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Kính gửi: Chư Tôn đức, chư vị Đạo hữu, Thân hữu 

 

 

Kính thưa Quý vị, 

 

Đäi Täng Kinh tiếng Việt là một þớc mơ, cüng là một nhu cæu cçp thiết cûa mọi ngþời 

Phêt tử Việt Nam. Với sự nỗ lực góp sức cûa rçt nhiều ngþời trong những nëm qua, 

chúng ta thực sự đã cò đþợc những bþớc tiến đáng kể hþớng đến việc xây dựng thành 

tựu một Đäi Täng Kinh Tiếng Việt. 

 

Tuy nhiên, thực träng hiện nay là tçt câ những cá nhân, tổ chức tham gia vào công 

trình này đều hoät động một cách riêng lẻ, không có sự phối hợp cùng nhau để có thể 

täo thành một sức mänh têp thể, cüng nhþ chþa cò một phþơng thức tổ chức hệ thống 

và khoa học nhìm thực hiện tốt công việc. Do cách làm đò nên ngay câ những ngþời có 

tâm huyết cüng không thể ním chíc là hiện nay công trình đã thực hiện đþợc đến mức 

nào. Chîng hän, không ai trong chúng ta có thể biết đþợc đã cò bao nhiêu bộ kinh, 

quyển kinh đþợc Việt dðch, còn läi bao nhiêu bộ kinh, quyển kinh chþa đþợc Việt dðch, 

và trong số đò thì những bộ kinh, quyển kinh nào nên đþợc chuyển dðch trþớc v.v... Hơn 

thế nữa, trong khi còn rçt nhiều bân kinh chþa đþợc Việt dðch, thì läi có một số bân 

kinh có quá nhiều ngþời dðch và trong đò cüng cò lím khác biệt, khiến ngþời đọc nhiều 

lúc phâi bối rối không biết phâi chọn đọc bân dðch nào...  

 

Tÿ thực träng đò, trong thời gian qua chúng tôi đã hết sức nỗ lực để xây dựng một trang 

kinh điển với hy vọng có thể góp phæn nhó bé vào công trình Đäi Täng Kinh Tiếng Việt. 

Công việc chúng tôi đã, đang và sẽ làm bao gồm các bþớc cý thể nhþ sau: 

 

1. Bước thứ nhất: Thu thêp và hệ thống hóa toàn bộ Kinh điển Hán täng hiện cñn lþu 

giữ đþợc, để làm nền tâng cho việc chuyển dðch sang tiếng Việt. Do kinh điển Pali có số 

lþợng ít hơn và đã đþợc Hña thþợng Thích Minh Châu chuyển dðch hæu hết sang tiếng 

Việt, nên trọng tâm công việc hiện nay cæn hþớng vào kinh điển bìng Hán vën, vốn có 

khối lþợng vô cùng đồ sộ và trong đò cüng cò rçt nhiều bân kinh đã trở nên quen thuộc 

với truyền thống tu têp cûa Phêt giáo Việt Nam. 



2 

 

2. Bước thứ hai: Thu thêp và hệ thống hóa toàn bộ các bân Việt dðch Kinh điển hiện 

đã đþợc lþu hành, nhìm thống kê một cách chính xác, cý thể về số lþợng, tÿ đò mới có 

thể xác đðnh đþợc khối lþợng công việc còn läi để hoàn tçt Đäi Täng Kinh Tiếng Việt. 

Ngoài ra, việc thu thêp và trình bày một cách hệ thống các bân Việt dðch đã lþu hành 

cüng là công việc vô cùng quan trọng để giúp ngþời Phêt tử có thể dễ dàng tiếp cên với 

những bân kinh vën đã đþợc Việt dðch. 

 

3. Bước thứ ba: Dựa theo kết quâ cò đþợc tÿ hai bþớc đã thực hiện trþớc, xác đðnh rõ 

ràng những kinh vën còn chþa dðch, cüng nhþ xem xét chọn lựa xác đðnh những kinh 

vën nào nên tiếp týc chuyển dðch trþớc. Đối với những bân kinh vën cò quá nhiều bân 

dðch, sẽ tiến hành việc so sánh đối chiếu nhìm chọn ra những bân dðch hay hơn, chính 

xác hơn để lþu hành. 

 

Sau khi xác đðnh các bþớc thực hiện nhþ trên, chúng tôi đã tiến hành công việc cý thể 

và đät đþợc một vài kết quâ nhþ sau: 

 

1. Về bước thứ nhất: Chúng tôi đã xây dựng đþợc một trang kinh điển, thu thêp và 

trình bày toàn bộ kinh điển Hán täng täi đåy:  

http://rongmotamhon.net/mainpage/kinh-dien-han-1-0.html 

 

Chúng tôi đã thu thêp nguồn dữ liệu chính cûa bân Đäi Chánh täng tÿ trang web chính 

thức cûa CBETA, nhþng ngoài ra cüng kết nối câ với Càn Long täng và Vïnh Läc Bíc 

täng để phýc vý nhu cæu tham khâo, đối chiếu giữa các bân kinh khác nhau trong các 

täng kinh này. Toàn bộ dữ liệu PDF trình bày Càn Long täng và Vïnh Läc Bíc täng đã 

đþợc chúng tôi xử lý để có thể hiển thð song song với các bân kinh thuộc Đäi Chánh täng. 

Bìng cách này, những ngþời dðch kinh hoặc đọc kinh khi cæn có thể cùng lúc mở ra các 

bân kinh khác nhau để đối chiếu hết sức thuên lợi. 

 

Chúng tôi cüng kết nối thành công toàn bộ dữ liệu Đäi Chánh täng với Đäi tÿ điển Hán 

Việt để giúp ngþời dðch kinh hoặc đọc kinh có thể tra khâo bçt kỳ tÿ ngữ nào trong kinh 

vën chî bìng một cú bçm chuột. Với sự hỗ trợ cûa công nghệ, chúng tôi cüng giúp ngþời 

xem có thể đối chiếu song song các dữ liệu khác nhau, chîng hän nhþ cò thể cùng lúc 

xem bân Hán vën và chú åm, bân Hán vën và Việt dðch, hoặc xem đối chiếu cùng lúc 2 

bân Việt dðch... Ngoài ra, với sự hệ thống toàn bộ dữ liệu kinh vën, chúng tôi cüng cho 

phép ngþời dùng có thể truy tìm một câu kinh hay một cým tÿ chữ Hán trong toàn bộ 

17.396 quyển kinh Hán vën hiện có. Điều này rçt thuên tiện cho việc kê cứu hoặc tra 

khâo nguồn gốc kinh vën. 

Kinh điển cüng đþợc trình bày phân loäi theo các Bộ khác nhau dựa theo Đäi Chánh 

täng, chîng hän nhþ toàn bộ kinh thuộc Bộ A-hàm có thể xem ở đåy: 

http://rongmotamhon.net/mainpage/kinh-dien-han-1-aham.html    

 

http://rongmotamhon.net/mainpage/kinh-dien-han-1-0.html
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2. Về bước thứ hai: Chúng tôi đã xây dựng đþợc một trang Kinh điển Việt dðch và thu 

thêp, trình bày hơn 2.000 quyển kinh đã đþợc Việt dðch täi đåy: 

http://rongmotamhon.net/mainpage/kinh-dien-xem-1-0.html 

Số lþợng các bân Việt dðch này vén đang đþợc chúng tôi cêp nhêt mỗi ngày trong suốt 

thời gian tiến hành dự án. Với mýc đích thống kê, chúng tôi đã lêp trình để website 

hiển thð chính xác số lþợng kinh điển trong Hán täng kèm theo số lþợng kinh điển đã 

đþợc Việt dðch. Nhþ vêy, chî cæn nhìn vào trang Kinh điển này thì ngþời xem có thể biết 

ngay đþợc số lþợng Kinh điển đã dðch và chþa dðch. Ngoài ra, việc tìm kiếm các bân 

kinh theo tên kinh, tên ngþời dðch hoặc kinh số cüng đều có thể thực hiện hết sức dễ 

dàng. Đåy chính là nền tâng để chuèn bð cho bþớc thứ ba, nghïa là sau khi hoàn tçt 

đþợc việc thu thêp tçt câ các bân Việt dðch kinh điển đang lþu hành. 

Với những kết quâ nhþ trên cüng nhþ những gì dự kiến sẽ làm trong thời gian tới, 

chúng tôi hy vọng sẽ có thể täo ra đþợc những nền tâng chuèn bð cæn thiết và thuên lợi 

để các vð thiện tri thức, các vð dðch giâ... có thể sử dýng trong quá trình thực hiện Đäi 

Täng Kinh Tiếng Việt. Nhờ đò mà niềm mơ þớc cûa tçt câ Phêt tử Việt Nam mới có thể 

sớm thành hiện thực. 

  

Kính thưa Quý vị, 

Đåy là một công việc lớn lao cæn đến sự góp sức cûa tçt câ những ngþời Phêt tử Việt 

Nam. Với khâ nëng hän hẹp và tri thức kém cói, chúng tôi thực sự không dám nghï là 

mình có thể đû sức cáng đáng, đâm đþơng công việc này. Tuy nhiên, với tâm nguyện cố 

gíng hết sức mình để đþa những lời däy cûa Đức Thế Tôn đến với tçt câ mọi ngþời, 

chúng tôi đã không ngäi tài hèn sức mọn, liều lïnh dçn bþớc vào một công việc có thể 

nòi là vþợt quá sức mình. Vì thế, nay chúng tôi xin gửi bức tåm thþ này, tha thiết kêu 

gọi và mong mói sự góp sức cûa tçt câ Chþ Tôn đức, chþ vð Đäo hữu, Thân hữu gæn xa, 

vì một công việc mang đến lợi läc cho muôn ngþời mà hoan hỷ góp sức cùng chúng tôi để 

có thể sớm ngày thành tựu. 

 

Chúng tôi rất mong được sự góp sức của tất cả quý vị qua hai phần việc cụ thể 

như sau: 

 

1. Kính mời Quý vð ghé xem và thîng thín góp ý cùng chúng tôi về phþơng thức trình 

bày cüng nhþ bçt kỳ sáng kiến hoàn thiện nào. Chúng tôi sẽ líng nghe và cố gíng trong 

khâ nëng cûa mình để hoàn thiện trang Kinh điển này sao cho có thể đáp ứng đþợc nhu 

cæu học hói, tu têp cûa tçt câ mọi ngþời. Về nội dung, Quý vð có thể giúp sức bìng cách 

gửi cho chúng tôi đþờng link những Kinh điển nào đã đþợc Việt dðch mà quý vð nhên 

thçy là chúng tôi chþa thu thêp đþợc. Bìng cách đò, Quý vð đã gòp phæn rçt lớn trong 

việc giúp cho số lþợng Kinh điển Việt dðch trên trang này sớm đþợc đæy đû. 

Mời Quý vð ghé xem täi đåy: http://rongmotamhon.net/mainpage/kinh-dien-xem-1-

0.html 

Mọi ý kiến góp ý xin quý vð gửi về đða chî: nguyenminh@rongmotamhon.net 

http://rongmotamhon.net/mainpage/kinh-dien-xem-1-0.html
http://rongmotamhon.net/mainpage/kinh-dien-xem-1-0.html
mailto:nguyenminh@rongmotamhon.net
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2. Kính xin Quý vð hoan hỷ quâng bá và giới thiệu trang Kinh điển này đến với những 

ngþời thân hoặc bè bän cûa mình. Chúng tôi hoàn toàn không có bçt kỳ mýc đích thu 

lợi nhuên nào tÿ việc làm này, nhþng chúng tôi hết sức mong mói những lời däy cûa 

Đức Thế Tôn có thể thông qua đåy mà ngày càng đến đþợc với nhiều ngþời hơn nữa. 

Ngoài ra, khi có nhiều ngþời ghé xem, chíc chín chúng tôi cüng sẽ nhên đþợc nhiều ý 

kiến đòng gòp hơn, nhờ đò mới có thể sớm xây dựng đþợc một trang Kinh điển thực sự 

hoàn chînh. 

 

Kính thưa Quý vị, 

 

Mặc dù mỗi chúng ta đều có thể bên rộn với rçt nhiều công việc hìng ngày, nhþng nếu 

Quý vð có thể dành ra đôi chút thời gian để góp sức cùng chúng tôi trong việc này, chíc 

chín đåy sẽ là phþơng cách tốt nhçt để vun bồi thiện nghiệp, bởi nhþ Đức Phêt có däy: 

"Trong tçt câ các sự bố thí thì bố thí Pháp là cao trổi hơn hết." Nguyện cho công việc 

này cûa tçt câ chúng ta sẽ mang lợi läc vô biên đến với tçt câ mọi ngþời. 

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát 

 

Trân trọng, 

Cư sĩ Nguyên Minh 

Nguyễn Minh Tiến 

http://rongmotamhon.net 

 

    

 


