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Tính chất đặc thù của sức mạnh 

Trong thế gian này, từ cảnh giới của phàm phu cho đến thánh giả, mỗi hành giả đều có tính đặc 

thù riêng của sức mạnh, có người lấy uy quyền làm sức mạnh, có người lấy giọt nước mắt làm sức 

mạnh, cũng có người lấy tuệ giác làm sức mạnh…. Tất cả những năng lực của sức mạnh này, sẽ có 

tác dụng thúc đẩy hành giả đi đến con đường của sự thành công hay thất bại. Hay nói cách khác, 

đây là những nhân tố để thấy được sự khác biệt trong nhân cách của phàm phu và thánh nhân. 

Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin cung cấp một số bài kinh trong thánh điển A Hàm, để 

chúng ta cùng nhau tư duy và quán chiếu. 

Theo sự phân chia của hệ thống A Hàm, kinh văn đã chia có ba nhóm miêu tả về sức mạnh của 

thánh nhân và phàm phu như sau: 

Nhóm 1, sáu loại sức mạnh 

Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm lực, kinh số 1, đức Phật đã dạy bảo các vị đệ tử rằng, có 

sáu loại sức mạnh phàm thường. Những gì là sáu? ①Trẻ con dùng tiếng khóc làm sức mạnh, muốn 

nói điều gì cốt trước phải khóc. ②Người nữ dùng sân hận làm sức mạnh, nổi sân hận rồi sau đó 

mới nói. ③Sa-môn, bà-la-môn dùng nhẫn nhục làm sức mạnh, thường nghĩ tự hạ mình và hạ mình 

đối với người sau đó mới trình bày. ④Quốc vương dùng kiêu ngạo làm sức mạnh, dùng thế lực 

cường hào để nói chuyện. Song ⑤A-la-hán dùng sự tinh chuyên làm sức mạnh để nói chuyện. ⑥
Chư Phật Thế Tôn thành tựu đại từ bi, dùng đại bi làm sức mạnh để làm lợi khắp chúng sanh. “Này 

các Tỳ-kheo, đó gọi là có sáu sức mạnh đời thường này. Cho nên, các Tỳ-kheo hãy học điều này 

như vậy.
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Nhóm 2, tám loại sức mạnh 

Trong kinh Tạp A Hàm, kinh số 692
ii
 và 693

iii
 đức Phật đã nêu lên tám loại sức mạnh như sau:  

①Lực của vương giả là sự tự tại. ②Lực của đại thần là đoán sự. ③Lực của người nữ là sự kết hận. 

④Lực của trẻ con là khóc. ⑤Lực của người ngu là sự khen chê. ⑥Lực của người hiệt tuệ là sự 

thẩm sát. ⑦Lực của người xuất gia là sự nhẫn nhục. ⑧Lực của người học rộng là sự tính toán.”  
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Ngoài ra, theo Hán dịch Nam truyền đại tạng kinh, đã có những điểm khác biệt so với văn bản 

Hán tạng. Kinh ghi chép như sau: ① Lực của trẻ con là khóc, ② Lực của người nữ là sự kết hận,

③ Lực của ác tặc là vũ khí,④Lực của vương giả là sự tự tại,⑤Lực của người ngu là sự hủy báng,

⑥Lực của người hiền nhân là sự thẩm sát,⑦Lực của người xuất gia là sự nhẫn nhục,⑧Lực của 

người học rộng là sự tính toán.” 
iv

 

Nhóm 3, mười loại sức mạnh 

Trong kinh Tạp A Hàm, kinh 699, đức Thế Tôn đã nói về mười loại sức mạnh như sau: ①Lực 

của vương giả là tự tại. ②Lực của đại thần là đoán sự. ③Lực của công xảo là máy móc. ④Lực 

của giặc cướp là đao kiếm. ⑤Lực của người nữ là kết hận. ⑥Lực của trẻ con là khóc. ⑦Lực của 

người ngu là sự khen chê. ⑧Lực của người trí tuệ là sự thẩm sát. ⑨Lực của người xuất gia là sự 

nhẫn nhục. ⑩Lực của người học rộng là sự tính toán.” 
v
 

Y cứ vào kinh văn phân loại, vì để cho tiện đối chiếu tác giả xin quy nạp như sau: 

stt Nội dung sức mạnh 

 6 loại sức mạnh 8 loại sức mạnh 10 loại sức mạnh 

01 Trẻ con - tiếng khóc . Vương giả - tự tại.  Vương giả - tự tại.  

02 Người nữ - sân hận. Đại thần - đoán sự. Đại thần - đoán sự. 

03 Sa môn - nhẫn nhục. Người nữ - kết hận. Công xảo - máy móc. 

04 Quốc vương - thế lực. Trẻ con - khóc. Giặc cướp - đao kiếm. 

05 A-la-hán - tinh tấn. Người ngu - sự khen chê. Người nữ - kết hận. 

06 Chư Phật - đại từ bi. Người trí tuệ-sự thẩm sát. Trẻ con - khóc. 

07  Người xuất gia- sự nhẫn nhục. Người ngu - khen chê. 

08  Người học rộng- sự tính toán. Người trí tuệ - thẩm sát. 

09   Người xuất gia - nhẫn nhục. 

10   Người học rộng -  tính toán. 

 

  

Theo sự phân tích của kinh văn ở trên, chúng ta thấy đã có sự phát triển trong hệ thống kinh 

văn, bắt đầu từ sáu pháp, đến tám pháp, đến mười pháp. Bên cạnh đó, chúng ta thấy trong hệ thống 

kinh điển của Bắc truyền và Nam truyền đã có một vài điểm sai khác trong quá trình phiên dịch. 

Tuy nhiên, về nội dung của các pháp thì không có sai khác nhiều. 

Ngoài ra, khi thảo luận nội dung của kinh văn, tác giả không nhằm mục đích chỉ trích vấn đề 

đúng và sai, mà chủ yếu tập trung vào vấn đề chuyển hóa khổ đau thành an lạc giải thoát. Tức là, 

khi chúng ta nhận chân được những điểm yếu và mạnh của từng hành giả, để rồi chúng ta nương 

vào đó tu tập làm sinh trưởng thiện pháp, đoạn trừ ác pháp. Xin nêu một vài ví dụ cụ thể như sau: 

Khi chúng ta dùng sự khen hay chê để làm chất liệu của cuộc sống, như vậy đây là biểu hiện của 

người ngu, trái lại nếu chúng ta đứng trước sự khen chê đó, rồi tư duy quán chiếu đoạn trừ những 

pháp bất thiện (chê), tu tập những thiện pháp ( khen) thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Hoặc giả đối 

với quốc vương lấy uy quyền để nhiếp nhục mọi người, thì chư Phật, Bồ Tát dùng từ bi tâm để 

nhiếp phục giáo hóa chúng sanh.... Thiết nghĩ, nếu trong cuộc sống này, chúng ta dùng thiện pháp 



3 
 

để làm chất liệu sinh sống, chúng ta sẽ có hạnh phúc, bằng không chúng ta sẽ đón nhận những khổ 

đau được sinh khởi và dẫn dắt bởi ác pháp. 

Ngoài ra, khi biết được đặc tính sức mạnh của mỗi hành giả, chúng ta có thể có những pháp đối 

trị tương ưng đối với từng hành giả.  
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