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4. LOKE NATTHIBHĀVAPAÑHO  
 

1. “Bhante nāgasena, dissanti loke buddhā, dissanti pacceka-
buddhā, dissanti tathāgatasāvakā, dissanti cakkavattirājāno, 
dissanti padesarājāno, dissanti devamanussā, dissanti sadhanā, 
dissanti adhanā dissanti sugatā, dissanti duggatā, dissati purisassa 
itthiliṅgaṃ pātubhūtaṃ, dissati itthiyā purisaliṅgaṃ pātubhūtaṃ, dissati 
sukataṃ dukkataṃ kammaṃ, dissanti kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ 
vipākūpabhogino sattā. Atthi loke sattā aṇḍajā jalābujā saṃsedajā opapātikā, 
atthi sattā apadā dipadā catuppadā bahuppadā. Atthi loke yakkhā rakkhasā 
kumbhaṇḍā asurā dānavā gandhabbā petā pisācā, atthi kinnarā mahoragā 
nāgā supaṇṇā siddhā vijjādharā, atthi hatthī assā gāvo mahisā1 oṭṭhā 
gadrabhā ajā eḷakā migā sūkarā sīhā byagghā dīpī acchā kokā taracchā soṇā 
sigālā,2 atthi bahuvidhā sakuṇā, atthi suvaṇṇaṃ rajataṃ muttā maṇi saṅkho 
silā pavāḷaṃ lohitaṅko masāragallaṃ veḷuriyo vajiraṃ phaḷikaṃ kālalohaṃ 
tambalohaṃ vaṭṭalohaṃ kaṃsalohaṃ, atthi khomaṃ koseyyaṃ kappāsikaṃ 
sānaṃ bhaṅgaṃ kambalaṃ, atthi sālī vīhi yavo kaṅgu kudrūso varako 
godhūmo muggo māso tilaṃ kulatthaṃ, atthi mūlagandho sāragandho 
pheggugandho tacagandho pattagandho pupphagandho phalagandho sabba-
gandho, atthi tiṇa-latā-gaccha-rukkha-osadhi-vanaspati3-nadī-pabbata-
samudda-maccha-kacchapā. Sabbaṃ loke atthi. Yaṃ bhante loke natthi taṃ 
me kathehī ”ti.  
 
 
 
 
 

2. “Tīṇimāni mahārāja loke natthi. Katamāni tīṇi? Sacetanā vā acetanā vā 
ajarāmarā loke natthi, saṅkhārānaṃ niccatā natthi, paramatthena sattūpa-
laddhi natthi. Imāni kho mahārāja tīṇi loke natthī ”ti.  
 
 
 

“Sādhu bhante nāgasena! Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 
 

Loke natthibhāvapañho catuttho.  
 

***** 
 

                                                   
1 mahiṃsā - Ma.  
2 siṅgālā - Ma.  
3 vanappati - Ma.  
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4. CÂU HỎI VỀ VẬT THỂ KHÔNG CÓ Ở THẾ GIAN:  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, chư Phật được thấy ở thế gian, chư 
Phật Độc Giác được thấy, các đệ tử của đức Như Lai được thấy, các 
vị vua Chuyển Luân được thấy, các vị vua của các xứ sở được thấy, 
chư Thiên và loài người được thấy, những người có tài sản được 
thấy, những người không có tài sản được thấy, những người may 
mắn được thấy, những người bất hạnh được thấy, tướng trạng người 
nữ xuất hiện ở người nam được thấy, tướng trạng người nam xuất hiện ở 
người nữ được thấy, hành động khéo làm và vụng làm được thấy, các chúng 
sanh thọ hưởng quả thành tựu của các nghiệp thiện và ác được thấy. Có ở thế 
gian các chúng sanh hạng noãn sanh, hạng thai sanh, hạng thấp sanh, hạng 
hóa sanh; có các chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân. Có 
ở thế gian các hàng Dạ-xoa, quỷ sứ, người dạng quỷ, A-tu-la, người khổng lồ, 
Càn-thát-bà, ngạ quỷ, yêu tinh; có các hạng người dạng chim, rắn chúa, long 
vương, điểu vương, thầy phù thủy, thầy pháp; có các loài voi, ngựa, bò, trâu, 
lạc đà, lừa, dê, cừu, nai, heo rừng, sư tử, cọp, beo, gấu, chó sói, linh cẩu, chó 
hoang, chó rừng; có nhiều loại chim; có vàng, bạc, ngọc trai, ngọc ma-ni, vỏ 
sò, đá, san-hô, hồng ngọc, ngọc mắt mèo, ngọc bích, kim cương, pha-lê, đồng 
đen, đồng đỏ, đồng hỗn hợp, đồng thau; có sợi lanh, tơ lụa, bông vải, gai thô, 
chỉ bố, sợi len; có lúa gạo sāli, lúa gạo, lúa mạch, kê, bắp, đậu varaka, lúa mì, 
đậu tây, đậu māsa, mè, đậu tằm; có hương của rễ cây, hương của lõi cây, 
hương của giác cây, hương của vỏ cây, hương của lá cây, hương của bông hoa, 
hương của trái cây, hương thơm của tất cả các loại; có cỏ dại, dây leo, bụi 
rậm, cây cối, dược thảo, cổ thụ, sông, núi, biển, cá, rùa. Tất cả có ở thế gian. 
Thưa ngài, vật gì không có ở thế gian, xin ngài hãy nói về vật ấy cho trẫm.”  
 

2. “Tâu đại vương, ba vật này không có ở thế gian. Ba vật nào? Vật có tâm 
thức hoặc không có tâm thức mà không già hoặc không chết là không có, tính 
chất thường còn của các hành là không có, cái được thừa nhận là chúng sanh 
theo ý nghĩa rốt ráo là không có. Tâu đại vương, đây là ba vật không có ở thế 
gian.”  
 

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

Câu hỏi về vật thể không có ở thế gian là thứ tư.  
 

***** 
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