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452. Morahatthiyattherāpadānaṃ 
  

4805. Morahatthaṃ gahetvāna upesiṃ lokanāyakaṃ,  
pasannacitto sumano morahatthamadāsahaṃ.  

 
4806. Iminā morahatthena cetanā paṇidhīhi ca,  

nibbāyiṃsu tayo aggī labhāmi vipulaṃ sukhaṃ.  
 
4807. Aho buddhā1 aho dhammā2 aho no satthusampadā,  

datvānahaṃ morahatthaṃ labhāmi vipulaṃ sukhaṃ.  
 
4808. Tiyaggī3 nibbutā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

sabbāsavā parikkhīṇā natthi ’dāni punabbhavo.  
 
4809. Ekatiṃse ito kappe yaṃ dānamadadiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi morahatthassidaṃ phalaṃ.  
 
4810. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
4811. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
4812. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Morahatthiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Morahatthiyattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

453. Sīhāsanavījakattherāpadānaṃ 
  

4813. Tissassāhaṃ bhagavato bodhirukkhamavandisaṃ,  
paggayha vījaniṃ tattha sīhāsanamavījayiṃ.  

 
4814. Dvenavute ito kappe sīhāsanamavījahaṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi vījanāya idaṃ phalaṃ.  
 
4815. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

                                                   
1 buddho - Ma.  
2 dhammo - Ma. 
3 tidhaggī - Syā; tivaggī - PTS. 
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452. Ký Sự về Trưởng Lão Morahatthiya:  
 

4805. Tôi đã cầm lấy cánh quạt lông công và đã đi đến đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng cánh quạt 
lông công.  
 

4806. Do cánh quạt lông công này và do các nguyện lực của tác ý, ba 
ngọn lửa1 đã được dập tắt, tôi đạt được sự an lạc lớn lao.  
 

4807. Ôi chư Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư 
chúng ta! Sau khi dâng cúng cánh quạt lông công, tôi đạt được sự an lạc 
lớn lao.  
 

4808. Ba ngọn lửa (tham sân si) của tôi đã được dập tắt, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không 
còn tái sanh nữa. 
  

4809. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cánh quạt 
lông công. 
 

4810. 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.  
 

4811. 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. 
 

4812. 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 Morahatthiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 
 

Ký sự về trưởng lão Morahatthiya là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

453. Ký Sự về Trưởng Lão Sīhāsanavījaka:  
 

4813. Tôi đã đảnh lễ cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn Tissa. Tôi đã lấy ra 
cây quạt và đã hầu quạt bảo tọa sư tử ở tại nơi ấy. 
 

4814. (Kể từ khi) tôi đã hầu quạt bảo tọa sư tử trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc hầu 
quạt. 
 

4815. 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.  

                                                   
1 Ba ngọn lửa là lửa tham, lửa sân, và lửa si (ND). 
2 Morahatthiya nghĩa là “vị liên quan đến cái cánh (hattha) của chim công (mora),” 
diễn dịch là cánh quạt lông công (ND). 
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4816. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4817. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sīhāsanavījako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Sīhāsanavījakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

454. Ti-ukkādhārakattherāpadānaṃ 
  

4818. Padumuttarabuddhassa bodhiyā pādaputtame,  
pasannacitto sumano tayo ukkā adhārayiṃ.  

 

4819. Satasahasse ito kappe sohaṃ ukkamadhārayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi ukkādānassidaṃ phalaṃ.  

 

4820. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4821. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4822. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ti-ukkādhārako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Ti-ukkādhārakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

455. Akkamanadāyakattherāpadānaṃ 
  

4823. Kakusandhassa munino brāhmaṇassa vusīmato,  
divāvihāraṃ vajato akkamanamadāsahaṃ.  

 

4824. Imasmiṃ yeva kappasmiṃ yaṃ dānamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi akkamanassidaṃ phalaṃ.  

 

4825. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
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4816. 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. 
 

4817. 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 Sīhāsanavījaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Sīhāsanavījaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

454. Ký Sự về Trưởng Lão Ti-ukkādhāraka:  
 

4818. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm ba ngọn đuốc ở cội 
cây Bồ Đề tối thượng của đức Phật Padumuttara. 
 

4819. (Kể từ khi) tôi đây đã cầm ngọn đuốc trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng ngọn đuốc. 
 

4820. 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.  
 

4821. 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. 
 

4822. 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-ukkādhāraka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Ti-ukkādhāraka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

455. Ký Sự về Trưởng Lão Akkamanadāyaka:  
 

4823. Tôi đã dâng cúng tấm lót chân đến đấng Hiền Trí Kakusandha, vị 
Bà-la-môn toàn hảo, trong lúc Ngài đang tiến hành việc nghỉ ngơi giữa 
ngày.  
 

4824. Ngay trong chính kiếp này kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tấm lót chân. 
 

4825. 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.  

                                                   
1 Sīhāsanavījaka nghĩa là “vị quạt mát (vījaka) bảo tọa sư tử (sīhāsana).” 
2 Ti-ukkādhāraka nghĩa là “vị cầm (dhāraka) ba (ti) ngọn đuốc (ukkā).” 
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4826. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4827. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Akkamanadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Akkamanadāyakattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

456. Vanakoraṇḍiyattherāpadānaṃ 
  

4828. Siddhatthassa bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,  
vanakoraṇḍamādāya buddhassa abhiropayiṃ.  

 

4829. Catunavute ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

4830. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4831. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4832. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vanakoraṇḍiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Vanakoraṇḍiyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

(Vīsatimaṃ bhāṇavāraṃ).  
 

--ooOoo-- 
 

457. Ekachattiyattherāpadānaṃ 
  

4833. Aṅgārajātā paṭhavī1 kukkulānugatā mahī,  
padumuttaro bhagavā abbhokāsambhi caṅkami.  

 

4834. Paṇḍaraṃ chattamādāya addhāna paṭipajjahaṃ,  
tattha disvāna sambuddhaṃ vitti me upapajjatha.  

                                                   
1 pathavī - Ma; puthuvī - PTS.  
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4826. 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. 
 

4827. 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 Akkamanadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Akkamanadāyaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

456. Ký Sự về Trưởng Lão Vanakoraṇḍiya:  
 

4828. Tôi đã cầm lấy bông hoa koraṇḍa rừng và đã dâng lên đức Phật, 
đấng Thế Tôn Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 
 

4829. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 

4830. 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.  
 

4831. 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. 
 

4832. 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 Vanakoraṇḍiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Vanakoraṇḍiya là phần thứ sáu. 
 

(Tụng phẩm thứ hai mươi). 
 

--ooOoo-- 
 

457. Ký Sự về Trưởng Lão Ekachattiya:  
 

4833. Trái đất nảy sanh ra than hừng, mặt đất trở thành tro nóng. Đức 
Thế Tôn Padumuttara đã đi kinh hành ở ngoài trời.  
 

4834. Sau khi cầm lấy chiếc lọng che màu trắng, tôi đã đi đường xa. Sau 
khi nhìn thấy đấng Toàn Giác ở tại nơi ấy, niềm hạnh phúc đã khởi đến 
cho tôi.  

                                                   
1 Akkamanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tấm lót chân (akkamana).” 
2 Vanakoraṇḍiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa koraṇḍa rừng (vana).”  
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4835. Marīciyotthaṭā1 bhūmi aṅgārava mahī ayaṃ,  
upavāyanti2 mahāvātā sarīrassāsukhepanā.3  

 

4836. Sītaṃ uṇhaṃ vihanantaṃ4 vātātapanivāraṇaṃ,  
paṭigaṇha imaṃ chattaṃ phassayissāmi nibbutiṃ.  

 

4837. Anukampako kāruṇiko padumuttaro mahāisi,5  
mama saṅkappamaññāya paṭigaṇhi tadā jino.  

 

4838. Tiṃsakappāni devindo devarajjamakārayiṃ,  
satānaṃ pañcakkhattuñca cakkavattī ahosahaṃ.  

 

4839. Padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ,  
anubhomi sakaṃ kammaṃ pubbe sukatamattano.  

 

4840. Ayaṃ me pacchimā jāti carimo vattate bhavo,  
ajjāpi setacchattaṃ me sabbakālaṃ dharīyati.  

 

4841. Satasahasse ito kappe yaṃ chattamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi chattadānassidaṃ phalaṃ.  

 

4842. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4843. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4844. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ekachattiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Ekachattiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

458. Jātipupphiyattherāpadānaṃ 
  

4845. Parinibbute bhagavati padumuttare mahāyase,  
pupphavaṭaṃsake katvā6 sarīramabhiropayiṃ.  

 

4846. Tattha cittaṃ pasādetvā nimmāṇaṃ agamāsahaṃ,  
devalokagato santo puññakammaṃ sarāmahaṃ.  

                                                   
1 marīcivophunā - Syā, marīcivophuṭā - PTS.  4 vihanti - Syā; viharanti - PTS.  
2 upahanti - Ma; upaṭṭhanti - Syā.  5 mahāyaso - Ma, Syā, PTS. 
3 sarīrakāyukhopanā - Syā.   6 pupphacaṅkoṭake gahetvā - Syā. 
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4835. Mặt đất được phủ lên bởi màn ảo ảnh, trái đất này toàn là than 
hừng. Có cơn gió mạnh thổi đến làm mất đi sự thoải mái của cơ thể.  
 

4836. “Xin Ngài hãy thọ lãnh chiếc lọng che này diệt trừ được sự lạnh 
và nóng, có sự cản ngăn đối với sức nóng của cơn gió, con sẽ được 
chạm đến sự tịch diệt.” 
 

4837. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Thương Tưởng, đấng Bi 
Mẫn, bậc Đại Ẩn Sĩ, đấng Chiến Thắng Padumuttara khi ấy đã thọ lãnh.  
 

4838. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi 
kiếp. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm trăm lần.  
 

4839. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của chính mình đã được bản thân 
thực hiện tốt đẹp trước đây.  
 

4840. Đây là lần sinh ra sau cùng của tôi, là lần hiện hữu cuối cùng 
trong sự luân chuyển. Ngay cả hôm nay cũng có chiếc lọng che màu 
trắng được cầm che cho tôi trong mọi thời điểm. 
 

4841. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc lọng che trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng chiếc lọng. 
 

4842. 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.  
 

4843. 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. 
 

4844. 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 Ekachattiya1 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Ekachattiya là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

458. Ký Sự về Trưởng Lão Jātipupphiya:  
 

4845. Khi đức Thế Tôn Padumuttara, bậc có danh vọng lớn lao viên tịch 
Niết Bàn, tôi đã làm những vòng hoa đội đầu rồi đã đặt lên nhục thân 
(của Ngài).  
 

4846. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi 
Hóa Lạc Thiên. Trong khi sống ở thế giới chư Thiên, tôi nhớ lại nghiệp 
phước thiện.  

                                                   
1 Ekachattiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) chiếc lọng che (chatta).”  
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4847. Ambarā pupphavasso me sabbakālaṃ pavassati,  
saṃsarāmi manusse ce rājā homi mahāyaso.  

 

4848. Tahiṃ kusumavasso me abhivassati sabbadā,  
tasseva1 pupphapūjāya vāhasā sabbadassino.  

 

4849. Ayaṃ pacchimako mayhaṃ carimo vattate bhavo,  
ajjāpi pupphavasso me abhivassati sabbadā.  

 

4850. Satasahasse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi dehapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

4851. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4852. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4853. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Jātipupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Jātipupphiyattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

459. Paṭṭipupphiyattherāpadānaṃ 
  

4854. Nīharante sarīramhi vajjamānāsu bherisu,  
pasannacitto sumano paṭṭipupphamapūjayiṃ.  

 

4855. Satasahasse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi dehapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

4856. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4857. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4858. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Paṭṭipupphiyo2 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Paṭṭipupphiyattherassa apadānaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 kāyesu - Syā; tāyeva - PTS.  
2 sattipaṇṇiyo - Syā, PTS.  
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4847. Có cơn mưa bông hoa từ bầu trời rơi xuống ở tôi vào mọi thời 
điểm. Nếu tôi luân hồi ở loài người, tôi là vị vua có danh vọng lớn lao.  
4848. Tại nơi ấy có cơn mưa bông hoa rơi xuống ở tôi vào mọi lúc, do 
nhờ tác động của sự cúng dường bông hoa đến chính Ngài ấy là bậc có 
sự nhìn thấy tất cả.  
4849. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Ngay cả hôm nay cũng có cơn mưa bông hoa rơi xuống ở tôi 
vào mọi lúc. 
4850. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường nhục thân (đức Phật). 
4851. 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.  
4852. 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. 
4853. 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 Jātipupphiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Jātipupphiya là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

459. Ký Sự về Trưởng Lão Paṭṭipupphiya:  
 

4854. Khi nhục thân (đức Phật) được đưa đi, khi những chiếc trống 
đang được vỗ lên, tôi đã cúng dường bông hoa paṭṭi với tâm tịnh tín, 
với ý vui mừng. 
4855. (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 việc 
cúng dường nhục thân (đức Phật). 
4856. 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.  
4857. 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. 
4858. 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 Paṭṭipupphiya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Paṭṭipupphiya là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Jātipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) jāti.” 
2 Paṭṭipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) paṭṭi.” 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 2             Sālakusumiyavaggo 

 156

460. Gandhapūjakattherāpadānaṃ 
  

4859. Citesu kayiramānesu1 nānāgandhe samāhaṭe  
pasannacitto sumano gandhamuṭṭhimapūjayiṃ.  

 

4860. Satasahasse ito kappe citakaṃ yamapūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi citapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

4861. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4862. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4863. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Gandhapūjako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Gandhapūjakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
  

Uddānaṃ  
 
Jagatī morahatthī ca āsanī ukkadhārako,  
akkamī vanakoraṇḍi chattado jātipūjako.  
Paṭṭipupphī ca yo thero dasamo gandhapūjako,  
sattasaṭṭhi ca gāthāyo gaṇitāyo vibhāvihi.  
 

Jagatidāyakavaggo chacattāḷīsamo. 
 

--ooOoo-- 

  
XLVII. SĀLAKUSUMIYAVAGGO 

 

461. Sālakusumiyattherāpadānaṃ 
  

4864. Parinibbute bhagavati jalajuttamanāmake,  
āropitamhi citake sālapupphamapūjayiṃ.  

 

4865. Satasahasse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi citapūjāyidaṃ2 phalaṃ.  

 

4866. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
sabbāsavā parikkhīṇā viharāmi anāsavo.  

                                                   
1 citāsu kurumānāsu - Ma; citakesu kurumānesu - Syā.    
2 buddhapūjāyidaṃ - Syā. 
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460. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhapūjaka:  
 

4859. Khi giàn hỏa thiêu đang được thực hiện, khi các vật thơm nhiều 
loại đã được mang lại, tôi đã cúng dường (một) nắm tay vật thơm với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 
4860. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường giàn hỏa thiêu trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc cúng dường lễ hỏa táng (đức Phật). 
4861. 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.  
4862. 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. 
4863. 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 Gandhapūjaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Gandhapūjaka là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 
Vị (thực hiện) nền đất, vị có cánh quạt chim công, vị (hầu quạt) bảo tọa, 
vị cầm giữa ngọn đuốc, vị có tấm lót chân, vị có bông hoa koraṇḍa 
rừng, vị dâng cúng chiếc lọng che, vị cúng dường hoa jāti, vị trưởng lão 
có bông hoa paṭṭi, và vị cúng dường vật thơm là thứ mười. Và có sáu 
mươi bảy câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 
 

Phẩm Jagatidāyaka là phẩm thứ bốn mươi sáu. 
  

--ooOoo--  
 

XLVII. PHẨM SĀLAKUSUMIYA: 
 

461. Ký Sự về Trưởng Lão Sālakusumiya:  
 

4864. Khi đức Thế Tôn tên là Padumuttara viên tịch Niết Bàn và được 
đặt lên ở giàn hỏa thiêu, tôi đã cúng dường bông hoa sālā. 
4865. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường lễ hỏa táng (đức Phật). 
4866. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu 
hoặc.  

                                                   
1 Gandhapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) vật thơm (gandha).” 
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4867. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 
4868. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sālakusumiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Sālakusumiyattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo— 
 

462. Citakapūjakattherāpadānaṃ 
  

4869. Jhāyamānassa bhagavato sikhino lokabandhuno,  
aṭṭhacampakapupphāni citakaṃ abhiropayiṃ.  

 
4870. Ekatiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhiropayiṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi citakapūjāyidaṃ phalaṃ.  
 
4871. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
4872. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
4873. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Citakapūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Citakapūjakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

463. Citakanibbāpakattherāpadānaṃ 
 

4874. Dayhamāne sarīramhi vessabhussa mahesino,  
gandhodakaṃ gahetvāna citaṃ nibbāpayiṃ ahaṃ.  

 
4875. Ekatiṃse ito kappe citaṃ nibbāpayiṃ ahaṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi gandhodakassidaṃ phalaṃ.  
 
4876. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
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4867. 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. 
 

4868. 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 Sālakusumiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Sālakusumiya là phần thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

462. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka:  
 

4869. Khi đức Thế Tôn Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian đang được 
thiêu đốt, tôi đã dâng lên giàn hỏa thiêu của Ngài tám bông hoa 
campaka.  
 

4870. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường giàn hỏa thiêu (đức Phật). 
 

4871. 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.  
 

4872. 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. 
 

4873. 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 Citakapūjaka2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Citakapūjaka là phần thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

463. Ký Sự về Trưởng Lão Citakanibbāpaka:  
 

4874. Khi nhục thân của bậc Đại Ẩn Sĩ Vessabhū đang được đốt cháy, 
tôi đã cầm lấy nước thơm và đã làm nguội giàn hỏa thiêu.  
 

4875. (Kể từ khi) tôi đã làm nguội giàn hỏa thiêu trước đây ba mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
nước thơm. 
 

4876. 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.  

                                                   
1 Sālakusumiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (kusuma) sālā.” 
2 Citakapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) giàn hỏa thiêu (citaka).” 
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4877. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 
4878. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Citakanibbāpako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Citakanibbāpakattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

464. Setudāyakattherāpadānaṃ 
  

4879. Vipassino bhagavato caṅkamantassa sammukhā,  
pasannacitto sumano setuṃ kārāpayiṃ ahaṃ.  

 
4880. Ekanavute ito kappe yaṃ setuṃ kārayiṃ ahaṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi setudānassidaṃ phalaṃ.  
 
4881. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
4882. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
4883. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Setudāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Setudāyakattherassa apadānaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

465. Sumanatālavaṇṭiyattherāpadānaṃ 
  

4884. Siddhatthassa bhagavato tālavaṇṭamadāsahaṃ,  
sumanehi paṭicchannaṃ dhārayāmi mahāyasaṃ.  

 
4885. Catunavute ito kappe tālavaṇṭamadāsahaṃ,  

duggatiṃ nābhijānāmi tālavaṇṭassidaṃ phalaṃ.  
 
4886. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
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4877. 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. 
 

4878. 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 Citakanibbāpaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Citakanibbāpaka là phần thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

464. Ký Sự về Trưởng Lão Setudāyaka:  
 

4879. Khi đức Thế Tôn Vipassī đang đi kinh hành ở trước mặt, với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện cây cầu. 
 

4880. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện cây cầu trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây cầu. 
 

4881. 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.  
 

4882. 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. 
 

4883. 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 Setudāyaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Setudāyaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

465. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanatālavaṇṭiya:  
 

4884. Tôi đã dâng cúng chiếc quạt được phủ lên bởi những bông hoa 
nhài đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi nắm giữ danh vọng lớn lao.  
 

4885. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc quạt trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc 
quạt. 
 

4886. 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.  

                                                   
1 Citakanibbāpaka nghĩa là vị làm nguội (nibbāpaka) giàn hỏa thiêu (citaka).” 
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4887. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 
4888. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sumanatālavaṇṭiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Sumanatālavaṇṭiyattherassa apadānaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

466. Avaṇṭaphaliyattherāpadānaṃ 
  

4889. Sataraṃsī nāma bhagavā sayambhū aparājito,  
vivekakāmo sambuddho gocarāyābhinikkhami.  

 
4890. Phalahattho ahaṃ disvā upagacchiṃ narāsabhaṃ,  

pasannacitto sumano avaṇṭaṃ adadiṃ phalaṃ.1  
 
4891. Catunavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  
 
4892. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
 
4893. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  

tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 
4894. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  

chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  
 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Avaṇṭaphaliyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Avaṇṭaphaliyattherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

467. Labujadāyakattherāpadānaṃ 
 

4895. Nagare bandhumatiyā ārāmiko ahuṃ tadā,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ gacchantaṃ anilañjase.  

                                                   
1 adāsiṃ avaṭaṃ phalaṃ - Sī Mu, Ma, Syā, PTS. 
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4887. 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. 
 

4888. 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 Sumanatālavaṇṭiya1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Sumanatālavaṇṭiya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

466. Ký Sự về Trưởng Lão Avaṇṭaphaliya:  
 

4889. Đức Thế Tôn, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại tên là 
Sataraṃsī. Có ước muốn độc cư, đấng Toàn Giác đã ra đi về việc khất 
thực.  
 

4890. Có trái cây ở tay, tôi đã nhìn thấy và đã đi đến gặp đấng Nhân 
Ngưu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái avaṇṭa. 
 

4891. Trước đây chín mươi bốn kiếp, kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
 

4892. 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.  
 

4893. 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. 
 

4894. 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 Avaṇṭaphaliya2 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Avaṇṭaphaliya là phần thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

467. Ký Sự về Trưởng Lão Labujadāyaka:  
 

4895. Khi ấy, tôi đã là người phụ việc tu viện ở thành phố Bandhumatī. 
Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyển ở trên không 
trung.  

                                                   
1 Sumanatālavaṇṭiya nghĩa là “vị liên quan đến chiếc quạt (tālavaṇṭa) được gắn hoa 
lài (sumanā).” 
2 Avaṇṭaphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phala) avaṇṭa.” 
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4896. Labujaṃ phalamādāya buddhaseṭṭhassadāsahaṃ,  
ākāseva ṭhito santo paṭiggaṇhi mahāyaso.  

 

4897. Vittisañjanano mayhaṃ diṭṭhadhammasukhāvaho,  
phalaṃ buddhassa datvāna vippasannena cetasā.  

 

4898. Adhigacchiṃ tadā pītiṃ vipulaṃ sukhamuttamaṃ,  
uppajjate ca1 ratanaṃ nibbattassa tahiṃ tahiṃ.  

 

4899. Ekanavute ito kappe yaṃ phalamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

4900. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4901. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4902. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Labujadāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Labudāyakattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

468. Pilakkhaphaladāyakattherāpadānaṃ 
  

4903. Vanante buddhaṃ disvāna2 atthadassiṃ mahāyasaṃ,  
pasannacitto sumano pilakkhassa3 phalaṃ adaṃ.4  

 

4904. Aṭṭhārase kappasate yaṃ phalamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

4905. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

4906. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

4907. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Pilakkhaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Pilakkhaphaladāyakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 uppajjateva - Ma; uppajjate me - Syā.   3 pilakkhussa - PTS. 
2 vanantare buddhaṃ disvā - Ma, Syā.   4 adā - Ma. 
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4896. Tôi đã cầm lấy trái mít và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 
Bậc có danh vọng lớn lao đã thọ lãnh trong khi đang đứng ở ngay trên 
không trung.  
4897. Đối với tôi, Ngài là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc đem lại sự an 
lạc trong thời hiện tại. Tôi đã dâng cúng trái cây đến đức Phật với tâm ý 
trong sạch.  
4898. Khi ấy, tôi đã đạt đến niềm phỉ lạc vĩ đại và sự an lạc thù thắng. 
Và khi tôi tái sanh ở nơi này nơi khác, có châu báu hiện lên (cho tôi). 
4899. 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. 
4900. 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.  
4901. 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. 
4902. 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 Labujadāyaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Labujadāyaka là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

468. Ký Sự về Trưởng Lão Pilakkhaphaladāyaka:  
 

4903. Sau khi nhìn thấy đức Phật Atthadassī, bậc có danh vọng lớn lao 
ở cuối rừng, với tâm tịnh tín với ý vui mừng tôi đã dâng lên trái của cây 
sung. 
4904. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây. 
4905. 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.  
4906. 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. 
4907. 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 Pilakkhaphaladāyaka2 đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy.  

Ký sự về trưởng lão Pilakkhaphaladāyaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 Labujadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (labuja) trái mít (dāyaka).”  
2 Pilakkhaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) của cây sung 
(pilakkha).” 




