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[867c] Lại nữa, thiện nam! Nay ta sẽ nói, công đức trọ trì khế kinh 
thậm thâm. Nếu có chúng sinh nghe được kinh này đời đời không đọa trong 
bốn đường ác1, sinh ở chỗ nào cũng thường gặp Phật. 

Bồ-tát Ca-diếp bạch Đức Phật rằng: 

- Kinh này tên gì, phụng trì thế nào? 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Kinh này tên là Đại bát-nê-hoàn, đoạn đầu cũng thiện, đoạn giữa cũng 
thiện, đoạn cuối cũng thiện. Nghĩa thiện vị thiện, thuần một vị thiện. Bảo 
tạng kim cang nay Ta đã thuyết. Này thiện nam tử! Như Diêm-phù-đề có 
tám sông lớn đều chảy ra biển. Nước trong biển đó thật vô cùng tận. Đại-bát-
nê-hoàn cũng lại như vậy, diệt trừ phiền não, hàng phục chúng ma, xoay 
lưng sinh tử, xả bỏ hóa thân, nên gọi nê-hoàn. Hết thảy chư Phật là diệu 
pháp này, không gì cao bằng. Lại như thầy thuốc có pháp thuật hay, vi diệu 
bí mật, bao nhiêu phương thuốc đều ở ông ấy nên gọi đại y. Pháp tạng bí mật 
Như Lai đã thuyết cũng lại như vậy, chín bộ kinh điển nằm trong kinh này, 
cho nên gọi là Đại bát-nê-hoàn. Thí như mùa hạ cày ruộng gieo hạt thường 
nuôi hy vọng, khi thu hoặch xong mọi hy vọng ấy cũng đều chấm dứt. Hành 
giả cũng vậy, đối với các kinh tu tập thiền định thường có hy vọng, đến khi 
học được kinh này xong rồi mau thành giải thoát, siêu việt ba cõi. Lại nữa 
thiện nam! Như người bệnh nặng, trước uống đề hồ, rồi dần uống đến loại 
thuốc tám vị là loại tốt nhất trong tất cả thuốc. Chúng sinh cũng vậy, đối với 
giáo pháp bí mật của Phật có bệnh mê lầm, tạm dùng kinh điển Đại thừa giáo 
hóa, sau cùng mới nói pháp dược tám vị Đại bát-nê-hoàn. Tám vị đó là: 

                                           
1 Tứ thú 四趣 (S: Durgati): địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a-tu-la (ĐPB). 



thường trụ, tịch diệt, không già, không chết, thanh lương, hư thông, bất động, 
khoái lạc2. Tám vị này là Đại bát-nê-hoàn. Nếu có bồ-tát an trú ở nơi Đại bát-
nê-hoàn thì thường có thể ở khắp mọi nơi thị hiện nê-hoàn, vì thế gọi là Đại 
bát-nê-hoàn. Nếu có thiện nam muốn ở nơi pháp Đại bát-nê-hoàn mà bát-nê-
hoàn phải học như vầy: Như Lai thường trụ, Pháp, Tăng cũng vậy. Nếu có 
thiện nam hoặc người thiện nữ hành trì kinh Đại bát-nê-hoàn này thì đối Như 
Lai học pháp thường trụ. 

Bồ-tát Ca-diếp bạch với Phật rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn! Pháp thân Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Diệu 
pháp Ngài thuyết chẳng thể nghĩ bàn. Công đức chúng Tăng chẳng thể nghĩ 
bàn. Và kinh này cũng chẳng thể nghĩ bàn. Từ nay con sẽ vì mọi chúng sinh 
có tâm cang cường, diệt trừ vô minh, đêm dài sinh tử tối tăm cho họ. 
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2 Nguyên bản 常住法寂滅法不老不死清涼虛通不動快樂. Tham chiếu Bắc bản Kinh Đại Bát Niết-bàn, Đàm Vô 
Sấm dịch: thường, hằng, an, thanh lương, bất lão, bất tử, vô cấu, khoái lạc.  


