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 Khởi đầu với cuộc cắm trại cho 20 trẻ em tại đảo Brownsea (Anh quốc) vào tháng 8 -

1907, Phong Trào Hướng Đạo đã thu hút trẻ em từ 5 cho đến tuổi 

thành niên và quy tụ những người trưởng thành (Trưởng, Phụ 

huynh), tráng niên, lão niên (Trưởng niên, BP Guilds, Scout 

Fellowships); Hướng Đạo đã trở thành “Hướng Đạo Cho Mọi 

Người” (Scouting For Everyone). 

Là một Phong Trào giáo dục giới trẻ với hơn 40 triệu hội viên trong 

169 quốc gia và 24 vùng lãnh thổ, liên tục hoạt động trong hơn 110 

năm qua, cuộc chơi vui (Scouting is a jolly game), một trong những ích lợi mà Hướng Đạo 

mang đến, đã tiến xa hơn ước mong của nhà sáng lập – huân tước Baden Powell khi Ông 

viết trong tác phẩm “Aids to Scoutmastership” ấn hành năm 1920. Cuộc chơi vui ấy đã đi 

xa hơn thế giới của trẻ em mà trở thành cuộc chơi vui cho mọi lứa tuổi, của bất kỳ ai chấp 

nhận sinh hoạt, cuộc sống và lý tưởng Hướng Đạo. 

Thật vậy, chơi vui là một nhu cầu thiết yếu của con người, bất luận ở lứa tuổi nào. Một 

cuộc chơi mà không vui hay kém vui thì chắc chắn khó thể thu hút và càng khó thể giữ 

được đông người tham dự, và rồi không sớm thì muộn, cuộc chơi ấy cũng sẽ tàn lụn. 

Là một cuộc chơi vui, Hướng Đạo tạo ra những môi trường thuận tiện với nhiều chất liệu, 

nhiều hương vị, nhiều phương cách thực hiện tùy theo thời gian, không gian, lứa tuổi, sở 

thích, khả năng vươn tới…cho mọi thành phần tham dự. Đối với những người trưởng 

thành thì nhu cầu về tâm linh, tinh thần, tình cảm giữ một vai trò quan trọng. Điệu hát, 

vần thơ, câu hò, tranh vẽ, bài văn…ghi nhận, diễn tả và chuyên chở tâm tư, tình cảm con 

người là những phương thức giúp cho cuộc chơi được thêm đậm đà, ý nghĩa và hữu ích. 

Trong hoàn cảnh xa quê hương, nhu cầu bảo tồn và phát huy văn hóa nguồn cội vô cùng 

khẩn thiết mà các sáng tác, biên khảo, báo chí, tài liệu bằng Việt Ngữ trong sinh hoạt 

Hướng Đạo càng ngày càng vắng bóng. Tập thơ Nguồn Thật của Trưởng Hoàng Kim Châu 

dưới bút danh Phong Châu được trình làng quả là  một đóng góp quý báu như cơn mưa 

rào đến giữa mùa nắng hạn. Thật là một nổ lực rất đáng khâm phục và ca ngợi. 

Và bây giờ, thân mời anh chị em lần giở các trang kế tiếp để thưởng thức những vần thơ 

chan chứa tình yêu Thiên Nhiên, tình Quê Hương, tình Hướng Đạo mà tác giả đã hơn 60 

năm “thả bước giang hồ đi khắp nơi” trong cuộc chơi vui của Phong Trào Hướng Đạo. 
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