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Chiều qua, ngày 25-9-2016 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế (15A, Lê 
Lợi, TP.Huế) ban phiên dịch Tuệ Quang Foundation kết hợp với TT VHPG Liễu Quán 
Huế giới thiệu các bản dịch luận tạng từ tập 25 đến tập 32 đến với quý độc giả. 

  

Tham dự lễ có Hòa thượng Thích Quang Nhuận, phó BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Cố 

vấn Ban điều Hành TT VHPG Liễu Quán Huế; Hòa thượng Thích Hải Ấn, phó BTS GHPGVN 

tỉnh Thừa Thiên Huế; Trưởng ban Điều hành TT VNPG Liễu Quán Huế cùng quý Tăng Ni trên 

địa bàn tỉnh và Học viện Phật giáo tại Huế, Trường TCPH TT- Huế. 

Cư sĩ, TS. Nguyên Huệ - Đào Nguyên; bác sĩ, TS.Trần Tiễn Huyến Chủ tịch Tuệ Quang 

Foundation cùng quý vị nhân sĩ tri thức và các bạn sinh viên, học sinh. 

Đại tạng kinh Việt Nam do gia đình Phật tử Trần Tiễn Huyến sống tại Mỹ phát tâm hộ trì phiên 

dịch. Trãi qua gần mười năm ban biên dịch đã cho ra đời các bộ kinh, luật, từ điển như: luận đại 

thừa tập Bồ Tát học, luận thành Thật, luận kinh thập địa… do các dịch giả Nguyên Hồng – Lý 

Kim Thoa; dịch giả Nguyên Huệ - Đào Nguyên phỏng dịch. 

Dịp này, cư sĩ Trần Tiễn Huyến giới thiệu đến với độc giả trong và ngoài nước bộ luận tạng từ 

tập 25 đến tập 32 như một lời tri ân đến chư tôn đức, quý vị trong ban biên dịch đã có nhiều đóng 

góp xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển phiên dịch kinh điển Phật giáo tại Việt Nam. 

Một số hình ảnh buổi lễ: 
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