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II. SACCAKATHĀ 

 
 

Paripuṇṇanidāni:1 “Cattārimāni bhikkhave tathāni avitathāni 
anaññathāni. Katamāni cattāri? ‘Idaṃ dukkhan’ti bhikkhave 
tathametaṃ avitathametaṃ anaññathametaṃ,” ayaṃ dukkha-
samudayo’ti tathametaṃ avitathametaṃ anaññathametaṃ ‘ayaṃ 
dukkhanirodho’ti tathametaṃ avitathametaṃ anaññathametaṃ, 
‘ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā’ti tathametaṃ avitathametaṃ 
anaññathametaṃ, imāni kho bhikkhave cattāri tathāni avitathāni 
anaññathāni.” [a]  

 
 

Kathaṃ dukkhaṃ tathaṭṭhena saccaṃ? Cattāro dukkhassa 
dukkhaṭṭhā tathā avitathā anaññathā: dukkhassa pīḷanaṭṭho 
saṅkhataṭṭho santāpaṭṭho vipariṇāmaṭṭho, ime cattāro dukkhassa 
dukkhaṭṭhā tathā avitathā anaññathā, evaṃ dukkhaṃ tathaṭṭhena 
saccaṃ.  

 

Kathaṃ samudayo tathaṭṭhena saccaṃ? Cattāro samudayassa 
samudayaṭṭhā tathā avitathā anaññathā: samudayassa āyūhanaṭṭho 
nidānaṭṭho saṃyogaṭṭho paḷibodhaṭṭho, ime cattāro samudayassa 
samudayaṭṭhā tathā avitathā anaññathā, evaṃ samudayo 
tathaṭṭhena saccaṃ.  

 

Kathaṃ nirodho tathaṭṭhena saccaṃ? Cattāro nirodhassa 
nirodhaṭṭhā tathā avitathā anaññathā: nirodhassa nissaraṇaṭṭho 
vivekaṭṭho asaṅkhataṭṭho amataṭṭho, ime cattāro nirossa 
nirodhaṭṭhā tathā avitathā anaññathā, evaṃ nirodho tathaṭṭhena 
saccaṃ.  

 

Kathaṃ maggo tathaṭṭhena saccaṃ? Cattāro maggassa 
maggaṭṭhā tathā avitathā anaññathā: maggassa niyyānaṭṭho 
hetuṭṭho2 dassanaṭṭho ādhipatyeyaṭṭho, ime cattāro maggassa 
maggaṭṭhā tathā avitathā anaññathā, evaṃ maggo tathaṭṭhena 
saccaṃ.  

 
1 purimanidānaṃ - Machasaṃ; paripuṇṇakathānidānaṃ - Syā, PTS. 
[a] Saccasaṃyutta - Dhammacakkappavattanavagga - 10. 
2 hetaṭṭho - Syā.   3 ekappaṭivedhāni - Machasaṃ. 
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II. GIẢNG VỀ CHÂN LÝ: 

 
 

Đầy đủ phần duyên khởi: Này các tỳ khưu, đây là bốn thực thể, là 
không ngoài thực thể, không phải là dị thể. Bốn gì? Này các tỳ khưu, 
‘Đây là Khổ,’ điều này là thực thể, điều này là không ngoài thực thể, 
điều này không phải là dị thể; ‘Đây là nhân sanh Khổ,’ điều này là 
thực thể, điều này là không ngoài thực thể, điều này không phải là dị 
thể; ‘Đây là sự diệt tận Khổ,’ điều này là thực thể, điều này là không 
ngoài thực thể, điều này không phải là dị thể; ‘Đây là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ,’ điều này là thực thể, điều này là không 
ngoài thực thể, điều này không phải là dị thể. Này các tỳ khưu, đây là 
bốn thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể.  

Khổ là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) thế nào? 
Bốn ý nghĩa về khổ của Khổ là thực thể, là không ngoài thực thể, 
không phải là dị thể: Ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo tác, ý nghĩa nóng 
nảy, ý nghĩa chuyển biến của Khổ; bốn ý nghĩa này về khổ của Khổ là 
thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. Khổ là chân 
lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) như thế. 

Nhân sanh (Khổ) là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý 
nghĩa) thế nào? Bốn ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là 
thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể: Ý nghĩa tích 
lũy (nghiệp), ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa ràng buộc, ý nghĩa vướng 
bận của nhân sanh (Khổ); bốn ý nghĩa này về nhân sanh của nhân 
sanh (Khổ) là thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. 
Nhân sanh (Khổ) là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) 
như thế.  

Sự diệt tận (Khổ) là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý 
nghĩa) thế nào? Bốn ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là thực 
thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể: Ý nghĩa xuất ly, ý 
nghĩa viễn ly, ý nghĩa không tạo tác, ý nghĩa bất tử của sự diệt tận 
(Khổ); bốn ý nghĩa này về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là thực thể, 
là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. Sự diệt tận (Khổ) là 
chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) như thế. 

Đạo là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) thế nào? 
Bốn ý nghĩa về đạo của Đạo là thực thể, là không ngoài thực thể, 
không phải là dị thể: Ý nghĩa dẫn xuất, ý nghĩa nguyên nhân, ý nghĩa 
nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của Đạo; bốn ý nghĩa này về đạo 
của Đạo là thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. 
Đạo là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) như thế. 
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Katīhākārehi cattāri saccāni ekapaṭivedhāni?3 Catūhākārehi 
cattāri saccāni ekapaṭivedhāni: tathaṭṭhena anattaṭṭhena saccaṭṭhena 
paṭivedhaṭṭhena, imehi catūhākārehi cattāri saccāni ekasaṅgahitāni, 
yaṃ ekasaṅgahitaṃ taṃ ekattaṃ, ekattaṃ ekena ñāṇena 
paṭivijjhatī’ti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.  

 
 
 

Kathaṃ tathaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni? 
Catūhākārehi tathaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni? 
Dukkhassa dukkhaṭṭho tathaṭṭho, samudayassa samudayaṭṭho 
tathaṭṭho, nirodhassa nirodhaṭṭho tathaṭṭho, maggassa maggaṭṭho 
tathaṭṭho, imehi catūhākārehi tathaṭṭhena cattāri saccāni 
ekasaṅgahitāni, yaṃ ekasaṅgahitaṃ taṃ ekattaṃ, ekattaṃ ekena 
ñāṇena paṭivijjhatī’ti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.  

 
 

Kathaṃ anattaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni? 
Catūhākārehi anattaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni. 
Dukkhassa dukkhaṭṭho anattaṭṭho, samudayassa samudayaṭṭho 
anattaṭṭho, nirodhassa nirodhaṭṭho anattaṭṭho, maggassa   
maggaṭṭho anattaṭṭho, imehi catūhākārehi anattaṭṭhena             
cattāri saccāni ekasaṅgahitāni, yaṃ ekasaṅgahitaṃ taṃ         
ekattaṃ, ekattaṃ ekena ñāṇena paṭivijjhatī’ti cattāri saccāni 
ekapaṭivedhāni.  

 
 
 

Kathaṃ saccaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni? 
Catūhākārehi saccaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni: dukkhassa 
dukkhaṭṭho saccaṭṭho, samudayassa samudayaṭṭho saccaṭṭho, 
nirodhassa nirodhaṭṭho saccaṭṭho, maggassa maggaṭṭho saccaṭṭho. 
Imehi catūhākārehi saccaṭṭhena cattāri saccāni ekasaṅgahitāni. Yaṃ 
ekasaṅgahitaṃ taṃ ekattaṃ, ekattaṃ ekena ñāṇena paṭivijjhatī’ti 
cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.  

 
 
 
Kathaṃ paṭivedhaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni? 

Catūhākārehi paṭivedhaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni: 
dukkhassa dukkhaṭṭho paṭivedhaṭṭho, samudayassa samudayaṭṭho 
paṭivedhaṭṭho, nirodhassa nirodhaṭṭho paṭivedhaṭṭho, maggassa 
maggaṭṭho paṭivedhaṭṭho. Imehi catūhākārehi paṭivedhaṭṭhena 
cattāri saccāni ekasaṅgahitāni. Yaṃ ekasaṅgahitaṃ taṃ ekattaṃ, 
ekattaṃ ekena ñāṇena paṭivijjhatī’ti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.  
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Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bao nhiêu biểu 
hiện? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bốn biểu hiện: 
theo ý nghĩa thực thể, theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, theo 
ý nghĩa thấu triệt; bốn chân lý được tổng hợp chung lại là với bốn 
biểu hiện này. Điều nào được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. 
Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt.  

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa thực thể là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa 
về thực thể, ý nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thực thể; bốn chân 
lý được tổng hợp chung lại theo ý nghĩa thực thể là với bốn biểu hiện 
này. Điều nào được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể 
được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự 
thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa vô ngã là (có 
ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa vô ngã là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý nghĩa 
về vô ngã, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về vô 
ngã, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về vô ngã, ý 
nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về vô ngã; bốn chân lý được tổng 
hợp chung lại theo ý nghĩa vô ngã là với bốn biểu hiện này. Điều nào 
được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu 
triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa chân lý là (có 
ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa chân lý là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý nghĩa 
về chân lý, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về 
chân lý, ý nghĩa diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về chân lý, ý 
nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về chân lý; bốn chân lý được tổng 
hợp chung lại theo ý nghĩa chân lý là với bốn biểu hiện này. Điều nào 
được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu 
triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thấu triệt là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa thấu triệt là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý 
nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý 
nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa 
về thấu triệt, ý nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thấu triệt; bốn 
chân lý được tổng hợp chung lại theo ý nghĩa thấu triệt là với bốn 
biểu hiện này. Điều nào được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. 
Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 
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Kathaṃ cattāri saccāni ekapaṭivedhāni? Yaṃ aniccaṃ taṃ 
dukkhaṃ, yaṃ dukkhaṃ taṃ aniccaṃ,1 yaṃ aniccañca dukkhañca 
taṃ anattā. Yaṃ aniccañca dukkhañca anattā ca taṃ tathaṃ, yaṃ 
aniccañca dukkhañca anattā ca tathañca, taṃ saccaṃ. Yaṃ 
aniccañca dukkhañca anattā ca tathañca saccañca, taṃ 
ekasaṅgahitaṃ. Yaṃ ekasaṅgahitaṃ, taṃ ekataṃ. Ekattaṃ ekena 
ñāṇena paṭivijjhatīti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.  

 
 

Katīhākārehi2 cattāri saccāni ekapaṭivedhāni? Navahākārehi 
cattāri saccāni ekapaṭivedhāni: tathaṭṭhena anattaṭṭhena saccaṭṭhena 
paṭivedhaṭṭhena abhiññaṭṭhena pariññaṭṭhena pahānaṭṭhena 
bhāvanaṭṭhena sacchikiriyaṭṭhena. Imehi navahākārehi cattāri 
saccāni ekasaṅgahitāni. Yaṃ ekasaṅgahitaṃ taṃ ekattaṃ, ekattaṃ 
ekena ñāṇena paṭivijjhatīti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.  

 
 

Kathaṃ tathaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni? 
Navahākārehi tathaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni: dukkhassa 
dukkhaṭṭho tathaṭṭho, samudayassa samudayaṭṭho tathaṭṭho, 
nirodhassa nirodhaṭṭho tathaṭṭho, maggassa maggaṭṭho tathaṭṭho, 
abhiññāya abhiññaṭṭho tathaṭṭho, pariññāya  pariññaṭṭho  tathaṭṭho, 
pahānassa pahānaṭṭho tathaṭṭho, bhāvanāya bhāvanaṭṭho tathaṭṭho, 
sacchikiriyā sacchikiriyaṭṭho tathaṭṭho. Imehi navahākārehi 
tathaṭṭhena cattāri saccāni ekasaṅgahitāni. Yaṃ ekasaṅgahitaṃ taṃ 
ekattaṃ, ekattaṃ ekena ñāṇena paṭivijjhatīti cattāri saccāni 
ekapaṭivedhāni.  

 
 
 

Kathaṃ anattaṭṭhena —pe— saccaṭṭhena —pe— paṭivedhaṭṭhena 
cattāri saccāni ekapaṭivedhāni? Navahākārehi paṭivedhaṭṭhena 
cattāri saccāni ekapaṭivedhāni: dukkhassa dukkhaṭṭho 
paṭivedhaṭṭho, samudayassa samudayaṭṭho paṭivedhaṭṭho, 
nirodhassa nirodhaṭṭho paṭivedhaṭṭho, maggassa maggaṭṭho 
paṭivedhaṭṭho, abhiññāya abhiññaṭṭho paṭivedhaṭṭho, pariññāya 
pariññāṭṭho paṭivedhaṭṭho, pahānassa pahānaṭṭho paṭivedhaṭṭho, 
bhāvanāya bhāvanaṭṭho paṭivedhaṭṭho, sacchikiriyāya sacchi-
kiriyaṭṭho paṭivedhaṭṭho. Imehi navahākārehi paṭivedhaṭṭhena 
cattāri saccāni ekasaṅgahitāni. Yaṃ ekasaṅgahitaṃ taṃ ekattaṃ, 
ekattaṃ ekena ñāṇena paṭivijjhatī’ti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.  

 
1 ‘yaṃ dukkhaṃ taṃ aniccaṃ’ iti Syā, PTS potthakesu na dissati. 
2 katihākārehi - Machasaṃ, Syā.  
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Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là (có ý nghĩa) thế nào?  
Điều gì là vô thường, điều ấy là khổ não; điều gì là khổ não, điều ấy là 
vô thường. Điều gì là vô thường và khổ não, điều ấy là vô ngã. Điều gì 
là vô thường, khổ não, và vô ngã, điều ấy là thực thể. Điều gì là vô 
thường, khổ não, vô ngã, và thực thể, điều ấy là chân lý. Điều gì là vô 
thường, khổ não, vô ngã, thực thể, và chân lý, điều ấy là được tổng 
hợp chung lại. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. 
Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bao nhiêu biểu 
hiện? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với chín biểu hiện: 
theo ý nghĩa thực thể, theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, theo 
ý nghĩa thấu triệt, theo ý nghĩa biết rõ, theo ý nghĩa biết toàn diện, 
theo ý nghĩa từ bỏ, theo ý nghĩa tu tập, theo ý nghĩa tác chứng; bốn 
chân lý có chung một sự thấu triệt là với chín biểu hiện này. Điều gì 
được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu 
triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa thực thể là với chín biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa 
về thực thể, ý nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về 
biết rõ của thắng trí là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về biết toàn diện 
của toàn trí là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về từ bỏ của sự từ bỏ là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về tu tập của sự tu tập là ý nghĩa về thực 
thể, ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng là ý nghĩa về thực thể; bốn 
chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là với chín 
biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. 
Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa vô ngã ... 
theo ý nghĩa chân lý ... theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) thế nào? 
Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thấu triệt là với 
chín biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về biết rõ của 
thắng trí là ý nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về biết toàn diện của toàn 
trí là ý nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về từ bỏ của sự từ bỏ là ý nghĩa về 
thấu triệt, ý nghĩa về tu tập của sự tu tập là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về tác chứng của sự tác chứng là ý nghĩa về thấu triệt; bốn chân 
lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thấu triệt là với chín biểu 
hiện này. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất 
thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một 
sự thấu triệt. 
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Katīhākārehi cattāri saccāni ekapaṭivedhāni? Dvādasahi ākārehi 
cattāri saccāni ekapaṭivedhāni: tathaṭṭhena anattaṭṭhena saccaṭṭhena 
paṭivedhaṭṭhena abhijānanaṭṭhena parijānaṭṭhena dhammaṭṭhena 
dhātuṭṭhena1 ñātaṭṭhena sacchikiriyaṭṭhena phusanaṭṭhena2 
abhisamayaṭṭhena. Imehi dvādasahi ākārehi cattāri saccāni 
ekasaṅgahitāni, yaṃ ekasaṅgahitaṃ taṃ ekattaṃ, ekattaṃ ekena 
ñāṇena paṭivijjhatī’ti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.  

 
 
 

Kathaṃ tathaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni? Soḷasahi 
ākārehi tathaṭṭhena cattāri saccāni ekapaṭivedhāni: dukkhassa 
pīḷanaṭṭho saṅkhataṭṭho santāpaṭṭho vipariṇāmaṭṭho tathaṭṭho, 
samudayassa āyūhanaṭṭho nidānaṭṭho saṃyogaṭṭho paḷibodhaṭṭho 
tathaṭṭho, nirodhassa nissaraṇaṭṭho vivekaṭṭho asaṅkhataṭṭho 
amataṭṭho tathaṭṭho, maggassa niyyānaṭṭho hetuṭṭho3 dassanaṭṭho 
ādhipateyyaṭṭho tathaṭṭho. Imehi soḷasahi ākārehi tathaṭṭhena 
cattāri saccāni ekasaṅgahitāni, yaṃ ekasaṅgahitaṃ taṃ ekattaṃ, 
ekattaṃ ekena ñāṇena paṭivijjhatī’ti cattāri saccāni ekapaṭivedhāni. 

 
 
 
 

Kathaṃ anattaṭṭhena —pe— saccaṭṭhena —pe— paṭivedhaṭṭhena 
—pe— abhijānanaṭṭhena —pe— parijānanaṭṭhena —pe— 
dhammaṭṭhena —pe— dhātuṭṭhena —pe— ñātaṭṭhena —pe— 
sacchikiriyaṭṭhena —pe— phusanaṭṭhena2 —pe— abhisamayaṭṭhena 
cattāri saccāni ekapaṭivedhāni? Soḷasahi ākārehi abhisamayaṭṭhena 
cattāri saccāni ekapaṭivedhāni: dukkhassa pīḷanaṭṭho saṅkhataṭṭho 
santāpaṭṭho vipariṇāmaṭṭho abhisamayaṭṭho, samudayassa 
āyūhanaṭṭho nidānaṭṭho saṃyogaṭṭho paḷibodhaṭṭho 
abhisamayaṭṭho,  nirodhassa nissaraṇaṭṭho vivekaṭṭho asaṅkhataṭṭho 
amataṭṭho abhisamayaṭṭho, maggassa niyyānaṭṭho hetuṭṭho3 
dassanaṭṭho ādhipateyyaṭṭho abhisamayaṭṭho. Imehi soḷasahi 
ākārehi abhisamayaṭṭhena cattāri saccāni ekasaṅgahitāni. Yaṃ 
ekasaṅgahitaṃ taṃ ekattaṃ, ekattaṃ ekena ñāṇena paṭivijjhatīti 
cattāri saccāni ekapaṭivedhāni.  

 
 

Saccānaṃ4 kati lakkhaṇāni? Saccānaṃ dve lakkhaṇāni: 
saṅkhatalakkhaṇañca asaṅkhatalakkhaṇañca. Saccānaṃ imāni dve 
lakkhaṇāni.  

 
1 tathaṭṭhena - Machasaṃ, Syā, Sī, PTS.   3 hetaṭṭho - Syā. 
2 phassaṭṭhena - Machasaṃ, Syā, Sī.   4 saccāni - Sī 1, 3. 
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Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bao nhiêu biểu 
hiện? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với mười hai biểu 
hiện: theo ý nghĩa thực thể, theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, 
theo ý nghĩa thấu triệt, theo ý nghĩa biết rõ, theo ý nghĩa biết toàn 
diện, theo ý nghĩa hiện tượng, theo ý nghĩa sự kiện, theo ý nghĩa điều 
đã được biết, theo ý nghĩa tác chứng, theo ý nghĩa chạm đến, theo ý 
nghĩa lãnh hội; bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với mười 
hai biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất 
thể. Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có 
chung một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa thực thể là với mười sáu biểu hiện: Ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo 
tác, ý nghĩa nóng nảy, ý nghĩa chuyển biến của Khổ là ý nghĩa về thực 
thể; Ý nghĩa tích lũy (nghiệp), ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa ràng 
buộc, ý nghĩa vướng bận của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về thực thể; 
Ý nghĩa xuất ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa không tạo tác, ý nghĩa bất tử 
của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về thực thể; Ý nghĩa dẫn xuất, ý 
nghĩa nguyên nhân, ý nghĩa nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của 
Đạo là ý nghĩa về thực thể; bốn chân lý có chung một sự thấu triệt 
theo ý nghĩa thực thể là với mười sáu biểu hiện này. Điều gì được 
tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu triệt bởi 
một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 

Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa vô ngã ... 
theo ý nghĩa chân lý ... theo ý nghĩa thấu triệt ... theo ý nghĩa biết rõ 
... theo ý nghĩa biết toàn diện ... theo ý nghĩa hiện tượng ... theo ý 
nghĩa sự kiện ... theo ý nghĩa điều đã được biết ... theo ý nghĩa tác 
chứng ... theo ý nghĩa chạm đến ... theo ý nghĩa lãnh hội là (có ý 
nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa 
lãnh hội là với 16 biểu hiện: Ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo tác, ý nghĩa 
nóng nảy, ý nghĩa chuyển biến của Khổ là ý nghĩa về lãnh hội; Ý 
nghĩa tích lũy (nghiệp), ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa ràng buộc, ý 
nghĩa vướng bận của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về lãnh hội; Ý nghĩa 
xuất ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa không tạo tác, ý nghĩa bất tử của sự 
diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về lãnh hội; Ý nghĩa dẫn xuất, ý nghĩa 
nguyên nhân, ý nghĩa nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của Đạo là ý 
nghĩa về lãnh hội; bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa lãnh hội là với 16 biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp chung 
lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế 
bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt.  

Có bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có hai tướng trạng của 
chân lý: tướng trạng hữu vi và tướng trạng vô vi; đây là hai tướng 
trạng của chân lý.  
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Saccānaṃ kati lakkhaṇāni? Saccānaṃ cha lakkhaṇāni: 
saṅkhatānaṃ saccānaṃ uppādo paññāyati, vayo paññāyati, 
ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyati, asaṅkhatassa saccassa na uppādo 
paññāyati, na vayo paññāyati, na ṭhitassa aññathattaṃ paññāyati. 
Saccānaṃ imāni cha lakkhaṇāni.  

 

Saccānaṃ kati lakkhaṇāni? Saccānaṃ dvādasa lakkhaṇāni: 
dukkhasaccassa uppādo paññāyati, vayo paññāyati, ṭhitassa 
aññathattaṃ paññāyati. Samudayasaccassa uppādo paññāyati, vayo 
paññāyati, ṭhitassa aññathattaṃ paññāyati. Maggasaccassa uppādo 
paññāyati, vayo paññāyati, ṭhitassa aññathattaṃ paññāyati. 
Nirodhasaccassa na uppādo paññāyati, na vayo paññāyati, na 
ṭhitassa aññathattaṃ paññāyati. Saccānaṃ imāni dvādasa 
lakkhaṇāni.  

 

Catunnaṃ saccānaṃ kati kusalā, kati akusalā, kati abyākatā? 
Samudayasaccaṃ akusalaṃ, maggasaccaṃ kusalaṃ, nirodhasaccaṃ 
abyākataṃ, dukkhasaccaṃ siyā kusalaṃ siyā akusalaṃ siyā 
abyākataṃ.  

 

Siyā tīṇi saccāni ekasaccena saṅgahitāni, ekasaccaṃ tīhi saccehi 
saṅgahitaṃ vatthuvasena pariyāyena.  

 

Siyāti kathañca siyā? Yaṃ dukkhasaccaṃ akusalaṃ 
samudayasaccaṃ akusalaṃ, evaṃ akusalaṭṭhena dve saccāni 
ekasaccena saṅgahitāni, ekasaccaṃ dvīhi saccehi saṅgahitaṃ. Yaṃ 
dukkhasaccaṃ kusalaṃ, maggasaccaṃ kusalaṃ, evaṃ kusalaṭṭhena 
dve saccāni ekasaccena saṅgahitāni, ekasaccaṃ dvīhi saccehi 
saṅgahitaṃ. Yaṃ dukkhasaccaṃ abyākataṃ, nirodhasaccaṃ 
abyākataṃ, evaṃ abyākataṭṭhena dve saccāni ekasaccena 
saṅgahitāni, ekasaccaṃ dvīhi saccehi saṅgahitaṃ. Evaṃ siyā tīṇi 
saccāni ekasaccena saṅgahitāni, ekasaccaṃ tīhi saccehi saṅgahitaṃ 
vatthuvasena pariyāyenāti.  

 
 
[Sāvatthinidānaṃ] 

“Pubbeva1 me bhikkhave sambodhā anabhisambuddhassa 
bodhisattasseva sato etadahosi: Ko nu kho rūpassa assādo, ko 
ādīnavo, kiṃ nissaraṇaṃ? Ko vedanāya assādo, ko ādīnavo, kiṃ 
nissaraṇaṃ? Ko saññāya assādo, ko ādīnavo, kiṃ nissaraṇaṃ? Ko 
saṅkhārānaṃ assādo, ko ādīnavo, kiṃ nissaraṇaṃ? Ko viññāṇassa 
assādo, ko ādīnavo, kiṃ nissaraṇanti?  

 
1 pubbe - Machasaṃ, Syā, Sī, PTS, Sa. 
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Có bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có sáu tướng trạng của 
chân lý: Đối với các chân lý hữu vi, sự sanh khởi được nhận biết, sự 
hoại diệt được nhận biết, khi chúng tồn tại trạng thái biến đổi được 
nhận biết; đối với chân lý vô vi, sự sanh khởi không được nhận biết, 
sự hoại diệt không được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi 
không được nhận biết; đây là sáu tướng trạng của chân lý.  

Có bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có mười hai tướng trạng 
của chân lý: Đối với chân lý về Khổ, sự sanh khởi được nhận biết, sự 
hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi được nhận 
biết; đối với chân lý về nhân sanh (Khổ), sự sanh khởi được nhận 
biết, sự hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi được 
nhận biết; đối với chân lý về Đạo, sự sanh khởi được nhận biết, sự 
hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi được nhận 
biết; đối với chân lý về sự diệt tận (Khổ), không sự sanh khởi được 
nhận biết, không sự hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại không trạng 
thái biến đổi được nhận biết; đây là mười hai tướng trạng của chân 
lý.  

Thuộc về bốn chân lý, có bao nhiêu là thiện, có bao nhiêu là bất 
thiện, có bao nhiêu là vô ký? Chân lý về nhân sanh (Khổ) là bất thiện, 
chân lý về Đạo là thiện, chân lý về sự diệt tận là vô ký, chân lý về Khổ 
có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là vô ký.  

Có thể ba chân lý được tổng hợp với một chân lý, một chân lý 
được tổng hợp với ba chân lý về phương diện nền tảng theo thứ lớp?  

Có thể: Có thể là (có ý nghĩa) thế nào? (Nếu) chân lý về Khổ là 
bất thiện và chân lý về nhân sanh (Khổ) là bất thiện; như vậy theo ý 
nghĩa của bất thiện, hai chân lý được tổng hợp với một chân lý, một 
chân lý được tổng hợp với hai chân lý. (Nếu) chân lý về Khổ là thiện 
và chân lý về Đạo là thiện; như vậy theo ý nghĩa của thiện, hai chân 
lý được tổng hợp với một chân lý, một chân lý được tổng hợp với hai 
chân lý. (Nếu) chân lý về Khổ là vô ký và chân lý về sự diệt tận (Khổ) 
là vô ký; như vậy theo ý nghĩa của vô ký, hai chân lý được tổng hợp 
với một chân lý, một chân lý được tổng hợp với hai chân lý. Như vậy, 
có thể ba chân lý được tổng hợp với một chân lý, một chân lý được 
tổng hợp với ba chân lý về phương diện nền tảng theo thứ lớp.  
 
[Duyên khởi ở Sāvatthī] 

Này các tỳ khưu, trước lúc Toàn Giác, khi hãy còn là Bồ Tát chưa 
thành Chánh Đẳng Giác, điều này đã khởi đến ta: Đối với sắc, điều gì 
là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với thọ, điều gì là 
khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với tưởng, điều gì 
là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với các hành, 
điều gì là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với thức, 
điều gì là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly?  
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Tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi: ‘Yaṃ kho rūpaṃ paṭicca 
uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, ayaṃ rūpassa assādo. Yaṃ rūpaṃ 
aniccaṃ dukkhaṃ1 vipariṇāmadhammaṃ, ayaṃ rūpassa ādīnavo. 
Yo rūpasmiṃ chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ, idaṃ 
rūpassa nissaraṇaṃ. Yaṃ vedanaṃ paṭicca —pe— Yaṃ saññaṃ 
paṭicca —pe— Yaṃ saṅkhāre paṭicca —pe— Yaṃ viññāṇaṃ paṭicca 
uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, ayaṃ viññāṇassa assādo. Yaṃ 
viññāṇaṃ aniccaṃ dukkhaṃ2 vipariṇāmadhammaṃ, ayaṃ 
viññāṇassa ādīnavo. Yo viññāṇasmiṃ chandarāgavinayo 
chandarāgappahānaṃ, idaṃ viññāṇassa nissaraṇaṃ.  

Yāvakīvañcāhaṃ bhikkhave imesaṃ pañcannaṃ upādānak-
khandhānaṃ evaṃ assādañca assādato ādīnavañca ādīnavato 
nissaraṇañca nissaraṇato yathābhūtaṃ nābbhaññāsiṃ, neva 
tāvāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake 
sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya ‘anuttaraṃ 
sammāsambodhiṃ abhisambuddho’ti2 paccaññāsiṃ. Yato ca 
khavāhaṃ bhikkhave imesaṃ pañcannaṃ pañcannaṃ 
upādānakkhandhānaṃ evaṃ assādañca assādato ādīnavañca 
ādīnavato nissaraṇañca nissaraṇato yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ, 
athāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake 
sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya ‘anuttaraṃ 
sammāsambodhiṃ abhisambuddho’ti paccaññāsiṃ. Ñāṇañca pana 
me dassanaṃ udapādi. ‘Akuppā me cetovimutti.3 Ayamantimā jāti, 
natthidāni punabbhavo’ti. [a]  

Yaṃ rūpaṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ rūpassa 
assādoti pahānapaṭivedho samudayasaccaṃ. Yaṃ rūpaṃ aniccaṃ 
dukkhaṃ2 vipariṇāmadhammaṃ ayaṃ rūpassa ādīnavo’ti pariññā-
paṭivedho dukkhasaccaṃ. Yo rūpasmiṃ chandarāgavinayo 
chandarāgappahānaṃ idaṃ rūpassa nissaraṇanti 
sacchikiriyāpaṭivedho nirodhasaccaṃ. Yā imesu tīsu ṭhānesu diṭṭhi 
saṅkappo vācā kammanto ājīvo vāyāmo sati samādhi 
bhāvanāpaṭivedho maggasaccaṃ.  

Yaṃ vedanaṃ paṭicca —pe— Yaṃ saññaṃ paṭicca —pe— Yaṃ 
saṅkhāre paṭicca —pe— Yaṃ viññāṇaṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ 
somanassaṃ ayaṃ viññāṇassa assādoti pahānapaṭivedho, 
samudayasaccaṃ. Yaṃ viññāṇaṃ aniccaṃ dukkhaṃ1 
vipariṇāmadhammaṃ ayaṃ viññāṇassa ādīnavo’ti pariññāpaṭivedho 
dukkhasaccaṃ. Yo viññāṇasmiṃ chandarāgavinayo 
chandarāgappahānaṃ idaṃ viññāṇassa nissaraṇanti 
sacchikiriyāpaṭivedho nirodhasaccaṃ. Yā imesu tīsu ṭhānesu diṭṭhi 
saṅkappo vācā kammanto ājīvo vāyāmo sati samādhi 
bhāvanāpaṭivedho maggasaccaṃ.  

 
1 taṃ dukkhaṃ - Machasaṃ.   3 akuppā me vimutti - Machasaṃ. 
2 abhisambuddho - Syā, PTS.  [a] Khandasaṃyutta - Bhāravagga. 
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Này các tỳ khưu, điều này đã khởi đến ta đây: Tùy thuận vào sắc, 
lạc và hỷ tâm sanh lên; điều này là khoái lạc của sắc. Sắc là vô 
thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều này là tai hại 
của sắc. Sự loại bỏ ước muốn và tham ái ở sắc, sự từ bỏ ước muốn và 
tham ái ở sắc; điều này là xuất ly khỏi sắc. Tùy thuận vào thọ ... Tùy 
thuận vào tưởng ... Tùy thuận vào các hành ... Tùy thuận vào thức, 
lạc và hỷ tâm sanh lên; điều này là khoái lạc của thức. Thức là vô 
thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều này là tai hại 
của thức. Sự loại bỏ ước muốn và tham ái ở thức, sự từ bỏ ước muốn 
và tham ái ở thức; điều này là xuất ly khỏi thức. 

Này các tỳ khưu, cho đến khi nào ta chưa biết rõ đúng theo thực 
thể khoái lạc là khoái lạc, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly đối với 
năm thủ uẩn này là như vầy, này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta chưa 
công bố là ‘Đã hoàn toàn giác ngộ quả vô thượng Chánh Đẳng Giác’ ở 
thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho 
đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Này các tỳ 
khưu, và đến khi ta đã biết rõ đúng theo thực thể khoái lạc là khoái 
lạc, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly đối với năm thủ uẩn này là như 
vầy, này các tỳ khưu, khi ấy ta đã công bố là ‘Đã hoàn toàn giác ngộ 
quả vô thượng Chánh Đẳng Giác’ ở thế gian tính luôn cõi chư thiên, 
cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-
môn, chư thiên và loài người. Hơn nữa, sự biết và thấy đã sanh khởi 
đến ta rằng: ‘Sự giải thoát của ta là không thể thay đổi. Đây là lần 
sanh cuối cùng, giờ không còn tái sanh nữa.’ 

‘Tùy thuận vào sắc, lạc và tâm sanh lên; điều này là sự khoái lạc 
của sắc,’ như thế sự thấu triệt do dứt bỏ là chân lý về nhân sanh 
(Khổ). ‘Sắc là vô thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều 
này là tai hại của sắc,’ như thế sự thấu triệt do biết toàn diện là chân 
lý về Khổ. ‘Sự loại bỏ ước muốn và tham ái, sự từ bỏ ước muốn và 
tham ái ở sắc; điều này là xuất ly khỏi sắc,’ như thế sự thấu triệt do 
tác chứng là chân lý về sự diệt tận (Khổ). ‘Liên quan ba sự kiện này, 
có sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng, sự tinh 
tấn, niệm, định ,’[*] như thế sự thấu triệt do tu tập là chân lý về Đạo. 

‘Tùy thuận vào thọ, ...(như trên)... Tùy thuộc vào tưởng, ...(như 
trên)... Tùy thuộc vào các hành, ...(như trên)... Tùy thuộc vào thức, 
lạc và hỷ tâm sanh lên; điều này là sự khoái lạc của thức,’ như thế sự 
thấu triệt do dứt bỏ là chân lý về nhân sanh (Khổ). ‘Thức là vô 
thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều này là tai hại 
của thức,’ như thế sự thấu triệt do biết toàn diện là chân lý về Khổ. 
‘Sự loại bỏ ước muốn và tham ái ở thức, sự từ bỏ ước muốn và tham 
ái ở thức; điều này là xuất ly khỏi thức,’ như thế sự thấu triệt do tác 
chứng là chân lý về sự diệt tận (Khổ). ‘Liên quan ba sự kiện này, có 
sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng, sự tinh 
tấn, niệm, định,’ như thế sự thấu triệt do tu tập là chân lý về Đạo.  
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Saccanti1 Katīhākārehi saccaṃ? Esanaṭṭhena pariggahaṭṭhena 
paṭivedhaṭṭhena.  

 
Kathaṃ esanaṭṭhena saccaṃ? Jarāmaraṇaṃ kiṃnidānaṃ, 

kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ, kiṃpabhavanti, evaṃ esanaṭṭhena 
saccaṃ.  

 
Jarāmaraṇaṃ jātinidānaṃ, jātisamudayaṃ, jātijātikaṃ 

jātippabhavanti, evaṃ pariggahaṭṭhena saccaṃ. Jarāmaraṇañca 
pajānāti, jarāmaraṇasamudayañca pajānāti, jarāmaraṇanirodhañca 
pajānāti, jarāmaraṇanirodhagāminiṃ2 paṭipadañca pajānāti, evaṃ 
paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.  

 

Jāti kiṃnidānā, kiṃsamudayā, kiṃjātikā, kiṃpabhavāti, evaṃ 
esanaṭṭhena saccaṃ. Jāti bhavanidānā, bhavasamudayā, 
bhavajātikā, bhavappabhāvāti, evaṃ pariggahaṭṭhena saccaṃ. 
Jātiñca pajānāti, jātisamudayañca pajānāti, jātinirodhañca pajānāti, 
jātinirodhagāminiṃ paṭipadañca pajānāti, evaṃ paṭivedhaṭṭhena 
saccaṃ. 

 

Bhavo kiṃnidānaṃ, kiṃsamudayo, kiṃjātiko, kiṃpabhavoti, 
evaṃ esanaṭṭhena saccaṃ. Bhavo upādānanidāno, 
upādānasamudayo, upādānajātiko, upādānappabhāvoti, evaṃ 
pariggahaṭṭhena saccaṃ. Bhavañca pajānāti, bhavasamudayañca 
pajānāti, bhavanirodhañca pajānāti, bhavanirodhagāminiṃ 
paṭipadañca pajānāti, evaṃ paṭivedhaṭṭhena saccaṃ. 

 

Upādānaṃ kiṃnidānaṃ, kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ 
kiṃpabhavanti, evaṃ esanaṭṭhena saccaṃ. Upādānaṃ 
taṇhānidānaṃ, taṇhāsamudayaṃ, taṇhājātikaṃ, taṇhāpabhavanti, 
evaṃ pariggahaṭṭhena saccaṃ. Upādānañca pajānāti, 
upādānasamudayañca pajānāti, upādānanirodhañca pajānāti, 
upādānanirodhagāminiṃ paṭipadañca pajānāti, evaṃ 
paṭivedhaṭṭhena saccaṃ. 

 

Taṇhā kiṃnidānā, kiṃsamudayā, kiṃjātikā kiṃpabhavāti, evaṃ 
esanaṭṭhena saccaṃ. Taṇhā vedānānidānā, vedānāsamudayā, vedanā 
jātikā, vedanāpabhavā’ti, evaṃ pariggahaṭṭhena saccaṃ. 
Taṇhānañca pajānāti, taṇhā samudayañca pajānāti, 
taṇhānirodhañca pajānāti, taṇhānirodhagāminiṃ paṭipadañca 
pajānāti, evaṃ paṭivedhaṭṭhena saccaṃ. 

 

 
1 ‘saccanti’ tāyi potthake na dissati. 
2 gāminipaṭipadañca - PTS. 
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Chân lý: Chân lý là theo bao nhiêu biểu hiện? Là theo ý nghĩa 
tầm cầu, theo ý nghĩa nắm giữ, theo ý nghĩa thấu triệt.  

Chân lý theo ý nghĩa tầm cầu là (có ý nghĩa) thế nào? Lão tử có 
điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là sanh 
chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm cầu 
là (có ý nghĩa) như thế.  

Lão tử có sanh là căn nguyên, có sanh là nhân sanh, có sanh là 
sanh chủng, có sanh là nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm 
giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết lão tử, nhận biết nhân sanh 
của lão tử, nhận biết sự diệt tận của lão tử, nhận biết sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận của lão tử; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế.  

Sanh có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì 
là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Sanh có hữu là căn nguyên, có hữu là 
nhân sanh, có hữu là sanh chủng, có hữu là nguồn phát khởi; chân lý 
theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết sanh, nhận 
biết nhân sanh của sanh, nhận biết sự diệt tận của sanh, nhận biết sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận của sanh; chân lý theo ý nghĩa thấu 
triệt là (có ý nghĩa) như thế.  

Hữu có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì 
là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Hữu có thủ là căn nguyên, có thủ là 
nhân sanh, có thủ là sanh chủng, có thủ là nguồn phát khởi; chân lý 
theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết hữu, nhận 
biết nhân sanh của hữu, nhận biết sự diệt tận của hữu, nhận biết sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận của hữu; chân lý theo ý nghĩa thấu 
triệt là (có ý nghĩa) như thế.  

Thủ có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Thủ có ái là căn nguyên, có ái là nhân 
sanh, có ái là sanh chủng, có ái là nguồn phát khởi; chân lý theo ý 
nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết thủ, nhận biết nhân 
sanh của thủ, nhận biết sự diệt tận của thủ, nhận biết sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận của thủ; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế.  

Ái có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Ái có thọ là căn nguyên, có thọ là nhân 
sanh, có thọ là sanh chủng, có thọ là nguồn phát khởi; chân lý theo ý 
nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết ái, nhận biết nhân 
sanh của ái, nhận biết sự diệt tận của ái, nhận biết sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận của ái; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) 
như thế.  
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Vedanā kiṃnidānā, kiṃsamudayā, kiṃjātikā, kiṃpabhavāti, 
evaṃ essanaṭṭhena saccaṃ. Vedanā phassanidānā phassasamudayā, 
phassajātikā, phassapabhāvāti,1 evaṃ pariggahaṭṭhena saccaṃ. 
Vedanañca pajānāti, vedanāsamuyañca pajānāti, vedanānirodhañca 
pajānāti, vedanānirodhagāminiṃ paṭipadañca pajānāti, evaṃ 
paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.  

 
 

 

Phasso kiṃnidāno kiṃsamudayo, kiṃjātiko, kiṃpabhavoti, evaṃ 
esanaṭṭhena saccaṃ. Phasso saḷāyatananidāno, saḷāyatana-
samudayo, saḷāyatanajātiko, saḷāyatanapabhavoti, evaṃ parig-
gahaṭṭhena saccaṃ. Phassañca pajānāti, phassasamudayañca 
pajānāti, phassanirodhañca pajānāti, phassanirodhagāminiṃ 
paṭipadañca pajānāti, evaṃ paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.  

 
 

 
Saḷāyatanaṃ kiṃnidānaṃ, kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ, 

kiṃpabhavanti, evaṃ esanaṭṭhena saccaṃ. Saḷāyatanaṃ 
nāmarūpanidānaṃ, nāmarūpasamudayaṃ, nāmarūpajātikaṃ, 
nāmarūpapabhavanti, evaṃ pariggaṭṭhena saccaṃ. Saḷāyatanañca 
pajānāti, saḷāyatanasamudayañca pajānāti, saḷāyatananirodhañca 
pajānāti, saḷāyatananirodhagāminiṃ paṭipadañca pajānāti, evaṃ 
paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.  

 
 

Nāmarūpaṃ kiṃnidānaṃ, kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ 
kiṃpabhavanti, evaṃ esanaṭṭhena saccaṃ. Nāmarūpaṃ 
viññāṇanidānaṃ, viññāṇasamudayaṃ, viññāṇajātikaṃ, viññāṇa-
pabhavanti, evaṃ pariggahaṭṭhena saccaṃ. Nāmarūpañca pajānāti, 
nāmarūpasamudayañca pajānāti, nāmarūpanirodhañca pajānāti, 
nāmarūpanirodhagāminiṃ paṭipadañca pajānāti, evaṃ paṭive-
dhaṭṭhena saccaṃ.  

 
 

 
Viññāṇaṃ kiṃnidānaṃ, kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ, 

kiṃpabhavanti, evaṃ esanaṭṭhena saccaṃ. Viññāṇaṃ 
saṅkhāranidānaṃ, saṅkhārasamudayaṃ, saṅkhārajātikaṃ, 
saṅkhārapabhavanti, evaṃ pariggahaṭṭhena saccaṃ. Viññāṇañca 
pajānāti, viññāṇasamudayañca pajānāti, viññāṇanirodhañca 
pajānāti, viññāṇanirodhagāminiṃ paṭipadañca pajānāti, evaṃ 
paṭivedhaṭṭhena saccaṃ. 

 
1 phassappabhavāti - Machasaṃ. 
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Thọ có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Thọ có xúc là căn nguyên, có xúc là nhân 
sanh, có xúc là sanh chủng, có xúc là nguồn phát khởi; chân lý theo ý 
nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết thọ, nhận biết nhân 
sanh của thọ, nhận biết sự diệt tận của thọ, nhận biết sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận của thọ; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế.  

 
Xúc có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 

sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tầm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Xúc có sáu xứ là căn nguyên, có sáu xứ là 
nhân sanh, có sáu xứ là sanh chủng, có sáu xứ là nguồn phát khởi; 
chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết xúc, 
nhận biết nhân sanh của xúc, nhận biết sự diệt tận của xúc, nhận biết 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận của xúc; chân lý theo ý nghĩa thấu 
triệt là (có ý nghĩa) như thế.  

 
Sáu xứ có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều 

gì là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Sáu xứ có danh sắc là căn nguyên, có 
danh sắc là nhân sanh, có danh sắc là sanh chủng, có danh sắc là 
nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như 
thế. Nhận biết sáu xứ, nhận biết nhân sanh của sáu xứ, nhận biết sự 
diệt tận của sáu xứ, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của 
sáu xứ; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) như thế.  

 
Danh sắc có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có 

điều gì là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý 
nghĩa tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Danh sắc có thức là căn 
nguyên, có thức là nhân sanh, có thức là sanh chủng, có thức là 
nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như 
thế. Nhận biết danh sắc, nhận biết nhân sanh của danh sắc, nhận 
biết sự diệt tận của danh sắc, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt 
tận của danh sắc; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) như 
thế.  

 
Thức có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì 

là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Thức có các hành là căn nguyên, có 
các hành là nhân sanh, có các hành là sanh chủng, có các hành là 
nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như 
thế. Nhận biết thức, nhận biết nhân sanh của thức, nhận biết sự diệt 
tận của thức, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của thức; 
chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) như thế.  
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Saṅkhārā kiṃnidānā, kiṃsamudāya, kiṃjātikā, kiṃpabhavāti, 
evaṃ esanaṭṭhena saccaṃ. Saṅkhārā avijjānidānā, avijjāsamudayā, 
avijjājātikā, avijjāpabhavāti, evaṃ pariggaṭṭhena saccaṃ. Saṅkhāre 
ca pajānāti, saṅkhārasamudayañca pajānāti, saṅkhāranirodhañca 
pajānāti, saṅkhāranirodhagāminiṃ paṭipadañca pajānāti, evaṃ 
paṭivedhaṭṭhena saccaṃ.  

Jarāmaraṇaṃ dukkhasaccaṃ, jātisamudayasaccaṃ, ubhinnampi 
nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ, nirodhapajānanā1 maggasaccaṃ. Jāti 
dukkhasaccaṃ, bhavo samudayasaccaṃ, ubhinnampi nissaraṇaṃ 
nirodhasaccaṃ, nirodhapajānanā maggasaccaṃ. Bhavo dukkha-
saccaṃ, upādānaṃ samudayasaccaṃ, ubhinnampi nissaraṇaṃ 
nirodhasaccaṃ, nirodhapajānanā maggasaccaṃ. Upādānaṃ 
dukkhasaccaṃ, taṇhā samudayasaccaṃ, ubhinnampi nissaraṇaṃ 
nirodhasaccaṃ, nirodhapajānanā maggasaccaṃ. Taṇhā dukkha-
saccaṃ, vedanā samudayasaccaṃ, ubhinnampi nissaraṇaṃ nirodha-
saccaṃ, nirodhapajānanā maggasaccaṃ. Vedanā dukkhasaccaṃ, 
phasso samudayasaccaṃ, ubhinnampi nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ, 
nirodhapajānanā maggasaccaṃ. Phasso dukkhasaccaṃ, saḷāyatanaṃ 
samudayasaccaṃ, ubhinnampi nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ, nirodha-
pajānanā maggasaccaṃ. Saḷāyatanaṃ dukkhasaccaṃ, nāmarūpaṃ 
samudayasaccaṃ, ubhinnampi nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ, nirodha-
pajānanā maggasaccaṃ. Nāmarūpaṃ dukkhasaccaṃ, viññāṇaṃ 
samudayasaccaṃ, ubhinnampi nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ, nirodha-
pajānanā maggasaccaṃ. Viññāṇaṃ dukkhasaccaṃ, saṅkhārā 
samudayasaccaṃ ubhinnampi nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ, 
nirodhapajānanā maggasaccaṃ. Saṅkhārā dukkhasaccaṃ, avijjā 
samudayasaccaṃ, ubhinnampi nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ, 
nirodhapajānanā maggasaccaṃ.  

Jarāmaraṇaṃ dukkhasaccaṃ, jāti siyā dukkhasaccaṃ siyā 
samudayasaccaṃ,2 ubhinnampi nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ, 
nirodhapajānanā maggasaccaṃ. Jāti dukkhasaccaṃ, bhavo siyā 
dukkhasaccaṃ siyā samudayasaccaṃ, ubhinnampi nissaraṇaṃ 
nirodhasaccaṃ, nirodhapajānanā maggasaccaṃ. —pe— Saṅkhārā 
dukkhasaccaṃ, avijjā siyā dukkhasaccaṃ, siyā samudayasaccaṃ, 
ubhinnampi nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ, nirodhapajānanā 
maggasaccanti.3  

 
Saccakathā samattā. 

 
Bhāṇavāraṃ. 

 
1 nirodhappajānanā - Machasaṃ, Syā. 
2 jarāmaraṇaṃ siyā dukkhasaccaṃ siyā samudayasaccaṃ - Machasaṃ;  
   jarāmaraṇaṃ dukkhasaccaṃ siyā samudayasaccaṃ - Sī. 
3 ‘saṅkhārā dukkhasaccaṃ’ yāvapariyosānaṃ - Machasaṃ,  
   katthaci Sīhala-potthakesu ca na dissati. 
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Các hành có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có 
điều gì là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý 
nghĩa tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Các hành có vô minh là căn 
nguyên, có vô minh là nhân sanh, có vô minh là sanh chủng, có vô 
minh là nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý 
nghĩa) như thế. Nhận biết các hành, nhận biết nhân sanh của các 
hành, nhận biết sự diệt tận của các hành, nhận biết sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận của các hành; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế.  

Lão tử là chân lý về Khổ, sanh là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly 
cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Sanh là chân lý về Khổ, hữu là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly 
cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Hữu là chân lý về Khổ, thủ là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Thủ là chân lý về Khổ, ái là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Ái là chân lý về Khổ, thọ là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Thọ là chân lý về Khổ, xúc là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Xúc là chân lý về Khổ, sáu xứ là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly 
cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Sáu xứ là chân lý về Khổ, danh sắc là chân lý về nhân sanh, sự 
xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là 
chân lý của Đạo. Danh sắc là chân lý về Khổ, thức là chân lý về nhân 
sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt 
tận là chân lý của Đạo. Thức là chân lý về Khổ, các hành là chân lý về 
nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự 
diệt tận là chân lý của Đạo. Các hành là chân lý về Khổ, vô minh là 
chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận 
biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo.  

Lão tử là chân lý về Khổ, sanh có thể là chân lý về Khổ, có thể là 
chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận 
biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo. Sanh là chân lý về Khổ, hữu có 
thể là chân lý về Khổ, có thể là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai 
là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo 
...(như trên)... Các hành là chân lý về Khổ, vô minh có thể là chân lý 
về Khổ, có thể là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về 
sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo.  

 
Phần Giảng về Chân Lý được đầy đủ. 

 
Tụng Phẩm. 

 
--ooOoo-- 




