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9. GĀTHĀBHIGĪTA- 
BHOJANAKATHĀPAÑHO 

 
1. “Bhante nāgasena bhāsitampetaṃ bhagavatā:  

 ‘Gāthābhigītamme abhojanīyaṃ1

 sampassataṃ brāhmaṇa nesa dhammo, 
 gāthābhigītaṃ panudanti buddhā 
 dhamme sati brāhmaṇa vuttiresā ’ti.  
 

Puna ca bhagavā pariyāyadhammaṃ2 desento, kathento ānupubbī-
kathaṃ, paṭhamaṃ tāva dānakathaṃ katheti, pacchā sīlakathaṃ. Tassa 
bhagavato sabbalokissarassa bhāsitaṃ sutvā devamanussā abhisaṅkharitvā 
dānaṃ denti. Tassa taṃ uyyojitaṃ dānaṃ sāvakā paribhuñjanti.  
 
 

Yadi bhante nāgasena bhagavatā bhaṇitaṃ: ‘Gāthābhigītamme abhoja-
nīyan ’ti, tenahi ‘bhagavā dānakathaṃ paṭhamaṃ kathetī ’ti yaṃ vacanaṃ, 
taṃ micchā. Yadi dānakathaṃ paṭhamaṃ katheti, tena hi ‘gāthābhigītamme 
abhojanīyan ’ti tampi vacanaṃ micchā. Kiṃkāraṇā? Yo so bhante dakkhi-
ṇeyyo gihīnaṃ piṇḍapātadānassa vipākaṃ katheti, tassa te dhammakathaṃ 
sutvā pasannacittā aparāparaṃ dānaṃ denti. Ye taṃ dānaṃ paribhuñjanti, 
sabbe te gāthābhigītaṃ paribhuñjanti. Ayampi ubhatokoṭiko pañho nipuṇo 
gambhīro tavānuppatto. So tayā nibbāhitabbo ”ti.  
 

2. “Bhāsitampetaṃ mahārāja bhagavatā:  
 ‘Gāthābhigītamme abhojanīyaṃ 
 sampassataṃ brāhmaṇa nesa dhammo,  
 gāthābhigītaṃ panudanti buddhā 
 dhamme sati brāhmaṇa vuttiresā ’ti.  
 

Katheti ca bhagavā paṭhamaṃ dānakathaṃ. Tañca pana kiriyaṃ 
sabbesaṃ tathāgatānaṃ paṭhamaṃ dānakathāya tattha cittaṃ abhiramā-
petvā pacchā sīle niyojenti. Yathā mahārāja manussā taruṇadārakānaṃ 
paṭhamaṃ tāva kīḷābhaṇḍanāni3 denti, seyyathīdaṃ vaṅkakaṃ ghaṭikaṃ 
ciṅgulakaṃ pattāḷhakaṃ rathakaṃ dhanukaṃ, pacchā te sake sake kamme 
niyojenti, evameva kho mahārāja tathāgato paṭhamaṃ tāva dānakathāya 
cittaṃ abhiramāpetvā pacchā sīle niyojeti.  
 

Yathā vā pana mahārāja bhisakko nāma āturānaṃ paṭhamaṃ tāva 
catuhapañcāhaṃ telaṃ pāyeti balakaraṇāya sinehanāya, pacchā vireceti, 
evameva kho mahārāja tathāgato paṭhamaṃ dānakathāya cittaṃ 
abhiramāpetvā pacchā sīle niyojeti.  
 

                                                   
1 abhojaneyyaṃ - Ma. 
2 parisāya dhammaṃ - Ma, PTS. 
3 kīḷābhaṇḍakāni - Ma, PTS. 
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9. CÂU HỎI GIẢNG VỀ VẬT THỰC  
DO VIỆC NGÂM NGA CÁC BÀI KỆ:  

 
1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

‘(Vật thực do) việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ 
dụng. Này Bà-la-môn, đối với những vị đang xem xét thì việc ấy 
không phải là Pháp. Chư Phật khước từ việc ngâm nga các bài kệ. 
Này Bà-la-môn, việc ấy là cách hành xử khi Giáo Pháp hiện hữu.’  
 

Và thêm nữa, đức Thế Tôn trong khi thuyết giảng Giáo Pháp có phương 
pháp, trong khi giảng giải theo thứ lớp, trước tiên hết giảng giải bài thuyết về 
bố thí, kế đến là bài thuyết về giới. Sau khi lắng nghe lời giảng giải của đức 
Thế Tôn ấy, vị chúa tể của tất cả các thế giới, chư Thiên và nhân loại chuẩn bị 
và dâng cúng vật thí. Vật thí ấy đã được gởi đến cho Ngài và các đệ tử thọ 
dụng.  

Thưa ngài Nāgasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: ‘(Vật thực 
do) việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ dụng,’ như thế thì lời nói 
rằng: ‘Đức Thế Tôn giảng giải bài thuyết về bố thí trước tiên’ là sai trái. Nếu 
Ngài giảng giải bài thuyết về bố thí trước tiên, như thế thì lời nói rằng: ‘(Vật 
thực do) việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ dụng’ cũng là sai 
trái. Vì lý do gì? Thưa ngài, vị nào đó, là bậc xứng đáng cúng dường, giảng 
giải cho hàng tại gia bài thuyết về quả thành tựu của việc bố thí vật thực, sau 
khi lắng nghe bài giảng về Giáo Pháp của vị ấy, họ có tâm tịnh tín rồi liên tục 
dâng cúng vật thí. Các vị nào thọ dụng vật thí ấy, tất cả các vị ấy thọ dụng 
(vật thực do) việc ngâm nga các bài kệ. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, 
khôn khéo, thâm sâu, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.”  
 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: ‘(Vật 
thực do) việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ dụng. Này 
Bà-la-môn, đối với những vị đang xem xét thì việc ấy không phải là 
Pháp. Chư Phật khước từ việc ngâm nga các bài kệ. Này Bà-la-
môn, việc ấy là cách hành xử khi Giáo Pháp hiện hữu.’  
 

Và đức Thế Tôn giảng giải bài thuyết về bố thí trước tiên. Hơn nữa, điều 
ấy là việc làm của tất cả các đức Như Lai, trước hết bằng bài thuyết về bố thí, 
các Ngài làm cho tâm (người nghe) được thích thú vào việc ấy, sau đó khiến 
cho (người nghe) gắn bó vào giới. Tâu đại vương, giống như đối với những 
đứa trẻ còn nhỏ, người ta trước tiên hết cho chúng những món đồ chơi, như 
là móc câu, gậy ngắn, cối xay, vật đong đo, xe kéo, cây cung, sau đó gắn bó 
chúng theo hành động của mỗi đứa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức 
như Lai trước tiên hết làm cho tâm (người nghe) được thích thú bằng bài 
thuyết về bố thí sau đó khiến cho (người nghe) gắn bó vào giới.  
 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người thấy thuốc đối với những người 
bệnh, trước tiên hết cho uống dầu bốn năm ngày để tạo ra sức mạnh để làm 
cho mềm, sau đó cho thuốc xổ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức như 
Lai trước hết làm cho tâm được thích thú bằng bài thuyết về bố thí sau đó 
khiến cho gắn bó vào giới.  
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Dāyakānaṃ mahārāja dānapatīnaṃ cittaṃ mudukaṃ hoti maddavaṃ 
siniddhaṃ. Tena te dānasetusaṅkamena dānanāvāya saṃsārasāgara-
pāramanugacchanti. Tasmā tesaṃ paṭhamaṃ kammabhūmimanusāsati, na 
ca tena1 viññattimāpajjatī ”ti.  
 
 

3. “Bhante nāgasena ‘viññattin ’ti yaṃ vadesi, kati pana tā viññattiyo ”ti?  
 
 

4. “Dvemā mahārāja viññattiyo kāyaviññatti vacīviññatti cāti. Tattha atthi 
kāyaviññatti sāvajjā, atthi anavajjā. Atthi vacīviññatti sāvajjā, atthi anavajjā. 
Katamā kāyaviññatti sāvajjā? Idhekacco bhikkhu kulāni upagantvā anokāse 
ṭhito ṭhānaṃ bhajati,2 ayaṃ kāyaviññatti sāvajjā. Tāya ca viññāpitaṃ ariyā 
na paribhuñjanti. So ca puggalo ariyānaṃ samaye oñāto hoti hīḷito khīlito 
garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo ’tveva saṅkhaṃ gacchati.  
 
 
 

Puna ca paraṃ mahārāja idhekacco bhikkhu kulāni upagantvā anokāse 
ṭhito galaṃ panāmetvā morapekkhitaṃ pekkhati: ‘Evamime passantī ’ti. 
Tena ca te passanti, ayampi kāyaviññatti sāvajjā. Tāya ca viññāpitaṃ ariyā 
na paribhuñjanti. So ca puggalo ariyānaṃ samaye oñāto hoti hīḷito khīḷito 
garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo ’tveva saṅkhaṃ gacchati.  
 
 
 

Puna ca paraṃ mahārāja idhekacco bhikkhu hanukāya vā bhamukāya vā 
aṅguṭṭhena vā viññāpeti, ayampi kāyaviññatti sāvajjā. Tāya ca viññāpitaṃ 
ariyā na paribhuñjanti. So ca puggalo ariyānaṃ samaye oñāto hoti hīḷito 
khīḷito garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo ’tveva saṅkhaṃ gacchati.  
 
 
 

Katamā kāyaviññatti anavajjā? Idha bhikkhu kulāni upagantvā sato 
samāhito sampajāno ṭhāne ’pi aṭṭhāne ’pi yathānusiṭṭhiṃ gantvā ṭhāne 
tiṭṭhati, dātukāmesu tiṭṭhati, adātukāmesu pakkamati, ayaṃ  kāyaviññatti 
anavajjā. Tāya ca viññāpitaṃ ariyā paribhuñjanti. So ca puggalo ariyānaṃ 
samaye vaṇṇito hoti thuto pasattho sallekhitācāro parisuddhājīvo ’tveva 
saṅkhaṃ gacchati.  
 

Bhāsitampetaṃ mahārāja bhagavatā devātidevena:  
 

‘Na ce yācanti sappaññā ariyā garahanti yācanaṃ,3  
uddissa ariyā tiṭṭhanti esā ariyāna yācanā ’ti.  

                                                   
1 na ca kenaci - Ma. 
2 bhañjati - Ma.  
3 dhīro ca veditumarahati - Ma. 
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Tâu đại vương, tâm của những người bố thí, của những thí chủ là nhu 
thuận, dịu dàng, mềm mại. Nhờ cây cầu và đường đi của việc bố thí ấy, 
những người ấy tiến đến gần bờ bên kia của biển cả luân hồi nhờ vào con 
thuyền của sự bố thí. Do đó, đối với những người ấy trước hết Ngài chỉ dạy về 
nền tảng của nghiệp, nhưng không vì điều ấy mà phạm vào sự yêu cầu.”  
 

3. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là ‘yêu cầu,’ vậy thì các sự yêu 
cầu ấy có bao nhiêu loại?”  
 

4. “Tâu đại vương, đây là hai sự yêu cầu: Yêu cầu bằng thân và yêu cầu 
bằng khẩu. Trong trường hợp ấy, có sự yêu cầu bằng thân là có tội, có sự yêu 
cầu bằng thân là không có tội; có sự yêu cầu bằng khẩu là có tội, có sự yêu 
cầu bằng khẩu là không có tội. Sự yêu cầu bằng thân nào là có tội? Ở đây, 
một vị tỳ khưu nào đó đi đến các gia đình, đứng ở chỗ không thích hợp, rồi 
đứng lì tại chỗ; đây là sự yêu cầu bằng thân có tội. Các bậc Thánh không thọ 
dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật 
ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đếm xỉa đến, bị xem là ‘có sự nuôi mạng bị hư hỏng.’ 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị tỳ khưu nào đó đi đến 
các gia đình, đứng ở chỗ không thích hợp, nhướng cổ, nhìn soi mói với cái 
nhìn của loài công (nghĩ rằng): ‘Như vậy thì những người này sẽ nhìn thấy.’ 
Và do việc ấy, những người ấy nhìn thấy; đây là sự yêu cầu bằng thân có tội. 
Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm 
của các bậc Thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê 
trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là ‘có sự nuôi mạng bị 
hư hỏng.’  

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị tỳ khưu nào đó yêu cầu 
bằng quai hàm, hoặc bằng lông mày, hoặc bằng ngón cái; đây là sự yêu cầu 
bằng thân có tội. Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và 
theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh 
miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là ‘có sự 
nuôi mạng bị hư hỏng.’  
 

Sự yêu cầu bằng thân nào là không có tội? Ở đây, một vị tỳ khưu nào đó đi 
đến các gia đình, có niệm, được định tĩnh, có sự tỉnh giác, đi đến chỗ đứng 
cũng như ở nơi không phải chỗ đứng theo lời chỉ dạy, rồi đứng tại chỗ, ở 
những người có ý định bố thí thì đứng (chờ), ở những người không có ý định 
bố thí thì bước đi; đây là sự yêu cầu bằng thân không có tội. Các bậc Thánh 
thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân 
vật ấy được tán dương, được ca tụng, được khen ngợi, được xem là ‘có hạnh 
giảm thiểu, có sự nuôi mạng trong sạch.’  
 

Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến:  

‘Các bậc có trí tuệ không cầu xin, các bậc Thánh chê trách việc 
cầu xin. Các bậc Thánh đứng theo quy định, việc ấy là sự cầu xin 
của các bậc Thánh.’ 
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5. Katamā vacīviññatti sāvajjā? Idha mahārāja bhikkhu vācāya 
bahuvidhaṃ viññāpeti cīvara-piṇḍapāta-senāsana-gilānapaccaya-bhesajja-
parikkhāraṃ, ayaṃ  vacīviññatti sāvajjā. Tāya ca viññāpitaṃ ariyā na 
paribhuñjanti, so ca puggalo ariyānaṃ samaye oñāto hoti thuto hīḷito khīḷito 
garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo ’tveva saṅkhaṃ gacchati.  
 

Puna ca paraṃ mahārāja idhekacco bhikkhu paresaṃ sāvento evaṃ 
bhaṇati: ‘Iminā me attho ’ti. Tāya ca vācāya paresaṃ sāvitāya tassa lābho 
uppajjati, ayampi vacīviññatti sāvajjā. Tāya ca viññāpitaṃ ariyā na 
paribhuñjanti. So ca puggalo ariyānaṃ samaye oñāto hoti hīḷito khīḷito 
garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo ’tveva saṅkhaṃ gacchati.  
 
 

Puna ca paraṃ mahārāja idhekacco bhikkhu vacīvipphārena parisāya 
sāveti: ‘Evañca evañca bhikkhūnaṃ dātabban ’ti. Tena ca1 te vacanaṃ sutvā 
parikittitaṃ abhiharanti, ayampi vacīviññatti sāvajjā. Tāya ca viññāpitaṃ 
ariyā na paribhuñjanti. So ca puggalo ariyānaṃ samaye oñāto hotī hīḷito 
khīḷito garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo ’tveva saṅkhaṃ gacchati.  
 
 
 

Nanu mahārāja thero ’pi sāriputto atthaṅgate suriye rattibhāge gilāno 
samāno therena mahāmoggallānena bhesajjaṃ pucchiyamāno vācaṃ bhindi. 
Tassa tena vacībhedena bhesajjaṃ uppajji. Atha thero sāriputto ‘vacībhedena 
me imaṃ bhesajjaṃ uppannaṃ. Mā me ājīvo bhijjī ’ti ājīvabhedabhayā naṃ 
bhesajjaṃ pajahi, na upajīvi. Evampi vacīviññatti sāvajjā. Tāya ca 
viññāpitaṃ ariyā na paribhuñjanti. So ca puggalo ariyānaṃ samaye oñāto 
hoti hīḷito khīlito garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo ’tveva saṅkhaṃ 
gacchati.  
 
 

6. Katamā vacīviññatti anavajjā? Idha mahārāja bhikkhu sati paccaye 
bhesajjaṃ viññāpeti ñātipavāritesu kulesu, ayaṃ vacīviññatti anavajjā. Tāya 
ca viññāpitaṃ ariyā paribhuñjanti. So ca puggalo ariyānaṃ samaye vaṇṇito 
hoti thuto2 pasattho parisuddhājīvo ’tveva saṅkhaṃ gacchati anumato 
tathāgatehi arahantehi sammāsambuddhehi.  
 

Yampana mahārāja tathāgato kasībhāradvājassa brāhmaṇassa bhojanaṃ 
pajahi, taṃ āveṭhana-viniveṭhana-kaḍḍhana-niggaha-paṭikammena 
nibbattaṃ.3 Tasmā tathāgato taṃ piṇḍapātaṃ paṭikkhipi na upajīvī ”ti.  
 

“Sabbakālaṃ bhante nāgasena tathāgate bhuñjamāne devatā dibbaṃ 
ojaṃ patte ākiranti? Udāhu sūkaramaddave ca madhupāyāse cā ’ti dvīsu 
yeva piṇḍapātesu ākiriṃsū ”ti?  

                                                   
1 tañca – Ma, PTS. 
2 thomito - Ma, PTS, Sīmu.  
3 nibbatti - Ma.  
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5. Sự yêu cầu bằng khẩu nào là có tội? Tâu đại vương, ở đây vị tỳ khưu yêu 
cầu các vật dụng là y, vật thực, chỗ ngụ, và thuốc men chữa bệnh bẳng lời nói 
theo nhiều cách; đây là sự yêu cầu bằng khẩu có tội. Các bậc Thánh không 
thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân 
vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đếm xỉa đến, bị xem là ‘có sự nuôi mạng bị hư hỏng.’  

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị tỳ khưu nào đó nói như 
vậy khiến cho những người khác nghe được: ‘Tôi có sự cần dùng với vật này.’ 
Và do lời nói ấy, do việc làm cho những người khác nghe được, lợi lộc phát 
sanh đến vị ấy; đây là sự yêu cầu bằng khẩu có tội. Các bậc Thánh không thọ 
dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật 
ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đếm xỉa đến, bị xem là ‘có sự nuôi mạng bị hư hỏng.’  

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị tỳ khưu nào đó thông 
báo cho hội chúng với việc loan tin bằng khẩu rằng: ‘Nên dâng cúng vật như 
vầy và như vầy đến các vị tỳ khưu.’ Và do việc ấy, những người ấy nghe theo 
lời nói rồi mang lại vật đã được thông báo; đây là sự yêu cầu bằng khẩu có 
tội. Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan 
điểm của các bậc Thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị 
chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là ‘có sự nuôi 
mạng bị hư hỏng.’  

Tâu đại vương, quả là trưởng lão Sāriputta, trong lúc bị bệnh vào ban 
đêm khi mặt trời đã lặn, trong khi được trưởng lão Mahāmoggallāna hỏi về 
thuốc chữa bệnh, đã nói ra lời. Do việc nói ra lời ấy của vị ấy, thuốc chữa 
bệnh đã phát sanh. Rồi trưởng lão Sāriputta (nghĩ rằng): ‘Do việc nói ra lời 
của ta mà thuốc chữa bệnh này đã được phát sanh. Chớ để cho sự nuôi mạng 
của ta bị hư hỏng,’ do sự lo âu về việc làm hư hỏng sự nuôi mạng nên đã từ 
chối, đã không sử dụng thuốc chữa bệnh ấy. Sự yêu cầu bằng khẩu như vậy 
cũng có tội. Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo 
quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh 
miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là ‘có sự 
nuôi mạng bị hư hỏng.’  
 

6. Sự yêu cầu bằng khẩu nào là không có tội? Tâu đại vương, ở đây vị tỳ 
khưu khi có duyên cớ rồi yêu cầu thuốc chữa bệnh ở các gia đình đã được 
thỉnh cầu và ở thân quyến; đây là sự yêu cầu bằng khẩu không có tội. Các bậc 
Thánh thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc 
Thánh, nhân vật ấy được tán dương, được ca tụng, được khen ngợi, được 
xem là ‘có hạnh giảm thiểu, có sự nuôi mạng được trong sạch,’ và được cho 
phép bởi các đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác.  

Tâu đại vương, trái lại việc đức Như Lai đã từ chối bữa ăn của Bà-la-môn 
Kasībhāradvāja, bữa ăn ấy được phát sanh do việc gây rối, việc tháo gỡ, việc 
lôi kéo, việc phê bình, và việc công kích. Do đó, đức Như Lai đã khước từ, đã 
không sử dụng phần vật thực ấy.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, có phải chư Thiên luôn luôn rắc dưỡng chất của cõi 
trời vào bình bát trong lúc đức Như Lai đang thọ thực, hay là đã rắc vào ở hai 
món là ở món thịt lợn rừng và ở món cơm sữa ngọt mà thôi?”  
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“Sabbakālaṃ mahārāja tathāgate bhuñjamāne devatā dibbaṃ ojaṃ 
gahetvā upatiṭṭhitvā uddhaṭuddhaṭe ālope ākiranti. Yathā mahārāja rañño 
sūdo rañño bhuñjantassa sūpaṃ gahetvā upatiṭṭhitvā kabale kabale sūpaṃ 
ākirati, evameva kho mahārāja sabbakālaṃ tathāgate bhuñjamāne devatā 
dibbaṃ ojaṃ gahetvā upatiṭṭhitvā uddhaṭuddhaṭe ālope dibbaṃ ojaṃ 
ākiranti.  
 
 

Verañjāyampi mahārāja tathāgatassa sukkhayavapulake1 bhuñjamānassa 
devatā dibbena ojena temayitvā temayitvā upasaṃhariṃsu. Tena tathā-
gatassa kāyo upacito ahosī ”ti.  
 
 

“Lābhā vata bhante nāgasena tāsaṃ devātānaṃ yā tathāgatassa sarīra-
paṭijaggane satataṃ samitaṃ ussukkamāpannā. Sādhu bhante nāgasena! 
Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 
 

Gāthābhigītabhojanakathāpañho navamo.  
 

***** 
 

 

                                                   
1 sukkhayavamūlake - Ka. 
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“Tâu đại vương, trong lúc đức Như Lai đang thọ thực chư Thiên luôn luôn 
cầm lấy dưỡng chất của cõi trời, đứng gần bên, rồi rắc vào những nắm cơm 
mỗi một lúc được đưa lên (miệng). Tâu đại vương, giống như trong lúc đức 
vua đang ăn, người đầu bếp của vua cầm lấy món xúp, đứng gần bên, rồi rưới 
xúp vào mỗi một nắm cơm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế trong lúc đức 
Như Lai đang thọ thực chư Thiên luôn luôn cầm lấy dưỡng chất của cõi trời, 
đứng gần bên, rồi rắc vào những nắm cơm mỗi một lúc được đưa lên 
(miệng).  

Tâu đại vương, thậm chí ở Verañjā trong lúc đức Như Lai đang thọ thực 
những hạt lúa mạch khô khan, chư Thiên cũng tuần tự tẩm ướt (chúng) với 
dưỡng chất của cõi trời rồi đem lại. Nhờ thế, cơ thể của đức Như Lai đã được 
bồi bổ.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, thật là điều lợi ích đối với chư Thiên ấy, là các vị đã 
thường xuyên, liên tục thể hiện sự nỗ lực trong việc chăm sóc thân thể của 
đức Như Lai. Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng 
theo như vậy.”  
 
Câu hỏi giảng về vật thực do việc ngâm nga các bài kệ là thứ chín.  

 
***** 
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