CHUONG TRINH PHAT THANH LIEN TON - KINH PHAT CHO DTC

Các tu sĩ Phật giáo Thái Lan dịch kinh Phật cho Đức Thánh cha
Đức Hồng y Thái Lan chính thức nhận bản dịch quyển kinh Phật được viết cách đây 200
năm để đem trưng bày trong Bảo tàng Vatican

June 14, 2017 - Tin từ Thái Lan

Nhiệm vụ dịch bản kinh ra đời cách đây 2 thế kỷ từ tiếng Khmer sang tiếng Ý, món quà
do Vua Rama VII tặng Đức Thánh cha Piô XI, đã được hoàn tất và chuẩn bị được trưng
bày tại Bảo tàng Vatican, theo các chức sắc Phật giáo tại Thái Lan.

Cuốn kinh cổ tiếng Khmer được nhà vua tặng Đức Thánh cha trong chuyến viếng thăm Vatican
cách đây 83 năm.

Phra Thepveeraporn, vị trụ trì chùa Wat Phra Chetuphon Wimonmangkhalaram – thường được
gọi là chùa Wat Pho ở Bangkok, cho biết các viên chức Vatican nói với ông năm ngoái rằng Đức
Thánh cha Phanxicô muốn triển lãm cuốn kinh cổ viết bằng tiếng Khmer tại Bảo tàng Vatican.

Tuy nhiên, Đức Thánh cha không hiểu nghĩa và bối cảnh của bản kinh này, vì thế muốn nhà
chùa cộng tác dịch thuật, vị trụ trì cho biết thêm.

Họ thành lập nhóm làm việc và mất 11 tháng mới hoàn tất công việc dịch thuật.

Bản dịch dài 186 trang, có bìa bằng vàng nguyên chất, sẽ được trưng bày tại Bảo tàng
Vatican cùng với bản gốc.

Đức Hồng y Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij của Bangkok đại diện Giáo hội Công
giáo nhận bản dịch.
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Mercier Vishnu Tanya, phó tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan, nói
đây là cơ hội tuyệt vời để phổ biến giáo huấn của Đức Phật vì Bảo tàng Vatican thu hút
nhiều người mỗi năm.

UCAN VN

-------------------------------
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