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CƯƠNG LĨNH SINH HOẠT NHÓM GIỚI TRẺ MÂY TỪ

I. KHỞI DUYÊN
Giới Trẻ Mây Từ (GTMT) được thành lập vào cuối năm 2012, do một nhóm Phật tử trẻ hiếu học ham tu
và muốn đóng góp thiện tâm, năng lực, tài lực của mình vào công trình yểm trợ con đường hoằng pháp.
Với việc làm không vì lợi, không vì danh, cũng không dính vào các tổ chức chính trị, và cũng không lệ
thuộc vào một trường phái tu, một tự viện hay tông môn pháp phái nào. Chỉ bằng niềm tin Tam Bảo,
GTMT phát nguyện cống hiến phẩm chất lành thiện đẹp đẽ, chân thật của người phật tử thấm nhuần
chánh pháp đến bao người đủ duyên tu học, hầu cùng nhau kiến tạo xã hội nhân văn hòa ái, xây dựng
hạnh phúc chân thật cho tự thân, gia đình và đền đáp phần nào công ơn của muôn người đã ban tặng.
II. MỤC ĐÍCH
Mục đích chính yếu của Giới Trẻ Mây Từ là lấy chánh pháp nhuần gội thân tâm, chuyển hóa tự thân, đưa
đến thuần thiện, yểm trợ và nuôi dưỡng các thành viên tăng trưởng đời sống an lạc trong chánh pháp, phát
triển bồ đề tâm, thăng tiến và thành đạt đời sống tâm linh.
Tùy vào duyên lành và niềm tin cùng sự yêu mến của cộng đồng Phật tử yểm trợ, nhóm tổ chức các hoạt
động Phật sự như: tổ chức sinh hoạt tu học nhắm vào giới trẻ & trung niên, giúp đỡ các chùa trong khu
vực, phổ biến CD, DVD pháp thoại… Các sinh hoạt Phật sự định kỳ hằng tháng và hằng tuần. Mục đích
của những sinh hoạt này là giúp các thành viên có điều kiện cống hiến thiện tâm công sức, cùng nhau tu
học, chia xẻ hiểu biết, kết nối truyền thông để cùng phục vụ Đạo pháp lâu dài.
Bên cạnh việc tổ chức tu học Phật pháp, Giới Trẻ Mây Từ phát triển và nuôi dưỡng tâm từ qua các sinh
hoạt từ thiện như giúp người nghèo khó vô gia cư, tật bệnh, giúp đỡ người già neo đơn, các em trẻ mồ côi
thiếu thốn… ở những nơi chốn cần thiết và hợp lý.
III. PHÁP LÝ
Giới Trẻ Mây Từ đủ pháp lý hoạt động như một tổ chức Bất vụ lợi, được chính phủ liên bang Hoa Kỳ cấp
giấy phép chính thức công nhận vào ngày 06 tháng 02 năm 2013. Đây là niềm khích lệ hết sức lớn lao cho
nhóm trên con đường phục vụ Đạo pháp lâu dài.
IV. NỘI QUY
Nội quy là chuẩn mực vô cùng cần thiết cho tất cả tổ chức dù nhỏ hay lớn, ở phạm vi gia đình, cộng đồng
xã hội hay dân tộc, quốc gia nương vào đó để xây dựng, sống còn và phát triển. Tùy vào trình độ hiểu
biết, nhu yếu xã hội, nhu cầu tâm linh và định hướng của tổ chức, mà nội quy được xây dựng cho phù hợp
để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển.
Nội quy của nhóm Giới Trẻ Mây Từ gồm có các điều khoản:
1. Hội họp, bàn luận, quyết định công việc, tổ chức các sinh hoạt Phật sự liên hệ đến nhóm đều đặt
căn bản trên tinh thần hòa ái, tương kính và đồng thuận của tập thể.
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2. Luôn có sự truyền thông tốt đẹp giữa các thành viên, Ban Chăm Sóc và Thầy cố vấn giáo hạnh.
Các thành viên nắm vững thông tin sinh hoạt nhóm và cùng nhau quyết định các công việc.
3. Đặt niềm tin trọn vẹn vào thiện tâm chia xẻ, đóng góp công sức vào các sinh hoạt Phật sự của
nhóm. Không thành kiến, nghi kỵ, không chia rẽ phân hóa nội bộ.
4. Ban Chăm Sóc kết thành một khối, hài hòa yêu thương, họp bàn phân công hợp lý cho mọi công
tác Phật sự cần phải làm và những dự kiến cho tương lai. Biết chia xẻ trách nhiệm, và nâng đỡ
các thành viên, để sự cống hiến của nhóm trở thành món quà từ tuệ giác vô ngã của Đạo Phật hiến
tặng.
5. Mỗi thành viên của nhóm đều có trách nhiệm và bổn phận với sự phát triển đẹp đẽ, lành thiện và
chân thật của nhóm. Luôn tu tập chuyển hóa các dạng tâm thức tiêu cực tự thân, để sự có mặt của
mình nâng đỡ nhóm vươn đến chiều cao chân thiện mỹ.
6. Ban Chăm Sóc luôn có phương án dự phòng tập huấn cho ít nhất là một người có thể thay mình
khi mình bất thường vắng mặt.
7. Hãy ý thức thật sâu sắc rằng phụ trách điều hành nhóm, hay nhận một trách nhiệm gì của nhóm
giao phó là việc hy sinh và cống hiến cho đại chúng với tinh thần xả kỷ vị tha, mà không phải là
chức vụ hay quyền uy, dù đó là quyền uy của vị Thầy giáo thọ hay Trưởng, Phó nhóm. Càng
không phải vì lợi và danh, hay bất cứ loại xưng tụng gì của thế gian gán ghép.
Tất cả chỉ vì sự tu tập trong sáng thuần khiết tự tâm, chỉ vì sự mong muốn chánh pháp phổ biến
và tỏa sáng giữa nhân gian. Chỉ vì sự đền đáp bốn trọng ân nên các thành viên phụng sự bằng cả
trái tim chân thành của một đệ tử Phật.
8. Hãy đến với nhau trong tinh thần hòa ái, tương kính.
Hợp mặt nhau trong tinh thần hòa ái, tương kính
Bàn việc với nhau trong tinh thần hòa ái, tương kính
Tu tập cùng nhau trong tinh thần hòa ái, tương kính
Chung làm mọi phật sự trong tinh thần hòa ái, tương kính
Chia tay, tạm biệt nhau trong tinh thần hòa ái, tương kính
Nhớ nghĩ đến nhau về lâu cũng trong tinh thần hòa ái, tương kính.
Đây là lời huấn thị của Thế tôn từ kinh văn A hàm. Các thành viên của Giới Trẻ Mây Từ sẽ sống
và hành xử như vậy.
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V. TỔ CHỨC CỦA NHÓM
A. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN ĐIỀU HÀNH.
Thầy cố vấn giáo hạnh
HT Thích Phước Tịnh

Trưởng Nhóm

Thư Ký

Phó Ngoại Vụ

Phó Nội Vụ

Kế Toán

Thủ quỹ

Thành viên chính thức

Cảm tình viên

B. PHẠM VI QUYỀN HẠN và TRÁCH NHIỆM.

Thầy cố vấn giáo hạnh
1. Cố vấn tinh thần cho mọi hoạt động của nhóm.
2. Hướng dẫn sinh hoạt tu học, chịu trách nhiệm các bài giảng, các chương trình phổ biến Phật pháp.
3. Là người nói lời sau cùng có giá trị đem lại sự hòa ái xây dựng khi nội bộ nhóm xảy ra tình trạng
phân hóa chia rẽ.
4. Có quyền chỉ định người điều hành nhóm tạm thời trong lúc chờ đợi sự công cử của nhóm.
Trưởng Nhóm
1. Là người cùng Ban Chăm Sóc trông nom, quản lý tổng quát cho mọi sinh hoạt, tổ chức nhóm. Là
chất keo gắn kết ban điều hành thành một khối. Là chiếc cầu nối liền bao người đến với nhóm,
với Phật pháp.
2. Là tiếng nói đúc kết các đóng góp tuệ giác, để đưa ra một quyết định đúng đắn cho các Phật sự
của nhóm đề xuất.
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3. Là đại diện chính thức của nhóm trước các Phật tử. Là người phát ngôn thay cho nhóm biểu lộ
được sự cẩn trọng, từ hòa bao dung và tri thức. Lời phát biểu của trưởng nhóm phải là sự truyền
đạt trung thực của nhóm đến với đại chúng.
4. Khi đối phó với tình huống cấp thiết, người trưởng nhóm có thể cùng với ít nhất một thành viên
trong Ban Chăm Sóc quyết định cho việc Phật sự.
Phó Nội Vụ
1. Yểm trợ trưởng nhóm trong mọi công tác đối nội. Lắng nghe và nhận biết tình trạng thăng trầm
của nhóm để tháo gỡ. Giúp ban điều hành sắp xếp các công tác Phật sự.
2. Sắp xếp nhân sự trong các hoạt động ngắn ngày và định kỳ dài hạn. Tổ chức các sinh hoạt nội bộ
để tạo thân tình, chia xẻ hiểu biết, yêu thương và cảm thông để đi đến sự hài hòa cùng cống hiến
cho xã hội.
3. Là gạch nối trong Ban Chăm Sóc, là sự truyền đạt trung thực của nhóm đến Thầy giáo thọ. Là
tiếng nói điều hòa, tháo gỡ được những bất bình căng thẳng giữa các thành viên. Là người thay
trưởng nhóm điều hành nhóm khi có nhu cầu cần thiết.
Phó Ngoại Vụ
1. Yểm trợ trưởng nhóm trong mọi công tác đối ngoại. Liên hệ các thành viên nội bộ nhóm và các
Phật tử xa gần.
2. Chịu trách nhiệm liên hệ đến các Chùa, Viện các hội đoàn khi cần thiết. Thay cho Ban Chăm Sóc
và nhóm tham dự các chương trình giao hảo với cộng đồng xã hội.
3. Tham cứu các chương trình hoằng pháp. Lựa chọn những sinh hoạt Phật sự ngoại vi hợp lý cho
nhóm và cho cộng đồng Phật tử tham dự.
4. Mở ra những hình thức có thể gây quỹ để nuôi dưỡng hoạt động của nhóm.
Thư Ký
1. Chịu trách nhiệm về các văn bản nội bộ và các văn thư liên hệ đến thành viên nhóm và phật tử
gần xa.
2. Là người điều hành và ghi chép các buổi hội họp, phân công làm việc, lên chương trình các khóa
tu, các chuyến hoằng pháp xa gần của Thầy và nhóm. Soạn thảo các văn bản cho nhóm. Là người
cùng với trưởng nhóm và thủ quỹ chịu trách nhiệm pháp lý trước sở thuế vụ liên bang Hoa Kỳ.

Kế Toán Viên & Thủ Quỹ
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1. Thay cho ban điều hành phụ trách ngân sách thu chi từ mọi nguồn tài chánh, chịu trách nhiệm sổ
sách và báo cáo tài chánh đúng với yêu cầu luật định dành cho một tổ chức bất vụ lợi. MINH
BẠCH TÀI CHÍNH LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG NHẤT
2. Hỗ trợ trưởng nhóm trong những quyết định thu chi cho các Phật sự, từ thiện. Là người cẩn trọng
cân nhắc giúp ban điều hành xử dụng nguồn tài chánh xứng đáng với niềm tin của Phật tử đóng
góp.
C. ĐỊNH KỲ BẦU CHỌN
1. Hai năm một lần trước ngày thành đạo của đức Bổn Sư, các thành viên chính thức của nhóm sẽ tổ
chức bầu lại Ban Chăm Sóc.
2. Thành phần mới của Ban Chăm Sóc mới sẽ được sự chuẩn y sau cùng của các sáng lập viên và
Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh.
3. Các thành viên trong Ban Chăm Sóc có nhiệm vụ thông báo, bàn giao, hướng dẫn việc cho người
tập sự ba tháng trước khi mình tạm nghỉ công tác trong Ban Chăm Sóc.
Tùy vào tình trạng nội bộ, nhóm có thể thay đổi trước kỳ hạn hoặc lưu nhiệm lâu dài Ban Chăm Sóc. Mọi
diễn tiến đều thông qua sự đồng thuận chung của tập thể và sự góp ý cuối cùng của Thầy cố vấn giáo
hạnh (HT Thích Phước Tịnh).
D. KỶ LUẬT
-

Trong trường hợp một thành viên chính thức của nhóm có hành xử vi phạm nội qui, làm tổn hại
đến uy tín của nhóm, Ban Chăm Sóc có bổn phận nhắc nhở, đóng góp ý kiến cùng thành viên này
theo tinh thần cùng nhau soi sáng. Sau khi đã nhắc nhở ba lần nhưng vẫn không có sự thay đổi,
Ban Chăm Sóc có thể biểu quyết để khai trừ thành viên này ra khỏi tổ chức. Quyết định này phải
có sự đồng thuận của quá bán các thành viên trong Ban Chăm Sóc.

-

Trong trường hợp một thành viên trong Ban Chăm Sóc hành xử vi phạm nội qui, làm tổn hại đến
uy tín của nhóm, Ban Chăm Sóc có bổn phận nhắc nhở, đóng góp ý kiến cùng thành viên này,
theo tinh thần cùng nhau soi sáng. Sau khi đã nhắc nhở ba lần nhưng vẫn không có sự thay đổi,
Ban Chăm Sóc có thể biểu quyết để khai trừ thành viên này ra khỏi Ban Chăm Sóc. Quyết định
này phải có sự đồng thuận của 05 thành viên cón lại trong Ban Chăm Sóc, và phải có sự đồng ý
của Thầy cố vấn giáo hạnh (HT Thích Phước Tịnh)

E. SỬA ĐỔI và CHỈNH LÝ NỘI QUI.
Cuộc sống như một dòng chảy luôn mới và sống động. Hoạt động nhóm như tế bào cơ thể con người, mỗi
thành viên đều vô cùng quan trọng cho sự sống của nhóm. Tự thân mỗi người phải phát triển, thay da đổi
thịt từng ngày, luôn mới và sống động từng ngày. Tương tự vậy, khi nhóm có nhu cầu thay đổi để đáp
ứng với sự sống còn và phát triển cho công trình hành đạo, thì nhóm có quyền họp bàn, thay đổi nội dung
sinh hoạt, các điều khoản nội quy để không phản bội tinh thần vị tha của con đường Bồ Tát đạo.
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VI. CÔNG TÁC PHẬT SỰ.
Công tác Phật sự của nhóm gồm có những phần việc quan trọng như:
1. Tổ chức tu học, đặc biệt nhắm vào giới trẻ & trung niên
2. Hỗ trợ các chương trình hoằng pháp của Thầy Cố Vấn Giáo Thọ tại những tiểu bang xa.
3. Tổ chức các hoạt động yểm trợ các chùa, tự viện như yểm trợ cho các khoá tu, tổ chức cúng
dường trai tăng, tổ chức xe bus hành hương thăm viếng các tự viện…
4. Tổ chức các công tác từ thiện, các hoạt động giúp đỡ người già, người có hoàn cảnh khó khăn
trong cộng đồng.
5. Khi cần thiết, hỗ trợ các đạo tràng bạn trong công tác tổ chức các khóa tu học, các chương trình
Phật sự phục vụ đại chúng
6. Chăm sóc trang nhà (website) và Facebook của Giới Trẻ Mây Từ
7. Thông tin tu học và sinh hoạt nhóm trên các trang báo địa phương
8. Chăm sóc chương trình phổ biến Phật pháp trên đài truyền hình, truyền thanh.
9. In ấn CD, phổ biến CD, DVD. Liên hệ đến Phật tử xa gần có nhu cầu nghe học phật pháp.
10. Thâu pháp thoại và làm các pháp thoại.

VII. TU TẬP
1. Lấy năm cấm giới của Phật tử tại gia, mười pháp lành và tinh thần phụng sự tha nhân của con
đường Bồ Tát đạo làm nền tảng tu tập.
2. Không ngừng nâng cao kiến thức phật học từng ngày, làm tăng trưởng niềm tin chánh pháp, nuôi
dưỡng tâm từ và phát triển tuệ giác.
3. Lấy thiền tập nuôi dưỡng tự thân khi sinh sống bình thường cũng như đang cùng làm việc với tập
thể.
4. Nhận trách nhiệm do nhóm giao phó để cống hiến tha nhân mà không vì địa vị, quyền lợi.
5. Lấy chân thật hành xử, lấy yêu thương giao tiếp, lấy hòa ái nói năng xử sự. Buông bỏ thành kiến
và bảo thủ. Biết lắng nghe người khác và chấp nhận ý kiến đúng đắn xây dựng.
6. Đặt Bồ Đề tâm làm nền tảng để thiết kế các công trình làm Đạo, nên luôn bao dung tha thứ, tạo
thuận duyên cho nhóm và chấp nhận sự phục thiện chân thật của các thành viên.
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VIII. CỦNG CỐ TỔ CHỨC
1- Chăm sóc và nuôi dưỡng nhóm: quan tâm đến các thành viên của nhóm. Tuyển chọn người làm
thành viên chính thức của nhóm. Mở rộng vòng tay đón nhận người đến sinh hoạt với nhóm,
nhưng vô cùng cẩn trọng khi chấp nhận là một thành viên chính thức của Giới Trẻ Mây Từ.
2- Duy trì nhịp sinh hoạt tu tập đều đặn. Họp mặt định kỳ hằng tuần. Tụng giới, đọc lại nội quy,
pháp đàm, bàn Phật sự. Cùng tập những bài nhạc đạo để nâng cao đời sống tâm linh và nuôi
dưỡng sự tươi trẻ trong sinh hoạt nhóm. Thường xuyên truyền đạt các thông tin nội bộ.
3- Thỉnh thoảng tổ chức những chuyến đi xa hành hương, du khảo trong nội bộ nhóm để thắt chặt
tình huynh đệ, hiểu & thương.
4- Đúc kết, học hỏi ưu, khuyết điểm những đợt tổ chức công tác Phật sự, những khoá tu. Thẳng thắn
chia sẻ những khiếm khuyết của các thành viên một cách hoà ái. Đón nhận sự chỉ lỗi của các bạn
đồng tu, tập lắng nghe, chân thành xin lỗi và sửa sai những vụng về khuyết phạm. Từ lòng yêu
thương xuất phát sự góp ý xây dựng mà không hề là sự hiềm hận muốn loại trừ. Nhận ra những
phần đóng góp tích cực của các bạn để tán trợ nuôi dưỡng, cũng nhận ra phần tiêu cực của các
bạn để giúp họ chuyển hóa. Không đánh giá, khen chê, bàn tán khi vắng mặt đương sự.

IX. TỔNG KẾT
Bản cương lĩnh của nhóm Giới Trẻ Mây Từ được xây dựng trên nền tảng dân chủ của đất nước Hoa Kỳ,
và trên tinh thần Yết Ma họp chúng, giải quyết các Phật sự của truyền thống Tăng Già. Với định hướng từ
bi trí tuệ của Đạo Phật, bản cương lĩnh hình thành một quy chế để bảo vệ, nuôi dưỡng bồ đề tâm cá nhân
và tập thể, hầu thực hiện việc cống hiến ánh sáng chánh pháp cho nhân gian.
Toàn bản cương lĩnh sinh hoạt gồm chín chương- Riêng chương V. tổ chức sinh hoạt của nhóm có bốn
phần, quy định trách nhiệm và quyền hạn cho 6 người điều hành nhóm. Bản cương lĩnh có giá trị như bản
nội quy chính thức cho các thành viên vận dụng khi đến tham gia nhóm.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Giới Trẻ Mây Từ

