
Phaåm 7: PHAÙ TRONG NHAÂN COÙ QUAÛ 
Ngoaïi vieát: Caùc phaùp chaúng phaûi khoâng truù, vì Coù khoâng maát, vì 

khoâng coù chaúng sinh. Caùc phaùp coù töôùng, nhö: ñaát seùt trong khuoân töø 
ñaùy bình, ñeán buïng bình, ñeán coå bình, ñeán mieäng bình, tröôùc sau laøm 
nhaân quaû cho nhau, luùc nhieàu loaïi quaû sinh, nhieàu loaïi nhaân khoâng maát. 
Neáu trong nhaân khoâng quaû, quaû töùc khoâng sinh, chæ vì nhaân bieán thaønh 
quaû neân coù caùc phaùp. 

Noäi vieát: Neáu vì quaû sinh neân Coù khoâng maát thì nhaân maát neân Coù 
maát. OÂng noùi luùc quaû bình sinh, ñaát seùt khoâng maát thì bình töùc laø ñaát 
seùt. Neáu luùc quaû bình sinh laø luùc nhaân ñaát seùt maát, ñoù laø khoâng nhaân. 
Neáu ñaát seùt khoâng maát thì khoâng neân phaân bieät ñaát vaø bình coù söï khaùc 
bieät. Nay vì thaät thaáy coù khaùc: hình, thôøi, löïc, tri, danh… neân Coù cuõng 
phaûi maát. 

Ngoaïi vieát: Nhö ngoùn tay co vaø duoãi. Ngoùn tay tuy coù hình co, duoãi 
khaùc nhau nhöng thaät laø moät ngoùn tay. Nhö vaäy, hình naém ñaát vaø hình 
bình tuy khaùc nhau nhöng naém ñaát khoâng khaùc. 

Noäi vieát: Khoâng ñuùng. Vì nghieäp coù theå khaùc nhau. Co vaø duoãi laø 
nghieäp cuûa ngoùn tay, ngoùn tay laø chuû theå. Neáu nghieäp laø chuû theå, nghóa 
laø luùc co phaûi maát ngoùn tay. Laïi nöõa, co vaø duoãi phaûi laø moät. Kinh cuûa 
oâng noùi: Naém ñaát töùc laø bình, neân thí duï veà ngoùn tay chaúng phaûi. 

Ngoaïi vieát: Nhö söï nhoû, treû, giaø. Nhö thaân moät ngöôøi cuõng vöøa 
nhoû, cuõng vöøa traùng nieân laïi cuõng vöøa giaø. Nhaân quaû cuõng nhö vaäy. 

Noäi vieát: Vì chaúng phaûi moät. Nhoû khoâng laøm traùng nieân, traùng 
nieân khoâng laøm giaø, cho neân thí duï cuûa oâng chaúng phaûi. 

Laïi nöõa, neáu Coù khoâng maát thì khoâng maát. Neáu Coù khoâng maát 
nghóa laø naém ñaát khoâng neân bieán thaønh bình, ñoù laø khoâng coù bình. Neáu 
Coù khoâng maát, nghóa laø khoâng coù caùi “khoâng coù” cuõng khoâng neân laø 
maát, theá laø ñeàu khoâng maát. 

Ngoaïi vieát: Khoâng maát coù loãi gì? Neáu laø thöôøng neân khoâng maát, 
naém ñaát khoâng phaûi bieán thaønh bình. Thì khoâng coù voâ thöôøng coù loãi 
gì? 

Noäi vieát: Neáu khoâng coù voâ thöôøng thì khoâng coù toäi, phöôùc…. Neáu 
khoâng coù voâ thöôøng thì toäi, phöôùc… cuõng ñeàu khoâng. Vì sao? Vì toäi nhaân 
luoân laø ngöôøi coù toäi, khoâng neân laø ngöôøi coù phöôùc. Ngöôøi coù phöôùc vaø 
ngöôøi luoân khoâng phöôùc, khoâng neân laø toäi. Ngöôøi toäi, phöôùc… laø boá  thí 
- aên troäm, trì giôùi - phaïm giôùi… nhö vaäy ñeàu laø khoâng. 

Ngoaïi vieát: Trong nhaân tröôùc coù quaû, vì nhaân coù. Neáu trong   buøn 
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ñaát tröôùc khoâng coù bình, buøn ñaát khoâng phaûi laø nhaân cuûa bình. 
Noäi vieát: Neáu trong nhaân tröôùc vì coù quaû neân coù quaû, vì quaû khoâng 

neân nhaân khoâng quaû. Neáu naém ñaát laøm bình, thì ñaát khoâng maát laø trong 
nhaân coù quaû. Neáu bình naày bò phaù thì caàn phaûi trong nhaân khoâng quaû. 

Ngoaïi vieát: Vì nhaân quaû laø moät, nhö ñaát laø nhaân, buøn laø quaû, buøn 
laø nhaân, bình laø quaû, nhaân bieán thaønh quaû, laïi khoâng coù phaùp khaùc, cho 
neân khoâng phaûi trong nhaân khoâng quaû. 

Noäi vieát: Neáu nhaân quaû laø moät, khoâng coù vò lai. Nhö naém ñaát laø 
hieän taïi, bình laø vò lai. Neáu nhaân quaû laø moät thì khoâng coù vò lai, vì khoâng 
vò lai neân cuõng khoâng hieän taïi, vì khoâng hieän taïi neân cuõng khoâng quaù 
khöù, nhö vaäy ba ñôøi loaïn. 

Ngoaïi vieát: Danh v.v… maát, vì danh v.v… sinh, laïi khoâng coù phaùp 
môùi maø phaùp cuõ khoâng maát, nhöng teân goïi khaùc nhau tuøy luùc. Nhö moät 
naém ñaát laø bình, bình bò phaù vôõ thaønh töøng maûnh chaäu, maûnh bò phaù aáy 
trôû laïi thaønh ñaát. Nhö vaäy laø ñeàu khoâng coù khöù, lai. Maûnh chaäu cuûa bình 
vaãn luoân coù, nhöng chæ tuøy luùc maø goïi teân, thaät noù khoâng coù khaùc. 

Noäi vieát: Neáu vaäy thì nhaân khoâng quaû. Neáu danh maát, danh sinh, 
nghóa laø danh naày vì tröôùc khoâng sau coù neân trong nhaân khoâng coù quaû. 
Neáu goïi tröôùc coù ñaát buøn töùc laø bình cho neân bieát chaúng phaûi tröôùc coù 
quaû. 

Ngoaïi vieát: Vì khoâng nhaát ñònh. Trong naém ñaát khoâng haún cho ra 
moät ñoà vaät, cho neân trong ñaát buøn khoâng nhaát ñònh laø coù danh. 

Noäi vieát: Neáu ñaát buøn khoâng nhaát ñònh thì quaû cuõng khoâng nhaát 
ñònh. Neáu bình trong ñaát buøn khoâng nhaát ñònh, oâng noùi trong nhaân tröôùc 
coù quaû cuõng khoâng nhaát ñònh. 

Ngoaïi vieát: Vì coù hình nhoû. Trong naém ñaát, vì hình cuûa bình nhoû 
neân khoù bieát. Nhôø söùc cuûa thôï goám neân luùc naày saùng toû. Bình trong buøn 
tuy khoâng theå bieát, phaûi bieát trong buøn aét coù hình nhoû. Coù hai loaïi khoâng 
theå bieát: hoaëc vì khoâng neân khoâng bieát, hoaëc vì coù do nhaân duyeân neân 
khoâng bieát. Nhaân duyeân coù taùm. Nhöõng gì laø taùm? Vì xa neân khoâng bieát, 
nhö ñaát nöôùc ôû xa. Vì gaàn neân khoâng bieát, nhö maét tieáp xuùc. Vì caên hoaïi 
neân khoâng bieát, nhö ngöôøi muø. Vì taâm khoâng truù neân khoâng bieát, nhö 
ngöôøi loaïn yù. Vì vi teá neân khoâng bieát, nhö vi traàn. Vì chöôùng ngaïi neân 
khoâng bieát, nhö söï vieäc ngoaøi bôø töôøng. Vì vöôït troäi neân khoâng bieát, 
nhö boû moät ít muoái vaøo nöôùc bieån. Vì gioáng nhau neân khoâng bieát, nhö 
moät haït gaïo neùm vaøo kho laãm. Nhö vaäy bình ôû trong naém ñaát, maét tuy 
khoâng thaáy, nhöng phaûi khoâng töø nôi laù coû maø ra, cho neân bình nhoû nhaát 
ñònh ôû taïi trong buøn. 
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Noäi vieát: Neáu tröôùc coù nhaân cuûa hình nhoû, thì khoâng coù quaû. Neáu 
luùc bình chöa sinh, trong buøn coù hình nhoû, luùc veà sau thoâ, coù theå bieát töùc 
laø trong nhaân khoâng quaû. Vì sao? Vì voán khoâng coù töôùng thoâ, sau môùi 
sinh, do ñoù trong nhaân khoâng quaû. 

Ngoaïi vieát: Trong nhaân phaûi coù quaû, vì moãi moät ñeàu naém laáy nhaân, 
trong nhaân tröôùc phaûi coù quaû. Vì sao? Vì laøm bình thì laáy ñaát buøn, khoâng 
laáy coû laù. Neáu trong nhaân khoâng quaû cuõng coù theå laáy coû laù. Nhöng ngöôøi 
nhaát ñònh phaûi bieát ñaát coù theå sinh ra bình, ñaát seùt trong khuoân trôû thaønh 
vaät duïng, vì chòu söï nung ñoát, do ñoù trong nhaân coù quaû. 

Noäi vieát: Hoaëc phaûi coù coù, hoaëc phaûi khoâng khoâng. OÂng noùi vì 
trong buøn seõ sinh ra bình neân trong nhaân tröôùc coù quaû, nay loaïi boû bình 
neân caàn phaûi khoâng quaû, do ñoù trong nhaân khoâng quaû. 

Ngoaïi vieát: Vì sinh, truù, hoaïi tuaàn töï coù neân khoâng loãi. Trong bình 
tuy coù töôùng phaù nhöng tröôùc phaûi sinh, keá ñeán toàn taïi, sau ñoù phaù boû. 
Vì sao? Vì chöa sinh neân khoâng phaù. 

Noäi vieát: Neáu tröôùc sinh chaúng phaûi laø sau thì ñoàng khoâng quaû. 
Neáu trong ñaát buøn coù bình sinh, truù, hoaïi thì vì sao tröôùc phaûi sinh sau 
môùi hoaïi, khoâng phaûi tröôùc hoaïi sau sinh? OÂng noùi: Vì chöa sinh neân 
khoâng phaù. Nhö vaäy bình luùc chöa sinh, khoâng truù, khoâng hoaïi. Vì hai 
phaïm truø naày tröôùc khoâng sau coù neân trong nhaân khoâng quaû. 

Ngoaïi vieát: Vì oâng phaù boû söï coù quaû, neân coù loãi laàm ñoaïn. Neáu 
trong nhaân coù quaû laø chaúng phaûi, thì neân trong nhaân khoâng quaû. Neáu 
trong nhaân khoâng quaû thì rôi vaøo ñoaïn dieät. 

Noäi vieát: Vì lieân tuïc neân khoâng ñoaïn, vì hoaïi dieät neân khoâng 
thöôøng, oâng khoâng bieát chaêng? Vì töø haït luùa naûy maàm… lieân tuïc khoâng 
giaùn ñoaïn, vì nhaân haït luùa…, hoaïi neân khoâng thöôøng. Chö Phaät noùi möôøi 
hai phaàn phaùp nhaân duyeân sinh, nhö vaäy, lìa trong nhaân coù quaû, vì 
khoâng quaû neân khoâng vöôùng maéc ñoaïn, thöôøng, haønh Trung ñaïo nhaäp 
Nieát-baøn. 

 
--------------------- 
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Phaåm 8: PHAÙ TRONG NHAÂN KHOÂNG QUAÛ 
Ngoaïi vieát: Vì söï sinh coù neân moät phaûi thaønh. OÂng noùi nhôø nhaân 

duyeân neân caùc phaùp sinh. Söï sinh naày, hoaëc trong nhaân tröôùc phaûi coù, 
hoaëc trong nhaân tröôùc khoâng. Vì söï sinh naày coù aét phaûi coù moät. 

Noäi vieát: Sinh, khoâng sinh, chaúng phaûi sinh. Neáu coù sinh, thì tröôùc 
coù trong nhaân, tröôùc khoâng trong nhaân, tö duy nhö vaäy laø khoâng theå 
ñöôïc, huoáng gì laø khoâng sinh. OÂng noùi: neáu coù bình sinh laø bình, thì bình 
luùc ban ñaàu laø coù hay chaêng? Laø naém ñaát luùc sau chaúng phaûi bình laø 
coù hay chaêng? Neáu bình thì bình luùc ñaàu coù bình sinh, vieäc naày khoâng 
ñuùng. Vì sao? Vì bình ñaõ coù neân ñaàu, giöõa, sau naày cuøng laøm nhaân chôø 
nhau. Neáu khoâng coù giöõa vaø sau thì khoâng coù ñaàu, neáu coù bình ban ñaàu 
taát coù giöõa, sau. Cho neân bình tröôùc ñaõ coù, sau ñoù laïi duïng gì? Neáu veà 
sau cuûa naém ñaát chaúng phaûi luùc bình, laø bình sinh thì cuõng khoâng ñuùng. 
Vì sao? Vì chöa coù. Neáu bình khoâng ôû ñaàu, giöõa, cuoái thì khoâng phaûi 
bình, neáu khoâng bình thì vì sao coù bình sinh? 

Laïi nöõa, neáu coù bình sinh, hoaëc naém ñaát veà sau, laø bình phaûi coù, 
hoaëc naém ñaát luùc ñaàu, bình phaûi coù, luùc naém ñaát veà sau cuûa bình khoâng 
coù bình sinh. Vì sao? Vì ñaõ coù, neân cuõng chaúng phaûi bình, naém ñaát cuûa 
luùc ñaàu phaûi coù bình sinh. Vì sao? Vì chöa coù. 

Ngoaïi vieát: Vì sinh luùc sinh neân khoâng coù loãi. Toâi khoâng noùi hoaëc 
ñaõ sinh, hoaëc chöa sinh coù bình sinh. Luùc phaùp sinh thöù hai sinh laø 
sinh. 

Noäi vieát: Luùc sinh cuõng nhö vaäy, luùc sinh nhö tröôùc ñaõ noùi, hoaëc 
sinh thì ñaõ sinh, hoaëc chöa sinh, taïi sao coù sinh? Luùc sinh goïi laø nöûa sinh 
nöûa chöa sinh, coù loãi caû hai cuõng nhö tröôùc ñaõ phaù boû, cho neân khoâng 
sinh. 

Ngoaïi vieát: Vì söï sinh thaønh moät nghóa. Toâi khoâng noùi bình sinh 
roài coù sinh, cuõng khoâng noùi chöa sinh coù sinh. Nay bình kia hieän thaønh 
töùc laø bình sinh. 

Noäi vieát: Neáu vaäy thì sau khi sinh, thaønh goïi laø ñaõ sinh. Neáu khoâng 
sinh, thì khoâng ban ñaàu, khoâng ôû giöõa, hoaëc khoâng ban ñaàu cuõng khoâng 
ôû giöõa, khoâng thaønh, cho neân khoâng phaûi laáy thaønh laøm sinh, vì sinh ôû 
sau. 

Ngoaïi vieát: Vì ñaàu, giöõa, sau laàn löôït sinh neân khoâng coù loãi. Naém 
ñaát laàn löôït sinh ñaùy, buïng, coå, mieäng bình… Ñaàu, giöõa, cuoái laàn löôït 
sinh, chaúng phaûi naém ñaát laàn löôït coù thaønh bình, cho neân chaúng phaûi luùc 
naém ñaát coù bình sinh, cuõng chaúng phaûi luùc coù bình, coù bình sinh,   cuõng 
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chaúng phaûi khoâng bình sinh. 

Noäi vieát: Ñaàu, giöõa, cuoái chaúng phaûi laàn löôït sinh. Ban ñaàu goïi laø 
tröôùc khoâng sau coù, ôû giöõa laø coù tröôùc coù sau, ôû sau laø coù tröôùc khoâng coù 
sau. Ñaàu, giöõa, cuoái nhö vaäy cuõng laøm nhaân chôø nhau. Neáu xa lìa thì vì 
sao coù? Cho neân ñaàu, giöõa, cuoái khoâng phaûi laàn löôït sinh. Sinh cuøng luùc 
cuõng khoâng ñuùng. Neáu sinh cuøng luùc, khoâng phaûi noùi laø ñaàu, laø giöõa, laø 
cuoái, cuõng khoâng laøm nhaân chôø nhau, cho neân khoâng ñuùng. 

Ngoaïi vieát: Nhö sinh, truù, hoaïi, nhö töôùng höõu vi. Sinh, truù, hoaïi 
laàn löôït coù, ñaàu, giöõa, cuoái cuõng nhö vaäy. 

Noäi vieát: Sinh, truù, hoaïi cuõng nhö theá, hoaëc laàn löôït coù, hoaëc coù 
cuøng moät luùc, hai vieäc naày khoâng ñuùng. Vì sao? Vì khoâng truù thì khoâng 
sinh. Neáu khoâng truù maø coù sinh thì cuõng phaûi khoâng sinh, coù truù, hoaïi 
cuõng nhö vaäy. Hoaëc trong moät luùc, khoâng neân phaân bieät laø sinh, laø truù, 
laø hoaïi. 

Laïi nöõa, taát caû xöù coù taát caû, taát caû xöù goïi laø ba töôùng höõu vi. Hoaëc 
sinh, truù, hoaïi cuõng coù töôùng höõu vi, nghóa laø nay trong sinh phaûi coù ba 
töôùng laø phaùp höõu vi, trong moãi moät laïi coù ba töôùng, theá laø voâ cuøng. 
Truù, hoaïi cuõng nhö vaäy. Neáu trong sinh, truù, hoaïi laïi khoâng coù ba töôùng 
thì nay sinh, truù, hoaïi khoâng goïi laø töôùng höõu vi. Neáu oâng cho, sinh sinh 
cuøng sinh nhö cha vaø con, vieäc naày khoâng ñuùng. Nhö vaäy sinh sinh hoaëc 
tröôùc trong nhaân coù chôø ñôïi laãn nhau, hoaëc tröôùc trong nhaân khoâng chôø 
ñôïi laãn nhau, hoaëc tröôùc trong nhaân ít coù, vì ít neân khoâng chôø laãn nhau, 
ba loaïi naày trong phaàn phaù tình (caên) ñaõ noùi. 

Laïi nöõa, nhö cha tröôùc coù, sau môùi sinh con, cha naày laïi coù cha, 
cho neân thí duï naày chaúng ñuùng. 

Ngoaïi vieát: Nhaát ñònh coù sinh, vì coù theå sinh phaùp coù. Neáu coù sinh, 
coù phaùp coù theå sinh, neáu khoâng sinh thì khoâng theå sinh. Nay hieän coù 
phaùp coù theå sinh nhö bình… neân taát coù sinh. 

Noäi vieát: Hoaëc coù sinh khoâng coù theå sinh. Neáu bình coù sinh bình 
thì ñaõ sinh khoâng goïi laø coù theå sinh. Vì sao? Vì hoaëc khoâng bình, cuõng 
khoâng bình sinh, cho neân neáu coù sinh thì khoâng theå sinh, huoáng gì laø 
khoâng sinh. 

Laïi nöõa, mình cuøng vôùi ngöôøi cuõng nhö vaäy, hoaëc sinh vaø coù theå 
sinh laø hai, hoaëc töï taùnh, hoaëc tha sinh, hoaëc coäng sinh (ôû trong phaàn 
Phaù kieát ñaõ noùi). 

Ngoaïi vieát: Nhaát ñònh coù, vì sinh vaø coù theå sinh cuøng thaønh, chaúng 
phaûi tröôùc coù sinh sau coù söï coù theå sinh, moät luùc cuøng thaønh. 

Noäi vieát: Sinh vaø coù theå sinh khoâng theå sinh. Neáu coù theå sinh,  coù 



SOÁ 1569 - BAÙCH LUAÄN - Quyeån Haï 634 
 

theå thaønh söï sinh thì söï sinh laø coù theå sinh, khoâng goïi laø coù theå sinh. Neáu 
khoâng sinh sao coù söï coù theå sinh, cho neân hai vieäc naày ñeàu khoâng. 

Laïi nöõa, coù, khoâng cuøng ñoái ñaõi laãn nhau laø khoâng ñuùng. Nay vì 
söï coù theå sinh chöa coù neân khoâng sinh töùc laø coù, coù khoâng sao coù theå ñoái 
ñaõi laãn nhau, cho neân ñeàu khoâng. 

Ngoaïi vieát: Vì sinh vaø coù theå sinh ñoái ñaõi laãn nhau neân caùc phaùp 
thaønh, chaúng phaûi chæ coù söï sinh vaø coù theå sinh ñoái ñaõi nhau maø thaønh, 
vì hai söï ñoái ñaõi nhau naày neân caùc vaät nhö bình… thaønh. 

Noäi vieát: Neáu töø hai söï sinh naày thì vì sao khoâng coù ba. OÂng noùi 
söï sinh vaø coù theå sinh vì ñoái ñaõi laãn nhau neân caùc phaùp thaønh. Neáu töø 
quaû cuûa hai söï sinh naày thì vì sao khoâng coù phaùp thöù ba. Nhö cha, meï 
sinh con, nay xa lìa söï sinh vaø coù theå sinh, laïi khoâng coù phaùp thöù ba nhö 
bình… cho neân khoâng ñuùng. 

Ngoaïi vieát: Vì phaûi coù nhaân cuûa söï sinh hoaïi. Neáu quaû khoâng sinh 
thì nhaân phaûi hoaïi, nay vì thaáy nhaân cuûa bình hoaïi neân phaûi coù sinh. 

Noäi vieát: Vì nhaân hoaïi neân sinh cuõng dieät. Neáu quaû sinh thì quaû 
naày laø coù luùc nhaân hoaïi chaêng? Hay laø coù sau khi hoaïi chaêng? Neáu coù 
luùc nhaân hoaïi, nghóa laø vì cuøng vôùi hoaïi khoâng khaùc neân söï sinh cuõng 
dieät. Neáu coù sau khi hoaïi, nghóa laø vì nhaân ñaõ hoaïi neân khoâng coù nhaân, 
vì khoâng nhaân neân quaû khoâng sinh. 

Laïi nöõa, vì quaû nhaát ñònh trong nhaân, hoaëc tröôùc coù quaû, tröôùc 
khoâng quaû trong nhaân, caû hai tröôøng hôïp naày ñeàu khoâng sinh. Vì sao? 
Neáu trong nhaân khoâng quaû thì vì sao chæ trong naém buøn coù bình, trong tô 
coù vaûi. Neáu caû hai vieäc naày ñeàu khoâng thì trong buøn phaûi coù vaûi, trong 
tô phaûi coù bình. Neáu trong nhaân tröôùc coù quaû, nghóa laø trong nhaân naày 
sinh quaû naày, vieäc aáy khoâng ñuùng. Vì sao? Vì nhaân naày töùc laø quaû. Phaùp 
cuûa oâng cho nhaân quaû khoâng khaùc nhau, cho neân trong nhaân hoaëc tröôùc 
coù quaû, hoaëc tröôùc khoâng quaû, laø ñeàu khoâng sinh. 

Laïi nöõa, vì nhieàu chuoãi nhaân quaû. Neáu tröôùc coù quaû trong nhaân thì 
trong söõa coù laïc, toâ v.v… cuõng nhö trong toâ coù laïc, söõa v.v… Neáu trong 
söõa coù laïc, toâ v.v… thì trong moät nhaân coù nhieàu quaû. Neáu trong toâ coù söõa, 
laïc thì trong moät quaû coù nhieàu nhaân. Nhaân quaû tröôùc sau nhö vaäy trong 
moät luùc laø loãi ñeàu coù. Neáu trong nhaân khoâng quaû cuõng coù loãi nhö vaäy, 
cho neân trong nhaân coù quaû, khoâng quaû ñeàu laø khoâng sinh. 

Ngoaïi vieát: Vì nhaân quaû khoâng phaù boû neân sinh vaø coù theå sinh 
ñeàu thaønh. OÂng noùi trong nhaân nhieàu quaû, trong quaû nhieàu nhaân laø loãi, 
khoâng noùi khoâng nhaân quaû, cho neân sinh vaø coù theå sinh ñeàu thaønh. 

Noäi vieát: Vaät vaät, phi vaät phi vaät cuøng nhau khoâng sinh. Vaät khoâng 



 

sinh vaät, chaúng phaûi vaät khoâng sinh chaúng phaûi vaät, vaät khoâng sinh phi vaät, phi vaät 
khoâng sinh vaät. Neáu vaät sinh vaät, nhö meï sinh con, ñieàu ñoù khoâng ñuùng. Vì sao? Meï thaät 
khoâng sinh con, vì con tröôùc coù töø meï maø ra. Neáu cho töø phaàn maùu huyeát cuûa meï sinh 
ra, ñoù laø duøng vaät sinh vaät, ñieàu naày khoâng ñuùng. Vì sao? Vì meï lìa maùu huyeát thì khoâng 
theå ñöôïc. Neáu cho, nhö söï bieán sinh laø duøng vaät sinh vaät, ñieàu naày cuõng khoâng ñuùng. 
Vì sao? Treû bieán thaønh giaø, vì chaúng phaûi treû sinh ra söï giaø. Neáu cho, nhö hình trong 
göông laø laáy vaät sinh vaät, ñieàu naày cuõng khoâng ñuùng. Vì sao? Vì aûnh trong göông 
khoâng töø ñaâu ñeán. Laïi nöõa, nhö aûnh trong göông khoâng khaùc vôùi maët, quaû khaùc cuõng 
phaûi gioáng vôùi nhaân, nhöng khoâng ñuùng, cho neân vaät khoâng sinh vaät. Phi vaät khoâng sinh 
phi vaät, nghóa laø nhö söøng thoû khoâng sinh söøng thoû. Vaät khoâng sinh phi vaät, nghóa laø nhö 
Thaïch nöõ khoâng sinh con. Phi vaät khoâng sinh vaät, nghóa laø nhö loâng ruøa khoâng sinh, cho 
neân khoâng coù phaùp sinh. Laïi nöõa, neáu vaät sinh vaät, nghóa laø phaûi öùng vôùi hai loaïi phaùp 
sinh naày. Neáu trong nhaân coù quaû, hoaëc trong nhaân khoâng quaû thì khoâng ñuùng. Vì 
sao? Vì neáu trong nhaân tröôùc khoâng quaû, nghóa laø nhaân khoâng phaûi sinh quaû, vì moät beân 
nhaân coù quaû khaùc laø khoâng theå ñöôïc. Neáu tröôùc coù quaû trong nhaân thì vì sao coù sinh 
dieät? Vì khoâng khaùc. Neáu bình vaø naém ñaát khoâng khaùc, nghóa laø luùc bình sinh, naém ñaát 
khoâng dieät, naém ñaát cuõng khoâng phaûi laø nhaân cuûa bình. Neáu naém ñaát vaø bình khoâng 
khaùc, nghóa laø bình khoâng phaûi sinh bình, cuõng khoâng phaûi laø quaû naém ñaát, cho neân 
hoaëc trong nhaân coù quaû, hoaëc trong nhaân khoâng quaû, vaät khoâng sinh vaät. 
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