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L©i Di HuÃn cûa ñÙc PH�T trÜ§c khi NhÆp Ni‰t Bàn 
ñÙc PhÆt Thích Ca nhÆp Ni‰t 

Bàn : "Hãy nÜÖng t¿a vào chính mình, 
t¿ xem mình là ng†n ÇuÓc soi ÇÜ©ng 
cho mình, là nÖi an trú cho mình, mà 
không cÀn m¶t nÖi an trú nào khác cä." 
(Kinh ñåi-bát Ni‰t-bàn ti‰ng Pa-li, 
Mahaparinibbana-sutta, DN 16, theo 
bän dÎch ti‰ng Pháp cûa André Migot, 
1957) 

"Này A-nan-Çà, hãy t¿ xem mình là 
m¶t hòn Çäo, m¶t nÖi an trú cho mình - 
không bÃt cÙ ai có th‹ làm nÖi an trú 
cho mình ÇÜ®c; hãy sÓng v§i ñåo Pháp 
(Dhamma), xem ñåo Pháp là m¶t hòn 
Çäo, m¶t nÖi an trú cho mình, không 
m¶t nÖi nào khác có th‹ thay cho nÖi Ãy 
ÇÜ®c." (Kinh ñåi-bát Ni‰t-bàn ti‰ng Pa-
li, Mahaparinibbana-sutta, DN16, theo 
bän dÎch ti‰ng Pháp cûa Jeanne Schut)  

Thông thÜ©ng nh»ng l©i di chúc 
cûa m¶t ngÜ©i - dù chÌ là m¶t ngÜ©i 
thÆt bình dÎ - khi cäm thÃy mình së 
không còn hiŒn h»u bao lâu n»a trên 
th‰ gian này, bao gi© cÛng thi‰t tha, 
nói lên nh»ng Ü§c v†ng chân thÆt 
nhÃt cûa mình, huÓng chi cûa ñÙc 
PhÆt, là m¶t ngÜ©i Çã chÓi bÕ cu¶c 
sÓng vÜÖng giä Ç‹ tìm cho con ngÜ©i 
m¶t lÓi thoát. Sau khi khám phá ra 
lÓi thoát Ãy và Çã gÀy d¿ng ÇÜ®c m¶t 
Tæng ñoàn l§n månh sau bÓn mÜÖi 
læm næm thuy‰t giäng, thì Ngài Çã 
lÜu låi cho các môn ÇŒ cûa mình - và 
cä cho chúng ta hôm nay - nh»ng l©i 
di huÃn nhÜ th‰ nào ? 

Khi ñÙc PhÆt Çã l§n tu°i và Çau 
y‰u, m¶t hôm ngÜ©i ÇŒ tº thân cÆn 
luôn ª bên cånh Ngài là A-nan-Çà 
hÕi Ngài nhÜ sau : "Sau khi NhÜ Lai 
tÎch diŒt thì Tæng ñoàn së phäi bÜ§c 
theo con ÇÜ©ng nào ? Xin NhÜ Lai cho 
bi‰t quy‰t ÇÎnh cûa NhÜ Lai ra sao ÇÓi 
v§i Tæng ñoàn ?" 

ñÙc PhÆt trä l©i nhÜ sau : "Này A-
nan-Çà, NhÜ Lai không còn sÓng lâu 
n»a. VØa l§n tu°i låi Çau y‰u, NhÜ Lai 
Çã Çi Ç‰n cuÓi con ÇÜ©ng cûa mình. 
NhÜ Lai nay chÌ là m¶t ngÜ©i già... Này 
A-nan-Çà, hãy nÜÖng t¿a vào chính 
mình, xem mình là ng†n ÇuÓc soi 
ÇÜ©ng cho mình và cÛng là nÖi an trú 
cho chính mình, không nên tìm m¶t nÖi 
nào khác cä [...] ñåo Pháp là ng†n 
ÇuÓc soi sáng và cÛng là nÖi an trú cho 
mình [...] Này A-nan-Çà, nh»ng ai ngay 
tØ hôm nay và cä vŠ sau này, tÙc là sau 
khi NhÜ Lai Çã hòa nhÆp vào ni‰t-bàn, 
bi‰t xem ñåo Pháp là ng†n ÇuÓc soi 
ÇÜ©ng cho mình và là nÖi an trú cho 
mình, không tìm m¶t nÖi an trú nào 
khác cä, së là nh»ng ÇŒ tº xÙng Çáng 
cûa ta, là nh»ng ngÜ©ì bi‰t gi» m¶t 
cung cách hành xº Çúng Ç¡n". (ñåi-
bát Ni‰t-bàn Kinh, Mahaparinibbana, 

DN.16, theo bän dÎch cûa André Migot, 
1892-1967, trong quy‹n Le Bouddha, Ãn 
bän Club français du Livre, 1957, 302 tr, 
Çoån trích dÅn tr.150). 

Ngoài ra trong ñåi-bát Ni‰t-bàn 
Kinh cÛng có m¶t câu nhÜ sau : 
"Th‰ nhÜng, này A-nan-Çà, ÇÓi v§i 
m¶t sÓ ÇŒ tº cûa ta thì š nghï sau 
Çây cÛng có th‹ hiŒn lên trong trí : 
"Nh»ng l©i giäng dåy này là nh»ng 
l©i sau cùng cûa vÎ ThÀy, sau này së 
không còn ai là ThÀy mình n»a." (š 
nói vÎ ThÀy không còn n»a, ai muÓn 
làm gì thì tùy š). Th‰ nhÜng không 
ÇÜ®c nghï nhÜ vÆy, này A-nan-Çà, 
bªi vì ta Çã tØng nói lên cho tÃt cä 
hi‹u r¢ng sau khi ta không còn n»a, 
thì ñåo Pháp (Dhamma) và Gi§i 
LuÆt (Vinaya) së thay ta làm ThÀy 
cho mình" (ñåi-bát Ni‰t-bàn Kinh/ 
Mahaparinibbana-sutta, DN.16, theo 
bän dÎch cûa Jeanne Schut). 

ThÆt h‰t sÙc rõ ràng là nh»ng câu 
trích dÅn trên Çây trong ñåi-bát Ni‰t-
bàn Kinh quä Çúng là nh»ng l©i di 
huÃn sau cùng và h‰t sÙc thi‰t tha 
cûa ñÙc PhÆt. Th‰ nhÜng các ÇŒ tº 
sau này có còn gi» Çúng nh»ng l©i di 
huÃn Ãy hay không ? ñåo Pháp 
(Dhamma) Çã ÇÜ®c bäo tÒn nhÜ th‰ 
nào ? Nh»ng khó khæn và trª ngåi 
nào Çã xäy Ç‰n cho Tæng ñoàn và 
nh»ng ÇiŠu kiŒn thuÆn l®i nào Çã góp 
phÀn vào viŒc bäo toàn và quäng bá 
Giáo HuÃn cûa ñÙc PhÆt ? Thêm vào 
Çó chúng ta cÛng có th‹ th¡c m¡c và 
t¿ hÕi r¢ng "tín ngÜ«ng PhÆt giáo" 
ngày nay là gì ? Các phÜÖng pháp tu 
tÆp cÛng nhÜ vô sÓ các h†c phái và 
tông phái thÆt Ça dång ngày nay có 
còn gi» ÇÜ®c s¿ trung th¿c ÇÓi v§i 
Giáo HuÃn cûa ñÙc PhÆt tØ hai mÜÖi 
læm th‰ k› trÜ§c hay không ? Mong 
r¢ng bài vi‰t này có th‹ giúp làm 
sáng tÕ phÀn nào các vÃn ÇŠ trên Çây. 

Sau khi ñÙc PhÆt nhÆp diŒt thì 
viŒc cÃp bách và gay go nhÃt cûa 
Tæng ñoàn là phäi hŒ thÓng hóa và 
bäo tÒn nh»ng l©i Giáo HuÃn cûa vÎ 
ThÀy nay không còn ª bên cånh 
mình n»a. K‰ Ç‰n là phäi ÇŠ cº m¶t 
vÎ ÇŒ tº, m¶t h¶i ÇÒng hay m¶t ûy 
ban nào Ç‹ lãnh Çåo và hÜ§ng dÅn 
Tæng ñoàn. ThÆt vÆy ñÙc PhÆt 
không lÜu låi m¶t l©i d¥n dò nào hÀu 
có th‹ giúp Tæng ñoàn giäi quy‰t các 
khó khæn trên Çây, mà chÌ cho bi‰t là 
các ÇŒ tº cûa Ngài - và cä chúng ta 
hôm nay - phäi t¿ làm ÇuÓc soi 
ÇÜ©ng cho mình và ñåo Pháp së thay 
Ngài làm ThÀy cho chính mình. 

Quy‰t ÇÎnh trên Çây thÆt h‰t sÙc 
bÃt ng© : ñÙc PhÆt không hŠ chÌ ÇÎnh 
m¶t ÇŒ tº hay m¶t nhóm ÇŒ tº lãnh 
Çåo nào thay Ngài cä, dù lúc Çó quây 
quÀn bên cånh Ngài thÆt ÇÀy Çû các 
ÇŒ tº uyên bác và uy tín nhÃt, nhÜ A-
nan-Çà, Ma-ha Ca-di‰p, A-na-luÆt, 
v.v.., chÌ thi‰u Xá-l®i-phÃt và Møc-
kiŠn-liên Çã tÎch diŒt tØ sáu tháng 
trÜ§c và chÌ cách nhau mÜ©i læm 
ngày. Quy‰t ÇÎnh trên Çây cûa ñÙc 
PhÆt rõ ràng Çã vÜ®t lên trên cung 
cách hành xº thÜ©ng tình trong các 
lãnh v¿c uy quyŠn, tín ngÜ«ng cÛng 
nhÜ các s¿ sinh hoåt xã h¶i khác. 

Quy‰t ÇÎnh cûa ñÙc PhÆt ch†n 
ñåo Pháp thay mình và khuyên các 
ÇŒ tº - và m‡i ngÜ©i trong chúng ta 
hôm nay - là phäi t¿ làm ÇuÓc soi 
ÇÜ©ng cho mình, quä là m¶t quy‰t 
ÇÎnh thÆt Ç¶c Çáo, nói lên s¿ tin 
tÜªng cûa Ngài ÇÓi v§i con ngÜ©i, 
không b¡t con ngÜ©i lúc nào cÛng 
phäi ngoan ngoãn và mãi mãi lŒ 
thu¶c vào mình. M‡i ngÜ©i phäi có 
b°n phÆn và trách nhiŒm ÇÓi v§i 
chính bän thân mình, phäi t¿ th¡p lên 
ng†n ÇuÓc Ç‹ giúp mình trông thÃy 
và bÜ§c theo Con ñÜ©ng mà Ngài Çã 
våch ra cho mình. Quy‰t ÇÎnh Çó Çã 
ÇÜa Ç‰n nh»ng k‰t quä nhÜ th‰ nào 
trên dòng lÎch sº phát tri‹n cûa PhÆt 
giáo sau hÖn hai mÜÖi læm th‰ k› ? 

Ch£ng phäi chúng ta hôm nay tuy 
là nh»ng kÈ mÒ côi, không còn trông 
thÃy vÎ ThÀy bên ngoài tâm thÙc 
mình n»a, th‰ nhÜng ñåo Pháp thì 
vÅn còn Çó, và n‰u nhìn vào ñåo 
Pháp và bÜ§c theo Con ñÜ©ng, thì 
tÃt chúng ta së trông thÃy hiŒn ra 
trong tâm trí mình bóng dáng cûa 
m¶t vÎ ThÀy Çi chân ÇÃt, hai tay ôm 
bình bát Çang bÜ§c Çi trÜ§c m¥t 
mình hay sao ? Ch£ng phäi vÎ ThÀy 
lúc nào cÛng là vÎ ThÀy cûa mình, 
không có ai làm trung gian cä, Con 
ñÜ©ng lúc nào cÛng là Con ñÜ©ng, 
không có m¶t khúc quanh nào cä, 
hòn Çäo lúc nào cÛng là cûa riêng 
mình, là nÖi an trú cho chính mình 
hay sao ? 

VÆy chúng ta hãy thº tìm hi‹u 
xem träi qua dòng lÎch sº thÆt dài cûa 
PhÆt giáo, nh»ng l©i di huÃn Çó cûa 
ñÙc PhÆt Çã ÇÜ®c tuân thû và gi» gìn 
nhÜ th‰ nào Ç‹ có th‹ ÇÜa Ç‰n nh»ng 
thành quä ngày nay ? Ng†n ÇuÓc Çã 
phäi vÜ®t qua bao nhiêu bão tÓ, 
thæng trÀm và thº thách hÀu tÒn tåi 
Ç‰n nay, và ñåo Pháp có còn gi» 
ÇÜ®c s¿ trung th¿c hay không ? 
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Ông bà ThÎ TrÜªng Villabé Çón Giao ThØa næm Bính Thân 7/2/2016 tåi chùa Khánh Anh Evry. 

Chúng ta hôm nay có còn bÜ§c Çi 
Çúng theo Con ñÜ©ng mà ñÙc PhÆt 
Çã våch ra hay không ? 

Kinh ñåi-bát Ni‰t-bàn 

ñåi-bát Ni‰t-bàn Kinh b¢ng ti‰ng 
Pa-li (Mahaparinibbana-sutta) trong 
TrÜ©ng B¶ Kinh (Digha Nikaya, DN) 
thu¶c Kinh Tång (Sutta Pitaka), ÇÜ®c 
xem là m¶t bän kinh nguyên thûy ghi 
chép nh»ng l©i thuy‰t giäng và d¥n 
bäo cûa ñÙc PhÆt, cÛng nhÜ các s¿ 
kiŒn và bi‰n cÓ xäy ra vào nh»ng 
ngày tháng sau cùng khi ñÙc PhÆt 
b¡t ÇÀu Çau y‰u, và nhÃt là Çã tÜ©ng 
thuÆt låi thÆt chi ti‰t nh»ng giây phút 
cuÓi cùng trÜ§c khi ñÙc PhÆt hòa 
nhÆp vào ñåi Bát Ni‰t-bàn. Trong 
kinh cÛng nêu lên nhiŠu mÄu ÇÓi 
thoåi thÆt chân tình và cäm Ç¶ng 
gi»a ñÙc PhÆt và ngÜ©i ÇŒ tº thân 
cÆn nhÃt cûa mình là A-nan-Çà. Do 
Çó bän kinh này thÆt chû y‰u hÀu 
giúp chúng ta tìm hi‹u nh»ng gì mà 
ñÙc PhÆt Çã gºi gÃm cho chúng ta 
hôm nay.  

Ngoài bän kinh trên cÛng còn m¶t 
bän kinh khác mang t¿a là ñåi ThØa 
ñåi-bát Ni‰t-bàn Kinh (Mahayana-
Mahanirvana-sutra), cÛng tÜ©ng thuÆt 
låi nh»ng næm tháng cuÓi cùng cûa 
ñÙc PhÆt, nhÜng låi ÇÜ®c trÜ§c tác 
b¢ng ti‰ng Phån và Çã ÇÜ®c ghép 
thêm m¶t sÓ các khái niŒm cæn bän 
cûa ñåi ThØa PhÆt giáo, nhÜ Bän th‹ 
cûa PhÆt (Tathagathagarbha/NhÜ Lai 
Tång) hay PhÆt Tính (Buddhata/Buddh-
svabhava). Kinh này còn cho bi‰t là 
sau khi hòa nhÆp vào ñåi-bát Ni‰t-
bàn thì PhÆt Tính së trª thành m¶t 
cái ngã to l§n (ñåi Ngã/大我/ti‰ng 
Phån là Mahamya). 

ñåi-bát Ni‰t-bàn Kinh b¢ng 
ti‰ng Phån này ÇÜ®c trÜ§c tác vào 
khoäng th‰ k› thÙ I sau Tây LÎch, tuy 
nhiên cÛng có giä thuy‰t cho r¢ng 
kinh này chÌ b¡t ÇÀu xuÃt hiŒn vào 
gi»a th‰ k› thÙ II. Theo væn phong 
và m¶t sÓ thuÆt ng» mang Ç¥c tính 
ÇÎa phÜÖng thì kinh này có th‹ Çã 
ÇÜ®c hình thành trong vùng Çông 
nam nÜ§c ƒn (ti‹u bang Andhra 
Pradesh ngày nay). Bän gÓc ti‰ng 
Phån Çã thÃt truyŠn, di tích còn lÜu 
låi Ç‰n nay chÌ là vài Çoån r©i råc tìm 
thÃy trong các hang Ç¶ng thu¶c vùng 
Trung Á (Afghanistan) và ª NhÆt Bän. 
Tóm låi là không nên nhÀm lÅn gi»a 
hai bän kinh ñåi-bát Ni‰t-bàn: m¶t 
b¢ng ti‰ng Pa-li trong Kinh Tång và 
m¶t b¢ng ti‰ng Hán dÎch tØ bän ti‰ng 
Phån Çã thÃt truyŠn. Các trích dÅn vŠ 
nh»ng l©i di huÃn cûa ñÙc PhÆt trong 
bài vi‰t này ÇŠu d¿a vào bän b¢ng 
ti‰ng Pali.  

Trong th©i gian tu h†c ª ƒn ñ¶ tØ 
næm 399 Ç‰n 412, nhà sÜ Trung QuÓc 
Pháp Hi‹n (337-422) Çã tình c© tìm 
thÃy m¶t bän kinh lå b¢ng ti‰ng Phån 
mang t¿a là ñåi ThØa ñåi-bát Ni‰t-
bàn Kinh tåi tÜ gia cûa m¶t cÜ sï tên 
là Kalasena ª Hoa ThÎ Thành 
(Pataliputra, ngày nay là Patna). Khi 
quay vŠ Trung QuÓc ông mang theo 
m¶t bän sao cûa kinh này và sau Çó 
cùng v§i m¶t nhà sÜ khác là Giác 
HiŠn (Buddhabhadra, 359-429, m¶t Çåi 
sÜ ngÜ©i ƒn) dÎch sang ti‰ng Hán næm 
". Bän dÎch này Çã gây ra ti‰ng vang 
và tåo nhiŠu änh hÜªng sâu ÇÆm ÇÓi 
v§i PhÆt giáo Trung QuÓc th©i bÃy 
gi©, dù r¢ng khái niŒm vŠ PhÆt Tính 
nêu lên trong kinh cÛng Çã ÇÜ®c m¶t 
cao tæng Trung QuÓc là ñåo Sinh 
(Dao Sheng, 355-434) nói Ç‰n và bình 
giäi tØ trÜ§c, nhÜng Çã bÎ m¶t sÓ các 
nhà sÜ lúc Çó Çä kích thÆm tŒ. ChÌ 
sau khi bän Hán dÎch cûa kinh ñåi 
ThØa ñåi-bát Ni‰t-bàn ÇÜ®c ph° bi‰n 
r¶ng rãi thì PhÆt giáo Trung QuÓc 
m§i b¡t ÇÀu quan tâm Ç‰n khái niŒm 
m§i mÈ này. 

Sau Çó và cÛng thÆt h‰t sÙc bÃt 
ng© là vào næm 421 tåi miŠn nam 
Trung QuÓc låi xuÃt hiŒn m¶t bän 
ti‰ng Hán khác cûa ñåi ThØa ñåi-bát 
Ni‰t-bàn Kinh do m¶t nhà sÜ ngÜ©i 
ƒn là Dharmaksema dÎch tØ m¶t bän 
gÓc ti‰ng Phån khác chép tay ÇÜ®c 
tìm thÃy ª Khotan (Hotan/Hòa ñiŠn), 
m¶t vÜÖng quÓc PhÆt giáo n¢m trên 
con ÇÜ©ng tÖ løa, ngày nay thu¶c 
tÌnh Tân CÜÖng (Xinjiang). Bän gÓc 
ti‰ng Phån này có nhiŠu chÜÖng m§i 
lå, khác v§i bän do nhà sÜ Pháp HiŠn 
mang vŠ Trung QuÓc trÜ§c Çây. ñÀu 
th‰ k› thÙ IX bän dÎch ti‰ng Hán m§i 
này låi ÇÜ®c dÎch sang ti‰ng Tây 

Tång, và gÀn Çây hÖn thì hai bän 
dÎch ti‰ng Anh cÛng Çã ÇÜ®c th¿c 
hiŒn d¿a vào bän gÓc ti‰ng Hán trên 
Çây: m¶t bän do m¶t ngÜ©i NhÆt là 
Koso Yamamoto dÎch (1973-1975, 
Ube, NhÆt Bän, gÒm 3 quy‹n) và m¶t 
bän do m¶t ngÜ©i MÏ là Mark Blum 
dÎch (2013, Berkeley, Hoa Kÿ, quy‹n 1). 
Ngoài ra m¶t trong sÓ các h†c giä 
PhÆt giáo l‡i låc nhÃt trong th©i kÿ 
cÆn Çåi cûa Pháp là Giáo SÜ André 
Bareau cÛng tØng quan tâm và 
nghiên cÙu vŠ các bi‰n cÓ xäy ra 
trong khoäng th©i gian trÜ§c khi ñÙc 
PhÆt tÎch diŒt Çã vi‰t thành m¶t tÆp 
chuyên luÆn mang t¿a "Nh»ng tháng 
cuÓi cùng cûa ñÙc PhÆt" (Les derniers 
mois du Bouddha). TÆp chuyên luÆn 
này gÒm hai quy‹n do trÜ©ng ViÍn 
ñông Bác C°/BEFEO Ãn hành, quy‹n 
1 næm 1970 và quy‹n 2 næm 1971. Dù 
Çã có nhiŠu bän dÎch sang ti‰ng Pháp 
cÛng nhÜ các ngôn ng» Tây PhÜÖng 
khác, th‰ nhÜng gÀn Çây hÖn låi có 
m¶t h†c giä khác là Môhan 
Wijayaratna cÛng Çã dÎch thêm m¶t 
bän ti‰ng Pháp cûa kinh ñåi-bát Ni‰t-
bàn Kinh b¢ng ti‰ng Pa-li, mang t¿a 
là "Cu¶c hành trình cuÓi cùng cûa ñÙc 
PhÆt" (Le dernier voyage du Bouddha, 
Lys, 1998). Sª dï nêu lên các chi ti‰t 
trên Çây là Ç‹ cho thÃy - ngoài tÀm 
quan tr†ng cûa nó - bän kinh này còn 
phän änh cä m¶t quá trình bi‰n Ç°i 
tiêu bi‹u qua th©i gian và không gian 
cûa m¶t bän kinh, nói lên tính cách 
"bi‰n dång" và "mª r¶ng" cûa kinh 
Çi‹n PhÆt giáo nói chung, cho thÃy 
m¶t s¿ "phân tán" và "lŒch låc" nào 
Çó ÇÓi v§i Giáo HuÃn nguyên thûy 
cûa ñÙc PhÆt. 

Quá trình bi‰n Ç°i cûa ñåi-bát 
Ni‰t-bàn Kinh trên      (xem ti‰p trang 7) 


