
Moân thöù 2: QUAÙN COÙ QUAÛ 
KHOÂNG COÙ QUAÛ 

Laïi nöõa, caùc phaùp khoâng sinh. Vì sao? Vì: 
Tröôùc coù töùc khoâng sinh 
Tröôùc khoâng cuõng khoâng sinh 
Coù, khoâng cuõng khoâng sinh 
Caùi gì seõ coù sinh? 

Neáu quaû ñaõ coù tröôùc trong nhaân, thì khoâng neân sinh, tröôùc khoâng 
coù cuõng khoâng neân sinh. Coù, khoâng coù cuõng khoâng neân sinh. Vì sao? 
Vì neáu quaû ñaõ coù tröôùc trong nhaân maø sinh, thì ñaây laø voâ cuøng. Nhö 
quaû tröôùc ñoù chöa sinh maø sinh, nay sinh roài phaûi sinh laïi nöõa. Vì sao? 
Vì thöôøng coù trong nhaân, neân töø höõu bieân naày phaûi sinh laïi nöõa, theá laø 
khoâng coù cuøng taän. Neáu cho sinh roài laïi khoâng sinh, vaø chöa sinh maø 
sinh, thì trong hai nghóa aáy khoâng coù lyù sinh. Theá neân tröôùc coù maø sinh, 
vieäc naày khoâng hôïp lyù. 

Laïi nöõa, neáu trong nhaân tröôùc ñaõ coù quaû, cho chöa sinh maø sinh, 
sinh roài khoâng sinh, thì caû hai vieäc naày ñeàu cuøng coù maø moät sinh, moät 
khoâng sinh, thì khoâng coù lyù ñoù. Laïi nöõa, neáu chöa sinh maø nhaát ñònh coù, 
thì sau khi sinh töùc neân khoâng coù. Vì sao? Vì sinh, chöa sinh cuøng maâu 
thuaãn vôùi nhau. Vì sinh, chöa sinh maâu thuaãn vôùi nhau, neân caû hai töôùng 
taïo taùc naày cuõng phaûi traùi nhau. 

Laïi nöõa, coù vôùi khoâng coù traùi vôùi nhau, khoâng coù traùi vôùi coù. Neáu 
sinh xong cuõng coù, chöa sinh cuõng coù, thì sinh, chöa sinh khoâng phaûi laø 
coù khaùc. Vì sao? Vì neáu sinh xong cuõng coù, chöa sinh cuõng coù, thì nhö 
vaäy sinh vôùi chöa sinh ñaâu coù khaùc bieät gì? Maø sinh, chöa sinh khoâng coù 
khaùc bieät, vieäc naày khoâng ñuùng, theá neân coù khoâng sinh. 

Hôn nöõa, coù ñaõ thaønh tröôùc, thì ñaâu caàn laïi sinh, nhö ñaõ laøm roài 
khoâng neân laøm, ñaõ thaønh roài khoâng neân thaønh. Theá neân, coù phaùp khoâng 
neân sinh. 

Laïi nöõa, neáu trong nhaân coù söï sinh thì luùc chöa sinh, leõ ra quaû coù 
theå thaáy maø thaät ra khoâng theå troâng thaáy. Nhö bình trong ñaát seùt, chieáu 
trong coû boà, leõ ra coù theå troâng thaáy, nhöng thaät söï khoâng theå thaáy ñöôïc, 
theá neân coù khoâng sinh. 

Hoûi: Duø quaû ñaõ coù tröôùc, nhöng vì do chöa bieán ñoåi, neân khoâng 
troâng thaáy ñoù thoâi! 

Ñaùp: Neáu luùc bình chöa sinh, vì theå cuûa bình chöa bieán ñoåi, neân 
khoâng thaáy, thì laáy töôùng gì ñeå bieát? Noùi bình ñaõ coù trong ñaát seùt, thì vì 



do töôùng bình neân coù bình, hay vì do töôùng boø, töôùng ngöïa maø coù bình? 
Neáu trong ñaát seùt khoâng coù töôùng bình, thì cuõng khoâng coù töôùng boø, 
töôùng ngöïa, haù khoâng goïi laø khoâng coù ñoù sao? Theá neân, oâng noùi quaû ñaõ 
coù tröôùc trong nhaân maø sinh, vieäc ñoù khoâng ñuùng. 

Hôn nöõa, phaùp bieán ñoåi chính laø quaû, töùc trong nhaân tröôùc phaûi coù 
söï bieán ñoåi. Vì sao? Vì theo phaùp cuûa oâng laø quaû coù tröôùc trong nhaân. 
Neáu bình v.v... ñaõ coù tröôùc, traïng thaùi bieán ñoåi ñöông nhieân cuõng coù 
tröôùc, thì ñaùng lyù coù theå thaáy, nhöng thaät ra thì khoâng theå ñöôïc. Vì theá, 
neân oâng noùi, vì chöa bieán ñoåi neân khoâng thaáy, ñieàu ñoù khoâng ñuùng. Neáu 
cho vì chöa bieán ñoåi neân khoâng goïi laø quaû, thì quaû roát cuïc khoâng theå 
ñöôïc. Vì sao? Vì traïng thaùi bieán ñoåi naày tröôùc ñaõ khoâng coù, thì sau cuõng 
neân khoâng coù, neân quaû bình v.v... cuoái cuøng khoâng ñöôïc. Neáu cho bieán 
ñoåi xong laø quaû, thì quaû seõ khoâng coù tröôùc trong nhaân, nhö theá thì khoâng 
nhaát ñònh: hoaëc quaû ñaõ coù tröôùc trong nhaân, hoaëc quaû khoâng coù tröôùc. 

Hoûi: Coù bieán ñoåi tröôùc, chæ vì khoâng theå ñaït ñöôïc söï thaáy. Thoâng 
thöôøng vaät theå töï coù, coù maø khoâng theå thaáy ñöôïc, nhö vaät theå hoaëc coù 
gaàn saùt maø khoâng theå bieát, hoaëc xa neân khoâng theå bieát, hoaëc vì caên hö 
hoaïi neân khoâng theå bieát, hoaëc vì taâm khoâng döøng laïi neân khoâng theå 
bieát, vì ngaên caám neân khoâng theå bieát, vì ñoàng neân khoâng theå bieát, vì troäi 
hôn neân khoâng theå bieát, vì vi teá neân khoâng theå bieát. 

Vì gaàn saùt maø khoâng theå bieát, nhö aùp saùt vò thuoác vaøo trong maét. 
Vì xa maø khoâng theå bieát, nhö chim bay trong hö khoâng, noù tung caùnh 
bay cao xa. Vì caên hö hoaïi neân khoâng theå bieát, nhö ngöôøi muø khoâng 
thaáy saéc, ngöôøi ñieác khoâng nghe tieáng, muõi ngheït khoâng ngöûi ñöôïc muøi 
höông, mieäng ñaéng khoâng bieát vò, thaân ngu ñaàn, chaäm chaïp, khoâng bieát 
xaûm xuùc, taâm ñieân daïi khoâng bieát söï thaät. Vì taâm khoâng döøng laïi neân 
khoâng theå bieát, nghóa laø nhö taâm ôû saéc v.v... thì khoâng bieát tieáng. Vì 
chöôùng ngaïi neân khoâng theå bieát, nghóa laø nhö ñaát ngaên laáp doøng nöôùc 
lôùn, vaùch ngaên caùch vaät theå beân ngoaøi. Vì ñoàng nhau neân khoâng theå 
bieát, nhö chaám ñen treân taám baûng ñen. Vì troäi hôn neân khoâng theå bieát, 
nhö coù tieáng chuoâng, troáng, tai khoâng nghe ñöôïc tieáng phaåy qua. Vì vi 
teá neân khoâng theå bieát, nhö vi traàn v.v... khoâng bieåu hieän. 

Caùc phaùp nhö theá duø coù, nhöng vì taùm nhaân duyeân neân khoâng 
theå bieát. OÂng noùi phaùp bieán ñoåi trong nhaân, khoâng theå ñöôïc, bình v.v... 
khoâng ñoàng, khoâng theå ñöôïc, vieäc naày khoâng haún vaäy. Vì sao? Vì vieäc 
naày duø coù, nhöng vì taùm nhaân duyeân neân khoâng theå ñöôïc? 

Ñaùp: Phaùp bieán ñoåi vaø quaû bình v.v... khoâng ñoàng vôùi taùm nhaân 
duyeân neân khoâng theå ñöôïc. Vì sao? Vì neáu phaùp bieán ñoåi vaø quaû   bình 



v.v... ñaët raát gaàn thì khoâng theå ñöôïc, thì hôi xa, phaûi coù theå ñöôïc. 
Raát xa, khoâng theå ñöôïc: thì hôi gaàn phaûi coù theå ñöôïc. Caên hö hoaïi, 

khoâng theå ñöôïc: thì caên tònh, phaûi coù theå ñöôïc. Taâm khoâng döøng laïi 
khoâng theå ñöôïc thì taâm döøng phaûi ra coù theå ñöôïc. Ngaên che, khoâng theå 
ñöôïc thì phaùp bieán ñoåi vaø phaùp bình v.v... khoâng coù ngaên ngaïi, phaûi coù 
theå ñöôïc. Ñoàng khoâng theå ñöôïc thì thôøi ñieåm khaùc, phaûi coù theå ñöôïc. 
Troäi hôn, khoâng theå ñöôïc thì troäi hôn ngöøng döùt, phaûi coù theå ñöôïc. Vi 
teá, khoâng theå ñöôïc, maø quaû bình v.v... thoâ, phaûi coù theå ñöôïc. Bình vi 
teá neân khoâng theå ñöôïc thì sinh roài, cuõng phaûi khoâng theå ñöôïc. Vì sao? 
Sinh roài, chöa sinh, töôùng vi teá vaãn laø moät. Sinh roài, chöa sinh, vì cuøng 
coù nhaát ñònh. 

Hoûi: Khi chöa sinh, laø teá, sinh roài chuyeån qua thoâ, vì theá sinh roài laø 
coù theå ñöôïc, chöa sinh laø khoâng theå ñöôïc? 

Ñaùp: Neáu vaäy, thì trong nhaân töùc khoâng coù quaû. Vì sao? Vì trong 
nhaân khoâng coù thoâ. Laïi, trong nhaân tröôùc ñaõ khoâng coù thoâ. Neáu trong 
nhaân tröôùc ñaõ coù thoâ, thì khoâng neân noùi vì teá neân khoâng theå ñöôïc. Nay, 
quaû laø thoâ, oâng noùi vì teá, neân khoâng theå ñöôïc thì thoâ naày khoâng goïi laø 
quaû. Nay, quaû roát raùo khoâng neân coù theå ñöôïc, maø quaû thaät ra coù theå 
ñöôïc. Theá neân, khoâng vì teá, maø khoâng theå ñöôïc. 

Phaùp coù nhö theá, trong nhaân tröôùc coù quaû, vì do taùm nhaân duyeân 
neân khoâng theå ñöôïc. Cho neân, trong nhaân tröôùc ñaõ coù quaû, vieäc naày 
khoâng ñuùng. Laïi, neáu trong nhaân tröôùc ñaõ coù quaû sinh, thì ñaây laø nhaân, 
nhaân laøm hö hoaïi nhau, quaû quaû gaây hö hoaïi nhau. Vì sao? Vì nhö taám 
thaûm ôû gai tô, nhö traùi caây ôû trong ñoà ñöïng, thì gai laø choã ôû, khoâng 
ñöôïc goïi laø nhaân. Vì sao? Vì gai tô, ñoà ñöïng khoâng phaûi laø nhaân cuûa 
quaû thaûm. Neáu nhaân hö hoaïi thì quaû cuõng hö hoaïi. Theá neân tô gai v.v... 
khoâng phaûi laø nhaân cuûa taám thaûm v.v... Vì nhaân khoâng coù, neân quaû cuõng 
khoâng coù. Vì sao? Vì nhaân nôi nhaân neân coù quaû thaønh, nhaân ñaõ khoâng 
thaønh thì quaû laøm sao thaønh? 

Hôn nöõa, neáu khoâng taïo taùc thì khoâng goïi laø quaû. Nhaân gai sôïi 
v.v... khoâng theå taïo thaønh quaû thaûm v.v... Vì sao? Vì nhö gai sôïi v.v... 
khoâng do deät neân thaûm v.v..., neân coù theå taïo ra quaû thaûm v.v... 

Nhö theá, thì khoâng coù nhaân, khoâng coù quaû. Neáu nhaân, quaû ñeàu 
cuøng khoâng coù thì khoâng neân tìm trong nhaân hoaëc tröôùc coù quaû, hoaëc 
tröôùc khoâng coù quaû. 

Laïi nöõa, neáu trong nhaân coù quaû maø khoâng theå ñöôïc, thì phaûi coù 
töôùng bieåu hieän, nhö nghe muøi höông bieát coù hoa, nghe tieáng bieát coù 
chim, nghe tieáng cöôøi bieát coù ngöôøi, thaáy khoùi bieát coù löûa, thaáy chim 



haïc bieát coù ao. 
Trong caùc nhaân nhö theá, neáu tröôùc coù quaû thì seõ coù töôùng bieåu 

hieän. Nay, theå cuûa quaû cuõng khoâng theå ñöôïc, thì töôùng cuõng khoâng theå 
ñöôïc. Nhö vaäy, phaûi bieát trong nhaân tröôùc khoâng coù quaû. 

Hôn nöõa, neáu trong nhaân tröôùc ñaõ coù quaû sinh, thì khoâng neân noùi 
nhaân gai tô coù thaûm, nhaân nôi coû boà coù chieáu. Neáu nhaân khoâng taïo taùc, 
ngöôøi khaùc cuõng khoâng taïo taùc, nhö thaûm khoâng phaûi ñöôïc sôïi gai taïo ra 
thì chieáu coù theå töø coû boà taïo ra chaêng? Neáu sôïi gai khoâng taïo ra, coû boà 
cuõng khoâng taïo ra, thì coù theå noùi laø taïo ra töø khoâng coù choã chaêng? Neáu 
khoâng coù töø ñaâu maø taïo, thì khoâng goïi laø quaû. Neáu quaû khoâng coù, nhaân 
cuõng khoâng coù, nhö thuyeát tröôùc ñaõ noùi, theá neân, töø trong nhaân tröôùc ñaõ 
coù quaû sinh, ñoù laø khoâng ñuùng. 

Laïi nöõa, neáu quaû khoâng coù töø ñaâu taïo ra, töùc laø thöôøng, nhö taùnh 
Nieát-baøn. Neáu quaû laø thöôøng, thì caùc phaùp höõu vi ñeàu laø thöôøng. Vì 
sao? Vì taát caû phaùp höõu vi ñeàu laø quaû. Neáu taát caû phaùp ñeàu thöôøng, thì 

seõ khoâng coù voâ thöôøng. Neáu khoâng coù voâ thöôøng, thì cuõng khoâng coù 
thöôøng. Vì sao? Vì nhaân nôi thöôøng coù voâ thöôøng, nhaân nôi voâ thöôøng 

coù thöôøng, neân thöôøng, voâ thöôøng, caû hai ñeàu cuøng khoâng coù, vieäc naày 
khoâng ñuùng. Theá neân, khoâng ñöôïc noùi trong nhaân tröôùc ñaõ coù quaû sinh. 

Laïi nöõa, neáu trong nhaân tröôùc ñaõ coù quaû sinh, thì quaû laïi cho quaû 
khaùc laøm nhaân, nhö taám thaûm cho khoang cöûa caùch bình phong laøm 
nhaân, nhö chieáu cho söï ngaên che laøm nhaân, nhö xe coä cho söï vaän taûi 
laøm nhaân, maø thaät ra khoâng cho quaû khaùc laøm nhaân. Theá neân, khoâng 
ñöôïc noùi trong nhaân tröôùc ñaõ coù quaû sinh. Neáu cho nhö ñaát tröôùc ñaõ coù 
muøi höông, khoâng duøng nöôùc röôùi thì muøi höông seõ khoâng toûa ra. Quaû 
cuõng nhö theá, neáu chöa coù duyeân tuï hoïp thì seõ khoâng theå taïo ra nhaân, 
vieäc naày khoâng ñuùng. Vì sao? Vì nhö oâng ñaõ noùi luùc ñöôïc roài (töôùi nöôùc) 
môùi goïi laø quaû, thì vaät duïng bình v.v... khoâng phaûi quaû. Vì sao? Vì ñöôïc 
roài laø coù taïo taùc, bình v.v... tröôùc ñaõ coù khoâng phaûi taïo taùc. Theá thì do 
taïo taùc maø laøm thaønh quaû. Theá neân, trong nhaân tröôùc ñaõ coù quaû sinh, söï 
kieän naày khoâng ñuùng. 

Laïi nöõa, lieãu nhaân chæ coù theå hieån phaùt, chöù khoâng theå sinh ra vaät 
theå, nhö vì chieáu saùng bình trong boùng toái, neân ñoát ñeøn cuõng coù theå 
chieáu saùng vaät duïng, giöôøng naèm khaùc. Vì taïo ra bình, neân hoøa hôïp moïi 
duyeân maø khoâng theå sinh ra vaät duïng, giöôøng naèm v.v... khaùc. Theá neân, 
phaûi bieát, khoâng phaûi tröôùc ñaõ coù quaû trong nhaân sinh. Laïi nöõa, neáu 
trong nhaân tröôùc ñaõ coù quaû sinh, thì khoâng neân coù söï khaùc bieät nay ñang 
taïo vaø seõ taïo, ñeå roài oâng nhaän nay taïo, seõ taïo. Cho neân, khoâng phaûi coù 



quaû sinh trong nhaân tröôùc. 
Neáu cho, trong nhaân tröôùc khoâng coù quaû maø quaû sinh, thì ñieàu naày 

cuõng khoâng ñuùng. Vì sao? Vì neáu khoâng coù maø sinh, phaûi coù thì ñaàu thöù 
hai, tay thöù ba sinh ra. Vì sao? Vì khoâng coù maø sinh. 

Hoûi: Vaät duïng bình v.v... coù nhaân duyeân, coøn ñaàu thöù hai, tay thöù 
ba thì khoâng coù nhaân duyeân, laøm sao ñöôïc sinh? Theá neân, oâng noùi khoâng 
ñuùng. 

Ñaùp: Ñaàu thöù hai, tay thöù ba vaø bình v.v... laø quaû maø trong nhaân 
ñeàu cuøng khoâng coù, nhö trong ñaát seùt khoâng coù bình, trong ñaù xanh cuõng 
khoâng coù bình, vì sao goïi vieân ñaát seùt laø nhaân cuûa bình, maø khoâng goïi ñaù 
xanh laø nhaân cuûa bình? Vì sao goïi söõa laø nhaân cuûa laïc, sôïi gai laø nhaân 
cuûa chieác thaûm, maø khoâng goïi coû boà laø nhaân? 

Hôn nöõa, neáu trong nhaân tröôùc khoâng coù quaû maø quaû sinh, thì 
thoâng thöôøng moãi moät vaät theå phaûi sinh taát caû vaät theå, nhö ñaàu ngoùn tay, 
phaûi sinh ra xe, ngöïa, thöùc uoáng, aên v.v... Nhö theá, gai sôïi khoâng neân chæ 
saûn xuaát thaûm maø cuõng neân sinh ra caùc vaät duïng xe, ngöïa, thöùc aên uoáng 
v.v... Vì sao? Vì neáu khoâng coù maø coù theå sinh, thì côù sao sôïi gai chæ coù 
theå saûn sinh ra thaûm maø khoâng sinh ra vaät duïng xe, ngöïa, thöùc aên uoáng 
v.v...? Vì ñeàu laø khoâng coù. 

Neáu trong nhaân tröôùc ñoù khoâng coù quaû, maø quaû sinh, thì caùc nhaân 
khoâng neân moãi nhaân ñeàu coù coâng söùc coù theå sinh ra quaû. Nhö ngöôøi caàn 
daàu, chuû yeáu laø laáy ra töø haït meø, khoâng raây nôi caùt. Neáu ñeàu laø khoâng 
coù, thì vì sao tìm daàu trong haït meø maø khoâng duøng daây tre ñeå raây caùt? 
Neáu cho ñaõ töøng thaáy haït meø chaûy ra daàu, khoâng thaáy daàu chaûy ra töø 
caùt, theá neân, tìm daàu trong haït meø maø khoâng raây caùt, thì vieäc naày khoâng 
ñuùng. Vì sao? Vì neáu töôùng sinh ñaõ thaønh töïu thì ñuùng laø noùi thôøi ñieåm 
khaùc, thaáy haït meø chaûy ra daàu, khoâng thaáy daàu chaûy ra töø caùt, theá neân, 
tìm daàu trong haït meø, khoâng nhaän laáy caùt. Nhöng vì töôùng sinh cuûa taát 
caû phaùp ñaõ khoâng thaønh, neân khoâng ñöôïc noùi laø ôû vaøo thôøi ñieåm khaùc 
vì thaáy haït meø chaûy ra daàu, neân tìm daàu trong haït meø, khoâng nhaän laáy 
nôi caùt. 

Laïi nöõa, nay ta khoâng chæ phaù tröø moät söï maø ñeàu phaù tröø chung 
taát caû nhaân quaû. Neáu trong nhaân tröôùc ñaõ coù quaû sinh, hoaëc tröôùc khoâng 
coù quaû sinh, hoaëc coù quaû, khoâng coù quaû sinh, thì ba sinh naày ñeàu khoâng 
thaønh. Vì theá cho neân oâng noùi vaøo thôøi ñieåm khaùc, ñaõ thaáy daàu chaûy ra 
töø haït meø, töùc laø ñaõ rôi vaøo ñoàng nghi ngôø nhaân. 

Laïi nöõa, neáu trong nhaân tröôùc ñaõ khoâng coù quaû, maø quaû sinh, thì 
töôùng cuûa caùc nhaân töùc khoâng thaønh. Vì sao? Vì neáu caùc nhaân khoâng coù, 



 

phaùp thì caùi gì naêng taïo taùc, caùi gì naêng thaønh töïu? Neáu khoâng coù taïo taùc, khoâng coù 
thaønh, thì laøm sao goïi laø nhaân? Nhö vaäy, taùc giaû khoâng ñöôïc coù ñoái töôïng taïo taùc, 
khieán cho taïo taùc thì cuõng khoâng ñöôïc coù ñoái töôïng taïo taùc. 

Neáu cho trong nhaân tröôùc ñaõ coù quaû, thì khoâng neân coù khaùc bieät cuûa taïo taùc, taùc 
giaû, taùc phaùp. Vì sao? Vì neáu tröôùc ñaõ coù quaû thì ñaâu caàn laïi taïo taùc. Theá neân, oâng noùi 
caùc nhaân taïo taùc, taùc giaû taùc phaùp, ñeàu khoâng theå ñöôïc. 

Trong nhaân tröôùc khoâng coù quaû, ( maø coù quaû sinh ) laø cuõng khoâng ñuùng. Vì sao? Vì 
neáu ngöôøi tieáp nhaän taïo taùc, taùc giaû, phaân bieät coù nhaân quaû, thì leõ ra laäp vaán naïn naày: 
Toâi noùi taïo taùc, taùc giaû vaø nhaân quaû ñeàu “khoâng” nhö oâng phaù boû taïo taùc, taùc giaû vaø nhaân 
quaû, töùc trôû thaønh phaùp cuûa toâi, khoâng goïi laø vaán naïn. Theá neân, trong nhaân tröôùc khoâng 
coù quaû, maø quaû sinh, vieäc naày khoâng ñuùng. 

Laïi nöõa, neáu ngöôøi tieáp nhaän trong nhaân, tröôùc ñaõ coù quaû, thì leõ ra laäp vaán naïn nhö 
theá naày: Toâi khoâng noùi trong nhaân tröôùc coù quaû, neân khoâng tieáp nhaän vaán naïn naày, cuõng 
khoâng tieáp nhaän trong nhaân tröôùc khoâng coù quaû. 

Neáu cho trong nhaân tröôùc cuõng coù quaû, cuõng khoâng coù quaû, maø quaû sinh, ñieàu 
naày cuõng khoâng ñuùng. Vì sao? Vì taùnh coù, khoâng coù maâu thuaãn vôùi nhau. 

Taùnh traùi vôùi nhau thì laøm sao moät choã? Nhö aùnh saùng, boùng toái, khoå, vui, ñi, 
ñöùng, giaûi thoaùt, raøng buoäc, khoâng ñöôïc ñoàng moät choã, neân trong nhaân tröôùc coù quaû, 
tröôùc khoâng coù quaû, caû hai ñeàu cuøng khoâng sinh. 

Hôn nöõa, trong nhaân tröôùc coù quaû, tröôùc khoâng coù quaû, thì ñaõ phaù trong phaàn coù, 
khoâng coù ôû treân roài theá neân, trong nhaân tröôùc ñaõ coù quaû cuõng khoâng sinh, khoâng coù 
quaû cuõng khoâng sinh, coù, khoâng coù cuõng khoâng sinh, lyù toät cuøng ôû ñaây. Vì taát caû choã 
tìm toøi khoâng theå ñöôïc, theá neân, quaû roát raùo khoâng sinh. Vì quaû roát raùo khoâng sinh, 
töùc laø taát caû phaùp höõu vi ñeàu “khoâng”. Vì sao? Vì taát caû phaùp höõu vi ñeàu laø nhaân, laø 
quaû, vì höõu vi khoâng, neân voâ vi cuõng khoâng. Höõu vi, voâ vi coøn khoâng, huoáng chi laø ngaõ? 
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