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Ngày song thân. 
     Tháng này ở Hoa Kỳ là ngày của mẹ. Tháng tới Mỹ chợt nhớ tới người đàn ông nên có ngày 
của cha. Liên đoàn hướng đạo Ra Khơi ở San Jose muốn cho chắc ăn đã tổ chức ngày cha mẹ 
vào tháng 4. Chữ nghĩa văn chương gọi là ngày Song Thân. Lần lượt cha mẹ các em hướng đạo 
lên sân khấu đứng chờ. Từ phụ huynh của chim non cho đến cha mẹ các tráng niên. Các em 
nhận đóa hoa hồng rồi cứ tìm cha mẹ nhà ta mà trao tặng. Mẹ xoa đầu con trai. Con gái nép vào 
người ông bố. Những máy hình lách cách. Những giọt lệ rưng rưng. Rồi sau cùng các ông bà 
của hướng đạo cũng lên sân khấu. Đến lượt phụ huynh trao hoa. Ba thế hệ ôm nhau. Tha hồ 
quay phim chụp hình. 
     Đứa cháu gái của chúng tôi là chim non mới được vàì tháng. Khi MC mời cha mẹ của các 
bạn nhỏ lên sân khấu mà cháu chưa thấy mẹ lên. Cô bé cuống quít chạy lại nói rằng họ gọi mẹ 



lên kìa. Nếu mẹ không lên thì cô bé cầm hoa hồng biết đưa cho ai. Khóc là cái chắc. Một phụ 
huynh Việt Nam nói rằng, cho cháu đi hướng đạo chỉ mong cháu đừng hư là may rồi. Thực sự 
chẳng đứa nào thích đi học Việt ngữ hay sinh hoạt hướng đạo. Nhưng đưa chúng nó vào nề nếp 
là bổn phận của cha mẹ. Mặc cho cháu bộ đồ hướng đạo là đã đi được quá nửa con đường giáo 
dục. Câu đó là các tay tổ hướng đạo nói đấy nhé. Tay tổ là ai. 
 

 
 
Baden Powell. 
     Từ thuở xa xưa, bên Anh quốc có huân tước Powell đã bày ra một trò chơi lớn mở đường 
cho nhân loại. Năm 1907 phong trào hướng đạo ra đời và ngày nay là một tôn giáo của thanh 
thiếu niên toàn thế giới. Hết sức nhân bản, phi chính trị, phi tôn giáo và phi sắc tộc. Trò chơi mà 
giải quyết cả hướng đi của nhân loại. Trụ sở quốc tế hiện nay ở Thụy sĩ, nhưng phong trào có 
mặt khắp nơi. Tại Hoa kỳ bắt đầu năm 1910. Hai  mươi năm sau, vào năm 1930 bắt đầu phong 
trào hướng đạo Việt Nam. Các cụ hướng đạo cao niên Việt Nam ngày nay vẫn còn xuất hiện tại 
San Jose. Luôn luôn Sắp Sẵn. Lúc nào cũng có thể lên đường. Thực vậy. Hướng đạo một ngày. 
Hướng đạo một đời. Không còn gì đẹp đẽ hơn. 
      Con người khai sinh ra phong trào hướng đạo, ông tổ Baden không phải chỉ sinh ra một 
phong trào có tổ chức mà ông đã mở ra cả một con đường lý tưởng cho nhân loại. Học thắt nút 
để trở nên tháo vát nhưng học được tinh hoa hướng đạo là học làm người. 



 
Hướng đạo Việt tại San Jose. 
      Cuối năm 1976, mấy gia đình Việt Nam pinic tại Park Alum Rock San Jose đã bắt đầu 
thành lập nhóm hướng đạo di tản. Lúc này phong trào hướng đạo Việt Nam tại quê nhà đã tan 
hàng theo với 30 tháng 4. Phát xít, độc tài, cộng sản là không chơi trò hướng đạo. Hướng đạo 
tại Việt Nam nếu còn lai rai phải là hướng đạo chui. Phong trào hướng đạo làm lại phải phát 
động tại hải ngoại. Và có mặt ngay từ cuối năm 76 tại San Jose. Cậu bé Phạm Lưu chụp hình lễ 
tuyên thệ lần đầu ngày nay đã là thầy đội cảnh sát San Jose. 
     Những đứa trẻ tỵ nạn ngày xưa chơi với nhau bây giờ người thì trở thành cảnh sát. Có cậu 
trở thành chánh án như ông Thắng. Có cậu trở thành chánh xứ họ đạo Berryessa  như cha Phan 
Quang Cường. 
     Tất cả đều lớn lên cùng xã hội và đất nước. Phong trào hướng đạo Việt tại San Jose cũng thế. 
Từ mấy đứa chạy vòng vòng tại Park Alum Rock thời cuối 70, bây giờ Việt Nam ta có đến 13 
liên đoàn. Mỗi liên đoàn trên dưới 100 em thì tính ra đã có đến 1500 hướng đạo cả nam và nữ. 
Các liên đoàn họp lại thành hội đồng hướng đạo. Tất cả đều ghi danh với hướng đạo Hoa kỳ. Có 
hiệu kỳ, có danh số. Có trên có dưới, có nam có nữ, có thách đố, có thi đua nhưng không hề 
tranh chấp. Tất cả 13 liên đoàn rất tự nhiên mà chia quận hạt Santa Clara thành nhiều lãnh thổ. 
Có đoàn chiếm ngự vùng Milpitas. Có đoàn hành quân ở Cupertino. Nhiều đoàn sinh hoạt tại 
San Jose. 
     Sự phát triển của hướng đạo Việt tại quận hạt Santa Clara thực sự là điều ngạc nhiên đối với 
phong trào hướng đạo tại Mỹ. Các đoàn hướng đạo Nhựt, Tàu, Mễ, Phi đều không náo nhiệt 
đông đảo. Chỉ có hướng đạo An Nam là đông nhất. Không phải là các em từ VN mới qua. Toàn 
là các em đẻ ở Mỹ không. Các trưởng giảng bằng tiếng Việt, tiếng Mỹ nhưng các đoàn viên thì 
nói toàn tiếng Anh. Cứ như là ngôn ngữ trong nhà. Bố mẹ phát ngôn tiếng Việt. Con hiểu nhưng 
chỉ trả lời tiếng Mỹ. Đó mới thực là song ngữ. 
 

 



 
 
Ra khơi, biết mặt trùng dương. 
      Trong số 13 đoàn hướng đạo Việt Nam thì chúng tôi có 2 đứa cháu trong liên đoàn Ra Khơi. 
Tại sao lại Ra Khơi mà không phải liên đoàn nào khác. Chẳng có lý do gì thâm sâu. Chỉ là 
thuận tiện mà thôi. Nhà gần chỗ nào thì ra chơi chỗ đó. 
      Trong ngày song thân, bà con thấy có một anh chàng xem chừng là người trách nhiệm 
chính. Suốt cả buổi Trần Hoàng Thân lo chạy giây âm thanh và ánh sáng. Sắp xếp chương trình. 
Chỉnh lại các micro và bộ loa. Kiểm soát các màn kéo. Rồi thì cũng chính chàng tuyên bố lý do, 
đọc diễn văn khai mạc, sau cùng là cảm ơn. Thật ngắn gọn. Giữa chương trình, Trần Hoàng 
Thân còn chạy đến khu giải khát pha thêm nước cam. 
       Nếu gọi anh là liên đoàn trưởng cũng vẫn đúng, nhưng phần chính có thể coi như trưởng 
ban âm thanh và tạp dịch. 
       Trên web của Ra Khơi thì tên liên đoàn trưởng là Phan Kim Trinh. Tôi hỏi Thân. Phan Kim 
Trinh là anh chàng nào. Thân nói rằng: Anh chàng này hiện nay chính danh liên đoàn trưởng là 
vợ cháu. Cô cũng đi hướng đạo Ra Khơi từ đầu. Bây giờ là vai chính để làm việc. Cháu rút về 
nội trợ cho liên đoàn. 
       Lại hỏi rằng. Tại sao lại Ra Khơi. Ra Khơi từ bao giờ. Đã đến bến nào chưa.  

Hỏi ra mới biết,Thân đã chơi hướng đạo từ Việt Nam. Năm 1980 vượt biên qua Palawan. 
Suốt 21 tháng ở đảo là 21 tháng cùng các bạn phát động phong trào hướng đạo. Liên đoàn tìm 



được cái tên xuất sắc, không thể nào khác được. Đó là lúc Ra Khơi chào đời. Có cờ hiệu đàng 
hoàng. Không phải một mình Thân. Còn rất nhiều các trưởng khác góp phần xây dựng đoàn. 
Nhiều lắm. Bác có thấy anh võ sĩ để râu kia. Anh là người đem lá cờ Ra Khơi từ trại tỵ nạn qua 
Mỹ. 
      Thực vậy, phong trào hướng đạo tại trại tỵ nạn là một giải pháp nhiệm mầu cho thanh thiếu 
niên. Không có sinh hoạt hướng đạo, không có tinh thần hướng đạo thì chỉ còn là thảm kịch. 
Tinh thần hướng đạo giúp cho anh chị em niềm tin và xây dựng cuộc sống lành mạnh trong 
hoàn cảnh đen tối. 
       Đó là lý do Ra Khơi thành lập. Bắt đầu từ Palawan 1980 và bến đáp là San Jose. 
 

 
 
Ra Khơi tại San Jose. 
       Khi vào được Mỹ, Trần Hoàng Thân và các bạn cũ từ bên đảo đã đến sinh hoạt với hướng 
đạo tại San Jose. Với lá cờ đầy kỷ niệm từ trại, tạo cơ hội cho anh em tái lập đoàn Ra Khơi năm 
1985. Lúc đó võ sư Phạm Huy Khuê sáng lập võ đường Hùng Vương có sẵn lính. Võ sinh được 
mời vào hướng đạo. Đúng lý tưởng văn võ song toàn. Nhiều anh em góp sức. Ngày nay ra khơi 
có đội Ấu, (Cub285 -BSA) đội Thiếu (Boy285 BSA), có đội Thanh (Venture222BSA) và có cả 
Tráng đoàn (Leader). Phía em gái có Girl scout 61212 GSUSA. Mỗi tuần sinh hoạt trên 100 em 
và đất nhà bây giờ là trường YB ở San Jose. 
       Tuần nào cũng có chào cờ Việt Mỹ, có bài ca hướng đạo và sinh hoạt mỗi tuần, mỗi tháng, 
mỗi năm. Các kỳ đi trại thì tổ chức luôn cho cả phụ huynh. Vì sinh hoạt chặt chẽ nên có sự gắn 
bó giữa phụ huynh và trưởng đoàn, cùng sinh hoạt với các em nhỏ. 



Ước vọng tương lai :  
Như vậy với Trần Hoàng Thân Ra khơi đã thấm thoát 27 năm tại San Jose. Tôi hỏi chuyện anh 
đoàn trưởng. Quả thực hướng đạo một đời quá dài. Chuyện gì khó khăn nhất. Tài chánh, đoàn 
viên, tranh chấp hay chuyện gì. 
       Lạ thực trong tinh thần hướng đạo hình như không có gì khó khăn như ta thường nghĩ đến. 
Các đoàn có tranh chấp như 2 cộng đồng chăng. Không đâu bác. Có kẹt tài chánh không ? Đâu 
có nhu cầu gì phải tiêu tiền nên không thiếu tiền. Cha mẹ lo đồng phục cho con. Niên liễm dành 
chi tiêu lặt vặt. Sinh hoạt thì mọi người đóng góp thực phẩm. Có điều mượn chỗ để sinh hoạt 
hàng tuần hơi vất vả. Chẳng có chính quyền, nghị viên hay nhân sĩ cộng đồng quan tâm can 
thiệp. Anh em cứ lầm lũi tự mở đường. Bây giờ thì cũng tạm xong. 
       Còn về việc có thiếu cán bộ hay đoàn viên. Không trở ngại đâu. Sinh hoạt trên dưới 100 em 
là vừa đẹp. Không trở ngại vì các em thường ghi danh nhiều hơn số dự trù. Về lãnh đạo tương 
lai thì vẫn có các em đi hướng đạo từ nhỏ sẽ thay thế dần dần. Vậy thì ước mong tương lai của 
Ra Khơi là gì. 
      Trưởng Thân cho biết, đây là hướng đạo Mỹ gốc Việt nên ước mong của Ra Khơi là mỗi 
năm làm sao tổ chức được một hội làng Việt Nam. Rất tượng trưng để các em có được hình ảnh 
của gốc rễ con Rồng cháu Tiên. Ra Khơi và các đoàn khác đã cố gắng suốt bao nhiêu kỳ trại và 
bao nhiêu kỳ Hội Tết nhưng vẫn chưa thể hiện được hình ảnh một hội làng cho đầy đủ ý nghĩa. 
      Trong khi đó thì đoàn viên trên 1000 em hướng đạo của 13 liên đoàn là dư sức về nhân lực. 
       Đó là ước vọng mà trưởng Trần Hoàng Thân 27 năm Ra Khơi vẫn còn mãi mãi suy tư. 
 
Thế hệ nối tiếp : Trong khi đó cô nữ sinh viên San Jose State cũng có giấc mơ rất đơn giản. Cố 
học cho xong để tốt nghiệp đáp lại giấc mơ của cha mẹ. Cô Thy Trương là con chim non của Ra 
Khơi 15 năm trước hiện nay là trưởng của đội ngũ sói con hướng đạo nam. Mỗi cuối tuần cô 
chăm sóc cho 20 cậu bé Cub Scout tiếng Việt gọi là Ấu. Lũ trẻ này quả thực là những đứa ngây 
thơ nhưng phá phách nhất. Đồng phục màu xanh biển đậm. Đa số da trắng mắt to nhưng nghịch 
ngầm. Buổi sáng các bà mẹ bỏ con xuống thì áo quần tươm tất, khăn nón đàng hoàng. Buổi trưa 
đón lũ trẻ về thì áo tụt ngoài quần, khăn mũ xốc xếch. 
       Cô gái chim non ngày xưa, bây giờ lại chính là đoàn trưởng phải đưa các em vào trật tự, 
phải gương mẫu, phải giữ kỷ luật. Không phải bằng roi vọt, không phải bằng lời hung dữ, 
không phải bằng dọa nạt. 
       Tôi hỏi cô Thy. Cháu giữ trật tự mấy đứa này bằng cách nào. Tôi cũng có đứa cháu trai mới 
qua Cub vừa lên Boy Scout. Cháu rất khó chịu, nên tôi muốn học nghề thực sự. Cô trưởng của 
đoàn Cub Scout Ra Khơi này tỏ vẻ e thẹn không trả lời.  
          Nhìn cô bé dù là sinh viên 20 tuổi của đại học San Jose, đoàn trưởng Ấu sinh 285 BSA, 
nhưng cô vẫn mãi mãi là chim non của đoàn Ra Khơi. Hướng đạo có thể đào tạo con người xuất 
sắc, có thể không, nhưng có điều chắc chắn là hướng đạo làm cho con người không già. Các anh 
chị, ông bà, các cụ mà đã từng chơi trò hướng đạo thì mãi mãi vẫn là sói con và chim non… 
        Một hôm tôi chợt bị cảnh sát hú còi dẹp xe vào lề. Hết hồn. Quay lại thấy trung sĩ cảnh sát 
Lưu kêu to: Bác Lộc, you are OK. Tôi hỏi ngay. Hôm nọ tao thấy mày stop xe của thằng kia, 
sau đó mày lại bắt tay cho nó đi. Sao vậy. 
         Nó là hướng đạo mà bác. Scout không bao giờ có lỗi hết. 
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