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30 CÂU HỌC THUỘC LÒNG CHO HỌC SINH KHÓA HÈ 

1. Tu nghĩa là gì? – Diệt trừ bản ngã. 

What is the purpose of our cultivation? – To eliminate ego. 

2. Sống để làm gì? – Phụng sự mọi người 

What is a meaningful life? – To serve everyone. 

3. Người Việt Nam thì sao? – Cùng nhau dọn rác. 

How’s about our Vietnamese? – Clean the trash together. 

4. Con hứa vâng lời Sư Phụ, quý Thầy cô, anh chị Huynh trưởng. 

I promise to obey to Master, Monks, Nuns and Youth leaders. 

5. Con hạnh phúc và thoải mái khi sống khép mình trong kỷ luật. 

I find it  happy and comfortable to keep myself under the discipline. 

6. Con sẽ học hành chăm chỉ, siêng năng công quả, tinh tấn tu tập để trở thành con người 

đạo đức tài năng và có ích cho xã hội. 

We will study hard, serve dedicatedly, cultivate diligently to become moral and 

talented people in society. 

7. Con sẽ luôn nhận lỗi về mình. 

I will always accept my mistakes and not blame for another. 

8. Đã đến giờ thức dậy / ngồi thiền / tụng kinh / tập thể dục / tập võ / công quả / hành 

đường/ trải tọa cụ/ quét nhà / học giáo lý / kỹ năng / đi ngủ… rồi. 

It’s time to get up/ meditate/ chant/ do inner exercise/ practice martial arts/ do 

volunteer work / set the table/ set meditation mats/ sweep the floor/ learn doctrines/  

learn skills/ go to sleep … 

9. Nhanh lên kẻo trễ đó. 

Hurry up or you’ll be late. 

10. Con tuyệt đối tin vào Luật Nhân Quả rằng “ Ai gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy”. 

I absolutely believe in Karma Law, it’s said “A man reaps what he sowed”. 

11.  Con ngưỡng mộ Đức Phật vì Đức Phật có lòng từ bi vô hạn. 

I look up to the Buddha because of His boundless compassion. 

12. Sạch sẽ cũng là đạo đức. Vì vậy nếu bạn muốn trở thành người đạo đức, thì hãy tập 

sống sạch sẽ nhé. 

Keeping everything clean and tidy is also morality. Therefore, if we want to become a 

moral person, we will also have to practice a clean and tidy lifestyle. 

13. Kể từ giờ, hãy sống vì mọi người, không sống cho riêng mình.  

From now on,  live for everyone, not for ourselves.  

14. Con luôn ước ao được sống hòa hợp với tất cả mọi người. 

I always wish to get along with everyone. 

15. Con chăm chú lắng nghe Thầy Cô giảng bài. 

I pay so much attention to Monk or Nun’s doctrine lessons. 
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16. Con thích ăn chay vì nó rất tốt cho sức khỏe, huân tập lòng từ bi, đỡ gây tạo nghiệp 

xấu. 

We love vegetarian food because it is good for health, compassion cultivation, and 

helps us avoid doing bad Karma. 

17. Con mang ơn của rất nhiều người. 

I am very grateful and feel indebted to so many people. 

18. Tiết kiệm tài sản chung như điện, nước, xà bông, … để bảo vệ môi trường và tiết kiệm 

phước. 

We must save common properties such as electricity, water, soap,… to protect 

environment and  save our blessings. 

19. Xin mời HD để dép, treo đồ, cất bút vở… ngăn nắp cẩn thận. 

Please put your shoes, pens, notebooks and all belongings orderly and carefully! 

20. Chúng ta hãy yêu thương, đoàn kết, tha thứ và giúp đỡ lẫn nhau thay vì ghanh ghét, 

gây sự hay đánh nhau. 

Please give love, unity, forgiveness and help to one another instead of hate, quarrel or 

fight. 

21. Cảnh giác đề phòng mọi tình huống có thể nguy hiểm. 

Be very aware of any likely dangerous situations. 

22. Đi tập võ đi bạn. Tập võ rất vui và bổ ích cho bạn đấy. 

Let’s practice martial arts. Practicing it will make you interested and healthy. 

23. Đừng làm ồn kẻo ảnh hưởng đến mọi người. 

Don’t make any noise or you’ll bother the others. 

24. Tôi có thể giúp gì được cho bạn. 

What could I do for you? 

25. Xin bạn giúp tôi một tay với. 

Give me a hand, please.  

26. Bạn thật cẩn thận, siêng năng và đối xử tử tế với bạn bè. 

You are so careful, diligent and treat people kindly. 

27. Nếu bạn không nghe lời Quý Thầy cô và anh chị Huynh trưởng, bạn sẽ bị kỷ luật và 

làm mọi người rất thất vọng. 

If you don’t obey to the Monks, Nuns and the youth leaders, you will be disciplined 

and make the others disappointed. 

28. Cố gắng lên bạn nhé. Tôi tin bạn có thể làm được. 

Try your best. I think you can do it.  

29. Nghịch cảnh, khó khăn sẽ giúp con trưởng thành hơn. 

The more adversities and difficulties you face, the more maturity you’ll reach.  

30. Con thực sự yêu mái chùa Phật Quang này. 

I really love this wonderful Phật Quang Pagoda.  

 


