
	  
	  

The	  Offer	  Of	  Merit	  
Hồi	  hướng	  Công	  đức	  

	  
The	  core	  purpose	  of	  teaching	  students	  The	  Offering	  of	  Merit	  is	  to	  help	  them	  understand	  that	  
their	  positive	  thoughtfulness	  can	  be	  projected	  on	  to	  others	  who	  are	  around	  them	  and	  who	  are	  
in	  need.	  
-‐Mục	  đích	  chính	  này	  là	  dạy	  cho	  các	  học	  sinh	  biết	  rằng	  việc	  hồi	  hướng	  công	  đức	  sẽ	  giúp	  các	  em	  
hiểu	  rõ	  sư	  suy	  nghĩ	  tích	  cực	  với	  thân	  tâm	  an-‐lạc	  	  của	  mình	  có	  thể	  hồi	  	  hướng(chia	  sẽ)	  	  đến	  cho	  
những	  người	  chung	  quanh	  các	  em	  và	  luôn	  cho	  cả	  những	  ai	  cũng	  đang	  cần	  sự	  an	  lạc.	  
	  

• Teacher	  will	  read	  the	  statement	  to	  the	  children	  and	  have	  students	  repeat	  during	  each	  
lesson	  after	  meditation	  once	  the	  students	  have	  reached	  peacefulness	  and	  are	  in	  
harmony.	  

• Sau	  mỗi	  bài	  học	  thiền	  định	  	  Giáo	  viên	  sẽ	  đọc	  câu	  châm	  ngôn	  một	  lần	  trước	  và	  yêu	  cầu	  
học	  sinh	  lặp	  lại	  	  

	  
Repeat	  with	  students:	  	  
-‐May	  all	  our	  positive	  energy	  today.	  
-‐Become	  the	  cause	  for	  peace	  and	  happiness	  in	  the	  world.	  
-‐May	  peace	  and	  happiness	  begin	  with	  us.	  
Đọc	  lại	  với	  học	  sinh:	  
-‐Mong	  tất	  cả	  những	  năng	  lượng	  	  an	  lành	  của	  chúng	  ta	  ngày	  hôm	  nay	  
-‐Trở	  thành	  cội	  nguồn	  của	  sự	  bình	  an	  và	  hạnh	  phúc	  trên	  toàn	  thế	  giới	  
-‐Mong	  sự	  bình	  an	  và	  hạnh	  phúc	  này	  sẽ	  bắt	  đầu	  từ	  ở	  chúng	  ta	  

	  
• Teacher	  is	  encouraged	  to	  give	  students	  examples	  of	  how	  they	  can	  give	  happiness	  on	  a	  

daily	  basis;	  eg	  some	  basic	  acts	  of	  kindness	  are	  to-‐	  
• Giáo	  viên	  khuyên	  khích	  học	  sinh	  đưa	  ra	  những	  ví	  dụ	  mà	  các	  em	  có	  thể	  mang	  hạnh	  phúc	  

trong	  ngày	  qua	  những	  hành	  vi	  của	  các	  em	  như:	  
Listen	  to	  your	  teacher.	  
Obey	  parents.	  
Be	  kind	  to	  each	  other.	  
-‐Lắng	  nghe	  Thầy/Cô	  
Vâng	  lời	  cha	  mẹ	  
Luôn	  thể	  hiện	  lòng	  từ	  cho	  nhau	  

	  
The	  aim	  is	  for	  students	  to	  memorise	  these	  core	  values.	  	  
Mục	  tiêu	  của	  ý	  tưởng	  trên	  đây	  là	  nhắc	  nhở	  các	  em	  luôn	  ghi	  nhớ	  những	  suy	  nghỉ	  cao	  quý	  này.	  
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