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LUAÄN THI THIEÁT 

QUYEÅN 6 

- Phaàn thöù möôøi: Nhaân Thi thieát trong Ñoái Phaùp Ñaïi Luaän (Phaàn 2) 

Hoûi: Vì sao coù loaïi nuùi nhieàu coû caây, coù loaïi nuùi ít coû caây? 
Ñaùp: Nghóa laø moät loaïi nuùi ôû phía döôùi coù long cung neân coù nhieàu 

coû caây raäm raïp, coøn loaïi nuùi kia phía döôùi khoâng coù long cung neân coû 
caây thöa thôùt, ít oûi. Laïi coøn coù loaïi nuùi ñaát ñai cao voùt neân coû caây raäm 
raïp. Coøn coù loaïi nuùi coù chöùa nhieàu baùu vaät nhö vaøng, baïc, ñoàng, saét, ñaát 
ñoû, ñaát traéng, naèm aån saâu döôùi nuùi cho neân caây coái thöa thôùt ít oûi. Laïi 
coù loaïi nuùi ôû phía döôùi coù ñòa nguïc, cho neân ít coû caây. Coøn coù loaïi nuùi ôû 
phía döôùi khoâng coù ñòa nguïc, cho neân coù nhieàu caây coái. Do nhaân ñoù neân 
coù caùc vieäc nhö theá. 

Hoûi: Vì sao laïi coù loaïi caây hình daïng to lôùn, coøn coù loaïi thì khoâng 
to? 

Ñaùp: Nghóa laø coù ñòa phöông thì ñòa giôùi aám aùp, thuûy giôùi ñaày ñuû, 
hoûa giôùi ñieàu hoøa, phong giôùi bình oån yeân tónh cho neân caây raát to. Coøn 
coù nôi (ñòa phöông) thì coù ñòa giôùi khoâng aám aùp, nöôùc khoâng taêng voït 
phun leân, löûa khoâng ñieàu hoøa, vaø gioù khoâng bình oån yeân tónh, cho neân 
caây coái khoâng to ñöôïc. Do caùc nhaân ñoù neân coù söï vieäc nhö theá. 

Hoûi: Vì sao coù loaïi caây thì laù raát lôùn, coøn loaïi caây thì laù raát nhoû? 
Ñaùp: Nghóa laø coù loaïi caây ôû vuøng ñaát ñai aám aùp, nöôùc noåi phun 

maïnh, chaát noùng (löûa) ñieàu hoøa, söùc gioù bình oån neân laù caây to. Coøn loaïi 
caây kia vì ñaát ñai khoâng aám aùp, nöôùc khoâng phun maïnh, löûa khoâng ñieàu 
hoøa (aùnh naéng), gioù khoâng bình oån, cho neân laù caây khoâng to. Do nhaân 
duyeân ñoù maø coù vieäc nhö theá. 

Hoûi: Do ñaâu maø coù loaïi caây thì hoa cuûa noù raát töôi toát, coøn moät loaïi 
thì khoâng coù hoa? 

Ñaùp: Coù moät loaïi caây ñeïp ñeõ cao voùt, cho neân coù boâng hoa töôi toát. 
Coøn loaïi caây kia hình daïng khoâng ñeïp ñeõ xinh töôi, laïi khoâng cao lôùn 
cho neân noù khoâng coù hoa. Do caùc duyeân ñoù neân coù caùc vieäc nhö theá. 
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haït? 

Hoûi: Vì sao coù loaïi caây thì coù quaû haït, laïi coù loaïi khoâng coù quaû 
 
Ñaùp: Nghóa laø coù loaïi caây vò giôùi (muøi vò) taêng maïnh ñaày ñuû, neân 

noù lieàn coù quaû haït. Coøn loaïi caây kia vì baûn chaát muøi vò khoâng taêng 
maïnh, neân noù khoâng coù quaû. Do nhaân ñoù neân coù caùc vieäc nhö   theá. 

Hoûi: Do ñaâu coù loaøi caây laïi coù hoa raát thôm, coøn coù loaïi thì khoâng 
coù höông thôm? 

Ñaùp: Coù loaøi hoa voán coù hình daùng tuyeät ñeïp khoâng bò löûa, söùc 
noùng phaù hoûng, cho neân noù coù muøi thôm tuyeät dieäu. Coøn coù loaøi hoa voán 
hình daùng khoâng ñeïp, laïi bò söùc noùng phaù hoûng, cho neân khoâng thôm. 
Do nhaân duyeân ñoù maø coù caùc vieäc nhö theá. 

Hoûi: Do ñaâu coù loaïi quaû ñaày ñuû muøi vò ngon laønh, coøn coù loaïi thì 
khoâng coù? 

Ñaùp: Coù loaïi quaû muøi vò cuûa noù bò söùc noùng laøm hoûng, neân quaû 
khoâng coù muøi vò; coù loaïi quaû khoâng bò söùc noùng cuûa löûa phaù hoûng, neân 
quaû coù muøi vò. Do nhaân ñoù neân coù vieäc nhö theá. 

Coøn caùc thöù boâng hoa, quaû, haït, maøu saéc, höông thôm, muøi vò, 
hoaëc coù hoaëc khoâng cuõng theá. 

------------------- 
 

- Phaàn thöù möôøi moät: Nhaân thi thieát trong Ñoái Phaùp Ñaïi Luaän. 
 

Tuïng neâu chung: 
Phaät Theá Toân vaø chuùng Thanh vaên, 
Hoùa nhaân - aên uoáng - boán thöù ñaïi, 
AÅn maát - coù khoùi - löûa chaùy saùng, 
Roát sau - nhö khoâng - khoâng bieåu hieän. 

Hoûi: Vì sao Ñöùc Phaät Theá Toân laïi coù taøi bieán hoùa raát gioûi. Ngöôøi 
giaû do Phaät bieán hoùa coù hình daùng ñeïp ñeõ, ai cuõng thích nhìn, coù ñaày ñuû 
töôùng cuûa baäc ñaïi nhaân, thaân töôùng oai nghieâm. Neáu khi Phaät noùi naêng 
thì hoùa nhaân lieàn nín laëng, neáu hoùa nhaân noùi thì Phaät lieàn nín laëng. Haøng 
ñeä töû Thanh vaên cuûa Phaät cuõng coù theå bieán hoùa ñöôïc. Ngöôøi giaû ñöôïc 
hoùa ra hình daïng cuõng ñeïp ñeõ, caïo ñaàu, ñaép y, coù hình töôùng Sa-moân. 
Vì sao khi ngöôøi bieán hoùa noùi naêng thì hình nhaân giaû kia cuõng noùi, khi 
ngöôøi bieán hoùa im laëng thì hình nhaân kia cuõng nín laëng? 

Ñaùp: Vì chö Phaät Theá Toân luoân luoân truï trong Tam-ma-ñòa, taâm 
luoân töï taïi, khi ra khi vaøo ñeàu nhanh choùng khoâng, luoân luoân trong moïi 
luùc ñeàu khoâng buoâng boû ñoái töôïng. Traùi laïi haøng Thanh vaên thì  khoâng 
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nhö theá, vì khoâng gioáng nhö Ñöùc Theá Toân, ñaày ñuû nhaát thieát trí, taâm trí 
luoân ñöôïc töï taïi vì ñaõ “Ñeán bôø giaùc”. Do nhaân duyeân ñoù, neân hoùa nhaân 
do Phaäp hoùa ra coù hình daùng ñoan nghieâm, khi noùi thì coù theå yeân laëng, 
khi yeân laëng thì coù theå noùi. Coøn hoùa nhaân do Thanh vaên hoùa ra hình 
daùng cuõng ñoan nghieâm, ñeïp ñeõ, caïo ñaàu ñaép y, nhöng hình nhaân ñoù khi 
Thanh vaên noùi thì noù noùi, khi yeân laëng thì noù cuõng yeân laëng, khoâng theå 
töï taïi ñöôïc. 

Coù keû nghi ngôø hoûi: Neáu hình nhaân do Phaät hoùa ra cuõng gioáng nhö 
cuûa Thanh vaên, hình nhaân cuûa Thanh vaên hoùa ra cuõng gioáng nhö cuûa 
Phaät, thì coù theå noùi laø coù ñuû boán ñaïi hay khoâng coù? 

Ñaùp: Coù ñuû boán ñaïi. 
Hoûi: Hình nhaân hoùa ra ñoù thì noùi ñöôïc laø do saéc taïo ra hay khoâng 

phaûi saéc taïo? 
Ñaùp: Noùi laø do saéc taïo ra. 
Hoûi: Hình nhaân hoùa ra ñoù coù suy nghó hay khoâng? 
Ñaùp: Coù hai loaïi khôûi leân: Moät laø do duyeân giöõ gìn. Hai laø do 

töôûng taïo thaønh. Neáu do duyeân trì maø khôûi leân thì coù suy nghó. Neáu do 
töôûng taïo thaønh maø khôûi leân thì khoâng coù suy nghó. 

Hoûi: Hình nhaân ñöôïc hoùa ra ñoù laøm sao coù taâm töï taïi? 
Ñaùp: ÔÛ ñaây coù hai thöù khôûi leân: Moät laø do duyeân giöõ gìn, hai laø do 

töôûng maø thaønh. Neáu do duyeân giöõ gìn maø khôûi leân thì hình nhaân ñoù coù 
taâm töï taïi. Neáu do töôûng taïo thaønh khôûi leân thì hình nhaân ñoù taâm khoâng 
töï taïi. 

Hoûi: Hình nhaân hoùa ra ñoù thì phaàn vò trung gian noùi laø coù ñuû boán 
ñaïi hay khoâng? 

Ñaùp: Noùi coù ñuû boán ñaïi. 
Hoûi: Phaàn vò trung gian coù theå noùi laø do saéc taïo ra hay khoâng? 
Ñaùp: Noùi laø do saéc taïo ra. 
Hoûi: Phaàn vò trung gian ñoù coù suy nghó hay khoâng? 
Ñaùp: Coù suy nghó. 
Hoûi: Phaàn vò trung gian laøm theá naøo maø taâm ñöôïc töï taïi? 
Ñaùp: AÁy laø tuøy theo taâm ngöôøi bieán hoùa coù töï taïi hay khoâng. 
Hoûi: Hoùa nhaân ñoù khi aên uoáng vaøo buïng thì laøm sao tieâu hoùa 

ñöôïc? 
Ñaùp: Coù hai thöù khôûi sinh: Moät laø do duyeân duy trì, hai laø do töôûng 

taïo thaønh. Neáu do duyeân duy trì maø khôûi leân thì aên uoáng coù tieâu hoùa. 
Coøn neáu do töôûng taïo thaønh thì aên uoáng khoâng tieâu hoùa. 

Hoûi: Hoùa nhaân aáy khi naøo thì aån maát? 
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Ñaùp: Coù hai thöù khôûi leân: Moät laø do duyeân duy trì, hai laø do töôûng 
taïo neân. Neáu do töôûng taïo ra maø khôûi leân thì noù lieàn aån maát. Neáu do 
duyeân duy trì khôûi leân thì hoaëc bieán maát, hoaëc khoâng bieán maát. 

Hoûi: Ñeán khi naøo thì bieán maát? 
Ñaùp: Tuøy theo ngöôøi bieán hoùa, hoaëc trôøi, hoaëc ngöôøi, hoaëc A-tu- 

la, hoaëc töôùng thieän, töôùng aùc. Neáu ngöôøi hoùa ra bieán maát thì hoùa nhaân 
cuõng bieán maát. 

Hoûi: Vì sao laïi khoâng bieán maát? 
Ñaùp: Trong khoaûng sau cuøng, duø coù xa xoâi caùch trôû cho ñeán khi trôû 

veà truï vaøo töï töôùng, thì ñaây laø khoâng bieán maát. 
Hoûi: vì sao khi Thaùnh nhaân hoùa ra löûa thì coù khoùi hay khoâng? 
Ñaùp: Do ngöôøi bieán hoùa taâm luoân ñöôïc töï taïi neân tuøy vaät ngöôøi aáy 

hoùa ra lieàn coù khoùi. Do nhaân ñoù maø coù vieäc nhö theá. 
Hoûi: Vì sao khi hoùa löûa, löûa coù chaùy saùng hay khoâng? 
Ñaùp: Do ngöôøi bieán hoùa coù taâm luoân töï taïi neân tuøy theo vaät hoùa ra, 

löûa seõ chaùy saùng leân. Do caùc nhaân ñoù, neân coù vieäc nhö theá. 
Hoûi: Vì sao khi hoùa ra löûa thì chæ ñoát chaùy thaân mình vaø trang phuïc 

cuûa mình, chöù khoâng ñoát chaùy ngöôøi khaùc vaø vaät khaùc? 
Ñaùp: Tuøy ngöôøi bieán hoùa, vì taâm cuûa ngöôøi naày töï taïi vaø theo yù 

mong öôùc, chæ ñoát chaùy thaân mình vaø trang phuïc cuûa mình. Do nhaân ñoù 
neân coù vieäc nhö theá. 

Hoûi: Vì sao khi Thaùnh nhaân hoùa löûa noùng ñoát chaùy thaân mình thì 
chæ nhìn thaáy troáng khoâng, ngoaøi ra khoâng coù moät hình aûnh naøo, vaø caùc 
vaät khaùc ñeàu khoâng bieåu hieän? 

Ñaùp: Khi Thaùnh nhaân hoùa ra löûa, thì moïi phaàn vò ñòa phöông, caùc 
vieäc ñi ñöùng ngoài naèm v.v..., taát caû ñeàu duøng ñeå bieán thaønh löûa, hoãn ñoän 
thaønh moät vuøng löûa lôùn vaø khaép nôi toaøn löûa noùng. Nhöng chæ nhìn thaáy 
troáng khoâng, ngoaøi ra khoâng thaáy moät hình aûnh naøo, vaø caùc thöù khaùc 
ñeàu khoâng bieåu hieän ra. Do nguyeân nhaân ñoù neân coù caùc vieäc nhö theá. 

-------------------------- 
 

- Phaàn thöù möôøi hai: Nhaân thi thieát trong Ñoái Phaùp Ñaïi Luaän. 
 

Tuïng neâu chung: 
Bieån lôùn thöù lôùp vaø roäng saâu, 
Chuùng sinh ôû bieån, cuøng vò maën, 
Khoâng chöùa thaây cheát, baùu vaät nhieàu, 
Chuùng sinh thaân lôùn, möa roùt nöôùc. 
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Nhö kinh noùi: “Caùc bieån lôùn ban ñaàu thì nhoû, roài daàn daàn môùi roäng 
lôùn saâu hôn, chöù khoâng phaûi töï noù saâu roäng nguy hieåm ngay töø xa xöa”. 
Nay xin hoûi vieäc ñoù vì sao nhö theá? 

Ñaùp: Khoâng phaûi bieån khôi laàn löôït töø nhoû heïp roài saâu roäng daàn ra, 
cuõng khoâng phaûi töø xa xöa ñaõ saâu roäng hieåm nguy roài, maø tuøy theo moãi 
ñaïi chaâu coù caùc phaàn vò nhö theá. Cuõng nhö caùc gioáng luùa gaïo, luùa mì tuï 
hoïp laàn löôït theo phaàn vò cuûa noù. Do caùc nhaân naày maø coù vieäc nhö theá. 

Theo nhö kinh noùi: “Bieån khôi saâu roäng bao la thaät khoù bieát ñöôïc 
ñeán taän ñaùy saâu”. Nay xin hoûi: Caùc vieäc ñoù nhö theá naøo? 

Ñaùp: Khoâng phaûi laø bieån khôi saâu roäng khoù bieát ngoïn nguoàn cuûa 
ñaùy bieån, maø chæ vì nöôùc cuûa bieån quaù nhieàu khi daâng leân, luùc ruùt xuoáng. 
Neáu duøng moät thöù ñoà vaät, hay gaáp traêm, gaáp ngaøn, hoaëc gaáp traêm ngaøn 
laàn ñeå muùc nöôùc bieån leân ñeå tính ñeám, thì cuõng khoâng theå naøo bieát ñöôïc 
bieån roäng bao nhieâu. Do caùc nhaân ñoù neân coù vieäc nhö theá. 

Nhö kinh coù noùi: “Nöôùc trieàu ôû bieån caû daâng leân truùt xuoáng (lôùn 
roøng) luoân ñuùng giôø giaác”. Nay xin hoûi: Vieäc ñoù nhö theá naøo? 

Ñaùp: Veà thôøi gian, giôø giaác thì coù hai loaïi: Moät loaïi laø saùng - toái; 
vaø moät loaïi caùch thôøi gian laâu. 

Thôøi gian saùng - toái laø sao? Nghóa laø ôû trong bieån lôùn, soá chuùng 
sinh soáng ôû ñoù raát ñoâng. Coù nhöõng loaøi nhoû beù yeáu ôùt ñoùi khaùt, thöôøng ít 
ñöôïc aên uoáng no ñuû, neân luùc naøo cuõng tìm kieám, mong tìm vaø heïn nhau 
cuøng moät luùc vöôït thoaùt leân caïn ñeå tìm thöùc aên. Do ñoù maø coù nöôùc roøng, 
nöôùc lôùn, saùng toái hai laàn moät ngaøy. 

Thôøi gian caùch laâu laø sao? Nghóa laø trong bieån caû coù nhieàu chuùng 
sinh soáng ôû ñaáy. Nhö coù loaøi ngöôøi soáng caïnh bieån, cöù ñeán caùc ngaøy 
muøng taùm, möôøi boán, ngaøy raèm..., cuøng caùc vò thaàn khaùc maø phaân ñònh 
ngaøy, thaùng. Trong caùc ngaøy ñoù thì töø döôùi thuyeàn cuøng leân bôø. Coù ngöôøi 
ñem loøng höôùng veà toå toâng maø hoï thôø maët traêng, ngöôøi thôø maët trôøi, thôø 
ñoàng töû nhaø trôøi, hoaëc coù keû toân thôø kính Phaät, nhö caùc vò Öu-baø-taéc tu- 
aân theo phaùp khoâng aên trong ngaøy trai giôùi, baøy vieäc cuùng teá caàu mong 
söï vui veû toát laønh... Do caùc chuùng sinh soáng ôû bieån vì tìm kieám thöùc aên 
neân töø bieån keùo leân bôø. Neân goïi ñoù laø thôøi gian lôùn (caùch laâu laâu). 

Theo nhö kinh noùi: “Nöôùc trong bieån caû coù cuøng moät vò maën”. Nay 
xin hoûi vieäc ñoù nhö theá naøo? 

Ñaùp: Coù nhöõng loaøi chuùng sinh soáng ôû bieån caû. ÔÛ trong bieån, chuùng 
ñöôïc sinh ra, lôùn leân roài giaø cheát cuõng ôû trong ñoù. Coøn nhöõng chuùng sinh 
naøo chöa cheát thì thaân theå hoâi haùm hoaëc thaûy ra nhöõng chaát dô baån cuõng 
ôû trong bieån. Theá neân nöôùc bieån coù vò maën. Laïi ôû trong bieån coøn  chöùa 
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nhöõng chaát, nhöõng thaân xaùc ñaõ tan raõ cuûa nhöõng loaøi soáng treân bôø, treân 
nuùi cao troâi xuoáng, neân cuõng taïo ra vò maën. Laïi ôû caùc ñaïi chaâu, daân cö 
soáng ôû gaàn bieån cuõng ñem caùc thöù caây coái, caønh laù vaø bao nhieâu thöù 
raùc röôûi dô baån, quaêng neùm xuoáng bieån, neân cuõng taïo thaønh vò maën. Do 
nguyeân nhaân ñoù neân coù caùc vieäc nhö theá. 

Nhö kinh ñaõ noùi: “Trong bieån caû coù ñaày aép baùu vaät”. Nay xin hoûi 
vieäc ñoù nhö theá naøo? 

Ñaùp: Khi theá giôùi naày môùi thaønh thì ôû giöõa bieån lôùn, choã ñaát ñai 
cao nhaát, ñöôøng xaù cao nhaát, chu vi roäng lôùn nhaát, caùc nôi gom tuï laïi 
taïo thaønh nuùi chuùa Tu-di naèm ôû giöõa, bao vaây chung quanh thì coù baûy 
ngoïn nuùi vaøng. ÔÛ trong bieån caû ñoù coù cung ñieän cuûa caùc Long vöông ñaïi 
oai löïc. Vì theá maø trong bieån coù raát nhieàu ngoïc ngaø baùu vaät. Do nguyeân 
nhaân ñoù neân coù vieäc nhö vaäy. 

Laïi trong kinh coù noùi: “Trong bieån caû coù loaøi chuùng sinh thaân raát 
to lôùn soáng trong ñoù”ù. Nay xin hoûi vì sao coù vieäc nhö theá? 

Ñaùp: Loaøi chuùng sinh coù thaân to lôùn ñoù, kieáp xöa voán laø ngöôøi, 
nhöng laøm nhieàu ñieàu phi phaùp toäi aùc, chöùa nhoùm nhieàu thöùc aên uoáng 
vaø caùc vaät duïng cuûa caùc con chaùu, baø con ñaày tôù..., maø chæ nuoâi rieâng 
thaân mình, khoâng chòu boá thí cho ai caû. Do nhöõng toäi nghieäp ñoù, neân 
ñeán thaân sau cuøng, khi cheát roài thì bò ñoïa vaøo ñöôøng döõ soáng trong ñòa 
nguïc. Khi ñôøi soáng trong ñòa nguïc ñaõ heát roài, nhöng vì caùc nghieäp khaùc 
taïo ra trong kieáp tröôùc chöa heát, laïi sinh laøm loaøi thuù coù thaân raát to lôùn 
soáng trong bieån caû. Do thaân quaù to lôùn neân caùc loaøi soáng trong bieån ñeàu 
bu vaøo maø ræa roùi, aên nuoát, cuõng vì quaù to lôùn neân treân ñaát lieàn cuûa ñaïi 
chaâu naày khoâng theå dung chöùa ñöôïc. AÁy laø do nghieäp baùo baát thieän taïo 
ra ôû nhieàu kieáp tröôùc, neân phaûi ôû trong bieån maø chòu caùc ñieàu raát khoå 
nhö theá. Do nguyeân nhaân ñoù neân coù vieäc nhö theá. 

Cuõng theo kinh noùi: “Trong bieån caû khoâng chöùa thaây cheát”. Nay 
xin hoûi vieäc ñoù nhö theá naøo? 

Ñaùp: Trong bieån caû coù nhöõng long cung lôùn ñöôïc giöõ gìn raát saïch 
seõ. Neáu coù thaây cheát trong cung ñieän cuûa vò Long vöông thöù nhaát thì chôø 
ñeâm ñeán mang thaây cheát boû vaøo cung cuûa vò Long vöông thöù hai..., cöù 
laàn löôït nhö theá ñeán vò Long vöông thöù tö, roài thaây cheát seõ ñöôïc ñöa leân 
bôø. Do nguyeân nhaân ñoù neân coù vieäc nhö theá. 

Theo nhö kinh noùi: “ÔÛ giöõa bieån lôùn, coù caây Dieâm phuø to lôùn, caønh 
laù sum sueâ töôi toát, nhöïa caây chaûy maïnh phun leân khoâng trung roài toûa ra 
töôùi xuoáng bieån ño, nhöng nöôùc trong bieån laïi khoâng ñaày theâm hay vôi 
ñi”. Nay xin hoûi vieäc ñoù nhö theá naøo? 



 

Ñaùp: ÔÛ trong bieån caû ñoù, soá chuùng sinh soáng trong aáy cuøng nhau thoï duïng aên duøng, 
caùc chaát coøn dö thì seõ ñöôïc gioù noùng thoåi tan ñi. Theá neân nöôùc trong bieån ñoù khoâng ñaày 
theâm hay vôi bôùt xuoáng. 

Cuõng theo kinh noùi: “Trong bieån lôùn ñoù, chuùng sinh soáng trong ñoù coù muoân hình 
muoân saéc vaø voâ soá tieáng keâu huù khaùc nhau, chöù khoâng phaûi chæ coù moät töôùng vaø moät 
thöù tieáng keâu gioáng nhau”. Nay xin hoûi noù ra sao? 

Ñaùp: Vì caùc loaïi chuùng sinh ñoù kieáp xöa ñeàu laø ngöôøi, nhöng vì ñaõ taïo ra voâ soá caùc 
nghieäp baát thieän, töùc laø caùc haïnh xaáu aùc cuûa thaân, ngöõ, yù. Cho ñeán thaân sau cuøng khi 
cheát roài thì bò ñoïa vaøo ñöôøng döõ ôû trong ñòa nguïc. Khi ñôøi soáng ôû ñòa nguïc heát roài, do 
caùc nghieäp khaùc chöa heát, neân laïi phaûi ñoïa laøm loaøi thuù soáng trong bieån caû vaø coù raát 
nhieàu hình daïng, nhieàu maøu saéc, nhieàu tieáng keâu huù khaùc nhau, chöù khoâng phaûi chæ coù 
moät thöù hình daïng, maøu saéc, tieáng keâu... Do caùc nhaân ñoù neân coù caùc vieäc nhö theá. 

 
 
 


