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11. Sumedhabuddhavaṃso 
 
 
1.   Padumuttarassa aparena sumedho nāma nāyako  

durāsado uggatejo sabbalokuttamo1 muni.  
 
2.   Pasannanetto sumukho brahā uju patāpavā  
      hitesī sabbasattānaṃ bahū mocesi bandhanā.  
 
3.   Yadā buddho pāpuṇitvā kevalaṃ bodhimuttamaṃ  

sudassanamhi nagare dhammacakkaṃ pavattayi.  
 
4.   Tassābhisamayā tīṇi ahesuṃ dhammadesane  

koṭisatasahassānaṃ paṭhamābhisamayo ahu.  
 
 

5.   Punāparaṃ kumbhakaṇṇaṃ yakkhaṃ so damayī jino  
      navuti koṭisahassānaṃ dutiyābhi samayo ahu.  
 
 

6.   Punāparaṃ amitayaso catusaccaṃ pakāsayi  
asīti koṭisahassānaṃ tatiyābhisamayo ahu.  

 
 

7.   Sannipātā tayo āsuṃ sumedhassa mahesino  
khīṇāsavānaṃ vimalānaṃ santacittāna tādinaṃ.2  

 
 

8.   Sudassanaṃ nagaravaraṃ upagañchi jino yadā  
tadā khīṇāsavā bhikkhū samiṃsu satakoṭiyo.  

 
 

9.   Punāparaṃ devakūṭe bhikkhūnaṃ kaṭhinatthate  
tadā navutikoṭīnaṃ dutiyo āsi samāgamo.  

 
 

10. Punāparaṃ dasabalo yadā carati cārikaṃ  
tadā asītikoṭīnaṃ tatiyo āsi samāgamo.  

 
 

11. Ahaṃ tena samayena uttaro nāma māṇavo  
asītikoṭiyo mayhaṃ ghare sannicitaṃ dhanaṃ.  

                                                   
1. lokuttaro - Sīmu. 
2. cittānatādinaṃ - Manupa. 
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11. Lịch Sử Đức Phật Sumedha: 
 
 
1. Sau (đức Phật) Padumuttara, có bậc Lãnh Đạo tên Sumedha là 
đấng Hiền Triết tối thượng của toàn thể thế giới, có oai lực nỗi bật, 
khó thể đạt đến. 
 
2. Có cặp mắt an tịnh, khuôn mặt đầy đặn, (thân hình) cao lớn, ngay 
thẳng, hùng dũng, là người tầm cầu lợi ích cho tất cả chúng sanh, (vị 
ấy) đã giúp cho nhiều người thoát khỏi sự trói buộc. 
 
3. Khi đã thành tựu toàn vẹn quả vị Giác Ngộ tối thượng, đức Phật đã 
chuyển vận bánh xe Chánh Pháp ở tại thành phố Sudassana. 
 
4. Trong việc thuyết giảng Giáo Pháp của vị ấy, đã có ba sự lãnh hội. 
Sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn koṭi vị.  
 
5. Hơn nữa vào lần khác, đấng Chiến Thắng ấy đã thuần phục Dạ-
xoa Kumbhakaṇṇa. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục 
ngàn koṭi (chín trăm tỷ) vị. 
 
6. Hơn nữa vào lần khác, bậc có danh tiếng vô hạn đã giảng giải về 
bốn Chân Lý. Đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục ngàn koṭi 
(tám trăm tỷ) vị. 
 
7. Bậc Đại Ẩn Sĩ Sumedha đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy.  
 
8. Vào lúc đấng Chiến Thắng ngự đến thành phố Sudassana, khi ấy 
một trăm koṭi (một tỷ) vị tỳ khưu là các bậc Lậu Tận đã tụ hội lại. 
 
9. Hơn nữa vào lần khác, lúc tiến hành lễ (dâng y) Kaṭhina cho các vị 
tỳ khưu ở tại Devakūṭa, khi ấy đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín 
chục koṭi vị. 
 
10. Hơn nữa vào lần khác, lúc đấng Thập Lực đi du hành, khi ấy đã 
có cuộc hội tụ thứ ba của tám chục koṭi vị. 
 
11. Vào lúc bấy giờ, ta là người thanh niên Bà-la-môn tên Uttara. Tài 
sản đã được tích lũy trong nhà của ta là tám mươi koṭi (tám trăm 
triệu).  
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Khuddakanikāye Buddhavaṃsapāḷi                          Sumedhabuddhavaṃso 

12. Kevalaṃ sabbaṃ datvāna sasaṅghe lokanāyake1  
saraṇaṃ tass’upāgañchiṃ pabbajjañcābhirocayi.2

 
 

13. So’pi maṃ buddho3 vyākāsi karonto anumodanaṃ  
tiṃsakappasahassamhi ayaṃ buddho bhavissati.  

 
 

14. Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato  
padhānaṃ padahitvāna katvā dukkarakārikaṃ.  

 
 

15. Ajapālarukkhamūlasmiṃ nisīditvā tathāgato  
tattha pāyāsamaggayha nerañjaramupehiti.  

 
 

16. Nerañjarāya tīramhi pāyāsaṃ ādāya so jino  
paṭiyattavaramaggena bodhimūlaṃ hi ehiti.  

 
 

17. Tato padakkhiṇaṃ katvā bodhimaṇḍaṃ anuttaro  
assattharukkhamūlamhi bujjhissati mahāyaso.  

 
 

18. Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati  
pitā suddhodano nāma ayaṃ hessati gotamo.  

 
 

19. Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā  
ānando nām’upaṭṭhāko upaṭṭhissati taṃ jinaṃ.  

 
 

20. Khemā uppalavaṇṇā ca aggā hessanti sāvakā  
bodhi tassa bhagavato assattho’ti pavuccati.  

 
 

21. Citto ca hatthālavako aggā hessantupaṭṭhakā  
uttarā nandamātā ca aggā hessantupaṭṭhikā  
āyu vassasataṃ tassa gotamassa yasassino.  

 
 

22. Idaṃ sutvāna vacanaṃ asamassa mahesino  
āmoditā naramarū buddhabījaṅkuro ayaṃ.  

 
 

23. Ukkuṭṭhisaddaṃ vattenti apphoṭenti hasantī ca  
katañjalī namassanti dasasahassī sadevakā.  

  

                                                   
1. sasaṅghaṃ lokanāyakaṃ - PTS. 
2. abhirocayiṃ - PTS. 
3. tadā - Mavi.  
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử                                            Lịch Sử Đức Phật Sumedha 

12. Sau khi đã cúng dường toàn bộ tất cả đến đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian cùng với hội chúng (tỳ khưu), ta đã đi đến nương nhờ vị ấy và 
đã hứng thú với việc xuất gia. 
 
13. Trong khi thể hiện sự tùy hỷ (phước báu), đức Phật ấy cũng đã 
chú nguyện cho ta rằng: “Trong ba chục ngàn kiếp, người này sẽ 
trở thành vị Phật. 
 
14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 
 
15. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerañjarā 
(Ni-liên-thiền). 
 
16. Ở tại bờ sông Nerañjarā, đấng Chiến Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 
 
17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 
 
18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 
 
19. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
tên là Ānanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy.  
 
 

20. Khemā và Uppalavaṇṇā sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là ‘Assattha.’  
 
 

21. Citta và Haṭṭhāḷavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā và Nandamātā sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 
 
 

22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 
 
 

23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
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Khuddakanikāye Buddhavaṃsapāḷi                          Sumedhabuddhavaṃso 

24. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanaṃ  
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imaṃ.  

 
 

25. Yathā manussā nadiṃ tarantā paṭititthaṃ virajjhiya  
heṭṭhā titthe gahetvāna uttaranti mahānadiṃ.  

 
 

26. Evameva mayaṃ sabbe yadi muñcāmimaṃ jinaṃ  
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imaṃ.  

 
 

27. Tassāpi vacanaṃ sutvā bhiyyo cittaṃ pasādayiṃ  
uttariṃ vatamadhiṭṭhāsiṃ dasapāramipūriyā.  

 
 

28. Suttantaṃ vinayañcāpi navaṅgaṃ satthusāsanaṃ  
sabbaṃ pariyāpuṇitvāna sobhayiṃ jinasāsanaṃ.  

 
 

29. Tatthappamatto viharanto nisajjaṭṭhānacaṅkame  
abhiññāsu pāramiṃ gantvā brahmalokamagañchahaṃ.1  

 
 

30. Sudassanaṃ nāma nagaraṃ sudatto nāma khattiyo  
sudattā nāma janikā sumedhassa mahesino.  

 
 

31. Navavassasahassāni agāramajjhaso vasī  
sucandanaka koñca sirivaḍḍhā2 tayo pāsāda muttamā.  

 
 

32. Tisoḷasasahassāni nāriyo samalaṅkatā  
sumanā nāma sā nārī punabbasumitto3 nāma atrajo.  

 
 

33. Nimitte caturo disvā hatthiyānena nikkhami  
anūnakaṃ aṭṭhamāsaṃ4 padhānaṃ padahī jino.  

 
 

34. Brahmunā yācito santo sumedho lokanāyako  
vatti cakkaṃ mahāvīro sudassanuyyānamuttame.  

 
 

35. Saraṇo sabbakāmo ca ahesuṃ aggasāvakā  
sāgaro nām’upaṭṭhāko sumedhassa mahesino.  

                                                   
1. brahmalokamagacchahaṃ - Sīmu.  
2. sucanda kañcana sirivaḍḍhā - Machasaṃ;  
     sucando kañcano sirivaḍḍho - Syā.  
3. punabbasu - Machasaṃ;  
     punabbo - Syā. 
4. aḍḍhamāsaṃ - Machasaṃ, Manupa.  
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử                                            Lịch Sử Đức Phật Sumedha 

24. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 
 
 

25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 
 
 

26. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 
 
 

27. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 
 
28. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 
 
29. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy vào lúc ngồi, 
đứng, đi kinh hành, sau khi làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi đến 
thế giới của Phạm Thiên. 
 
30. Thành phố có tên là Sudassana, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Sudatta, người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Sumedha tên là Sudattā. 
 
 

31. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Sucandanaka, Koñca, và Sirivaḍḍha. 
 
 

32. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên là Sumanā. Con trai tên là 
Punabbasumitta. 
 
 

33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện voi và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 
 
 

34. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sumedha, đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại công 
viên Sudassana tuyệt vời. 
 
 

35. Saraṇa và Sabbakāma đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Sumedha tên là Sāgara. 
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36. Rāmā c’eva surāmā ca ahesuṃ aggasāvikā  
bodhi tassa bhagavato mahānīpoti1 vuccati.  

 
37. Uruvelo ca yasavo ca ahesuṃ aggupaṭṭhakā  

yasodharā sirimā ca ahesuṃ aggupaṭṭhikā.  
 
38. Aṭṭhāsīti ratanāni accuggato mahāmuni  

obhāsesi2 disā sabbā cando tārāgaṇe3 yathā.  
 
39. Cakkavattimaṇi nāma yathā tapati yojanaṃ  

tathe’va tassa ratanaṃ samantā pharati yojanaṃ.  
 
40. Navutivassasahassāni āyu vijjati tāvade  

tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.  
 
41. Tevijjachaḷabhiññehi balappattehi tādihi  

samākulamidaṃ āsi arahantehi sādhuhi.4

 
42. Te’pi sabbe amitayasā vippamuttā nirūpadhī  

ñāṇālokaṃ dassayitvā nibbutā te mahāyasā.  
 
43. Sumedho jinavaro buddho medhārāmamhi nibbuto  

dhātuvitthārikaṃ āsi tesu tesu padesato’ti.  
 
 

Sumedhabuddhavaṃso. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1. nimboti - Sīmu; nimbarukkhoti - Syā. 
2. pahāseti - Mavi; obhāseti - Syā. 
3. tāragaṇe - Mavi. 
4. tādihi - PTS; sāsanaṃ - Syā. 
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36. Rāmā và luôn cả Surāmā đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Cây Nīpa vĩ đại.” 

 

37. Uruvela và luôn cả Yasava đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Yasodharā và Sirimā đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
 

38. Cao tám mươi tám ratana (22 mét), bậc Đại Hiền Triết chiếu 
sáng tất cả các phương tợ như mặt trăng ở giữa tập thể các vì sao. 
 

39. Giống như viên ngọc ma-ni của vị Chuyển Luân Vương chiếu 
sáng một do tuần, tương tợ y như thế, ngọc quý của vị ấy tỏa sáng 
một do-tuần ở xung quanh.1

 

40. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín chục ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 
 

41. (Giáo Pháp) này đã được hưng thịnh nhờ vào các vị A-la-hán tốt 
lành, đã thành tựu tam minh, sáu thắng trí, và năng lực như thế ấy.  
 

42. Tất cả các vị ấy đều có danh tiếng vô hạn, đã được giải thoát, 
không còn tái sanh. Sau khi thị hiện ánh sáng của trí tuệ, tất cả các vị 
có danh tiếng lớn lao ấy đã Niết Bàn. 
 

43. Đức Phật, đấng Chiến Thắng cao quý Sumedha đã Niết Bàn tại tu 
viện Medha. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi.  
 
 

Lịch sử đức Phật Sumedha là phần thứ mười một. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1. Nghĩa là hào quang từ cơ thể của vị ấy tỏa sáng khoảng không gian có bán kính 
là một do-tuần ở chung quanh, BvA. 201-2. 
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12. Sujātabuddhavaṃso 
 
 
1.   Tatth’eva maṇḍakappamhi sujāto nāma nāyako  

sīhahanūsabhakkhandho appameyyā durāsado.  
 
2.   Cando’va vimalo suddho sataraṃsī’va patāpavā1  

evaṃ sobhati sambuddho jalanto siriyā sadā.2  
 
3.   Pāpuṇitvāna sambuddho kevalaṃ bodhimuttamaṃ  

sumaṅgalamhi nagare dhammacakkaṃ pavattayī.  
 
4.   Desente pavaraṃ dhammaṃ sujāte lokanāyake  

asītikoṭi abhisamiṃsu paṭhame dhammadesane.  
 

5.   Yadā sujāto amitayaso deve vassaṃ upāgamī  
sattatiṃsasahassānaṃ dutiyābhisamayo ahu.  

 
 

6.   Yadā sujāto asamasamo upagañchi3 pitusantikaṃ  
saṭṭhisatasahassānaṃ tatiyābhisamayo ahu.  

 
 

7.   Sannipātā tayo āsuṃ sujātassa mahesino  
khīṇāsavānaṃ vimalānaṃ santacittāna tādinaṃ.  

 
 

8.   Abhiññābalattānaṃ appattānaṃ4 bhavābhave  
saṭṭhisatasahassāni5 paṭhamaṃ sannipatiṃsu te.  

 
 

9.   Punāparaṃ sannipāte tidīvorohane jine  
paññāsasatasahassānaṃ dutiyo āsi samāgamo.  

 
 

10. Upasaṅkamanto naravasabhaṃ6 tassa yo aggasāvako  
catūhi satasahassehi sambuddhaṃ upasaṅkami.  

                                                   
1. tāpavā - Sīmu. 
2. pabhā - Sīmu.  
3. upagacchi - Sīmu, Manupa.  
4. appamattānaṃ - Sīmu;  
     appavattā, - Pu.  
5. saṭṭhisata sahassānaṃ - Sīmu. 
6. narāsabhaṃ - Machasaṃ; naravusabhaṃ - Syā. 
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12. Lịch Sử Đức Phật Sujāta:  
 
 
1. Cũng chính trong kiếp Maṇḍa ấy,1 có vị Lãnh Đạo tên Sujāta là có 
hàm sư tử, vai rộng, không thể đo lường, khó thể đạt đến. 
 

2. Không bợn nhơ và tinh khiết như mặt trăng, huy hoàng như mặt 
trời, luôn chói sáng với sự vinh quang, đấng Toàn Giác rạng rỡ như 
thế ấy. 
 

3. Sau khi thành tựu toàn vẹn quả vị Giác Ngộ tối thượng, đấng Toàn 
Giác đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp ở tại thành phố Sumaṅgala.  
 

4. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sujāta thuyết giảng Giáo Pháp 
cao quý vào dịp thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhất, tám mươi koṭi 
(tám trăm triệu) vị đã lãnh hội. 
 
5. Khi vị có danh tiếng vô lượng Sujāta vào mùa (an cư) mưa ở cõi 
trời, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của ba mươi bảy trăm ngàn (ba 
triệu bảy trăm ngàn). 
 
6. Vào lúc (đức Phật) Sujāta, vị tương đương với các bậc không thể 
sánh bằng, đi đến gặp người cha, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của 
sáu mươi trăm ngàn (sáu triệu). 
 
7. Bậc Đại Ẩn Sĩ Sujāta đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không 
còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 
 
8. Trong số các vị đã đạt đến năng lực của các thắng trí, không còn 
tái sanh vào cõi này cõi khác, các vị ấy (với số lượng) sáu trăm ngàn 
đã tụ hội lại là lần thứ nhất.  
 
9. Vào lần khác nữa, trong cuộc tụ hội vào dịp đấng Chiến Thắng từ 
cõi trời hạ thế, đã có cuộc hội tụ lần thứ nhì của năm chục trăm ngàn 
(năm triệu) vị. 
 
10. Vị Thinh Văn hàng đầu của vị ấy, khi đi đến gặp đấng Nhân Ngưu 
bậc Toàn Giác, đã đi đến với bốn trăm ngàn vị (là lần thứ ba). 
 

                                                   
1. Kiếp Maṇḍa (maṇḍakappa) là kiếp có hai vị Phật xuất hiện. Trường hợp này là 
đức Phật Sumedha và đức Phật Sujāta, BvA. 202.  
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11. Ahaṃ tena samayena catudīpamhi issaro  
antalikkhacaro āsiṃ cakkavatti mahabbalo.  

 
12. Loke acchariyaṃ disvā abbhutaṃ lomahaṃsanaṃ  

upagantvāna vandiṃ so sujātaṃ lokanāyakaṃ.  
 
13. Catudīpe mahārajjaṃ ratane satta uttame  

buddhe niyyādayitvāna pabbajiṃ tassa santike.  
 
14. Arāmikā jānapadā1 uṭṭhānaṃ paṭipiṇḍiya2  
      upanenti bhikkhusaṅghassa paccayaṃ sayanāsanaṃ.  
 
15. So’pi maṃ buddho3 vyākāsi dasasahassimhi issaro  
      tiṃsakappasahassamhi ayaṃ buddho bhavissati.  
 
16. Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato  

padhānaṃ padahitvāna katvā dukkarakārikaṃ.  
 
17. Ajapālarukkhamūlasmiṃ nisīditvā tathāgato.  

tattha pāyāsamaggayha nerañjamupehiti.  
 
18. Nerañjarāya tīramhi pāyāsaṃ ādāya so jino  

paṭiyattavaramaggena bodhimūlaṃ hi ehiti.  
 
19. Tato padakkhiṇaṃ katvā bodhimaṇḍaṃ anuttaro  

assattharukkhamūlamhi bujjhissati mahāyaso.  
 
 

20. Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati  
pitā suddhodano nāma ayaṃ hessati gotamo.  

 
 

21. Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā  
ānando nām’upaṭṭhāko upaṭṭhissati taṃ jinaṃ.  

 
 

22. Khemā uppalavaṇṇā ca aggā hessanti sāvikā  
bodhi tassa bhagavato assattho’ti pavuccati.  

 
 

23. Citto ca hatthālavako aggā hessantupaṭṭhakā  
uttarā nandamātā ca aggā hessantupaṭṭhikā  
āyu vassasataṃ tassa gotamassa yasassino.  

  
                                                   
1. janapade - Sīmu, Syā.  
2. paṭipiṇḍiyaṃ - PTS. 
3. tadā - Mavi. 
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11. Vào lúc bấy giờ, ta là vị lãnh chúa ở bốn hòn đảo, là vị Chuyển 
Luân Vương có năng lực lớn lao, di chuyển ở trên không trung.  
 

12. Sau khi chứng kiến điều kỳ diệu ở thế gian, (là việc) phi thường, 
khiến lông dựng đứng, ta đã đi đến và đảnh lễ đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian Sujāta ấy. 
 

13. Sau khi đã dâng lên vương quốc rộng lớn gồm bốn hòn đảo và 
bảy vật báu tối thắng đến đức Phật, ta đã xuất gia trong sự chứng 
minh của vị ấy. 
 

14. Những người hộ tự ở trong xứ sở, sau khi gom góp phẩm vật đã 
đem lại đồ dùng thiết yếu, vật trải nằm lót ngồi, dâng lên hội chúng 
tỳ khưu. 
 

15. Khi ấy, vị Chúa Tể trong mười ngàn thế giới cũng đã chú nguyện 
cho ta rằng: “Trong ba mươi ngàn kiếp, người này sẽ trở thành vị 
Phật. 
 

16. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 
 

17. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerañjarā 
(Ni-liên-thiền). 
 

18. Ở tại bờ sông Nerañjarā, đấng Chiến Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 
 

19. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 
 

20. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 
 
21. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
tên là Ānanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy.  
 
22. Khemā và Uppalavaṇṇā sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là ‘Assattha.’  
 
23. Citta và Haṭṭhāḷavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā và Nandamātā sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 
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24. Idaṃ sutvāna vacanaṃ asamassa mahesino  
āmoditā naramarū buddhabījaṅkuro ayaṃ.  

 
 

25. Ukkuṭṭhisaddaṃ vattenti apphoṭenti hasanti ca  
katañjalī namassanti dasasahassī sadevakā.  

 
 

26. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanaṃ  
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imaṃ.  

 
 

27. Yathā manussā nadiṃ tarantā paṭititthaṃ virajjhiya  
heṭṭhā titthe gahetvāna uttaranti mahānadiṃ.  

 
 

28. Evameva mayaṃ sabbe yadi muñcāmimaṃ jinaṃ  
anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imaṃ.  

 

 
29. Tassāpi vacanaṃ sutvā bhiyyo hāsaṃ* janes’ahaṃ  

adhiṭṭhahiṃ vataṃ uggaṃ dasapāramipūriyā.  
 

 
30. Suttantaṃ vinayañcāpi navaṅgaṃ satthusāsanaṃ  

sabbaṃ pariyāpuṇitvāna sobhayiṃ jinasāsanaṃ.  
 
 

31. Tatth’appamatto viharanto brahmaṃ bhāvetva bhāvanaṃ  
abhiññāpāramiṃ gantvā brahmalokamagacch’ahaṃ.  

 
 

32. Sumaṅgalaṃ nāma nagaraṃ uggato nāma khattiyo  
mātā pabhāvatī nāma sujātassa mahesino.  

 
 

33. Navavassasahassāni agāramajjhaso vasī  
sirī upasirī nandā tayo pāsādamuttamā.  

 

 
34. Tevisatisahassāni nāriyo samalaṅkatā  

sirinandā nāma nārī upaseno nāma atrajo.  
 
 

35. Nimitte caturo disvā assayānena nikkhami  
anūnanavamāsāni padhānaṃ padahī jino.  

 

 
* bhiyyohāvetva mānasaṃ.  
   9 Buddhavaṃso 26 gā.  
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24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 
 
25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
 
26. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 
 
 

27. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 
 
 

28. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 
 
 

29. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã sanh khởi niềm hoan hỷ bội 
phần. Ta đã quyết định sự thực hành tột bực để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 
 
 

30. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 
 
 

31. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập 
thiền Phạm Thiên và đạt đến sự toàn hảo trong các thắng trí, ta đã đi 
đến thế giới của Phạm Thiên. 
 
 

32. Thành phố có tên là Sumaṅgala, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Uggata, người mẹ của vị Đại Ẩn Sĩ Sujāta tên là Pabhāvatī. 
 
 

33. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Sirī, Upasirī, và Nandā. 
 
 

34. Có hai mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Sirinandā. Con trai tên là Upasena. 
 
 

35. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực chín tháng không thiếu 
sót. 
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36. Brahmunā yācito santo sujāto lokanāyako  
vatti cakkaṃ mahāvīro sumaṅgal’uyyānamuttame.  

 

37. Sudassano ca devo1 ca ahesuṃ aggasāvakā  
nārado nām’upaṭṭhāko sujātassa mahesino.  

 

38. Nāgā ca nāgasamālā ca ahesuṃ aggasāvikā  
bodhi tassa bhagavato mahāvelū’ti vuccati.  

 

39. So ca rukkho jātaruciro2 acchiddo hoti pattako3  
ujuvaṃso brahā hoti dassanīyo manoramo.  

 

40. Ekakkhandho pavaṭṭhitvā4 tato sākhā pabhijjatha5  
yathā subaddho morahattho evaṃ sobhati so dumo.  

 

41. Na tassa kaṇṭakā6 honti nāpi chiddaṃ mahā ahu  
vitthiṇṇasākho aviralo sandacchāyo manoramo.  

 

42. Sudatto c’eva citto ca ahesuṃ aggupaṭṭhakā  
subhaddā c’eva padumā ca ahesuṃ aggupaṭṭhikā.  

 

43. Paññāsa ratano āsi uccattanena7 so jino  
       sabbākāravarūpeto sabbaguṇamupāgato.  
 

44. Tassappabhā asamasamā niddhāvati samantato  
appamāṇo atuliyo ca opammehi anūpamo.  

 

45. Navutivassasahassāni āyu vijjati tāvade  
tāvatā tiṭṭhamāno so tāresi janataṃ bahuṃ.  

 

46. Yathāpi sāgare ūmi gagane tārakā yathā  
evaṃ tadā pāvacanaṃ arahantehi cittitaṃ.8

 

47. So ca buddho asamasamo guṇāni ca tāni atuliyāni  
sabbaṃ samantarahitaṃ nanu rittā sabbasaṅkhārā.  

 

48. Sujāto jinavaro buddho sīlārāmamhi nibbuto  
tatth’eva tassa cetiyo tīṇi gāvutamuggato’ti.  

 
Sujātabuddhavaṃso dvādasamo. 

 
--ooOoo-- 

 
 
1. sudevo - Sīmu.  
2. ghanaruciro - Sīmu, PTS; 
     ghanakkhandho - Syā, Machasaṃ. 
3. chaddaṃ hoti parittakaṃ - Pu; 
     acchaddo hoti pattiko - Machasaṃ.  

4. pavaḍḍhetvā - Sīmu, PTS. 
5. pabhijjati - Mavi; abhijjati - Sīmu.  
6. kaṇḍakā - Sīmu.  
7. uccatarena - Sīmu.  
8. vicittitaṃ - PTS. 
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36. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sujāta đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên 
tuyệt vời Sumaṅgala.  
 

37. Sudassana và Sudeva đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đại Ẩn Sĩ Sujāta tên là Nārada. 
 

38. Nāgā và Nāgasamālā đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là Mahāvelu (cây tre vĩ đại).  
 

39. Và cây tre ấy có thân đặc, không có bọng, rậm lá, là loại cây thẳng 
đuột, to lớn, đáng nhìn, xinh xắn. 
 

40. Giống cây ấy có một thân, khi đã phát triển thì được phân thành 
các nhánh từ thân ấy như là chùm lông đuôi của chim công được 
buộc chặt lại; giống cây ấy xinh đẹp như thế. 
 

41. Không có các gai ở cây ấy và cũng không có lỗ bọng lớn, cành cây 
xòe rộng, không thưa thớt, bóng râm dày đặc, xinh xắn. 
 

42. Sudatta và luôn cả Citta đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Subhaddā và luôn cả Padumā đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
 

43. Với chiều cao năm mươi ratana (12.5 m), đấng Chiến Thắng ấy 
đạt đến sự cao quý về mọi mặt và thành tựu tất cả các đức hạnh.  
 

44. Tương đương với các loại hào quang không thể sánh bằng, hào 
quang của vị ấy tỏa sáng xung quanh. Vị ấy là vô lượng, vô song, với 
các sự so sánh đối chiếu không có người tương tợ. 
 

45. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 
 

46. Cũng giống như các làn sóng ở biển cả, giống như các vì sao ở 
bầu trời, tương tợ như thế, lúc bấy giờ lời tuyên thuyết (của đức Phật 
ấy) được tô điểm nhờ vào các vị A-la-hán. 
 

47. Đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, và 
các đức hạnh vô song ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng 
tất cả các hành là trống không?  
 

48. Đức Phật, đấng Chiến Thắng cao quý Sujāta đã Niết Bàn tại tu 
viện Sīla. Ngôi bảo tháp được dựng lên cao ba gāvuta (tương đương 
12 km) dành cho bậc Đạo Sư ở ngay tại nơi ấy. 
 

Lịch sử đức Phật Sujāta là phần thứ mười hai. 
 

--ooOoo-- 
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13. Piyadassibuddhavaṃso 
 
 
1.   Sujātassa aparena sayambhū1 lokanāyako  

durāsado asamasamo piyadassī mahāyaso.  
 

2.   So’pi buddho amitayaso ādicco’va virocati  
nihantvāna tamaṃ sabbaṃ2 dhammacakkaṃ pavattayī.  

 

3.   Tassāpi atulatejassa ahesuṃ abhisamayā tayo  
koṭisatasahassānaṃ paṭhamābhisamayo ahu.  

 

4.   Sudassano devarājā micchādiṭṭhimarocayī  
tassa diṭṭhiṃ vinodento satthā dhammamadesayī.  

 

5.   Janasannipāto atulo mahāsannipatī tadā  
navutikoṭisahassānaṃ dutiyābhisamayo ahu.  

 

6.   Yadā doṇamukhaṃ hatthiṃ vinesi narasārathi  
asītikoṭisahassānaṃ tatiyābhisamayo ahu.  

 

7.   Sannipātā tayo āsuṃ tassāpi piyadassino  
koṭisatasahassānaṃ paṭhamo āsi samāgamo.  

 
8.   Tato paraṃ navutikoṭī samiṃsu ekato munī  

tatiye sannipātamhi asītikoṭiyo ahu.  
 
9.   Ahaṃ tena samayena kassapo nāma brāhmaṇo  

ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedānapāragū.  
 
10. Tassa dhammaṃ suṇitvāna pasādaṃ janayiṃ ahaṃ  

koṭisatasahassehi saṅghārāmaṃ amāpayiṃ.  
 
11. Tassa datvāna ārāmaṃ haṭṭho saṃviggamānaso  

sareṇa pañcasīle ca3 daḷhaṃ katvā samādiyiṃ.4

 
12. So’pi maṃ buddho vyākāsi saṅghamajjhe nisīdiya  

aṭṭhārase kappasate ayaṃ buddho bhavissati.  

                                                   
1. sambuddho - Sīmu. 
2. sabbaṃ tamaṃ nihantvāna - Machasaṃ. 
3. saraṇaṃ pañcasīlañca - Sīmu. 
4. samādayi - Manupa. 
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13. Lịch Sử Đức Phật Piyadassī:  

 
 
1. Sau (đức Phật) Sujāta, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Piyadassī là vị tự 
mình chứng ngộ, khó thể đạt đến, tương đương với các vị không thể 
sánh bằng, có danh tiếng vĩ đại. 
 

2. Có danh tiếng vô hạn, đức Phật ấy cũng chiếu sáng tợ như mặt 
trời. Sau khi hủy diệt tất cả bóng tối, Ngài đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp.  
 

3. Đối với vị có oai lực vô song ấy, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh 
hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn koṭi vị. 
 

4. Thiên Vương Sudassana đã thuận theo tà kiến. Trong khi xua tan 
tà kiến của vị ấy, bậc Đạo Sư đã thuyết giảng Chánh Pháp. 
 

5. Cuộc tụ hội của các hạng chúng sanh là vô song. Khi ấy, đám đông 
đã tụ hội lại. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín mươi ngàn koṭi 
vị. 
 

6. Vào lúc bậc Điều Khiển nhân loại huấn luyện con voi Doṇamukha, 
đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám mươi ngàn koṭi vị. 
 

7. Vị Piyadassī ấy cũng đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là 
của một trăm ngàn koṭi vị. 
 

8. Sau đó vào lúc khác, chín mươi koṭi vị hiền triết đã hội họp chung 
lại với nhau. Ở cuộc hội tụ thứ ba, đã có tám mươi koṭi vị.  
 

9. Vào lúc bấy giờ, ta là người thanh niên Bà-la-môn tên Kassapa, là 
vị trì tụng, nắm vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ Đà. 
 
10. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, ta đã sanh khởi 
niềm tin. Với một trăm ngàn koṭi (đồng tiền) ta đã tạo lập tu viện 
cho hội chúng. 
 
11. Sau khi dâng cúng tu viện đến vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm 
trí phấn chấn, đã tạo lập sự vững chãi trong việc nương nhờ và đã 
thọ trì năm giới. 
 
12. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta 
rằng: “Trong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp, người này 
sẽ trở thành vị Phật. 
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13. Ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato  
padhānaṃ padahitvāna katvā dukkarakārikaṃ.  

 
 

14. Ajapālarukkhamūlasmiṃ nisīditvā tathāgato  
tattha pāyāsamaggayha nerañjaramupehiti.  

 
 

15. Nerañjarāya tīramhi pāyāsaṃ ādāya so jino  
paṭiyattavaramaggena bodhimūlaṃ hi ehiti.  

 
 

16. Tato padakkhiṇaṃ katvā bodhimaṇḍaṃ anuttaro  
assattharukkhamūlamhi bujjhissati mahāyaso.  

 
 

17. Imassa janikā mātā māyā nāma bhavissati  
pitā suddhodano nāma ayaṃ hessati gotamo.  

 
 

18. Kolito upatisso ca aggā hessanti sāvakā  
ānando nām’upaṭṭhāko upaṭṭhissati taṃ jinaṃ.  

 
 

19. Khemā uppalavaṇṇā ca aggā hessanti sāvikā 
bodhi tassa bhagavato assattho’ti pavuccati.  

 
 

20. Citto ca hatthālavako aggā hessantupaṭṭhakā  
uttarā nandamātā ca aggā hessantupaṭṭhikā  
āyu vassasataṃ tassa gotamassa yasassīno.  

 
 

21. Idaṃ sutvāna vacanaṃ asamassa mahesino  
āmoditā naramarū buddhabījaṅkuro ayaṃ.  

 

 
22. Ukkuṭṭhisaddaṃ vattenti apphoṭenti hasanti ca  

katañjalī namassanti dasasahassī sadevakā.  
 

 
23. Yadimassa lokanāthassa virajjhissāma sāsanaṃ  

anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imaṃ.  
 

 
24. Yathā manussā nadiṃ tarantā paṭititthaṃ virajjhiya  

heṭṭhā titthe gahetvāna uttaranti mahānadiṃ.  
 

 
25. Evameva mayaṃ sabbe yadi muñcāmimaṃ jinaṃ  

anāgatamhi addhāne hessāma sammukhā imaṃ.  
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13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 
 

14. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đến Nerañjarā 
(Ni-liên-thiền). 
 

15. Ở tại bờ sông Nerañjarā, đấng Chiến Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đến cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 
 
16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 
 
17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 
 
18. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
tên là Ānanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy.  
 
19. Khemā và Uppalavaṇṇā sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là ‘Assattha.’  
 
20. Citta và Haṭṭhāḷavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uttarā và Nandamātā sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 
 
21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 
 
22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy (nói rằng): 
 
23. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 
 
24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giòng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 
 
25. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 
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26. Tassāpi vacanaṃ sutvā bhiyyo cittaṃ pasādayiṃ  
uttariṃ vatamadhiṭṭhāsi dasapāramipūriyā.  

 

27. Sudhaññaṃ nāma nagaraṃ sudatto nāma khattiyo  
sucandā nāma1 janikā piyadassissa satthuno.  

 

28. Navavassasahassāni agāramajjhaso vasī  
sunimmalavimalagiribrahā2 tayo pāsādamuttamā.  

 

29. Tettiṃsatisahassāni nāriyo samalaṅkatā  
vimalā nāma nārī ca kañcanāvelo3 nāma atrajo.  

 

30. Nimitte caturo disvā rathayānena nikkhami  
chamāsaṃ padhānacāraṃ acari purisuttamo.  

 

31. Brahmunā yācito santo piyadassī mahāmuni  
vatti cakkaṃ mahāvīro usabhuyyāne manorame.  

 

32. Pālito sabbadassī4 ca ahesuṃ aggasāvakā  
sobhito nām’upaṭṭhāko piyadassissa satthuno.  

 

33. Sujātā dhammadinnā ca ahesuṃ aggasāvikā  
bodhi tassa bhagavato kakudho’ti pavuccati.  

 

34. Sandhako5 dhammako6 c’eva ahesuṃ aggupaṭṭhakā  
visākhā7 dhammadinnā ca ahesuṃ aggupaṭṭhikā.  

 

35. So’pi buddho amitayaso dvattiṃsavaralakkhaṇo  
asītihatthamubbedho sālarājā’va dissati.  

 

36. Aggī candasuriyānaṃ natthi tādisikā pabhā  
yathā ahu8 pabhā tassa asamassa mahesino.  

 

37. Tassāpi devadevassa āyu tāvatakaṃ ahu  
navutivassasahassāni loke aṭṭhāsi cakkhumā.  

 

38. So’pi buddho asamasamo yugāni’pi tāni atuliyāni  
sabbaṃ samantarahitaṃ nanu rittā sabbasaṅkhārā.  

 

39. So piyadassī munivaro assatthārāmamhi nibbuto  
tatth’eva tassa jinathūpo tīṇi yojanamuggato’ti.  

 

Piyadassibuddhavaṃso terasamo. 
 

--ooOoo-- 
 
1. candānamāsi - Machasaṃ. 
2. giriguhā - Machasaṃ. 
3. kañcanacelo - Sīmu.  
4. piyadassi - Sīmu, Manupa. 

5. santako - Sīmu; sandako - Syā. 
6. dhammiko - Sīmu.  
7. visikho - Sīmu.  
8. āsuṃ - Mavi.  
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26. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 
 

27. Thành phố có tên là Sudhañña, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Sudatta, người mẹ của đấng Đạo Sư Piyadassī tên là Sucandā. 
 

28. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Sunimmala, Vimala, và Giribrahā. 
 

29. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Vimalā. Con trai là Kañcanāvela. 
 

30. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng phương tiện xe và đã thực hành sự nỗ lực sáu tháng. 
 

31. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Đại Hiền Triết, đấng Đại 
Hùng Piyadassī đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) tại công viên 
Usabha xinh đẹp.  
 

32. Pālita và Sabbadassī đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của đấng Đạo Sư Piyadassī tên là Sobhita. 
 

33. Sujātā và Dhammadinnā đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Kakudha.” 
 

34. Sandhaka và Dhammaka đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Visākhā và Dhammadinnā đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
 

35. Có danh tiếng vô hạn, với ba mươi hai tướng trạng cao quý, và 
chiều cao tám mươi cánh tay (80 x 0.5 = 40 m), đức Phật ấy được 
nhìn thấy như là cây Sālā chúa. 
 

36. Không có ánh sáng của ngọn lửa, của mặt trăng hay mặt trời, 
tương tợ như hào quang của bậc Đại Ẩn Sĩ không ai sánh bằng ấy.  
 

37. Tuổi thọ của vị ấy cũng dài như là (tuổi thọ) của các hàng thiên 
nhân. Bậc Hữu Nhãn đã tồn tại ở thế gian chín mươi ngàn năm. 
 

38. Đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh bằng, 
luôn cả các đức hạnh vô song ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải 
chăng tất cả các hành là trống không? 
 

39. Đấng Hiền Triết cao quý Piyadassī ấy đã Niết Bàn tại tu viện 
Assattha. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã 
được dựng lên cao ba do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 
 

Lịch sử đức Phật Piyadassī là phần thứ mười ba.  
--ooOoo-- 
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