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Gia Ðình Phật Tử là một tổ chức 

có lý tưởng, truyền thống và sứ 

mệnh rõ ràng, đã được khai sinh 

từ thập niên 1940 tại Việt Nam, 

và là một tổ chức giáo dục tuổi trẻ 

được tin tưởng và yêu mến của 

mọi người.  Trọng tâm của Gia 

Ðình Phật Tử là xây dựng con 

người dựa trên căn bản cao quý 

của Giáo Lý Tỉnh Thức cũng như 

những tinh hoa và truyền thống 

cao đẹp của dân tộc. Lý tưởng của 

tổ chức được thắp sáng và trao 

truyền giữa thế hệ đàn anh và đàn 

em.  Gia Ðình Phật Tử lấy Giáo 

Lý của Ðạo Phật làm căn bản 

hành hoạt, lấy châm ngôn Bi Trí 

Dũng làm ngọn đuốc soi đường. 

 

SỨ MỆNH 

 Đào tạo Thanh, Thiếu, Đồng 

Niên thành Phật Tử chân chính. 

 Góp phần xây dựng xã hội theo 

tinh thần Phật Giáo. 

 

Gia Đình Phật Tử 

Trên Thế Giới 
 

Sau năm 1975, Gia Ðình Phật Tử 

đã được thành lập tại rất nhiều 

quốc gia trên thế giới: tại Âu 

Châu, Úc Châu, Canada, và nhiều 

nhất là tại Hoa Kỳ với trên 50 đơn 

vị hiện đang sinh hoạt. 

 

Buddhist Youth Association 

(BYA) is an organization with 

Ideals, Tradition and clear 

Mission which was established 

in 1940 in Viet Nam.  It gained 

people’s trust and high regard 

with its goal of training the 

young generation based on 

mindfulness practice as well as 

the quintessence and tradition of 

their native land.  Its ideal has 

been cultivated and transmitted 

from elder generations to 

younger ones. Buddhist Youth 

Association use Buddhist 

teaching as foundation for 

actions and Motto Compassion-

Wisdom-Perseverence as the 

torch lighting the way. 

 

MISSION 

 To produce and nurture 

genuine Buddhists in members 

of all ages. 

 To participate in building a 

society in accordance with 

Buddhist Teachings. 
 

Buddist Youth Association in 

the World 

After 1975, many chapters of 

BYA have been established in 

many countries around the 

world: Europe, Australia, 

Canada, and the most in USA 

with about 50 chapters. 
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MỤC ÐÍCH 
 

 Giúp đoàn viên thấm nhuần và 

thực hành Ðạo Phật để biết sống 

trong tỉnh thức, an vui, hòa hợp 

và cảm thông. 

 Nâng cao lòng tự tin và tinh 

thần tự lập. 

 Hướng dẫn, khuyến khích một 

đời sống hướng thượng, lành 

mạnh về tinh thần cũng như thể 

chất, nuôi dưỡng lòng từ thiện 

trong đoàn viên. 

 Phát triển khả năng lãnh đạo và 

điều hành, óc sáng tạo, tinh thần 

trách nhiệm.  

 Trau dồi khả năng truyền thông 

với mọi người bằng Ái Ngữ và 

Lắng Nghe, góp phần xây dựng 

một mái gia đình an vui, vững 

mạnh và một xã hội tốt đẹp, hòa 

bình. 
 

ÐỊNH HƯỚNG 
 

 Gia Ðình Phật Tử sẽ luôn là nơi 

nương tựa tươi mát và an vui 

cho đoàn viên. 

 Gia Ðình Phật Tử sẽ ứng dụng 

những phương tiện kỹ thuật tân 

tiến để cống hiến một chương 

trình học và thực tập mới mẻ, 

hứng thú và có ích lợi cho đoàn 

viên ở mọi lứa tuổi. 

 Gia Ðình Phật Tử sẽ là nơi nối 

kết tuổi trẻ, là môi trường tốt 

cho sinh hoạt giáo dục, xã hội, 

văn hóa, để đóng góp vào ích 

lợi chung cho cộng đồng. 

OBJECTIVES 
 

 To instill in members Buddhist 

teachings and practices, to enable 

them to live in mindfulness, with 

peace and joy, as well as to live in 

harmony and empathy with 

others. 

 To raise self-esteem and self-

supporting spirit among members 

 To lead and promote a meaningful 

and moral social life, healthy in 

spirit, mind and body; to foster 

philanthropy among members 

 To develop leadership and 

management skills, creativity, and 

sense of responsibility in 

members. 

 To cultivate communication skills 

by practicing Right Speech and 

Deep Listening, and contribute to 

building a strong, happy family 

and a productive, peaceful 

society. 
 

VISION 
 

 The Buddhist Youth Association 

shall be a fresh, joyful and 

peaceful place for members to 

take refuge in. 

 The Buddhist Youth Association 

shall utilize modern technology to 

offer a systematic and 

comprehensive Buddhist 

curriculum and training programs 

that are interesting and benefiting 

to members of all ages. 

 The Buddhist Youth Association 

shall be a place connecting 

members, a good environment for 

educational, social, and cultural 

activities, contributing to the 

benefits of the community. 
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ĐỨC HẠNH 

Chánh Niệm - Từ Bi – Thương -

Trí Tuệ - Hiểu - Dũng - Bền Chí - 

Quyết Tâm – Hòa -Tin - Ðáng 

Tin Cậy -Vui - Biết Ơn - Chính 

Trực – Chân Thật - Trách Nhiệm 

MORAL VALUES 

Mindfulness - Compassion – 

Love- Wisdom - Understanding 

Perserverance – Diligent – 

Determination – Harmony - 

Trust -Trustworthy – Joy - 

Gratitude - Integrity – Honesty -

Responsibility 
 

CHÂM NGÔN 

Ngành Thanh Thiếu và Huynh 

Trưởng 

BI – TRÍ – DŨNG 

 

Ngành Oanh Vũ 

HOÀ – TIN – VUI 

 

ĐIỀU LUẬT của Ngành Thanh 

Thiếu và Huynh Trưởng 

1. Phật Tử Quy Y Phật Pháp Tăng 

và giữ giới đã phát nguyện. 

2. Phật Tử mở rộng lòng thương 

và 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 LUẬT của Ngành Oanh 

Vũ 

1. Em tưởng nhớ Phật.  

2. Em kính mến Cha Mẹ và thuận 

thảo với anh chị em. 

3. Em thương người và vật. 

MOTTO 

Adults, Teenagers and Youth 

Leaders 

COMPASSION-WISDOM-

PERSEVERANCE 
 

Young Children 

HARMONY-FAITH-JOY 

 

RULES for Adults, Teenagers 

and Youth Leaders 

1. I take refuge in the Buddha, the 

Dharma, the Sangha and practice 

the Five Precepts. 

2. I open my heart of compassion 

and respect the lives of all living 

beings. 

3. I cultivate my wisdom and honor 

the truth. 

4. I practice purity, physically and 

spiritually, in my speech and 

action. 

5. I practice joy and equanimity with 

diligence in my Buddhist training. 
 

RULES for Young Children 

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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NỘI LỆ 
 

1. Nêu cao danh dự của Gia Ðình 

Phật Tử. 

2. Sống đúng theo châm ngôn và 

điều luật của Gia Ðình Phật Tử 

3. Sinh hoạt đúng giờ giấc quy 

định, tuyệt đối tôn trọng kỷ 

luật của Gia Ðình. 

4. Áo quần, đồng phục chỉnh tề 

khi đến sinh hoạt. 

5. Tôn trọng danh dự và sự điều 

động của Ban Huynh Trưởng. 

6. Giữ gìn tác phong và đạo đức 

với mọi người chung quanh. 

7. Hòa nhã, kính mến, chân 

thật,yêu thương và giúp đỡ lẫn 

nhau. 

8. Huynh trưởng và đoàn sinh 

nếu vắng mặt phải xin phép 

(đoàn sinh phải có phép của 

phụ huynh).  Sau ba lần vắng 

mặt liên tiếp không có lý do  

được xem như tự ý ra khỏi Gia 

Ðình. 

9. Huynh trưởng và Ðoàn sinh 

làm tổn thương đến danh dự tổ 

chức sẽ bị áp dụng kỷ luật của 

Gia đình Phật Tử Việt Nam mà 

không được khiếu nại một điều 

gì. 

10.Tất cả Huynh Trưởng và Ðoàn 

Sinh phải nghiêm chỉnh chấp 

hành những điều luật trên. 

RULES OF CONDUCT 
 

1. Uphold the honor of BYA 

2. Live accordance with BYA's 

Motto, and Rules. 

3. Attend our weekly activities 

regularly and timely, with 

utmost respect to our 

discipline. 

4. Maintain the uniform 

properly, neatly and with the 

appropriate insignia and 

badges. 

5. Respect and honor the 

leadership of the Youth 

Leaders. 

6. Maintain good conduct, 

behavior and attitude toward 

others. 

7. Be courteous, respecful, 

truthful, loving kindness, and 

helpful to each others. 

8. Give proper notification or 

seek permission for absences-

younger members under 18 

must provide parents' 

approval. After 3 consecutive 

unexcused absences, member 

will forfeit membership. 

9. Members who violated the 

Code of Conduct, or commit 

any derogatory acts against 

the organization will be 

subject to discipline according 

to BYA and forfeit the right 

to appeal.  

10. Members must abide and 

obey the above mentioned 

principles. 
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CÁC MÔN HỌC 

Phật Pháp: Hướng dẫn đoàn sinh 

học, hiểu và thực hành những lời 

dạy của Đức Phật để tu tập và 

trau dồi đạo đức nhằm hướng trên 

con đường thiện. 

Việt Ngữ: Hướng dẫn đoàn sinh 

biết nói, đọc và viết tiếng Việt; 

biết viết văn, làm thơ; biết về lịch 

sử, địa lý và văn hóa Việt Nam. 

Hoạt Ðộng Thanh Niên: Tập 

cho các em có tính tháo vát, linh 

động, sáng tạo và biết ứng xử 

nhanh nhẹn lúc gặp trở ngại; và 

tập cho các em sống hòa mình với 

thiên nhiên. 

Văn Mỹ Nghệ: Hướng dẫn các 

em những bài hát có tính chất 

giáo dục lành mạnh, tập cho các 

em những điệu múa, những vở 

kịch Đạo hoặc mang đậm nét văn 

hóa Việt để trình diễn trong các 

dịp đại Lễ. Bộ môn nầy nhằm tạo 

cơ hội cho các em gần gũi với 

truyền thống quê hương; ngoài ra 

còn luyện các em tính mạnh dạn. 

CURRICULUM 

Buddhist Teaching: Guide 

members to learn, understand 

and prctice Buddha’s teachings 

in order to cultivate kindness. 

Vietnamese: Guide members to 

learn to speak and write 

Vietnamese; to learn different 

writing styles; and to learn 

Vietnam history, geography, and 

culture. 

Scouting and general skills: 

Train members to be 

enthusiastic, vivacious, creative 

and to nimbly deal with 

obstacles. Provide opportunities 

for members to practice and live 

harmoniously with nature. 

Drama and Arts: Members will 

be learning educational songs, 

traditional dances, and acting to 

perform on major Buddhist 

holidays. Moreover, the purpose 

of this curriculum is to help 

members associate with 

Vietnamese traditions and build 

confidence, teamwork, and 

selfesteem. 

Thủ Công, Nữ Công Gia 

Chánh, Kỷ Thuật: Giúp các em 

phát triển khả năng và sự sáng 

tạo, biết những thứ căn bản về nội 

trợ cũng như chăm sóc nhà cửa, 

vườn tược. 

Thể Thao và Trò Chơi Sinh Hoạt: 

Luyện tập thân thể khỏe mạnh và 

hướng dẫn các em tính linh động, 

nhanh nhẹn và giúp nâng cao tinh 

thần đồng đội, tạo không khí vui 

Crafts, Home economics, 

Technical classes: Help 

members to develop their 

abilities and creativity, to know 

the basics of cooking, 

housekeeping, maintenance, and 

common tasks around the house 

Sports and Games: Learn to stay 

healthy, active and quick-witted, 

and to promote the spirit of 
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vẻ, thoải mái trong đoàn thể. 

Ngoài chương trình sinh hoạt 

hàng tuần còn có những buổi du 

ngoạn, cắm trại, thăm viếng các 

Chùa, tham gia các công tác xã 

hội giúp đỡ cộng đồng v…v. 

 

CÁC TRẠI HUẤN LUYỆN 
 

Các trại huấn luyện Ðội Chúng 

Ðàn Trưởng và Huynh Trưởng 

các Cấp được tổ chức đều đặn để 

đào tạo cán bộ có khả năng hầu 

cũng cố và phát triển tổ chức 

trong truyền thống tiếp nối lý 

tưởng Gia Ðình Phật Tử Việt 

Nam. 

teamwork so that everyone can 

be a part of generating an enjoy- 

able environment within the 

youth group. 

In addition to the weekly 

schedule, there are also 

occasional picnics, camping 

trips, and field trips for all 

members. The youth group is 

also involved in community 

service activities. 

TRAINING CAMPS 
 

Training camps for Patrol 

Leaders, Pack Leader and as 

well as Youth Leader of 

different ranks are offered 

regularly in order to train 

personnel with capabilities to 

maintain and develop the 

organization in the tradition to 

continue the path of Buddhist 

Youth Association. 

Điều Kiện Gia Nhập 
 

 Đoàn sinh 7 tuổi trở lên 

 Ðoàn sinh dưới 18 tuổi phải có 

sự chấp thuận của phụ huynh 

 Đoàn sinh 18 tuổi trở lên phải 

có hai đoàn sinh hoặc huynh 

trưởng giới thiệu 

 

Niên Liễm 

Đoàn Viên: $140 
 

Đồng Phục, Lễ Phục 
 

Áo màu Lam, quần hoặc đầm 

màu xanh dương tuỳ ngành 

Membership Requirements 
 

 At least 7 years of age 

 Must have parents’ permission 

if under 18 years old 

 18 years or older must have at 

least two member friends or 

leaders as references 

 

Yearly Fee 

Member: $140 

Uniform 

Grey color shirt, navy blue 

paints or skirt depending on 

groups 
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Chương Trình Sinh Hoạt Mỗi 

Chủ Nhật Hàng Tuần 

--- 

10:00  Tập họp-Chào Cờ Gia   

             Ðình – Lễ Phật 

10:30 Sinh hoạt tự trị Đoàn 

11:15 Giải lao 

11:30 Việt Ngữ 

13:30 Cơm trưa 

14:00 Dọp Dẹp/Vệ Sinh 

14:15 Phật Pháp, Hoạt Động 

             Thanh Niên 

15:15    Sinh hoạt chung-Giây 

             Thân Ái 

15:30 Chia tay. 

 

Weekly Sunday Schedule 

--- 

10:00 Gathering-BYA Flag 

Salute-Prayer ceremony 

10:30 Troop/Patrol/Pack 

Activities 

11:15 Break 

11:30 Vietnamese Classes 

13:30 Lunch 

14:00 Clean up 

14:15 Dharma Classes, 

Scouting, Generiesal 

skills activities 

15:15 Family Activities-

Bonding Links 

15:30 Adjourn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


