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I. TIÊU CHÍ CỦA BẢN DỊCH

1. Dịch trung thành và chính xác văn bản gốc

Tránh cách dịch giải thích (interpretive translation). 
Nội dung bản dịch phải trung thành với bản nguyên tác 
(bằng tiếng Pali đối với ba tạng Thượng tọa bộ, bằng tiếng 
Sanskrit hoặc bản dịch Hán cổ đối với ba tạng Bộ phái và 
ba tạng Đại thừa). Ưu điểm: Hạn chế tối đa sự biên tập 
của dịch giả đối với bản văn nguyên tác.

2. Dịch theo thứ tự hàng và đoạn trong văn bản gốc

Khi dịch, dịch giả không nên đảo thứ tự của các câu, 
đoạn, trang trong nguyên tác. Trật tự câu đoạn của nguyên 
tác thế nào thì giữ nguyên trong bản dịch như thế. Trong 
trường hợp cần hoán đổi vị trí, dịch giả nên làm cước chú 
giải thích. Ưu điểm: Giúp độc giả dễ đối chiếu văn bản 
gốc với văn bản dịch.

3. Các số từ Hán Việt

Các số từ Hán Việt cần dịch ra số từ thuần Việt. Các 
thuật ngữ pháp số bắt đầu bằng “nhất, nhị, tam, tứ”, v.v... 
nên được dịch thành: “một, hai, ba, bốn” v.v… 

Ví dụ: sơ thiền (初禪) => thiền thứ nhất; nhị thiền 
(二禪) => thiền thứ hai; tam pháp ấn (三法印) => ba 
dấu ấn thực tại; tứ thánh đế (四聖諦) => bốn chân lý 
thánh, bốn sự thật thánh; ngũ uẩn (五蘊) => năm nhóm, 
năm tổ hợp; lục độ (六度) hay lục ba-la-mật (六波羅
蜜) => sáu ba-la-mật; thất giác chi (七覺支) => bảy yếu 
tố giác ngộ; bát chánh đạo (八正道) => thánh đạo tám 
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ngành, đường thánh gồm tám yếu tố; cửu thứ đệ định (九
次第定) => chín định theo thứ tự; thập pháp giới (十法
界) => mười pháp giới.

4. Nhân danh và địa danh nước ngoài

Chỉ nên phiên âm mà không dịch nghĩa các nhân danh 
và địa danh có nguồn gốc từ chữ Pali, Sanskrit v.v... Quy 
cách: Viết hoa chữ đầu, viết thường các thành tố còn lại 
và có dấu gạch ngang giữa các thành tố; đặt từ nguyên tác 
trong dấu ngoặc đơn ngay sau từ phiên âm.

Ví dụ: tôn giả A-nan (Ānanda), thay vì tôn giả 
Khánh Hỷ; sa-di La-hầu-la (Rāhula), thay vì sa-di Trói 
Buộc, tôn giả Xá-lợi-phất (Sāriputta), thay vì tôn giả 
Con trai bà Xá-lợi (Xá-lợi tử); Vương Xá (Rājagaha), 
Trúc Lâm (Veluvana), Xá-vệ (Sāvatthī), Thất-la-phiệt 
(Kosambi).

5. Từ phiên âm nhân danh và địa danh Hán Việt khó hiểu

Nên đổi thành từ dịch nghĩa tương đương trong tiếng 
Việt. Ưu điểm: Giúp người đọc dễ hiểu. 

Ví dụ: Bạc-già-phạm (薄伽梵) => đức Thế Tôn; 
thất-câu-chi (七倶胝) => Chuẩn-đề (准提), Phật mẫu 
Chuẩn-đề (准提佛母) hay Quan Âm Chuẩn-đề (准提
觀音).

6. Từ phiên âm đa nghĩa

6.1. Chỉ phiên âm, chứ không dịch nghĩa đối với các 
thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài có nhiều nghĩa 
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hoặc không có từ tương đương trong tiếng Việt. Ví dụ: 
niết-bàn (S. nirvāṇa, 涅槃), yết-ma (羯磨).

6.2. Đối với chữ “pháp” (P. dhamma, S. dharma, 法), 
vì có hơn 10 nghĩa khác nhau, dịch giả cần dịch phù hợp 
với từng ngữ cảnh. 

Ví dụ: chữ pháp (法) trong Phật pháp (佛法) => 
chân lý; chư pháp vô ngã (諸法無我) => mọi sự vật hiện 
tượng đều vô ngã.

7. Các tựa đề kinh, luật, luận

7.1. Văn phạm Việt trong tựa tiếng Việt: Chữ Kinh, 
Luật, Luận phải đặt trước tựa đề của Kinh, Luật, Luận đó. 
Quy cách: Tựa tác phẩm phải viết nghiêng, các thành tố 
trong tựa viết thường, ngoại trừ chữ đầu tiên, nhân danh 
và địa danh.

Ví dụ: Kinh Tăng nhất A-hàm (增壹阿含經); Luận 
Long Thọ ngũ minh hoặc Luận ngũ minh của Long Thọ (
龍樹五明論); Luật Ma-ha Tăng-kỳ (S. Mahāsanghika 
Vinaya, 摩訶僧祇律); Luật thập tụng (十誦律); Giới 
bản Bồ-tát (菩薩戒本).

7.2. Tựa đề có chữ “dụ kinh” (喩經) hay “thí dụ 
kinh” (譬喩經): Nên dịch trong bản Việt: “Kinh dụ 
ngôn”. Kinh ví dụ

Ví dụ: Ngũ uẩn thí dụ kinh (五蘊譬喩經) => Kinh dụ 
ngôn về năm nhóm nhân tính; Hàm thủy dụ kinh (鹹水喻
經) => Kinh dụ ngôn nước muối; Tiễn dụ kinh (箭喻經) 
=> Kinh dụ ngôn về mũi tên.
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7.3. Tựa đề có chữ “Phật thuyết… kinh” (佛
說…經): Nên dịch trong bản Việt: “Kinh Phật nói về…”

Ví dụ: Phật thuyết nguyệt dụ kinh (佛說月喻經) => 
Kinh Phật nói về dụ ngôn mặt trăng.

7.4. Tựa đề có chữ “Đại kinh” (大經) và “Tiểu kinh” (小
經): Nên dịch trong bản Việt: “Kinh dài về” và “Kinh ngắn về”

Ví dụ: Đại Kinh khổ uẩn (P. Mahādukkhakkhandha 
sutta, 苦蘊大經) => Kinh dài về nhóm khổ; 

Tiểu Kinh khổ uẩn (P. Cūḷadukkhakkhandha sutta, 苦
蘊小經) => Kinh ngắn về nhóm khổ.

Đại Kinh ví dụ lõi cây (P. Mahāsāropama sutta, 心材喻
大經) => Kinh dài về dụ ngôn lõi cây.

7.5. Đặt thêm các tiêu đề trong kinh, luật, luận: 
Nhằm giúp độc giả hiểu đại ý của các trang kinh trong 
phạm vi tiêu đề đó. Quy cách: Tiêu đề phải ngắn gọn, 
chuẩn xác với nội dung của nguyên tác. Dịch giả phải nói 
rõ trong lời đầu của bản dịch để người biên tập và độc giả 
biết đó là đóng góp của dịch giả.

8. Tỉnh lược các từ, cụm từ, câu, đoạn trùng lặp

Trong bản nguyên tác do có sự lặp đi lặp lại các đoạn 
văn mà mỗi lần lặp lại chỉ xuất hiện thêm 1 khái niệm, 
thuật từ, cụm từ thì dịch giả có thể cân nhắc việc tỉnh lược 
các đoạn trùng lặp đó nhưng phải làm cước chú ở bản 
dịch, đồng thời ghi rõ tên người chú thích (cũng có thể là 
dịch giả hoặc người biên tập).
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Ví dụ, đang khi Kinh A-di-đà (Amitābha Sūtra, 
Sukhāvatīvyūha Sūtra) trong bản Sanskrit liệt kê đủ 10 
phương Phật thì bản dịch chữ Hán của Cưu-ma-la-thập 
tỉnh lược còn 6 phương (đông, tây, nam, bắc, trên, dưới). 
Dịch giả cần ghi chú thích về sự tỉnh lược để độc giả biết 
rõ văn cảnh của bản gốc và sự tỉnh lược trong bản dịch.

9. Các thành ngữ, tục ngữ không có sự tương đồng 
tuyệt đối giữa bản nguyên tác và bản dịch Việt

Nội dung bản dịch phải thể hiện tính tương đương 
một cách tự nhiên nhất có thể. Tuy nhiên, dịch giả cần 
giải thích ở cước chú (các) ý nghĩa của các thành ngữ 
trong bản nguyên tác.

II. VĂN PHONG CỦA BẢN DỊCH

1. Cấu trúc văn phạm và ngôn ngữ thuần Việt

Bản dịch tiếng Việt phải thể hiện cấu trúc văn phạm Việt 
Nam, thể hiện tính thuần Việt ở mức độ cao nhất có thể. 

Ví dụ: căn bản phiền não (根本煩惱) => phiền não 
gốc, phiền não chính; tùy phiền não (隨煩惱) => phiền 
não phụ.

2. Thay thế các từ Phật học Hán Việt bằng các thuật từ 
thuần tiếng Việt 

Ví dụ: triền cái (纏蓋) => (dây) trói buộc; tùy miên 
(隨眠) => ngủ ngầm; chủng tử (種子) => hạt giống; ác 
thú (惡趣) => cõi ác, cõi xấu, cõi khổ, cõi thấp; Việt dịch 
=> bản dịch tiếng Việt; Hán dịch => bản dịch chữ Hán.
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3. Dùng từ Hán Việt đã được Việt hóa thay thế các từ 
Hán Việt khó hiểu

Sử dụng các từ Hán Việt dễ hiểu khi dịch giả không 
thể tìm ra các thuật từ tiếng Việt tương đương. Ưu điểm: 
Người Việt có thể đọc hiểu đại ý các thuật ngữ Phật học. 
Khuyết điểm: Số lượng chữ sẽ nhiều hơn, thậm chí gấp 
đôi số chữ của thuật ngữ Hán Việt.

Ví dụ: uẩn (蘊) => nhóm, tổ hợp; pháp ấn (法印) => 
dấu ấn thực tại; tâm sở (心所) => trạng thái tâm (thái độ 
tâm); sắc, thọ, tưởng, hành, thức (色受想行識) => thân 
thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức; thân, thọ, tâm, 
pháp (身受心法) => thân thể, cảm xúc, tâm ý, các pháp.

4. Sử dụng thuật ngữ các ngành hiện đại thay thế các 
từ Phật học quá cổ

Dịch giả nên thay thế các thuật ngữ Phật học Hán Việt  
quá cổ bằng các từ của cách ngành hiện đại có nội dung 
tương đương. Ưu điểm: Giúp người độc dễ hiểu triết học 
Phật giáo.

Ví dụ: năm giới cấm => năm điều đạo đức; ngũ uẩn 
=> năm nhóm nhân thể, năm nhóm nhân tính; sáu ba-la-
mật => sáu toàn thiện; dục ái => khao khát tình dục; hữu ái 
=> khao khát sinh tồn (khao khát hiện hữu); vô hữu ái => 
khao khát không sinh tồn (khao khát không hiện hữu).  

5. Thi kệ trong bản dịch Việt

Các thi kệ trong bản nguyên tác có thể dịch thành các 
thể thơ đặc thù của Việt Nam như ngũ ngôn, lục bát, song 
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thất lục bát nhưng phải đảm bảo tính trung thành nội 
dung với bản nguyên tác. Ưu điểm: Người đọc tụng dễ 
nhớ, dễ thuộc bản dịch.

6. Thể văn ngôn “bốn chữ” (tứ tự)

Để tạo ngữ điệu thuận tai cho bản dịch, dịch giả nên 
dùng văn ngôn bốn chữ.

7. Nhuận văn bản dịch Việt

Khi trau chuốt văn phong bản dịch thì dịch giả và 
người biên tập đừng cố khiên cưỡng để không làm biến 
dạng, mất gốc nội dung của bản nguyên tác.

III. CHÚ THÍCH

1. Ghi chú số trang bản nguyên tác trong bản dịch

1.1. Đối với ba tạng Pali, số trang của bản nguyên 
tác dựa vào ấn bản của Pali Text Society. Đối với ba tạng 
chữ Hán, số trang của bản nguyên tác dựa vào ấn bản Đại 
Chánh tân tu đại tạng Kinh (大正新脩大蔵経).

1.2. Đối với tam tạng Pali: Đặt số trang của bản 
nguyên tác Pali trong dấu ngoặc vuông ngay từ cuối cùng 
của bản dịch tiếng Việt.  

1.3. Đối với tam tạng Hán: Đặt số trang của bản Đại 
Chánh tân tu đại tạng kinh với một ký tự a,b,c (mặc định: 
a = cột thượng, b = cột trung, c = cột hạ) trong dấu ngoặc 
vuông ngay từ đầu tiên trong bản dịch tiếng Việt. 

Ví dụ: [169a] được hiểu là ô đầu tiên giữa của trang 
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169; [15b] ô chính giữa của trang 15; [27c] ô cuối cùng 
của trang 27 trong một tập Đại Chánh tân tu đại tạng kinh.

2. Chú thích kinh tương đương giữa Hán tạng và Pali 
tạng/ Sanskrit tạng

Giúp độc giả đối chiếu bản gốc với bản dịch hay bản 
tương đương.

Ví dụ 1: Kinh thập thượng thuộc Kinh Trường A-hàm 
thứ 10 có thể trình bày cước chú như sau: Kinh Pāli tương 
đương: D. 3, Dasuttara-suttanta. Đại I, tr. 52c-57b: Phật 
thuyết Trường A-hàm kinh. So sánh bản dịch của An Thế 
Cao trong Đại I, tr 233 có tựa đề “Thập báo pháp kinh.”

Ví dụ 2: Kinh thế gian thuộc Kinh Trung A-hàm 137 
có thể trình bày cước chú như sau: Tương đương A.4.23, 
Loka-sutta. Tham khảo It. 112, phần Loka.

3. Chú thích thuật ngữ bản gốc và thuật ngữ bản dịch

Phong cách này giúp độc giả thấy được điểm tương 
đồng và dị biệt giữa bản gốc và bản dịch.

Ví dụ 1: chữ “mộc tích” (木績) trong Kinh mộc tích dụ 
(木績喻經) thuộc Kinh Trung A-hàm 5 có thể cước chú 
như sau: Trong chữ Hán, “mộc tích” (木績) có nghĩa là 
“đống gỗ”, đang khi trong bản Pāli, từ “aggikkhandhaṃ” 
có nghĩa là đống lửa.

Ví dụ 2: chữ “kiến đầy đủ” trong Kinh lõa hình phạm 
chí (倮形梵志經) thuộc Kinh Trường A-hàm thứ 25 có 
thể cước chú như sau: Cụm từ “kiến cụ túc” (見具足) có 
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cụm từ tương đương trong kinh Pāli là “tâm cụ túc” (citta-
sampadā) hay “tuệ cụ túc” (paññā-sampadā). Như vậy, 
“kiến” trong ngữ cảnh này được hiểu là “trí tuệ” (paññā), 
vượt lên tri kiến thông thường.

4. Chú thích nhân danh và địa danh

Trong bản dịch chỉ cần cước chú nhân danh và địa 
danh một cách ngắn gọn, không cần chú thích quá bác 
học như trong từ điển bách khoa.

Ví dụ: Ba-tư-nặc (波斯匿) hoặc “Bình-sa” (瓶
沙) được phiên âm từ “Pasenadi” trong tiếng Pāli, 
hoặc “Prasenajit” trong tiếng Sanskrit, là vua của nước 
Kosala (nay là Awadh). Ông Phật tử thuần thành, có 
công phát triển Phật giáo thời đức Phật. Cuối đời, ông 
bị con trai là hoàng tử Viḍūḍabha soán ngôi. Trong 
kinh Purana của Bà-la-môn giáo, người kế vị vua Ba-
tư-nặc lại là Kṣudraka.

5. Chua từ trong bản dịch Việt

5.1. Trật tự của các ngôn ngữ Phật học

Nên trình bày theo thứ tự Pali (viết tắt là P.) trước, theo 
sau là Sanskrit (viết tắt là S.) và chữ Hán (viết tắt là H.). 
Ví dụ, Mục-kiền-liên (P. Moggallāna, S. Maudgalyana, C. 
目犍連), Xá-lợi-phất (P. Sāriputta, S. Śāriputra; C. 舍利
弗). Chỉ viết thường, không viết nghiêng.

Bản dịch Pali => Việt: (P, S, H)

Bản dịch Hán => Việt: (H, S, P)
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Bản dịch Sanskrit => Việt (S, P, H)

Nếu là các thuật ngữ Pali, Sanskrit thì phải viết 
nghiêng và viết thường. Các chữ tượng hình như chữ Hán, 
chữ Nhật và chữ Hàn thì viết thường. Ví dụ: từ “trung 
đạo” (S. madhyamāpratipad, P. majjhimāpaṭipadā, C. 中道).

5.2. Chua từ nhấn mạnh ngôn ngữ gốc

Chua nhân danh và địa danh Hán Việt trong dấu 
ngoặc đơn, ngay sau nhân danh và địa danh có nguồn 
gốc từ tiếng nước ngoài. Ví dụ: Pañcasikha (Ngũ Kế), 
Gandhabba (Càn-thát-bà). 

5.3. Chua từ nhấn mạnh tiếng Việt

Chua nhân danh và địa danh có nguồn gốc từ tiếng 
nước ngoài trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: Xá-lợi-phất (P. 
Sāriputta), Mục-kiền-liên (P. Moggallāna).

6. Hiệu chỉnh bản nguyên tác và bản dịch có trước

Khi phát hiện các sai sót trong bản in nguyên tác, hoặc 
bản dịch của các dịch giả trước, người dịch và người biên 
tập nên mạnh dạn làm hiệu chỉnh ở cước chú, ghi rõ tên 
người hiệu chỉnh.

IV. QUY ĐỊNH VỀ VIẾT HOA, NGHIÊNG, THƯỜNG, CON 
SỐ VÀ PHÁP SỐ

§1. Vị trí dấu của các từ: 

a) Đối với các từ có nguyên âm đôi oa/ ua và uy thì 
dấu thanh được đặt trên các nguyên âm o và u. 
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Ví dụ: hòa, họa, sủa (không viết hoà, hoạ, suả), thủy  
(không viết thuỷ). 

b) Nếu theo sau nguyên âm đôi “oa/ ua” là phụ âm thì 
dấu thanh được đặt ở nguyên âm a. Ví dụ, hoạn, hoằn, 
huấn, tuấn (không viết họan, hòăn, húân, túân).

c) Đối với các từ có nguyên âm đôi uo/ uơ/ ươ thì dấu 
thanh được đặt trên nguyên âm o/ ơ. 

Ví dụ: thuở, (không viết thủơ).

§2. Mặc định về i và y: 

Không dùng “i” thay thế “y” ở cuối âm tiết. Hai chữ “i” 
và “y” được sử dụng theo phong cách tiếng Việt truyền 
thống và ngữ âm Hán Việt.

§3. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 

3.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái 
niệm, học thuyết: Viết thường toàn bộ các thành tố. 

Ví dụ: bốn chân lý thánh, thánh đạo tám ngành, chánh 
kiến, thiền thứ nhất, phiền não, nghiệp báo.

Ngoại lệ: Pháp, Tăng; Pháp và Luật này.

3.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: 
Viết thường và nghiêng toàn bộ các thành tố.

Ví dụ: Các khái niệm “citta” (tâm), “manas” (ý) và 
“viññāṇa” (thức) trong tiếng Pali đều chỉ cho thực thể 
tinh thần, đối lập với vật chất.

3.3. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: 
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Viết thường toàn bộ các thành tố và giữa chúng có dấu 
gạch nối ngắn.

Ví dụ: bát-nhã, yết-ma, ba-la-mật, thiền-na. 

Ngoại lệ: Niết-bàn, Đạt-ma, Tăng-già (vì là từ phiên 
âm của Pháp và Tăng trong Phật, Pháp, Tăng)

3.4. Các từ chỉ quả vị, giai vị trong Phật giáo; địa vị, 
chức vụ, học vị: Viết hoa thành tố đầu và viết thường các 
thành tố còn lại. 

Ví dụ: Thiền không vô biên xứ, Thiền thứ hai, Tôn giả, 
Hiền giả, Thiền sư, Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại 
đức, Trụ trì, Tri khách, Giáo sư.

Nếu các từ chỉ quả vị và chức vụ nêu trên được phiên 
âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các thành tố cần có dấu 
gạch ngang ngắn.

Ví dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 
Sa-môn, Bà-la-môn.

3.5. Viết hoa các đại từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như Ta, 
Người, Ngài. Các đại từ như ông, bà… chỉ viết thường.

Ví dụ: “Này các Tỷ-kheo, Ta nhắc các ông rằng…” Là 
đệ tử Phật, chúng ta cần nhớ lời dạy của Ngài/ Người.

§4. Nhân danh và địa danh

4.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành 
tố nhân danh, địa danh, địa vực, địa dư, địa chính trị, 
phương vị. Các từ chỉ loại hình địa danh thì viết thường.

Ví dụ: thành phố Lạc Dương, vùng đất Giao Châu, 
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châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Bắc, phía Bắc. 

4.2. Nhân danh và địa danh từ tiếng nước ngoài: Viết 
hoa toàn bộ các thành tố nhưng không cần viết nghiêng.

Ví dụ: Tôn giả Sāriputta và Tôn giả Moggallāna đi hóa 
duyên tại Nalanda gặp nhiều 

bông bandhujīvaka màu xanh, bông kaṇikāra màu vàng.

4.3. Nhân danh và địa danh được phiên âm từ tiếng 
nước ngoài: Viết hoa thành tố đầu, viết thường các thành 
tố còn lại và giữa chúng có dấu gạch ngang ngắn.

Ví dụ: Phật Thích-ca, Bồ-tát Di-lặc, Đại Ca-diếp, tôn 
giả A-nan, thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà.

4.4. Các nhân danh và thuật ngữ phiên âm từ tiếng 
nước ngoài thì sử dụng thống nhất cách dùng từ theo từng 
dịch giả lớn.

Ví dụ: Tỷ-kheo (đối với bản dịch của HT. Thích Minh 
Châu), Tỳ-kheo (đối với bản dịch của HT. Tuệ Sỹ), Niết-
bàn (đối với các dịch phẩm Bắc truyền), níp-bàn (đối với 
một số dịch giả Nam truyền).

4.5. Các từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” hay 
“tiếp vĩ ngữ” thì biên tập theo cách viết chuẩn (để không 
bị phản nghĩa và sai nghĩa) như sau: Xá-lợi tử hoặc Xá-lợi-
phất, Mục-liên => Mục-kiền-liên, Di-đà => A-di-đà.

§5. Phật hiệu và mạo từ tôn xưng

5.1. Viết hoa toàn bộ các Phật hiệu, tên các vị Bồ-tát, 
A-la-hán. 
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Ví dụ: Như Lai, Phật Dược Sư, Bồ-tát Quan Thế Âm, 
Địa Tạng, Thiền sư Lâm Tế.

 5.2. Viết hoa mạo từ tôn xưng “đức” trước chữ Phật 
nhưng viết thường các mạo từ tôn xưng “bậc, đấng.” 

Ví dụ: Tôn kính Đức Phật, đức Thế Tôn; đấng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đẳng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến 
Thắng, bậc Thiện Thệ, bậc Nhất Lai, bậc Vô Sanh.

§6. Tựa tác phẩm:

6.1. Tác phẩm: Viết nghiêng toàn bộ tựa đề tác phẩm; 
viết hoa các thực từ (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ) và 
viết thường các hư từ (giới từ, liên từ, mạo từ). 

Ví dụ: Kinh Pháp Hoa, Kinh Trung Bộ, Kinh Dược Sư, 
Luận Duy Thức Tam Thập Tụng, Đức Phật và Phật Pháp, 
An Nam Chí Lược, The Buddha and His Teachings, Buddhist 
Ethics, v.v…

6.2. Tựa đề tác phẩm có thành tố phiên âm từ tiếng 
nước ngoài: Viết nghiêng toàn bộ, viết hoa thành tố đầu, 
viết thường các thành tố còn lại và giữa chúng có dấu “gạch 
nối ngắn” đối với các từ phiên âm từ tiếng nước ngoài.

Ví dụ:  Kinh A-di-đà, Luật Sa-di, Luận A-tỳ-đạt-ma, 
Luận Câu-xá.

§7. Số từ: 

7.1. Không viết nghiêng các con số đứng đầu một 
câu/ đoạn. Sau các con số này không dùng dấu – trước 
một câu/ đoạn.
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Ví dụ: 3. – Ở đây, này các Tỷ-kheo => 3. Ở đây, này 
các Tỷ-kheo.

2-12. – Ở đây, này các Tỷ-kheo => 2-12. Ở đây, này 
các Tỷ-kheo. 

7.2. Viết bằng các con số, nếu đó là sự liệt kê: Không 
dùng số la-mã.

Ví dụ: i) Danh và sắc => 2) Danh và sắc, ii) Hữu kiến 
và vô kiến => Hữu kiến và vô kiến… xxxii) Minh và giải 
thoát => 32) Minh và giải thoát.

7.3. Quy định về số lượng

7.3.1. Trong bản văn: Không viết bằng số đối với các 
số từ. 

7.3.2. Trong chú thích: Để giản tiện, có thể sử dụng 
con số. Đối với các con số cực lớn như muôn ức, trăm ức 
v.v… thì viết bằng chữ.

Ví dụ: hai sự thật (không viết 2 sự thật), ba độc (không 
viết 3 độc), bốn chúng (không viết 4 chúng), sáu giác 
quan (không viết 6 giác quan), bảy báu (không viết là 7 
báo), mười hai nhân duyên (không viết 12 nhân duyên, 
mười tám giới (không viết 18 giới).

7.4. Áp dụng số Á-rập đối với ngày, tháng, năm sinh và 
năm mất của nhân danh. Giữa ngày, tháng và năm có dấu 
“gạch ngang ngắn” (không có khoảng cách). 

Ví dụ: Ngày 15-4-1963 (không ghi 15/4/1963 hay 
15.4.1963).
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7.5. Tỉnh lược phần trùng lập đầu, đối với các con số 
chỉ khoảng thời gian nhiều năm trong cùng một thế kỷ 
hay thiên niên kỷ. Ví dụ: 1930-32 (không ghi 1930-1932). 

7.6. Nếu các con số chỉ năm sinh và năm mất của con 
người thì phải ghi đầy đủ. 

Ví dụ: Bồ-tát Thích Quảng Đức (1897-1963).

§8. Pháp số Phật học

8.1. Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật 
học. 

Ví dụ: Ví dụ: nhị đế, tam độc, tứ sinh, ngũ uẩn, lục căn, 
thất bảo, bát công đức thủy, cửu thiền, thập pháp giới.

8.2. Viết hoa số từ đối với các pháp số chính trong 37 
phẩm trợ đạo nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo 
đế và một số pháp số Phật học.

Ví dụ: Trong 37 phẩm trợ đạo gồm có Tứ/ Bốn niệm 
xứ, Tứ/ Bốn chánh cần, Tứ/ Bốn thần túc, Ngũ/ Năm 
căn, Ngũ/ Năm lực, Thất/ bảy giác chi, Bát/ Tám chánh 
đạo. Ngoài 37 phẩm trợ đạo gồm có Tứ/ Bốn chân lý 
thánh, Lục/ Sáu ba-la-mật, Thập/ Mười ba-la-mật.

§9. Số tập của tác phẩm, tổng tập và Đại tạng Kinh

9.1. Viết in hoa bằng chữ La-mã tất cả con số chỉ số 
tập trong các tác phẩm, tổng tập và Tam tạng Kinh điển 
Pali và A-hàm

Ví dụ: Kinh Trung Bộ, II, tr. 15 (không viết Kinh Trung 
Bộ, ii, tr. 15);
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- Trường, III, 14 (không viết Trường, iii, 14; không 
viết Trường, tập 3, tr. 14).

- S.III. 25 (không viết S.3.25; không viết S.iii, 25). Ghi 
chú: S là tên tác phẩm viết tắt nên phải viết in hoa và nghiêng.

9.2. Viết con số đối với số tập của Đại Chánh tân tu 
Đại tạng Kinh

Ví dụ: Đại 15 (không viết Đại XV); T. 15 (không viết 
T, XV).

V. CÁCH SỬA CHÍNH TẢ VÀ CHUA TỪ

§1. Sửa chính tả

1.1. Khi người biên tập/ dò bản phát hiện các từ, cụm 
từ, câu, đoạn, trang kinh… nào thuộc các tình huống ở 
phần II thì sửa đúng theo mặc định nêu trên.

1.2. Nếu phát hiện các khái niệm, cụm từ, câu… viết 
sai chính tả thì sửa thẳng trên văn bản kinh, không cần 
đưa xuống cước chú.

1.3. Khi người biên tập/ người dò bản phát hiện một 
khái niệm, cụm từ, câu, đoạn, trang… có vấn đề về ngữ 
nghĩa như tối nghĩa, khó hiểu, mâu thuẫn đoạn trước, 
đoạn sau, hoặc sai nội dung… thì tô màu vàng để làm 
dấu, hoặc gợi ý chỉnh sửa từ/ cụm từ đúng càng tốt.

Ví dụ: Đức Phật có nhiều biệt tài vô ngại! (viết đúng 
là biện tài vô ngại). 

Ban Biên tập sẽ đối chiếu văn bản và hiệu đính sau. 
Phần hiệu đính được đưa vào cước chú. 
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1.4. Khi phát hiện câu thiếu chủ ngữ, thiếu động từ, sai 
dấu chấm câu thì điều chỉnh hoặc gợi ý bổ sung.

Ví dụ: Này các Tỷ-kheo, (không dùng dấu chấm than).

1.5. Khi gặp một số từ khiếm nhã thì nên thay thế bằng 
các từ đồng nghĩa lịch sự hơn. 

Ví dụ: Đức Thế Tôn cầm đầu các Tỳ-kheo => Đức 
Thế Tôn dẫn đầu các Tỳ-kheo. Bọn => các/ quý. Ngươi 
=> ông/ vị. Bọn ngươi => quý vị, các vị.

§2. Chua từ

2.1. Chua nhân danh và địa danh Hán Việt trong 
dấu ngoặc đơn, ngay sau nhân danh và địa danh có nguồn 
gốc từ tiếng nước ngoài. 

Ví dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Kế), thuộc 
dòng họ Gandhabba (Càn-thát-bà) đến thăm đức Phật. 

2.2. Đặt trong dấu ngoặc đơn thuật ngữ có nguồn gốc 
từ tiếng nước ngoài.

Ví dụ: Xá-lợi-phất (Sāriputta), Mục-kiền-liên (Moggallāna)

2.3. Trật tự của các ngôn ngữ Phật học được trình bày 
theo thứ tự Pali (viết tắt là P.) trước, theo sau là Sanskrit 
(viết tắt là S.) và chữ Hán (viết tắt là H.). 

Ví dụ, Mục-kiền-liên (P. Moggallāna, S. Maudgalyana, 
H. 目犍連), Xá-lợi-phất (P. Sāriputta, S. Śāriputra; C. 舍
利弗).

§3. Khi chua hoặc trích dẫn chữ Hán trong chú thích 
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thì dùng phong chữ DFKai-SB, viết liền lạc, không nên 
tạo khoảng cách giữa các từ. 

Ví dụ, 巴利聖典 (không trình bày 巴 利 聖 典)

VI. CÁCH TRÌNH BÀY TIÊU ĐỀ 

§1. Tất cả tiêu đề chính và phụ đều đặt sát lề trái 
(không tụt đầu dòng). Viết đậm và in hoa các tiêu đề 
chính. Viết đậm và chữ thường các tiêu đề phụ.

Ví dụ: 

1. ĐƯA ĐẾN ĐOẠN TẬN
a. Giải thoát

§2. Phần chú thích xuất xứ các kinh trong các tiêu 
đề chính và phụ: Đặt trong dấu ngoặc đơn (không in 
nghiêng), không in đậm; viết nghiêng tác phẩm viết tắt; 
dùng số la-mã in hoa để viết số tập, trước số trang không 
cần ghi “tr.”

Ví dụ: Bộc lưu (S. ii, 12) hoặc Bộc lưu (S. ii, 12)  => 
Bộc lưu (S. II, 12).

§3. Đối với các tổng tập có từ 10 tập trở xuống thì ghi 
số tập bằng chữ La-mã in hoa. Đối với các tổng tập có từ 
11 tập trở lên thì ghi số tập bằng số Á-rập (không dùng 
chữ La-mã). Bộ Đại Chánh tân tu Đại Tạng Kinh chỉ cần 
ghi tắt, viết nghiêng là Đại. 

Ví dụ: Kiêu mạn (Đại XV, 261a) => Kiêu mạn (Đại 
15, 261a).

Giải thoát (Trung 2, 15) => Giải thoát (Trung II, 15).
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§4. Trình bày các chú thích dưới dạng “cước chú” 
(không sử dụng hậu chú). Không đặt các con số được chú 
thích trong dấu ( ).

Ví dụ:  Đức Bạc-già-phạm(2) => Đức Bạc-già-phạm2

§5. Không viết đậm các thuật từ được chú thích. Nếu 
ngay sau các thuật ngữ Hán Việt là các từ gốc có xuất xứ 
từ chữ Hán, Sanskrit, Pali thì phải đặt các từ gốc trong 
ngoặc đơn, 

Ví dụ: Bà-hòa-tu-mật 婆和須蜜 => Bà-hòa-tu-mật (婆
和須蜜).Năng nhân 能仁 => Năng nhân (能仁). Tăng-
già-la-sát 僧伽羅剎 => Tăng-già-la-sát (僧伽羅剎).

§6. Viết nghiêng tất cả các từ có nguồn gốc nước ngoài, 
ngoại trừ chữ Hán và các từ Hán - Việt phiên âm từ tiếng 
nước ngoài.

Ví dụ: Ngũ dục (pañca kāmā) => Ngũ dục (pañca 
kāmā). Thích-đề-hoàn-nhân (釋提桓因) => Thích-đề-
hoàn-nhân (釋提桓因).

§7. Các chú thích có dạng chua các từ cổ ngữ Phật 
giáo thì các từ được chua phải được đặt trong dấu ngoặc 
đơn, theo thứ tự Pali, Sanskrit, Hán ngữ. Các cổ ngữ Phật 
học được viết tắt như sau: Pali => P; Sanskrit => S; Hán 
ngữ => C. 

Ví dụ: Đao-lợi thiên (忉利天-tāvatiṁsa) => Đao-lợi 
thiên (S. tāvatiṁsa, C. 忉利天). Ni-liên-thiền (尼連禪 – 
Sanskrit, nairañjana, Pali: nerañjara) => Ni-liên-thiền (C. 
尼連禪 – S. nairañjana, P. nerañjara).
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VII. CÁCH TRÌNH BÀY CÁC DẤU CÂU

§1. Dấu than và dấu than hỏi: 

1.1. Dấu than phải đặt sát ngay sau chữ cần cảm thán để 
nhấn mạnh. Ví dụ: Thiện tai! (không trình bày thiện tai !).

1.2. Dấu than phải đặt ở cuối câu của mệnh đề chính, 
thay vì đặt ở cuối mệnh đề phụ. Ví dụ: Đức Phật ôn tồn: 
“Thưa Đại vương, chớ có quá sầu khổ than khóc!

§2. Dấu hai chấm: 

Sau dấu hai chấm phải viết hoa. Về vị trí, dấu hai chấm 
phải đặt ngay sau chữ (không chừa khoảng trống). 

Ví dụ, Tăng đoàn đồng thanh thưa Phật: “Bạch đức 
Thế Tôn!”

§3. Dấu ngoặc kép: 

Dấu “ngoặc kép mở” phải đặt sát ngay trước chữ và dấu 
“ngoặc kép đóng” phải đặt sát ngay sau chữ. Dấu chấm 
câu phải đặt trong dấu ngoặc kép đóng. 

Ví dụ, “Trí tuệ là sự nghiệp.” hoặc “Tăng ly chúng Tăng tàn.”

§4. Dấu hai chấm và dấu ngoặc kép: 

Trước dấu ngoặc kép phải có dấu hai chấm và thành tố 
đầu tiên trong ngoặc kép phải viết hoa. Nếu có chú thích 
thì con số chú thích phải đặt liền sau dấu ngoặc kép.

Ví dụ, đức Phật dạy: “Trí tuệ là sự nghiệp.”

§5. Dấu hỏi cuối câu trong dấu ngoặc kép: 

Phải đặt ngay sau chữ cuối cùng (không có khoảng 



22  •  QUY CÁCH PHIÊN DỊCH VÀ BIÊN TẬP

cách) và đóng dấu ngoặc kép lại (không có khoảng cách). 
Sau dấu ngoặc kép này nên tỉnh lược dấu chấm cuối câu. 

Ví dụ, “Này các đệ tử, thân thể này là thường còn hay 
vô thường?”

§6. Dấu gạch dài thể hiện lời thoại

6.1. Đặt dấu gạch dài – trước lời thoại để nhận diện 
câu nói của nhân vật A và lời đáp của nhân vật B. Ngay cả 
trường hợp có số từ đứng trước vẫn giữ dấu gạch dài.

Ví dụ: 15.– Bạch Thế Tôn, rồi từ phương Bắc, một ánh 
sáng vi diệu khởi lên, một hào quang hiện ra thắng xa oai 
lực của chư Thiên. Bạch Thế Tôn, rồi Thiên chủ Sakka nói 
với chư Thiên ở Tam thập tam thiên.

6.2. Lời thoại của hai/ nhiều nhân vật trong thi kệ: 
Không sử dụng dấu ngoặc kép mở và đóng. Đặt dấu gạch 
đầu dòng – trước một đoạn thoại bằng thơ để phân biệt 
lời thoại của từng nhân vật. Ví dụ: 

–  Phạm thiên giới biết ta, 

Là Đồng tử thường hằng.

– Hiền giả muốn nhận gì?

Hãy cho chúng tôi biết!

§7. Dấu tỉnh lược: 

Đối với ba dấu chấm ... thể hiện sự tỉnh lược các đoạn 
trùng lặp, nếu trước đoạn trùng lặp có số thứ tự thì không 
cần ghi dấu … tỉnh lược.
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Ví dụ: 

1. ... Trú ở Sāvatthi… => 1. Trú ở Sāvatthi…

2. ... Hiểu rõ sanh... => 2. Hiểu rõ sanh…

§8. Dấu trích dẫn trực tiếp

7.1. Chỉ có một đoạn trích dẫn trực tiếp: Dùng dấu ngoặc 
kép mở và đóng để nhận diện các đoạn trích dẫn trực tiếp. 
Đặt dấu hai chấm trước đoạn trích dẫn trực tiếp này.

Ví dụ: Phạm thiên Sanaṅkumāra nói với Thiên chủ 
Đế-thích: “Thật lành thay, Thiên chủ, nếu chúng tôi được 
nghe tám pháp như thật của Thế Tôn!” 

7.2. Có nhiều câu trích dẫn trực tiếp trong đoạn 
trích dẫn trực tiếp: Sử dụng dấu ngoặc kép cho chữ đầu 
và chữ cuối của đoạn trích dẫn trực tiếp. Đồng thời, 
dùng dấu nháy đơn cho các câu thoại trực tiếp trong 
đoạn trực tiếp.

Ví dụ: “‘Đây là thiện,’ ‘đây là bất thiện,’ đã được Thế 
Tôn khéo giải thích. ‘Đây là có tội,’ ‘đây là không tội,’ ‘đây 
cần phải thuận theo,’ ‘đây cần phải né tránh,’ ‘đây là hạ liệt,’ 
‘đây là cao thượng,’ ‘đây là đen trắng đồng đẳng,’ đã được 
Thế Tôn khéo giải thích.’”

VIII. NHẬN DIỆN CÁC MỤC TỪ CHÍNH

§1.  Thuật ngữ và thành ngữ  bao gồm các từ vựng, 
thuật ngữ, khái niệm, thành ngữ, phương ngữ, học thuyết, 
điển cố trong các Kinh, Luật, Luận của Phật giáo Nam 
truyền, Phật giáo bộ phái, Phật giáo Đại thừa. 
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§2. Nhân danh bao gồm thánh hiệu của Phật, Bồ-tát, 
Thanh Văn, A-la-hán, Duyên Giác, Độc Giác, thánh tăng, 
tác gia, tên của Tăng Ni, Phật tử, nhân sĩ v.v...

§3. Địa danh bao gồm tên chùa, tháp, đường, xứ, khu 
vực, xã, huyện, tỉnh, thành phố, nước, thành, các di tích v.v…

§4. Tác phẩm bao gồm Kinh, Luật, Luận, thích Kinh, 
Kinh chú, Luật chú, Luận chú, Kinh sớ, Luật sớ, Luận sớ, 
các tác phẩm Phật học, các tác phẩm ngoài Phật giáo, báo 
chí, tạp chí v.v…

IX. ĐẶT TÊN FILE, PHONG CHỮ VÀ PHẦN MỀM ĐÁNH 
CỔ NGỮ

§1. Cách đặt tên file đã biên tập/ dò bản

1.1. File đã biên tập lần 1: Số thứ tự, tên kinh, số kinh 
theo thứ tự, tên người dịch. Tên người dò bản ngàyngày.
thángtháng.nămnăm (bằng con số).

Ví dụ, Kinh Trung A-hàm 103, Tuệ Sỹ dịch. Giác 
Hạnh 16.01.19

1.2. File đã biên tập lần 2: Số thứ tự, tên kinh, số tập, 
tên người dịch. Tên người dò bản 1  ngàyngày.thángtháng.
nămnăm (bằng con số) – tên người dò bản 2  ngàyngày.
thángtháng. nămnăm (bằng con số).

Ví dụ, Kinh Trung A-hàm 143, Tuệ Sỹ dịch. Giác Hạnh 
16.01.19 – Tinh Cần 19.02.19

§2. Chọn phong chữ Default. 
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Để tiện việc biên tập và trình bày trong suốt quá trình biên 
soạn và xuất bản, đề nghị sử dụng thống nhất phong chữ CN-
Times. Có thể download phong chữ này tại địa chỉ sau:

http://www.buddhismtoday.com/software/CN-
Times.zip

Sau đó, dùng  winzip  giải nén ra rồi nạp phong chữ 
này vào máy vi tính. Để chọn CN-Times làm phông chữ 
chuẩn (default) trong văn bản MS. Word, sau khi nạp 
phong chữ vào máy vi tính, vui lòng làm các thao tác sau 
đây. Ở thanh menu của MS. Word, chọn: Format – Font 
– Chọn font mang tên CN-Times rồi bấm nút Default).

Đối với các mục từ không có các cổ ngữ Phật giáo như 
Pali, Sanskrit, Hán và Tạng ngữ thì quý soạn giả nên sử 
dụng phong chữ Times New Roman.

§3.  Phần mềm Vietspell Checker đánh chữ Pali, 
Sanskrit và Tạng ngữ. 

Quý soạn giả có thể download Vietspell Checkertại 
địa chỉ:

http://www.buddhismtoday.com/software/Vi-
etspell30.EXE

Sau khi septup phần mềm Vietspell vào máy, để đánh 
chứ Pali, Sanskrit và Tạng ngữ dạng Latin, quý soạn giả có 
thể xem hướng dẫn tại địa chỉ sau:

http://www.buddhismtoday.com/huongdan/vi-
etspell_checker_2000.htm
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§4. Để đánh chữ Hán, quý soạn giả nên sử dụng thống 
nhất phần mềm  Hanosolf3.0. Có thể download phần 
mềm này tại địa chỉ sau đây:

http://www.sourceforge.net/projects/hanosoft/
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