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*** 

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Dịch âm Hán Việt 
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu 

kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc 

bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị 

sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. 

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu 

bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, 

tưởng, hành thức. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc, thanh 

hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô 

minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. 

Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề 

tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại 

cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh 

Niết bàn. 



Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la 

Tam miệu Tam bồ đề. 

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, 

thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, 

chân thật bất hư.  

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: 

Yết Đế Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát 

Bà Ha. 

*** 

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa - Dịch nghĩa Việt  
Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát 

Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt 

qua mọi khổ đau ách nạn. 

Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì 

sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức 

cũng đều như thế. 

Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng 

diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. 

Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng 

hành thức. 

Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, 

hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý 

thức giới. 

Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh. Không có 

già chết, mà cũng không có hết già chết. 



Không có khổ, tập, diệt, đạo. 

Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc. 

Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không 

còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ 

hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết 

Bàn. 

Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc quả 

vô thượng, chánh đẳng chánh giác. 

Cho nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là 

đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các 

khổ não, chân thật không hư dối. 

Cho nên khi nói đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là phải nói câu 

chú: 

Yết Đế Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát 

Bà Ha. 

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, 

Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha 
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