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4. BODHISATTADHAMMATĀPAÑHO 
 

1. “Bhante nāgasena bhāsitampetaṃ bhagavatā dhammatādhamma-
pariyāye: ‘Pubbeva bodhisattānaṃ mātāpitaro niyatā honti, bodhi 
niyatā hoti, aggasāvakā niyatā honti, putto niyato hoti, upaṭṭhāko 
niyato hotī ’ti. Puna ca tumhe bhaṇatha: ‘Tusite kāye ṭhito bodhisatto 
aṭṭha mahāvilokanāni viloketi: kālaṃ viloketi, dīpaṃ viloketi, 
desaṃ viloketi, kulaṃ viloketi, janettiṃ viloketi, āyuṃ viloketi, 
māsaṃ viloketi, nekkhammaṃ viloketī ’ti. Bhante nāgasena apari-
pakke ñāṇe bujjhanaṃ natthi. Paripakke ñāṇe na sakkā nimesantarampi 
āgametuṃ, anatikkamanīyaṃ paripakkamānasaṃ. Kasmā bodhisatto kālaṃ 
viloketi ‘kamhi kāle uppajjāmī ’ti? Aparipakke ñāṇe bujjhanaṃ natthi. 
Paripakke ñāṇe na sakkā nimesantarampi āgametuṃ. Kasmā bodhisatto 
kulaṃ viloketi ‘kamhi kule uppajjāmī ’ti? Yadi bhante nāgasena pubbeva 
bodhisattassa mātāpitaro niyatā, tena hi ‘kulaṃ viloketī ’ti yaṃ vacanaṃ taṃ 
micchā. Yadi kulaṃ viloketi, tena hi ‘pubbeva bodhisattassa mātāpitaro 
niyatā ’ti tampi vacanaṃ micchā. Ayampi ubhatokoṭiko pañho tavānuppatto. 
So tayā nibbāhitabbo ”ti.  
 
 
 
 
 
 

2. “Niyatā mahārāja pubbeva bodhisattassa mātāpitaro, kulañca 
bodhisatto viloketi. Kinti pana kulaṃ viloketi ‘ye me mātāpitaro te khattiyā 
udāhu brāhmaṇā ’ti. Evaṃ kulaṃ viloketi. Aṭṭhannaṃ mahārāja pubbeva 
anāgataṃ oloketabbaṃ hoti. Katamesaṃ aṭṭhannaṃ? Vāṇijassa mahārāja 
pubbeva vikkayabhaṇḍaṃ oloketabbaṃ hoti. Hatthināgassa pubbeva 
soṇḍāya anāgato maggo oloketabbo hoti. Sākaṭikassa pubbeva anāgataṃ 
titthaṃ oloketabbaṃ hoti. Niyāmakassa pubbeva anāgataṃ tīraṃ oloketvā 
nāvā pesetabbā hoti. Bhisakkassa pubbeva āyuṃ oloketvā āturo 
upasaṅkamitabbo hoti. Uttarasetussa pubbeva thirāthirabhāvaṃ jānitvā 
abhirūhitabbaṃ hoti. Bhikkhussa pubbeva anāgataṃ kālaṃ paccavekkhitvā 
bhojanaṃ bhuñjitabbaṃ hoti. Bodhisattānaṃ pubbeva kulaṃ oloketabbaṃ 
hoti ‘khattiyakulaṃ vā brāhmaṇakulaṃ vā ’ti. Imesaṃ kho mahārāja 
aṭṭhannaṃ pubbeva anāgataṃ oloketabbaṃ hotī ”ti.  
 
 
 
 
 

“Sādhu bhante nāgasena! Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 

Bodhisattadhammatāpañho catuttho.  
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4. CÂU HỎI VỀ QUY LUẬT TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI ĐỨC BỒ TÁT:  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến ở bài 
giảng Pháp về quy luật tự nhiên: ‘Ngay trong thời quá khứ, mẹ cha của 
các đức Bồ Tát là được xác định, cội cây Bồ Đề là được xác định, 
các vị Thinh Văn hàng đầu là được xác định, người con trai là 
được xác định, vị thị giả là được xác định.’ Và thêm nữa, ngài nói rằng: 
‘Khi ngự ở tập thể Chư Thiên Tusitā, đức Bồ Tát quán xét tám điều 
quán xét chánh yếu: Quán xét về thởi điểm, quán xét về châu lục, 
quán xét về xứ sở, quán xét về gia tộc, quán xét về người mẹ, quán 
xét về tuổi thọ, quán xét về tháng (trụ thai), quán xét về việc xuất 
ly.’ Thưa ngài Nāgasena, khi trí chưa được chín muồi thì không có sự giác 
ngộ. Khi trí đã chín muồi thì không thể chờ đợi dầu chỉ trong nháy mắt. Trí 
đã chín muồi sẽ không bị vượt qua. Tại sao đức Bồ Tát quán xét thời điểm 
rằng: ‘Ta tái sanh vào thời điểm nào?’ Khi trí chưa được chín muồi thì không 
có sự giác ngộ. Khi trí đã chín muồi thì không thể chờ đợi dầu chỉ trong nháy 
mắt. Tại sao đức Bồ Tát quán xét gia tộc rằng: ‘Ta tái sanh vào gia tộc nào?’ 
Thưa ngài Nāgasena, nếu mẹ cha của các đức Bồ Tát là được xác định ngay 
trong thời quá khứ, như thế thì lời nói rằng: ‘Quán xét về gia tộc’ là sai trái. 
Nếu (đức Bồ Tát) quán xét về gia tộc, như thế thì lời nói rằng: ‘Mẹ cha của 
các đức Bồ Tát là được xác định ngay trong thời quá khứ’ cũng là sai trái. Câu 
hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải 
quyết bởi ngài.”  
 

2. “Tâu đại vương, mẹ cha của các đức Bồ Tát là được xác định ngay trong 
thời quá khứ, và đức Bồ Tát quán xét về gia tộc. Nhưng quán xét về gia tộc 
như thế nào? Quán xét về gia tộc như vầy: ‘Những người nào là mẹ cha của 
ta, có phải những người ấy là Sát-đế-lỵ hay là Bà-la-môn?’ Tâu đại vương, sự 
việc chưa xảy đến nên được xem xét trước đối với tám hạng. Đối với tám 
hạng nào? Tâu đại vương, đối với thương buôn, hàng hóa mua bán nên được 
xem xét trước. Đối với con voi chúa, con đường chưa đi đến nên được xem 
xét trước bằng vòi. Đối với người đánh xe bò, bến nước cạn chưa đi đến nên 
được xem xét trước. Đối với người thuyền trưởng, bến tàu chưa đi đến nên 
được xem xét trước rồi mới nên cho thuyền tiến vào. Đối với người thầy 
thuốc, nên xem xét trước về tuổi thọ rồi mới nên đến gần người bệnh. Đối với 
cây cầu để vượt qua, nên biết trước về tình trạng bền hay yếu rồi mới nên 
bước lên. Đối với vị tỳ khưu, nên quán xét trước về thời gian chưa trôi qua rồi 
mới nên thọ dụng thức ăn. Đối với các đức Bồ Tát, nên xem xét trước về gia 
tộc là gia tộc Sát-đế-ly hay là gia tộc Bà-la-môn. Tâu đại vương, đối với tám 
hạng này thì sự việc chưa xảy đến nên được xem xét trước.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.”  
 

Câu hỏi về quy luật tự nhiên đối với đức Bồ Tát là thứ tư.  
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