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6. SATIVAGGO
1. Rājā āha: “Bhante nāgasena piyo pabbajitānaṃ kāyo ”ti?
“Na kho mahārāja piyo pabbajitānaṃ kāyo ”ti.
“Atha kissa nu kho bhante kelāyatha, mamāyathā ”ti?
“Kimpana te mahārāja kadāci karahaci saṅgāmagatassa kaṇḍappahāro
hotī ”ti?
“Āma bhante hotī ”ti.
“Kinnu kho mahārāja so vaṇo ālepena ca ālimpīyati, telena ca makkhīyati,
sukhumena ca colapaṭṭena paliveṭhīyatī ”ti?
“Āma bhante. Ālepana ca ālimpīyati, telena ca makkhīyati, sukhumena ca
colapaṭṭena paḷiveṭhīyatī ”ti.
“Kinnu kho mahārāja piyo te vaṇo, yena 1 ālepana ca ālimpīyati, telena ca
makkhīyati, sukhumena ca colapaṭṭena paḷiveṭhīyatī ”ti?
“Na kho 2 me bhante piyo vaṇo. Api ca maṃsassa rūhaṇatthāya ālepena ca
ālimpīyati, telena ca makkhīyati, sukhumena ca colapaṭṭena paḷiveṭhīyatī ”ti.
“Evameva kho mahārāja appiyo pabbajitānaṃ kāyo, atha ca pabbajitā
anajjhositā kāyaṃ pariharanti brahmacariyānuggahāya. Api ca kho mahārāja
vaṇūpamo kāyo vutto bhagavatā. Tena pabbajitā vaṇamiva kāyaṃ
pariharanti anajjhositā. Bhāsitampetaṃ mahārāja bhagavatā:
Allacammapaṭicchanno navadvāro mahāvaṇo,
samantato paggharati asucī pūtigandhiyo ”ti.
“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.
2. Rājā āha: “Bhante nāgasena, buddho sabbaññū sabbadassāvī
”ti?
“Āma mahārāja. Bhagavā sabbaññū sabbadassāvī ”ti.
“Atha kissa nu kho bhante nāgasena sāvakānaṃ anupubbena sikkhāpadaṃ paññāpesī ”ti?
“Atthi pana te mahārāja koci vejjo yo imissaṃ paṭhaviyaṃ sabbabhesajjāni jānātī ”ti?
“Āma bhante, atthī ”ti.
“Kinnu kho mahārāja so vejjo gilānakaṃ sampatte kāle bhesajjaṃ pāyeti,
udāhu asampatte kāle ”ti?
“Sampatte kāle bhante gilānakaṃ bhesajjaṃ pāyeti, no asampatte kāle
”ti.
1
2

tena - Ma.
kho - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate.
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6. PHẨM TRÍ NHỚ:
1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải thân thể đối
với các bậc xuất gia là đáng yêu?”
“Tâu đại vương, thân thể đối với các bậc xuất gia là không đáng yêu.”
“Thưa ngài, vậy tại sao ngài lại nâng niu, quyến luyến?”
“Tâu đại vương, khi ngài tham gia chiến trận, có phải đôi khi vào lúc nào
đó ngài có bị tên bắn?”
“Thưa ngài, đúng vậy.”
“Tâu đại vương, vậy có phải vết thương ấy được bôi cao, được thoa dầu,
và được băng bó bằng miếng vải mềm?”
“Thưa ngài, đúng vậy. Nó được bôi cao, được thoa dầu, và được băng bó
bằng miếng vải mềm.”
“Tâu đại vương, phải chăng vết thương là đáng yêu đối với ngài nên được
bôi cao, được thoa dầu, và được băng bó bằng miếng vải mềm?”
“Thưa ngài, vết thương quả là không đáng yêu đối với trẫm. Tuy nhiên,
nhằm mục đích làm lành da thịt nên nó được bôi cao, được thoa dầu, và được
băng bó bằng miếng vải mềm.”
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thân thể đối với các bậc xuất gia là
không đáng yêu, và các bậc xuất gia chăm nom thân thể mà không bị bám víu
nhằm nâng đỡ việc thực hành Phạm hạnh. Tâu đại vương, thân thể ví như vết
thương đã được đức Thế Tôn đề cập đến. Vì thế, các bậc xuất gia chăm nom
thân thể như là (chăm sóc) vết thương mà không bị bám víu. Tâu đại vương,
điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến:
‘Được bao bọc bởi lớp da ẩm ướt, vết thương lớn có chín cửa (cửu
khiếu) rỉ ra xung quanh những mùi hôi thối, không trong sạch.’”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”
2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải đức Phật là
vị biết tất cả, thấy tất cả?”
“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất cả.”
“Thưa ngài Nāgasena, vậy thì tại sao đức Thế Tôn đã quy định điều học
cho các đệ tử theo từng điều một?”
“Tâu đại vương, có người thầy thuốc nào của ngài biết được toàn bộ dược
phẩm ở trái đất này không?”
“Thưa ngài, đúng vậy. Có.”
“Tâu đại vương, phải chăng người thầy thuốc ấy cho người bệnh uống
thuốc khi thời điểm đã đến, hay là khi thời điểm chưa đến?”
“Thưa ngài, vị ấy cho người bệnh uống thuốc khi thời điểm đã đến, không
phải khi thời điểm chưa đến.”
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“Evameva kho mahārāja, bhagavā sabbaññū sabbadassāvī na akāle 1
sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññāpeti. Sampatte kāle sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ
paññāpeti yāvajīvaṃ anatikkamanīyan ”ti.
“Kallo’ si bhante nāgasenā ”ti.
3. Rājā āha: “Bhante nāgasena buddho dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi samannāgato asītiyā ca anubyañjanehi parirañjito
suvaṇṇavaṇṇo kañcanasannibhattaco byāmappabho ”ti?
“Āma mahārāja, bhagavā dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi samannāgato
asītiyā ca anubyañjanehi parirañjito suvaṇṇavaṇṇo kañcanasannibhattaco
byāmappabho ”ti.
“Kimpanassa bhante mātāpitaro ’pi dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
samannāgatā asītiyā ca anubyañjanehi parirañjitā suvaṇṇavaṇṇā kañcanasannibhattacā byāmappabhā ”ti?
“Na hi mahārājā ”ti. 2
“Evaṃ sante kho bhante nāgasena na 3 uppajjati buddho dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi samannāgato asītiyā ca anubyañjanehi parirañjito
suvaṇṇavaṇṇo kañcanasannibhattaco byāmappabho. Api ca mātusadiso vā
putto hoti, mātupakkho vā, pitusadiso vā putto hoti pitupakkho vā ”ti.
Thero āha: “Atthi pana mahārāja kiñci padumaṃ satapattan ”ti?
“Āma bhante, atthī ”ti.
“Tassa pana kuhiṃ sambhavo ”ti?
“Kaddame jāyati udake āsīyatī ”ti.
“Kinnu kho mahārāja padumaṃ kaddamena sadisaṃ vaṇṇena vā
gandhena vā rasena vā ”ti?
“Na hi bhante ”ti.
“Atha udakena sadisaṃ vaṇṇena vā gandhena vā rasena vā ”ti?
“Na hi bhante ”ti.
“Evameva kho mahārāja bhagavā dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
samannāgato asītiyā ca anubyañjanehi parirañjito suvaṇṇavaṇṇo
kañcanasannibhattaco byāmappabho 4 ”ti.
“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.
na asampatte kāle - Ma.
no cassa mātāpitaropi dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi samannāgatā asītiyā ca anubyañjanehi parirañjitā suvaṇṇavaṇṇā kañcanasannibhattacā byāmappabhā ti - Ma. potthake
adhikaṃ atthi.
3
na - itisaddo PTS potthake natthi.
4
no cassa mātāpitaro dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi samannāgatā asītiyā ca anubyañjanehi parirañjitā suvaṇṇavaṇṇā kañcanasannibhattacā byāmappabhā ti - Ma, PTS
potthakesu adhikaṃ atthi.
1
2
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất
cả; ngài không quy định điều học cho các đệ tử khi không phải là thời điểm.
Khi thời điểm đã đến, ngài mới quy định điều học cho các đệ tử, cho đến trọn
đời không nên vượt qua.”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”
3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải đức Phật hội
đủ ba hai tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với tám mươi
tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một
sải tay?”
“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn hội đủ ba hai tướng của bậc đại
nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như
là vàng, có hào quang một sải tay.”
“Thưa ngài, có phải cha mẹ của đức Phật cũng hội đủ ba hai tướng của
bậc đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn
da như là vàng, có hào quang một sải tay?”
“Tâu đại vương, không phải.”
“Thưa ngài Nāgasena, trong khi là như vậy thì không thể nào đức Phật
sanh lên được hội đủ ba hai tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với
tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một
sải tay. Hơn nữa, con trai là giống mẹ hay bà con bên mẹ, hoặc con trai là
giống cha hay bà con bên cha.”
Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, có loại hoa sen nào có trăm
cánh không?”
“Thưa ngài, đúng vậy. Có.”
“Vậy xuất xứ của nó là từ đâu?”
“Nó sanh ra ở trong bùn, sống ở trong nước.”
“Tâu đại vương, phải chăng hoa sen có sắc, hoặc có mùi, hoặc có vị tương
tợ như bùn?”
“Thưa ngài, không đúng.”
“Vậy thì phải chăng hoa sen có sắc, hoặc có mùi, hoặc có vị tương tợ như
nước?”
“Thưa ngài, không đúng.”
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn hội đủ ba hai tướng của
bậc đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn
da như là vàng, có hào quang một sải tay.”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”
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4. Rājā āha: “Bhante nāgasena buddho brahmacārī ”ti?
“Āma mahārāja bhagavā brahmacārī ”ti.
“Tena hi bhante nāgasena buddho brahmuno sisso ”ti?
“Atthi pana te mahārāja hatthi pāmokkho ”ti?
“Āma bhante atthī ”ti. 1
“Kinnu kho mahārāja so hatthi kadāci karahaci koñcanādaṃ nadatī ’ti.
“Āma bhante nadatī ”ti.
“Tena hi te mahārāja, so hatthi koñcānaṃ 2 sisso ”ti?
“Na hi bhante ”ti.
“Kimpana mahārāja brahmā sabuddhiko ”ti? 3
“Sabuddhiko bhante ”ti.
“Tena hi mahārāja brahmā bhagavato sisso ”ti.
“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.
5. Rājā āha: “Bhante nāgasena upasampadā sundarā ”ti?
“Āma mahārāja upasampadā sundarā ”ti.
“Atthi pana bhante buddhassa upasampadā, udāhu natthī ”ti?
“Upasampanno kho mahārāja bhagavā bodhirukkhamūle sahasabbaññutañāṇena. Natthi bhagavato upasampadā aññehi dinnā yathā sāvakānaṃ
mahārāja bhagavā sikkhāpadaṃ paññāpeti yāvajīvaṃ anatikkamanīyan ”ti.
“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.
6. Rājā āha: “Bhante nāgasena, yo ca mātari matāya rodati, yo ca
dhammapemena rodati, ubhinnaṃ tesaṃ rodantānaṃ kassa assu
bhesajjaṃ, kassa na bhesajjan ”ti?
“Ekassa kho mahārāja assu rāgadosamohehi samalaṃ uṇhaṃ. Ekassa
pītisomanassena vimalaṃ sītalaṃ. Yaṃ kho mahārāja sītalaṃ taṃ
bhesajjaṃ. Yaṃ uṇhaṃ taṃ na bhesajjan ”ti.
“Kallo ’si bhante nāgasenā “ti.
atthi bhante ti - Ma.
koñcasakuṇassa - Ma.
3
sabuddhiko abuddhiko ti - Ma, PTS.
1
2
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4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải đức Phật là
người hành Phạm hạnh?”
“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là người hành Phạm hạnh.”
“Thưa ngài Nāgasena, chính vì điều ấy có phải đức Phật là học trò của
Phạm Thiên?”
“Tâu đại vương, ngài có con voi đầu đàn không?”
“Thưa ngài, đúng vậy. Có.”
“Tâu đại vương, phải chăng con voi ấy đôi khi vào lúc nào đó rống tiếng
rống như là của loài cò?”
“Thưa ngài, đúng vậy. Nó có rống.”
“Tâu đại vương, chính vì điều ấy có phải con voi ấy là học trò của những
con cò?”
“Thưa ngài, không đúng.”
“Tâu đại vương, có phải Phạm Thiên có tánh giác?”
“Thưa ngài, có tánh giác.”
“Tâu đại vương, chính vì điều ấy Phạm Thiên là học trò của đức Thế Tôn.”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”
5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải việc tu lên
bậc trên là tốt?”
“Tâu đại vương, đúng vậy. Việc tu lên bậc trên là tốt.”
“Thưa ngài, vậy đối với đức Phật có việc tu lên bậc trên, hay là không có?”
“Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã tu lên bậc trên ở cội cây Bồ Đề với trí biết
tất cả. Đối với đức Thế Tôn không có việc tu lên bậc trên được ban cho bởi
những người khác. Tâu đại vương, giống như việc đức Thế Tôn quy định điều
học cho các đệ tử, cho đến trọn đời không nên vượt qua.”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”
6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, người khóc vì việc
qua đời của mẹ và người khóc vì sự yêu mến Pháp, trong hai
người đang khóc ấy nước mắt của ai là liều thuốc, nước mắt của ai
không phải là liều thuốc?”
“Tâu đại vương, nước mắt của một người là nóng nảy, do tham sân si, có
vấy bụi, của một người là mát mẻ, do hỷ và thiện tâm, không có vấy bụi. Tâu
đại vương, cái nào mát mẻ cái ấy là liều thuốc, cái nào nóng này cái ấy không
phải là liều thuốc.”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”
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7. Rājā āha: “Bhante nāgasena kiṃ nānākaraṇaṃ sarāgassa ca
vītarāgassa cā ”ti?
“Eko kho mahārāja ajjhosito, eko anajjhosito ”ti.
“Kiṃ etaṃ bhante ajjhosito anajjhosito nāmā ”ti?
“Eko kho mahārāja atthiko, eko anatthiko ”ti.
“Passāmahaṃ bhante evarūpaṃ yo ca sarāgo yo ca vītarāgo, sabbo peso
sobhanaṃ yeva icchati khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā na koci pāpakaṃ
icchatī ”ti
“Avītarāgo kho mahārāja rasapaṭisaṃvedī ca rasarāgapaṭisaṃvedī ca
bhojanaṃ bhuñjati, vītarāgo pana rasapaṭisaṃvedī bhojanaṃ bhuñjati, no ca
kho rasarāgapaṭisaṃvedī ”ti.
“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.
8. Rājā āha: “Bhante nāgasena paññā kuhiṃ paṭivasatī ”ti?
“Na katthaci mahārājā ”ti.
“Tena hi bhante nāgasena natthi paññā ”ti.
“Vāto mahārāja kuhiṃ paṭivasatī ”ti?
“Na katthaci bhante ”ti?
“Tena hi mahārāja natthi vāto ”ti?
“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.
9. Rājā āha: “Bhante nāgasena yampanetaṃ brūsi ‘saṃsāro ’ti,
kataro so saṃsāro ”ti?
“Idha mahārāja jāto idheva marati, idha mato aññatra uppajjati tahiṃ
jāto tahiṃ yeva marati, tahiṃ mato aññatra uppajjati. Evaṃ kho mahārāja
saṃsāro hotī ”ti.
“Opammaṃ karohī ”ti.
“Yathā mahārāja kocideva puriso pakkaṃ ambaṃ khāditvā aṭṭhiṃ
ropeyya, tato mahanto ambarukkho nibbattitvā phalāni dadeyya, atha so
puriso tato ’pi pakkaṃ ambaṃ khāditvā aṭṭhiṃ ropeyya, tato ’pi mahanto
ambarukkho nibbattitvā phalāni dadeyya, evametesaṃ rukkhānaṃ koṭi na
paññāyati. Evameva kho mahārāja, idha jāto idheva marati, idha mato
aññatra uppajjati tahiṃ jāto tahiṃ yeva marati, tahiṃ mato aññatra
uppajjati. Evaṃ kho mahārāja saṃsāro hotī ”ti.
“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.
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7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, cái gì là sự khác biệt
ở người có tham ái và ở người đã lìa tham ái?”
“Tâu đại vương, một người là bị dính mắc, một người không bị dính mắc.”
“Thưa ngài, điều gì gọi là dính mắc, và không dính mắc?”
“Tâu đại vương, một người có mong cầu, một người không có mong cầu.”
“Thưa ngài, trẫm thấy như vầy: Người có tham ái và người đã lìa tham ái,
cả hai hạng này đều ưa thích vật thực loại cứng loại mềm tốt đẹp và không ưa
thích bất cứ loại nào xấu.”
“Tâu đại vương, người chưa lìa tham ái thọ dụng vật thực có sự nhận biết
về mùi vị, có sự nhận biết về tham ái ở mùi vị, còn người đã lìa tham ái thọ
dụng vật thực có sự nhận biết về mùi vị nhưng sự nhận biết về tham ái ở mùi
vị là không có.”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”
8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, tuệ trú ở nơi nào?”
“Tâu đại vương, không ở nơi nào cả.”
“Thưa ngài Nāgasena, như vậy thì không có tuệ.”
“Tâu đại vương, gió trú ở nơi nào?”
“Thưa ngài, không ở nơi nào cả.”
“Tâu đại vương, như vậy thì không có gió.”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”
9. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài đã nói
là ‘luân hồi,’ luân hồi ấy là gì?”
“Tâu đại vương, người sanh ra ở nơi đây, chết ngay tại nơi đây; chết tại
nơi đây, sanh lên ở nơi khác; sanh ra ở nơi kia, chết ngay tại nơi kia; chết tại
nơi kia, sanh lên ở nơi khác. Tâu đại vương, luân hồi là như vậy.”
“Xin ngài cho ví dụ.”
“Tâu đại vương, giống như người nào đó sau khi ăn trái xoài chín rồi ươm
trồng cái hột, từ đó cây xoài nảy mầm, lớn lên, rồi cho các trái. Rồi người ấy
sau khi ăn trái xoài chín cũng từ đó rồi ươm trồng cái hột, cũng từ đó cây xoài
nảy mầm, lớn lên, rồi cho các trái. Như vậy, điểm tận cùng của các cây này
không được biết đến. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người sanh ra ở nơi
đây, chết ngay tại nơi đây; chết tại nơi đây, sanh lên ở nơi khác; sanh ra ở nơi
kia, chết ngay tại nơi kia; chết tại nơi kia, sanh lên ở nơi khác. Tâu đại vương,
luân hồi là như vậy.”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”
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Sativaggo

10. Rājā āha: “Bhante nāgasena, kena atītaṃ cirakataṃ saratī ”ti?
“Satiyā mahārājā ”ti.
“Nanu bhante nāgasena cittena sarati no satiyā ”ti?
“Abhijānāsi nu tvaṃ mahārāja, kiñcideva karaṇīyaṃ katvā pamuṭṭhan
”ti?
“Āma bhante ”ti.
“Kinnu kho tvaṃ mahārāja tasmiṃ samaye acittako ahosī ”ti?
“Na hi bhante. Sati tasmiṃ samaye nāhosī ”ti.
“Atha kasmā tvaṃ mahārāja evamāha ‘cittena sarati, no satiyā ’”ti?
“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.
11. Rājā āha: “Bhante nāgasena sabbā sati abhijānantī uppajjati,
udāhu kaṭumikā ’va satī ”ti? 1
“Abhijānantī ’pi mahārāja sati uppajjati. Kaṭumikā ’pi satī ”ti. 2
“Evañhi kho bhante nāgasena sabbā sati abhijānantī natthi kaṭumikā satī
”ti?
“Yadi natthi mahārāja kaṭumikā sati, natthi kiñci sippikānaṃ
kammāyatanehi vā sippāyatanehi vā vijjāṭṭhānehi vā karaṇīyaṃ, niratthakā
ācariyā. Yasmā ca kho mahārāja atthi kaṭumikā sati, tasmā atthi
kammāyatanehi vā sippāyatanehi vā vijjāṭṭhānehi vā karaṇīyaṃ, attho ca
ācariyehī ”ti.

“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.
Sativaggo chaṭṭho.
(Imasmiṃ vagge ekādasa pañhā)
*****

1
2

sabbā sati abhijānantā uppajjati udāhu kaṭumikā vā satī ti - PTS.
abhijānantīpi mahārāja kaṭumikāpi satī ti - Ma.
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Phẩm Trí Nhớ

10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, nhờ vào cái gì mà
hồi tưởng lại việc đã làm từ lâu trong quá khứ?”
“Tâu đại vương, nhờ vào trí nhớ.”
“Thưa ngài Nāgasena, thế chẳng phải hồi tường lại là bằng tâm, không
phải bằng trí nhớ?”
“Tâu đại vương, ngài có nhận biết được rằng sau khi làm một việc cần làm
nào đó rồi quên lửng không?”
“Thưa ngài, đúng vậy.”
“Tâu đại vương, phải chăng vào thời điểm ấy ngài là không có tâm?”
“Thưa ngài, không đúng. Vào thời điểm ấy trẫm đã không có trí nhớ.”
“Tâu đại vương, vậy tại sao ngài đã nói như vầy: ‘hồi tường lại là bằng
tâm, không phải bằng trí nhớ’?”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”
11. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, toàn bộ trí nhớ
được sanh lên là thuộc về chủ quan hay trí nhớ là thuộc về khách
quan?”
“Tâu đại vương, trí nhớ được sanh lên vừa thuộc về chủ quan, trí nhớ vừa
thuộc về khách quan.”
“Thưa ngài Nāgasena, chính vì như thế phải chăng toàn bộ trí nhớ là
thuộc về chủ quan, không có trí nhớ thuộc về khách quan.”
“Tâu đại vương, nếu không có trí nhớ thuộc về khách quan thì những
người thợ học nghề không có cái gì cần phải làm đối với các lãnh vực về nghề
nghiệp, đối với các lãnh vực về học tập, hoặc đối với các tư liệu về kiến thức;
không có nhu cầu về các thầy dạy học. Tâu đại vương, bởi vì có trí nhớ thuộc
về khách quan mà có việc cần phải làm đối với các lãnh vực về nghề nghiệp,
đối với các lãnh vực về học tập, hoặc đối với các tư liệu về kiến thức; và có
nhu cầu về các thầy dạy học.”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”
Phẩm Trí Nhớ là thứ sáu.
(Trong phẩm này có mười một câu hỏi)
*****
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