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Top  Ten 
                                                                                   Tuệ Viên sưu tầm 

 
 

Mười  câu  hỏi 
 
Xin các bạn hãy thử tìm hộ lời giải đáp cho mười câu hỏi sau đây : 

 

1. Tại sao chúng ta ai cũng mong được về nơi  Cực Lạc, nhưng chẳng 

có mấy ai tìm cách hay tìm đường tới chốn đó? 

 

2. Tại sao ta thường nói đến hai chữ “Cầu Nguyện” , vậy mà khi đến 

Chùa  ta chỉ “Cầu” (xin được phù hộ) nhiều thôi mà “Nguyện” (nguyện 

làm việc lành) thì ít?  

 

3. Tại sao khi mua vé tham dự buổi nhạc hội hay cuộc tranh đua thể 

thao thì ta thích được ngồi hàng đầu, mà khi vào Chùa lễ Phật thì ta chỉ 

thích ngồi ở hàng cuối? 

 

4. Tại sao ta cảm thấy giá trị của tờ 20 dollars mang cúng dường thì 

thấy nó lớn, trong khi đó ta đi sắm đồ shopping thì thấy nó nhỏ? 

 

5. Tại sao ngồi trong chánh điện theo một khóa lễ một tiếng đồng hồ 

thì thấy thời gian qua lâu, vậy mà ngồi xem  một đoạn phim dài một giờ 

sao nó ngắn vậy? 

 

6. Tại sao ta đọc một trang trong cuốn kinh lời Phật dạy thì thấy 

không hấp dẫn và khó thâu nhập, trong khi đó đọc 500 trang của cuốn 

truyện thì thấy mải mê? 

 

7. Tại sao ta tin tưởng vào sự chính xác của tin tức đọc trên TiVi hay 

các bài viết trên báo hàng ngày nhiều hơn là những giáo lý Phật giảng 

dạy trong các kinh tạng? 
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8. Tại sao ta gửi e-mail cho bè bạn những chuyện tếu thì thấy phấn 

khởi dễ dàng , mà sao khi chia sẻ với họ những lời Phật dạy hay kinh 

nghiệm tu tập thì ta lại cân nhắc đắn đo? 

 

9. Tại sao ta thấy khó khăn trong việc nghiên cứu tìm hiểu Phật Pháp 

trong khi đó ta lại thấy dễ dàng trong việc tìm hiểu căn nguyên những 

chuyện thị phi. 

 

10. Tại sao ta đều mong muốn gần nơi minh sống có một ngôi Chùa 

nguy nga đẹp đẽ, trong khi đó chính ta lại không tham gia hoạt động và 

tới Chùa lễ Phật đều đặn hàng tuần? 
 

 
 
 

Mười điều chú ý khi  đọc  kinh  Phật : 
 

1. Phát sinh lòng từ khi đọc kinh. 

 

2. Ăn mặc sạch sẽ, giữ gìn miệng thơm khi đọc kinh. 

 

3. Chỗ ngồi (và bàn thờ nếu có) sạch sẽ khi đọc kinh. 

 

4. Tư thế đứng hoặc ngồi, nghiêm trang khi đọc kinh. 

 

5. Tập trung tư tưởng lúc đọc kinh. 

 

6. Đọc tròn chữ, rõ ràng, không chậm, không nhanh. 

 

7. Để ý lời kinh, tránh đọc sai từ. 

 

8. Giọng đọc không thê lương, cũng không cốt yếu ở du dương nhằm 

khoe giọng của mình tốt. 

 

9. Quán xét ý nghĩa kinh lúc đọc tụng. 
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10. Sau khi đọc kinh luôn hồi hướng công đức cho mình, gia đình, đất 

nước và tất cả chúng sanh. 
 

 

10 điều chú ý khi đi  kinh  hành : 
 

1/  Mở rộng lòng từ khi niệm Phật. 

 

2/  Ăn mặc sạch sẽ, giữ gìn miệng thơm khi đi kinh hành. 

 

3/  Chỗ đi kinh hành ( và bàn thờ nếu có) sạch sẽ khi đi kinh hành. 

 

4/  Đi từ phía tay trái sang tay phải theo như chiều kim đồng hồ. 

 

5/  Bước đi 2 bước dừng một bước. 

 

6/  Tập trungtư tưởng khi đi đi kinh hành. 

 

7/  Niệm Phật không huỡn, cũng không gấp. 

 

8/  Lần chuỗi đúng nhịp với lời niệm. 

 

9/  Lời niệm nhịp nhàng theo nhịp buờc. 

 

10/  Sau khi niệm Phật luôn hồi hướng công đức cho mình, gia đình, 

đất nước và tất cả chúng sanh. 

 
 

Mười đặc điểm của đạo Phật 
 

1. Công Bình :  Tại Ấn Độ thời ấy có 5 giai cấp, mặc dầu Đức Phật sinh 

từ dòng vọng tộc cao quý, nhưng đạo của Ngài độ cho tất cả mọi người 

không phân biệt giai cấp, sang, hèn, giàu, nghèo. Đức Phật đã nói với vị 

Bà La Môn rằng: " Sự cao thượng không phải vì giai cấp mà vì hành vi 

cao thượng của mình". 
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2.- Khoa học: Càng nhiều nghi vấn , càng hỏi, thì càng mau giác ngộ. 

Phải tìm hiểu rồi mới tin. Đạo Phật cũng không cho phép mê tín dị đoan.  

Nếu chỉ dựa vào kiến thức và khả năng đánh giá chủ quan và hữu hạn 

của con người là chưa đủ, đạo Phật phân tích mọi vụ việc bằng nhiều 

phương thức, đối chứng, lý luận khoa học cũng như bằng thực tiễn.  Sự 

chính xác về nhân sinh quan, vũ trụ học, khoa học trong Phật giáo . 

 

3. Phá chấp : Khế kinh là kinh ứng hiện theo từng buổi. Đức Phật đã 

dạy: "Tám vạn bốn ngàn Pháp môn dùng để đối trị tám vạn bốn ngàn 

cơn bệnh khác nhau".  Do kinh đó chỉ là phương tiện: "Sai kinh là ma 

nói, y kinh là nói oan cho Phật". Từ đó, cũng đã có những cụm từ như 

Vô Tự Kinh, Vô Ngôn thuyết... Đạo Phật không có những cuộc chiến 

tôn giáo để dành phần thắng về mình. Còn chấp là còn vướng. 

 

4. Đao đức : Thuyết nhân quả, Thuyết luân hồi cũng như Ngũ giới, Tứ 

niệm xứ, Tứ chánh cần, Bát chánh đạo, Ngũ minh, Lục độ, Lục hòa ...đã 

dạy cho con người làm việc thiện, sống chan hòa thương yêu, có trách 

nhiệm, làm sai thì phải chịu hậu quả, không có thần linh nào giúp đỡ 

được. 

 

5. Đối tượng là con người : Tất cả chư Phật thành Phật sau kiếp làm 

người. Đức Phật dạy: "Chỉ có con người mới đủ phước duyên để tu 

thành Phật do không quá nhiều phước báu và không quá nhiều chướng 

duyên". 

 

6. Hiện tại và thực tế : Đức Phật dạy chúng ta phải thực tế: " Không 

nên học những gì không thực tế, muốn biết vị ngọt của nước thì hãy 

uống nước và sống hết mình với hiện tại vì quá khứ đã qua và tương lai 

chưa đến. Can đảm nhìn thẳng vào sự thật, sống lạc quan để giải quyết". 

 

7. Tự lực: Nghiệp ai làm nấy chịu, kể cả thân nhân Đức Phật cũng 

không thể cứu giúp.  Đức Phật  cũng có: "Tam Bất Năng"(ba điều Phật 

không làm được).  Tất cả con người có chủng tử Phật, nghĩa là có thể 

thành Phật. Mặc dầu có tha lực hộ trì, nếu muốn giác ngộ, chỉ có thể do 

con người tự lực. 
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8. Từ bi: Đạo Phật đặt trên nền tảng từ bi. Từ bi quán, Tứ niệm xứ là 

một trong những phương pháp tu học cơ bản của Đạo Phật. Việc ăn chay 

của Đại Thừa cũng dựa trên trên ý niệm Từ Bi của đạo Phật.  

 

9. Trí tuệ: Một trong ba yếu tố quan trọng nhất của người Phật tử.  Ngài 

thành Phật nhờ trí tuệ.  Đức Phật luôn dạy chúng ta phải hành quán chớ 

không được tin một cách mê muội. 

 

10. Dũng mãnh trong hành động:  Trong các tiền kiếp và kiếp hiện tại 

của Đức Phật, Ngài đã hy sinh ngôi vàng, vợ đẹp, con thơ, thậm chí sinh 

mạng mình để cứu giúp chúng sinh, và Ngài đã dạy tất cả Phật tử phải 

dũng mãnh thắng những dục vọng của chính mình. 

 

Mười điều cần biết khi nghiên cứu kinh điển : 
 

1. Trước khi, trong khi và sau khi nghiên cứu, phát sinh lòng từ bi. 

 

2. Xác lập mục đích nghiên cứu: ứng dụng vào thực tế làm cho tốt mình, 

gia đình, xã hội và đạo pháp. 

 

3. Không cố chấp vào kiến thức sẵn có của mình trước khi nghiên cứu. 

 

4. Không tự mãn về trí thông minh của mình. 

 

5. Càng thắc mắc, càng mau giác ngộ. 

 

6. Không vội tin mà phải kiểm nghiệm. 

 

7. Sử dụng nhiều phương pháp khác nhau kiểm nghiệm. 

8. Đặt sự việc vào bối cảnh của thời gian đó, không gian đó, đối tượng 

đó. 

 

9. Sau khi nghiên cứu xong, không phát sinh tính kiêu mạn. 
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10. Khi nghiên cứu xong rồi, tìm phương thức phù hợp để chia sẻ kiến 

thức. 
 

 

Mười điều nên để ý khi đi chùa. 
 

Phật tử ai ai đi chùa cũng phối hợp nhiều nguyên nhân, nhưng không 

nên lấy những nguyên nhân không hợp chánh pháp làm mục đích : 

 

Mười điều đi chùa sai mục đích: 

1. Để chứng tỏ với mọi người rằng mình mộ đạo. 

 

2. Để cầu xin  Trời Phật ban cho những mối lợi hữu cho riêng cá nhân và 

gia đình mình. 

 

3. Để tìm ý trung nhân. 

 

4. Đề cho người khác tội nghiệp mà cấp dưỡng , bố thí. 

 

5. Để cho người khác tin tưởng r8àng mình đạo đức, từ đó gầy dựng uy 

tín để dễ bề làm ăn. 

 

6. Để cầu vui, vì không muốn cô đơn, dễ dàng kết thân với bạn bè mới. 

 

7. Dễ tìm đối tác cho công việc làm ăn của mình. 

 

8. Để nương tựa lợi dưỡng của chùa và bá tánh. 

 

9. Để xin xá tội những việc làm sai trái của mình và để có thể tiếp tục 

làm sai trái tiếp. 

 

10. Vì mê tín dị đoan, tu sai chánh pháp. 

 

Mười điều đi chùa đúng mục đích :  
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1. Có điều kiện học hỏi Tăng chúng để trau dồi đạo đức. 

 

2. Nghe giảng pháp. 

 

3. Cúng dường chư Tăng Ni. 

 

4. Tu tập các hạnh như Bát Quan Trai giới, ăn chay... 

 

5. Đọc kinh, niệm Phật. 

 

6. Thích cảnh thanh tịnh. 

 

7. Thích gần bạn hiền, thiện trí thức. 

 

8. Cầu nguyện để mình làm con người tốt hơn, có nhiều cơ duyên phụng 

sự đạo pháp. 

 

9. Làm Phật sự. 

 

10. Cầu giác ngộ. 

 

 

Mười điều khi đảnh lễ chư Phật, 
chư hiền Thánh Tăng 

 

1. Đầu, tay, chân chạm đất. 

 

2. Đứng lên nhanh, không phủ phục lâu. 

 

3. Lòng bàn tay nên ngửa lên trên. 

 

4. Đảnh lễ một cách tôn nghiêm 

 

5. Tấm lòng khi đảnh lễ quan trọng hơn số luợng lần đảnh lễ. 
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6. Quán tuởng vô lượng chư Thiên cùng loài người đảnh lễ chư Phật, 

chư Bồ Tát cùng với mình.  

 

7. Quán tưởng bản thân mình trải dài khắp trái đất về mọi hướng cùng 

đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương. 

 

8. Quán tưởng rằng nhân duyên của hành vi nhỏ bé như việc đảnh lễ 

này sẽ có công đức đến hàng trăm kiếp về sau, cũng như một hành vi ác 

dầu nhỏ cũng có thể bám theo mình đến lâu xa như vậy, cho nên hết sức 

cố gắng làm lành, lánh dữ. 

 

9. Quán tưởng chư Phật, chư Bồ Tát là Thầy của mình và mình sẽ hết 

sức xứng đáng với lời dạy chư Phật, chư Bồ Tát trong cuộc đời ngắn 

ngủi này cũng như trong vô lượng kiếp về sau. 

 

10. Hồi hướng công đức đảnh lễ này cho thập loại chúng sanh trong 

quá khứ, hiện tiền và tương lai.  

 

 

10  điều  tại  sao  nên  ăn  chay 
 

1/ Vì lòng từ bi, không nỡ sát hại sanh linh, muôn loài được tự do sinh 

sống,không phải sợ sệt. 

 

2/ Vì phù hợp với cấu trạng của cơ thể, bộ phận tiêu hóa, hàm răng và 

bàn tay của con người. 

 

3/ Vì sự công bình, không ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ vào trí thông minh thế 

gian, ỷ vào số đông nhằm gài bẫy, đưa loài trí lực thấp vào tròng để ăn 

thịt. 

 

4/ Để trừ nghiệp sát sanh, trừ trược điển. 

 

5/ Giữ vệ sinh ăn uống, ngăn ngừa các bệnh thời đại (như ung thu, đái 

đường, đau tim, đau thận, ung thư ruột, áp huyết, bệnh thủng .  .  .), dinh 

dưỡng tốt, từ đó có sức khỏe tốt, sống lâu, mạnh khỏe. 
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6/ Dùng nhiều rau quả có tác dụng trị bệnh, giảm tật và bổ dưỡng ( 

như hình thức thuốc nam). 

 

7/ Do thức ăn chủ yếu là rau quả nên người có dáng vẻ đẹp, trẻ trung, 

tráng kiện, da dẻ tốt. 

 

8/ Do tiêu hóa tốt nên giúp cho trí thông minh tốt, tinh thần sáng suốt 

và sống lâu hơn. 

 

9/ Thuận lợi cho môi trường thiên nhiên, sống hòa đồng với thiên 

nhiên : 

- Rau cải, trái cây, ngũ cốc sạch sẽ, dễ trồng, không chiếm nhiều 

không gian như khi nuôi gia súc, tăng lượng oxy trong không khí. 

- Không giết thú vật nhất là thú rừng, chim chóc, cá biển, cá sông làm 

ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. 

- Nhớ thâm ân ông bà cha mẹ và đất nước cội nguồn cho mình đầy đủ 

lương thực để dùng mà không cần mang lấy nghiệp sát để nuôi thân như 

một số giống dân khác (Bắc cực, Nam cực, núi tuyết Hy mã lạp sơn) bắt 

buộc phải giết các loài vật để sinh tồn. 

 

10/ Giáo dục bạn bè tốt của mình càng ngày càng trở nên tốt hơn, có 

cuộc sống có ý nghĩa, biết kiềm chế bản năng không tốt, có trách nhiệm 

hơn với bản thân, gia đình và xã hội. 

                                                               (Trích Tân thế giới – Atlas) 

 

Mười bước  dễ  dàng  để  khởi  sự  ăn  chay. 
 

1/ Đọc : đọc thật nhiều những tài liệu liên quan đến việc ăn chay. 

Nghiên cứu thêm. 

 

2/ Suy nghĩ : Nghĩ về các con vật. Nghĩ về thân thể mình và sức khỏa 

của mình. Nghĩ về trách nhiệm của mình đối với bản thân mình. Nghĩ về 

trái đất và môi trường. Nghĩ rằng mình toàn quyền tự do chọn thức ăn 

nuôi sống mình. Không cần phải quyết định ngay. Hãy để thấm dần. 
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3/ Nói chuyện  : Hãy nói chuyện, bàn thảo với những người ăn chay 

trường, và nói chuyện với những người không ăn chay. Hãy chia sẻ 

những suy nghĩ của mình với họ. Hãy gia nhập hay tự mình lập các câu 

lạc bộ hay hội ăn chay. Suy nghĩ nhiều hơn nữa về việc ăn chay. 

 

4/  Thiết lập mục tiêu  : Hãy xem như là một trò chơi. Hãy cá cược 

với bạn bè, các đồng nghiệp rằng mình sẽ không đụng chạm đến thịt ca 

trọn tháng, không ăn, tôm, cá trong một tuần. Đặt ra chỉ tiêu có thể 

nghiêm túc hoặc chơi vui, tùy theo mỗi cá tính và ý thích. 

 

5/  Nấu  : Học nấu các món ăn chay. Thậm chí có thể theo một lớp  

dậy nấu ăn chay. Hỏi bạn bè, đồng nghiệp về các thực đơn chay. Hãy 

sáng tạo các món ăn đặc biệt tự chế. Các món an chay thật ra có hằng hà 

sa số món. 

 

6/  Ăn  : Hãy ăn chay một cách long trọng. Nếu được nên mở nhạc 

đạo, hay nhạc êm dịu, chưng dọn bàn thật đẹp, chén đĩa, muỗng nĩa, đũa 

thật dễ thương. Không nên xem ti vi hoặc xem báo trong khi ăn, để tránh 

đãng trí. Khi ăn, nhai thật kỹ, thưởng thức món ăn ngon một cách biết 

ơn, biết ơn trời đất, biết ơn đất nước mình, biết ơn người trồng cây lúa 

hết sức cực nhọc, biết ơn người mang bán ngoài chợ, biết ơn tận lòng 

người nấu cho mình ăn. 

 

7/  Biết lằng nghe  :  Hãy lắng nghe những gì cơ thể mình yêu cầu . 

Hãy ăn khi đói, ngủ khi mệt. Hãy quan tâm nhiều hơn đến sức khẻo và 

nhu cầu của cơ thể. Hãy lưu ý rằng các món ăn có thịt làm cho thân thể 

mình nặng nề, ruột gan phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa. Hãy tôn 

trọng thân thể mình. Hãy suy nghĩ giữa rau quả và thịt cá, xem món nào 

hôi thối hơn khi để lâu, và so sánh bụng mình như là một thùng rác. Vậy 

mình nên chứa loại rác nào hơn. 

 

8/ Thực nghiệm  : Hãy thực nghiệm ăn chay, và đôi khi nhịn ăn. Hãy 

thay thế thức ăn bằng nước sinh tố. Hãy ăn thử gạo lức muối mè, bưởi, 

thơm .  .  . Hãy thực tập yoga, hay thiền định, hoặc tập một môn thể thao 

nhẹ nào đó, chẳng hạn như khiêu vũ những bản nhạc vui nhộn. Hay hãy 

học một sinh ngữ nào đó. Hãy làm một cái gì đó khác thường nhật. 
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9/  Chuẩn bị  : Hãy chuẩn bị tâm lý để đối phó nếu như bị gia đình, 

bằng hữu ngăn cản, vì những lý do nào đó. Hãy có chí khí mạnh mẽ 

nhưng đừng quá nguyên tắc, quá cứng nhắc, quá cực đoan. Hãy tự tin 

vào chính mình.”Tôi làm có gì sai không ? “ Hãy nhờ các bạn đã ăn 

chay giúp đỡ về mặt tinh thần. Hãy nương vào lòng từ bi của mình. Hãy 

nương vào sách báo khoa học. Hãy quan tâm đến sức khỏe và tương lai 

của mình, vì sẽ không có ai lo cho mình được hoặc không ai bệnh giùm 

mình khi mình ngã bệnh. 

 

10/  Tổ chức tiệc vui mừng  : Hãy ghi rõ ngày mình bắt đầu ăn chay. 

Hãy vui mừng trong ngày đó. Hãy mời bạn bè đến dự. Hãy tự mua tặng 

mình một món quà kỷ niệm. Hãy đi massage cho thân thể được thoải 

mái. Phải biết rằng ăn chay không phải vì hứng chí trong nhất thời, mà 

phải mãi mãi, mà việc này, nhiều khi, đối với nhiều người không phải là 

một việc dễ làm. 

 


