MỘT TỔ CHỨC KỶ LUẬT – ĐỨC DỤC – TRÍ DỤC VẸN TOÀN
ĐỊNH NGUYÊN (Tạp Chí Quy Nguyên số 54 – Phát hành ngày 7 tháng 5 năm 1998)
Ngày nay, đại đa số các tầng lớp thanh thiếu niên trên thế giới có xu hướng sống
phóng túng quá trớn, nhất là ở các nước tự do. Đa số tầng lớp trẻ gần như điên
cuồng chạy theo vật chất theo đòi hỏi cho riêng cá nhân, không màn đến sự lành
mạnh của bản thân, tình cảm gia đình và cần thiết của xã hội, thiếu hẳn sự dẫn
dắt về đức dục, trí dục toàn vẹn.
Nhận thấy tình
trạng chung như
vậy và cũng để
chuẩn bị cho các
thế hệ tiếp nối của
VVQN là những
nhân tài được đào
tạo đầy đủ kiến
thức cũng như
đạo đức và trở
thành những nhân
tốt tích cực cho xã
hội, cho rường cột
của quốc gia sau
nầy, ngày 2 tháng
1 năm 1998 trong
một phiên họp hàng tuần ở Northridge, Đức Thầy Từ Minh Đạt đã đề nghị thành
lập Đoàn Thiếu Nhi Quy Nguyên.
Đoàn Thiếu Nhi
Quy Nguyên là
một tổ chức sinh
hoạt của các em
tuổi từ 5 đến 16
tuổi và đoàn sẽ
được phát triển
trên khắp Hoa Kỳ
mà từ đó phát
triển thành một
phong trào trên
thế giới.
Hình bên: Tiếng ca
hát lẫn tiếng cười
giòn giã suốt cả
chuyến đi du ngoạn.

Mô hình mẩu của đoàn sẽ được thành lập tại Los Angeles do thầy Từ Minh Tâm
Thắng và Nguyễn Vũ Diễm Thúy đảm nhiệm để làm thí nghiệm.

Trong hình: Các đội trưởng chỉnh đốn hàng ngũ của mình trước khi được các
anh chị huynh trưởng hướng dẫn tham quan thư viện thành phố Hungtington
Beach, California.
Đoàn sẽ hoạt động theo vài phương hướng ban đầu của Đức Thầy Từ Minh Đạt
và sự linh hoạt của các vị Đoàn Trưởng. Đức Thầy sẽ quan sát các sự kiện để
rút ra kinh nghiệm tổ chức để hoàn tất chương trình huấn luyện chính thức.
Đồng phục của các em do các thầy Từ Thiện Như, Từ Tâm Thiện Hòa và Từ
Long Ngọc thực hiện theo mẩu của Đức Thầy Từ Minh Đạt đưa ra.
Chương trình huấn luyện cho các em gồm: Sinh hoạt ngoài trời với những bài
học bổ ích, học Việt ngữ cho các em gốc Việt, học giáo lý, dạy kèm thêm những
bài vỡ ở trường, các buổi học thực tế,.... ngoài ra các em còn được học thêm về
âm nhạc, võ thuật, computer và các ngành khác. Tất cả những chương trình
dạy, sinh hoạt đều miễn phí cho con em của các pháp hữu Vô Vi Quy Nguyên.
THEO CHÂN CÁC BUỔI SINH HOẠT:
Trong tháng 2 năm 1998 vừa qua, chúng tôi đã tham dự 2 buổi sinh hoạt của các
em tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California.
Lần thứ nhất: Vào một buổi sáng sớm của đầu tháng 2, các em đã tập trung
đông đảo với đồng phục chỉnh tề của Đoàn Thiếu Nhi Quy Nguyên (Voviology

Youth Development Organization) - áo trắng, khăn quàng vàng, quần và nón
xanh dương đậm. Gương mặt của em nào cũng hiện lên vẻ rạng rỡ và tự hào
với bộ đồng phục mặc trên người. Các em tập hợp nghiêm chỉnh theo những đội
ngũ lớp lang, mặt hướng về Ngôi Tam Bảo. Các anh chị huynh trưởng cũng
chỉnh tề trong bộ đồng phục của Đoàn Thanh Thiếu Niên Quy Nguyên (Voviology
Youth Society) - áo trắng, vàng khăn quàng vàng, quần và nón khaki vàng.
Các anh chị thông báo trước cho các em biết về địa điểm mà các em sẽ đến sinh
hoạt trong ngày hôm đó là phố người Hoa (Chinatown) tại trung tâm của thành
phố Los Angeles. Các anh chị đã ôn tồn giải thích những nghi thức chung,
những lễ nghi căn bản với các Đấng Bề Trên, Thầy, Cha Mẹ, bạn bè và mọi
người, cộng thêm những quy luật mà các em phải chú ý khi xuất hiện ngoài phố
trước công chúng... Sau đó các em được phát tiền để ăn quà sáng khi đến địa
điểm sinh hoạt. Chúng tôi hơi ngạc nhiên về hành động phát tiền để các em tự
mua quà mà không chuẩn bị trước thức ăn mang theo. Tuy nhiên, chúng tôi chờ
buổi sinh hoạt chấm dứt mới nêu lên thắc mắc ấy.
Các em đồng xá chào Ngôi Tam Bảo rồi từng đợt tuần tự ra xe lên đường. Trên
suốt quảng đường, tiếng cười, tiếng reo hò của các em không lúc nào chấm dứt.
Mặc dầu các em được đi trên nhiều xe khác nhau, các em vẫn có thể liên lạc
được với nhau bằng những máy điện đàm đã được phân phát.

Trong hình: Các anh chĩ huynh trưởng chỉ dẫn các em các địa điểm tập hợp
trong công viên rộng lớn với diện tích 350 mẩu.

Trên đường đi, chúng tôi thấy xác của một vài con thú hoang bị xe cán nằm chết
giữa đường. Các anh chị huynh trưởng cũng không bỏ lỡ dịp để hướng dẫn các
em. Giọng nói của các anh chị huynh trưởng vang lên trong máy điện đàm: “Các
em hãy cùng cầu nguyện cho những con thú nầy...”. Dầu ở xe nào cũng vậy, tôi
thấy các em đều chấp tay cầu nguyện.
Điểm hẹn đã đến, các em xuống xe và đi bộ đến nơi tập trung. Trên đường đi,
hầu như mọi người đều ngắm nhìn các em. Họ ngạc nhiên và hâm mộ những
đức tính kỷ luật, chỉnh tề, lễ phép, vui vẻ và đoàn kết của các em. Ở Mỹ cũng có
những đoàn thể dành cho thiếu nhi, nhưng khi nói đến các đoàn thể đó thì đại đa
số mọi người đều nghĩ đến hình ảnh của những em nhỏ mặc đồng phục, tay
cầm thùng kẹo bánh, đứng trước các siêu thị, trung tâm thương mại nài nỉ người
qua lại mua ủng hộ... Có lẽ họ hiếm khi thấy được hình ảnh của một tổ chức
thiếu nhi mà các huynh trưởng lo chăm sóc đàn em của mình cả.
Nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ chạy đến hỏi các huynh trưởng về tổ chức của
đoàn thiếu nhi và mong muốn con em mình được sinh hoạt trong đoàn.... Nói
chung cái nhìn của quần chúng về đoàn là cái nhìn đầy thiện cảm và khâm phục.
Các em đoàn viên cũng đã nhận ra điều nầy và cũng rất tự hào về điều nầy.

Trong hình: Các em thiếu nhi ngoại quốc thích thú được vui chơi trong khuông
viên Đại Hùng Linh Điện: Nào là hái trái cây dâng Tam Bảo, cắt cỏ cho thỏ ăn,
ngắm cá và rùa bơi lội trong Hồ Hoàn Sinh, rượt đuổi với mấy chú gà trống hung
hăng, hoặc đếm trứng ấp trong ổ của mấy nàng chim mái,...

Khi đến trung tâm Chinatown, các em được phân phát thức ăn. Lúc đó, chúng tôi
mới vỡ lẽ là các anh chị đã chuẩn bị thức ăn cho các em. Các em ăn uống mau
lẹ, nhanh gọn.
Sau đó, các em được dẫn đến một cửa hàng bán thịt sống. Các con thú để thịt ở
đây đều bị nhốt trong những chuồng chật hẹp và hôi thúi. Các em mạnh dạn
bước vào cửa hàng, không ngại mùi hôi của hàng thịt sống nồng nặc tỏa ra. . Có
rất nhiều loại thú được bày bán: Gà, vịt, chim, thỏ, chim trĩ, bồ câu, ngỗng, rùa...
Chúng sẽ bị ngã thịt khi có người đến mua.Thấy cảnh những con thú thật dễ
thương và tội nghiệp bị giết thịt, các em sinh mối từ tâm, tự ý muốn phóng sanh
những loài thú ấy. Các em tự động gom lại số tiền đã được phát ra ban sáng. Tôi
thấy hình ảnh của các em lúc đó thật dễ thương và cảm động. Có em tay vừa bịt
mũi, tay vừa lục túi lấy tiền,...Tiền các em có được chỉ ở mức độ giới hạn, các
em tự hội ý với nhau và chọn ra một con thú vừa với túi tiền của các em. Bài học
khơi dậy lòng từ tâm một các tự nhiên của các em đã được các anh chị huynh
trưởng khéo léo sắp xếp rất thành công.
Cuối cùng, các em đem con thú vừa mua được về chăm sóc, nâng niu, cho ăn
uống cho nó lấy lại sức, rồi đưa đến đồi cỏ rộng của nông trại trường đại học
Pierce College để thả nó về với thiên nhiên. Các anh chị huynh trưởng gợi ý các
em cùng nhau cầu nguyện cho con thú. Em thì xin cho nó không bị bắt giết thịt.
Em thì xin cho nó được sớm thoát kiếp cầm thú. Có em còn xin cho nó sớm có
bạn để đẻ thật nhiều “babies” (con). Trước khi giải tán, các em tụ họp thành
vòng tròn rộng, cùng nhau thiền ngoài trời, thật lành mạnh! Các em ra về với bài
học bổ ích về lòng từ tâm, trong lòng xôn xao mong đợi gặp nhau lại trong
những buổi sinh hoạt tới.
Lần thứ nhì: Thầy Từ Minh Đạt có nói: “Hoa Kỳ là một nước văn minh và giàu
mạnh, vì vậy thư viện, viện bảo tàng, nhà trưng bày của Mỹ... là những nơi tập
trung nền văn hóa và văn minh của thế giới mà không có một nước nào có
được. Hãy nhân cơ hội nầy mà cho các con em chúng ta học hỏi”. Thể theo lời
dạy của Thầy, các anh chị huynh trưởng thường chọn những địa điểm trên làm
nơi sinh hoạt bổ ích về kiến thức cho các em. Chúng tôi rất may được tham dự
buổi sinh hoạt khác của các em thiếu nhi tại Los Angeles. Lần nầy, các em được
đưa tham quan viện bảo tàng về sử học tự nhiên (Natural History Museum). Các
anh chị hướng dẫn đoàn lần nầy là những sinh viên ưu tú của các trường đại
học lớn của tiểu bang California. Các anh chị đã giải thích cho các em thật tường
tận về những vật được trưng bày trong viện bảo tàng. Sau buổi tham quan, các
em rất hứng thú vì được học rất nhiều điều hữu ích và được xem tận mắt những
sự việc mà trước đó các em chỉ được đọc trong sách hoặc xem trong T.V.
KẾT LUẬN:
Chỉ với 2 buổi sinh hoạt mà chúng tôi được duyên may tháp tùng cùng các em
sinh hoạt cũng đủ cho chúng tôi thấy Đoàn Thiếu Nhi Quy Nguyên, mặc dầu mới
được thành lập, đã chứa đựng một năng lực có thể tiến xa, mạnh mẽ cùng khắp.
Chúng tôi tin tưởng rằng các em đoàn viên của Đoàn Thiếu Nhi Quy Nguyên

trong tương lai sẽ là những nhân tài kiệt xuất nhất, có kỷ luật, có trí lực, có đạo
đức toàn vẹn. Chúc các em sẽ là những sứ giả của Vô Vi Quy Nguyên với đầy
đủ khả năng và tài đức, là những trụ cột của đại gia đình thế giới sau nầy.

Trong ảnh: Thầy Từ Thiện Thuần Dương đang hướng dẫn đánh trống đội cho
các đội trưởng Đoàn Thiếu Nhi Quy Nguyên tại Đại Hùng Linh Điện – năm 2002

