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Lời Ban Biên Tập 

Quyển Đại Thừa Kinh Kim Cang Luận này xuất hiện lần đầu tiên tại Việt 
nam vào năm 1963.  Sách ấn tống, không đề tên dịch giả và nhà xuất bản.  
Cho đến năm 1965 quyển "Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận" chính thức 
được Đại Đức Thích Viên Giác dịch tại Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang 
và ấn tống cùng năm đó. Sách được viết lời tựa bởi Sư Bà Thích Nữ Diệu 
Không.  Năm 1983 sách được tái bản bởi Chùa Đức Viên, San Jose và đến 
năm 1996 được tái ấn tống bởi Trung Tâm Phật Giáo Hayward, Hayward 
California. Hai bản dịch có nội dung và cấu trúc trình bày tương tợ, tuy lời 
văn có đôi chút khác.  Thí dụ như trai lành gái tín nơi bản dịch năm 1963 thì 
bản dịch năm 1965 là người nam người nữ.  Dưới đây là bản dịch năm 1963: 
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Ta nghe như vầy: một thuở nọ Đức Phật ở trong non Linh Thứu, ngồi trên 
đài thanh tịnh cùng các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Long bát bộ vây chung 
quanh nghe Phật thuyết pháp. Khi bấy giờ, có vô số các vị mới phát tâm Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đều nghĩ tưởng như vầy: Đức Phật 
nói pháp đại thừa, ý chúng ta không hiểu được, phải chi đức Phật phương 
tiện chỉ dạy những chỗ cạn thấp dễ dàng, chúng ta nhờ đó được tỏ ngộ tri 
kiến của Phật và chứng đạo quả. Ý muốn thưa hỏi mà chẳng dám lại gần. 
Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi biết những tâm niệm của bốn chúng, nên 
phương tiện từ chỗ ngồi đứng dậy; đến trước đức Phật mà bạch rằng: Xin 
đức Thế Tôn mở lòng đại từ, lập những pháp phương tiện chỉ dạy cho những 
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