
Bài giảng 

CÁCH CẤU TẠO HÌNH THỨC CỦA MỘT QUYỂN KINH HAY MỘT BỘ KINH 

Dẫn nhập: 

 Đức Phật rày đây mai đó thuyết pháp độ sanh ròng rã 45 năm 

trường, sau khi Ngài vào Niết Bàn tại Câu Thi Na, mùa mưa cũng là mùa 

an cư của chư tăng năm đó, tôn giả Ca Diếp tập hợp 500 vị Alahán về 

động Thất Diệp, đây gọi là Đại hội kiết tập lần thứ nhất, tôn giả Ca Diếp 

làm chủ tọa, tôn giả A-Nan tụng lại kinh tạng, tôn giả Ưu Ba Li tụng lại 

luật tạng cho thánh tăng nghe suốt cả mùa an cư năm ấy. 

I._ SÁU YẾU TỐ CẦN CÓ: 

Bất cứ quyển kinh hay bộ kinh, phần mở đầu đều có 6 yếu tố: 

1._ Tín    4._  Chủ 

2._ Văn    5._  Xứ 

3._ Thời    6._  Chúng 

 

II. _ MƯỜI HAI THỂ LOẠI KINH. 

Căn cứ theo hình thức trình bày và nội dung những gì đức Phật đã 

thuyết giảng, chư tổ đã phân biệt như sau: 

1._ Văn xuôi      7._ Thí dụ 

2._ Văn kệ                8._ Bản sanh 

3._ Thọ kí                9._ Bản sự 

4._ Kệ tụng    10._ Phương quảng 

5._ Tự thuyết    11._ Hi pháp 

6._ Nhân duyên    12._ Luận nghị 

 



III. _ TÊN KINH. 

 Để phân biệt, dễ nhớ, rõ ràng… khi trì tụng hay nghiên cứu kinh 

tạng, chư tổ đặt tên kinh một cách tổng quát như sau: 

1._ Tên người    5._ Tên pháp 

2._ Tên vật     6._ Tên cách tu 

3._ Tên xứ sở    7._ Ví dụ 

4._ Tên chủng tộc   8._ Thuật lại… 

IV. _ KẾT THÚC QUYỂN KINH HAY BỘ KINH 

 Thính chúng nghe pháp nhiều chủng loại: Trời, Người, Atula, long 

vương, Càn Thát Bà… Sau khi nghe đức Phật giảng dạy có vị được thần 

thông, có vị được nhiều  tam muội, có vị phát tâm vô thượng Chánh 

Đẳng Chánh Giác, có vị chứng thánh quả… Do thấy và cảm nhận được 

lời Phật dạy rất có giá trị trong cuộc sống, trong chuyện chấm dứt sống 

chết, trong việc độ sanh nên ai cũng vui vẻ, bằng lòng phát nguyện làm 

những gì mà đức Phật đã giảng dạy. 

V. _ KẾT LUẬN.  

 1._ Bài kệ tóm tắt kinh tạng theo Đại thừa: 

  Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật 

  A hàm thập nhị, phương đẳng bát  

  Nhị thập nhị niên Bát nhã đàm 

  Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên. 

  

 

 

 



2._ Bài kệ tán thán: 

  Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 

  Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 

  Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 

  Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. 

 Là Phật tử dầu tại gia hay xuất gia, chúng ta, tự bản thân nên đọc 

tụng, nghiên cứu, hành trì những gì mà đức Phật đã giảng dạy ngoài ra 

chúng ta cũng nên trình bày những gì mình hiểu biết cho gia đình, bạn 

bè, người thân xa gần để cùng nhau tự trang nghiêm bản thân và trang 

nghiêm cõi tịnh độ. 

      Niệm Phật Đường Fremont 

       Aug 02 _ 2012 

           Thái Siêu 

 

 

 

 


