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Bài giảng: "Tuổi trẻ trong tinh thần kinh điển Đại Thừa" của HT Bổn Đạt (câu 1 đến câu 3) 

 

1. Quý Phật tử có muốn là một Thiện tài đồng tử không? 

a. Con già quá nên không còn sức để phục vụ Phật pháp 

b. Con quyết tâm học hỏi Phật pháp như Thiện tài đi tham lễ từ 53 vị Bồ Tát dù thân 

tướng con đã già. 

c. Đợi đến kiếp sau, con tái sanh thành trẻ em rồi phát tâm không muộn. 

2. Đoạn nào trong Kinh Di Đà hướng dẫn tuổi trẻ hành động để phụng sự tha nhân. 

a. Chư vị Bồ Tát an trú trong những lầu gát có kết hoa, tràng phan, bảo cái. 

b. Chúng sanh sống trong cảnh giới Cực Lạc, sáng sớm thức dậy lượm những bong 

hoa trời, đựng vào đảy đi khắp 10 phương cúng dường cho chư Phật ở 10 phương 

khác. 

c. Chúng sanh trong cảnh giới Di Đà chỉ cần niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày 
 

3. Kinh Phổ Môn có nói: “Diệu âm, Quán thế âm, Phạm âm, Hải triều âm, thắng bỉ thế 

gian âm, có nghĩa là gì? 

a. Âm thanh vi diệu và âm thanh Quán thế âm hay hơn âm thanh của thế gian. 

b. Tiếng nói của sự nhẫn nhịn, tha thứ, dịu dàng, tiếng nói của lòng từ bi, tiếng Đại 

Hùng qua lời dạy của Đức Phật, vang lên ầm ỉ trong tâm như tiếng sóng của Hải 

Triều làm thắng trội hơn những thôi thúc lòng ham, muốn dục lạc thế gian đang 

muốn chiếm ngự trong tâm ta. 
 

Bài giảng: "Bốn Thánh Đế" của TT Tâm Hạnh (câu 4 đến câu 9) 

 

4. Bốn Thánh Đế là gì? 

a. Bốn ông vua thánh. 

b. Bốn bậc thánh Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, và A-la-hán. 

c. Khổ đế, tập đế, diệt đế, và đạo đế. 

d. Vô thường, khổ, không, và vô ngã. 
 

5. Khổ thánh đế là gì? 

a. Sự đau khổ do hoàn cảnh 

b. Đói, già, bệnh, chết 

c. Nghèo khổ, thất bại, thiếu thốn, mất mát 

d. Đời sống không có gì vừa ý, thỏa mãn 



6. Khổ tập thánh đế là gì? 

a. Tập hợp các loại khổ 

b. Lệ thuộc vào những khái niệm, tham muốn, chán ghét vì không hiểu biết đúng 

c. Hoành cảnh bất hạnh 

d. Gia đình ngang trái 

7. Khổ diệt thánh đế là gì? 

a. Không còn lệ thuộc vào đau khổ 

b. Bình an, giàu có, nhiều quyền lực 

c. Được hạnh phúc, thỏa mãn 

d. Tiêu diệt đau khổ 

8. Khổ diệt đạo thánh đế là gì? 

a. Tu khổ hạnh, tịnh khẩu 

b. Tu thiền hay tu Tịnh độ 

c. Ăn chay, tụng kinh, cầu khẩn, van vái 

d. Giữ năm giới, niệm Phật hành thiền, hành động bằng hiểu biết đúng và suy nghĩ 

đúng 

Bài giảng: "Nguyên lý tu tập của Phật giáo" - TT Tâm Hạnh (câu 9 đến câu 12) 

9. Sự tu tập của Phật giáo dựa trên 3 nguyên lý: 

a. Tu thiền, trì chú Tịnh Độ 

b. Ăn chay, lễ Phật, tụng Kinh 

c. Xuất gia, nhập thất, tịnh khẩu 

d. Giới, định, tuệ 

10. Giới nghĩa là gì: 

a. Giữ những cấm kỵ 

b. Không làm việc ác, việc xấu 

c. Không nghĩ việc xấu 

d. Bảo vệ thân và miệng không làm và nói lời ác 

11. “ĐỊNH” nghĩa là gì: 

a. Không nghĩ gì cả 

b. Luyện tập hơi thở 

c. Tập trung vào những gì đang xảy ra trong hiện tại 

d. Tu tập thiền định 

12. “TUỆ” nghĩa là gì: 

a. Hiểu biết Phật pháp 

b. Có kiến thức giỏi 

c. Trí tuệ do học Phật pháp, chiêm nghiệm Phật pháp, tu tập Phật pháp. 

d. Thuộc nhiều và thuyết giảng giỏi Phật pháp 



Bài giảng: “Tứ Vô Lượng Tâm” của ĐĐ Thông Lý (câu 13 đến câu 17) 

 

13. Tứ vô lượng tâm là gì? 

a. Từ, Bi, Hỷ, Xã 

b. Khổ, Tập, Diệt, Đạo 

c. Dục, Tinh tấn, Nhất tâm, Quán 

d. Cả ba đều đúng 
 

14. Tứ vô lượng tâm được hiểu như thế nào? 

a. Bốn trạng thái tâm thức vô lượng 

b. Bốn cách an trú cõi phạm 

c. Mật hạnh ba la mật 

d. Cả ba đều đúng 
 

15. Hỷ vô lượng tâm được hiểu như thế nào? 

a. Tâm hoan hỷ khi mình trúng số 

b. Tâm hoan hỷ khi đắc tứ thiền 

c. Tâm hoan hỷ trước niềm vui của người khác 

d. Tâm hoan hỷ khi được quý thầy khen tặng 
 

16. Bi vô lượng tâm được hiểu như thế nào? 

a. Lòng bi ai chán chường với cuộc đời 

b. Trạng thái sầu muộn khi thân qua đời 

c. Thương xót thông cảm trước nỗi khổ chúng sanh 

d. Thờ ơ trước nỗi khổ của người khác 
 

17. Tu tập tâm từ vô lượng có ích lợi gì? 

a. Tự tin vào chính bản thân mình 

b. Tâm luôn luôn an lạc trước mọi thay đổi của cuộc sống 

c. Lòng không còn bị cấu xé bởi tâm sầu hận 

d. Cả ba đều đúng 

 

Bài giảng: “Những nguyên lý tu tập căn bản trong xã hội hiện đại” của TT Chúc Thông (câu 

18 đến câu 20) 

18. Muốn vượt qua khổ đau, chúng ta cần phải: 

a. Nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc 

b. Phải tụng Kinh niệm Phật mỗi ngày 

c. Phải ăn chay, hành thiền mỗi ngày 

d. Phải hiểu rõ nguồn gốc của khổ đau là do tham dục không đạt được. Tu tập điều 

chỉnh và xả bỏ lòng tham. 



19. Thứ tự của 4 steps method (Tứ Diệu Đế) bằng tiếng Anh là: 

a. Why, What, How, Win 

b. What, Why, Win, How 

c. Win, How, What, Why 

d. How, What, Win, How 

 

20. Câu nào dưới đây phản ảnh đúng Luật nhân quả nhất? 

a. Tôi ở hiền nên tôi chắc chắn luôn luôn gặp may mắn 

b. Nhờ tôi mỗi đêm cầu nguyện, nên con tôi thi đậu đại học 

c. Tôi học kỹ 100 câu hỏi luyện thi, nên tôi thi đậu quốc tịch 

d. Nhờ tôi hàng ngày chép Kinh, nên tôi sống lâu mà lại khỏe. 

 

 

Bài giảng: “Pháp môn Tịnh Độ” của TT Chúc Thông (câu 21 đến câu 23) 

 

21. Tại sao chúng ta không thể nhất tâm khi niệm Phật? Vì 

a. Những nỗi lo âu trong cuộc sống không thể dễ dàng bỏ qua 

b. Không hoàn toàn tin tưởng vào pháp môn Niệm Phật 

c. Hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng 

d. Cả 3 nêu trên đều đúng 

 

22. Tại sao cõi nước của Phật A Di Đà được gọi là cõi “Tịnh Độ”? 

a. Vì tất cả chúng sanh cõi này sống lâu vô lượng 

b. Vì cõi nước này toàn là vàng bạc châu báu 

c. Vì cõi nước này lâu đài, y phục, thức ăn tùy tâm biến hiện, muốn gì được nấy 

d. Vì là cõi nước không có tham sân si và phiền não khổ đau của cõi Ta bà 

 

23. Muốn vãng sanh về cõi Tịnh Độ, chúng ta cần: 

a. Chỉ cần niệm danh hiệu Phật A Di Đà một đến bảy ngày là đủ 

b. Chỉ cần nhất tâm niệm Phật A Di Đà là được, lỡ làm điều ác cũng không sao. 

c. Phải giữ tam quy, ngũ giới, loạn tâm niệm Phật vẫn được vãng sanh 

d. Phải giữ ngũ giới, tu thập thiện, và niệm Phật nhất tâm bất loạn 

 


