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             Jivaka Komarabhacca                  b ch Th  Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, con nghe nói như sau:  

"Vì Sa-môn Gotama, họ giết hại các sinh vật.  

Và Sa-môn Gotama ( tuy ) biết thế ( vẫn ) dùng các loại thịt được giết vì mình và 

được làm cho mình".  

Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau:  

"Vì Sa-môn Gotama, họ giết hại các sinh vật. Và Sa-môn Gotama ( tuy ) biết thế ( 

vẫn ) dùng các loại thịt được giết ( vì mình ) và được làm cho mình", bạch Thế 

Tôn, những người ấy có nói chính lời Thế Tôn, họ không xuyên tạc Thế Tôn không 

đúng sự thật, họ trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những ai như pháp, thuyết đúng 

( pháp ) thuận ( pháp ) không có thể quở trách ?” 

 

         Jivaka Komarabhacca                                                   

                                                                         –        

       –                                                                          

                   

 

                                                              

 

“Này Jivaka, những ai nói như sau: "Vì Sa-môn Gotama, họ giết hại các sinh vật. 

Và Sa-môn Gotama ( tuy ) biết thế ( vẫn ) dùng các loại thịt được giết ( vì mình ) 

được làm cho mình", những người ấy không nói chính lời của Ta, họ xuyên tạc Ta, 

không như chân, không như thật.  



 

Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp, thịt không được thọ dụng: thấy, nghe và 

nghi ( vì mình mà giết ).  

Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp này, thịt không được thọ dụng.  

 

Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp, thịt được thọ dụng: không thấy, không 

nghe và không nghi ( vì mình mà giết ).  

Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp này, thịt được thọ dụng”. 

 

“Ở đây, này Jivaka, Tỷ-kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn nào, vị ấy 

biến m n   c ng kh p ) một phương với tâm có lòng từ, và an trú; cũng vậy 

phương thứ hai, phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng kh p thế 

giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng kh p vô biên giới, vị ấy biến 

mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân và an trú.  

 

Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ đến Tỷ-kheo ấy và mời ngày mai thọ trai 

và này Jivaka, Tỷ-kheo ấy nhận lời. Sau khi đêm ấy đ  qua, Tỷ-kheo ấy vào buổi 

sáng đ p y, cầm y bát, đi đến chỗ người cư sĩ kia hay con người cư sĩ kia. Sau khi 

đến, vị ấy ngồi trên chỗ đ  soạn sẵn.  

 

Và vị cư sĩ, hay con vị cư sĩ ấy thỉnh vị ấy d ng các món ăn khất thực thượng vị.  

 

Vị Tỷ-kheo ấy không nghĩ: "Thật tốt lành thay, người cư sĩ này, hay con người cư 

sĩ này thỉnh ta d ng các món ăn khất thực thượng vị. Mong rằng người cư sĩ này, 

hay con người cư sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta dùng các món khất thực thượng 

vị như vậy".  

 

Tỷ-kheo ấy không nghĩ như vậy.  

 

Vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực ấy, với tâm không tham trước, không tham 

đ m, không đam mê, thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly.  

 

Này Jivaka, Ông nghĩ thế nào ? Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy có nghĩ đến tự hại, 

hay nghĩ đến hại người, hay nghĩ đến hại cả hai ? 

– Thưa không, bạch Thế Tôn. 

– Này Jivaka, Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy có phải d ng các món ăn không có 

lỗi lầm ? 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

 



– Này Jivaka, cái gọi là tham, là sân, là si, do đó sân hận khởi lên, tham ấy, sân 

ấy, si ấy được Như Lại đoạn trừ, chặt cho đến tận gốc, làm cho như thân cây tala, 

khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai.  

Này Jivaka, nếu như vậy là ý nghĩa Ông muốn nói, thời Ta đồng ý với Ông. 

– Bạch Thế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói. 

 

– Ở đây, này Jivaka, Tỷ-kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn nào, vị ấy 

biến m n   c ng kh p ) một phương với tâm có lòng từ, và an trú; cũng vậy 

phương thứ hai, phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng kh p thế 

giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng kh p vô biên giới, vị ấy biến 

mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân và an trú.  

 

Một cư sĩ hay con một người cư sĩ đến Tỷ-kheo ấy và mời ngày mai thọ trai. Và 

này Jivaka, Tỷ-kheo ấy nhận lời.  

 

Sau khi đêm ấy đ  qua, vị ấy vào buổi sáng đ p y, cầm y bát, đi đến chỗ người cư 

sĩ kia, hay con của người cư sĩ kia. Sau khi đến, vị ấy ngồi trên chỗ đ  soạn sẵn. 

Và vị cư sĩ, hay con vị cư sĩ ấy thỉnh vị ấy dùng các món ăn khất thực thượng vị.  

 

Tỷ-kheo ấy không nghĩ: "Thật tốt lành thay, người cư sĩ này, hay con người cư sĩ 

này thỉnh ta d ng các món ăn khất thực thượng vị. Mong rằng vị cư sĩ này, hay con 

vị cư sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta d ng các món ăn khất thực thượng vị như 

vậy".  

 

Tỷ-kheo ấy không nghĩ như vậy.  

 

Vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực ấy với tâm không tham trước, không tham 

đ m, không đam mê, thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly.  

 

Này Jivaka, Ông nghĩ thế nào ? Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy có nghĩ đến hại 

mình, hay nghĩ đến hại người, hay nghĩ đến hại cả hai ? 

– Thưa không, bạch Thế Tôn. 

– Này Jivaka, vị Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy, có phải d ng các món ăn không 

có lỗi lầm ? 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

 

– Này Jivaka, cái gọi là tham, là sân, là si, do đó sân hận khởi lên, tham ấy, sân 

ấy, si ấy được Như Lại đoạn trừ, chặt cho đến tận gốc, làm cho như thân cây tala, 

khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai.  

 



Này Jivaka, nếu như vậy thì ý nghĩa Ông muốn nói, thời ta đồng ý với Ông. 

– Bạch Thế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói. 

 

– Này Jivaka, người nào vì Như Lai, hay vì đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, 

người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân.  

 

Khi người ấy nói như sau: "H y đi và d t con thú này đến", đó là nguyên nhân thứ 

nhứt, người ấy chất chứa nhiều phi công đức.  

Con thú ấy, khi bị d t đi, vì bị kéo lôi nơi cổ, nên cảm thọ khổ ưu, đó là nguyên 

nhân thứ hai, người ấy chất chứa nhiều phi công đức.  

Khi người ấy nói: "H y đi và giết con thú này", đó là nguyên nhân thứ ba, người 

ấy chất chứa nhiều phi công đức.  

Khi con thú ấy bị giết, cảm thọ khổ ưu, đây là nguyên nhân thứ tư, người ấy chất 

chứa nhiều phi công đức.  

Khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử Như Lai một cách phi pháp, đó là 

nguyên nhân thứ năm, người ấy chất chứa nhiều phi công đức.  

 

Này Jivaka, người nào vì Như Lai, hay vì đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, người 

ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân này. 

 

Khi nghe nói vậy, Jivaka Komarabhacca bạch Thế Tôn: 

– Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn ! Bạch Thế 

Tôn, các Tỷ-kheo thật sự thọ dụng các món ăn một cách hợp pháp.  

 

Bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo thật sự thọ dụng các món ăn không có khuyết phạm. 

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! ... Mong Thế 

Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

 

 

                                                                           

       

                                                                             

        

 

                                                                                    

 

Trong ba trường hợp, thịt được thọ dụng:  

Không thấy, không nghe và không nghi ( vì mình mà giết hại động vật ấy ). 

 

                                   –                               –            



 

Vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực ấy với tâm không tham trước, không tham 

đ m, không đam mê, thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly. 

 

                                                                            

         

“Này các đệ tử, khi thọ dụng phẩm vật cúng dường, các vị nên quan niệm như 

uống thuốc. Ngon không ham, dở không chê. Ăn uống chỉ để cho khỏi đói khát. 

Như ong hút mật trong hoa, chỉ lấy mùi vị, không làm tổn thương hương s c. 

Người xuất gia cũng vậy: thọ dụng sự cúng dường để đủ sức khoẻ tu tập, không 

được ham cầu quá nhiều, làm tổn thất tín tâm của tín thí. H y như người trí biết 

lượng sức kéo và chịu đựng của trâu, không nên dùng trâu quá sức, đến nỗi kiệt 

lực”. 

 

   tham đ m, đam mê                      –                                    

                                 –                   ly  ục        Tham ái  –     

                                            –                                      

            

 

                    tham đ m, đam mê                                       – 

              ly  ục        Tham, Sân, Si. 

 

        không thấy, không nghe và không nghi –     để đủ sức khoẻ tu tập     

                                                       

 

                                                                             

                                                                                

                                            –                                      

–                                                     

 

 

 

(                                   –       –  kinh Jivaka ) 

 


