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Tài liŒu tham khäo:
GñPTVN, CÜÖng y‰u và T° ChÙc NhÜ Tâm
ñåi cÜÖng xây d¿ng chÜÖng trình tu h†c và huÃn luyŒn
Huynh TrÜªng GñPTVN ThÎ Nguyên
N¶i Quy và Quy Ch‰ Huynh TrÜªng GñPTVN tåi Hoa Kÿ
Th¿c hiŒn:
Ban Tu ThÜ BHD MiŠn Quäng ñÙc

KÏ ThuÆt

Trình bày

DiŒu NguyŒt Quäng Hoàng HuŒ Thông Quäng Pháp
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Khai LÓi
GñPT ViŒt Nam là m¶t t° chÙc giáo døc truyŠn thÓng có m¥t ª tÃt cä các
hŒ phái PhÆt giáo Nam và B¡c tông. N¢m trong và là m¶t t° chÙc ban
ngành cûa Giáo h¶i Çã có m¶t quá trình xây d¿ng và phát tri‹n ngót 60
næm.
Huynh TrÜªng GñPT ViŒt Nam ÇŠu n¢m trong hai chúng tåi gia: Ðu Bà
T¡c và Ðu Bà di gi§i.
Huynh TrÜªng cûa t° chÙc GñPT ViŒt Nam là nh»ng ngÜ©i tình nguyŒn
tr†n Ç©i g¡n bó v§i Çåo pháp, dân t¶c. LÃy giáo lš PhÆt ñà làm nŠn täng
cho tÜ duy š nghï và hành Ç¶ng. Do Çó lš thuy‰t không tách r©i hành Ç¶ng
viŒc làm, và ngÜ®c låi, có tác døng h»u cÖ mà ñông PhÜÖng g†i là Tri
Hành H®p NhÃt vÆy.
Các ÇÖn vÎ GñPT sinh hoåt và tu h†c thÓng nhÃt trên hai væn kiŒn Pháp
Qui, là N¶i Quy cûa t° chÙc GñPT và Quy Ch‰ Huynh TrÜªng GñPT
ViŒt Nam. Khi hành xº Çúng N¶i Quy Quy Ch‰, là t¿ kh£ng ÇÎnh tÜ cách
pháp nhân cûa mình ÇÓi v§i N¶i Quy, Quy ch‰ GñPT/VN.
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Tinh ThÀn
Cûa Huynh TrÜªng
§

Phäi l¿a chiŠu mà Çi cho thuÆn, nhÜng không bao gi© quên Çích mình
nh¡m Ç‰n; phäi bÖi giòng nhÜng không quên b‰n mình Çã ÇÎnh trÜ§c.
MŠm dëo, mŠm dëo luôn luôn ÇÓi v§i m†i ngÜ©i, m†i viŒc.

§

ñØng chåy mà vÃp ngã. Khi Çã ngã, phäi mÃt nhiŠu th©i gi© Ç‹ ÇÙng
dÆy Çi låi. Trong công viŒc lâu dài, ÇØng gÃp gáp nóng nÄy. Hãy bÜ§c
tØng bÜ§c ch¡c ch¡n.

§

Nghï Ç‰n quä mà trÒng nhân. Hãy nhìn xa mà bÜ§c. Có nh»ng con
ÇÜ©ng ÇËp Çë dÍ Çi, nhÜng không ÇÜa Ç‰n Çâu cä.

§

MuÓn làm viŒc l§n, phäi có tÀm m¡t xa.
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HÜ§ng ñi
Cûa Huynh TrÜªng
Công viŒc trÜ§c tiên cûa m¶t Huynh trÜªng là n h Æ n t h Ù c t h ¿ c t r å n g c û a
Ç © i s Ó n g x ã h ¶ i . Th¿c trång này Çã ÇÜ®c ÇÙc PhÆt diÍn tä trong câu: "Tam
gi§i bÃt an, do nhÜ hÕa tråch".
ThÆt tình, chúng ta Çang sÓng trong m¶t nhà lºa. Lºa cháy tØ trong thân
tâm, lan tràn kh¡p nhân loåi, không nh»ng Çã tåo cho mình m¶t Ç©i sÓng
kh° não mà còn cÓ š gây kh° cho ngÜ©i khác b¢ng nh»ng chÃt liŒu "Tham
- Sân - Si".
Dù có dán lên Ç©i mình m¶t nhãn hiŒu lòe loËt, dù có phong gói hoåt Ç¶ng
Ç©i mình trong nh»ng màu s¡c r¿c r« th‰ nào Çi n»a, cÛng không Çem Ç‰n
m¶t k‰t quä h»u døng nào n‰u không ÇÜ®c thúc ÇÄy b¢ng Ç¶ng cÖ "diŒt
kh°". Bi‹n kh° mênh mông, nhÜng quay ÇÀu låi là b© b‰n. Cº chÌ ÇÀu tiên
và cæn bän nhÃt cûa Huynh trÜªng chính là s ¿ h Ò i Ç À u Ãy, s¿ quy‰t ÇÎnh
m ¶ t h Ü § n g Ç i : "hÜ§ng giäi thoát". NhÆn chân ÇÜ®c con ÇÜ©ng Çã Çi rÒi, thì
phäi Çem Ç©i sÓng cÓng hi‰n cho ñåo Pháp, cho Dân t¶c, cho T° ChÙc,
cho nhân quÀn xã h¶i qua cø th‹ "tri" "hành".
Phøc vø cho ÇÓi tÜ®ng trên là tåo nh»ng nghiŒp l¿c d¡c dÅn Huynh trÜªng
Ç‰n b© giác, nên nh»ng trª ngåi mà Huynh trÜªng b¡t g¥p trong lúc thi
hành phÆn s¿ së bi‰n thành nh»ng bån ÇÜ©ng thân m‰n ÇÜa Huynh trÜªng
Ç‰n ch‡ mong muÓn.

6

SÙ MŒnh Huynh TrÜªng
SÙ mŒnh cûa Huynh trÜªng chính là s¿ "thay m¥t Giáo H¶i, hÜ§ng dÅn
t u ° i t r È P h Æ t g i á o " Ç‹ Chánh tín Tam Bäo, thành ngÜ©i PhÆt tº thuÀn
thành, phøc vø h»u ích cho Giáo H¶i, cho T° ChÙc và C¶ng ñÒng Xã H¶i
sau này.
SÙ mång này trÜ§c m¡t Ç¥t Huynh trÜªng trong trách nhiŒm ÇÓi v§i Giáo
H ¶ i v à Ç Ó i v § i ñ à n e m . Cä hai trách nhiŒm ÇŠu n¥ng nŠ, thiêng liêng, cao
cä.
Væn minh vÆt chÃt, änh hÜªng tôn giáo thÀn quyŠn, chi‰n tranh tàn khóc...
Çã làm xáo tr¶n cä m¶t nŠn Çåo ÇÙc væn hóa bän truyŠn së ÇÜa cä th‰ hŒ
thanh thi‰u niên Ç‰n tình trång mÃt tin tÜªng, quên næng l¿c cûa chính
mình. H† chÌ bi‰t chåy theo nh»ng l§p son ph‰t bên ngoài, nh»ng hô hào
l§n ti‰ng nhÜng trÓng r‡ng và lao mình vào äo v†ng nhÜ thiêu thân, chôn
mình trong ánh lºa.
ñ‹ kéo låi chánh tín, Ç‹ ÇÜa dÅn Çàn em sÓng Çúng chánh pháp, Huynh
trÜªng phäi làm công viŒc: "Cày thÆt sâu, nh° tÆn gÓc tÃt cä rÍ xÃu Ç‹ làm
nÄy nª m¶t mùa màng tÜÖi tÓt"
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Nh»ng ñiŠu KiŒn
Cæn Bän ñ‹ Trª Thành
Huynh TrÜªng
Có nhiŠu anh chÎ em nghe Ç‰n hai ch» Huynh trÜªng Çã giÆt mình lo s® vì
quan niŒm r¢ng v§i sÙ mång to tác. Huynh trÜªng phäi hi‹u bi‰t tÃt cä. Låi
n»a có nh»ng anh chÎ khác thì coi thÜ©ng t° chÙc, mang danh nghïa
Huynh trÜªng nhÜng bÕ bê công viŒc, xem nhË trách nhiŒm, vui thì làm,
buÒn thì nghÌ. Cä hai thái Ç¶ tuy có vÈ mâu thuÄn nhau, t¿u trung chÌ Çem
låi m¶t tai håi: c ä n t r ª s ¿ t i ‰ n h ó a c û a T ° C h Ù c .
NgÜ©i Huynh trÜªng cÀn thÃu triŒt nh»ng nguyên t¡c sau Çây:
1. TrÜ§c tiên, ÇiŠu kiŒn mà m¶t Huynh trÜªng cÀn phäi có là h i ‹ u r õ
Ç © i m ì n h , h i ‹ u r õ l š t Ü ª n g nào Ç©i mình phäi có và quan tr†ng hÖn
cä là q u y ‰ t c h í s Ó n g t h e o l š t Ü ª n g Ç ó . Xác nhÆn nhÜ th‰, š nghï
m§i khÕi bÎ giao Ç¶ng, viŒc làm m§i Çúng hÜ§ng và dù có g¥p bao
nhiêu trª ngåi Çi n»a cÛng vÅn không ngØng
2. Phäi h i ‹ u v à t h Ü Ö n g c á c e m . NhÜ th‰, Huynh trÜªng không phäi là
m¶t nhà giáo, không phäi là m¶t sï quan quân Ç¶i, cÛng không phäi
là m¶t vÎ giäng sÜ thuy‰t pháp. Phäi Ç¥t mình trong phåm vi cûa
m ¶ t n g Ü © i a n h , n g Ü © i c h Î cùng vui buÒn v§i n‡i vui, cùng buÒn v§i
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n‡i buÒn cûa các em. Có th‰, m§i hÜ§ng dÅn, khuy‰n khích các em
Çi vŠ nëo thiŒn ÇÜ®c.
3. Phäi h i ‹ u t â m l š và s i n h l š Ç‹ tùy theo hång tu°i, tùy theo sÙc hi‹u
bi‰t, nói tóm låi tùy theo cæn cÖ Ç‹ tìm phÜÖng tiŒn thích h®p mà
giáo hóa.
4. G i á o h u Ã n t Ø n g c á n h â n : tinh thÀn giáo døc này khác h£n và mÀu
nhiŒm hÖn tinh thÀn giáo døc nhà trÜ©ng và quân Ç¶i. Cho nên,
Huynh trÜªng phäi tìm các ÇÙc tính cûa m‡i em Ç‹ loåi trØ các tính
xÃu, tæng trÜªng các tính tÓt và ÇÜa các em t¿ bÕ m¶t bän ngã nhÕ
hËp, ích k› Ç‹ hòa mình trong Ç©i sÓng r¶ng l§n, vÎ tha.
5. Huynh trÜªng p h ä i l à m c h o c á c e m p h ø c , các em m ‰ n , các em
t h e o : các em phøc vì là ngÜ©i tin cÆy ÇÜ®c, có tài ÇÙc, hÜ§ng dÅn
giÕi, tháo vát hay. Các em m‰n vì là ngÜ©i không vø l®i, có tinh
thÀn phøc vø. Các em theo vì là ngÜ©i có th‹ dùng l©i nói, khóe
m¡t, nø cÜ©i mà thúc ÇÄy các em phÃn khªi lên ÇÜ®c.
Næm nguyên t¡c cæn bän trên Çây không cÀn l¡m ª tu°i tác, ÇÎa vÎ, tiŠn tài,
giai cÃp mà chÌ cÀn š chí và s¿ tÆn l¿c phøc vø mà thôi.
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Quy Ch‰ Huynh TrÜªng
Tr Üªng

SÙ MŒnh Huynh TrÜªng
Nghï r¢ng trong m¶t Çoàn th‹, các cán b¶ ÇiŠu khi‹n Çóng m¶t vai trò
nòng cÓt và liên quan änh hÜªng Ç‰n s¿ thÎnh suy cûa t° chÙc.
Nghï r¢ng trong sÙ mŒnh giáo døc thanh thi‰u nhi, Huynh trÜªng Gia ñình
PhÆt Tº t¿ khoác vào mình tính chÃt Ç¥c thù mà khä næng, Çåo ÇÙc không
th‹ tách r©i, ki‰n thÙc và kinh nghiŒm phäi ÇÜ®c th¿c hiŒn ngang nhau.
Nghï r¢ng v§i quá khÙ trên 50 næm ti‰n tri‹n, Huynh trÜªng Gia ñình PhÆt
Tº ViŒt Nam Çã chÎu Ç¿ng m¶t cách xÙng Çáng Ç‹ gi» v»ng và phát huy t°
chÙc. Quy Ch‰ Huynh TrÜªng này ÇÜ®c thi‰t lÆp Ç‹ thæng ti‰n t° chÙc
(ChÜÖng I), Ç‹ san ÇÎnh b°n phÆn, trách nhiŒm và quyŠn hån Huynh
trÜªng (ChÜÖng II), Ç‹ thÓng nhÃt tÜ tÜªng, š chí, hành Ç¶ng Huynh
trÜªng (ChÜÖng III) và Ç‹ liên k‰t Huynh trÜªng låi thành m¶t khÓi
(ChÜÖng IV).
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ChÜÖng ThÙ NhÃt:
CÃp BÆc
ñ i Š u 1 : TÃt cä Huynh trÜªng Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam, tùy theo th©i
gian thâm niên, khä næng và Çåo ÇÙc ÇŠu ÇÜ®c x‰p vào các cÃp Huynh
trÜªng theo thÙ t¿ cÃp bÆc: TÆp, Tín, TÃn, DÛng.
Møc I: CÃp tÆp
ñiŠu
§
§
§

2 : Th‹ thÙc gia nhÆp hàng huynh trÜªng:
ñoàn viên Gia ñình PhÆt Tº có cÃp Trung ThiŒn trª lên
Nam n» PhÆt Tº tØ 19 tu°i trª lên, sinh hoåt trong ñoàn trên 1 næm
Nam n» Thanh Thiên tØ 20 tu°i trª lên, ÇÜ®c Gia ñình PhÆt Tº
m©i hay hai Huynh trÜªng gi§i thiŒu, và phäi trúng cách Tråi HuÃn
LuyŒn Huynh TrÜªng A Døc.

ñ i Š u 3 : Tu H†c: ChÜÖng Trình Tu H†c Huynh TrÜªng BÆc A (Kiên) và
BÆc B (Trì), trúng cách tråi A Døc
ñ i Š u 4 : Th©i gian: 3 næm Huynh trÜªng k‹ tØ ngày gia nhÆp.
ñ i Š u 5 : Th‹ thÙc x‰p cÃp: Ban Huynh TrÜªng cÃp Gia ñình ÇŠ nghÎ lên
Ñy Ban Quän TrÎ Huynh TrÜªng cÃp MiŠn (11). Ban HÜ§ng DÅn MiŠn ra
Quy‰t ÇÎnh liŒt vào hàng Huynh TrÜªng CÃp TÆp và t° chÙc lÍ th† cÃp.
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Møc II: CÃp Tín
ñ i Š u 6 : ñiŠu kiŒn: Phäi là Huynh trÜªng cÃp TÆp
ñ i Š u 7 : Tu H†c: ChÜÖng Trình Tu H†c Huynh TrÜªng BÆc C (ñÎnh),
trúng cách tråi HuyŠn Trang.
ñ i Š u 8 : Th©i gian: Sau 3 næm sinh hoåt cÃp TÆp.
ñ i Š u 9 : Th‹ thÙc x‰p cÃp: Ban HÜ§ng DÅn MiŠn ÇŠ nghÎ lên Ban HÜ§ng
DÅn Trung ÐÖng xét. Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng ban hành quy‰t ÇÎnh
công nhÆn vào hàng Huynh TrÜªng cÃp Tín. Ban HÜ§ng DÅn MiŠn t° chÙc
lÍ th† cÃp.
Møc III: CÃp TÃn
ñ i Š u 1 0 : ñiŠu kiŒn: Phäi là Huynh trÜªng sinh hoåt 5 næm cÃp Tín
ñ i Š u 1 1 : Tu H†c: ChÜÖng Trình Tu H†c Huynh TrÜªng BÆc D (L¿c),
trúng cách tråi Vån Hånh.
ñ i Š u 1 2 : Th©i gian: 5 næm sinh hoåt cÃp Tín, có tÓi thi‹u 35 tu°i Ç©i và 15
næm làm Huynh trÜªng.
ñ i Š u 1 3 : Th‹ thÙ x‰p cÃp: M¶t H¶i ñÒng Huynh TrÜªng trên cÃp tåi CÃp
MiŠn xét hÒ sÖ, bình nghÎ gªi lên Ban HÜ§ng DÅn Trung ÜÖng. M¶t H¶i
ñÒng Huynh TrÜªng trên cÃp tåi cÃp Trung ÐÖng xét hÒ sÖ, bình nghÎ ÇŠ
nghÎ cûa Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng chuy‹n qua. Ban HÜ§ng DÅn Trung
ÐÖng ban hành quy‰t ÇÎnh công nhÆn vào hàng Huynh TrÜªng cÃp TÃn và
t° chÙc lÍ th† cÃp.
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Møc IV: CÃp DÛng
ñ i Š u 1 4 : ñiŠu kiŒn: Phäi là Huynh TrÜªng sinh hoåt 10 næm cÃp TÃn.
ñ i Š u 1 5 : Tu H†c: Trình bày luÆn án do ViŒn hóa ñåo Giáo H¶i PhÆt Giáo
ViŒt Nam ThÓng NhÃt chÃp thuÆn ho¥c là m¶t d¿ án ÇÜ®c m¶t H¶i ñÒng
ñ¥c BiŒt chÃp thuÆn (H¶i ñÒng này do Ban HÜ§ng DÅn m©i).
ñ i Š u 1 6 : Th‹ thÙc x‰p cÃp: H¶i ñÒng Huynh TrÜªng CÃp DÛng xét và
Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng ra quy‰t ÇÎnh liŒt vào hàng Huynh trÜªng
CÃp DÛng.

ChÜÖng ThÙ Hai:
B°n phÆn - NhiŒm vø - QuyŠn hån
Møc V: CÃp TÆp
1 7 : NhiŒm vø và b°n phÆn:
Tham gia vào Ban Huynh TrÜªng cûa m¶t Gia ñình PhÆt Tº.
Làm ñoàn TrÜªng (Có th‹ là Liên ñoàn TrÜªng Ç¥c cách)
Làm Tråi trÜªng Tråi huÃn luyŒn ñ¶i, Chúng trÜªng/phó
Làm huÃn luyŒn viên Tråi huÃn luyŒn Huynh trÜªng sÖ cÃp L¶c
Uy‹n.
§ Ban Viên Ban Quän Tråi L¶c Uy‹n - A Døc
§ Có trách nhiŒm vŠ s¿ thÎnh suy cûa m¶t ñoàn và liên Ç§i trách
nhiŒm v§i BHT vŠ s¿ thÎnh suy cûa m¶t Gia Çình.

ñiŠu
§
§
§
§
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ñ i Š u 1 8 : QuyŠn hån - QuyŠn l®i:
§ Có quyŠn bi‹u quy‰t công viŒc trong m¶t Gia ñình PhÆt Tº
ñÜ®c Çåi diŒn Gia ñình Ç‹ bi‹u quy‰t trong các cu¶c h¶i h†p do
BHD MiŠn triŒu tÆp.
§ Có quyŠn gi§i thiŒu ngÜ©i vào Gia ñình Ç‹ làm Huynh trÜªng tÆp
s¿
§ N‰u Çû khä næng và ÇiŠu kiŒn, ÇÜ®c Üu tiên tuy‹n døng vào các cÖ
quan sinh tài cûa Giáo H¶i.
Møc VI: CÃp Tín
ñiŠu
§
§
§
§

1 9 : NhiŒm vø - B°n phÆn:
Làm Liên ñoàn TrÜªng hay Ban Viên Ban HÜ§ng DÅn MiŠn.
Làm Tråi TrÜªng Tråi HuÃn LuyŒn L¶c Uy‹n.
Làm HuÃn LuyŒn Viên Tråi HuÃn LuyŒn A Døc.
Có trách nhiŒm vŠ s¿ thÎnh suy cûa m¶t Gia ñình PhÆt Tº, liên Ç§i
trách nhiŒm v§i Ban HÜ§ng MiŠn vŠ s¿ thÎnh suy cûa Gia ñình
PhÆt Tº trong m¶t MiŠn

ñ i Š u 2 0 : QuyŠn hån - QuyŠn l®i:
§ Có tÃt cä quyŠn hån cûa cÃp TÆp.
§ ñÜ®c Çåi diŒn Gia ñình PhÆt Tº TÌnh Ç‹ bi‹u quy‰t trong các cu¶c
h†p do Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng triŒu tÆp.
§ -ng cº làm Ban Viên Ban HÜ§ng DÅn MiŠn trØ chÙc vø TrÜªng
Ban HÜ§ng DÅn. QuyŠn ÇŠ cº là quyŠn cûa ñåi H¶i Huynh TrÜªng
MiŠn (ñåi H¶i Huynh TrÜªng có th‹ ÇŠ cº chÙc vø TrÜªng Ban
HÜ§ng DÅn MiŠn).
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Møc VII: CÃp TÃn
ñ i Š u 2 1 : NhiŒm vø - B°n phÆn:
§ Làm TrÜªng Ban HÜ§ng DÅn Gia ñình PhÆt Tº MiŠn, hay Ban
Viên Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng.
§ Làm Tråi TrÜªng Tråi HuÃn LuyŒn L¶c Uy‹n, A Døc và HuyŠn
Trang.
§ Làm HuÃn LuyŒn Viên Tråi Vån Hånh.
§ Có trách nhiŒm vŠ s¿ thÎnh suy cûa Gia ñình PhÆt Tº MiŠn, và liên
Ç§i trách nhiŒm v§i Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng vŠ s¿ thÎnh suy
cûa Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam.
ñ i Š u 2 2 : QuyŠn hån - QuyŠn l®i:
§ Có tÃt cä quyŠn hån cûa Huynh TrÜªng CÃp Tín.
§ -ng cº làm Ban Viên Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng, trØ chÙc vø
TrÜªng Ban, ñåi H¶i Huynh TrÜªng có th‹ ÇŠ cº và bÀu gi» chÙc
vø này.
§ ñÜ®c tuy‹n ch†n tham gia các phái Çoàn Çåi diŒn Gia ñình PhÆt
Tº ViŒt Nam trong các cu¶c H¶i NghÎ QuÓc T‰.
Møc VIII: CÃp DÛng
ñ i Š u 2 3 : NhiŒm vø - B°n phÆn:
§ Làm TrÜªng Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng
§ Làm tråi trÜªng Tråi huÃn luyŒn Huynh TrÜªng CÃp III HuyŠn
Trang.
§ Có trách nhiŒm vŠ s¿ thÎnh suy cûa t° chÙc Gia ñình PhÆt Tº ViŒt
Nam tåi Hoa Kÿ.
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ñ i Š u 2 4 : QuyŠn hån
§ Có tÃt cä quyŠn hån cûa m¶t Huynh trÜªng cÃp tÃn
§ ñåi diŒn Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam trong các h¶i nghÎ QuÓc t‰.

ChÜÖng ThÙ Ba:
HuÃn LuyŒn
Møc IX: T°ng quát
ñ i Š u 2 5 : ñ‹ thÓng nhÃt tÜ tÜªng, š chí và hành Ç¶ng, tÃt cä Huynh trÜªng
ÇŠu phäi trãi qua các tråi huÃn luyŒn sau Çây:
§ Tråi huÃn luyŒn Huynh trÜªng sÖ cÃp: L¶c Uy‹n
§ Tråi huÃn luyŒn Huynh trÜªng cÃp I: A- Døc
§ Tråi huÃn luyŒn Huynh trÜªng cÃp II: HuyŠn Trang
§ Tråi huÃn luyŒn Huynh trÜªng cÃp III: Vån Hånh
BÓn tên tråi trên Çây chÌ dành riêng cho các khóa huÃn luyŒn Huynh
trÜªng Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ. Và chÜÖng trình tu h†c
cûa Huynh trÜªng ÇŠu nh¡m vào viŒc huÃn luyŒn Huynh trÜªng:
§ Có cæn bän giáo lš
§ Có ki‰n thÙc t°ng quát
§ Có khä næng sáng tåo
ñ i Š u 2 6 : Phø trách: Ban HÜ§ng DÅn MiŠn phø trách t° chÙc các tråi L¶c
Uy‹n, A-Døc. Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng phø trách t° chÙc tråi HuyŠn
Trang và Vån Hånh.
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Møc X: Tråi L¶c Uy‹n
ñ i Š u 2 7 : Møc Çích: Hi‹u Çåi cÜÖng t° chÙc các Çoàn. ñào tåo ñoàn phó
th¿c thø.
ñ i Š u 2 8 : Th©i gian: MÜ©i (10) ngày, có th‹ chia làm 2 Ç®t
2 9 : ñiŠu kiŒn tråi sinh:
TÓi thi‹u 18 tu°i (Çoàn sinh ngành thi‰u)
TÓi thi‹u 19 tu°i (Çoàn sinh nam n» PhÆt tº)
TÓi thi‹u 20 tu°i (Nam n» thanh niên)
ñoàn sinh ngành thi‰u (18 tu°i) phäi có chÙng chÌ tråi Anôma,
Niliên (BHD MiŠn cÃp) hay giÃy chÙng nhÆn cûa Ban HÜ§ng DÅn
MiŠn.
§ TrÜ§c khi d¿ tråi, phäi trúng cách chÜÖng trình tu h†c Huynh
trÜªng BÆc A (Kiên)..

ñiŠu
§
§
§
§

ñiŠu
§
§
§

3 0 : N¶i dung huÃn luyŒn: Phù h®p v§i møc Çích gÒm 3 phÀn:
PhÀn t¿ h†c (hàm thø)
PhÀn giáo huÃn
PhÀn th¿c tÆp (xem chÜÖng trình tu h†c và huÃn luyŒn Huynh
trÜªng qua các cÃp cûa Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng Ãn hành)

ñiŠu
§
§
§

3 1 : ñiŠu kiŒn trúng cách.
D¿ h†c Çû suÓt 2 Ç®t tråi.
Trúng cách cu¶c khäo sát
Th©i gian cÃp chÙng chÌ: 6 tháng sau khi trúng cách toàn khoá.

ñ i Š u 3 2 : N¶i LŒ Tråi L¶c Uy‹n:
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§
§
§

KhÄu hiŒu: Ti‰n.
K› LuÆt: ñúng gi©, lanh lË, tÜ cách ÇÙng Ç¡n.
Tråi ca và phù hiŒu: ThÓng nhÃt, do Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng
Ãn ÇÎnh.
Møc XI: Tråi A-Døc

ñ i Š u 3 3 : Møc Çích
§ Hi‹u bi‰t thÃu Çáo vŠ ngành.
§ ñào tåo ñoàn trÜªng th¿c thø.
ñ i Š u 3 4 : Th©i gian: Bäy (7) ngày Çêm liên tøc.
ñ i Š u 3 5 : ñiŠu kiŒn tråi sinh:
§ Phäi có ít nhÃt 22 tu°i:
§ Sau khi trúng cách tråi L¶c Uy‹n hai (02) næm - Có chÙng chÌ tu
h†c Huynh trÜªng bÆc B, bÆc (Trì).
ñiŠu
§
§
§
§

3 6 : N¶i dung huÃn luyŒn: Phù h®p v§i møc Çích gÒm có:
PhÀn t¿ h†c (hàm thø)
PhÀn giäng huÃn.
PhÀn th¿c tÆp (ÇiŠu khi‹n)
PhÀn thuy‰t trình (phÀn t¿ h†c).
(Xem chÜÖng trình tu h†c và huÃn luyŒn Huynh trÜªng qua các cÃp
cûa Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng Ãn hành).

ñiŠu
§
§
§

3 7 : ñiŠu kiŒn trúng cách:
D¿ h†c suÓt th©i gian tråi
Trúng cách cu¶c khäo sát
Th©i gian cÃp chÙng chÌ: M¶t (01) næm sau khi trúng cách.
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ñiŠu
§
§
§

3 8 : N¶i lŒ tråi A-Døc:
KhÄu hiŒu: Tín
K› luÆt: Kh¡c kh°, Løc hòa
Tråi ca và phù hiŒu: thÓng nhÃt, do Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng
Ãn ÇÎnh.
Møc XII: Tråi HuyŠn Trang

ñ i Š u 3 9 : Møc Çích
§ ThÃu Çáo t° chÙc Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt và
Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam.
§ ñào tåo Liên ñoàn TrÜªng.
ñ i Š u 4 0 : Th©i gian: Næm (05) ngày Çêm liên tøc, sau m¶t khóa hàm thø.
4 1 : ñiŠu kiŒn tråi sinh:
Phäi có ít nhÃt 25 tu°i
Sau khi trúng cách A Døc 3 næm
Phäi là Huynh TrÜªng CÃp TÆp và có ChÙng ChÌ Tu H†c Huynh
TrÜªng
§ bÆc C, (ñÎnh).

ñiŠu
§
§
§

ñiŠu
§
§
§
§

4 2 : N¶i dung huÃn luyŒn: Phù h®p v§i møc Çích gÒm có:
PhÀn t¿ h†c (hàm thø)
PhÀn giäng huÃn
PhÀn th¿c tÆp
PhÀn thuy‰t trình
(Xem thêm chÜÖng trình tu h†c và huÃn luyŒn Huynh trÜªng qua
các cÃp cûa BHDTÐ Ãn hành).
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4 3 : ñiŠu kiŒn trúng cách:
D¿ Çû khóa hàm thø
D¿ h†c suÓt th©i gian tråi
Trúng cách cu¶c khäo sát
(d¿ b° túc "h¶i thäo" 2 ngày sau khi trúng cách 2 næm do BHD
MiŠn t° chÙc)
§ Th©i gian cÃp chÙng chÌ: 18 tháng sau khi trúng cách.

ñiŠu
§
§
§

ñiŠu
§
§
§

4 4 : N¶i lŒ tråi HuyŠn Trang:
KhÄu hiŒu: V»ng
K› luÆt: T¿ giác
Tråi ca và phù hiŒu: Do BHD Trung ÐÖng Ãn ÇÎnh.
Møc XIII: Tråi Vån Hånh

ñ i Š u 4 5 : Møc Çích
§ Hi‹u bi‰t t° chÙc Phât giáo và các Çoàn th‹ Thanh niên Th‰ gi§i
§ ñào tåo Ban Viên Ban HÜ§ng DÅn MiŠn.
ñiŠu
ñiŠu
§
§
§

4 6 : Th©i gian: Næm (05) ngày Çêm liên tøc sau m¶t khóa hàm thø.
4 7 : ñiŠu kiŒn tråi sinh:
Phäi ít nhÃt là 30 tu°i
Sau khi trúng cách tråi HuyŠn trang næm (05) næm
Phäi là Huynh trÜªng cÃp Tín và có chÙng chÌ tu h†c Huynh trÜªng
bÆc D, (L¿c).(cÙ sau 3 næm tham d¿ m¶t khóa h¶i thäo m¶t lÀn do
BHD Trung ÐÖng t° chÙc)

ñ i Š u 4 8 : N¶i Dung HuÃn LuyŒn
§ PhÀn giäng huÃn
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§

N¥ng phÀn thuy‰t trình và h¶i thäo

ñiŠu
§
§
§

4 9 : ñiŠu kiŒn trúng cách:
D¿ ÇÀy Çû khóa hàm thø
D¿ h†c suÓt th©i gian tråi
Th©i gian cÃp chÙng chÌ: cÃp giÃy chÙng nhÆn d¿ tråi

ñiŠu
§
§
§

5 0 : N¶i lŒ tråi Vån Hånh:
KhÄu hiŒu: DÛng
K› luÆt: T¿ giác
Tråi ca và phù hiŒu: Do BHDTÐ Ãn ÇÎnh

ChÜÖng ThÙ TÜ:
Quän TrÎ Huynh TrÜªng
Møc XIV: Ñy Ban Quän TrÎ Huynh Trªng
ñ i Š u 5 1 : Ñy Ban Quän TrÎ Huynh TrÜªng có nhiŒm vø ki‹m soát tÃt cä
m†i sinh hoåt liên quan Ç‰n Huynh trÜªng GñPT/VN tåi Hoa Kÿ hÀu phát
huy khä næng cûa toàn th‹ Huynh trÜªng Ç‹ phøc vø cho Gia ñình PhÆt Tº
ViŒt Nam tåi hoa Kÿ.
VÃn ÇŠ quän trÎ bao gÒm các phÜÖng diŒn hành chánh, giao t‰, tÜÖng tr®
và k› luÆt ÇÜ®c ÇŠ cÆp ª các Çi‹m sau Çây:
ñ i Š u 5 2 : Hành chánh:
§ Quän thû và nhÆt tÜ hÒ sÖ Huynh trÜªng các cÃp.
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§
§
§

Xét hÒ sÖ và t° chÙc h¶i ÇÒng x‰p cÃp Huynh trÜªng.
CÃp thÈ Huynh trÜªng.
Theo dõi s¿ di chu‹n, cÜ trú cûa Huynh trÜªng

ñ i Š u 5 3 : Giáo t‰ tÜÖng tr® (Giao cho Ñy ban tÜÖng t‰)
§ Nghiên cÙu và t° chÙc viŒc tÜÖng t‰ Huynh trÜªng
§ T° chÙc tìm ki‰m công viŒc sinh sÓng, an dÜ«ng cho Huynh
trÜªng.
ñiŠu 54:
§ T° chÙc H¶i ñÒng K› luÆt
§ Theo dõi s¿ thi hành cûa t° chÙc H¶i ÇÒng k› luÆt
Møc XV: Ñy Ban Quän TrÎ Huynh TrÜªng cÃp Trung ÐÖng
ñiŠu
§
§
§
§

5 5 : Thành phÀn
01 Chû tÎch
02 Phó chû tÎch
01 ThÜ Kš
05 Ban viên

ñ i Š u 5 6 : ñiŠu kiŒn
§ Chû tÎch: Phäi là TrÜªng Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng
§ Hai vÎ phó Chû tÎch: Phäi là Huynh trÜªng cao niên, thâm niên
trong t° chÙc, có cÃp TÃn trª lên.
§ ThÜ kš: Phäi là Huynh trÜªng cÃp TÃn trª lên và do Chû tÎch
Trung ÐÖng chÌ ÇÎnh
§ Næm ban viên: Do Chû tÎch Trung ÐÖng chÌ ÇÎnh trong sÓ Huynh
trÜªng có cÃp Tín trª lên.
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ñ i Š u 5 7 : NhiŒm kÿ
§ Song song v§i nhiŒm kÿ Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng
ñ i Š u 5 8 : ñiŠu hành
§ Ñy ban có m¶t væn phòng thÜ©ng tr¿c bên cånh Ban HÜ§ng DÅn
Trung ÐÖng.
§ Ñy ban có nh»ng cu¶c h†p ÇÎnh kÿ hàng tháng và có nh»ng cu¶c
h†p bÃt thÜ©ng Ç‹ giäi quy‰t công viŒc - Hoàn thành hÒ sÖ x‰p cÃp
Huynh trÜ§c lÍ thành Çåo m‡i næm
§ Ph° bi‰n tin tÙc liên quan Ç‰n vÃn ÇŠ Quän trÎ huynh trÜªng.
§ Phúc trình hoåt Ç¶ng trÜ§c ñåi H¶i Huynh TrÜªng toàn quÓc
Møc XVI: Ñy Ban Quän TrÎ Huynh Trªng cÃp MiŠn
ñ i Š u 5 9 : Thành phÀn: GiÓng nhÜ thành phÀn Ñy Ban Quän TrÎ Huynh
TrÜªng Trung ÐÖng.
§ ThÜ Kš: M¶t Huynh trÜªng có cÃp Tín trª lên
§ SÓ ban viên có th‹ giäm b§t tùy theo nhu cÀu
§ 2 vÎ Phó Chû TÎch: Trong trÜ©ng h®p MiŠn không có Çû Huynh
trÜªng cÃp TÃn, m§i phäi bÀu Huynh trÜªng cÃp Tín

ñ i Š u 6 0 : ñiŠu Hành
§ Phäi có nhân s¿ thÜ©ng tr¿c phø trách công viŒc ÇiŠu hành.
§ Có nh»ng cu¶c h†p ÇÎnh kÿ hàng tháng và nh»ng cu¶c h†p bÃt
thÜ©ng Ç‹ giäi quy‰t công viŒc.
§ Thi hành chÌ thÎ cûa ûy ban quän trÎnh huynh trÜªng Trung ÜÖng
§ Ph° bi‰n nh»ng tin tÙc liên quan Ç‰n vÃn ÇŠ quän trÎ Huynh
trÜªng.
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§
§
§

Phúc trình lên Ñy ban quän trÎ Trung ÐÖng m‡i tam cá nguyŒt
Hoàn thành hÒ sÖ x‰p cÃp Huynh trÜªng, cÃp TÆp Ç‹ chuy‹n qua
Ban HÜ§ng DÅn MiŠn, trÜ§c LÍ Thành ñåo m‡i næm
Hoàn thành hÒ sÖ x‰p cÃp Huynh trÜªng tØ cÃp Tín trª lên Ç‹
chuy‹n qua Ban HÜ§ng DÅn MiŠn, trÜ§c tháng 10 m‡i næm

ñ i Š u 6 1 : NhiŒm kÿ
§ Song song v§i nhiŒm kÿ cûa Ban HÜ§ng DÅn MiŠn
Møc XVII: H¶i ñÒng K› LuÆt Huynh TrÜªng
ñ i Š u 6 2 : Møc Çích cûa H¶i ñÒng K› LuÆt:
§ Xác ÇÎnh tính cách vi phåm k› luÆt cûa Huynh TrÜªng và áp døng
các biŒn pháp thích Ùng Ç‹ ÇÜa Huynh trÜªng vào n‰p sÓng k›
cÜÖng cûa Gia ñình PhÆt Tº.
BiŒn pháp thi hành k› luÆt:
§ Phê bình, sám hÓi
§ Cänh cáo
§ Cänh cáo có ghi vào sách tÎch Huynh trÜªng
§ Tåm ngÜng hoåt Ç¶ng
§ MiÍn nghÎ xét, x‰p cÃp Huynh trÜªng
§ Khai trØ khÕi Gia Çình PhÆt Tº ViŒt Nam
§ ñÜa ra pháp luÆt
ñ i Š u 6 3 : H¶i ñÒng K› LuÆt
§ Ban Huynh TrÜªng ÇÜ®c phê bình, giäi quy‰t nh»ng l‡i nhË cûa
Huynh TrÜªng phåm l‡i.
§ N‰u ban huynh trÜªng gia Çình không giäi quy‰t ÇÜ®c, Ban HÜ§ng
DÅn së triŒu tÆp H¶i ñÒng CÃp MiŠn gÒm có Ñy Ban Quän TrÎ
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§

Huynh TrÜªng CÃp MiŠn, và m¶t Huynh TrÜªng cao niên ÇÒng
cÃp v§i Huynh trÜªng phåm l‡i.
N‰u huynh trÜªng phåm l‡i n¥ng, H¶i ñÒng CÃp MiŠn không giäi
quy‰t ÇÜ®c thì phäi lÆp hÒ sÖ chuy‹n lên BHDTÐ giäi quy‰t. N‰u
cÀn, hÒ sÖ chuy‹n qua BHDTÐ Ç‹ BHDTÐ triŒu tÆp m¶t H¶i ñÒng
K› LuÆt tÓi cao xét xº và phán quy‰t tÓi hÆu.

G h i c h ú : Theo Quy‰t NghÎ cûa ñåi H¶i Huynh TrÜªng Toàn QuÓc Kÿ V 1996 t° chÙc tåi chùa Hoa Nghiêm, thành phÓ Santa Ana, ti‹u bang
California thì H¶i ñÒng ChÌ ñåo và Giám Sát có quyŠn hån thành lÆp H¶i
ñÒng Minh Nghïa Ç‹ quy‰t ÇÎnh khen thÜªng ho¥c thi hành k› luÆt Huynh
trÜªng v§i ÇŠ nghÎ cûa Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng GñPTVN tåi HK.
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Hình ThÙc Huynh TrÜªng
A. Y Phøc:

ñÒng phøc sinh hoåt mùa Hè nam huynh trÜªng: SÖ mi lam tay cøt, hai túi
và cÀu vai. QuÀn s†t xanh nÜ§c bi‹n, hai túi sau n°i có n¡p. Nón TÙ Ân và
v§ màu lam ÇÒng nhÃt trong Çoàn.
ñÒng phøc sinh hoåt mùa Çông Nam huynh trÜªng: SÖ mi tay dài, có gài
nút, hai túi c¡p và cÀu vai. QuÀn tây dài, hai túi sau chìm có n¡p. Nón TÙ
Ân ÇÒng nhÃt trong m¶t ñoàn.
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ñÒng phøc sinh hoåt N» Huynh TrÜªng: Mùa Çông cÛng nhÜ mùa hè, sÖ
mi tay dài, có gài nút, hai túi có n¡p, cÀu vai. QuÀn tây dài, Nón TÙ Ân
ÇÒng nhÃt trong m¶t Çoàn.
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LÍ phøc Nam Huynh TrÜªng: SÖ mi lam tay dài và quÀn tây dài nhÜ ÇÒng
phøc mùa Çông. Thêm áo vét và cà-våt xanh nÜ§c bi‹n.
LÍ phøc N» Huynh TrÜªng: Áo dài lam, quÀn tráng, thêm áo vét lam vào
mùa ñông.
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B. CÃp hiŒu Huynh trÜªng:

Huynh TrÜªng Ban Viên Ban HÜ§ng DÅn Trung UÖng:
§ Bi‹u tÜ®ng b¢ng våch và ch» Trung ÐÖng
§ ChÙc vø càng l§n càng nhiŠu våch:
o TrÜªng ban 3 våch
o Phó TrÜªng ban 2 våch
o Ban viên 1 våch
o Phø tá Ban viên 0 våch
§ Hình ch» nhÆt 70 ly X 15 ly. Cånh cách gåch ngang 2 ly, r¶ng 2 ly
và cách nhau 2 ly
§ Ch» Trung ÐÖng cao 5 ly, r¶ng 1 ly
§ Våch và ch» màu Çà g‡
§ NŠn màu h° hoàng (màu cam)
§ VÎ trí Çeo:
o Nam: trên sát túi áo trái. N»: Khi m¥c lÍ phøc (áo dài) thì
Çeo ª sát dÜ§i huy hiŒu hoa sen và trên bäng tên cûa mình.
N‰u m¥c ÇÒng phøc thì vÎ trí Çeo giÓng nam.

Trung ß½ng

Trung ß½ng
Trung ß½ng

Trung ß½ng
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Huynh TrÜªng Ban Viên BHD MiŠn:
§ Bi‹u tÜ®ng b¢ng våch và danh xÜng cûa MiŠn
§ ChÙc vø càng l§n càng nhiŠu våch
o TrÜªng ban 3 våch
o Phó TrÜªng ban 2 våch
o Ban viên 1 våch
o Phø tá Ban viên 0 våch
§ Hình ch» nhÆt 70 ly X 15 ly. Cånh cách gåch ngang 2 ly, r¶ng 2 ly
và cách nhau 2 ly/
§ Ch» Trung ÐÖng cao 5 ly, r¶ng 1 ly
§ VÎ trí Çeo: Nam: trên sát túi áo trái. N»: Khi m¥c lÍ phøc (áo dài)
thì Çeo ª sát dÜ§i huy hiŒu hoa sen và trên bäng tên cûa mình. N‰u
m¥c ÇÒng phøc thì vÎ trí Çeo giÓng nam.

T˜NH KhIŠT

QUÄNG ÐºC

Thi®n hoa

Thi®n minh
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Ban Huynh TrÜªng Gia ñình:
§ Bi‹u tÜ®ng b¢ng våch và danh xÜng cûa Gia ñình. Våch thay Ç°i
theo chÙc vø:
o Gia trÜªng: ViŠn chung quanh
o Liên Çoàn trÜªng: 3 våch
o Liên Çoàn phó: 2 våch ÇÙng l§n 2 ly, 1 våch nhÕ 1 ly ª gi»a
o ThÜ kš: 1 våch Thû quÏ: 1 våch ñoàn trÜªng: 2 våch
o ñoàn phó: 1 våch
§ Hình ch» nhÆt 70 ly X 15 ly. Cånh cách gåch ngang 2 ly, r¶ng 2 ly
và cách nhau 2 ly
§ Tên Gia ñình cao 5 ly, r¶ng 1 ly
§ Màu s¡c: Gia trÜªng, Liên Çoàn trÜªng, Liên Çoàn phó, ThÜ kš,
Thû quÏ nŠn Çà g‡ và våch màu tr¡ng. ñoàn trÜªng/phó ngành
thi‰u: nŠn màu xanh dÜÖng, ch» và våch màu tr¡ng. ñoàn
trÜªng/phó ngành Oanh: NŠn màu xanh lá non, ch» và våch màu
tr¡ng.
§ VÎ trí Çeo: Nam: trên sát túi áo trái. N»: Khi m¥c lÍ phøc (áo dài)
thì Çeo ª sát dÜ§i huy hiŒu hoa sen và trên bäng tên cûa mình. N‰u
m¥c ÇÒng phøc thì vÎ trí Çeo giÓng nam.

Ph± Ðà

Viên Thông
Gia trÜªng

Liên ñoàn TrÜªng

Chân Nguyên

Long hoa

ThÜ Kš và Thû QuÏ

Liên ñoàn Phó

Hu® quang

Nh¤t tâm

ñoàn trÜªng

ñoàn phó
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CÃp BÆc Huynh trÜªng:
§

§
§
§

Hình dáng và kích thÜ§c: Lá và håt bÒ ÇŠ là bi‹u tÜ®ng cho s¿ trÜªng
thành và nhiŒm vø gieo håt cûa cÃp trÜªng GñPT. CÃp càng cao håt bÒ
ÇŠ càng nhiŠu:
o CÃp TÆp 1 håt
o CÃp Tín 2 håt
o CÃp TÃn 3 håt
o CÃp DÛng 4 håt
Lá bÒ ÇŠ trong hình vuông góc tròn cånh 40 ly X 40 ly, có viŠn r¶ng 1
ly cách cånh 3 ly, Çeo Çúng theo hình vuông.
Màu s¡c: Lá bÒ ÇŠ và viŠn màu nâu. nŠn và gân lá màu vàng tÜÖi.
VÎ trí Çeo: Tay áo trái, gi»a ÇÜ©ng ûi và dÜ§i ÇÜ©ng tay vai khoäng 3
ngón tay khít n¢m ngang.
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Bäng tên Huynh trÜªng:
§

§
§

Hình dáng và kích thÜ§c:
o 70 ly X 15 ly. Bên trên ghi Pháp danh, dÜ§i ghi tên h†
o H† và Tên cao 5 ly r¶ng 1 ly. Pháp danh nhÕ b¢ng .5 h† tên.
Màu s¡c: NŠn tr¡ng ch» ÇÕ.
VÎ trí Çeo: Nam trên n¡m tÙi áo phäi. N» dÜ§i sát GñPT hiŒu khi m¥c
lÍ phøc (áo dài) và tråi phøc Çeo giÓng nam.

Tâm Chánh

PhÕm Th¸ Hoài Chân
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Tu H†c và HuÃn LuyŒn
Huynh TrÜªng
GñPT/VN ki‰n lÆp chÜÖng trình tu h†c, huÃn luyŒn và Çào tåo Huynh
TrÜªng trên tinh thÀn Væn-TÜ-Tu.
§ Væn: Bao gÒm nh»ng thÃy nghe hay bi‰t Çúng chánh pháp. Cæn cÙ
vào Tam Tång Giáo Çi‹n và s¿ giáo giäng truyŠn thØa cûa tæng già
tÎnh ÇÙc.
§ TÜ: Suy nghï Çúng chánh pháp y cÙ vào s¿ luÆn giäi cûa Th‰ Tôn,
chÜ BÒ Tát thánh húng, chÜ lÎch Çåi T° SÜ diÍn giäng hÜ§ng dÅn tu
trì. Ngæn cÃm dùng s¿ hi‹u bi‰t h»u lÆu thô thi‹n giäng giäi kinh
væn Ç‹ HT ti‰p tøc th† trì.
§ Tu: Trên có thÀy, dÜ§i có bån, d¡t dìu nhau tu trì, tránh lš thuy‰t
suông, m‡i HT phäi tråch pháp l¿a ch†n cho mình m¶t pháp môn
tu, rÒi ngày Çêm hå thû không lÖi mÕi, bi‰ng nhác.
HÜ§ng dÅn th¿c hành dù tu theo pháp môn nào cÛng theo tinh thÀn Gi§i
ñÎnh TuŒ.
§ Gi» Gi§i Ç‹ xây d¿ng tác phong, tÜ cách và Çåo ÇÙc rèn luyŒn Trí
luyŒn ñÙc, ÇÜa thân giáo lên hàng ÇÀu trong suÓt hành trình th¿c
hiŒn Lš TÜªng GñPT/VN.
§ LÃy ñÎnh ch‰ loån Ç¶ng, tØ tâm ÇÎa Ç‰n hoàn cänh, th©i cu¶c, môi
trÜ©ng sinh thái, khº sân, th¿c hiŒn oán thân bình Ç£ng, tåo ÇÜ®c
s¿ keo sÖn g¡n bó, xây d¿ng m¶t tình Lam bŠn ch¥t Çåo vÎ.
§ LÃy Trí TuŒ làm s¿ nghiŒp tinh tÃn h†c tÆp, không vÜ®t bÆc, vÜ®t
cÃp, thÙ l§p tinh cÀn hành thâm thiŒn pháp làm chìa khóa mª cºa
HuŒ Trí.
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SÓng và làm viŒc, sinh hoåt theo châm ngôn Bi-Trí-DÛng.
ñào luyŒn ki‰n thÙc cæn bän và khä næng chuyên môn trên tinh thÀn NgÛ
Minh Pháp.
ThÙ l§p l¿c ch†n nhân tÓ Ç‹ huÃn luyŒn theo tinh thÀn ThÆp Møc NgÜu
ñÒ cûa ThiŠn Tông làm y‰u chÌ. uÃn luyŒn cûa HT nhÜ sau:
Tu h†c trÜ©ng kÿ:
§
§
§
§

BÆc Kiên: M¶t næm.
BÆc Trì: Hai næm.
BÆc ñÎnh: Ba næm.
BÆc L¿c: Næm næm.
ñào tåo huÃn luyŒn:

§
§
§

§

H T s Ö c Ã p L ¶ c U y ‹ n : ñào tåo ñoàn phó (10 ngày Çêm). Tùy theo oàn
cänh có th‹ chia làm 2 Ç‰n 3 giai Çoån, nhÜng phäi hoàn tÃt trong næm.
H T c Ã p I A - D ø c : ñào tåo ñoàn trÜªng (7 ngày Çêm). Tùy theo hoàn
cänh có th‹ chia làm 2 Ç‰n 3 giai Çoån, nhÜng phäi hoàn tÃt trong næm.
H T c Ã p I I H u y Š n T r a n g : ñào tåo Liên ñoàn trÜªng (7 ngày Çêm).
Tùy theo hoàn cänh có th‹ chia làm 2 Ç‰n 3 giai Çoån, nhÜng phäi
hoàn tÃt trong næm.
H T c Ã p I I I V å n H å n h : ñào tåo Ban viên Ban HÜ§ng DÅn (7 ngày) .
Tùy theo hoàn cänh có th‹ chia làm 2 Ç‰n 3 giai Çoån, nhÜng phäi
hoàn tÃt trong 2 næm là hån chót.
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Xây d¿ng n¶i dung:
Tu h†c trÜ©ng kÿ:
ViŒc xây d¿ng chÜÖng trình tu h†c trÜ©ng kÿ cho HT nh¢m th¿c hiŒn 3 n¶i
dung:
§ ñào luyŒn n‰p sÓng tinh thÀn.
§ ñào luyŒn ki‰n thÙc cæn bän.
§ ñào luyŒn ki‰n thÙc cæn bän và khä næng chuyên môn.
Ba n¶i dung trên nh¢m trui rèn nhân thân Huynh TrÜªng, ch£ng nh»ng
thành toàn tÜ cách tác phong Çåo ÇÙc cûa m¶t con ngÜ©i mà còn Ç¥t h†
vào vÎ trí gánh vác sÙ mång, hÒi hÜ§ng tri ân và báo ân, phát lÆp tâm
nguyŒn BÒ ñŠ.
L§n là c¡t ái ly gia, phøng s¿ chúng sanh, cúng dÜ©ng chÜ PhÆt, vØa là
tuân k› luÆt, chÎu huÃn luyŒn, tha thi‰t yêu nghŠ dåy trÈ, nguyŒn tr†n Ç©i
trung kiên gánh vác sÙ mång th¿c hiŒn lš tÜªng GñPT ViŒt Nam bÃt cÙ ª
Çâu và lúc nào.
NhÕ thì bi‰t tÃn tu cho mình, cho gia Çình sÓng khiêm tÓn, hài hòa, h»u
ích trong m¶t xã h¶i thu hËp mà mình hiŒn h»u.
HuÃn luyŒn Çào tåo huynh trÜªng:
TØ chÜÖng trình tu h†c dài hån cho HT, ta phát hiŒn ÇÜ®c nh»ng nhân tÓ
h¶i Çû ÇiŠu kiŒn huÃn luyŒn, Çào tåo thành HT/CB thÙ l§p nhÆn lãnh trách
nhiŒm, gánh vác s¿ thånh suy cûa t° chÙc, và tråi mang tính chÃt bÒi
dÜ«ng nghiŒp vø chuyên næng sinh hoåt.
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§

Tråi HL Huynh TrÜªng SÖ cÃp L¶c Uy‹n,
Uy‹n Çào tåo ñoàn phó, hi‹u
cách t° chÙc và ÇiŠu khi‹n m¶t Çoàn.
o KhÄu hiŒu: Tín
o K› luÆt: ñúng gi© - Lanh lË - TÜ cách ÇÙng Ç¡n

§

T r å i h u Ã n l u y Œ n H u y n h T r Ü ª n g c Ã p I A - D ø c , Çào tåo ñoàn
TrÜªng, Hi‹u thÃu Çáo vŠ ngành.
o KhÄu hiŒu: Ti‰n
o K› luÆt: Kh¡c kh° - Løc hòa

§

Tråi huÃn luyŒn Huynh TrÜªng cÃp II HuyŠn Trang: ñàotåoLiên
ñoàn TrÜªng, thÃu Çáo t° chÙc cûa Giáo H¶i và GñPT ViŒt Nam.
o KhÄu HiŒu: V»ng
o K› luÆt: T¿ giác

§

T r å i H L H u y n h T r Ü ª n g c Ã p I I I V å n Hånh,
Hånh Çào tåo Ban viên Ban
HÜ§ng DÅn cÃp TÌnh, hi‹u bi‰t t° chÙc PhÆt giáo th‹ gi§i.
o KhÄu hiŒu: DÛng
o K› luÆt: T¿ giác.
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S¿ ñoàn K‰t
Gi»a Huynh TrÜªng
S¿ Çoàn k‰t không phäi chÌ bi‹u l¶ khi n¡m ch¥t lÃy tay nhau mà là "nhìn
vŠ m¶t hÜ§ng". Khi Çã nhìn vŠ m¶t hÜ§ng thì dù xa nhau ngàn d¥m vÅn
g¥p nhau. G¥p nhau trong tÜ tÜªng, trong š chí, trong mÓi truyŠn cäm Ç‹
tåo thành m¶t l¿c lÜ®ng tinh thÀn. NhÜ vÆy, dù ª hang cùng ngÕ hÈm hay
chÓn phÒn hoa thÎ thành hoåt Ç¶ng cûa huynh trÜªng không xa cách mà
vÅn thÃy ª bên nhau. Khuy‰n khích nhau, nâng Ç« nhau trong s®i dây vô
hình, trong tình thÜÖng vô b© b‰n.
Lá thÜ gªi cho nhau Ç‹ trao Ç°i kinh nghiŒm, tÃm thÈ chúc nhau trong các
ngày lÍ l§n, s¿ ti‰p Çón nÒng hÆu cûa huynh trÜªng MiŠn này v§i MiŠn
khác là hình thÙc cûa s¿ Çoàn k‰t trong hành Ç¶ng.
Và các tråi huÃn luyŒn, các cu¶c h†p bån, các h¶i nghÎ là gì? N‰u không
phäi Ç‹ th¡c ch¥t s¿ Çoàn k‰t và m¶t dÎp Ç‹ cùng nhau nguyŒn ung Çúc
thành m¶t khÓi. ChÜa có m¶t lÍ b‰ måc cûa s¿ h†p m¥t nào mà không ghi
låi mÓi tình lÜu luy‰n ÇÆm Çà. NhÜng xa nhau Ç‹ gÀn nhau hÖn t r o n g s ¿
Çoàn k‰t "cûa ThÓng NhÃt Hành ñ¶ng".
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K‰t LuÆn
SuÓt th©i gian qua, Gia ñình PhÆt Tº ÇÜ®c v»ng månh nh© ª s¿ duy trì cûa
Huynh trÜªng mà sÓ lÜ®ng Ç‰n nay Çã vÜ®t trên sÓ ngàn.
ñ‹ sÙ mång Huynh trÜªng ÇÜ®c thành t¿u, chúng ta chiêm nghiŒm 3 Çi‹m:
§ ‘‘Làm viŒc không cÀu an. Hãy nghï Ç‰n khó khæn và s¤n sàng chÎu
khó khæn. ViŒc GñPT t¿ nó Çã là š nghïa hy sinh.’’
§ "Phäi có tinh thÀn phøc vø trong k› luÆt"
§ "ñiêu luyŒn tác phong cûa ngÜ©i PhÆt tº. Phong Ç¶ m¶t tín ÇÒ ÇÓi
v§i các thÀy, phong Ç¶ m¶t con em ÇÓi v§i các Bác, sau h‰t, phong
Ç¶ m¶t ngÜ©i anh hay m¶t ngÜ©i chÎ ÇÓi v§i mÃy em cûa mình."
NhÜ th‰, Ç©i sÓng huynh trÜªng phäi là m¶t tÃm gÜÖng sáng, phäi " D ï
T h â n T á c C h ú n g " mà m‡i cº chÌ, m‡i hành Ç¶ng phäi là m¶t phÜÖng tiŒn
giáo hóa không l©i.
ñ©i sÓng này Çòi hÕi m¶t s¿ cÓ g¡ng thÜ©ng xuyên cûa m‡i m¶t huynh
trÜªng Ç‹ dŒt nên nh»ng thành tích h‰t sÙc tÓt ÇËp cúng dÜ©ng ngôi Tam
Bäo.
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10 ñiŠu Tâm NiŒm
Cûa PhÆt Tº
1. Nghï Ç‰n thân th‹ thì ÇØng cÀu không bŒnh tÆt, vì không tÆt bŒnh thì
tham døc dÍ sanh.
2. Ÿ Ç©i ÇØng cÀu không khó khæn, vì không khó khæn thì kiêu sa hay n°i
dÆy.
3. CÙu xét tâm tánh ÇØng cÀu không khúc m¡c, vì không khúc m¡c thì sª
h†c khó thành t¿u.
4. S¿ nghiŒp ÇØng mong không bÎ chông gai, vì không bÎ chông gai thì
chí nguyŒn không kiên cÜ©ng.
5. Làm viŒc ÇØng mong dÍ thành, vì viŒc dÍ thành thì lòng khinh thÜ©ng,
kiêu ngåo.
6. Giao ti‰p ÇØng cÀu l®i mình, vì cÀu l®i mình thì mÃt Çåo nghïa.
7. V§i ngÜ©i ÇØng mong thuÆn chiŠu š mình, vì ÇÜ®c thuÆn chiŠu š mình
thì tÃt sanh t¿ kiêu.
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8. Thi ân ÇØng cÀu Çáp trä, vì cÀu Çáp trä là thi ân có mÙu tính.
9. ThÃy l®i ÇØng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào là h¡c ám tâm trí.
10. Oan Ùc không cÀn bày tÕ, vì bày tÕ thì hèn nhát mà trä thù thì oán ÇÓi
kéo dài.
Bªi vÆy PhÆt Çã thi‰t lÆp Chánh Pháp, lÃy bŒnh kh° làm thuÓc, lÃy hoån
nån làm thành công, lÃy gai góc làm giäi thoát. LÃy ma quân làm bån Çåo.
LÃy khó khæn làm s¿ tác thành. LÃy bån tŒ båc làm ngÜ©i giúp Ç«. Lãy kÈ
chÓng nghÎch làm ngÜ©i giao du. LÃy oan Ùc làm Çà ti‰n thû. Th‰ nên ª
trong chÜ§ng ngåi mà vÜ®t qua tÃt cä.
ñÙc Th‰ Tôn ÇÜ®c giác ng¶ chính trong m†i s¿ chÜ§ng ngåi ÜÖng quÆt
hành hung. ñŠ bà quÃy phá mà PhÆt Çã giáo hóa cho thành Çåo tÃt cä. NhÜ
vÆy há không phäi s¿ tai nghÎch là s¿ tác thành, và s¿ quÃy phá là s¿ giúp
Ç« cho ta?
Ngày nay, nh»ng ngÜ©i h†c Çåo, trÜ§c h‰t không dÃn thân vào m†i s¿ trª
ngåi, nên khi trª ngåi s¡p t§i thì không th‹ nào ÇÓi phó. Chánh pháp chí
thÜ®ng vì vÆy mà mÃt cä. ñáng ti‰c, Çáng hÆn bi‰t bao!

Trích LuÆn Bäo VÜÖng Tam Mu¶i
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