
Học kỳ một : Giai đoạn 1   
 
Bài học 7 :  Hoàng tử trở thành Phật 
 

Sự phối 
hợp 
trong 
bài học 

Thời 
gian 

Mục đích bài học :   
Học sinh sẽ được học hỏi  nguyên nhân nào Thái tử Siddhartha trở thành Đức 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 
Học cụ :  Học sinh cần bút chì và điền vào phần trống của đoạn văn cho trọn 
nghĩa.    

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) dẫn 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 ôn lại câu chuyện trong bài học kỳ trước về Thái tử  tìm được một 
hướng đi khác.  
 
Hãy đọc đoạn văn dưới đây cho học sinh . 
 
Ở tuổi 35, Thái tử đã tìm được một hướng đi chấm dứt sự đau khổ và phiền 
não cho loài người. Kể từ đó, nhân gian gọi Ngài là Đức Phật. 
 
Bài Pháp đầu tiên Đức Phật nói ý tưởng của ngài với năm vị tu sĩ. “Trong 
cuộc đời của chúng ta, chúng ta thường gặp phải nhiều vấn đề khó khăn trong 
cuộc sống hằng ngày. Những vấn đề này thường do tính ích kỹ mà gây ra.  
Nếu chúng ta diệt được tâm tính ích kỹ, thì chúng ta sẽ sống trong tư duy 
chơn chánh và hạnh phúc.  
 

Câu hỏi 
và 
Thảo 
luận 

5 phút Ngài đã thành Phật vào lúc ngài bao nhiêu tuổi? (35 tuổi) 
 
Lần đầu tiên Ngài nói ý tưởng của ngài với ai? ( 5 tu sĩ) 
 
Chúng ta cần diệt tâm tánh gì để có được niềm hạnh phúc? (Tâm tánh ích kỷ) 
 

Bài làm 
của học 
sinh 

5 phút Các học sinh sẽ tìm những chữ quan trọng điền vào những phần trống của 
đoạn văn cho trọn nghĩa. 
Mỗi nhóm tùy theo khả năng của các em sẽ được cấp 2 tờ bài tập.  
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