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555. Vajjiputtattherāpadānaṃ 
  
6381. Sahassaraṃsī bhagavā sayambhū aparājito,  

vivekā vuṭṭhahitvāna gocarāyābhinikkhami.  
 

6382. Phalahattho ahaṃ disvā upagañchiṃ1 narāsabhaṃ,  
pasannacitto sumano savaṇṭaṃ adadiṃ phalaṃ.  

 

6383. Catunavutito2 kappe yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi phaladānassidaṃ phalaṃ.  

 

6384. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

6385. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

6386. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Vajjiputto thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Vajjiputtattherassa apadānaṃ pañcamaṃ. 
 

 --ooOoo-- 
 

556. Uttarattherāpadānaṃ 
  

6387. Sumedho nāma sambuddho battiṃsa3varalakkhaṇo,  
vivekakāmo bhagavā himavantamupāgami.  

 

6388. Ajjhogahetvā himavantaṃ aggo kāruṇiko muni,  
pallaṅkaṃ ābhujitvāna nisīdi purisuttamo.  

 

6389. Vijjādharo4 tadā āsiṃ antalikkhacaro ahaṃ,  
tisūlaṃ sugataṃ gayha gacchāmi ambare tadā.  

 

6390. Pabbatagge yathā aggi puṇṇamāyeva candimā,  
vanaṃ obhāsate buddho sālarājāva phullito.  

 

6391. Vanaggā nikkhamitvāna buddharaṃsī vidhāvare,5  
naḷaggivaṇṇasaṅkāsā6 disvā cittaṃ pasādayiṃ.  

 

6392. Vicinaṃ addasaṃ pupphaṃ kaṇikāraṃ devagandhikaṃ,  
tīṇi puppāni ādāya buddhaseṭṭhamapūjayiṃ.  

                                                   
1 upagacchiṃ - Ma.    4 vijjadharo - Ma. 
2 catunnavutito - Ma.    5 abhidhāvare - Ma.  
3 bāttiṃsa - Ma.     6 naḷaggiva nasaṅkāsaṃ - Sī Mu.  
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555. Ký Sự về Trưởng Lão Vajjiputta:  
 

 
 

6381. Đức Thế Tôn có ngàn ánh hào quang, đấng Tự Chủ, vị không bị 
đánh bại sau khi xuất ra khỏi sự độc cư đã ra đi về việc khất thực.  
 

6382. Có được nắm tay trái cây, tôi đã nhìn thấy đấng Nhân Ngưu và đã 
đi đến gần Ngài. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái 
cây savanṭa. 
 

6383. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
 

6384. 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.  
 

6385. 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. 
 

6386. 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 Vajjiputta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Vajjiputta là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

556. Ký Sự về Trưởng Lão Uttara:  
 
6387. Đấng Toàn Giác tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. Có ước 
muốn độc cư, đức Thế Tôn đã đi đến núi Hi-mã-lạp.1  
 

6388. Sau khi đã đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đấng Bi Mẫn cao cả, bậc 
Hiền Trí, đấng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thế kiết già rồi đã ngồi 
xuống.  
 

6389. Khi ấy, tôi đã là người nắm giữ pháp thuật, là vị du hành ở không 
trung. Sau khi cầm lấy cây chỉa ba được thực hiện khéo léo, tôi đi ở trên 
không trung.  
 

6390. Đức Phật chói sáng ở trong khu rừng giống như ngọn lửa ở trên 
đỉnh núi, tợ như mặt trăng ngày rằm, như là cây sālā chúa được trổ 
hoa.  
 

6391. Hào quang của đức Phật vượt ra khỏi chóp đỉnh của khu rừng và 
tỏa rộng giống như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy, sau khi nhìn thấy 
tôi đã làm cho tâm được tịnh tín.  
 

6392. Trong khi chọn lựa, tôi đã nhìn thấy bông hoa kaṇikāra có hương 
thơm của cõi trời. Sau khi cầm lấy ba bông hoa, tôi đã cúng dường đến 
đức Phật tối thượng. 

                                                   
1 Ký sự này tương tợ như ký sự 501 về trưởng lão Tikaṇikārapupphiya. 
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6393. Buddhassa ānubhāvena tīṇi pupphāni me tadā,  
uddhavaṇṭā1 adhopattā chāyaṃ kubbanti satthuno.  

 
6394. Tena kammena sukatena cetanāpaṇidhīhi ca,  

jahitvā mānusaṃ dehaṃ tāvatiṃsamagacchahaṃ.  

 
6395. Tattha me sukataṃ vyamhaṃ2 kaṇikārīti3 ñāyate.4  

saṭṭhiyojanamubbedhaṃ tiṃsayojanavitthataṃ.  

 
6396. Sahassakaṇḍaṃ satabheṇḍu dhajālu haritāmayaṃ,  

satasahassaniyyūhā5 vyamhe pāturahaṃsu6 me.  

 
6397. Sovaṇṇamayā maṇimayā lohitaṅkamayā ’pi ca,  

phalikā ’pi ca pallaṅkā yenicchakā yadicchakā.  

 
6398. Mahārahañca sayanaṃ tūlikāvikatīyutaṃ,  

uddhalomiñca ekantaṃ bimbohanasamāyutaṃ.  

 
6399. Bhavanā nikkhamitvāna caranto devacārikaṃ,  

yadā icchāmi7 gamanaṃ devasaṅghapurakkhato.  

 
6400. Pupphassa heṭṭhā tiṭṭhāmi uparicchadanaṃ mama,  

samantā yojanasataṃ kaṇikārehi chāditaṃ.  

 
6401. Saṭṭhituriyasahassāni sāyaṃ pātaṃ upaṭṭhahuṃ,  

parivārenti maṃ niccaṃ rattindivamatanditā.  

 
6402. Tattha naccehi gītehi tāḷehi8 vāditehi ca,  

ramāmi khiḍḍāratiyā modāmi kāmakāmahaṃ.  

 
6403. Tattha bhutvā pivitvā ca modāmi tidase pure,  

nārigaṇehi sahito modāmi vyamhamuttame.  

 
6404. Satānaṃ pañcakkhattuñca devarajjamakārayiṃ,  

satānaṃ tīṇikkhattuñca cakkavattī ahos’ ahaṃ,  
padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.  

                                                   
1 uddhaṃ vaṇṭā - Ma. 
2 byamhaṃ - Ma.    6 pātubhaviṃsu - Ma. 
3 kaṇikāroti - Sī.     7 yathā gacchāmi - Sī;  
4 ñāyati - Ma.        yathā icchāmi - Ma. 
5 satasahassāni byūhāni - Sī.   8 tālehi - Ma. 
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6393. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, ba bông hoa của tôi (xoay 
ngược lại) có các cuống hoa ở bên trên và các cánh hoa ở bên dưới, tạo 
thành bóng râm che cho đức Phật.  
 
6394. 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. 
 
6395. Tại nơi ấy, có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi được 
biết (với tên) là “kaṇikārī” có chiều dài sáu mươi do-tuần, chiều rộng 
ba mươi do-tuần. 
 
6396. (Cung điện) có một ngàn cột trụ chống có màu lục, với một trăm 
mái tròn được trang hoàng với những ngọn cờ. Có một trăm ngàn tháp 
nhọn đã hiện diện ở cung điện của tôi.  
 
6397. Có những chiếc ghế bành làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni, 
và cũng làm bằng hồng ngọc nữa, luôn cả ngọc pha-lê (hiện ra) ở bất cứ 
nơi nào và bất cứ khi nào theo ước muốn.  
 
6398. Và có chiếc giường vô cùng giá trị được trải loại nệm bông gòn có 
một phần lông rái cá, và được gắn liền với chiếc gối. 
 
6399. Khi nào tôi ước muốn việc ra đi, thì sau khi rời khỏi nơi cư ngụ và 
trong lúc thực hiện cuộc du hành cùng với chư Thiên, tôi dẫn đầu hội 
chúng chư Thiên..  
 
6400. Tôi đứng ở phía bên dưới là bông hoa, ở phía bên trên của tôi 
xung quanh một trăm do-tuần có mái che được phủ bằng các bông hoa 
kaṇika.  
 
6401. Có sáu mươi ngàn nhạc công đã phục vụ sáng chiều. Họ thường 
xuyên vây quanh tôi ngày đêm không biếng nhác. 
 
6402. Ở tại nơi ấy, tôi sướng vui với các điệu vũ, các lời ca, các tiếng 
chũm chọe, và các khúc tấu nhạc, với niềm sướng vui của việc giải trí. 
Tôi vui thích theo sự mong muốn này mong muốn khác.  
 
6403. Lúc bấy giờ, ở tại nơi ấy tôi đã ăn, tôi đã uống, tôi vui thích ở cõi 
trời Tam Thập. Được gần gũi với các đám nữ nhân, tôi vui thích ở lâu 
đài tuyệt hảo.  
 
6404. Và tôi đã cai quản Thiên quốc năm trăm lần. Và tôi đã trở thành 
đấng Chuyển Luân Vương ba trăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, 
không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 
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6405. Bhave bhave saṃsaranto mahābhogaṃ labhāmahaṃ,  
bhoge me ūnatā natthi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 
6406. Duve bhave saṃsarāmi devatte atha mānuse,  

aññaṃ gatiṃ na jānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 
6407. Duve kule pajāyāmi1 khattiye cāpi brāhmaṇe,  

nīce kule na jānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 
6408. Hatthiyānaṃ assayānaṃ sivikaṃ sandamānikaṃ,  

labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 
6409. Dāsigaṇaṃ dāsagaṇaṃ nāriyo samalaṅkatā,  

labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 
6410. Koseyya kambaliyāni khomakappāsikāni ca,  

labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 
6411. Navavatthaṃ navaphalaṃ navaggarasabhojanaṃ,  

labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 
6412. Imaṃ khāda imaṃ bhuñja imasmiṃ2 sayane saya,  

labhāmi sabbamevetaṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 
6413 Sabbattha pūjito homi yaso accuggato mama,  

mahāpakkho sadā homi abhejjapariso sadā.  

 
6414. Sītaṃ uṇhaṃ na jānāmi pariḷāho na vijjati,  

atho cetasikaṃ dukkhaṃ hadaye me na vijjati.  

 
6415. Suvaṇṇavaṇṇo hutvāna saṃsarāmi bhavābhave,  

vevaṇṇiyaṃ na jānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 
6416. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito,  

sāvatthiyaṃ pure jāto mahāsālesu aḍḍhake.  

 
6417. Pañcakāmaguṇe hitvā pabbajiṃ anagāriyaṃ,  

jātiyā sattavasso ’haṃ arahattamapāpuṇiṃ.  
  
                                                   
1 yattha pacchā pajāyāmi - Sī Mu.   2 imamhi - Ma. 
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6405. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi nhận lãnh của cải lớn 
lao, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 

6406. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và loài 
người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 

6407. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-lỵ và luôn cả Bà-la-
môn, tôi không biết đến gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 

6408. Về phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng 
ngựa, kiệu khiêng, và cỗ xe kéo, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều 
này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 
 

6409. Về đám tôi trai, bầy tớ gái, và các nữ nhân đã được trang điểm, 
tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
 

6410. Về y phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng 
bông vải, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
 

6411. Về vải vóc mới, trái cây tươi, thức ăn mới lạ có phẩm vị cao sang, 
tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
 

6412. “Ngài hãy nhai món này, ngài hãy ăn món này, ngài hãy nằm ở 
chiếc giường này,” tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 
 

6413. Tôi được tôn vinh ở tất cả các nơi, danh vọng của tôi được thăng 
tiến, tôi luôn luôn có phe cánh đông đảo, luôn luôn có hội chúng không 
bị chia rẽ. 
 

6414. Tôi không biết đến sự lạnh (và) sự nóng, sự bực bội không được 
biết đến. Sự khổ sở thuộc về tâm ở trái tim của tôi không được biết đến.  
 

6415. Sau khi có được làn da màu vàng ròng, tôi luân hồi ở cõi này cõi 
khác, tôi không biết đến việc tàn tạ sắc thân; điều này là quả báu của 
việc cúng dường đức Phật. 
 

6416. Sau khi mệnh chung ở thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi 
nhân tố trong sạch tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng 
sang trọng ở thành phố Sāvatthī. 
 

6417. Sau khi từ bỏ năm phần dục lạc, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu 
phẩm vị A-la-hán. 
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6418. Upasampādayī1 buddho guṇamaññāya cakkhumā,  
taruṇo pūjanīyo ’haṃ buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

6419. Dibbacakkhuvisuddhaṃ me samādhikusalo ahaṃ,  
abhiññāpāramippatto buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

6420. Paṭisambhidā anuppatto iddhipādesu kovido,  
dhammesu pāramippatto buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

6421. Tiṃsakappasahassamhi yaṃ buddhamabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

6422. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

6423. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

6424. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Uttaro thero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Uttaratherassa apadānaṃ chaṭṭhaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

557. Apara-uttarattherāpadānaṃ 
  

6425. Nibbute lokanāthamhi siddhatthe lokanāyake,  
mama ñātī samānetvā dhātupūjaṃ akās’ ahaṃ.  

 

6426. Catunavutito kappe yaṃ dhātumabhipūjayiṃ,  
duggatiṃ nābhijānāmi dhātupūjāyidaṃ phalaṃ.  

 

6427. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

 

6428. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

6429. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

 

Itthaṃ sudaṃ āyasmā apara-Uttaratthero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Aparassa Uttarattherassa apadānaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 upasampadāyī - Ma. 
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6418. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật bậc Hữu Nhãn đã 
cho tu lên bậc trên, tôi là vị trẻ tuổi xứng đáng được cúng dường; điều 
này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 
 

6419. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi là thiện xảo về định, đã 
đạt đến sự toàn hảo về các thắng trí; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
 

6420. Tôi đã thành tựu các pháp phân tích, là vị rành rẽ về các nền tảng 
của thần thông, đã đạt đến sự toàn hảo về các pháp; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 
 

6421. Việc tôi đã cúng dường đức Phật trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 
 

6422. 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.  
 

6423. 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. 
 

6424. 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 Uttara đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 
 

Ký sự về trưởng lão Uttara là phần thứ sáu. 
 
 

--ooOoo-- 
 

557. Ký Sự về Trưởng Lão Uttara khác:  
 

6425. Khi bậc Bảo Hộ Thế Gian, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha 
Niết Bàn, tôi đã tập hợp quyến thuộc của tôi lại và tôi đã cúng dường 
xá-lợi.  
 

6426. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường xá-lợi trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường xá-lợi. 
 

6427. 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.  
 

6428. 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. 
 

6429. 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 Uttara khác đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 
 

Ký sự về trưởng lão Uttara khác là phần thứ bảy. 
 
 

--ooOoo-- 
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558. Bhaddajittherāpadānaṃ 
  

6430. Ogayha yaṃ pokkharaṇiṃ nānākuñjarasevitaṃ,  
uddharāmi bhisaṃ tattha ghāsahetu ahaṃ tadā.  

 

6431. Bhagavā tamhi1 samaye padumuttarasavhayo,  
rattambaradharo buddho gacchate anilañjase.  

 

6432. Dhunanto paṃsukūlāni saddaṃ assos’ ahaṃ tadā,  
uddhaṃ nijjhāyamāno ’haṃ addasaṃ lokanāyakaṃ.  

 

6433. Tattheva ṭhitako santo āyāciṃ lokanāyakaṃ,  
“Madhuṃ bhisehi sahitaṃ khīraṃ sappiṃ mulālikaṃ,  
patigaṇhātu2 me buddho anukampāya cakkhumā.”  

 

6434. Tato kāruṇiko satthā orohitvā mahāyaso,  
patigaṇhī3 mama bhikkhuṃ anukampāya cakkhumā,  
paṭiggahetvā sambuddho akā me anumodanaṃ.  

 

6435. “Sukhī hotu mahāpuñña gati tuyhaṃ samijjhatu,  
iminā bhisadānena labhassu vipulaṃ sukhaṃ.”  

 

6436. Idaṃ vatvāna sambuddho jalajuttamanāmako,          
bhikkhamādāya sambuddho ākāsenāgamā jino. 

 

6437. Tato bhisaṃ gahetvāna āgañjiṃ4 mama assamaṃ,  
bhisaṃ rukkhe laggetvāna mama dānaṃ anussariṃ.  

 

6438. Mahāvāto uṭṭhahitvā sañcālesi vanaṃ tadā,  
ākāso abhinādittha asanī ca phalī tadā.  

 

6439. Tato me asanīpāto matthake nipatī tadā,  
sohaṃ nisinnako santo tattha kālakato5 ahaṃ.  

 

6440. Puññakammena saññutto tusitaṃ upapajj’ ahaṃ,  
kalevaraṃ me patitaṃ devaloke ramām’ ahaṃ.  

 

6441. Chaḷāsīti6sahassāni nāriyo samalaṅkatā,  
sāyaṃ pātaṃ upaṭṭhahanti bhisadānassidaṃ phalaṃ.  

 

6442. Manussayonimāgantvā sukhito hom’ ahaṃ tadā,  
bhoge7 me ūnatā natthi bhisadānassidaṃ phalaṃ.  

                                                   
1 tasmiṃ - Sī Mu.  
2 paṭiggaṇhātu - Ma.    5 kālaṅkato - Ma. 
3 paṭiggaṇhi - Ma.    6 chaḷasīti - Ma.  
4 āgacchiṃ - Ma.     7 bhogā - Ma. 
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558. Ký Sự về Trưởng Lão Bhaddaji:  
 

 
6430. Lúc bấy giờ, tôi đã lội xuống hồ nước đã bị nhiều con voi sử dụng, 
và vì lý do đói (bụng) tôi (đã) nhổ lên củ sen ở tại nơi ấy.1  
 

6431. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn danh hiệu Padumuttara là vị Phật 
mặc y màu đỏ (đang) di chuyển ở trên không trung.  
 

6432. Khi ấy, trong khi Ngài đang phất phơ các lá y may từ vải bị quăng 
bỏ, tôi đã nghe được tiếng động. Trong khi chú ý ở phía bên trên, tôi đã 
nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian.  
 

6433. Trong khi đứng ngay tại nơi ấy, tôi đã thỉnh cầu đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian rằng: “Xin đức Phật, bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương tưởng 
hãy thọ lãnh mật ong cùng với các củ sen, sữa, bơ lỏng, và rễ sen của 
con.”  
 

6434. Do đó, đấng Bi Mẫn, bậc Đạo Sư có danh vọng lớn lao đã ngự 
xuống. Bậc Hữu Nhãn vì lòng thương tưởng đã thọ nhận vật thực của 
tôi. Sau khi thọ nhận, bậc Toàn Giác đã thực hiện lời tùy hỷ đến tôi 
rằng:  
 

6435. “Này người có đại phước, mong rằng ngươi được an lạc. Mong 
rằng cảnh giới tái sanh được thành tựu cho ngươi. Do việc dâng cúng 
củ sen này, ngươi sẽ đạt được sự an lạc lớn lao.” 
 

6436. Sau khi nói lên điều ấy, đấng Toàn Giác tên Padumuttara, bậc 
Toàn Giác, đấng Chiến Thắng đã cầm lấy thức ăn rồi đã ra đi bằng 
đường không trung.  
 

6437. Sau đó, tôi đã cầm lấy củ sen và đã đi về lại khu ẩn cư của mình. 
Sau khi đã treo củ sen ở trên cây, tôi đã tưởng nhớ lại việc dâng cúng 
của mình.  
 

6438. Khi ấy, có cơn gió lớn đã nổi lên và đã làm lay chuyển khu rừng. 
Bầu trời đã gào thét và sấm sét đã nổ ra.  
 

6439. Sau đó, tia sét đánh xuống đã giáng vào đầu của tôi. Khi ấy, trong 
khi bị khuỵu xuống tôi đây đã lìa đời ở tại nơi ấy.  
 

6440. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, tôi đã đi đến cõi trời Đẩu 
Suất. (Khi) thân thể của tôi bị ngã xuống, tôi sướng vui ở thế giới chư 
Thiên.  
 

6441. Có tám mươi sáu ngàn nữ nhân đã được trang điểm hầu cận sáng 
tối; điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen.  
 

6442. Sau khi đi đến sự sanh ra ở loài người, tôi luôn luôn được sung 
sướng, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng củ sen. 

                                                   
1 Ký sự này tương tợ như ký sự 483 về trưởng lão Bhisadāyaka. 
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6443. Anukampitako tena devadevena tādinā,  
sabbāsavā parikkhīṇā1 natthidāni punabbhavo.  

6444. Satasahasse ito kappe yaṃ bhisaṃ adadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi bhisadānadassiṃ phalaṃ.  

6445. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

6446. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

6447. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Bhaddajitthero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Bhaddajittherassa apadānaṃ aṭṭhamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

559. Sīvakattherāpadānaṃ 
  

6448. Esanāya carantassa vipassissa mahesino,  
rittakaṃ pattaṃ disvāna kummāsaṃ pūrayiṃ ahaṃ.  

6449. Ekanavute ito kappe yaṃ bhikkhamadadiṃ tadā,  
duggatiṃ nābhijānāmi kummāsassa idaṃ phalaṃ.  

6450. Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā,  
nāgo ’va bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo.  

6451. Svāgataṃ vata me āsi buddhaseṭṭhassa santike,  
tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

6452. Paṭisambhidā catasso vimokkhā pi ca aṭṭhime,  
chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.  

Itthaṃ sudaṃ āyasmā Sīvakatthero imā gāthāyo abhāsitthāti.  
 

Sīvakattherassa apadānaṃ navamaṃ. 
 

--ooOoo--  
 

Tassuddānaṃ  
 
 

Yaso nadīkassapo ca gayākimbilavajjino,  
dve uttarā bhaddaji ca sīvako cāpi uttamo.  
 
 

Yasavaggo chapaññāsatimo.  
 

 Therāpadānaṃ samattaṃ.  
 
  

(Raṭṭhapāla - Upavānattherānaṃ apadānāni Machasaṃ potthake Yasa-
vaggantogadhāni dissante, tathāpi Apadānapāḷi paṭhamabhāge dutiya 
tatiyavaggesu tesaṃ āgatattā idha na dassitānīti daṭṭhabbaṃ). 
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 sabbāsavaparikkhīṇā - Ma. 
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6443. Là người được thương tưởng bởi vị Trời của chư Thiên như thế 
ấy, (tôi có) tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 
 

6444. Kể từ khi tôi đã dâng cúng rễ sen trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng củ sen. 
 

6445. 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.  
 

6446. 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. 
 

6447. 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 Bhaddaji đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Bhaddaji là phần thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

559. Ký Sự về Trưởng Lão Sīvaka:  
 

6448. Khi bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassī đang đi về việc tìm kiếm (vật thực). Tôi 
đã nhìn thấy bình bát trống trơn và tôi đã để đầy sữa kem.  
 

6449. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thực trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của sữa kem. 
 

6450. 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.  
 

6451. 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. 
 

6452. 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 Sīvaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.  
 

Ký sự về trưởng lão Sīvaka là phần thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

Tóm lược của phẩm này: 
 
 

Vị Yasa, vị Nadīkassapa, vị Gayākassapa, vị Kimbila, vị Vajjiputta, hai vị 
Uttara, vị Bhaddaji, và luôn cả vị Sīvaka tối thượng.  
 
 

Phẩm Yasa là phẩm thứ năm mươi sáu. 
 
 

Trưởng Lão Ký Sự được đầy đủ. 
 

--ooOoo--    




