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Giới thiệu tác phẩm:  

SAÉC TU BAÙCH TRÖÔÏNG THANH QUI 
 
 

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (Taishō) đã dành riêng một Bộ: Bộ Chư 
Tông - gồm hơn bốn tập, từ cuối tập 44 và các tập 45, 46, 47, 48 để tập hợp giới 
thiệu những tác phẩm tiêu biểu của các Tông phái thuộc Phật giáo Trung Hoa, mở 
đầu là tác phẩm Đại Thừa Nghĩa Chương (N0 1851) của Đại sư Tuệ Viễn (Tuỳ) và 
sau hết là tác phẩm Sắc tu Bách Trượng thanh quy (N0 2025) do Thiền sư Đức 
Huy (Nguyên) trùng biên. Tất nhiên, hầu hết các tác phẩm thuộc Bộ Chư Tông kể 
trên đều do các Đại sư, các Học giả của Phật học Trung Hoa trứ thuật, sáng tác và 
hiển nhiên những tác phẩm ấy có giá trị, có những ảnh hưởng nhất định. Do vậy, 
trong quá trình hơn 50 năm Việt dịch để hình thành cùng hoàn thành Đại Tạng 
Kinh Việt Nam, một số trứ thuật, sáng tác thuộc Bộ Chư Tông ấy đã được Việt 
dịch. Chúng ta có thể kể: Tam Luận Huyền Nghĩa (N0 1852), Đại Thừa Huyền 
Luận (N0 1853), Nhị Đế Nghĩa (N0 1854-Đại sư Cát Tạng), Bảo Tạng Luận (N0 
1857), Triệu Luận (N0 1858-Đại sư Tăng Triệu), Triệu Luận Sớ (N0 1859- Đại sư 
Nguyên Khang), Bát Thức Quy Củ Bổ Chú (N0 1865- Đại sư Phổ Thái), Từ Bi 
Đạo Tràng Sám Pháp (Lương Hoàng Sám, N0 1909), Từ Bi Thủy Sám (N0 1910), 
Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn (N0 1924- Đại sư Tuệ Tư), Bích Nham Lục (N0 
2003), Vô Môn Quan (N0 2005- Đại sư Tông Thiệu), Pháp Bảo Đàn Kinh (N0 
2008), Thiếu Thất Lục Môn (Sáu cửa vào động Thiếu Thất, N0 2009), Tín Tâm 
Minh (N0 2010- Đại sư Tăng Xán), Chứng Đạo Ca (N0 2014- Đại sư Huyền Giác), 
Thiền Lâm Bảo Huấn (N0 2022- Đại sư Tịnh Thiện trùng tập), Truy Môn Cảnh 
Huấn (N0 2029- Đại sư Như Cẩm tục tập), Thiền Quan Sách Tấn (N0 2024- Đại sư 
Châu Hoành) v.v…Và hôm nay lại them một tác phẩm nữa đã được Việt dịch: Đó 
là bộ Sắc tu Bách Trượng thanh quy, do Hòa thượng Thích Phước Sơn cùng nhà 
nghiên cứu Phật học Lý Việt Dũng đồng dịch. 

Sách Bách Trượng thanh quy vốn do Đại sư Bách Trượng Hoài Hải (720- 
784) biên soạn vào thế kỷ thứ 8, đời Đường, là một nỗ lực nhằm tập hợp, hệ thống 
hoá, làm cương lĩnh sinh hoạt cho Tăng Ni tại các Tòng lâm ở Trung Hoa, sau khi 
Phật giáo đã du nhập và phát triển nơi đất nước rộng lớn này gần 7 thế kỷ. Bách 
Trượng Thanh Quy đã được lưu hành rộng khắp nơi, có giá trị như một kim chỉ 
nam  hướng dẫn mọi sinh hoạt trong đời sống của người xuất gia, trải qua mấy 
trăm năm. Nhưng rồi Bách Trượng thanh quy đã bị thất lạc. Đến thập niên 30 của 
thế kỷ 14, đời vua Thuận Đế nhà Nguyên, thiền sư Đông Dương Đức Huy – cháu 
nối dòng pháp đời thứ 18 của tổ Bách Trượng đã tạo được sự hỗ trợ tốt đẹp từ 
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triều đình nhà Nguyên, căn cứ theo các bộ Thanh Quy hiện hành, đối chiếu với 
truyền thống sinh hoạt nơi Tổ đình núi Bách Trượng, tham khảo các tài liệu đã 
trích dẫn từ Bách Trượng thanh quy, tu chính, bổ khuyết để soạn thành Bộ Thanh 
Quy mới mang tính hoàn chỉnh, đó là bộ Sắc tu Bách Trượng thanh quy nổi 
tiếng, truyền đến ngày nay. 

Bản Việt dịch Sắc tu Bách Trượng thanh quy của Hòa thượng Thích 
Phước Sơn và Lý Việt Dũng căn cứ theo bản hiện có trong Taishō, N0 2025, T.48, 
được phân làm hai tập: 

Tập 1: Từ quyển 1 đến quyển 4 gồm 6 chương: Chúc Ly, Báo Ân, Báo 
Bổn, Tôn Tổ, Trụ Trì, Lưỡng Tự. 
Tập 2: Từ quyển 5 đến quyển 8, gồm 3 chương: Đại Chúng, Các Ngày Vía 
và Pháp Khí. Nơi mỗi chương được chia làm nhiều tiểu mục. Mỗi một tiểu 
mục, nhị vị Dịch giả đều thực hiện: 
- In nguyên bản chữ Hán. 
- Phiên âm. 
- Dịch nghĩa. 
Phần chú thích được tập hợp hầu hết các thuật ngữ trong thiền môn, sắp xếp 

theo mẫu tự ABC đặt ở cuối sách. Ngoài ra, phần Phụ lục gồm 1 bài Minh, 1 bài 
Ký, 2 bài Tựa cũng được Việt dịch, giới thiệu. 

Tính chất “Sắc tu” của sách Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy được thể hiện 
rõ nơi hai chương đầu (Chúc ly, Báo ân) thuộc quyển 1, với các tiểu mục như: Lễ 
chúc thọ Thánh hoàng, lễ chúc thọ Hoàng thái tử…(chương Chúc Ly). Các ngày 
Giỗ kỵ Quốc gia, Cầu đảo…(chương Báo Ân). Hai chương Báo Bổn, Tôn Tổ 
thuộc quyển 2 gồm 6 tiểu mục: Lễ Phật Đản sinh, Lễ Phật Thành đạo và Bát Niết 
bàn (chương Báo Bổn), Lễ giỗ kỵ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Lễ giỗ kỵ Tổ Tôn Tổ) nêu rõ 
về các ngày Lễ, ngày Giỗ mang tính căn bản, tính nhớ nguồn của người tu Phật 
nơi các Tự viện. Từ chương 5 (Trụ Trì) đến chương 9 (Pháp Khí) là phần chính 
của sách, nên sự ghi nhận, mô tả ở đấy là rất chi tiết, đầy đủ. Chẳng hạn như 
chương Trụ trì gồm 6 phần: công việc hằng ngày của Trụ trì, Thỉnh tân Trụ trì, 
Vào Tự viện mới, Thoái viện, Qua đời, Thương nghi tiến cứ tân Trụ trì, với hơn 
50 tiểu mục. Hoặc chương Đại chúng (Chương 7) gồm 23 phần với hơn 30 tiểu 
mục. Chương Pháp khí (chương 9) gồm 7 phần (Chuông, Bảng, Mõ, Chuỳ, Khánh, 
Não bạc, Trống) riêng Chuông có 3 tiểu mục, Trống có 6 tiểu mục v.v… 
 Một điều cần được nhấn mạnh trong những tư duy liên hệ ở đây là: Bên 
Trung Hoa, sách Bách Trượng thanh quy của Đại sư Hoài Hải ra đời sau khi Phật 
Giáo Trung Quốc đã có đến 700 năm lịch sử. Và khi Sắc tu Bách Trượng thanh 
quy được ấn hành, phổ biến thì Phật giáo Trung Quốc đã tồn tại cùng phát triển 
trên 1300 năm. Ở Việt Nam, chỉ kể về thời hiện đại, từ khi có phong trào chấn 
hưng Phật giáo dấy khởi khắp ba miền vào thập niên 30 của thế kỷ 20, cùng với 
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công việc chuyển dịch để hình thành Đại tạng Kinh Việt Nam, hơn 70 năm sách 
Sắc tu Bách Trượng thanh quy mới được Việt dịch. Thời gian rồi cứ trôi đi. Rất 
nhiều, rất nhiều hình tướng rồi cũng đổi thay chuyển biến. Nhưng có những thứ là 
bất biến, là thường trụ. Vì thường trụ trên nẻo vô thường nên cần phải được duy 
trì, bảo vệ. Ở đây chính là tính chất “Thanh quy”, tính chất “Thanh tịnh hoà hợp” 
trong sinh hoạt nơi các Tự viện. Đó có lẽ là bức thông điệp ngắn gọn mà sâu xa 
của sách Sắc tu Bách Trượng thanh tuy muốn gởi đến cho hàng Phật tử xuất gia 
trong mọi thế hệ, thời đại. 
 Bàn về các giáo phái của Phật giáo phát triển toàn thịnh, Giáo sư Tưởng 
Duy Kiều (1872-?) xác nhận: “Phật giáo tuy xuất xứ tại Ấn độ nhưng các giáo 
phái được mở mang rực rỡ đặc biệt và sự nghiên cứu tổ chức có hệ thống, chúng 
ta thấy chỉ có ở nước Trung hoa”. (Đại cương triết học Phật giáo, Thích Đạo 
Quang dịch, 1958, trang 61). Học giả Phạm Công Thiện đã đánh giá về 10 Huyền 
Môn của Tông Hoa Nghiêm: “Tất cả siêu hình học, tất cả triết học, tất cả ý niệm, 
tất cả hệ thống tư tưởng của phương Đông và phương Tây, tất cả hệ thống tư 
tưởng từ Platon, Aristote v.v… đều là một phần, một mảnh trong 10 Huyền Môn 
trên”. (Hố Thẳm Tư Tưởng, Nhà xuất bản An Tiêm, 1967, trang 146). 
 Những nêu dẫn như thế giúp chúng ta thấy, Đại Tạng Kinh Việt Nam, để có 
được sự phong phú ngoài công việc biên dịch ba tạng Kinh, Luật, Luận theo hệ 
Nam truyền và Bắc truyền cần có sự góp mặt của một số tác phẩm tiêu biểu thuộc 
các bộ sớ giải, chư tông, sử truyện thuộc Phật giáo Trung Hoa như Taishō đã tập 
hợp. Mong rằng sau Sắc tu Bách Trượng thanh quy chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận 
những tác phẩm có giá trị khác được Việt dịch. 
 

        Tháng 10 năm 2008 
Đào Nguyên 

  


