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TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI 

         (Đây là tập tài liệu hướng dẫn trả lời những câu hỏi có tính chất cơ bản 

nhất, nhằm giúp ích phần nào cho quý vị Giới Tử trong việc học bài. Nếu muốn hiểu 

rộng hơn thì quý vị nên tham khảo tài liệu thêm ) 

I. VẤN Đ P 

A. KINH 

1. KINH PH P C  

Câu 1. Đọc và nói đại ý bài kệ 50, 51? 

Kệ 50:  

Không nên nhìn lỗi người, 

Người làm hay không làm, 

Nên nhìn tự chính mình, 

Có làm hay không làm. 

Kệ 51:  

Như bông hoa tươi đẹp, 

Có sắc nhưng không hương.  

Cũng vậy lời nói khéo,  

Không làm không kết quả. 

Đại ý: 

Kệ 50, 51: Đức Phật khuyên chúng ta hãy luôn tự khắc kỷ lấy mình, luôn tìm 

chỗ d , c ỗ c ưa làm được của mình mà cố gắng sửa đổ  để ngày một hoàn thiện 

 ơn, c ớ tìm chỗ hay d  của người khác mà chê bai, châm chọc, vì đó k ông p ải 

là hành vi của bậc trượng phu và phải sống một đời sống tự tại giải thoát, không bị 

ràng buộc b   ngũ dục, có n ư vậy mới không uổng chí xuất gia của mình. 

Câu 2. Đọc và nói đại ý bài kệ 52, 78? 

Kệ 52: 

Như bông hoa tươi đẹp,  

Có sắc lại thêm hương.  

Cũng vậy lời nói khéo, 

Có làm có kết quả.  

Kệ 78:  

Chớ thân bạn xấu ác, 

Chớ thân kẻ đê hèn.  

Hãy thân bạn hiền lành,  

Hãy thân người cao thượng.

Đại ý: 
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Kệ 52: Lời nói phả  luôn đ  đô  với việc làm, cũng n ư loà   oa có sắc phải 

có  ương t ơm cao quý, c úng ta cũng n ư t ế học đ  đô  vớ   àn  t ì mớ  là một 

người có ích cho xã hội. 

Kệ 78: Bạn bè là người cần thiết an ủi hay chỉ bảo cho ta những đ ều bất 

toàn, n ưng kết bạn cũng có n  ều trường hợp: Kết bạn n ư  oa, kết bạn n ư cân, 

kết bạn n ư nú , kết bạn n ư đất. Bạn bè vì đ ều kiện cần thiết không thể thiếu 

trong cuộc sống, tuy nhiên kết bạn n ư t ế nào để được lợ  íc , n ư trường hợp kết 

bạn n ư đất   trên. 

Câu 3. Đọc và nói đại ý bài kệ 13, 14 trong phẩm Song Yếu? 

Kệ 13:  

Như ngôi nhà vụng lợi,  

Nước mưa len lõi vào. 

Tâm không tu cũng vậy,  

Tham dục rỉ rã vào. 

Kệ 14: 

Như ngôi nhà khéo lợp,  

Nước mưa không thấm vào. 

Tâm khéo tu cũng vậy, 

Tham dục khó lọt vào. 

Đại ý: 

Kệ 13: Tham dục sẽ đâm t ủng tâm người không tu tập, d  dàng n ư g ọt 

mưa rơ  vào ngô  n à trống.  

Kệ 14:  gười nhất tâm chánh niệm tu tập, tham dục không thể chi phối 

được, cũng n ư ngô  n à kín nước mưa k ó lọt vào. 

Câu 4. Đọc và nói đại ý bài kệ 49, 54 trong phẩm Hoa?  

Kệ 49: 

 Tỳ kheo vào làng xóm,  

 Như ong đến vườn hoa.  

 Lấy mật xong bay ra,  

 Không hại gì hương sắc.  

 Kệ 54: 

Hương các loại hoa thơm, 

Không thể bay ngược gió.  

Hương người đức hạnh đó, 

Ngược gió bay muôn phương.

Đại ý: 
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Kệ 49: Là một bậc Sa Môn không nên gây tổn hại cho bất cứ ai, mà chỉ vì 

mục đíc  t ăng  oa c o tự thân trên bầu trời an lạc và m  rộng con đường tươ  m t 

cho chúng sanh.  

Kệ 54: Dù loà   oa quý ngàn năm n  một lần, cũng k ông thể bay ngược 

chiều g ó, n ưng  ương t ơm t ếng lành, phạm hạnh của bậc có giớ  đức vang 

khắp 10 p ương. 

Câu 5. Đọc và nói đại ý bài kệ 103, 111 trong phẩm Ngàn? 

Kệ 103:  

Dù tại bãi chiến trường,  

Thắng hàng ngàn quân địch.  

Cũng không bằng tự thắng mình,  

Chiến công ấy kỳ tích. 

 Kệ 111:  

 Dù sống đến trăm năm,  

 Không trí tuệ, an tịnh. 

 Chẳng bằng sống một ngày,  

 Có trí tuệ thiền định. 

Đại ý: 

 Kệ 103: Đức Phật ca ngợ  người tự thắng c ín  mìn  là người biết giữ gìn thân, 

khẩu, ý một cách trong sạch, không  ơn t ua đ ều gì bất cứ với ai, hay nói một cách 

k  c là người biết kiềm chế hành vi của mình, không bao giờ biểu lộ sự thô tháo khi 

gặp nghịch cản . Và cũng c ín  tự mình phát huy hạnh tinh tấn, quyết k ông để sự 

giải đã  làm lu mờ tâm trí. 

Kệ 111: Giá trị cuộc sống không tính bằng thời gian sống mà là ý ng ĩa sống. 

Vì thế, sống trăm năm mà mã  mê c ìm đắm trong tham dục khổ não, thì chẳng bằng 

sống một ngày có trí tuệ để chặt đứt vô minh phiền não sanh tử. 

2. HAI  HỜI C NG PHU :  

 ộ  dung : kinh A Di Đà,   ng Dan    m  ố ,  ăng  g  êm và   ập C ú. 

B.  U   

1.    NI 

Câu 1. Đọc đầy đủ kệ chú của Ngũ quán? 

 gũ qu n là  năm t ứ qu n tư ng của c úng  ăng k   t ọ t ực. 



5 

 

1.   ứt, kế công đa t  ếu, lượng b  la  xứ:  o s n  vật mà t í c ủ cúng dường 

c o mìn , công lao của ngườ  ta p ả  cực k ổ n ư t ế  nào? 

2.   ị, t ổn kỷ đức  ạn , toàn k uyết ứng cúng: Xem xét đức  ạn  của mìn , 

co  có xứng đ ng mà t ọ lãn  đ  cúng dường ấy c ăng? 

3. Tam, p òng tâm ly qu n:   am đẳng v  tôn: ba  ãy đề p òng tâm tr nh xa 

mọ  lỗ  lầm tộ  lỗ  mà t am, sân, s , là nguyên n ân. 

4.  ứ, c  n  sự lương dược v  l ệu  ìn  k ô : Bốn c ín  vì lấy t ực p ẩm làm 

lương dược mà trị bện  k ô gầy của t ân. 

5.  gũ, vị t àn  đạo ng  ệp ưng t ọ t ử t ực :  ăm vì muốn có sức mạn  để tu 

thàn  đạo ng  ệp, nên tạm dùng đ  ăn mà t ô . 

Câu 2. Ai đã khai sáng ra  uật Tỳ Ni? Với mục đích gì?  

 Bộ Luật T  Ni Nhật Dụng là do ngài Luật sư K ến Nguyệt (hiệu Độc Thể 

tự Hoằng Giới),   nú   oa  ơn đời nhà Thanh   Trung Hoa thể theo tâm t  của Phật 

trước kia, mà muốn c o tròn đầy trí đức của những kẻ hậu học.  gà  đã lược rút   

phẩm Tịnh Hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Mục đíc  để ngườ  sơ cơ làm c uẩn tắc thân 

tâm, khắp bốn oai nghi suốt ngày đêm, và lấy đó làm t ềm bậc tiến đạo. 

Câu 3. Bộ Tỳ Ni gồm 54 bài kệ, 38 câu chú, nhƣng nội dung gồm những gì? 

Bộ T  Ni g m 54 bài kệ, 38 câu chú, thì tùy nội dung mỗi bài mà có khác, 

n ưng tóm lại nội dung có 2 ý chính:  

a. Ước về tam tụ tịnh giới (bài kệ có 4 câu) Câu 1: Nhiếp luật nghi giới, Câu 2: 

Nhiếp thiện pháp giới, Câu 3,4: Nhiêu ích hữu tình giới. 

b. Ước về tứ hoằng thệ nguyện Câu 1: Nguyện học các pháp môn, Câu 2: 

Nguyện độ chúng sanh, Câu 3,4: Nguyện dứt phiền não và nguyện thành Phật. 

Câu 4. Theo truyền thống Phật giáo, Đức Phật bắt đầu dạy Tỳ Ni cho ai, tại 

đâu? và mục đích giáo dục là gì? 

Theo truyền thống Phật g  o, Đức Phật bắt đầu dạy bộ Luật T  Ni cho ông Tu 

Đề Na   nước La Duyệt K , đây đ n  dấu thời k  giới luật Phật g  o ra đời. 
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Mục đíc  n ằm để ngăn ng a, xử đo n n ững việc khai, giá, trì, phạm, danh, 

chủng, t n , tướng của hành giả và để đ ều trị các oai nghi, tánh tình của người tu tập. 

Câu 5. Dựa vào đâu? Nói hành trì  ỳ Ni làm tăng trƣởng tâm Bồ Đề? 

Chúng ta thấy bộ T  Ni tuy ngắn gọn n ưng c ứa đựng những ng ĩa lý sâu xa, 

n ư nó  về pháp tánh viên dung n ư n ững câu: “Vào cảnh pháp môn, tâm vô ngăn 

ngại hay đặng mất không ngại, thấy tất cả Phật”.  

Lại nữa hành trì T  Ni t  s ng đến tố  xúc đối các cản  đều phát nguyện lớn 

“cầu cho chúng sanh” lìa các tội lỗi, thanh tịnh ba nghiệp, luôn ng ĩ n ớ đến sự phát 

tâm, lập nguyện đó c ín  là v ệc làm tăng trư ng tâm B  Đề vậy. 

A. LU T SA DI  

Câu 1. Hãy đọc rõ 10 giới Sa Di ? 

1. Giới thứ nhất là bảo vệ sanh mạng 

2. Giới thứ hai là tôn trọng quyền tư  ữu 

3. Giới thứ ba là bảo vệ tiết hạnh  

4. Giới thứ tư là t ực tập chánh ngữ và lắng nghe 

5. Giới thứ năm là bảo vệ và nuô  dưỡng thân tâm, không sử dụng rượu, các 

chất ma túy và tiêu thụ những sản phẩm có độc tố. 

6. Giới thứ sáu là không sử dụng mỹ phẩm và đ  trang sức. 

7. Giới thứ bảy là k ông vướng mắc vào những loại tiêu khiển trần tục. 

8. Giới thứ tám là không sống đời sống vật chất sang trọng và xa hoa. 

9. Giới thứ c ín là k ông ăn mặn và k ông ăn ngoà  n ững bữa ăn của đại 

chúng. 

10. Giới thứ mườ  là k ông tíc  lũy t ền bạc và của cải. 

Câu 2. Giới nào thuộc về tánh giới ? Giới nào thuộc về tƣớng giới ? 

 Những giới thuộc về tánh giới: 

1. Sát sanh 

2. Trộm cắp  

3. Dâm dục  
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4. Vọng ngữ  

 Những giới thuộc về tướng giới là những giới còn lạ  n ư:  

1. Uống rượu  

2. Đeo tràng  ương  oa,  ương t oa mìn   

3. Ca xướng múa h t, đ  xem ng e  

4. Nằm ng   g ường cao lớn  

5. Ăn p   t ời  

6. Cất giữ vàng bạc đ  trang sức… 

Câu 3. Giới t  nói rõ về 5 đức tính của Sa Di? 

1. Nhứt giả phát tâm xuất gia hoài bộ  đạo cố:  g ĩa là vì cảm mến đạo pháp có 

năng lực đoạn tr  phiền não, có p ương p  p cứu người nên phát tâm xuất g a.  g ĩa 

là quyết chí mong cầu giác ngộ giả  t o t mà t o t ly g a đìn .  

2. Nhị giả hủy k  hình hảo ứng pháp phục cố:  g ĩa là vì để kết hợp với y báo 

và chánh báo thanh tịnh nên bỏ hết những phục sức hoa lệ, những trang đ ểm duyên 

d ng nơ  t ân mìn . 

3. Tam giả cắt ái t  thân vô thích mạc cố:  g ĩa là t ể hiện sự bìn  đẳng không 

phân biệt ngã s , không phân biệt thân sơ, nghèo giàu mà tất cả đang bị c ìm đắm 

trong luân h   đau k ổ và mình có nhiệm vụ cứu độ, nên cắt bỏ ân ái, t  bỏ họ hàng 

thân thuộc. 

4. Tứ giả hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố:  g ĩa là vì quý trọng chánh pháp 

tha thiết muốn học hỏi chánh pháp, tu tập chánh pháp, truyền bá chánh pháp, nên 

k  n  t ường tánh mạng không kể đến sức khỏe, không tiếc năng lực, không t  khổ 

nhọc. 

5.  gũ g ả chí cầu đại th a vị độ nhân cố:  g ĩa là vì để độ chúng sanh nên 

quyết chí cầu p  p đại th a để có đủ p ương p  p mà tự g  c t a. Đó là năm p ẩm 

chất cao cả của người xuất gia.  

Câu 4. Hãy nói về ý nghĩa và lợi ích của việc Bố Tát? 
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Ý ng ĩa:   ắc lại giớ  mà mìn  đã lãn  t ọ kiểm đ ểm lại việc làm trong nửa 

tháng, có phạm tội thì sám hố  để được thanh tịnh làm bớt đ  p  ền não, t êm công đức 

lành. 

Lợi ích: Thuần hóa, gạn lọc tâm ý c o đến mức thuần khiết, người thanh tịnh 

t êm tăng trư ng, người phạm giớ  t ì n ư p  p s m  ố  để thanh tịnh tr  lại. Huấn 

luyện tinh thần tự tại, tự giác phản tỉnh, nuôi lớn tâm B  Đề.  

Câu 5. Giới t  hãy kể một vài hành pháp vào nhà thế tục? 

Có chỗ ng i khác mới ng i, chẳng nên ng i không phải chỗ, có người hỏi kinh 

phải biết lúc dè dặt chớ vì nói phi thời. Chẳng nên cười nhiều.  gười chủ dọn cơm, 

tuy chẳng phải pháp hộ  cũng c ớ lỗ  p ép. K ông nên đ  đêm. C ẳng đặng trong nhà 

vắng hoặc chỗ che khuất, cùng người nữ cùng ng i cùng nói chuyện. Chẳng nên t ư t  

qua lại ... n ư trước. 

Bằng muốn về t ăm n à, trước phải vào nhà giữa lạy Phật hoặc đến chỗ thờ 

t  n  tượng phải trang nghiêm chắp tay, thứ đến cha mẹ bà con v.v.... mỗi mỗ  t ưa 

hỏi. 

Chẳng nên trước cha mẹ nói phép thầy ng  êm, đ  xuất gia khó, vắng vẻ, lạt lẽo, 

nghèo ngặt, khắc khổ các việc. Phải vì cha mẹ nói Phật pháp, khiến san  đức, lòng tin 

t êm p ước. Chẳng đặng cùng bà con trẻ nhỏ ng   lâu, đứng lâu, cười giỡn nói tạp. 

Cũng c ẳng đặng hỏi trong họ những việc phả  c ăng, tốt xấu. Nếu trời tố  nương ng ỉ 

lại phải riêng một g ường. Ng i nhiều, ít nằm, một lòng niệm Phật. Việc xong phải về 

chẳng đặng lưu luyến.  

C. LU N - SỬ 

1. GI O  Ý CĂN BẢN 

Câu 1. Tam Bảo là gì? 

 am Bảo là ba ngô  quý b u: P ật bảo, Pháp bảo và  ăng bảo. 

a) Phật bảo: C ữ P ật do c ữ P ạn Budd a p  ên âm ra.  gườ   àu dịc  là    c g ả. 

Ng ĩa là: bực đã g  c ngộ s ng suốt  oàn toàn về ba p ương d ện: tự g  c, g  c t a, 

g  c  ạn  v ên mãn. 
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b) Pháp bảo: P  p là do c ữ P ạn D arma mà dịc  ng ĩa ra. P  p là p ương p  p tu 

hành mà P ật đã p  t  uy ra để d ệt tr  mọ  mê muộ , k ổ đau và c ứng được quả 

P ật. Ba tạng k n  đ ển gọ  c ung là P  p. 

c)  ăng bảo:  ăng  ay  ăng-g à là do c ữ P ạn  ang a mà p  ên âm ra;  àu dịc  là: 

 òa  ợp c úng, ng ĩa là một đoàn t ể tu  àn  t  4 ngườ  sắp lên, cùng n au sống 

c ung một c ỗ, đ ng g ữ g ớ  luật của P ật, đ ng c  a sớt c o n au một c c   òa 

t uận n ững gì đã t âu n ận được, t  vật c ất c o đến t n  t ần.  ăng bảo là đoàn t ể 

của n ững bậc t  n . 

Câu 2. Thập niệm là gì? 

- Đức Phật dạy cho các T  kheo thực hành 1 trong 10 niệm này sẽ thành tựu 

thần thông, loại bỏ các loạn tư ng, đạt được quả sa môn, tự t ân đạt đến Niết bàn. 

Mười niệm này là: Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm  ăng,   ệm giới, Niệm thí, Niệm 

thiên, Niệm  ưu tức, Niệm An ban, Niệm thân vô t ường và Niệm  tử. 

Kệ tóm tắt 

Niệm Phật, Pháp, thánh chúng, 

Niệm giới, thí và thiên 

Niệm  ưu tức, an ban, 

Niệm thân, chết cuối cùng. 

Câu 3. Tứ đế là gì? Kể ra và giải thích? 

Tứ là 4, đế là sự chắc thật, chân thật, không sai, vi diệu, cao quý. Tứ đế còn gọi 

là tứ diệu đế, tứ t  n  đế, tứ c ân đế có ng ĩa là 4 sự thật chắc chắn đúng với chân lý 

mà Đức Phật đã dạy. 

Khổ đế: là sự thật về thực trạng khổ đau của chúng sanh trong ba cõi. 

Tập đế: là sự thật về những nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ mà chúng sanh phải 

gánh chịu. 

Diệt đế: là sự thật về sự an lạc giả  t o t có được sau k   đoạn tr  hết những 

nguyên nhân của khổ đau. 
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Đạo đế: là sự thật về con đường  ay p ương p  p tu tập để đạt đến những sự an 

lạc giải thoát mà trong kinh gọi là Niết Bàn. 

Câu 4. Sáu phép hòa kính là gì? Kể ra và giải thích? 

Còn gọi là lục hòa, tức là s u p ép cư xử với nhau trong một tăng đoàn để đem 

lại sự hòa hợp thật sự. Sự hòa hợp này g úp c o đoàn t ể t n tại và phát triển, giúp cho 

mỗi cá nhân hoàn thiện nhân cách, tiến đến mục đích giải thoát. 

1.   ân  òa đ ng trụ: khi   chung trong một cộng đ ng thì phải phân phố  nơ  ăn 

chốn   cho tiện nghi, cùng làm việc, cùng tu học. 

2. Khẩu hòa vô tranh: nói lời ôn hòa, chân thật, dịu dàng, tránh tất cả lời nói gây 

xích mích, cải vã. 

3. Ý  òa đ ng duyệt: biết nghe, tôn trọng ý kiến của người, không cố chấp bảo thủ. 

4. Giớ   òa đ ng tu: cùng nhau hành trì những giới luật đã truyền thọ và ban hành. 

5. Kiến  òa đ ng giải: chia sẽ sự hiểu biết, kiến thức c o n au, để cùng được hiểu 

biết. 

6. Lợ   òa đ ng quân: vật thực, đ  dùng, tiện nghi, lợ  dưỡng p ân c  a đ ng đều 

 ay cùng  ư ng chung. 

Câu 5. Bát chánh đạo là gì? 

B t c  n  đạo: chánh kiến, c  n  tư duy, c  n  ngữ, chánh nghiệp, chánh 

mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, c  n  định. 

2. SỬ PH    À  H NH CH NG 

Câu 1. Khái quát lịch s  Đức Phật ? 

Đức Phật Thích Ca là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Ngài tên 

thật là Tất Đạt Đa.  

 gà  đản sinh vào ngày 14 tháng 04 năm 623 trước công nguyên (có thuyết nói 

Đức Phật Đản sanh ngày mùng 8 tháng 4 năm 623 trước công nguyên) tạ  vườn Lâm 

T  Ni, Thành Ca T  La Vệ thuộc Trung Bắc Ấn Độ. 

 gà  s n  ra đã có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, thu  nhỏ  gà  là người rất thông 

minh hoạt bát và giàu lòng t  được vua c a t ương yêu, b  quan văn võ kín  trọng. 
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T  năm 7 đến 13 tuổi,  gà  được vua cha cho học cả văn lẫn võ với trí tuệ siêu 

việt của mìn   gà  đã lãn  ngộ tất cả những tinh hoa của các danh sự truyền thụ. 

Lớn lên  gà  được vua c a cướ  công c úa Da Du Đà  a làm vợ. Một hôm 

Ngà  đ  dạo bốn cửa thành thấy cảnh già - bệnh - chết và một vị tu sĩ đã làm c o tâm 

Ngài muốn xuất gia cầu đạo giải thoát.  

 ăm 19 tuổi (Theo Nam Tông thì lúc ấy Thái Tử 29 tuổi), Ngài trốn hoàng cung 

tự cạo bỏ râu tóc xuất g a tu đạo, trả  qua năm năm tầm sư, s u năm k ổ hạnh.  

Trải qua những năm t  ng tu tập. Một hôm Ngài quyết định toạ thiền dưới cây 

b  đề phát nguyện không chứng đạo quả k ông đứng dậy. 

 au 49 ngày tư duy t  ền qu n  gà  đã c ứng ngộ chân lý tố  t ượng. Bài pháp 

đầu tiên Ngài giảng thuyết là Tứ Diệu Đế c o năm an  em K ều Trần   ư tạ  vườn 

Lộc Uyển. Trải suốt 45 năm (có thuyết cho là 49 năm) thuyết p  p độ sinh trên 300 

hộ , độ được vô số chúng sanh. 

 ăm 80 tuổi Ngài nhận thấy cơ duyên đã mãn nên quyết định nhập Niết Bàn tại 

r ng Ta La Song Thọ. 

Xá Lợi của Ngài chia thành 8 phần để phụng cúng tôn thờ, trong số đệ tử của 

Ngài có 10 vị đạ  đệ tử xuất sắc.  

Những lời dạy trong suốt 45 năm của  gà  được c úng    n  đệ tử kết tập lại 

thành Tam Tạng    n  Đ ển. 

Câu 2. Giới thiệu về những đại đệ t  trong hàng xuất gia của Phật? 

Trong suốt quãng đời hoằng  o  độ sanh của Đức Thế  ôn,  gà  đã  o  độ vô 

lượng, vô số chúng sanh, giác ngộ chúng sanh giải thoát sanh tử và luôn luôn lúc nào 

cũng có 1250 vị T  Kheo hầu cận bên  gà .  ó  đến hàng xuất g a đệ tử của Phật thì 

có rất nhiều vị nổi tiếng giớ  đức k  êm ưu, trí tuệ siêu phàm. 

 rong đó nổi bật và xuất sắc nhất có 10 vị mà sử sách gọi là Thập Đạ  Đệ Tử. 

Mỗi vị có một đặc thù riêng biệt mà không một ai có thể có được. Mười vị đạ  đệ tử đó 

là: 

1- Xá Lợi Phất: Trí tuệ đệ nhất 
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2- Mục Kiền Liên: Thần thông đệ nhất 

3- Phú Lâu Na: Thuyết pháp đệ nhất 

4- Tu B  Đề: Giải Không đệ nhất 

5- Ca Chiên Diện: Luận Nghị đệ n ất 

6- Đại Ca Diếp: Đầu Đà đệ nhất 

7- A Na Luật: Thiên Nhãn đệ nhất 

8- Ưu Ba   :  rì   ới đệ nhất 

9- A  an: Đa Văn đệ n ất 

10- La Hầu La: Mật Hạnh đệ nhất. 

Câu 3. Đọc bài kệ tóm lƣợt năm thời thuyết giáo của đức Phật? 

Hoa Nghiêm tố  sơ tam t ất nhựt                 

A-hàm thập nhị P ương Đẳng bát 

Nhị thập nhị niên Bát-n ã đàm                  

 Pháp Hoa, Niết-bàn cộng bát niên. 

(Trước nói Hoa Nghiêm hai mốt ngày           

A-hàm mười hai, Phương Đẳng tám 

Hai mươi hai năm nói Bát-nhã                      

Pháp Hoa, Niết-bàn cộng tám năm). 

Câu 4. Hãy kể tên 3 vị tổ  rúc  âm? Ai là ngƣời xiển dƣơng thiền phái 

 rúc lâm đƣơng thời? 

  ơ tổ Trần Nhân Tông, nhị tổ Pháp Loa và tam tổ Huyền Quang,  rư ng lão 

 òa t ượng Thích Thanh T . 

3.  ỊCH  Ử    HUỆ ĐĂNG 

Câu 1. Tiểu s  Tổ Huệ Đăng ? 

Câu 2. Hành trạng của Tổ với đất Tiền Giang ? 

 

II. ĐỀ LU N (Chọn 1 trong 2). 
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Câu 1. “Giới Luật là thọ mạng của Phật pháp” giới tử hãy phân tích lời dạy 

trên để cho thấy những giá trị của giới luật? 

Câu 2. Hãy cho biết lợi ích của việc gìn giữ giới luật trong đời sống tu tập của 

hàng xuất gia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


