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Paṭisambhidāmaggo II             Yuganaddhavagga - Balakathā 

 
IX. BALAKATHĀ 

 

[Sāvatthinidānaṃ] 

“Pañcimāni bhikkhave balāni. Katamāni pañca? Saddhābalaṃ 
viriyabalaṃ satibalaṃ samādhibalaṃ paññābalaṃ. Imāni kho 
bhikkhave, pañcabalāni.” [1]  

 
Api ca aṭṭhasaṭṭhi balāni: saddhābalaṃ viriyabalaṃ satibalaṃ 

samādhibalaṃ paññābalaṃ hiribalaṃ ottappabalaṃ paṭisaṅkhāna-
balaṃ bhāvanābalaṃ anavajjabalaṃ saṅgahabalaṃ khantibalaṃ 
paññattibalaṃ nijjhattibalaṃ issariyabalaṃ adhiṭṭhānabalaṃ 
samathabalaṃ vipassanābalaṃ dasa sekhabalāni dasa asekhabalāni 
dasa khīṇāsavabalāni dasa iddhibalāni dasa tathāgatabalāni.  

 
Katamaṃ saddhābalaṃ? Asaddhiye na kampatīti saddhābalaṃ, 

sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanaṭaṭhena saddhābalaṃ, 
kilesānaṃ pariyādānaṭṭhena saddhābalaṃ, paṭivedhādiviso-
dhanaṭṭhena saddhābalaṃ, cittassa adhiṭṭhānaṭṭhena saddhābalaṃ, 
cittassa vodānaṭṭhena saddhābalaṃ, visesādhigamaṭṭhena 
saddhābalaṃ, uttariṃ paṭivedhaṭṭhena saddhābalaṃ, 
saccābhisamayaṭṭhena saddhābalaṃ, nirodhe patiṭṭhāpakaṭṭhena 
saddhābalaṃ. Idaṃ saddhābalaṃ.  
 

Katamaṃ viriyabalaṃ? Kosajje na kampatīti viriyabalaṃ, 
sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanaṭṭhena viriyabalaṃ, 
kilesānaṃ pariyādānaṭṭhena viriyabalaṃ, paṭivedhādiviso-
dhanaṭṭhena viriyabalaṃ, cittassa adhiṭṭhānaṭṭhena viriyabalaṃ, 
cittassa vodānaṭṭhena viriyabalaṃ, visesādhigamaṭṭhena 
viriyabalaṃ, uttariṃ paṭivedhaṭṭhena viriyabalaṃ, 
saccābhisamayaṭṭhena viriyabalaṃ, nirodhe patiṭṭhāpakaṭṭhena 
viriyabalaṃ. Idaṃ viriyabalaṃ.  
 

Katamaṃ satibalaṃ? Pamāde na kampatīti satibalaṃ, 
sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanaṭṭhena satibalaṃ, —pe— 
nirodhe patiṭṭhāpakaṭṭhena satibalaṃ. Idaṃ satibalaṃ.  
 

Katamaṃ samādhibalaṃ? Uddhacace na kampatīti samādhi-
balaṃ, sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanaṭṭhena samādhi-
balaṃ, —pe— nirodhe patiṭṭhāpakaṭṭhena samādhibalaṃ. Idaṃ 
samādhibalaṃ.  
 

Katamaṃ paññābalaṃ? Avijjāya na kampatīti paññābalaṃ, 
sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhinaṭṭhena paññābalaṃ,        
—pe— nirodhe patiṭṭhāpakaṭṭhena paññābalaṃ. Idaṃ paññābalaṃ. 

                                                   
[1] Pañcakaṅguttara - Balavagga. 
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IX. GIẢNG VỀ LỰC: 

 

[Duyên khởi ở Sāvatthī] 

Này các tỳ khưu, đây là năm lực. Năm là gì? Tín lực, tấn lực, niệm 
lực, định lực, tuệ lực. Này các tỳ khưu, đây là năm lực.  

 
Vả lại, có 68 lực là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, lực 

của sự hổ thẹn (tội lỗi), lực của sự ghê sợ (tội lỗi), lực của sự phân 
biệt rõ, lực của sự tu tập, lực của sự không sai trái, lực của sự củng cố, 
lực của sự nhẫn nại, lực của sự chuẩn bị, lực của sự thuyết phục, lực 
của sự thống lãnh, lực của sự khẳng định, lực của chỉ tịnh, lực của 
minh sát, mười lực của bậc Hữu Học, mười lực của bậc Vô Học, mười 
lực của bậc Lậu Tận, mười lực của thần thông, mười lực của đức Như 
Lai.  

 
Tín lực là gì? ‘Không dao động ở sự không có đức tin’ là tín lực. 

Với ý nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là tín lực. Theo ý nghĩa 
chấm dứt các phiền não là tín lực. Theo ý nghĩa làm trong sạch phần 
đầu sự thấu triệt là tín lực. Theo ý nghĩa khẳng định của tâm là tín 
lực. Theo ý nghĩa thanh lọc của tâm là tín lực. Theo ý nghĩa đắc 
chứng pháp đặc biệt là tín lực. Theo ý nghĩa thấu triệt hướng thượng 
là tín lực. Theo ý nghĩa chứng ngộ chân lý là tín lực. Theo ý nghĩa 
thiết lập vào sự diệt tận là tín lực. Điều này là tín lực.  

 
Tấn lực là gì? ‘Không dao động ở sự biếng nhác’ là tấn lực. Với ý 

nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là tấn lực. Với ý nghĩa chấm dứt 
các phiền não là tấn lực. Với ý nghĩa làm trong sạch phần đầu của sự 
thấu triệt là tấn lực. Với ý nghĩa khẳng định của tâm là tấn lực. Với ý 
nghĩa thanh lọc của tâm là tấn lực. Với ý nghĩa đắc chứng pháp đặc 
biệt là tấn lực. Với ý nghĩa thấu triệt hướng thượng là tấn lực. Với ý 
nghĩa chứng ngộ chân lý là tấn lực. Với ý nghĩa thiết lập vào sự diệt 
tận. Điều này là tấn lực. 

 
Niệm lực là gì? ‘Không dao động ở sự buông lung’ là niệm lực. Với 

ý nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là niệm lực. ...(như trên)... Với ý 
nghĩa thiết lập vào sự diệt tận là niệm lực. Điều này là niệm lực.  

 
Định lực là gì? ‘Không dao động ở sự phóng dật’ là định lực. Với ý 

nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là định lực. ...(như trên)... Với ý 
nghĩa thiết lập vào sự diệt tận là định lực. Điều này là định lực.  

 

Tuệ lực là gì? ‘Không dao động ở vô minh’ là tuệ lực. Với ý nghĩa 
nâng đỡ các pháp đồng sanh là tuệ lực. ...(như trên)... Với ý nghĩa 
thiết lập vào sự diệt tận là tuệ lực. Điều này là tuệ lực.  
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Katamaṃ hiribalaṃ? Nekkhammena kāmacchandaṃ hirīyatīti1 
hiribalaṃ, abyāpādena byāpādaṃ hiriyatīti hiribalaṃ, āloka-
saññāya thīnamiddhaṃ2 hiriyatīti hiribalaṃ, avikkhepena 
uddhaccaṃ hiriyatīti hiribalaṃ, dhammavavatthānena vicikicchaṃ 
hiriyatīti hiribalaṃ, ñāṇena avijjaṃ hiriyatīti hiribalaṃ, pāmojjena 
aratiṃ hiriyatīti hiribalaṃ, paṭhamena jhānena nīvaraṇe hiriyatīti 
hiribalaṃ —pe— arahattamaggena sabbakilese hiriyatīti hiribalaṃ. 
Idaṃ hiribalaṃ.  

 
 

Katamaṃ ottappabalaṃ? Nekkhammena kāmacchandaṃ 
ottappatīti ottappabalaṃ, abyāpādena byāpādaṃ ottappatīti 
ottappabalaṃ, ālokasaññāya thīnamiddhaṃ ottappatīti 
ottappabalaṃ, avikkhepena uddhaccaṃ ottappatīti ottappabalaṃ, 
dhammavavatthānena vicikicchaṃ ottappatīti ottappabalaṃ, ñāṇena 
avijjaṃ ottappatīti ottappabalaṃ, pāmojjena aratiṃ ottappatīti 
ottappabalaṃ, paṭhamena jhānena nīvaraṇe ottappatīti 
ottappabalaṃ —pe— arahattamaggena sabbakilese ottappatīti 
ottappabalaṃ. Idaṃ ottappabalaṃ.  

 
 

Katamaṃ paṭisaṅkhānabalaṃ? Nekkhammena kāmacchandaṃ 
paṭisaṅkhātīti paṭisaṅkhānabalaṃ, abyāpādena byāpādaṃ paṭisaṅ-
khātīti paṭisaṅkhānabalaṃ, avikkhepena uddhaccaṃ paṭisaṅkhātīti 
paṭisaṅkhānabalaṃ, dhammavavatthānena vicikicchaṃ paṭisaṅ-
khātīti paṭisaṅkhānabalaṃ, ñāṇena avijjaṃ paṭisaṅkhātīti paṭisaṅ-
khānabalaṃ, pāmojjena aratiṃ paṭisaṅkhātīti paṭisaṅkhānabalaṃ, 
paṭhamena jhānena nīvaraṇe paṭisaṅkhātīti saṭisaṅkhānabalaṃ       
—pe— arahattamagena sabbakilese paṭisaṅkhātīti paṭisaṅkhāna-
balaṃ idaṃ paṭisaṅkhānabalaṃ.  

 
 

Katamaṃ bhāvanābalaṃ? Kāmacchandaṃ pajahanto 
nekkhammaṃ bhāvetīti bhāvanābalaṃ, byāpādaṃ pajahanto 
abyāpādaṃ bhāvetīti bhāvanābalaṃ, thīnamiddhaṃ pajahanto 
ālokasaññaṃ bhāvetīti bhāvanābalaṃ, uddhaccaṃ pajahanto 
avikkhepaṃ bhāvetīti bhāvanābalaṃ, vicikicchaṃ pajahanto 
dhammavavatthānaṃ bhāvetīti bhāvanābalaṃ, avijjaṃ pajahanto 
ñāṇaṃ bhāvetīti bhāvanābalaṃ, aratiṃ pajahanto pāmojjaṃ 
bhāvetīti bhāvanābalaṃ, nīvaraṇe pajahanto paṭhamaṃ jhānaṃ 
bhāvetīti bhāvanābalaṃ, —pe— sabbakilese pajahanto arahatta-
maggaṃ bhāvetīti bhāvanābalaṃ. Idaṃ bhāvanābalaṃ.  

                                                   
1 hiriyatīti - Syā, PTS.    2 thinamiddhaṃ - Machasaṃ. 
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Lực của sự hổ thẹn (tội lỗi) là gì? ‘Do sự thoát ly, (hành giả) hổ 
thẹn về ước muốn trong các dục’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do không sân 
độc, hổ thẹn về sự sân độc’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do nghĩ tưởng về 
ánh sáng, hổ thẹn về sự lờ đờ buồn ngủ’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do 
không tản mạn, hổ thẹn về sự phóng dật’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do 
xác định pháp, hổ thẹn về hoài nghi’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do trí, hổ 
thẹn về vô minh’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do hân hoan, hổ thẹn về sự 
không hứng thú’ là lực của sự hổ thẹn. ‘Do sơ thiền, hổ thẹn về các 
pháp ngăn che’ là lực của sự hổ thẹn. ...(như trên)... ‘Do Đạo A-la-
hán, hổ thẹn về toàn bộ phiền não’ là lực của sự hổ thẹn. Điều này là 
lực của sự hổ thẹn.  

Lực của sự ghê sợ (tội lỗi) là gì? ‘Do sự thoát ly, (hành giả) ghê sợ 
về ước muốn trong các dục’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do không sân độc, 
ghê sợ về sự sân độc’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do nghĩ tưởng về ánh 
sáng, ghê sợ về sự lờ đờ buồn ngủ’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do không 
tản mạn, ghê sợ về sự phóng dật’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do xác định 
pháp, ghê sợ về hoài nghi’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do trí, ghê sợ về vô 
minh’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do hân hoan, ghê sợ về sự không hứng 
thú’ là lực của sự ghê sợ. ‘Do sơ thiền, ghê sợ về các pháp ngăn che’ là 
lực của sự ghê sợ. ...(như trên)... ‘Do Đạo A-la-hán, ghê sợ về toàn bộ 
phiền não’ là lực của sự ghê sợ. Điều này là lực của sự ghê sợ.  

Lực của sự phân biệt rõ là gì? ‘Do sự thoát ly, (hành giả) phân biệt 
rõ về ước muốn trong các dục’ là lực của sự phân biệt rõ. ‘Do không 
sân độc, phân biệt rõ về sự sân độc’ là lực của sự phân biệt rõ. ‘Do 
nghĩ tưởng về ánh sáng, phân biệt rõ về sự lờ đờ buồn ngủ’ là lực của 
sự phân biệt rõ. ‘Do không tản mạn, phân biệt rõ về sự phóng dật’ là 
lực của sự phân biệt rõ. ‘Do sự xác định pháp, phân biệt rõ về hoài 
nghi’ là lực của sự phân biệt rõ. ‘Do trí, phân biệt rõ về vô minh’ là 
lực của sự phân biệt rõ. ‘Do hân hoan, phân biệt rõ về sự không hứng 
thú’ là lực của sự phân biệt rõ. ‘Do sơ thiền, phân biệt rõ về các pháp 
ngăn che’ là lực của sự phân biệt rõ. ...(như trên)... ‘Do Đạo A-la-hán, 
phân biệt rõ về toàn bộ phiền não’ là lực của sự phân biệt rõ. Điều 
này là lực của sự phân biệt rõ.  

Lực của sự tu tập là gì? ‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, (hành giả) tu tập sự thoát ly’ là lực của sự tu tập. ‘Trong khi dứt 
bỏ sân độc, tu tập sự không sân độc’ là lực của sự tu tập. ‘Trong khi 
dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, tu tập sự nghĩ tưởng về ánh sáng’ là lực 
của sự tu tập. ‘Trong khi dứt bỏ phóng dật, tu tập sự không tản mạn’ 
là lực của sự tu tập. ‘Trong khi dứt bỏ hoài nghi, tu tập sự xác định 
pháp’ là lực của sự tu tập. ‘Trong khi dứt bỏ vô minh, tu tập trí’ là lực 
của sự tu tập. ‘Trong khi dứt bỏ sự không hứng thú, tu tập sự hân 
hoan’ là lực của sự tu tập. ‘Trong khi dứt bỏ các pháp ngăn che, tu 
tập sơ thiền’ là lực của sự tu tập. ...(như trên)... ‘Trong khi dứt bỏ 
toàn bộ phiền não, tu tập Đạo A-la-hán’ là lực của sự tu tập. Điều này 
là lực của sự tu tập.  
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Katamaṃ anavajjabalaṃ? Kāmacchandassa pahīnattā nekkham-
me natthi kiñci vajjanti anavajjabalaṃ, byāpādassa pahīnattā 
abyāpāde natthi kiñci vajjanti anavajjabalaṃ, thīnamiddhassa 
pahīnattā ālokasaññāya natthi kiñci vajjanti anavajjabalaṃ, 
uddhaccassa pahīnattā avikkhepe natthi kiñci vajjanti 
anavajjabalaṃ, vicikicchāya pahīnattā dhammavavatthāne natthi 
kiñci vajjanti anavajjabalaṃ, avijjāya pahīnattā ñāṇe natthi kiñci 
vajjanti anavajjabalaṃ, aratiyā pahīnattā pāmojje natthi kiñci 
vajjanti anavajjabalaṃ, nīvaraṇānaṃ pahīnattā paṭhamajjhāne 
natthi kiñci vajjanti anavajjabalaṃ, —pe— sabbakilesānaṃ pahīnattā 
arahattamagge natthi kiñci vajjanti anavajjabalaṃ, idaṃ 
anavajjabalaṃ.  

 
 
 

Katamaṃ saṅgahabalaṃ? Kāmacchandaṃ pajahanto nekkham-
mavasena cittaṃ saṅgaṇhātīti saṅgahabalaṃ, byāpādaṃ pajahanto 
abyāpādavasena cittaṃ saṅgaṇhātīti saṅgahabalaṃ, thīnamiddhaṃ 
pajahanto ālokasaññāvasena cittaṃ saṅgaṇhātīti saṅgahabalaṃ,      
—pe— sabbakilese pajahanto arahattatamaggavasena cittaṃ 
saṅgaṇhātīti saṅgahabalaṃ, idaṃ saṅgahabalaṃ.   

 
 
 
 

Katamaṃ khantibalaṃ? Kāmacchandassa pahīnattā 
nekkhammaṃ khamatīti khantibalaṃ, byāpādassa pahīnattā 
abyāpādo khamatīti khantibalaṃ, thīnamiddhassa pahīnattā 
ālokasaññā khamatīti khantibalaṃ, uddhaccassa pahīnattā 
avikkhepo khamatīti khantibalaṃ, vicikicchāya pahīnattā 
dhammavavatthānaṃ khamatīti khantibalaṃ, avijjāya pahīnattā 
ñāṇaṃ khamatīti khantibalaṃ, aratiyā pahīnattā pāmojjaṃ 
khamatīti khantibalaṃ, nīvaraṇānaṃ pahīnattā paṭhamaṃ jhānaṃ 
khamatīti khantibalaṃ, —pe— sabbakilesānaṃ pahīnattā 
arahattamaggo khamatīti khantibalaṃ, idaṃ khantibalaṃ.  

 
 
 
 

Katamaṃ paññattibalaṃ? Kāmacchandaṃ pajahanto 
nekkhammavasena cittaṃ paññāpetīti paññattibalaṃ, byāpādaṃ 
pajahanto abyāpādavasena cittaṃ paññāpetīti paññattibalaṃ, 
thīnamiddhaṃ pajahanto ālokasaññāvasena cittaṃ paññāpetīti 
paññattibalaṃ —pe— sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena 
cittaṃ paññāpetīti paññattibalaṃ, idaṃ paññattibalaṃ.  
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Lực của sự không sai trái là gì? ‘Do trạng thái dứt bỏ ước muốn 
trong các dục, không có gì sai trái ở sự thoát ly’ là lực của sự không 
sai trái. ‘Do trạng thái dứt bỏ sân độc, không có gì sai trái ở sự không 
sân độc’ là lực của sự không sai trái. ‘Do trạng thái dứt bỏ sự lờ đờ 
buồn ngủ, không có gì sai trái ở sự nghĩ tưởng về ánh sáng’ là lực của 
sự không sai trái. ‘Do trạng thái dứt bỏ phóng dật, không có gì sai 
trái ở sự không tản mạn’ là lực của sự không sai trái. ‘Do trạng thái 
dứt bỏ hoài nghi, không có gì sai trái ở sự xác định pháp’ là lực của sự 
không sai trái. ‘Do trạng thái dứt bỏ vô minh, không có gì sai trái ở 
trí’ là lực của sự không sai trái. ‘Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng 
thú, không có gì sai trái ở sự hân hoan’ là lực của sự không sai trái. 
‘Do trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn che, không có gì sai trái ở sơ 
thiền’ là lực của sự không sai trái. ...(như trên)... ‘Do trạng thái dứt 
bỏ toàn bộ phiền não, không có gì sai trái ở Đạo A-la-hán’ là lực của 
sự không sai trái. Điều này là lực của sự không sai trái. 

Lực của sự củng cố là gì? ‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) củng cố lại tâm’ là 
lực của sự củng cố. ‘Trong khi dứt bỏ sân độc bằng sự không sân độc 
(hành giả) củng cố lại tâm’ là lực của sự củng cố. ‘Trong khi dứt bỏ sự 
lờ đờ buồn ngủ bằng sự nghĩ tưởng về ánh sáng (hành giả) củng cố 
lại tâm’ là lực của sự củng cố. ...(như trên)... ‘Trong khi dứt bỏ toàn 
bộ phiền não bằng Đạo A-la-hán (hành giả) củng cố lại tâm’ là lực 
của sự củng cố. Điều này là lực của sự củng cố.   

Lực của sự nhẫn nại là gì? ‘Do trạng thái dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, (hành giả) chấp nhận sự thoát ly’ là lực của sự nhẫn nại. ‘Do 
trạng thái dứt bỏ sân độc, chấp nhận sự không sân độc’ là lực của sự 
nhẫn nại. ‘Do trạng thái dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, chấp nhận sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng’ là lực của sự nhẫn nại. ‘Do trạng thái dứt bỏ 
phóng dật, chấp nhận sự không tản mạn’ là lực của sự nhẫn nại. ‘Do 
trạng thái dứt bỏ hoài nghi, chấp nhận sự xác định pháp’ là lực của 
sự nhẫn nại. ‘Do trạng thái dứt bỏ vô minh, chấp nhận trí’ là lực của 
sự nhẫn nại. ‘Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng thú, chấp nhận hân 
hoan’ là lực của sự nhẫn nại. ‘Do trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn 
che, chấp nhận sơ thiền’ là lực của sự nhẫn nại. ...(như trên)... ‘Do 
trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não, chấp nhận Đạo A-la-hán’ là lực 
của sự nhẫn nại. Điều này là lực của sự nhẫn nại.    

Lực của sự chuẩn bị là gì? ‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) chuẩn bị tâm’ là lực 
của sự chuẩn bị. ‘Trong khi dứt bỏ sân độc, nhờ vào tác động của sự 
không sân độc (hành giả) chuẩn bị tâm’ là lực của sự chuẩn bị. 
‘Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, nhờ vào tác động của sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng (hành giả) chuẩn bị tâm’ là lực của sự chuẩn bị. 
...(như trên)... ‘Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ vào tác động 
của Đạo A-la-hán (hành giả) chuẩn bị tâm’ là lực của sự chuẩn bị. 
Điều này là lực của sự chuẩn bị.   
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Katamaṃ nijjhattibalaṃ? Kāmacchandaṃ pajahanto 
nekkhammavasena cittaṃ nijjhāpetīti nijjhattibalaṃ, byāpādaṃ 
pajahanto abyāpādavasena cittaṃ nijjhāpetīti nijjhattibalaṃ, 
thīnamiddhaṃ pajahanto ālokasaññāvasena cittaṃ nijjhāpetīti 
nijjhattibalaṃ —pe— sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena 
cittaṃ nijjhāpetīti nijjhattibalaṃ, idaṃ nijjhattibalaṃ.  

 
 
 

Katamaṃ issariyabalaṃ? Kāmacchandaṃ pajahanto 
nekkhammavasena cittaṃ vasaṃ vattetīti issariyabalaṃ, byāpādaṃ 
pajahanto abyāpādavasena cittaṃ vasaṃ vattetīti issariyabalaṃ, 
thīnamiddhaṃ pajahanto ālokasaññāvasena cittaṃ vasaṃ vattetīti 
issariyabalaṃ, —pe— sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena 
cittaṃ vasaṃ vattetīti issariyabalaṃ, idaṃ issariyalabaṃ.  

 
 
 
 

Katamaṃ adhiṭṭhānabalaṃ? Kāmacchandaṃ pajahanto 
nekkhammavasena cittaṃ adhiṭṭhātīti adhiṭṭhānabalaṃ, byāpādaṃ 
pajahanto abyāpādavasena cittaṃ adhiṭṭhātīti adhiṭṭhānabalaṃ, 
thīnamiddhaṃ pajahanto ālokasaññāvasena cittaṃ adhiṭṭhātīti 
adhiṭṭhānabalaṃ, —pe— sabba kilese pajahanto arahattamagga-
vasena cittaṃ adhiṭṭhātīti adhiṭṭhānabalaṃ, idaṃ adhiṭṭhānabalaṃ.  

 
 
 
 

Katamaṃ samathabalaṃ? Nekkhammavasena cittassa ekaggatā 
avikkhepo samathabalaṃ, abyāpādavasena cittassa ekaggatā 
avikkhepo samathabalaṃ, ālokasaññāvasena cittassa ekaggatā 
avikkhepo samathabalaṃ, —pe— paṭinissaggānupassī assāsavasena 
cittassa ekaggatā avikkhepo samathabalaṃ, paṭinissaggānupassī 
passāsavasena cittassa ekaggatā avikkhepo samathabalaṃ. 

 
 
 
 

Samathabalanti kenaṭṭhena samathabalaṃ? Paṭhamena 
jhānena nīvaraṇe na kampatīti samathabalaṃ, dutiyena jhānena 
vitakkavicāre na kampatīti samathabalaṃ, tatiyena jhānena pītiyā  
na kampatīti samathabalaṃ, catutthena jhānena sukhadukkhe        
na kampatīti samathabalaṃ,  
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Lực của sự thuyết phục là gì? ‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) khiến tâm được 
thuyết phục’ là lực của sự thuyết phục. ‘Trong khi dứt bỏ sân độc, 
nhờ vào tác động của sự không sân độc (hành giả) khiến tâm được 
thuyết phục’ là lực của sự thuyết phục. ‘Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ 
buồn ngủ, nhờ vào tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng (hành 
giả) khiến tâm được thuyết phục’ là lực của sự thuyết phục. ...(như 
trên)... ‘Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ vào tác động của 
Đạo A-la-hán (hành giả) khiến tâm được thuyết phục’ là lực của sự 
thuyết phục. Điều này là lực của sự thuyết phục. 

Lực của sự thống lãnh là gì? ‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) chuyển tâm 
thành ưu thế’ là lực của sự thống lãnh. ‘Trong khi dứt bỏ sân độc, 
nhờ vào tác động của sự không sân độc (hành giả) chuyển tâm thành 
ưu thế’ là lực của sự thống lãnh. ‘Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, 
nhờ vào tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng (hành giả) chuyển 
tâm thành ưu thế’ là lực của sự thống lãnh. ...(như trên)... ‘Trong khi 
dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ vào tác động của Đạo A-la-hán (hành 
giả) chuyển tâm thành ưu thế’ là lực của sự thống lãnh. Điều này là 
lực của sự thống lãnh. 

Lực của sự khẳng định là gì? ‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) khẳng định tâm’ 
là lực của sự khẳng định. ‘Trong khi dứt bỏ sân độc, nhờ vào tác động 
của sự không sân độc (hành giả) khẳng định tâm’ là lực của sự khẳng 
định. ‘Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, nhờ vào tác động của sự 
nghĩ tưởng về ánh sáng (hành giả) khẳng định tâm’ là lực của sự 
khẳng định. ...(như trên)... ‘Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ 
vào tác động của Đạo A-la-hán (hành giả) khẳng định tâm’ là lực của 
sự khẳng định. Điều này là lực của sự khẳng định. 

Lực của chỉ tịnh là gì? Do tác động của sự thoát ly, trạng thái 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động 
của sự không sân độc, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của 
tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. 
...(như trên)... Có sự quán xét về từ bỏ, do tác động của hơi thở vào, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Có 
sự quán xét về từ bỏ, do tác động của hơi thở ra, trạng thái chuyên 
nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh.  

Lực của chỉ tịnh: Lực của chỉ tịnh với ý nghĩa gì? ‘Nhờ vào sơ 
thiền, (hành giả) không rung động đối với các pháp ngăn che’ là lực 
của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào nhị thiền, (hành giả) không rung động đối với 
tầm và tứ’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào tam thiền, (hành giả) không 
rung động đối với hỷ’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào tứ thiền, (hành 
giả) không rung động đối với lạc và khổ’ là lực của chỉ tịnh.  
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Ākāsānañcāyatanasamāpattiyā        rūpasaññāya paṭighasaññāya 
nānattasaññāya na kampatīti samathabalaṃ, viññāṇañcāyatana-
samāpattiyā ākāsānañcāyatanasaññāya na kampatīti samathabalaṃ 
ākiñcaññāyatanasamāpattiyā viññāṇañcāyatanasaññāya na 
kampatīti samathabalaṃ, nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā 
ākiñcaññāyatanasaññāya na kampatīti samathabalaṃ, uddhacce ca 
uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca na kampati na calati na 
vedhatīti samathabalaṃ, idaṃ samathabalaṃ.  

 
 
 
 

Katamaṃ vipassanābalaṃ? Aniccānupassanā vipassanābalaṃ    
—pe— paṭinissaggānupassanā vipassanābalaṃ, rūpe aniccānupas-
sanā vipassanābalaṃ, rūpe dukkhānupassanā vipassanābalaṃ         
—pe— rūpe paṭinissaggānupassanā vipassanābalaṃ, vedanāya         
—pe— saññāya —pe— saṅkhāresu —pe— viññāṇe —pe— 
cakkhusmiṃ —pe— jarāmaraṇe aniccānupassanā vipassanābalaṃ, 
jarāmaraṇe dukkhānupassanā vipassanābalaṃ paṭinissaggānupas-
sanā vipassanābalaṃ. 

 
 
 

Vipassanābalanti kenaṭṭhena vipassanābalaṃ? 
Aniccānupassanāya niccasaññāya na kampatīti vipassanābalaṃ, 
dukkhānupassanāya sukhasaññāya na kampatīti vipassanābalaṃ, 
anattānupassanāya attasaññāya na kampatīti vipassanābalaṃ, 
nibbidānupassanāya nandiyā na kampatīti vipassanābalaṃ, 
virāgānupassanāya rūpe na kampatīti vipassanābalaṃ, 
nirodhānupassanāya samudaye na kampatīti vipassanābalaṃ, 
paṭinissaggānupassanāya ādāne na kampatīti vipassanābalaṃ, 
avijjāya ca avijjāsahagatakilese ca khandhe ca na kampati                 
na calati na vedhatīti vipassanābalaṃ, idaṃ vipassanābalaṃ.  

 
 
 
 

Katamāni dasa sekhabalāni, dasa asekhabalāni? Sammādiṭṭhiṃ 
sikkhatīti sekhabalaṃ, tattha sikkhitattā asekhabalaṃ; 
sammāsaṅkappaṃ sikkhatīti sekhabalaṃ tattha sikkhitattā 
asekhabalaṃ, sammāvācaṃ —pe— sammākammantaṃ —pe— 
sammā-ājīvaṃ —pe— sammāvāyāmaṃ —pe— sammāsatiṃ —pe— 
sammāsamādhiṃ —pe— sammāñāṇaṃ —pe— sammāvimuttiṃ 
sikkhatīti sekhabalaṃ, tattha sikkhitattā asekhabalaṃ, imāni dasa 
sekhabalāni, dasa asekhabalāni.  
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‘Nhờ vào sự chứng đạt không vô biên xứ, (hành giả) không rung 
động đối với sự nghĩ tưởng về sắc, đối với sự nghĩ tưởng về bất bình, 
đối với sự nghĩ tưởng về sự khác biệt’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào sự 
chứng đạt thức vô biên xứ, (hành giả) không rung động đối với sự 
nghĩ tưởng về không vô biên xứ’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào sự 
chứng đạt vô sở hữu xứ, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ 
tưởng về thức vô biên xứ’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào sự chứng đạt 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, (hành giả) không rung động đối với sự 
nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ’ là lực của chỉ tịnh. ‘(Hành giả) không 
rung động không lay động không chao động đối với các sự phóng 
dật, đối với các phiền não đi cùng với phóng dật, và đối với các uẩn’ 
là lực của chỉ tịnh. Đây là lực của chỉ tịnh. 

 
Lực của minh sát là gì? Sự quán xét về vô thường là lực của minh 

sát. ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ là lực của minh sát. Sự quán 
xét về vô thường ở sắc là lực của minh sát. Sự quán xét về khổ não ở 
sắc là lực của minh sát. ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở sắc là 
lực của minh sát. Sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các 
hành ... ở thức ... ở mắt ... ở lão tử là lực của minh sát. Sự quán xét về 
khổ não ở lão tử là lực của minh sát. ...(như trên)... Sự quán xét về từ 
bỏ ở lão tử là lực của minh sát.  

 
Lực của minh sát: Lực của minh sát với ý nghĩa gì? ‘Do quán 

xét về vô thường, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng 
về thường’ là lực của minh sát. ‘Do quán xét về khổ não, không rung 
động đối với sự nghĩ tưởng về lạc’ là lực của minh sát. ‘Do quán xét 
về vô ngã, không rung động đối với sự nghĩ tưởng về ngã’ là lực của 
minh sát. ‘Do quán xét về nhàm chán, không rung động đối với sự 
nghĩ tưởng về vui thích’ là lực của minh sát. ‘Do quán xét về ly tham 
ái, không rung động đối với sự nghĩ tưởng về tham ái’ là lực của 
minh sát. ‘Do quán xét về diệt tận, không rung động đối với sự nghĩ 
tưởng về nhân sanh khởi’ là lực của minh sát. ‘Do quán xét về từ bỏ, 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về nắm giữ’ là lực của minh 
sát. ‘không rung động không chuyển động không chao động đối với 
vô minh, đối với các phiền não đi cùng với vô minh, và đối với các 
uẩn’ là lực của minh sát. Đây là lực của minh sát. 

 
Mười lực của bậc Hữu Học, mười lực của bậc Vô Học là gì? 

‘(Hành giả) học tập chánh kiến’ là lực của bậc Hữu Học. ‘Do trạng 
thái đã học tập xong ở điều ấy’ là lực của bậc Vô Học. ‘(Hành giả) học 
tập chánh tư duy’ là lực của bậc Hữu Học. ‘Do trạng thái đã học tập 
xong ở điều ấy’ là lực của bậc Vô Học. ‘(Hành giả) học tập chánh ngữ 
... chánh nghiệp ... chánh mạng ... chánh tinh tấn ... chánh niệm ... 
chánh định ... chánh trí ... chánh giải thoát’ là lực của bậc Hữu Học. 
‘Do trạng thái đã học tập xong ở điều ấy’ là lực của bậc Vô Học. Đây 
là mười lực của bậc Hữu Học, mười lực của bậc Vô Học.  



Paṭisambhidāmaggo II             Yuganaddhavagga - Balakathā 

Katamāni dasa khīṇāsavabalāni? Idha khīṇāsavassa bhikkhuno 
aniccato sabbe saṅkhārā yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhā 
honti. Yampi khīṇāsavassa bhikkhuno aniccato sabbe saṅkhārā 
yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhā honti, idampi khīṇāsavassa 
bhikkhuno balaṃ hoti, yaṃ balaṃ āgamma khīṇāsavo bhikkhu 
āsavānaṃ khayaṃ paṭijānāti ‘khīṇā me āsavā’ti.  

 
 
 

Puna ca paraṃ khīṇāsavassa bhikkhuno aṅgārakāsūpamā kāmā’ 
yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhā honti. Yampi khīṇāsavassa 
bhikkhuno aṅgārakāsūpamā kāmā yathābhūtaṃ sammappaññāya 
sudiṭṭhā honti, idampi khīṇāsavassa bhikkhuno balaṃ hoti, yaṃ 
balaṃ āgamma khīṇāsavo bhikkhu āsavānaṃ khayaṃ paṭijānāti 
‘khīṇā me āsavā’ti.  

 
 

Puna ca paraṃ khīṇāsavassa bhikkhuno vivekaninnaṃ cittaṃ 
hoti vivekapoṇaṃ vivekapabbhāraṃ vivekaṭṭhaṃ nekkhammā-
bhirataṃ byantībhūtaṃ sabbaso āsavaṭṭhāniyehi dhammehi, yampi 
khīṇāsavassa bhikkhuno vivekaninnaṃ cittaṃ hoti vivekapoṇaṃ 
vivekapabbhāraṃ vivekaṭṭhaṃ nekkhammābhirataṃ byantībhūtaṃ 
sabbaso āsavaṭṭhāniyehi dhammehi, idampi khīṇāsavassa 
bhikkhuno balaṃ hoti, yaṃ balaṃ āgamma khīṇāsavo bhikkhu 
āsavānaṃ khayaṃ paṭijānāti ‘khīṇā me āsavā’ti.  

 
 
 

Puna ca paraṃ khīṇāsavassa bhikkhuno cattāro satipaṭṭhānā 
bhāvitā honti subhāvitā. Yampi khīṇāsavassa bhikkhuno cattāro 
satipaṭṭhānā bhāvitā honti subhāvitā, idampi khīṇāsavassa 
bhikkhuno balaṃ hoti, yaṃ balaṃ āgamma khīṇāsavo bhikkhu 
āsavānaṃ khayaṃ paṭijānāti ‘khīṇā me āsavā’ti.  

 
 
 

Puna ca paraṃ khīṇāsavassa bhikkhuno cattāro sammappadhānā 
bhāvitā honti subhāvitā —pe— cattāro iddhipādā bhāvitā honti 
subhāvitā —pe— pañcindriyāni bhāvitā honti subhāvitāni —pe— 
pañca balāni bhāvitāni honti subhāvitāni —pe— satta bojjhaṅgā 
bhāvitā honti subhāvitā —pe— ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvito hoti 
subhāvito, yampi khīṇāsavassa bhikkhuno aṭṭhaṅgiko bhāvito hoti 
subhāvito, idampi khīṇāsavassa bhikkhuno balaṃ hoti, yaṃ balaṃ 
āgamma khīṇāsavo bhikkhu āsavānaṃ khayaṃ paṭijānāti ‘khīṇā me 
āsavā’ti. Imāni dasa khīṇāsavabalāni.  
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Mười lực của bậc Lậu Tận là gì? Ở đây, đối với vị tỳ khưu là bậc 
Lậu Tận, tất cả các hành là vô thường được thấy rõ đúng theo thực 
thể nhờ vào sự nhận biết đúng đắn. Sự việc đối với vị tỳ khưu là bậc 
Lậu Tận, tất cả các hành là vô thường được thấy rõ đúng theo thực 
thể nhờ vào sự nhận biết đúng đắn; điều này cũng là lực của vị tỳ 
khưu là bậc Lậu Tận. Sau khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu 
Tận nhận biết sự đoạn tận của các lậu hoặc rằng: ‘Các lậu hoặc của ta 
đã cạn kiệt.’ 
 

Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, các dục tợ như hố 
than cháy đỏ được thấy rõ đúng theo thực thể nhờ vào sự nhận biết 
đúng đắn. Sự việc đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, các dục tợ như 
hố than cháy đỏ được thấy rõ đúng theo thực thể nhờ vào sự nhận 
biết đúng đắn; điều này cũng là lực của vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận. 
Sau khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận nhận biết sự đoạn 
tận của các lậu hoặc rằng: ‘Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.’  

 
Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, tâm là thuận theo sự 

viễn ly, là xuôi theo sự viễn ly, là nghiêng theo sự viễn ly, là tồn tại ở 
sự viễn ly, là hứng thú với sự thoát ly, là được hoàn toàn chấm dứt 
đối với các pháp đưa đến lậu hoặc. Sự việc đối với vị tỳ khưu là bậc 
Lậu Tận, tâm là thuận theo sự viễn ly, là xuôi theo sự viễn ly, là 
nghiêng theo sự viễn ly, là tồn tại ở sự viễn ly, là hứng thú với sự 
thoát ly, là được hoàn toàn chấm dứt đối với các pháp đưa đến lậu 
hoặc; điều này cũng là lực của vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận. Sau khi đạt 
đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận nhận biết sự đoạn tận của các 
lậu hoặc rằng: ‘Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.’ 

 
Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, bốn sự thiết lập niệm 

là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. Sự việc đối với vị tỳ khưu 
là bậc Lậu Tận, bốn sự thiết lập niệm là đã được tu tập, là đã được tu 
tập tốt đẹp; điều này cũng là lực của vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận. Sau 
khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận nhận biết sự đoạn tận 
của các lậu hoặc rằng: ‘Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.’ 

 
Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, bốn chánh cần là đã 

được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... bốn nền tảng của thần 
thông là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... năm quyền 
là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... năm lực là đã 
được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... bảy chi phần đưa đến 
giác ngộ là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... Thánh 
Đạo tám chi phần là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. Sự việc 
đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, Thánh Đạo tám chi phần là đã 
được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp; điều này cũng là lực của vị tỳ 
khưu là bậc Lậu Tận. Sau khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu 
Tận nhận biết sự đoạn tận của các lậu hoặc rằng: ‘Các lậu hoặc của ta 
đã cạn kiệt.’ Đây là mười lực của bậc Lậu Tận.  



Paṭisambhidāmaggo II             Yuganaddhavagga - Balakathā 

Katamāni dasa iddhibalāni? Adhiṭṭhānā iddhi, vikubbanā iddhi, 
manomayā iddhi, ñāṇavipphārā iddhi, samādhivipphārā iddhi, ariyā 
iddhi, kammavipākajā iddhi, puññavato iddhi, vijjāmayā iddhi, 
tattha tattha sammā payogappaccayā ijjhanaṭṭhena iddhi. Imāni 
dasa iddhibalāni.  

 
 

Katamāni dasa tathāgatabalāni? Idha tathāgato ṭhānañca ṭhānato 
aṭṭhānañca aṭṭhānato yathābhūtaṃ pajānāti, yampi tathāgato 
ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato yathābhūtaṃ pajānāti, 
idampi tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti. Yaṃ balaṃ āgamma 
tathāgato āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu sīhanādaṃ nadati, 
brahmacakkaṃ pavatteti.  

 
 

Puna ca paraṃ tathāgato atītānāgatapaccuppannānaṃ 
kammasamādānānaṃ ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ 
pajānāti, yampi tathāgato atītānāgatapaccuppannānaṃ 
kammasamādānānaṃ ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ 
pajānāti, idampi tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti, yaṃ balaṃ 
āgamma tathāgato āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu sīhanādaṃ 
nadati, brahmacakkaṃ pavatteti. 

 
 

Puna ca paraṃ tathāgato sabbatthagāminiṃ paṭipadaṃ 
yathābhūtaṃ pajānāti, yampi tathāgato sabbatthagāminiṃ 
paṭipadaṃ1 yathābhūtaṃ pajānāti, idampi tathāgatassa 
tathāgatabalaṃ hoti, yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṃ 
ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu sīhanādaṃ nadati, brahmacakkaṃ 
pavatteti.  

 
 

Puna ca paraṃ tathāgato anekadhātunānādhātulokaṃ 
yathābhūtaṃ pajānāti, yampi tathāgato anekadhatunānādhātulokaṃ 
yathābhūtaṃ pajānāti, idampi tathāgatassa —pe— brahmacakkaṃ 
pavatteti.  

 
 

Puna ca paraṃ tathāgato sattānaṃ nānādhimuttikataṃ 
yathābhūtaṃ pajānāti, yampi tathāgato sattānaṃ 
nānādhimuttikataṃ yathābhūtaṃ pajānāti, idampi tathāgatassa      
—pe— brahmacakkaṃ pavatteti.  

                                                   
1 sabbatthagāminipaṭipadaṃ - Syā. 
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Mười lực của thần thông là gì? Thần thông do chú nguyện, thần 
thông do biến hóa, thần thông do ý tạo thành, thần thông do sự can 
thiệp của trí, thần thông do sự can thiệp của định, thần thông thuộc 
về bậc Thánh, thần thông sanh lên do kết quả của nghiệp, thần thông 
của người có phước báu, thần thông do sự hiểu biết, thần thông với ý 
nghĩa thành công do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo trường hợp; 
đây là mười lực của thần thông.  

 

Mười lực của đức Như Lai là gì? Ở đây, đức Như Lai nhận biết 
đúng theo thực thể về điều hợp lý là hợp lý và điều phi lý là phi lý. Sự 
việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể về điều hợp lý là hợp 
lý và điều phi lý là phi lý, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như 
Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai công bố về tư thế tối thượng, 
rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội chúng, chuyển vận Pháp Luân tối 
thượng. 

 
Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể kết quả các 

sự thọ nhận về nghiệp ở thời quá khứ hiện tại vị lai tùy theo sự kiện, 
tùy theo chủng tử. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể 
kết quả các sự thọ nhận về nghiệp ở thời quá khứ hiện tại vị lai tùy 
theo sự kiện, tùy theo chủng tử, điều này cũng là Như Lai lực của đức 
Như Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai công bố về tư thế tối 
thượng, rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội chúng, chuyển vận Pháp 
Luân tối thượng. 

 
 
Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể sự thực hành 

đưa đến tất cả các cõi tái sanh. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng 
theo thực thể sự thực hành đưa đến tất cả các cõi tái sanh, điều này 
cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như 
Lai công bố về tư thế tối thượng, rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội 
chúng, chuyển vận Pháp Luân tối thượng.  

 
 
Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể thế giới có vô 

số bản chất và có các bản chất khác biệt. Sự việc đức Như Lai nhận 
biết đúng theo thực thể thế giới có vô số bản chất và có các bản chất 
khác biệt, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(như 
trên)... chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 

 
 
Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể về khuynh 

hướng khác biệt của các chúng sanh. Sự việc đức Như Lai nhận biết 
đúng theo thực thể về khuynh hướng khác biệt của các chúng sanh, 
điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(như trên)... chuyển 
vận Pháp Luân tối thượng.  



Paṭisambhidāmaggo II             Yuganaddhavagga - Balakathā 

Puna ca paraṃ tathāgato parasattānaṃ parapuggalānaṃ 
indriyaparopariyattaṃ yathābhūtaṃ pajānāti, yampi tathāgato 
parasattānaṃ parapuggalānaṃ indriyaparopariyattaṃ yathābhūtaṃ 
pajānāti, idampi tathāgatassa —pe— brahmacakkaṃ pavatteti.  

 
 
 

Puna ca paraṃ tathāgato jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ 
saṃkilesaṃ vodānaṃ vuṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ pajānāti, yampi 
tathāgato jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ saṅkilesaṃ 
vosānaṃ vuṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ pajānāti idampi tathāgatassa       
—pe— brahmacakkaṃ pavatteti.  

 
 

Puna ca paraṃ tathāgato anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ 
anussarati, seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo —pe— iti sākāraṃ 
sa-uddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati, yampi 
tathāgato anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati, seyyathīdaṃ 
ekampi jātiṃ dvepi jātiyo —pe— idampi tathāgatassa —pe— 
brahmacakkaṃ pavatteti.  

 
 

Puna ca paraṃ tathāgato dibbena cakkhunā visuddhena 
atikkantamānusakena satte passati cavamāne uppajjamāne —pe— 
yampi tathāgato dibbena cakkhunā visuddhena atikkanta-
mānusakena satte passati cavamāne uppajjamāne —pe— idampi 
tathāgatassa —pe— brahmacakkaṃ pavatteti.  

 
 

Puna ca paraṃ tathāgato āsavānaṃ khayā anāsavaṃ 
cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā 
sacchikatvā upasampajja viharati, yampi tathāgato āsavānaṃ khayā 
anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ 
abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati, idampi tathāgatassa 
tathāgatabalaṃ hoti, yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṃ 
ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu sīhanādaṃ nadati, brahmacakkaṃ 
pavatteti. Imāni dasa tathāgatabalāni.  

 
 
 

Kenaṭṭhena saddhābalaṃ, kenaṭṭhena viriyabalaṃ, kenaṭṭhena 
satibalaṃ, kenaṭṭhena samādhibalaṃ, kenaṭṭhena paññābalaṃ, 
kenaṭṭhena hiribalaṃ, kenaṭṭhena ottappabalaṃ, kenaṭṭhena 
paṭisaṅkhānabalaṃ, —pe— kenaṭṭhena tathāgatabalaṃ?  
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Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể khả năng về 
các quyền của các chúng sanh khác, của các cá nhân khác. Sự việc 
đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể khả năng về các quyền của 
các chúng sanh khác, của các cá nhân khác, điều này cũng là Như Lai 
lực của đức Như Lai. ...(như trên)... chuyển vận Pháp Luân tối 
thượng.  

 

Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể về phiền 
não, sự thanh lọc, sự thoát ra của thiền, của giải thoát, của định, và 
của sự chứng đạt. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể 
về phiền não, sự thanh lọc, sự thoát ra của thiền, của giải thoát, của 
định, và của sự chứng đạt, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như 
Lai. ...(như trên)... chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 

 

Hơn nữa, đức Như Lai nhớ về nhiều kiếp sống trước như là một 
lần sanh, hai lần sanh ...(như trên)...; như thế Ngài nhớ lại nhiều 
kiếp sống trước với các nét cá biệt và đại cương. Sự việc đức Như Lai 
nhớ về nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh 
...(như trên)... điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(như 
trên)... chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 

 

Hơn nữa, đức Như Lai, bằng thiên nhãn thuần tịnh vượt trội loài 
người, nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại ...(như 
trên)... Sự việc đức Như Lai, bằng thiên nhãn thuần tịnh vượt trội 
loài người, nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại ...(như 
trên)... điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(như trên)... 
chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 

 

Hơn nữa, đức Như Lai, do sự đoạn tận của các lậu hoặc ngay 
trong kiếp hiện tại, sau khi tác chứng sự không còn lậu hoặc, sự giải 
thoát của ý, sự giải thoát của tuệ bằng thắng trí của tự thân, đã thể 
nhập và an trú. Sự việc đức Như Lai, do sự đoạn tận của các lậu hoặc 
ngay trong kiếp hiện tại, sau khi tác chứng sự không còn lậu hoặc, sự 
giải thoát của ý, sự giải thoát của tuệ bằng thắng trí của tự thân, đã 
thể nhập và an trú, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. 
Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai công bố về tư thế tối thượng, 
rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội chúng, chuyển vận Pháp Luân tối 
thượng. 

 

Tín lực với ý nghĩa gì? Tấn lực với ý nghĩa gì? Niệm lực với ý 
nghĩa gì? Định lực với ý nghĩa gì? Tuệ lực với ý nghĩa gì? Lực của sự 
hổ thẹn (tội lỗi) với ý nghĩa gì? Lực của sự ghê sợ (tội lỗi) với ý nghĩa 
gì? Lực của sự phân biệt rõ với ý nghĩa gì? ...(như trên)... Lực của đức 
Như Lai với ý nghĩa gì?  



Paṭisambhidāmaggo II             Yuganaddhavagga - Balakathā 

Assaddhiye akampiyaṭṭhena saddhābalaṃ, kosajje 
akampiyaṭṭhena viriyabalaṃ, pamāde akampiyaṭhena satibalaṃ, 
uddhacce akampiyaṭṭhena samādhibalaṃ, avijjāya akampiyaṭṭhena 
paññābalaṃ, hirīyati pāpake akusale dhammeti hiribalaṃ,   
ottappati pāpake akusale dhammeti ottappabalaṃ, ñāṇena kilese 
paṭisaṅkhātīti paṭisaṅkhānabalaṃ, tattha jātā dhammā ekarasā 
hontīti bhāvanābalaṃ tattha natthi kiñci vajjanti anavajjabalaṃ, 
tena cittaṃ saṅgaṇhātīti saṅgahabalaṃ, taṃ khamatīti1 
khantibalaṃ, tena cittaṃ paññāpetīti paññattibalaṃ tena cittaṃ 
nijjhāpetīti nijjhāttibalaṃ, tena cittaṃ vasaṃ vattetīti issariya-
balaṃ, tena cittaṃ adhiṭṭhātīti adhiṭṭhānabalaṃ, tena cittaṃ 
ekagganti samathabalaṃ, tattha jāte dhamme anupassatīti 
vipassanābalaṃ, tattha sikkhatīti sekhabalaṃ, tattha sikkhitattā 
asekhabalaṃ, tena āsavā khīṇāti khīṇāsavabalaṃ, tassa ijjhatīti 
iddhibalaṃ, appameyyaṭṭhena tathāgatabalanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Balakathā samattā. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 taṃ tassa khamatīti - tāyi PTS; tassa khamatīti- Sī. 
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Với ý nghĩa của sự không dao động ở sự không có đức tin là tín 
lực. Với ý nghĩa của sự không dao động ở sự biếng nhác là tấn lực. 
Với ý nghĩa của sự không dao động ở sự buông lung là niệm lực. Với 
ý nghĩa của sự không dao động ở sự phóng dật là định lực. Với ý 
nghĩa của sự không dao động ở vô minh. là tuệ lực. ‘Hổ thẹn về các 
ác bất thiện pháp’ là lực của sự hổ thẹn (tội lỗi). ‘Ghê sợ về các ác bất 
thiện pháp’ là lực của sự ghê sợ (tội lỗi). ‘Phân biệt rõ các phiền não 
bằng trí’ là lực của sự phân biệt rõ. ‘Các pháp sanh lên trong trường 
hợp ấy là có nhất vị’ là lực của sự tu tập. ‘Không có gì sai trái ở điều 
ấy’ là lực của sự không sai trái. ‘Do điều ấy, (hành giả) củng cố lại 
tâm’ là lực của sự củng cố. ‘(Hành giả) chấp nhận điều ấy’ là lực của 
sự nhẫn nại. ‘Do điều ấy, (hành giả) chuẩn bị tâm’ là lực của sự 
chuẩn bị. ‘Do điều ấy, (hành giả) khiến tâm được thuyết phục’ là lực 
của sự thuyết phục. ‘Do điều ấy, (hành giả) chuyển tâm thành ưu thế’ 
là lực của sự thống lãnh. ‘Do điều ấy, (hành giả) khẳng định tâm’ là 
lực của sự khẳng định. ‘Do điều ấy, tâm được chuyên nhất’ là lực của 
chỉ tịnh. ‘(Hành giả) quán xét các pháp sanh lên trong trường hợp ấy’ 
là lực của minh sát. ‘(Hành giả) học tập ở điều ấy’ là lực của bậc Hữu 
Học. ‘Do trạng thái đã học tập xong ở điều ấy’ là lực của bậc Vô Học. 
‘Do điều ấy, các lậu hoặc được cạn kiệt’ là lực của bậc Lậu Tận. ‘Được 
thành công cho vị ấy’ là lực của thần thông. Với ý nghĩa vô lượng là 
lực của đức Như Lai.  

 
Phần Giảng về Lực được đầy đủ. 

 
--ooOoo-- 

 
 
 




