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NHỮNG BƯỚC ĐẦU VÀO ĐOÀN 
( cẩm nang Tân Đoàn Sinh ) 
 

Thân ái chào mừng  Em đã đến với Gia-đình Phật-tử Linh-Sơn !! 
Bác Gia-trưởng, các anh chị trưởng , cùng các đoàn-sinh trong Gia-đình này đều hân-hoan tiếp 
nhận Em, một đoàn-sinh mới của tổ-chức. 
 
Là một đoàn-sinh mới, Em sẽ cảm thấy bở-ngở trước những hình-thức sinh-hoạt mà Em chưa 
bao giờ biết. Do đó anh chị sẽ giúp Em biết các điều này.  Mong Em hãy lắng nghe để làm theo 
cho đúng. 
 

Điều Thứ Nhất : Mặc đúng đồng-phục 
Nếu Em là Oanh-vũ Nam thì đồng-phục của Em là quần ngắn xanh đậm có dây treo - hoặc quần 
dài xanh đậm có dây nịch - áo sơ-mi màu lam với bảng hiệu tên Gia-đình màu xanh lá mạ. 
 
Nếu Em là Oanh-vũ Nữ thì đồng-phục của Em là quần váy xanh đậm có dây treo, áo sơ-mi cổ 
vành màu lam với bảng hiệu tên Gia-đình màu xanh lá mạ, và giày ba-ta. 

                        
ĐỒNG PHỤC OANH VŨ NỮ                  ĐỒNG PHỤC OANH VŨ NAM 
 

Điều thứ hai:  Học cách chào kính 
Khi Em mặc đồng-phục đến Chùa, Em gặp Bác Gia-trưởng, các anh chị trưởng, các đội chúng 
hay đàn trưởng của Em, thì Em phải chào trước, bằng cách dùng tay mặt bắt ấn cát tường để 
chào. 
 
Khi Em gặp Quý Vị Tăng Ni, các Bác trong Chùa, các phụ-huynh, các thầy cô giáo, Em phải 
chào bằng cách chắp hai tay thành búp sen trước ngực, và cúi đầu xuống xá một xá. 
 
Chú ý :  Đối với những ai Em gặp nhiều lần trong ngày sinh-hoạt, Em chỉ cần chào một lần khi 
Em gặp lần đầu tiên trong ngày đó mà thôi, những lần gặp lại sau, Em không cần phải chào nữa. 
 

Điều thứ ba:Tuân theo thủ-tục vào Chánh-Điện 
Có bốn điều cần phải tuân theo trước và trong khi vào Chánh-điện : 
1. Em cần phải kiểm-soát đồng-phục cho chỉnh-tề, nghĩa là áo phải bỏ vào quần thật ngay 

ngắn. 
2. Xếp giày ngay ngắn bên ngoài cửa vào Chánh-điện. 
3. Nhìn vào điện Phật, chắp tay vái, và đi nhẹ-nhàng vào vi-trí ngồi.  Không được chạy nhảy 

trong chánh điện 
4. Tuyệt-đối không nói chuyện trong Chánh-điện . 



 

 

 
Điều thứ tư:  Học cách lạy Phật . 

Em hãy nhìn kỹ các động-tác lạy Phật sau đây :  
 Đứng thẳng người, đầu hướng thẳng về phía điện Phật, hai tay chấp trước ngực , hai bàn 

chân sát gần nhau.  
 Khi nghe chuông báo hiệu lạy, giữ hai bàn chân không di-chuyển, từ-từ hạ hai gối xuống 

đất, đồng thời đưa hai bàn tay chống xuống đất , mặt hai bàn tay ấp xuống đất. 
 Duỗi hai bàn chân ra phía sau, đồng thời hạ hai cùi chỏ tay xuống sát đất , hạ trán xuống 

mặt đất, giữ hai chân xếp thấp xuống để cái mông không chổng lên cao. 
 Giữ yên vị-thế trên cho đến khi nghe tiếng chuông ‘nhập’, lúc bấy giờ đưa hai bàn chân 

ra phía trước, đồng thời chống hai cánh tay lên, đẩy thân mình ra phía sau, Dùng hai đầu 
gối đẩy toàn thân đứng thẳng dậy, với hai bàn chân không di chuyển, Hai bàn tay chắp 
trở lại trước ngực theo hình búp sen . 

 
Điều thứ năm:  Học 2 cách tập họp căn-bản 

 Tập họp hàng dọc 
 Tập họp vòng tròn  

 

              
 

Điều thứ sáu:  Học thuộc lòng các điều luật  
Nếu Em là Oanh-vũ , Em sẽ phải học thuộc lòng 3 điều luật sau đây : 

1 . Em tưởng nhớ Phật . 
2 . Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em . 
3 . Em thương người và vật . 

 
Nếu Em thuộc ngành Thiếu, Em sẽ phải học thuộc lòng 5 điều luật sau đây : 

1 . Phật-tử quy-y Phật, Pháp, Tăng và giử giới đã phát nguyện  
2 . Phật-tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống . 
3 . Phật-tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật . 
4 . Phật-tử trong sạch từ thể chất đến tinh-thần, từ lời nói đến việc làm . 
5 . Phật-tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo . 

 



 

 

Điều thứ bảy:  Tập hai bài hát căn bản 
Em sẽ phải tập và hát thuộc hai bài hát căn bản sau đây : 
 
       SEN TRẮNG  
       ( Bài ca chính-thức của Gia-Đình Phật-Tử Việt-Nam ) 

Kìa xem đóa sen trắng thơm, 
Nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn . 
Hình dung Bổn-Sư chúng ta 
Lòng Từ-Bi Trí-Giác vô cùng . 
Đồng thề nguyện một dạ theo Phật, 
Nguyện sửa mình ngày thêm tinh-khiết 
Đến bao giờ được tày sen ngát, 
Tỏa hương thơm Từ-Bi tận cùng.   

 
      TRẦM HƯƠNG ĐỐT 
      ( Bài hợp ca trước lễ dâng hương trong các buổi Lễ Phật của Gia-Đình Phật-Tử ) 

Trầm hương đốt , xông ngát mười phương. 
Nguyện nguyện kính đức Nghiêm-Từ vô lượng . 
Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con, 
Vầng vầng khói kết mây lành cúng dường . 
Đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi, 
Nhờ Chân Lý chúng sanh đều thoát luân hồi . 
Đồng quy kỉnh quỳ dưới đài sen 
Dâng hoa thơm tinh-khiết màu thắm tươi cành . 
Đài quang-minh xem huy-hoàng trang-nghiêm, 
Ơn mười phương điều-ngự hào-quang an lành . 
Nhìn đạo uyển-chuyển soi khắp cùng quần sanh, 
Phật đạo đồng cùng nhau Tu Tinh-Tấn mau viên thành . 
Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật  (hư ..hừ .. hứ ..) 
Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật  (hứ .. hừ .. hư ..)                        

 
Điều thứ tám:  Làm Lễ Phát-Nguyện 

Sau 3 tháng, nếu Em hoàn tất 7 điều nêu trên, và chuyền cần đi sinh-hoạt, Em sẽ được các anh chị 
trưởng cho Em làm Lễ Phát-Nguyện để trở thành một đoàn-sinh chính-thức trong tổ-chức Gia-đình 
Phật-tử. Lúc bấy giờ Em sẽ được vinh-dự mang huy-hiệu HOA SEN trên đồng-phục của Em.  

 
 
Chúc Em thành công !  
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Sinh Hoạt với Đoàn 
Bài Học 

(Updated 4/4/2010) 

 
I) Em Học (I learn): 

- Các em nữ (girls) là Oanh Vũ Nữ.  Các em nam (boys) là Oanh Vũ Nam. 
 

- Đây là những điều căn bản các em nên nhớ (Please remember these basic items): 
1) Sinh hoạt bắt đầu lúc 10:50 giờ sáng, nên các em nhớ lên chùa đúng giờ.  Khi nào các 

em bệnh hoặc không đi sinh hoạt được, nhớ gọi cho Đoàn Trưởng của các em hay. 
(Please come on time.  Call your Unit Leader, if you are sick or not able to come.) 
 Đoàn Trưởng của Oanh Vũ Nam là Anh ............ 
 Đoàn Trưởng của Oanh Vũ Nữ là Chị ............... 
 
2) Khi đi sinh hoạt, các em mặc đúng đồng phục và mang theo túi backpack.  Ở trong 

backpack luôn luôn có:   2 cây viết, sách vở, giấy, và những gì mà anh chị Trưởng đã 
kêu các em mang đi sinh hoạt. 

(When attending the Youth Group, wear your complete uniform and bring along a 
backpack, which includes 2 pencils, books, paper, and anything else that your leaders 
have reminded you to bring.) 

 
3) Tại chùa, các em học Việt-Ngữ và Phật Pháp.   Học lớp Phật Pháp là học theo lời dạy 

của Đức Phật.   Trong giờ sinh hoạt, các em cố gắng nói tiếng Việt. 
(In the morning, you attend this Buddhist class.  After lunch, you will have Vietnamese 

class.  Please try to speak Vietnamese while you’re here.) 
 
4) Khi vào Chánh Điện hoặc vào lớp học, các em nên giữ yên lặng.  Khi nào muốn nói 

thì đưa tay lên.  Và không được ăn uống ở trong Chánh Điện hoặc ở trong lớp học. 
(When entering the temple’s Main Hall or during class time, please stay quiet.  Raise 

your hand if you need to speak.  Also, no food or drinks inside the Main Hall or in the 
classroom.) 

 
5) Khi đi sinh hoạt, các em phải ngoan và biết lễ phép (Please be respectful): 
 Khi gặp quý Thầy Cô (monks and nuns), các em chấp tay xá và nói, “Dạ, thưa Thầy, 

Cô.” 
 Khi gặp quý Bác (elders), các em vòng tay lại và nói, “Dạ, thưa Bác.” 
 Khi gặp những người lớn hơn em ở trong GĐPT (those older than you in the Youth 

Group), các em nói, “Dạ, thưa Chị hoặc thưa Anh.”   
o Nếu các em đeo huy hiệu Hoa Sen và gặp ai cũng đeo huy hiệu Hoa Sen, các em chào 

theo lối bắt ấn Cát Tường (When you are wearing your Lotus emblem and meet 
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someone who is also wearing a Lotus emblem, greet each other with the Wisdom 
Seal). 

 
6) Ở trong GĐPT, chúng ta không gây lộn, không làm cho ai buồn, mà lại giúp làm cho 

mọi người vui vẻ bằng cách:  chia xẻ và nhường nhịn cho nhau. (In the Youth Group, 
do not fight or make other people unhappy, but instead help bring joy to other people 
by sharing what you have). 

 
7) Không được xả rác xung quanh chùa.  Khi nào các em thấy rác, nhớ lượm lên và bỏ ở 

trong thùng rác. (Do not litter, and help keep your surroundings and temple clean.) 
 
8) Khi em cần cái gì, các em gặp Đàn Trưởng, Đầu Đàn Nhất, or Huynh Trưởng. 
(When you need something, go to your Line Leader who holds the line’s flag in the 

morning, the Head Line Leader, or the adult leaders.) 
 

II) Em Tập (I Practice): 
 

1) Tập nghe tiếng còi của Gia Đình và Đoàn.  Practice listening to the command whistle. 

Trò Chơi:  Các em đứng 1 hàng ngang.  Khi nghe Htr thổi còi “tít”, các em nhảy tới 1 
bước.  Khi nghe Htr thổi “tè”, các em nhảy lui 1 bước.  Nếu nghe “tít, tít, tè”, các em 
nhảy theo thứ tự - nhảy tới 2 bước rồi nhảy lui 1 bước.  Trò chơi này giúp các em nhỏ 
dễ nhớ mấy còi hiệu ghi ở trên. 
 

2) Tập đứng trong hàng, theo Đàn (Different ways to stand in line): 
 Thế Nghiêm = Đứng thẳng 2 tay theo mình, góc chân chạm vào nhau, và hô tiếng reo. 

(Reserved Position = stand straight, both hands straight along your sides, and 
respond to the oral command.) 

 Thế Nghỉ = Chân phải đứng nguyên chỗ, bỏ chân trái ra khoảng 30 cm.  Nam để 2 tay 
sau lưng; nữ để 2 tay vòng phía trước.  Ở trong hàng không nói chuyện. (Ready 
Position = With right-foot still, move left-foot out 30 cm.  Boys stand with both hands 
behind your back; girls cross your arms in front.  No talking in line.) 

 
3) Tập chào Lễ Cờ Gia Đình.  Tập hát bài Sen Trắng (official GĐPT anthem (song)).  Vì các 

em còn nhỏ, không cần thuộc lòng bài ca. 
 

4) Tập hát bài Trầm Hương Đốt trong lúc dâng hương Lễ Phật . 
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SEN TRẮNG 

Kia xem Đóa sen trắng thơm 
Nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn 
Hình dung Bổn Sư chúng ta 
Lòng Từ Bi Trí giác vô cùng 
Đồng thề nguyện một dạ theo Phật 
Nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết 
Đến bao giờ được tày sen ngát 
Tỏa hương thơm Từ Bi tận cùng 

 

TRẦM HƯƠNG ĐỐT 
( Bài hợp ca trước lễ dâng hương trong các buổi Lễ Phật của Gia-Đình Phật-Tử ) 

Trầm hương đốt , xông ngát mười phương. 
Nguyện nguyện kính đức Nghiêm-Từ vô lượng . 

Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con, 
Vầng vầng khói kết mây lành cúng dường . 
Đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi, 

Nhờ Chân Lý chúng sanh đều thoát luân hồi . 
Đồng quy kỉnh quỳ dưới đài sen 

Dâng hoa thơm tinh-khiết màu thắm tươi cành . 
Đài quang-minh xem huy-hoàng trang-nghiêm, 
Ơn mười phương điều-ngự hào-quang an lành . 

Nhìn đạo uyển-chuyển soi khắp cùng quần sanh, 
Phật đạo đồng cùng nhau Tu Tinh-Tấn mau viên thành . 

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật  (hư ..hừ .. hứ ..) 
Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật  (hứ .. hừ .. hư ..) 
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Ngành Oanh Vũ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Đầu Đàn Nhất  
(Head Line Leader): 

Đàn Trưởng 
(Line Leader): 

Đoàn Trưởng 
(Unit Leader): 
 

Oanh Vũ Nam 
(Boys) 

Oanh Vũ Nữ 
(Girls) 
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Sinh Hoạt với Đoàn 
Bài Tập #1 

 

1) Tập Sinh Hoạt Vòng Tròn.  Cho các em chơi 2-3 trò chơi sinh hoạt vòng tròn. 
 
2) Tập 2-3 nhạc sinh hoạt, ví dụ: 

Chim Bốn Phương 
Chúng ta là chim bốn phương bay về đây,  
Về đây chúng ta sống trong đạo thiêng.   
Chúng ta là hương gió mang theo ngàn phương,  
nguyện đem gieo rắc khắp nơi ánh vàng. 
 
 

Hát To Hát Nhỏ 
Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ,  
rồi ta ngồi kể chuyện cho nhau nghe.   
Ô ố ô, ô ố ồ.  Ta vui ca hát hát cho vui đời ta. 
 
 

Bốn Phương Trời 
Bốn phương trời ta về đây chung vui,  
Không phân chia giọng nói tiếng cười.  
Cùng nắm tay ta kết tình thân ái,  
trao cho nhau những gì thiết tha, ta trao nhau những gì thiết tha.   
Một, hai, ba, bốn.  Bốn phương trời.... 

 
 
 

3) Tập bài Giây Thân Ái (GĐPT’s official Goodbye and Farewell song).  Vì các em còn nhỏ, không 
cần thuộc lòng bài ca. 

Giây thân ái lan rộng muôn nhà 
Tay xắp xa nhưng tim không xa 
Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng 
Ca hát vang không gian đơm hoa 
Đường tuy xa nhưng tình bao la 
Tiến bước theo hương thơm nhà lưu truyền 
Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần 
Gan thép ta chia tay đừng buồn. 
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Sinh Hoạt với Đoàn 
Bài Tập #2 

Tô Màu (Color):  

Đây là những Lá Cờ của em (These are my flags) 
Cờ Gia Đình Phật Tử (My Youth Group Flag) 

 

 

Cờ Phật Giáo (Buddhist Flag) 

 

 
Cờ Việt Nam (Vietnam Flag) 

 

 

Cờ Hoa Kỳ (American Flag) 

 

 
 

Và đây lá cờ của Đàn em (My Line Flag): 
 
Đàn em là (My Line is):  
(a) Vàng (yellow)        (c) Đỏ (red) 
(b) Nâu (brown)          (d) Hồng (pink) 
(e) Xanh (Green) 
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Luật của Đoàn Oanh Vũ (The Rules of Oanh Vũ) 
Bài Học 

(Updated 4/4/2010) 

Luật của Đoàn Oanh Vũ 

  

1. Em Tưởng Nhớ Phật: Phật rất thương 
yêu em và thương yêu tất cả mọi người, 
mọi vật. Tưởng nhớ Phật em sẽ được gần 
Ngài để bắt chước và noi theo tánh tốt của 
Ngài.   

 

2. Em Kính Mến Cha Mẹ Và Thuận Thảo 
Với Anh Chị Em: Cha mẹ hết lòng nuôi 
nấng cho em khôn lớn, lo cho em học hành 
nên người; cho nên em phải thương kính 
cha mẹ. Em còn phải thuận thảo với anh 
chị em, vì hàng ngày cùng chung sống với 
nhau, thương yêu giúp đỡ nhau. Em phải 
ôn hòa với anh chị, nhường nhịn và giúp 
đỡ với các em nhỏ.   

 

3. Em Thương Người Và Vật: Vì mọi 
người mọi loài đều biết đau đớn, đói khát, 
khổ cực. Em có thương yêu người thì mới 
được mọi người thương yêu lại. Em biết 
thương yêu người và vật, mới xứng đáng 
là con ngoan của Phật.  

  

 

 

 

The Rules of Oanh Vũ 

1. I revere the Buddha: Buddha loves me and 
loves everyone and every living thing. By 
respecting and admiring Buddha, I will feel 
closer to him, so that I can follow in his foot-
steps and do good things in life. 

 

2. I love and respect my parents, and live in 
harmony with my brothers and sisters: 
Because my parents have raised and cared 
for me since the day I was born and have 
taught me right from wrong, I have to love 
and respect my parents. Additionally, I have 
to get along with my brothers and sisters, 
because we live in the same house and need 
to love and help each other. I have to listen 
to my older brothers and sisters.  I have to 
share and be nice to my younger brothers 
and sisters. 

 

3. I love people and all beings: Because all 
people and animals have feelings and suffer 
when they are in pain, hungry, thirsty, etc., 
we should learn to love each other. If I show 
my love toward others, they will love me 
back. By loving all people and animals, I 
will become Buddha’s good student. 

 

 

(Giảng Viên:  Để giúp các em nhớ bài học, cho vài ví dụ các em có thể làm ở nhà để thực tập mỗi điều luật; kể một 
câu chuyện ngắn liên hệ tới 3 Điều Luật,  

và hỏi các em -- nhân vật trong câu chuyện đã thực tập 3 Điều Luật như thế nào?) 
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Luật của Đoàn Oanh Vũ 
(The Rules of Oanh Vũ) 

Bài Tập #1 

Tô Màu (Color): 

1) Em Tưởng Nhớ Phật 

 (I revere the Buddha): 

 

  

 

 

2) Em Kính Mến Cha Mẹ và Thuận Thảo 
Với Anh Chị Em (I love and respect my 
parents, and live in harmony with my 
brothers and sisters): 

 

3) Em Thương Người Và Vật (I love people and all beings): 

 



 

 13

Luật của Đoàn Oanh Vũ 
(The Rules of Oanh Vũ) 

Bài Tập #2 

1) Em tưởng nhớ Phật 

2) Em kính mến Cha Mẹ và thuận thảo với anh chị em 

3) Em thương người và vật  

 

PUZZLE:  Cắt ra & ráp lại thành 3 Điều Luật 

Em Phật kính Anh 

Em mến tưởng thuận 

và chị Cha Mẹ Em 

Em nhớ với người 

thảo vật thương Và 
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Luật của Đoàn Oanh Vũ 
(The Rules of Oanh Vũ) 

Bài Tập #3 

Viết theo (Copy writing each Rule once): 

1) Em tưởng nhớ Phật. 

 

 

 

2) Em kính mến Cha Mẹ và thuận thảo với anh chị em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Em thương người và vật.  
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Luật của Đoàn Oanh Vũ 
(The Rules of Oanh Vũ) 

Bài Tập #4 

Viết theo (Copy writing each Rule once): 

1) I revere the Buddha. 

 

 

 

 

2) I love and respect my parents, and live in harmony with my brothers and 
sisters. 

 

 

 

 

 

 

 

3) I love people and all beings. 
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Luật của Đoàn Oanh Vũ 
(The Rules of Oanh Vũ) 

 
 

Trò Chơi: 

Dùng 1 thùng cardboard làm “dice cube”.  Each side has a number 1, 2, or 3 written on it.  Have each 
kid roll it and which ever number faces up - have him say the respective Rule and an example he can 
do to practice that Rule. 

 

 

Tập Hát (cùng với động tác) 

 

Yêu Mến Mẹ Cha 

Yêu mến mẹ cha, yêu trên đầu em, 
Yêu mến mẹ cha, trong quả tim này, 
Yêu mến mẹ cha, trên hai đầu gối, 

Yêu mến mẹ cha, trên toàn thân em. 
 

 

Project: 

     Giúp các em Oanh Vũ thực hành Điều Luật #3 - Em Thương Người và Vật:  
 

a) Trồng Cây:  Use Styrofoam or waxed paper cups.  Make sure they have drainage holes at the 
bottom. Fill with soil. Moisten the soil and let excess water drain. Sprinkle 8-10 ordinary radish seeds 
or bean seeds on the soil. Now sprinkle about 1/4 inch of soil over the seeds and water again, but very 
lightly. Have the child water his plant very lightly each day with ordinary tap water. Have the child 
place the plant outdoors in a sunny location, and instruct that he/she spend 1 minute each day 
speaking softly and nicely to the plant.  Teach the children that loving kindness helps all beings 
grow.  Beans or Radishes typically mature in 35-45 days.  

[Note: our out-breath contains carbon dioxide, which helps plants to grow faster] 
 

b) Làm thiệp Cám Ơn cho cô giáo trên trường, hoặc Bác/anh/chị nào mà đã giúp em trong tuần vừa 
qua. 
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Châm Ngôn của Đoàn  
(The Principles of Oanh Vu) 

Bài Học 
(Updated 5/5/2010) 

Châm Ngôn của Đoàn 

Châm ngôn của Oanh Vũ là       
Hòa-Tin-Vui nghĩa là Hòa thuận, 
Tin yêu, và Vui vẻ.      

1. Hòa thuận: Là thuận thảo 
với tất cả mọi người, không 
đánh nhau và không làm 
cho ai buồn. Em nghe lời 
những anh chị lớn, và giúp 
đỡ những em nhỏ.   

2. Tin yêu: Là thương mến, 
tin tưởng nhau.  Em luôn 
luôn tin Phật, gia đình, 
những người lớn, và anh chị 
Huynh Trưởng. Em phải 
thương yêu mọi người.  

3. Vui vẻ: Là không buồn 
giận, luôn luôn tươi cười 
với mọi người.  

 

Là Oanh Vũ em luôn luôn Hòa 
thuận, Tin yêu và Vui vẻ với tất cả 
mọi người.  

 

 

 

The Principles of Oanh Vu 

The principles of Oanh Vũ are 
Harmony – Trust – Joy.   

 

1. Harmony: Harmony means 
to get along with everyone.  
Do not get into fights or 
make anyone sad.  I listen 
to those older than me, and 
help those who are younger. 

2. Trust: Trust is to love and 
believe in each other. I 
believe and trust Buddha, 
my family, the elders, and 
leaders.  I practice loving 
everyone. 

 

3. Joy: Joy means not getting 
mad.  Being happy and 
pleasant around everyone. 

As an Oanh Vũ, I must always be 
joyful and happy, trust others, and 
learn to live in harmony with others.  
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Châm Ngôn của Đoàn  
(The Principles of Oanh Vu) 

Bài Tập #1 

1) Tô màu (color): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

2) Trò Chơi:  Dán mỗi chữ (H – Ò – V – I - …..) trên bảng.  Cho các em thi đua lên bảng để ráp 
thành từ:  Hòa, Tin, Vui, Harmony, Trust, Joy. 
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Châm Ngôn của Đoàn  
(The Principles of Oanh Vu) 

Bài Tập #2 

1) Matching: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Trò Chơi Vòng Tròn: 
Khi Htr hô “Hòa” – các em phải ôm người bạn bên cạnh và la lên “harmony” 
Khi Htr hô “Tin” – cá em quỳ xuống chấp tay và la lên “trust” 
Khi Htr hô “Vui” – các em cười lên và la lên “joy” 

 
3)  Tập Bài Hát:  Vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều 
   Vui là vui là vui, chúng mình vui quá 
                                        Vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều 
   Vui là vui là vui, chúng mình quá vui! 

 

 

TIN (TRUST) 

 

HÒA 
(HARMONY)  

 

VUI (JOY) 
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Hoa Sen (Lotus Emblem) 
Bài Học 

(Updated 4/4/2010) 
 
 

Học về ý nghĩa Hoa Sen: 
1. Màu xanh tượng trưng cho tuổi trẻ, các em.  

(The green color represents all of us children.) 
 

2. Màu trắng tượng trưng cho trong sạch.  
(The white color represents being good and nice in the way we talk, think, and act.) 

 
3. Hoa Sen có 5 cánh trên và 3 cánh dưới.  

(The lotus has 5 petals on top and 3 petals at the bottom.) 
 

4. Khi trở thành một đoàn viên chính thức của Gia Đình Phật Tử, các em sẽ được đeo Hoa Sen trên áo.  
(When you become official members of the GDPT Youth Group, you will get a Lotus Emblem button 
to wear on your shirt.) 

 
5. Hoa Sen nhắc nhở chúng ta phải (The Lotus reminds us to): 

a. Luôn luôn cố gắng – always try our best 
b. Vui vẽ – be happy 
c. Thương người và thương vật – love all people and animals 
d. Biết suy nghĩ đúng – use our brain/smart to think correctly 
e. Thanh tịnh, lắng dịu, trong sạch – being calm; not thinking, saying, or doing anything bad or 

mean 
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Hoa Sen (Lotus Emblem) 
Bài Tập #1 

 
1)  Vẽ theo đường kẻ (Trace the lines). 
2) Tô vô màu xanh (Color in the GREEN color). 
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Hoa Sen (Lotus Emblem) 
Bài Tập #2 

 

Giảng Viên:  In Hoa Sen này trên tờ giấy màu xanh.  Cho các em dùng 1” x 1” bọt biển hoặc marshmallow 
để đóng dấu lên sơn màu trắng trên hình hoa sen. (Print this worksheet onto green paper.  Have the kids use 
a 1 inch x 1 inch sponge or marshmallow, to stamp on white paint in the respective areas.) 

 

 
 
 
 

Có thể dùng những vật liệu khác:  Dán lên đậu, gạo, kẹo,v.v màu trắng  
(Other alternative materials can be used:  Glue on white beans, rice, candies, etc.) 
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Hoa Sen (Lotus Emblem) 
Bài Tập #3 

 
 

How many Hoa Sen         do you see? ________ 
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Hoa Sen (Lotus Emblem) 
Trò Chơi 

 
 

Vài đề nghị: 
 
1) “Pin the Petal onto the Lotus”:  Dán một tấm hình Hoa Sen lớn trên tường.  Thay phiên nhau, bịt mắt các 

em để coi ai dán lên 3 cánh đúng chỗ nhất.   
 

2) Thi Đố Vui:  Chia các em ra làm 2 nhóm, hỏi các em về Ý Nghĩa Hoa Sen (xem trang 1). 
 

3) Puzzle:  Cắt một tấm hình Hoa Sen ra thành 8 miếng nhỏ.  Cho các em ráp lại. 
 

4) Charades (Guessing Game):  Cho các em bốc thăm và diễn tả cho cả lớp đoán:  giận, vui cười, buồn, 
thương, suy nghĩ học bài, v.v.  Sau khi diễn tả, hỏi các em, “Một người đeo Hoa Sen có những hành động 
như vậy không?” 

 
 

- Nhớ cho phần thưởng.  
 
 

 
 

Hoa Sen 
Hoa Sen tám cánh tên chi 
Tên là Tinh Tấn Từ Bi Thanh Tịnh 
Trí Tuệ Hỷ Xã là đây 
Tượng trưng năm hạnh của tôi đấy mà 
 
Hoa Sen tám cánh tên chi ? 
Tên là Phật Pháp và Tăng sau cùng 
Người ơi khi khoát áo lam 
Xin người hãy nhớ Hoa Sen bên mình 
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Em Niệm Phật  
(I Recite Buddha’s Name) 

Bài Học 
(Updated 5/5/10) 

 
Em Học (I Learn): 

1. Em tập chấp tay trước mặt, nhìn về hình tượng Đức Phật, và niệm: 
(I practice putting my hands together in front of me and looking straight at the Buddha statue or 
picture, and recite):         Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

2. Khi niệm Phật, em cảm thấy gần Phật và nhận được tình thương của Phật. 
 (When I recite Buddha’s name, I feel closer to him and feel his love) 
 

3.  Em niệm Phật (I recite Buddha’s name): 
 

a. Trước khi ăn để cám ơn Phật, Ba Mẹ, và những người đã cho em món ăn thật ngon, để giúp 
em lớn lên, khỏe mạnh. 
(Before I eat to thank Buddha, my parents, and everyone who gave me this delicious food, to 
help me grow strong and be healthy.) 
 

b. Trước khi ngủ để xin Phật che chở và giúp em, Ba Mẹ, gia đình, bạn bè, và mọi người được 
an vui và ngủ ngon. 
(Before I sleep to ask Buddha to protect and help me, my parents, family, friends, and 
everyone to be happy and sleep pleasantly.) 
 

c. Trước khi đi học để xin Phật che chở và giúp em học hành giỏi, để làm cho Ba Mẹ em vui. 
(Before I go to school to ask Buddha to watch over me and help me do well in school, so my 
parents will be proud.) 
 

d. Khi nào em cảm thấy buồn để gần gủi Phật hơn và giúp em vui vẻ trở lại. 
(Whenever I feel sad so I can be closer to Buddha, helping me to be happy again.) 
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Em Niệm Phật  
(I Recite Buddha’s Name) 

Bài Tập #1 
 

 
Giảng Viên: 
1) Cho các em xem một tấm hình của Đức Phật (ví dụ:  xem trang 3).  Yêu cầu các em nói lên những điểm 

đặc biệt của Ngài mà các em thích.  Ví dụ:  Phật mặc áo vàng rất đẹp, Ngài mỉm cười (không buồn giận), 
he sits calmly, … 

2) Cho các em tô chữ “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, và khuyên các em mang hình Phật về nhà 
treo trong phòng để giúp các em tập niệm Phật. 

3) Cho các em tập ngồi giống Đức Phật, như trên tấm hình (Có thể dùng tiếng chuông để giúp các em giữ 
yên lặng.) 

4) Tập ngồi niệm Phật và tập đứng niệm Phật - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
5) Phát cho các em bài tập Homework (trang 4) để mang về nhà làm. 
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Em Niệm Phật  
(I Recite Buddha’s Name) 

Homework 
 

Xin Phụ Huynh ký tên mỗi khi thấy con/em niệm “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”: 
 

Mỗi ngày làm 1 lần 
Niệm Phật trước 

khi ăn 
(Recite Buddha’s 

name before eating) 

Niệm Phật trước  
khi đi học 

(Recite Buddha’s name 
before going to school) 

Niệm Phật trước  
khi đi ngủ 

(Recite Buddha’s name 
before going to sleep) 

Thứ Hai (Monday) 
 

   

Thứ Ba (Tuesday) 
 

   

Thứ Tư (Wednesday) 
 

   

Thứ Năm (Thursday) 
 

   

Thứ Sáu (Friday) 
 

   

Thứ Bảy (Saturday) 
 

   

 
 

Em niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: 
a. Trước khi ăn để cám ơn Phật, Ba Mẹ, và những người đã cho em món ăn thật ngon, để giúp em lớn lên, 

khỏe mạnh. 
(Before I eat to thank Buddha, my parents, and everyone who gave me this delicious food, to help me 
grow strong and be healthy.) 

 
b. Trước khi ngủ để xin Phật che chở và giúp em, Ba Mẹ, gia đình, bạn bè, và mọi người được an vui và 

ngủ ngon. 
(Before I sleep to ask Buddha to protect and help me, my parents, family, friends, and everyone to be 
happy and sleep pleasantly.) 
 

c. Trước khi đi học để xin Phật che chở và giúp em học hành giỏi, để làm cho Ba Mẹ em vui. 
(Before I go to school to ask Buddha to watch over me and help me do well in school, so my parents 
will be happy.) 
 

d. Khi nào em cảm thấy buồn để gần gủi Phật hơn và giúp em vui vẻ trở lại. 
(Whenever I feel sad so I can be closer to Buddha, helping me to be happy again.) 
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Em Niệm Phật  
(I Recite Buddha’s Name) 

Bài Tập #2 
 
Tô màu (color): 
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Em Niệm Phật  
(I Recite Buddha’s Name) 

Bài Tập #3 

 
Puzzle:  Cắt ra và ráp lại cho đúng thứ tự của câu niệm Phật: 

 
Thích 

 

 
Nam 

 

 
Mâu 

 
Bổn 

 
Mô 

 
Sư 

 
Ca 

 
Phật 

 
Ni 

 
 
 
 

Em niệm Phật (I recite Buddha’s Name):  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
? 
 
 

 
? 
 

 
? 
 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
 

 
Em Niệm Phật  

(I Recite Buddha’s Name) 
Bài Tập #4 

 

Cho các em tập niệm danh hiệu của những Đức Phật và Bồ Tát sau đây (cho các em đọc theo 3-4 lần) -- 
không cần phải thuộc lòng.  Ở đây, chỉ muốn giới thiệu và giúp các em thực tập tụng theo (hoặc nghe theo) 
phần Niệm Danh Hiệu trong Kinh Sám Hối của GĐPT hằng tuần.  

Nếu ở chùa có những tượng hoặc hình của các vị này, dẫn các em tới gần để xem. 
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Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 

 

 
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 

 
 

Nam Mô A Di Đà Phật 

 

 
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 

 
 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

 

 
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật 
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Lúc nào niệm Phật?  Examples of when to recite the Buddha’s names: 

1. Em tập niệm danh hiệu: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” ba lần, trước khi ăn. (I recite the 
Buddha’s name 3 times, before every meal.) 
 

2. Em tập niệm danh hiệu: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” ba lần, trước khi em đi ngủ. (I 
recite the Buddha’s name 3 times, every night before I go to bed.) 

 
3. Em tập niệm danh hiệu: “Nam Mô A Di Đa Phật” ba lần mỗi khi thấy một con vật nào chết (I recite 

the Buddha’s name 3 times, every time I see a dead animal.) 
 

4. Em tập niệm danh hiệu: “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát” ba lần, mỗi khi em sợ để gíup em bình 
tỉnh (I recite the Buddha’s name 3 times, every time I am afraid to help me calm down.) 

 
5. Em tập niệm danh hiệu: “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát” ba lần, mỗi khi em thấy ai đang khổ, đâu 

đớn (I recite the Buddha’s name 3 times, every time I see someone suffering or in pain.) 
 

6. Em tập niệm danh hiệu: “Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật” mỗi khi em đang giận 
ai, để giúp em vui vẻ, tha thứ.  (I recite the Buddha’s name 3 times, every time I’m angry, to help me 
be happy and forgiving.) 
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Em Lạy Phật & Tụng Kinh 
(I Prostrate the Buddha & Chant the Sutra) 

 
 
I) Em Lạy Phật (I Prostrate the Buddha) 

1. Em lạy Phật, khi đứng trước bàn thờ Phật.  (I prostrate the Buddha, to pay respect to 
Him, when I stand in front of the Buddha’s altar.) 

 
2. Em lạy Phật lúc em tụng kinh.  

(I prostrate the Buddha, when I chant his teachings.)  
 

II) Cách Thức Lạy Phật (How to Prostrate the Buddha)            
1. Em đứng thẳng và tưởng nhớ Đức Phật (I stand straight and think about Buddha). 
 
2. Em chắp tay như một búp sen ngang ngực, hai gót chân sát vào nhau, cúi đầu, và từ từ quỳ xuống ngửa hai bàn 

tay ra và tưởng tượng như em đang nâng hai bàn chân Đức Phật.  
(I put my hands together like a lotus in front of my chest, keep my feet together, bow my head, and slowly kneel 
to the ground opening my hands up as if lifting Buddha's feet.)  
 

3. Rồi em cúi người xuống, hai đầu gối đụng đất sau khi 2 bàn tay, và em đặt trán mình lên hai lòng bàn tay.  
(Then, I bend forward, with my knees touching the ground very shortly after the palms, and I lay my forehead 
into the palms of my hands.)  

 
4. Khi lạy xuống, em đếm 1-2-3 hay nghe tiếng chuông ngưng trước khi em đứng dậy. 

(When I bow down, I count silently 1- 2- 3 or hear the bell pause before I stand back up.) 
 

Khi đứng dậy (When standing back up): 
5. Em ngồi dậy trên hai đầu gối. (I sit up on my knees.) 
 
6. Em dùng 2 bàn tay để giúp em đứng dậy, mà vẫn giữ yên 2 bàn chân.   

(I use my hands to help push myself up, without moving my feet.) 
 

7. Em đứng dậy và chắp tay ngang ngực. 
(I stand up with my hands together in front of my chest.) 
 

8. Em cúi đầu, xá Phật. (I bow my head to Buddha.) 
 
9. Em mỉm cười, nhìn Đức Phật (I smile to the Buddha). 

 
III) Em Tụng Kinh (I Chant the Sutra) 

 Em tụng Kinh Sám Hối mỗi Chủ Nhật để giúp em biết lỗi lầm trong tuần qua, và hứa không phạm lỗi nữa. (I 
chant the Repentance Sutra every Sunday, to help me see what I did wrong last week and promise not to 
repeat those mistakes.) 

 
 Em tụng kinh để nghe lời dạy của Đức Phật, nhắc nhở em làm việc lành.  (I chant the sutra to hear Buddha’s 

teaching, reminding me to do good deeds.) 
 

Giảng Viên: 
 Cho mỗi em đứng trước lớp và chỉ cách lạy. (Each person stands in front of the classroom and demonstrate 

how to prostrate the Buddha.) 
 Cho nguyên lớp tập lạy Phật theo tiếng chuông 
 Cho các em nghe & đọc theo Kinh Sám Hối 2-3 lần 
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Bài Học 

Ba Ngôi Báu 
  

Phật, Pháp, và Tăng là ba ngôi quý báu nhất.  

1. Phật: Phật là vị Giác Ngộ.  Phật dạy 
chúng ta theo con đường đúng.  

2. Pháp: Pháp là lời dạy của Phật.  

3. Tăng: Tăng là quý Thầy, quỳ Cô, và đoàn 
thệ cùng sống chung và tu theo lời dạy của 
Phật.   

  

The Three Jewels 
 

Buddha, Dharma, and Sangha are the three valuable 
Jewels of Buddhism.   

1. Buddha:  Buddha is the Enlightened One. He 
is our teacher, teaching us the right path.  

2. Dharma: Dharma is Buddha's teachings.  

3. Sangha:  Sangha are monks, nuns, and group 
of people who live together and practice 
Buddha's teachings.  

 

 

 

Hát theo nhạc của Kìa Con Bướm Vàng:

 

 
Who is Buddha, who is Buddha  
Tell me please, tell me please  
Buddha is my teacher, Buddha is my teacher  
Teaching me… to be free.  

 
 
 
 
 
 
 

 

What is Dharma, what is Dharma  
Tell me please, tell me please  
Dharma is the teaching, Dharma is the teaching  
Teaching me… to be free.  
 

 

 

 

Who is Sangha, who is Sangha  
Tell me please, tell me please  
Sangha is my brother, Sangha is my sister  
Teaching me… to be free.  
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Bài Tập #1 
 

1) Tập bài hát 
Nếu các em quá nhỏ, chỉ cho các em nghe bài hát và làm theo hành động (khi nghe chữ Phật–Pháp–
Tăng– Buddha-Dharma-Sangha, thì lạy một lần): 

Quay Về Nương Tựa 
 
Con về nương tựa Phật,  
Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. 
Nam Mô Buddhaya. 
 
Con về nương tựa Pháp, 
Con đường của tình thương và sự hiểu biết. 
Nam Mô Dharmaya 
 
Con về nương tựa Tăng, 
Đoàn thể của những ai nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. 
Nam Mô Sanghaya. 
 
Buddham saranam gacchami, 
Dharmam saranam gaccham,i 
Sangham saranam gacchami. 
 

Taking the 3 Refuge 
 
I take refuge in the Buddha, 
The one who shows me the way in this life. 
Namo Buddhaya. 
 
I take refuge in the Dharma, 
The way of understanding and love. 
Namo Dharmaya 
 
I take refuge in the Sangha, 
The community that lives in harmony and 
awareness 
Namo Sanghaya. 
 
Buddham saranam gacchami, 
Dharmam saranam gacchami, 
Sangham saranam gacchami. 

 
2) Matching: 

       
 
 
 
         
 
 

 
   

 

Pháp (Buddha’s Teaching) 

 

Tăng (Monks, Nuns, Buddhist Practitioners) 

 

Phật (Buddha) 
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Bài Tập #2 

 

1) Viết theo đường kẻ (Trace the words): 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Sinh hoạt thiền trà:  Cho các em ngồi trong vòng tròn, ăn bánh, uống nước táo, và 
ôn lại những bài thiền ca:  Who is Buddha, Quay Ve Nương Tựa, và Taking the 3 
Refuge.  Đây là cơ hội tập cho các em ngồi ăn uống trong tỉnh thức (không ồn 
ào)….just enjoying the moment of eating cookies and drinking juice.  Khi các em 
nhận bánh/nước thì xá một lần; khi nghe xong mỗi bài thiền ca, thì 2 tay làm ‘hoa 
sen nở’ thay vì vỗ tay ồn ào. 

 
 
 


