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MỤC ĐÍCH CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ (GĐPT) 

Gia Đình Phật Tử Việt Nam = Association de jeunes bouddhistes vietnamiens / The 
Vietnamese Buddhist Youth Association 

GĐPT là một tổ chức giáo dục của Phật Giao Việt Nam, thành lập từ 1943 ở Việt Nam. 

Mục đích (But / Goal) của GĐPT:  

• Đào tạo Thanh, Thiếu, Đồng Niên trở thành Phật tử chân chánh. 

Former des jeunes adultes, adolescents et enfants pour devenir des véritables 
bouddhistes. 

• Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo. 

Contribuer à contruire une meilleure société selon les principes du bouddhisme. 

I. Xây dựng Cá Nhân 

 GĐPT đào tạo các em có đủ 3 đức tính (qualités ou vertus) căn bản : Bi, Trí, Dũng 

Để trau dồi những đức tính ấy người Phật Tử cần thực hành năm hạnh: TINH TẤN, HỶ 
XẢ, THANH TỊNH, TRÍ TUỆ và TỪ BI trong đời sống hằng ngày. 

1. Tinh Tấn: Luôn luôn tiến trên con đường đến mục đích của GĐPT, trên con 
đường đạo. 

Toujours avancer et progresser pour atteindre le but de GĐPT et le but du bouddhisme 

2. Hỷ Xả: Luôn luôn vui vẻ hoan hỷ, làm mọi người mọi loài vui vẻ hoan hỷ, biết 
sống hy sinh cho kẻ khác. 

Toujours être joyeux, prêt à pardonner, faire à des sacrifices et apporter la joie aux 
autres 

3. Thanh Tịnh: Là trong sạch từ thân thể đến lời nói, ý nghĩ và việc làm. Biết sống 
giản dị. 

Toujours être pur au niveau du corps, de la parole, de la pensée et de l’action. Savoir 
vivre de façon humble et modeste. 
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4. Trí Tu ệ: Là hiểu biết đúng đắn và rộng rãi. 

Toujour chercher comprendre de façon juste, précis et étendue sur n’importe quel sujet. 

5. Từ Bi: Là đem vui và cứu khổ cho mọi loài; biết dùng lời nói hòa nhã cho mọi 
người an vui; biết thực hành hạnh bố thí để giúp đỡ mọi loài. 

Secourir les êtres vivant pour soulager leur douleur et leur apporter de la joie. 

Savoir utiliser la parole apaisante pour rassurer les gens et les rendre heureux. 

Savoir faire des dons de soi (temps, argent, connaissance) pour aider tous les êtres 
vivants. 

II.  Xây Dựng Xã Hội: 

Contribuer à contruire une meilleure société selon les principes du bouddhisme. 

Exemples : 

• Montrer l’exemple autour de soir par son bon comportement, en faisant le 
bien, en pratiquant le bouddhisme... 

• Recyler, penser à l’environnement 

• Faire des dons 

• Faire du bénévolat 

• Savoir bien s’intégrer et vivre en harmonie dans la société. 

• Être un bon citoyen canadien, tout en conservant ses racines 
vietnamiennes (les traditions, la langue...) 

 
 


