Buổi lễ ra mắt Từ Điển Phật Học Tuệ Quang Và Giới Thiệu Luận Tạng Phật Giáo Việt NamĐề tài Môi trường, vấn đề cần lưu ý.

Tuệ Quang Foundation.

Vào lúc 13h30 ngày 26/7/2015 tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam đã tổ chức buổi lễ ra mắt do
Ban văn Hóa Trung Ương Giáo Hội PG VN chủ trì HT. Thích Trung Hậu trưởng ban VHTW, dưới sự
chứng minh của HT. Viện chủ Thích Đức Chơn, HT. trú trì Thích Nguyên Giác. Về phía diễn giả có
BS. Trần Tiễn Huyến, Tiến sĩ Lý Kim Hoa- Nguyên Hồng, Tiến sĩ Trần Tiễn Khanh, nhà học giả và
dịch giả Đoàn văn A- Nguyên Huệ và có sự tham gia của chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa,
Đại đức tăng ni, cư sĩ nam nữ Phật tử như BS. Đỗ Hồng Ngọc, các giáo sư các nhà nghiên cứu,
các học giả tham dự,
HT. Thích Trung Hậu giới thiệu thành phần tham dự.

BS. Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến giới thiệu mục đích và nhu cầu của một bộ Từ Điển chuẩn mực
cần có mặt kịp thời để đáp ứng công tác nghiên cứu, dịch thuật từ trung đến cao cấp được ban
biên soạn từ điển Tuệ Quang sưu tầm và thu thập những bộ từ điển có mặt trên thế giới để đưa
vào trong bộ từ điển qua bốn ngôn ngữ Việt-Hán Phạn-Anh này.
Tiến sĩ Lý Kim Hoa trình bày những điểm cơ bản của 45 ngàn hạng mục từ, những phàm lệ cấu
trúc của từ điển, và điểm đặc biệt bộ từ điển được giới thiệu tại Tu Viện Quảng Hương để tưởng
nhớ Đức Đại lão HT Thích Trí Thủ, người thầy đã dày công đào tạo các thế hệ từ thập niên 40
đến nay trong đó có diễn giả.
Dịch giả Nguyên Huệ trình bày quá trình hoàn tất bộ Luận tạng bằng Việt Ngữ được dịch từ bản
Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh từ tập 25 đến tập 32, mỗi tập chữ Hán khoảng 1000 trang A4,
dịch ra tiếng Việt khoảng 50.000 trang, hiện nay đã hoàn tất các khâu, sẽ chuẩn bị ra mắt.
Tiến sĩ Trần Tiễn Khanh trình bày một số vấn đề về môi trường, như biến đổi khí hậu, nguy cơ từ
những nhà máy hạt nhân Trung quốc gần biên giới miền Bắc VN, cũng như các đập thủy điện
trên sông Mekong. Tác giả nhấn mạnh chúng ta phải ý thức nếu môi trường trở nên xấu đi thì
chúng ta và con cháu phải gánh lấy hậu quả khôn lường.
Đến 5 giờ chiều cùng ngày kết thúc buổi lễ và dự buổi cơm chay thân mật tại Tu Viện.

Tuệ Quang Foundation
http://daitangvietnam.com/

Xin mời xem Video tóm tắt lễ ra mắt:
https://drive.google.com/file/d/0B3KbmExj--VydWFyMlZKS3NEMmM/view

Sách có bán tại Nhà sách Văn Thành, 411 Hoàng Sa, P.8, Q.3,
TP. Hồ Chí Minh – ĐT: 08-38 482 028/ 0908 585 560 – Email:
nhasachvanthanh@gmail.com.
Giá 1 bộ 2 cuốn : 1.200.000 VND.
Giới thiệu Từ điển Phật học Tuệ Quang:

http://thuvienhoasen.org/a23286/gioi-thieu-bo-tu-dien-phat-hoctue-quang

Tường trình buổi ra mắt tại Trung tâm
Liễu Quán Huế, Link
http://www.phatgiaohue.vn/news.aspx?KenhID=61&ChuDeID=0&TinTucID=3855

