
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 

Bản Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 
 

 

Tóm Tắt  

Tâm kinh Tuệ Giác Qua Bờ 

Bản Dịch Thơ 

The Insight that Brings Us to the Other Shore 

Bản Tiếng Anh 

 

Tâm kinh Tuệ Giác Qua Bờ 
*** 

Bồ-tát Avalokiteśvara, trong khi quán chiếu sâu sắc với tuệ giác 

qua bờ, bỗng khám phá ra rằng tất cả năm uẩn đều trống rỗng, 

tất cả đều là cái không. Giác ngộ điều ấy xong, bồ-tát vượt qua 

được mọi khổ đau ách nạn. 



 

“Này Śāriputra, hình hài này chính là cái không và cái không 

cũng chính là hình hài này. Hình hài này không phải là một cái 

gì khác với cái không và cái không cũng không phải là một cái 

gì khác với hình hài này. Điều này cũng đúng với các cảm thọ, 

tri giác, tâm hành và nhận thức. 

“Này Śāriputra, tất cả mọi hiện tượng đều mang theo tướng 

không, không hiện tượng nào thực sự có sinh, có diệt, có có, có 

không, có dơ, có sạch, có thêm và có bớt. 

“Chính vì vậy mà trong cái không, năm uẩn là hình hài, cảm thọ, 

tri giác, tâm hành và nhận thức đều không có mặt như những 

thực tại riêng biệt. Mười tám lĩnh vực hiện tượng là sáu căn, sáu 

trần và sáu thức cũng đều không có mặt như những thực tại 

riêng biệt; mười hai khoen nhân duyên cùng sự chấm dứt của 

chúng, bốn đế là khổ, tập, diệt và đạo cũng không có mặt như 

những thực tại riêng biệt; tuệ giác và chứng đắc cũng đều như 

thế. 

“Vị bồ-tát khi thực tập phép quán tuệ giác qua bờ không thấy có 

gì cần được chứng đắc, nên không thấy còn có gì chướng ngại 

trong tâm. Và vì tâm không còn chướng ngại nên vị ấy vượt 

thắng được mọi sợ hãi, đập tan được mọi tri giác sai lầm và đạt 

được nirvāṇa tuyệt hảo. 

“Tất cả các Bụt trong quá khứ, hiện tại và vị lai nhờ nương vào 

phép thực tập tuệ giác qua bờ mà đạt tới chánh giác toàn vẹn. 

“Cho nên, này thầy Śāriputra, ai cũng cần biết rằng tuệ giác qua 

bờ là một linh chú lớn, là linh chú sáng nhất, là linh chú cao 



nhất, là linh chú không thể so sánh được. Đó là tuệ giác chân 

thực có khả năng diệt trừ tất cả mọi khổ nạn. Vì vậy ta nên đọc 

lên câu linh chú sau đây để tán dương tuệ giác qua bờ: 

“Gate, gate, pāragate, pārasamgate, bodhi, svaha!” 

 

Bản Dịch Thơ 
*** 

Avalokita 

Khi quán chiếu sâu sắc 

Với tuệ giác qua bờ, 

Bỗng khám phá ra rằng: 

Năm uẩn đều trống rỗng. 

Giác ngộ được điều đó, 

Bồ-tát vượt ra được 

Mọi khổ đau ách nạn. 

 

“Này Śāriputra, 

Hình hài này là không, 

Không là hình hài này; 

Hình hài chẳng khác không, 

Không chẳng khác hình hài. 

Điều này cũng đúng với 



Cảm thọ và tri giác, 

Tâm hành và nhận thức. 

 

“Này Śāriputra, 

Mọi hiện tượng đều không, 

Không sinh cũng không diệt, 

Không có cũng không không, 

Không dơ cũng không sạch, 

Không thêm cũng không bớt. 

 

“Cho nên trong cái không, 

Năm uẩn đều không thể 

Tự riêng mình có mặt. 

Mười tám loại hiện tượng 

Là sáu căn, sáu trần 

Và sáu thức cũng thế; 

 

Mười hai khoen nhân duyên 

Và sự chấm dứt chúng 

Cũng đều là như thế; 

 



Khổ, tập, diệt và đạo 

Tuệ giác và chứng đắc 

Cũng đều là như thế. 

 

“Khi một vị bồ-tát 

Nương tuệ giác qua bờ 

 

Không thấy có sở đắc 

Nên tâm hết chướng ngại. 

Vì tâm hết chướng ngại 

Nên không còn sợ hãi, 

Đập tan mọi vọng tưởng, 

Đạt niết-bàn tuyệt hảo. 

 

Chư Bụt trong ba đời 

Nương tuệ giác qua bờ 

Đều có thể thành tựu 

Quả chánh giác toàn vẹn. 

 

“Vậy nên phải biết rằng 

Phép tuệ giác qua bờ 



Là một linh chú lớn, 

Là linh chú sáng nhất, 

Là linh chú cao tột, 

Không có linh chú nào 

Có thể so sánh được. 

 

Là tuệ giác chân thực 

Có khả năng diệt trừ 

Tất cả mọi khổ nạn. 

 

Vậy ta hãy tuyên thuyết 

Câu linh chú qua bờ: 

“gate, Gate, 

Pāragate, 

Pārasamgate, 

Bodhi, Svaha!” 

 

The Insight that Brings Us to the Other Shore 

Bản Tiếng Anh 
*** 

Avalokiteshvara 



while practicing deeply with 

the Insight that Brings Us to the Other Shore, 

suddenly discovered that 

all of the five Skandhas are equally empty, 

and with this realisation 

he overcame all Illbeing. 

 

 

 

“Listen Shariputra, 

this Body itself is Emptiness 

and Emptiness itself is this Body. 

This Body is not other than Emptiness 

and Emptiness is not other than this Body. 

The same is true of Feelings, 

Perceptions, Mental Formations, 

and Consciousness. 

 

“Listen Sariputra, 

all phenomena bear the mark of Emptiness; 

their true nature is the nature of 



no Birth no Death, 

no Being no Nonbeing, 

no Defilement no Immaculacy, 

no Increasing no Decreasing. 

 

 

“That is why in Emptiness, 

Body, Feelings, Perceptions, 

Mental Formations and Consciousness 

are not separate self entities. 

 

The Eighteen Realms of Phenomena 

which are the six Sense Organs, 

the six Sense Objects, 

and the six Consciousnesses 

are also not separate self entities. 

 

The Twelve Links of Interdependent Arising 

and their Extinction 

are also not separate self entities. 

 



Illbeing, the Causes of Illbeing, 

the End of Illbeing, the Path, 

insight and attainment, 

are also not separate self entities. 

 

 

Whoever can see this 

no longer needs anything to attain. 

 

“Bodhisattvas who practice 

the Insight that Brings Us to the Other Shore 

see no more obstacles in their mind, 

and because there are no more 

obstacles in their mind, 

they can overcome all fear, 

destroy all wrong perceptions 

and realize Perfect Nirvana. 

 

“All Buddhas in the past, present and 

future by practicing 

the Insight that Brings Us to the Other Shore 



are all capable of attaining 

Authentic and Perfect Enlightenment. 

 

 

 

“Therefore Sariputra, 

it should be known that 

the Insight that Brings Us to the Other Shore 

is a Great Mantra, 

the most illuminating mantra, 

the highest mantra, 

a mantra beyond compare, 

the True Wisdom that has 

the power 

to put an end to all kind of 

suffering. 

Therefore let us proclaim 

a mantra to praise 

the Insight that Brings Us to the Other Shore: 

 

Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, 



Bodhi Svaha!” 
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