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Bài học 4 :  Câu chuyện về Đức Phật – Thái tử  trưởng thành  
 

Sự phối 
hợp 
trong 
bài học 

Thời 
gian 

Mục đích bài học :   
Học sinh sẽ được học hỏi thêm về những đặc tính từ bi và dễ kết bạn của Thái  
tử Siddhartha. 
 
Học cụ :  Học sinh cần bút chì và tô tên Hoàng tử trên tờ giấy được phát cho 

Niệm 
Phật 

10 phút 1-Đồng niệm Hồng danh Đức Bổn Sư Phât Thích Ca Mâu Ni Phật– tỏ 
lòng biết ơn Đức Phật 
   Nam Mô Shakyamuni Buddha (3 times)  
   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) 
 
2.Breathing meditation-connect mind and body to the present 
Tọa thiền hít thở - nối kết thân tâm đối với hiện tại.  
   Next breath in, breath out breath meditation (3 times) 
   Kế tiếp hít vào, thở ra theo tư thế tọa thiền hít thở (3 lần) 
 
3.Chanting Amitabha Followed by Chanting Amitabha Buddha 
Niệm A Di Đà Phật(Thanh Tịnh Phật) dãn đến sự tịnh tâm trọn vẹn. 
   Followed by Chanting Amitabha  
   Student repeat after teacher (3 tines). 
   Đồng Niệm Danh hiệu Phật  A Di Đà  
   học sinh lập lại theo giáo viên (3 lần) 

Tích sử 5 phút Hãy đọc đoạn văn dưới đây cho học sinh nghe về sự trưởng thành của 
Hoàng tử. 
 
Trong hoàng cung, Hoàng tử có nhiều thầy giáo. Ngài là một học sinh xuất 
sắc. Phụ thân ngài ao ước rằng một ngày nào đó, ngài sẽ trở thành một Đế 
Vương 
 
Thái tử là một thanh niên đã trưởng thành thật khỏe mạnh, đẹp trai. Ngài cưới 
một cô gái thạt xinh đẹp. Họ sống với nhau thật hạnh phúc. 
 
 

Câu hỏi 
và 
Thảo 
luận 

5 phút Thái tử học tập ở đâu? (trong hoàng cug) 
 
Thái tử là một học sinh như thế nào? (Ngài là một hoc sinh rất giởi) 
 
Phụ thân của Thái tử muốn ngài trở thành gì trong tương lai? (một Vị Đế 
Vương) 
 

Bài làm 
của học 
sinh 

5 phút Các học sinh sẽ tô và viết tên Thái tử.Những học sinh tô xong trước sẽ viết 
một câu về Thái tử.  
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