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BÁT NHÃ TÂM KINH 
 
  
 
Thánh Phật mẫu Bát nhã ba la mật đa tâm kinh. 
 
Kính lễ chư Phật, Bồ Tát! 
 
Tôi nghe như vầy, / một thời Đức Thế Tôn ở tại núi Linh Thứu, / 
nơi thành Vương Xá / cùng với chúng đại Tỳ kheo và chúng đại Bồ 
Tát đồng câu hội. 
 
Lúc bấy giờ, / Đức Thế Tôn nhập chánh định thậm thâm quang 
minh tuyên thuyết chánh pháp. /  Cũng ngay khi ấy, / Thánh Quán 
Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát hành thậm thâm bát nhã ba la mật đa, / 
quán thấy năm uẩn tự tánh cũng đều là không. 
 
Nương nơi oai thần Phật, / Tôn giả Xá Lợi Phất thưa hỏi Thánh 
Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: /  “Nếu có thiện nam tử nào / 
muốn hành thậm thâm bát nhã ba la mật đa  /  thì nên tu học như 
thế nào?” 
 
Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đáp lời Tôn giả Xá Lợi Phất 
rằng: /  “Xá Lợi Phất, /  nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân 
nào / muốn hành thậm thâm bát nhã ba la mật đa /  nên quán sát 
chân chánh hành tướng tự tánh năm uẩn cũng đều là không. / Sắc 
tức là không, / không tức là sắc, /  sắc chẳng khác không, / không 
chẳng khác sắc. / Tương tự thọ, tưởng, hành, thức, v.v… đều là 
không. 
 
Xá Lợi Phất, / tất cả pháp là không, / không tướng, / không sanh, 
/ không diệt, / không nhớp, / không sạch, / không thêm, / không 
bớt. 
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Xá Lợi Phất, / cho nên trong không / không có sắc, / không thọ, 
/ không tưởng, / không hành, / không thức, / không mắt, / không 
tai, / không mũi, / không lưỡi, / không thân, / không ý; / không sắc, 
/ không thanh, / không hương, / không vị, / không xúc, / không 
pháp, / không có nhãn giới, /  không ý giới, / cho đến cũng không 
có ý thức giới. / Không có vô minh, /  không có hết vô minh, 
/ không có già chết cho đến cũng không có hết già chết. /  Tương 
tự, / không khổ, tập, diệt, đạo, /  không trí, không đắc, cũng không 
có không sở đắc. /  Xá Lợi Phất, /  vì không sở đắc nên chư Bồ Tát 
an trú trong bát nhã ba la mật đa / tâm không ngăn ngại, /  không 
sợ hãi, /  xa lìa hẳn điên đảo mộng tưởng, /  đạt đến cứu cánh Niết 
Bàn. /  Chư Phật trong ba đời đều nương theo bát nhã ba la mật đa  
/ mà được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. / Do vậy nên 
biết bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, /  là thần chú cực sáng, /  
thần chú tối thượng, / thần chú bất đồng bực mà đồng bực, /  thần 
chú bạt trừ hết thảy khổ não, /  chân thật không hư dối. /  Ngài 
tuyên nói chú bát nhã ba la mật đa rằng: 
  

TAYATHA, /  GATE, GATE, /  PARAGATE, /  PARASAMGATE, /  
BODHI SVAHA. 
 

Xá Lợi Phất! /  Vị Bồ Tát Ma Ha Tát nên học thậm thâm bát nhã ba 
la mật đa như thế. 
 

Bấy giờ, / Đức Thế Tôn xuất định, /  tán thán Thánh Quán Tự Tại 
Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: /  “Lành thay! /  Lành thay!/  Này thiện nam 
tử, /  đúng thật như thế. /  Thiện nam tử, /  đúng thật như thế. /  
Các ông nên hành sâu bát nhã ba la mật đa như lời ông thuyết /  
khiến chư Phật cũng đều tùy hỷ.” 
 

Thế Tôn dạy thế xong, /  Tôn giả Xá Lợi Phất và Thánh Quán Tự Tại 
Bồ Tát Ma Ha Tát / cùng tất cả chúng hội Thiên, /  Nhân, /  Phi 
Nhân, /  Càn Thát Bà, v.v… /  thảy đều hoan hỷ, tín thọ phụng hành. 


