃ suppayojitaṃ,  

teneva yāgudānena patto ’mhi acalaṃ padaṃ.  
 
4427. Sokaṃ pariddavaṃ vyādhiṃ darathaṃ cittatāpanaṃ,  

nābhijānāmi uppannaṃ yāgudānassidaṃ phalaṃ.  
 
4428. Yāguṃ saṅghassa datvāna puññakkhette anuttare,  

pañcānisaṃse anubhomi aho yāgusuyiṭṭhatā.  
 
4429. Avyādhitā rūpavatā khippaṃ dhammanisantitā,  

lābhitā annapānassa āyu pañcamakaṃ mama.  
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418. Ký Sự về Trưởng Lão Yāgudāyaka:  
 

4416. Lúc bấy giờ, sau khi tiếp đãi người khách của tôi, tôi đã đi đến 
ngôi làng nhỏ. Sau khi nhìn thấy con sông bị tràn ngập, tôi đã đi đến tu 
viện của hội chúng.  
 

4417. Là những vị chuyên sống ở rừng, thông thạo pháp giũ bỏ (đầu 
đà), chứng thiền, mặc y thô, thỏa thích sự độc cư, các vị trí tuệ ấy sống ở 
tu viện của hội chúng.  
 

4418. Sự đi lại của các vị đã được giải thoát tốt đẹp như thế ấy là bị gián 
đoạn. Các vị ấy không đi để khất thực chính vì dòng sông ngăn trở.  
 

4419. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Tôi đã lấy gạo của tôi rồi đã dâng cúng vật thí là cháo.  
 

4420. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng cháo đến năm vị. 
Được hài lòng với việc làm của chính mình, tôi đã đi đến cõi Đạo Lợi.  
 

4421. Và có cung điện làm bằng ngọc ma-ni dành cho tôi được tạo ra ở 
hội chúng Tam Thập. Được gần gũi với đám nữ nhân, tôi vui thích ở 
cung điện tuyệt vời.  
 

4422. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi ba 
lần. Tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương cai quản lãnh thổ rộng lớn ba 
mươi lần.  
 

4423. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Ở thế giới chư Thiên hoặc ở loài người, tôi đều thọ 
hưởng danh vọng.  
 

4424. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Khi tóc được cạo bỏ, tôi đã thấu triệt tất cả.  
 

4425. Trong khi biết chắc rằng thân thể là sự suy tàn hoặc là sự hoại 
diệt cũng thế, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán trước việc thọ trì điều 
học.  
 

4426. Sự bố thí cao quý của tôi đã được bố thí tốt đẹp, việc đổi trao đã 
được gắn liền tốt đẹp. Do chính việc dâng cúng cháo ấy, tôi đã đạt đến 
vị thế Bất Động.  
 

4427. Tôi không biết đến sự sầu muộn, sự than vãn, sự bệnh tật, sự lo 
lắng, sự bực bội của tâm đã được sanh khởi; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng cháo.  
 

4428. Sau khi dâng cúng cháo ở Phước Điền vô thượng của hội chúng, 
tôi thọ hưởng năm điều lợi ích. Ôi tính chất đã được hiến dâng tốt đẹp 
của món cháo! 
 

4429. Sự không bị bệnh, có sắc đẹp, chuyên chú vào Giáo Pháp, đạt 
được cơm nước, tuổi thọ là điều (lợi ích) thứ năm đối với tôi.  
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4430. Yo koci vedaṃ janayaṃ saṅghe yāguṃ dadeyya so,  
imāni pañcaṭhānāni patigaṇheyya paṇḍito.1  

 

4431. Tiṃsa kappasahassamhi yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi yāgudānassidaṃ phalaṃ.  

 

4432. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4433. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4434. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Yāgudāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Yāgudāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

419. Patthodanadāyakatthepāpadānaṃ 
  

4435. Vanacārī pure āsiṃ satataṃ vanakammiko,  
patthodanaṃ gahetvāna kammantaṃ agamāsahaṃ.  

 

4436. Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ sayambhuṃ aparājitaṃ,  
vanā piṇḍāya nikkhantaṃ disvā cittaṃ pasādayiṃ.  

 

4437. Parakammāyane yutto puññañca me na vijjati,  
ayaṃ patthodano atthi bhojayissāmimaṃ2 muniṃ.  

 

4438. Patthodanaṃ gahetvāna sayambhussa adāsahaṃ,  
mama nijjhāyamānassa paribhuñji tadā muni.  

 

4439. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsaṃ agacchahaṃ.  

 

4440. Chattiṃsakkhattuṃ devindo deverajjamakārayiṃ,  
tettiṃsakkhattuṃ rājā ca cakkavattī ahosahaṃ.  

 

4441. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,  
sukhito yasavā homi patthodanassidaṃ phalaṃ.  

 

4442. Bhavābhave saṃsaranto labhāmi amitaṃ dhanaṃ,  
bhoge me ūnatā natthi patthodanassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 Karaṇīyaṃ kataṃ sabbaṃ bhavā ugghāṭitā mayā,  
   sabbāsavā parikkhīṇā natthi dāni punabbhavo.  
   So ahaṃ vicarissāmi gāmā gāmaṃ purā puraṃ,  
   namassamāno sambuddhaṃ dhammassa ca sudhammataṃ - Ma.  
2 bhojayissāmahaṃ - Sī Mu. 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 2          Phẩm Bhaddāli 

 83

4430. Bất cứ người nào trong khi sanh khởi niềm phấn khởi, người ấy 
nên dâng cúng cháo đến hội chúng. Là bậc trí tuệ, (người ấy) có thể 
nhận lãnh năm điều này.1  
 

4431. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng cháo. 
 

4432. 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.  
 

4433. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

4434. 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 Yāgudāyaka2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Yāgudāyaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo— 
 

419. Ký Sự về Trưởng Lão Patthodanadāyaka:  
 

4435. Trước đây, tôi đã là người đi rừng, thường xuyên làm việc ở trong 
rừng. Sau khi cầm lấy gói cơm, tôi đã đi làm công việc.  
 

4436. Ở nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Tự Chủ, bậc không 
bị đánh bại. Sau khi nhìn thấy Ngài đang từ rừng đi ra để khất thực, tôi 
đã làm cho tâm được tịnh tín. 
 

4437. Bị vướng bận trong sự quán xuyến công việc của người khác, và 
phước báu của tôi là không được biết đến. Có gói cơm này, tôi sẽ chăm 
lo bữa ăn cho bậc Hiền Trí. 
 

4438. Khi ấy, tôi đã cầm lấy gói cơm và đã dâng cúng đến đấng Tự Chủ. 
Trong khi tôi đang suy tư, bậc Hiền Trí đã thọ dụng (gói cơm).  
 

4439. 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. 
 

4440. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi sáu 
lần. Tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương ba mươi ba lần.  
 

4441. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi được sung sướng có danh vọng; điều này là quả báu 
của gói cơm.  
 

4442. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được tài sản không 
ước lượng được, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả 
báu của gói cơm.  

                                                   
1 Ở các Tạng Miến, Thái, Anh có thêm 2 câu kệ (4 dòng). Không thêm vào vì ý nghĩa 
không có gì đặc biệt.  
2 Yāgudāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) cháo (yāgu).” 
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4443. Nadīsotapaṭibhāgā bhogā nibbattare mama,  
parimetuṃ na sakkomi patthodanassidaṃ phalaṃ.  

 

4444. Imaṃ khāda imaṃ bhuñja imamhi sayane saya,  
tenāhaṃ sukhito homi patthodanassidaṃ phalaṃ.  

 

4445. Catunavute ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi pathodanassidaṃ phalaṃ.  

 

4446. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4447. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4448. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Patthodanadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthātī.  
 

Patthodanadāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

420. Mañcadāyakattherāpadānaṃ 
  

4449. Parinibbute kāruṇike siddhatthe lokanāyake,  
vitthārite pāvacane devamānusasakkate.  

 

4450. Caṇḍālo āsahaṃ tattha āsandipīṭhakārako,  
tena kammena jīvāmi tena posemi dārake.  

 

4451. Āsandiṃ sukataṃ katvā pasanno sehi pāṇihi,  
sayamevupagantvāna bhikkhusaṅghass’ adāsahaṃ.  

 

4452. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 

4453. Devalokagato santo modāmi tidasaṅgaṇe,1  
sayanāni mahagghāni nibbattanti yadicchakaṃ.  

 

4454. Paññāsakkhattuṃ devindo devarajjamakārayiṃ,  
asītikkhattuṃ rājā ca cakkavattī ahosahaṃ.  

 

4455. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,  
sukhito yasavā homi mañcadānissidaṃ phalaṃ.  

 
4456. Devalokā cavitvāna emi ce mānusaṃ bhavaṃ,  

mahārahā susayanā sayameva bhavanti me.  

                                                   
1 tidase gaṇe - Ma, Syā. 
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4443. Các của cải được sanh lên cho tôi tương đương với dòng nước của 
con sông, tôi không thể nào đo lường; điều này là quả báu của gói cơm.  
444. “Ngươi hãy nhai món này, hãy ăn món này, hãy nằm ở chiếc 
giường này,” vì thế tôi được sung sướng; điều này là quả báu của gói 
cơm.  
4445. 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 gói cơm. 
4446. 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.  
4447. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4448. 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 Patthodanadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
 

Ký sự về trưởng lão Patthodanadāyaka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

420. Ký Sự về Trưởng Lão Mañcadāyaka:  
 

4449. Khi đấng Bi Mẫn, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã viên tịch 
Niết Bàn, khi Phật Ngôn đã được phổ biến, được tôn kính bởi chư Thiên 
cùng nhân loại.  
4450. Tại nơi ấy, tôi đã là người giai cấp hạ tiện, là người làm ghế dài và 
ghế đẩu. Tôi sinh sống bằng công việc ấy. Nhờ thế, tôi nuôi dưỡng các 
đứa trẻ.  
4451. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình làm xong chiếc ghế dài khéo 
được hoàn tất. Rồi tôi đã đích thân đi đến và đã dâng cúng đến hội 
chúng tỳ khưu 
4452. 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. 
4453. Được đi đến thế giới của chư Thiên, tôi vui thích ở cõi trời Tam 
Thập. Các giường nằm có giá trị lớn lao được sanh lên theo như ước 
muốn.  
4454. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi 
lần. Tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương tám mươi lần.  
4455. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi được sung sướng có danh vọng; điều này là quả báu 
của việc dâng cúng chiếc giường.  
4456. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, nếu tôi đi đến cõi 
nhân loại, các chiếc giường xinh đẹp vô cùng giá trị tự chính chúng hiện 
ra cho tôi.  
                                                   
1 Patthodanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) gói (pattha) cơm (odana).” 
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4457. Ayaṃ pacchimako mayhaṃ carimo vattate bhavo,  
ajjāpi sayane kāle1 sayanaṃ upatiṭṭhati.  

 

4458. Catunavute ito kappe yaṃ dānamaddiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi mañcadānassidaṃ phalaṃ.  

 

4459. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4460. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4461. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mañcadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 
 

Mañcadāyakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ  
 
Bhaddālī ekachatto ca tiṇasūlo ca maṃsado,  
nāgapallaviko dīpī ucchaṅgī yāgudāyako.  
Patthodanī mañcadado gāthāyo gaṇitā ciha,  
dvesatāni ca gāthānaṃ gāthā cekā taduttariṃ.2  
 
 

Bhaddālivaggo dvācattāḷisatimo. 
 
 

--ooOoo--  
 

  XLIII. SAKIṂSAMMAJJAKAVAGGO 
 

421. Sakiṃsammajjakattherāpadānaṃ 
 

4462. Vipassino bhagavato pāṭaliṃ bodhimuttamaṃ,  
disvāva taṃ pādapaggaṃ tattha cittaṃ pasādayiṃ.  

 

4463. Sammajjaniṃ gahetvāna bodhiṃ sammajji tāvade,  
sammajjitvāna taṃ bodhiṃ avandiṃ pāṭaliṃ ahaṃ.  

 

4464. Tattha cittaṃ pasādetvā sire katvāna añjaliṃ,  
namassamāno taṃ bodhiṃ gacchiṃ paṭikūṭī3 ahaṃ.  

 

4465. Cārimaggena4 gacchāmi saranto bodhimuttamaṃ,  
ajagaro maṃ pīḷesi ghorarūpo mahābalo.  

                                                   
1 sayanakāle - Syā. 
2 Asmiṃ vagge dissamānagāthānaṃ,  
   gaṇanā ekasatacatunavutīti paññāyati. 
3 paṭikuṭiṃ - Ma, Syā, PTS.   4 tādimaggena - Ma. 
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4457. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Thậm chí hôm nay cũng là thời điểm của chiếc giường, có chiếc 
giường hiện diện.  
4458. 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 chiếc giường. 
4459. 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.  
4460. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4461. 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 Mañcadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Mañcadāyaka là phần thứ mười. 
 

--ooOoo— 
 

Phần Tóm Lược: 
 
 

Vị Bhaddāli, vị (dâng) một chiếc lọng, vị Tiṇasūla, vị dâng cúng thịt, vị 
(dâng) chồi non cây nāga, vị có ngọn đèn, vị có (bông hoa) ở bên hông, 
vị dâng cúng cháo, vị có gói cơm, vị dâng cúng chiếc giường. Và các câu 
kệ được tính đếm ở đây là hai trăm câu kệ và một câu kệ được thêm vào 
đó.  

Phẩm Bhaddāli là phẩm thứ bốn mươi hai.  
 

--ooOoo--  
 

XLIII. PHẨM SAKIṂSAMMAJJAKA: 
 

421. Ký Sự về Trưởng Lão Sakiṃsammajjaka: 
  

4462. Đối với đức Thế Tôn Vipassī, cây Pāṭalī là (tên của) cội cây Bồ Đề 
tối thượng. Sau khi nhìn thấy cội cây cao cả ấy tôi đã khiến tâm được 
tịnh tín.  
4463. Sau khi cầm lấy cái chổi, tôi đã quét cội Bồ Đề liền khi ấy. Sau khi 
quét cội Bồ Đề ấy, tôi đã đảnh lễ cây Pāṭalī.  
4464. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã chắp tay lên ở 
đầu, trong khi tôn kính cội Bồ Đề ấy tôi đã khom mình bước đi. 
4465. Trong khi tưởng nhớ đến cội cây Bồ Đề tối thượng, tôi bước đi ở 
lối đi bộ. Có con trăn có hình dáng khủng khiếp, có sức mạnh lớn lao đã 
bức hiếp tôi.  

                                                   
1 Mañcadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) chiếc giường (mañca).” 
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4466. Āsanne me kataṃ kammaṃ phalena tosayī mamaṃ,  
kaḷebaraṃ1 me gilati devaloke ramāmahaṃ.  

 

4467. Anāvilaṃ mama cittaṃ visuddhaṃ paṇḍaraṃ sadā,  
sokasallaṃ na jānāmi cittasantāpanaṃ mama.  

 

4468. Kuṭṭhaṃ gaṇḍo kilāso ca apamāro vitacchikā,  
daddu kaṇḍu ca me natthi phalaṃ sammajjane idaṃ.2  

 

4469. Soko ca paridevo ca hadaye me na vijjati,  
abhantaṃ ujukaṃ cittaṃ phalaṃ sammajjane idaṃ.  

 

4470. Samādhīsu na sajjāmi3 visadaṃ hoti mānasaṃ,  
yaṃ yaṃ samādhimicchāmi so so sampajjate mama.4  

 

4471. Rajanīye na rajjāmi atho dosaniyesu ca,5  
mohanīye na muyhāmi phalaṃ sammajjane idaṃ.  

 

4472. Ekanavute ito6 kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phalaṃ sammajjane idaṃ.  

 

4473. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4474. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4475. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sakiṃsammajjako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Sakiṃsammajjakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

422. Ekadussadāyakattherāpadānaṃ 
  

4476. Nagare haṃsavatiyā ahosiṃ tiṇahārako,  
tiṇahārena jīvāmi tena posemi dārake.  

 

4477. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū,  
tamandhakāraṃ nāsetvā uppajji lokanāyako.  

                                                   
1 kaḷevaraṃ - Ma.    5 dussaniyesu ca - Ma.  
2 sammajjanāyidaṃ - Ma, Syā, PTS.  6 ekanavutito - Ma.  
3 na majjāmi - Ma; samādhiṃ puna pajjāmi - Syā. 
4 sampajjaye - Sī Mu; sampajjate mamaṃ - Ma. 
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4466. Hành động đã được tôi làm trong lúc gần đây đã khiến cho tôi 
được vui lòng với kết quả. Con trăn nuốt chửng lấy thân hình của tôi, và 
tôi sướng vui ở thế giới chư Thiên.1  
 

4467. Tâm của tôi không bị chộn rộn, luôn luôn tinh khiết, trong trắng. 
Tôi không còn biết đến mũi tên sầu muộn (và) sự bực bội ở tâm của tôi. 
 

4468. Bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh động kinh, bệnh ghẻ, 
bệnh lở loét, và bệnh ngứa không có ở tôi; điều này là quả báu của việc 
quét. 
  

4469. Sự sầu muộn và sự than vãn ở trong trái tim của tôi là không 
được biết đến, tâm không bị cong quẹo, được ngay thẳng; điều này là 
quả báu của việc quét. 
 

4470. Tôi không vị vướng mắc ở các tầng định, tâm ý được tự tín. Tôi 
muốn bất cứ tầng định nào, chính tầng định ấy tự đạt đến cho tôi.  
 

4471. Tôi không say đắm ở điều quyến rũ và các sự việc xấu xa, tôi 
không bị mê muội ở điều ngu xuẩn; điều này là quả báu của việc quét. 
 

4472. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc quét. 
 

4473. 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.  
 

4474. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

4475. 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 Sakiṃsammajjaka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Sakiṃsammajjaka là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

422. Ký Sự về Trưởng Lão Ekadussadāyaka:  
 

4476. 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.3  
 

4477. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi xua đi điều tăm tối ấy đã hiện 
khởi.  

                                                   
1 Vị này đã bị con trăn giết chết và đã được sanh lên cõi trời liền tức thì.  
2 Sakiṃsammajjaka nghĩa là “vị một lần (sakiṃ) quét tước (sammajjaka).” 
3 Ký sự này tương tợ như  ký sự 334, Apadāna - Thánh Nhân Ký Sự, tập I (Tam Tạng 
Pāḷi - Việt tập 39). 
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4478. Sake ghare nisīditvā evaṃ cintesi tāvade,  
buddho loke samuppanno deyyadhammo na vijjati.  

 
4479. Idaṃ me sāṭakaṃ ekaṃ natthi me koci dāyako,  

dukkho nirayasamphasso ropayissāmi dakkhiṇaṃ.  

 
4480. Evāhaṃ cintayitvāna sakaṃ cittaṃ pasādayiṃ,                        

ekaṃ dussaṃ gahetvāna buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.  

 
4481. Ekadussaṃ daditvāna ukkuṭṭhiṃ sampavattayiṃ,  

yadi buddho tvaṃ vīra tārehi maṃ mahāmuni.  

 
4482. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  

mama dānaṃ pakittento akā me anumodanaṃ:  

 
4483. “Iminā ekadussena cetanāpaṇidhīhi ca,  

kappasatasahassāni vinipātaṃ na gacchasi.  

 
4484. Chattiṃsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissasi,  

tettiṃsakkhattuṃ rājā ca cakkavattī bhavissasi.  

 
4485. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,  

devaloke manusse vā saṃsaranto tuvaṃ bhave.  

 
4486. Rūpavā guṇasampanno anavakkantadehavā,  

akkhobhaṃ amitaṃ dussaṃ labhissasi yadicchakaṃ.”  

 
4487. Idaṃ vatvāna sambuddho jalajuttamanāyako,  

nabhaṃ abbhuggamī dhīro haṃsarājā’va ambare.  

 
4488. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,  

bhoge me ūnatā natthi ekadussassidaṃ phalaṃ.  

 
4489. Paduddhāre paduddhāre dussaṃ nibbattate mama,  

heṭṭhā dussamhi tiṭṭhāmi uparicchadanaṃ mama.  

 
4490. Cakkavāḷamupādāya sakānanaṃ sapabbataṃ,  

icchamāno cahaṃ ajja dussehacchādayeyya taṃ.  

 
4491. Teneva ekadussena saṃsaranto bhavābhave,  

suvaṇṇavaṇṇo hutvāna saṃsarāmi bhavābhave.  
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4478. Sau khi ngồi xuống tại ngôi nhà của chính mình, tôi đã tức thời 
suy nghĩ như vầy: “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian mà vật xứng 
đáng để dâng cúng không được tìm thấy.  
 
4479. Đây là tấm vải choàng duy nhất của ta. Ta không có gì để trở 
thành người thí chủ. Việc tiếp xúc với địa ngục là khổ sở. Ta sẽ ươm 
trồng vật cúng dường.”  
 
4480. 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.  
 
4481. Sau khi dâng cúng tấm vải độc nhất, tôi đã thốt lớn tiếng rằng: 
“Bạch đấng Anh Hùng, bậc Đại Hiền Trí, nếu Ngài là vị Phật xin Ngài 
hãy giúp con vượt qua.” 
 
4482. 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 đến 
tôi rằng:  
 
4483. “Do tấm vải độc nhất này và do các nguyện lực của tác ý, ngươi 
(sẽ) không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.  
 
4484. Ngươi 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.  
 
4485. 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. 
 
4486. 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.” 
 
4487. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo 
Padumuttara, bậc trí tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên nga 
chúa ở trên bầu trời.  
 
4488. 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. 
 
4489. 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.  
 
4490. Và trong ngày hôm nay, nếu muốn tôi có thể che phủ bằng các 
loại vải vóc đối với bầu vũ trụ có cả rừng rậm cùng với núi non.   
 
4491. 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.  
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4492. Vipākaṃ ekadussassa nājjhagaṃ katthacikkhayaṃ,  
ayaṃ me antimā jāti vipaccati idhāpi me.  

 
4493. Satasahasse ito kappe yaṃ dussamadadiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi ekadussassidaṃ phalaṃ.  
 
4494. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
4495. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
4496. Paṭisambhidā catasso vimokkhā’pi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekadussadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Ekadussadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

423. Ekāsanadāyakattherāpadānaṃ 
  

4497. Himavantassa avidūre gosito nāma pabbato,  
assamo sukato mayhaṃ paṇṇasālā sumāpitā.  

 
4498. Nārado iti nāmena kassapo iti maṃ vidū,  

suddhimaggaṃ gavesanto vasāmi gosite tadā.  
 
4499. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū,  

vivekakāmo sambuddho āgacchi anilañjasā.  
 
4500. Vanagge gacchamānassa disvā raṃsiṃ mahesino,  

kaṭṭhamañcaṃ paññapetvā ajinañca apatthariṃ.  
 
4501. Āsanaṃ paññapetvāna sire katvāna añjaliṃ,  

somanassaṃ pavedetvā idaṃ vacanamabraviṃ:  
 
4502. Sallakatto mahāvīra āturānaṃ tikicchako,  

mamaṃ rogaparetassa tikicchaṃ dehi nāyaka.  
 
4503. Kallatthikā ye passanti buddhaseṭṭha tuvaṃ mune,  

dhuvatthasiddhiṃ papponti etesaṃ jajjaro bhavo.  
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4492. 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.  
 

4493. 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. 
 

4494. 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.  
 

4495. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

4496. 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 nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

423. Ký Sự về Trưởng Lão Ekāsanadāyaka:  
 

4497. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Gosita, có khu ẩn 
cư của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo 
được tạo lập. 
 

4498. Khi ấy, (tôi) có tên là Nārada. (Người ta) biết đến tôi với tên là 
Kassapa. Trong lúc tầm cầu đạo lộ thanh tịnh, tôi sống ở (núi) Gosita.  
 

4499. Bậc Toàn Giác, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông 
suốt về tất cả các pháp, vị ưa thích sự độc cư, đã đi đến bằng đường 
không trung.  
 

4500. Sau khi nhìn thấy hào quang của bậc Đại Ẩn Sĩ đang di chuyển ở 
trên chóp đỉnh của khu rừng, tôi đã xếp đặt chiếc giường gỗ và đã trải 
ra tấm da dê.  
 

4501. Sau khi xếp đặt chỗ ngồi tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi bày tỏ 
sự vui mừng, tôi đã nói lời nói này:  
 

4502. “Bạch đấng Đại Hùng, Ngài là vị phẫu thuật, là người thầy 
thuốc của các bệnh nhân. Bạch đấng Lãnh Đạo, xin Ngài hãy ban cho 
con liều thuốc của người bị cơn bệnh hành hạ. 
 

4503. Bạch đức Phật tối thượng, bạch đấng Hiền Trí, những người 
nào có mục đích về sức khỏe nhìn thấy Ngài đạt được sự thành tựu về 
mục đích trường cửu, sự tái sanh của những người này được lụi tàn.  

                                                   
1 Ekadussadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) một (eka) tấm vải (dussa).”  
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4504. Na me deyyaṃ tava atthi1 pavattaphalabhoji ’haṃ,  
idaṃ me āsanaṃ atthi nisīda kaṭṭhamañcake.  

 

4505. Nisīdi tattha bhagavā asambhīto ’va2 kesarī,                      
muhuttaṃ vītināmetvā idaṃ vacanamabravī:  

 

4506. “Vissattho3 hohi mā bhāyī laddho jotiraso tayā,  
yaṃ tuyhaṃ patthitaṃ sabbaṃ paripūrissatanāgate.4  

 

4507. Na moghaṃ taṃ kataṃ tuyhaṃ puññakkhette anuttare,  
sakkā uddharituṃ attā yassa cittaṃ paṇīhitaṃ.  

 

4508. Imināsanadānena cetanāpaṇidhīhi ca,  
kappasatasahassāni vinipātaṃ na gacchasi.  

 

4509. Paññāsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissasi,  
asītikkhattuṃ rājā ca cakkavattī bhavissasi.  

 

4510. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,  
sabbattha sukhito hutvā saṃsāre saṃsarissasi.”  

 

4511. Idaṃ vatvāna sambuddho jalajuttamanāyako,  
nabhaṃ abbhuggamī dhīro haṃsarājāva ambare.  

 

4512. Hatthiyānaṃ assayānaṃ sarathaṃ sandamānikaṃ,  
labhāmi sabbamevetaṃ ekāsanassidaṃ phalaṃ.  

 

4513. Kānanaṃ pavisitvāpi yadā icchāmi āsanaṃ,  
mama saṅkappamaññāya pallaṅko upatiṭṭhati.  

 

4514. Vārimajjhagato santo yadā icchāmi āsanaṃ,  
mama saṅkappamaññāya pallaṅko upatiṭṭhati.  

 

4515. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,  
pallaṅkasatasahassāni parivārenti maṃ sadā.  

 

4516. Duve bhave saṃsarāmi devatte atha mānuse,  
duve kule pajāyāmi khattiye atha brāhmaṇe.  

 

4517. Ekāsanaṃ daditvāna puññakkhette anuttare,  
dhammapallaṅkamādāya viharāmi anāsavo.  

 

4518. Satasahasse ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi ekāsanassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 na me deyyadhammo atthi - Ma.  
2 achambhitova - Syā.    4 paripūrissatināgate - Ma;  
3 visaṭṭho - Ma.         paripūrissatāsanaṃ - Syā. 
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4504. Con là người thọ dụng trái cây đã rụng xuống, con không có vật 
dâng cúng đến Ngài. Con có chỗ ngồi này, thỉnh Ngài ngồi xuống ở 
chiếc giường gỗ.”  
 
4505. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở tại nơi ấy tợ như con sư tử không bị 
hãi sợ. Sau khi chờ đợi trong chốc lát, Ngài đã nói lời nói này: 
 
4506. “Ngươi hãy tự tin, chớ lo sợ. Ngươi đã đạt được viên ngọc như 
ý. Điều gì đã được ngươi ước nguyện, tất cả sẽ được tròn đủ trong 
thời vị lai.  
 
4507. Điều đã được làm ấy của ngươi ở Phước Điền vô thượng không 
là vô ích. Đối với người nào có tâm đã được củng cố, bản thân của 
(người ấy) có thể tiếp độ được. 
  
4508. Do sự dâng cúng chỗ ngồi này và do các nguyện lực của tác ý, 
ngươi (sẽ) không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.  
 
4509. Ngươi sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm 
mươi lần và sẽ là đấng Chuyển Luân Vương tám mươi lần.  
 
4510. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương diện tính đếm. Ngươi sẽ được sung sướng ở khắp mọi nơi và 
sẽ luân chuyển ở vòng luân hồi.” 
 
4511. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo 
Padumuttara, bậc trí tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên nga 
chúa ở trên bầu trời.  
 
4512. Về phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng 
ngựa, xe kéo, và cỗ xe, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả 
báu của một chổ ngồi. 
 
4513. Ngay cả khi đã đi vào rừng rậm, lúc nào tôi mong muốn về chỗ 
ngồi, chiếc ghế bành biết được ước muốn của tôi hiện diện ở bên cạnh.  
 
4514. Trong khi đã đi vào trong nước, lúc nào tôi mong muốn về chỗ 
ngồi, chiếc ghế bành biết được ước muốn của tôi hiện diện ở bên cạnh.  
 
4515. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, luôn luôn có một trăm ngàn chiếc ghế bành vây quanh tôi. 
 
4516. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới, trong bản thể Thiên nhân và loài 
người. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-lỵ và Bà-la-môn.  
 
4517. Sau khi dâng cúng một chỗ ngồi ở Phước Điền vô thượng, sau khi 
nắm lấy chiếc ghế bành Giáo Pháp, tôi sống không còn lậu hoặc.  
 
4518. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một chỗ ngồi. 
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4519. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4520. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4521. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekāsanadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Ekāsanadāyakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

424. Sattakadambapupphiyattherāpadānaṃ 
  

4522. Himavantassa avidūre kadambo1 nāma pabbato,  
tasmiṃ pabbatapassamhi satta buddhā vasiṃsu te.  

 

4523. Kadambaṃ pupphitaṃ disvā paggahetvāna añjaliṃ,  
satta mālā gahetvāna puññacittena okiriṃ.  

 

4524. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  
jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 

4525. Catunavute ito kappe yaṃ kammamakariṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

4526. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4527. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4528. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sattakadambapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Sattakadambapupphiyattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 kukkuṭo - Ma. 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 2     Phẩm Sakiṃsammajjaka 

 97

4519. 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.  
 

4520. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

4521. 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 Ekāsanadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Ekāsanadāyaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 
424. Ký Sự về Trưởng Lão Sattakadambapupphiya:  

 
4522. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Kadamba. Ở sườn 
ngọn núi ấy, có bảy vị Phật ấy đã cư ngụ.  
 

4523. Sau khi nhìn thấy cây kadamba đã được trổ hoa, tôi đã chắp tay 
lên. Tôi đã hái bảy bông hoa và đã tung lên với tâm (nghĩ) về phước 
báu. 
 

4524. 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. 
 

4525. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 

4526. 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.  
 

4527. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
 

4528. 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 Sattakadambapupphiya2 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Sattakadambapupphiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Ekāsanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) một (eka) chỗ ngồi (āsana).”  
2 Sattakadambapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bảy (satta) bông hoa (puppha) 
kadamba.”  




