
 

 
 
 
 
 

 

 
 

SUTTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYE  
 

APADĀNAPĀḶI 
 

 
DUTIYO BHĀGO  

 
 
 

& 
 
 
 
 

TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

 
THÁNH NHÂN KÝ SỰ 

 

 
TẬP HAI 

 
 
 



Khuddakanikāye Apadānapāḷi 2               Phaladāyakavaggo 

 262

517. Kuṭajapupphiyattherāpadānaṃ 
  

5493. Himavantassa avidūre cāvalo1 nāmapabbato,  
buddho sudassano nāma vasate pabbatantare.  

 

5494. Pupphaṃ hemavataṃ gayha vehāsaṃ agamāsahaṃ,  
tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ oghatiṇṇamanāsavaṃ.  

 

5495. Pupphaṃ kuṭajamādāya sire katvāna añjaliṃ,2  
buddhassa abhiropesiṃ sayambhussa mahesino.  

 

5496. Ekaṃtiṃse ito kappe yaṃ pupphamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

5497. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5498. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5499. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Kuṭajapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Kuṭajapupphiyattherassa apadānaṃ sattamaṃ. 
 
 

--ooOoo--  
 

518. Ghosasaññakattherāpadānaṃ 
  

5500. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,  
addasaṃ virajaṃ buddhaṃ devasaṃghapurakkhataṃ.  

 

5501. Catusaccaṃ pakāsentaṃ desentaṃ amataṃ padaṃ,             
assosiṃ madhuraṃ dhammaṃ sikhino lokabandhuno. 

 

5502. Ghose cittaṃ pasādesiṃ asamappaṭipuggale,  
tattha cittaṃ pasādetvā atariṃ3 duttaraṃ bhavaṃ.  

 

5503. Ekatiṃse ito kappe yaṃ saññamalabhiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi ghosasaññāyidaṃ phalaṃ.  

 

5504. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5505. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

                                                   
1 vasalo - Ma; accalo - Syā.     3 uttariṃ - Ma, Syā. 
2 sire katvānahantadā - Syā, PTS. 
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517. Ký Sự về Trưởng Lão Kuṭajapupphiya:  
 

5493. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Cāvala. Đức Phật 
tên Sudassana cư ngụ ở trong vùng đồi núi.  
5494. Tôi đã cầm lấy bông hoa ở các ngọn núi Hi-mã-lạp rồi đã đi trên 
không trung. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc đã vượt 
qua dòng nước lũ, không còn lậu hoặc.  
5495. Sau khi cầm lấy bông hoa kuṭaja, tôi đã chắp tay lên ở đầu, và tôi 
đã dâng lên đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc Đại Hiền Trí.  
5496. (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. 
5497. 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.  
5498. 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. 
5499. 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 Kuṭajapupphiya1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Kuṭajapupphiya là phần thứ bảy. 
 

--ooOoo— 
 

518. Ký Sự về Trưởng Lão Ghosasaññaka:  
 

5500. 5501. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở khu rừng 
hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, đứng đầu hội 
chúng chư Thiên đang công bố về bốn Sự Thật, đang thuyết giảng về vị 
thế Bất Tử. Tôi đã lắng nghe Giáo Pháp ngọt ngào của đức Sikhī là đấng 
quyến thuộc của thế gian.  
5502. Tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm vang (của đức Phật), ở 
nhân vật không người sánh bằng. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được 
tịnh tín tôi đã vượt qua cảnh giới khó thể vượt qua.  
5503. Kể từ khi tôi đã đạt được sự nhận biết trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
nhận biết âm vang. 
5504. 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.  
5505. 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. 

                                                   
1 Kuṭajapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kuṭaja.” 
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5504. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Ghosasaññako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Ghosasaññakattherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

519. Sabbaphaladāyakattherāpadānaṃ 
  

5505. Varuṇo nāma nāmena brāhmaṇo mantapāragū,  
chaḍḍetvā dasaputtāni vanamajjhogahiṃ tadā.  

 

5506. Assamaṃ sukataṃ katvā suvibhattaṃ manoramaṃ,  
paṇṇasālaṃ karitvāna vasāmi vipine ahaṃ.  

 

5507. Padumuttaro lokavidū āhutīnaṃ paṭiggaho,  
mamuddharitukāmo so āgacchi mama assamaṃ.  

 

5508. Yāvatā vanasaṇḍasmiṃ1 obhāso vipulo ahu,  
buddhassa ānubhāvena pajjali vipinaṃ tadā.  

 

5509. Disvāna pāṭihīraṃ taṃ2 buddhaseṭṭhassa tādino,  
pattapuṭaṃ gahetvāna phalena pūrayiṃ ahaṃ.  

 

5510. Upagantvāna sambuddhaṃ sahakhārimadāsahaṃ,  
anukampāya me buddho idaṃ3 vacanamabravi:  

 

5511. “Khāribhāraṃ gahetvāna pacchato ehi me tuvaṃ,  
paribhutte ca saṅghamhi puññaṃ tava bhavissati.”  

 

5512. Puṭakaṃ taṃ gahetvāna bhikkhusaṃghassadāsahaṃ,  
tattha cittaṃ pasādetvā tusitaṃ upapajjahaṃ.  

 

5513. Tattha dibbehi naccehi gītehi vāditehi ca,  
puññakammena saṃyuttaṃ anubhomi sadā sukhaṃ.  

 

5514. Yaṃ yaṃ yonupapajjāmi devattaṃ atha mānusaṃ,  
bhoge me ūnatā natthi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

5515. Yāvatā caturo dīpā sasamuddā sapabbatā,  
phalaṃ buddhassa datvāna issaraṃ kārayāmahaṃ.  

 

5516. Yāvatā me pakkhigaṇā ākāse uppatanti ca,  
tepi maṃ vasamanventi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 vanasaṇḍamhi - Ma.    
2 disvāna taṃ pāṭihīraṃ - Ma; disvāna pāṭihiriyaṃ - Syā;  
   disvān’ ahaṃ pāṭihīraṃ - PTS.    3 imaṃ - Sī Mu, PTS.  
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5504. 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 Ghosasaññaka1 đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Ghosasaññaka là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

519. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbaphaladāyaka:  
 

5505. Lúc bấy giờ, tôi là vị Bà-la-môn tên Varuṇa thông suốt về chú 
thuật. Tôi đã lìa bỏ mười người con trai và đã đi sâu vào khu rừng.  
 

5506. Tôi đã tạo lập khu ẩn cư khéo được xây dựng, khéo được phân 
chia, làm thích ý. Sau khi làm nên gian nhà rộng bằng lá, tôi sống ở 
trong khu rừng.  
 

5507. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến khu ẩn cư của tôi.  
 

5508. Ánh sáng đã trở thành bao la đến tận lùm cây rậm của khu rừng. 
Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật khu rừng được phát sáng.  
 

5509. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ấy của đức Phật tối thượng như 
thế ấy, tôi đã cầm lấy túi đựng bình bát và đã chứa đầy với trái cây.  
 

5510. Tôi đã đi đến gặp bậc Toàn Giác và đã dâng cúng túi trái cây. Vì 
lòng thương tưởng đến tôi, đức Phật đã nói lời nói này:  
 

5511. “Ngươi hãy cầm lấy túi nặng (trái cây) và đi đến ở phía sau Ta. 
Và khi Hội Chúng đã thọ dụng, phước báu sẽ thành tựu cho ngươi.”  
 

5512. Tôi đã cầm lấy cái túi ấy và đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu. 
Ở tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã sanh lên cõi trời 
Đẩu Suất.  
 

5513. Được liên kết với nghiệp phước thiện, ở tại nơi ấy tôi luôn luôn 
thọ hưởng sự sung sướng với các điệu vũ, các lời ca, và các khúc tấu 
nhạc của cõi trời.  
 

5514. Nơi chốn nào tôi sanh lên, dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây.  
 

5515. Sau khi dâng cúng trái cây đến đức Phật, tôi đã được thiết lập làm 
vị chúa tể cho đến tận bốn châu lục, luôn cả các đại dương và các ngọn 
núi nữa. 
 

5516. Và đối với tôi, ngay cả các bầy chim bay lên ở không trung, chúng 
cũng đi đến chịu sự điều khiển của tôi; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây. 

                                                   
1 Ghosasaññaka nghĩa là “vị nhận biết (saññaka) âm vang (ghosa).” 
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5517. Yāvatā vanasaṇḍasmiṃ yakkhā bhūtā ca rakkhasā,  
kumbhaṇḍā garuḷā cāpi pāricariyaṃ upenti me.  

 
5518. Kummā soṇā madhukarā ḍaṃsā ca makasā ubho,  

tepi maṃ vasamanventi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 
5519. Supaṇṇā nāma sakuṇā pakkhijātā mahabbalā,  

tepi maṃ saraṇaṃ yanti phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 
5520. Yepi dīghāyukā nāgā iddhimanto mahāyasā,  

tepi me vasamanventi phadadānassidaṃ phalaṃ.  

 
5521. Sīhā vyagghā ca dīpī ca acchakokataracchakā,  

tepi me vasamanventi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 
5522. Osadhi tiṇavāsī ca ye ca ākāsavāsino,  

sabbe maṃ saraṇaṃ yanti phaladānanassidaṃ phalaṃ.  

 
5523. Sududdasaṃ sunipuṇaṃ gambhīraṃ suppakāsitaṃ,  

phassayitvā viharāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 
5524. Vimokkhe aṭṭha phassitvā viharāmi anāsavo,  

ātāpī nipako cāhaṃ phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 
5525. Ye phalaṭṭhā buddhaputtā khīṇadosā mahāyasā,  

ahamaññataro tesaṃ phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 
5526. Abhiññāpāramiṃ gantvā sukkamūlena codito,  

sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo.  

 
5527. Tevijjā iddhipattā ca buddhaputtā mahāyasā,  

dibbasotaṃ samāpannā tesamaññataro ahaṃ.  

 
5528. Satasahasse ito kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  

duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 
5529. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  

nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  
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5517. Và cho đến các loài chúng sanh như các dạ-xoa, các loài quỷ sứ, 
các vị Thiên nhân kumbhaṇḍa, và các loài nhân điểu ở lùm cây rậm của 
khu rừng cũng đi đến phục vụ cho tôi.  
 

5518. Loài rùa, loài chó, loài ong, và cả hai loài mòng muỗi, chúng cũng 
đi đến chịu sự điều khiển của tôi; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
 

5519. Các loài chim gọi là thần điểu, thuộc loài có cánh, có sức mạnh 
lớn lao, chúng cũng đi đến nương nhờ ở tôi; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng trái cây. 
 

5520. Ngay cả các loài rồng có tuổi thọ dài lâu, có thần lực, có danh 
vọng lớn lao, chúng cũng đi đến chịu sự điều khiển của tôi; điều này là 
quả báu của việc dâng cúng trái cây. 
 

5521. Loài sư tử, loài cọp, loài báo, cùng các loài gấu, chó sói, và linh 
cẩu, chúng cũng đi đến chịu sự điều khiển của tôi; điều này là quả báu 
của việc dâng cúng trái cây. 
 

5522. Các vị sống bằng cỏ thần dược và các vị sống ở trên không trung, 
tất cả đi đến nương nhờ ở tôi; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
trái cây. 
 

5523. Sau khi chạm đến đối tượng (Niết Bàn) khó được nhìn thấy, vô 
cùng hoàn hảo, thâm sâu, khéo được chói sáng, tôi an trú; điều này là 
quả báu của việc dâng cúng trái cây. 
 

5524. Sau khi chạm đến tám giải thoát tôi sống không còn lậu hoặc. Và 
tôi là người có sự nhiệt tâm, cẩn trọng; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây. 
 

5525. Những vị nào là con trai của đức Phật, đã trú vào Thánh Quả, có 
sân hận đã được cạn kiệt, có danh vọng lớn lao, tôi đã là một vị nữa 
trong số những vị ấy; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 
 

5526. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi đi đến sự toàn hảo 
về các thắng trí, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống 
không còn lậu hoặc. 
 

5527. Những vị nào là con trai của đức Phật, có được tam minh, đã đạt 
đến thần thông, có danh vọng lớn lao, đã chứng đạt Thiên nhĩ, tôi đã là 
một vị nữa trong số những vị ấy.  
 

5528. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
 

5529. 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.  
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5530. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5531. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sabbaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Sabbaphaladāyakattherassa apadānaṃ navamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

520. Padumadhārakattherāpadānaṃ1 
  

5532. Himavantassa avidūre romaso nāma pabbato,  
buddhopi sambhavo nāma abbhokāse vasī tadā.  

 

5533. Bhavanā nikkhamitvāna padumaṃ dhārayiṃ ahaṃ,  
ekāhaṃ dhārayitvāna bhavanaṃ punarāgamiṃ.  

 

5534. Ekatiṃse ito kappe yaṃ buddhamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

5535. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5536. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5537. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Padumadhārako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Padumadhārakattherassa apadānaṃ dasamaṃ.  
 

Phaladāyakavaggo dvipaññāsamo.  
 

--ooOoo-- 
 

Uddānaṃ  
 
Kurañjiyaṃ kapitthañca kosumbhamatha ketakaṃ,2  
nāgapupphajjunaṃ ceva kuṭajī ghosasaññako.  
Thero ca sabbaphalado tathā padumadhārako,3  
asīti cettha gāthāyo tisso gāthā taduttarī.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Padumadhārikattherāpadānaṃ - Ma; Padumadhāriyatthera... - Syā, PTS.  
2 kosambamatha ketakaṃ - Ma, Syā. 
3 padumadhāriko - Ma, PTS; padumadhāriyo - Syā. 
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5530. 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. 
 

5531. 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 Sabbaphaladāyaka1 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Sabbaphaladāyaka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

520. Ký Sự về Trưởng Lão Padumadhāraka:  
 

5532. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Romasa. Khi ấy, 
cũng có đức Phật tên là Sambhava đã sống ở ngoài trời.  
 

5533. Sau khi rời khỏi nơi cư ngụ, tôi đã nắm giữ đóa hoa sen. Sau khi 
nắm giữ (đóa hoa sen) trong một ngày, tôi đã quay trở về nơi cư ngụ.  
 

5534. (Kể từ khi) tôi đã tôn vinh đức Phật trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tôn vinh 
đức Phật. 
 

5535. 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.  
 

5536. 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. 
 

5537. 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 Padumadhāraka2 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Padumadhāraka là phần thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 

Phần Tóm Lược: 
 
Trái cây kurañjiya, trái táo rừng, trái cây kosumbha, và bông hoa của 
cây ketaka, bông hoa nāga, bông hoa ajjuna, luôn cả vị có bông hoa 
kuṭaja, vị nhận biết âm vang, và vị trưởng lão là người dâng cúng tất cả 
trái cây, vị cầm giữ đóa hoa sen là tương tợ. Và ở đây có tám mươi câu 
kệ và có ba câu kệ được thêm vào đó. 
 

Phẩm Phaladāyaka là phẩm thứ năm mươi hai. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Sabbaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tất cả (sabba) trái cây (phala).” 
2 Padumadhāraka nghĩa là “vị nắm giữ (dhāraka) đóa hoa sen (paduma).” 
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LIII. TIṆADĀYAKAVAGGO 
   

521. Tiṇamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ 
  

5538. Himavantassa avidūre lambako nāma pabbato,  
tatthopatisso1 sambuddho abbhokāsambhi caṅkami.  

 

5539. Migaluddo pure āsiṃ araññe kānane ahaṃ,  
disvāna taṃ devadevaṃ tiṇamuṭṭhiṃ adāsahaṃ.  

 

5540. Nisīdanatthaṃ buddhassa datvā cittaṃ pasādayiṃ,  
sambuddhamabhivādetvā pakkāmiṃ uttarāmukho.  

 

5541. Aciraṃ gatamattaṃ maṃ2 migarājā aheṭhayi,3  
sīhena pātito4 santo tattha kālakato5 ahaṃ.  

 

5542. Āsanne me kataṃ kammaṃ buddhaseṭṭhe anāsave,  
sumutto saravegova devalokaṃ agacchahaṃ.  

 

5543. Yūpo tattha subho āsi puññakammābhinimmito,  
sahassakaṇḍo satabheṇḍu dhajālu haritāmayo.  

 

5544. Pabhā niddhāvate tassa sataraṃsīva uggato,  
ākiṇṇo devakaññāhi āmodiṃ kāmakāmahaṃ.6  

 

5545. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito, 
          āgantvāna manussattaṃ pattomhi āsavakkhayaṃ. 
 

5546. Catunavute ito kappe nisīdanamadāsahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi tiṇamuṭṭhimhidaṃ phalaṃ.7 

 

5547. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5548. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5549. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Tiṇamuṭṭhidāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Tiṇamuṭṭhidāyakattherassa apadānaṃ paṭhamaṃ. 
 

--ooOoo--  

                                                   
1 tattheva tisso - Ma, Syā.  5 kālaṅkato - Ma, Syā.  
2 aciraṃ gatamattassa - Ma.  6 kāmakāmihaṃ - Ma, Syā, PTS. 
3 apothayi - Ma.    7 tiṇamuṭṭhe idaṃ phalaṃ - Ma, Syā, PTS. 
4 pothito - Ma; khāṭito - Syā.  
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LIII. PHẨM TIṆADĀYAKA: 
  

521. Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇamuṭṭhidāyaka:  
 

 
5538. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Lambaka. Ở tại nơi 
ấy, đấng Toàn Giác Upatissa đã đi kinh hành ở ngoài trời.  
 

5539. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở khu rừng hoang 
rậm. Sau khi nhìn thấy vị Trời của Chư Thiên ấy, tôi đã dâng cúng nắm 
cỏ.  
 

5540. Sau khi dâng cúng vật để lót ngồi đến đức Phật, tôi đã làm cho 
tâm được tịnh tín. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ra đi mặt 
hướng về phía bắc.  
 

5541. Khi đã ra đi không bao lâu, vua của loài thú đã sát hại tôi. Trong 
khi ngã xuống vì con sư tử, tôi đã lìa đời ở tại nơi ấy. 
 

5542. (Do) nghiệp đã được tôi thực hiện đến đức Phật tối thượng, bậc 
không còn lậu hoặc vừa mới đây, tôi đã đi đến thế giới của chư Thiên tợ 
như tốc độ của mũi tên đã khéo được bắn ra.  
 

5543. Ở tại nơi ấy, có tòa lâu đài xinh đẹp đã được hiện ra do nghiệp 
phước thiện. (Tòa lâu đài) có một ngàn cột trụ chống màu lục, có một 
trăm mái tròn được trang hoàng với những ngọn cờ.  
 

5544. Ánh sáng của tòa lâu đài tỏa ra tợ như mặt trời đã mọc lên. Được 
quây quần với các nàng tiên nữ, tôi vui thích theo sự mong muốn này 
mong muốn khác. 
 

5545. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi 
nhân tố trong sạch tôi đã đi đến bản thể nhân loại và đạt được sự đoạn 
tận các lậu hoặc.  
 

5546. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng vật lót ngồi trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nắm cỏ. 
 

5547. 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.  
 

5548. 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. 
 

5549. 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 nhất. 
 

--ooOoo-- 

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

5550. Vipassino bhagavato lokajeṭṭhassa tādino,  
ekamañcaṃ1 mayā dinnaṃ pasannena sapāṇinā.  

 

5551. Hatthiyānaṃ assayānaṃ dibbayānaṃ samajjhagaṃ,  
tena mañcakadānena pattomhi āsavakkhayaṃ.  

 

5552. Ekanavute ito kappe yaṃ mañcakamadāsahaṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi mañcadānassidaṃ phalaṃ.  

 

5553. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5554. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5555. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Mañcadāyako2 thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Mañcadāyakattherassa apadānaṃ dutiyaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

523. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ3 
  

5556. Āruhimha tadā nāvaṃ bhikkhu cājīvako c’ ahaṃ,  
nāvāya bhijjamānāya bhikkhu me saraṇaṃ adā.  

 

5557. Ekatiṃse ito kappe yaṃ so me saraṇaṃ adā,  
duggatiṃ nābhijānāmi saraṇagamane phalaṃ.  

 

5558. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

5559. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

5560. Paṭisambhidā catasso vimokkhāpi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Saraṇagamaniyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti.  
 

Saraṇagamaniyattherassa apadānaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 ekaṃ veccaṃ - Syā; ekapecchaṃ - PTS. 
2 veccakadāyako - Syā; pecchadāyako - PTS.  
3 Chattiṃsatimavaggepi idamapadānamuddiṭṭhaṃ. 
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522. Ký Sự về Trưởng Lão Mañcadāyaka:  
 

5550. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một cái giường đến 
đức Thế Tôn Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy.  
5551. Tôi đã đạt được phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di 
chuyển bằng ngựa, phương tiện di chuyển của cõi trời. Do nhờ sự dâng 
cúng cái giường ấy, tôi đã đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc.  
5552. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cái giường trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cái giường. 
5553. 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.  
5554. 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. 
5555. 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 nhì. 
--ooOoo-- 

523. Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya:  
 

5556. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu và tôi là đạo sĩ lõa thể đã bước lên 
chiếc thuyền. Trong khi chiếc thuyền đang bị vỡ tan, vị tỳ khưu đã ban 
cho tôi sự nương nhờ (quy y).2  
5557. (Kể từ khi) vị ấy đã ban cho tôi sự nương nhờ trước đây ba mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; (đây) là quả báu trong việc 
đi đến nương nhờ. 
5558. 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.  
5559. 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. 
5560. 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 Saraṇagamaniya3 đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy.  

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

                                                   
1 Mañcadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) cái giường (mañca).” 
2 Câu chuyện này được thấy ở ký sự 359 về trưởng lão Saraṇagamaniya (Apadāna - 
Thánh Nhân Ký Sự, tập I).  
3 Saraṇagamaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc đi đến (gamana) nương nhờ 
(saraṇa).” 




