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Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật 

Đa  

 

Bồ Tát Quán Tự Tại 

Khi quán chiếu thâm sâu 

Bát Nhã Ba La Mật 

Tức diệu pháp trí độ 

Bỗng soi thấy năm uẩn 

Đều không có tự tánh 

Thực chứng điều ấy xong 

Ngài vượt thoát tất cả 

Mọi khổ đau ách nạn. (C) 

 

Nghe đây Xá Lợi Tử: 

Sắc chẳng khác gì không 

Không chẳng khác gì sắc 

Sắc chính thực là không 

Không chính thực là sắc 
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Còn lại bốn uẩn kia 

Cũng đều như vậy cả. (C) 

 

Xá Lợi Tử nghe đây: 

Thể mọi pháp đều không 

Không sinh cũng không diệt 

Không nhơ cũng không sạch 

Không thêm cũng không bớt 

Cho nên trong tánh không 

Không có sắc, thọ, tưởng 

Cũng không có hành thức 

Không có nhãn, nhĩ, tỷ 

Thiệt, thân, ý, sáu căn 

Không có sắc, thanh, hương 

Vị, xúc, pháp, sáu trần 

Không có mười tám giới 

Từ nhãn đến ý thức 

Không hề có vô minh 
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Không có hết vô minh 

Cho đến không lão tử 

Cũng không hết lão tử 

Không khổ tập diệt đạo 

Không trí cũng không đắc.(C) 

 

Vì không có sở đắc 

Nên khi vị Bồ Tát 

Nương diệu pháp Trí Độ 

Bát Nhã Ba La Mật 

Thì tâm không chướng ngại 

Vì tâm không chướng ngại 

Nên không có sợ hãi 

Xa lìa mọi mộng tưởng 

Xa lìa mọi điên đảo 

Đạt niết bàn tuyệt đối. (C)   

 

Chư Bụt trong ba đời 
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Y diệu pháp Trí Độ 

Bát Nhã Ba La Mật 

Nên đắc vô thượng giác 

Vậy nên phải biết rằng 

Bát Nhã Ba La Mật 

Là linh chú đại thần 

Là linh chú đại minh 

Là linh chú vô thượng 

Là linh chú tuyệt đỉnh 

Là chân lý bất vọng 

Có năng lực tiêu trừ 

Tất cả mọi khổ nạn 

Cho nên tôi muốn thuyết 

Câu thần chú trí độ 

Bát Nhã Ba La Mật 

Nói xong đức Bồ Tát 

Liền đọc thần chú rằng: 
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Gate 

Gate 

Paragate 

Parasamgate 

Bodhi Svaha. (CC) 

 


