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10. TATHĀGATA SABBAÑÑUTĀPAÑHO 
 

1. “Bhante nāgasena tumhe bhaṇatha: ‘Tathāgato sabbaññū ’ti. Puna 
ca bhaṇatha: ‘Tathāgatena sāriputtamoggallānapamukhe bhikkhu-
saṅghe paṇāmite cātumeyyakā ca sakyā brahmā ca sahampati 
bījupamañca vacchataruṇupamañca upadaṃsetvā1 bhagavantaṃ 
pasādesuṃ khamāpesuṃ nijjhattaṃ akaṃsū ’ti.  
 

Kinnu kho bhante nāgasena aññātā tā upamā tathāgatassa, yāhi tathāgato 
upamāhi orato khamito upasanto nijjhattiṃ gato? Yadi bhante nāgasena 
tathāgatassa tā upamā aññātā, tena hi buddho asabbaññū. Yadi ñātā, tena hi 
okassa pasayha vīmaṃsāpekho paṇāmesi, tena hi tassa akāruññatā 
sambhavati. Ayampi ubhatokoṭiko pañho tavānuppatto. So tayā 
nibbāhitabbo ”ti.  
 
 

2. “Sabbaññū mahārāja tathāgato. Tāhi ca upamāhi bhagavā pasanno 
orato khamito upasanto nijjhattiṃ gato. Dhammasāmī mahārāja tathāgato. 
Tathāgatappavediteheva tehi opammehi tathāgataṃ ārādhesuṃ tosesuṃ 
pasādesuṃ. Tesaṃ ca tathāgato pasanno ‘sādhū ’ti abbhanumodi.  
 
 

Yathā vā pana mahārāja itthī sāmikassa santakeneva dhanena sāmikaṃ 
ārādheti toseti pasādeti, tañca sāmiko ‘sādhū ’ti abbhanumodati, evameva 
kho mahārāja cātumeyyakā ca sakyā brahmā ca sahampati tathāgatappave-
diteheva opammehi tathāgataṃ ārādhesuṃ tosesuṃ pasādesuṃ. Tesañca 
tathāgato pasanno ‘sādhū ’ti abbhanumodi.  
 
 
 

3. Yathā vā pana mahārāja kappako rañño santakeneva suvaṇṇa-
phaṇakena rañño uttamaṅgaṃ pasādhayamāno rājānaṃ ārādheti toseti 
pasādeti, tassa ca rājā pasanno ‘sādhū ’ti abbhanumodati yathicchitam 
anuppadeti, evameva kho mahārāja cātumeyyakā ca sakyā brahmā ca 
sahampati tathāgatappavediteheva opammehi tathāgataṃ ārādhesuṃ 
tosesuṃ pasādesuṃ. Tesañca tathāgato pasanno ‘sādhū ’ti abbhanumodi.  
 
 

Yathā vā pana mahārāja saddhivihāriko upajjhāyābhataṃ piṇḍapātaṃ 
gahetvā upajjhāyassa upanāmento upajjhāyaṃ ārādheti toseti pasādeti. 
Tañca upajjhāyo pasanno ‘sādhū ’ti abbhanumodati, evameva kho mahārāja 
cātumeyyakā ca sakyā brahmā ca sahampati tathāgatappavediteheva 
opammehi tathāgataṃ ārādhesuṃ tosesuṃ pasādesuṃ. Tesañca tathāgato 
pasanno ‘sādhū ’ti abbhanumoditvā sabbadukkhaparimuttiyā dhammaṃ 
desesī ”ti.  
 

                                                   
1 upadassetvā - Ma, PTS, Sīmu. 
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10. CÂU HỎI VỀ BẢN THỂ TOÀN TRI CỦA ĐỨC NHƯ LAI:  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: ‘Đức Như Lai là đấng Toàn 
Tri.’ Và thêm nữa, ngài nói rằng: ‘Khi hội chúng tỳ khưu đứng đầu là 
Sāriputta và Moggallāna bị đức Như Lai giải tán, các vị dòng Sakya 
ở tại Cātumā và Phạm Thiên Sahampati đã nhắc đến ví dụ về hạt 
giống và ví dụ về con bê nhỏ khiến cho đức Thế Tôn tin tưởng, tha 
thứ, và đã tỏ vẻ hài lòng.’  

Thưa ngài Nāgasena, phải chăng đức Như Lai đã không biết đến các ví dụ 
ấy, và nhờ vào các ví dụ ấy mà đức Như Lai đã được thích thú, tha thứ, an 
tịnh, và đã tỏ vẻ hài lòng? Thưa ngài Nāgasena, nếu đức Như Lai đã không 
biết đến các ví dụ ấy, như thế thì đức Phật không là đấng Toàn Tri. Nếu biết, 
như thế thì Ngài đã ép buộc dời đi, đã giải tán, không có ý định tìm hiểu, như 
thế thì lòng thương xót không hiện hữu ở Ngài. Câu hỏi này cũng có cả hai 
khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.”  
 

2. “Tâu đại vương, đức Như Lai là đấng Toàn Tri. Và nhờ vào các ví dụ ấy 
mà đức Thế Tôn đã tin tưởng, thích thú, tha thứ, an tịnh, và đã tỏ vẻ hài lòng. 
Tâu đại vương, đức Như Lai là đấng Pháp Chủ. Nhờ vào các ví dụ đã được 
chính đức Như Lai công bố ấy mà các vị đã làm cho đức Như Lai được vừa ý, 
vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, đức Như Lai đã nói lời tùy hỷ 
rằng: ‘Tốt lắm!’  

Tâu đại vương, hoặc giả giống như người đàn bà nhờ vào tài sản của 
chính mình dành cho người chồng mà làm cho chồng được vừa ý, vui vẻ, tin 
tưởng. Và người chồng nói với cô ấy lời tùy hỷ rằng: ‘Tốt lắm!’ Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế nhờ vào các ví dụ đã được chính đức Như Lai công bố ấy 
mà các vị dòng Sakya ở tại Cātumā và Phạm Thiên Sahampati đã làm cho đức 
Như Lai được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, đức Như Lai 
đã nói lời tùy hỷ rằng: ‘Tốt lắm!’  
 

3. Tâu đại vương, hoặc giả giống như người thợ cạo, trong lúc trang điểm 
cái đầu của đức vua, nhờ vào cái lược vàng của chính mình dành cho đức vua 
mà làm cho đức vua được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào người ấy, 
đức vua nói lời tùy hỷ rằng: ‘Tốt lắm!’ rồi ban thưởng theo như ước muốn. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhờ vào các ví dụ đã được chính đức Như 
Lai công bố ấy mà các vị dòng Sakya ở tại Cātumā và Phạm Thiên Sahampati 
đã làm cho đức Như Lai được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị 
ấy, đức Như Lai đã nói lời tùy hỷ rằng: ‘Tốt lắm!’  
 

Tâu đại vương, hoặc giả giống như người đệ tử sau khi nhận lấy đồ ăn 
khất thực đã được mang lại cho thầy tế độ, trong khi dâng lên cho thầy tế độ 
mà làm cho thầy tế độ được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào người 
ấy, thầy tế độ nói lời tùy hỷ rằng: ‘Tốt lắm!’ Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế nhờ vào các ví dụ đã được chính đức Như Lai công bố ấy mà các vị dòng 
Sakya ở tại Cātumā và Phạm Thiên Sahampati đã làm cho đức Như Lai được 
vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, đức Như Lai sau khi nói 
lời tùy hỷ rằng: ‘Tốt lắm!’ rồi đã thuyết giảng Giáo Pháp đưa đến sự hoàn 
toàn giải thoát mọi khổ đau.”  
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“Sādhu bhante nāgasena! Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 
 

Tathāgatasabbaññutāpañho dasamo.  
 

Sabbaññutañāṇavaggo catuttho.  
(Imasmiṃ vagge dasa pañhā) 

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

Câu hỏi về bản thể toàn tri của đức Như Lai là thứ mười.  
 

Phẩm về Trí Toàn Tri là thứ tư.  
(Trong phẩm này có mười câu hỏi) 

 
--ooOoo-- 
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