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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 
 

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG  
Việt dịch: HUYỀN THANH 
 
Khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thời soi thấy 

năm Uẩn đều trống rỗng mà vượt qua tất cả ách khổ đau 
Này Xá Lợi Tử! Hình chất chẳng khác trống rỗng, trống rỗng chẳng khác hình 

chất. Hình chất tức là trống rỗng, trống rỗng tức là hình chất. Cảm giác, tri giác, hoạt 
động tâm ý, nhận thức cũng đều như vậy 

Xá Lợi Tử! Tướng trống rỗng của các Pháp vốn chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ 
bẩn chẳng trong sạch, chẳng tăng thêm chẳng giảm bớt 

Chính vì thế cho nên trong Trống rỗng không có hình chất, không có: cảm giác, 
tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức. Không có: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có: 
hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc va chạm, pháp cảnh. Không có giới của 
mắt cho đến không có giới nhận thức của ý. Không có Vô Minh cũng không có chấm 
dứt Vô Minh cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết. Không có: 
khổ não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thoát khỏi 
khổ não. Không có Trí cũng không có đắc 

Nhờ không có sở đắc cho nên bậc Giác Hữu Tình y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa 
mà tâm không có trở ngại. Do không có trở ngại nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo 
mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Chư Phật ba đời y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa 
nên đắc được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác  

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Thần Chú to lớn, là bài Chú sáng tỏ to lớn, là 
bài Chú không có gì cao hơn, là bài Chú không có gì sánh bằng cho nên nói Bát Nhã 
Ba La Mật Đa Chú 

Liền nói Chú là: 
“Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tăng Sá Ha” 
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