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BAN ẤN HÀNH: 
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Phát hành: 

Thích Nữ Quảng Trạm 

Ấn loát: 

Bạch Xuân Phẻ 

Trần Nguyễn Nhị Lâm 

Kỹ thuật: 

Trần Minh Triết 

Nguyễn Lê Trung Hiếu 

 

 

 

TÂM THƯ 
V/v: Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni, 

Kính thưa quý thiện hữu tri thức, cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần, 

 

Phật giáo đã truyền vào Việt Nam hai nghìn năm, nhưng qua bao thăng trầm lịch 

sử dưới nhiều triều đại, chính thể, việc phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển (từ tiếng 

Phạn hay Hán) sang tiếng Việt vẫn chưa được thực hiện một cách trọn vẹn và thống 

nhất. Trong khi đó, truyền bản Phạn-Hán thì tương đối đã được hoàn tất từ nhiều thế 

kỷ trước qua nhiều triều đại Trung Hoa; cho đến thế kỷ thứ 20, Đại Tạng Kinh bằng 

Hán văn lại được khởi sự biên tập, đối chiếu, hiệu chính và cước chú rất kỹ lưỡng, 

công phu dưới triều Đại Chánh (Taisho) thứ 11, vào năm 1922, với sự tham gia của 

trên 100 học giả Phật giáo hàng đầu tại Nhật Bản. Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ dùng 

Hán bản Đại Chánh Đại Tạng Kinh này làm để bản (bản đáy), và đặc biệt là có tham 

chiếu các truyền bản tiếng Phạn, Pali và Tây Tạng dưới sự chủ trì của nhị vị học giả 

tinh thông Phật học và Sử học là Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ và Giáo sư Trí Siêu Lê 

Mạnh Thát. 

Kế thừa sự nghiệp phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam (ĐTKVN), Hòa thượng 

Tuệ Sỹ—một trong 18 thành viên của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng (do Viện Tăng 

Thống GHPGVNTN chỉ định thành lập năm 1973), tiếp tục thực hiện công trình phiên 

dịch dang dở của Hội đồng; và với sự quán thông Tam Tạng Thánh Điển qua các 

truyền bản Phạn, Hán, Tây Tạng, đã nêu một tiêu chí chuẩn mực nhất có thể để thực 

hiện một Đại Tạng Kinh Việt Nam với tiếng Việt trong sáng, hàn lâm, góp phần phát 

triển phương tiện tuệ học cho tứ chúng đệ tử Phật đồng thời làm phong phú thêm cho 

kho tàng ngôn ngữ Việt. ĐTKVN bao gồm tất cả Thánh Điển Phật giáo được dịch 

sang tiếng Việt qua các thời kỳ lịch sử, bởi chư vị dịch giả các triều đại quá khứ, cùng 

với các dịch giả hiện tại và đương lai; do vậy, theo dự án của Hội Đồng Phiên Dịch 

Tam Tạng Lâm Thời (HĐPDTTLT, do Hòa thượng Tuệ Sỹ chủ xướng thành lập vào 

ngày 03 tháng 12 năm 2021), sẽ là một bộ Kinh đồ sộ ước chừng 200 tập khổ 6.5 x 9.5 

inches (16.5 x 24 cm). 

HĐPDTTLT với ba Ủy ban là UB Duyệt sách, UB Phiên dịch và UB Chứng 

nghĩa Chuyết văn, quy tụ một số ủy viên có trình độ chuyên môn về Phật học, Việt văn 

và cổ ngữ, dành hết tâm lực và thời gian để thực hiện công trình phiên dịch. 

HĐPDTTLT được sự toàn tâm yểm trợ của Hội Đồng Hoằng Pháp (do chư vị lãnh đạo 

các GHPGVNTN châu lục và quốc gia thành lập vào ngày 08 tháng 5 năm 2021), 

trong đó có Ban Bảo Trợ và Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam trực tiếp đảm 

nhận vận động tài chánh và tiến hành việc in ấn và phát hành ĐTKVN.  

Kính thưa chư liệt vị, 

Trong Kinh Duy-ma-cật, chương 13, phẩm Cúng Dường Pháp, có dạy: “Cúng 

dường Chánh Pháp là cúng dường tối thượng.” Chúng tôi tu học và hành đạo bao năm 

nay được góp phần nhỏ vào dự án vĩ đại do Hòa thượng Tuệ Sỹ chỉ đạo, với tâm 
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nguyện đền ơn Phật-Pháp-Tăng trong muôn một, với ước vọng được nhìn thấy 

ĐTKVN hình thành từng kinh, từng bộ trong những năm tháng sắp tới. Có thể nói đây 

quả là nhân duyên vô cùng thù thắng cho một đời người. 

Với tâm thành, chúng tôi xin tha thiết thỉnh cầu chư tôn Thiền đức Tăng Ni và 

Phật tử khắp nơi, vì tâm nguyện cúng dường Chánh Pháp, vì nguyện vọng được chứng 

kiến trong đời mình một bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt thật chuẩn mực, mang tầm vóc 

quốc tế, xứng đáng với chiều dài 2000 năm Phật giáo trên quê hương Việt Nam, hãy 

cùng đóng góp trí lực và tài lực cho công trình dài lâu này. 

Thay mặt Hội Ấn Hành ĐTKVN, chúng tôi thành kính thâm tạ chư tôn Thiền đức 

và quý Phật tử xa gần. Nguyện đem công đức cúng dường Chánh Pháp này hướng về 

khắp tất cả; kính chúc chư tôn Thiền đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ; và chúc 

nguyện chư thiện tín nam nữ cùng gia quyến vô lượng an khang, cát tường. 

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát – tác đại chứng minh. 

PL. 2566, ngày 01 tháng 6 năm 2022 

TM. Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam 

Hội trưởng  

 
Hòa thượng Thích Nguyên Siêu 

 
 

. 
 

* Chi phiếu cúng dường ấn hành, xin đề “Đại Tạng Kinh VN” và gửi về địa chỉ sau: 

 

Đại Tạng Kinh VN 

4333 30TH Street 

San Diego, CA 92104 – U.S.A 

(Chi phiếu xin ghi nơi phần Memo: ĐTKVN) 

 

* Quý vị ở Hoa Kỳ có thể chuyển tiền vào tài khoản Bank of America của Hội Ấn Hành ĐTKVN qua 2 cách: 

1) ZELLE vào địa chỉ email: daitangkinhvietnam@yahoo.com 

2) Chuyển tiền trực tiếp (transfer) vào tài khoản:  

Dai Tang Kinh VN 

Account #: 3251 5213 4392 

Routing #: 121000358 

Bank of America 

* Từ các nước ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể chuyển khoản (wire) theo địa chỉ và SWIFF code như sau: 

Vietnam Great Tripitaka Foundation 

SWIFT code: BOFAUS3N 

Bank of America, N.A. 

222 Broadway, New York, NY 10038 

 

* Hội sẽ gửi Phiếu Công Đức (Donation Receipt) đến quý vị sau khi nhận tịnh tài cúng dường; và các khoản 

cúng dường này đều có thể được khấu trừ thuế theo luật định. 
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