
                    Học Chữ Việt Qua Thơ… 

 

 Định cư ở Hoa Kỳ từ năm 14 tuổi mà không có thân nhân 

hay một người Việt Nam nào ở bên cạnh trong suốt thời kỳ thiếu 

niên và ngay cả khi đã trưởng thành, tôi không nói và hiểu được 

rành rẽ tiếng Việt. 

 Khi các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam xuất hiện và sinh hoạt 

trên nhiều tiểu bang tại Mỹ, tôi mới có dịp tiếp xúc với các 

Trưởng và đoàn sinh, từ đó khả năng đọc và nói tiếng Việt của 

tôi ngày càng được cải thiện. Nhờ tiếp xúc trực tiếp chuyện trò 

trao đổi thảo luận và đọc, càng lúc tôi càng hiểu biết thêm 

những sinh hoạt có tính cách văn hóa, lịch sử và những tập tục 

truyền thống của người Việt Nam. Sách báo Hướng Đạo bằng chữ Việt có nhiều, tôi cố 

gắng đọc và tìm hiểu học hỏi thì thấy rằng tiếng Việt chữ Việt vô cùng phong phú. Những 

bài văn, bài thơ, điệu hò, câu hát… nói về đời sống Hướng Đạo, đời sống thiên nhiên và 

đặc biệt nói về lịch sử và văn hóa Việt Nam đã làm cho tôi ngày càng thêm gắn bó với quê 

Cha đất Tổ Việt Nam của mình. 

 Trong khoảng hai thập niên, tôi đọc nhiều bài văn, bài thơ, câu vè, câu hò…do 

Trưởng Phong Châu sáng tác và nhận ra rằng tiếng Việt Nam quả là xúc tích, đặc biệt được 

xử dụng để nói lên được những sinh hoạt của Hướng Đạo. 

Nếu các Trưởng trẻ Hướng Đạo Việt Nam muốn làm giàu thêm kho tàng “chữ 

nghĩa” Việt Nam thì không có cách nào hay hơn là tìm đọc sách báo Hướng Đạo Việt Nam, 

trong đó Trưởng Phong Châu đã đóng góp một phần không nhỏ. 

Đọc tập thơ Nguồn Thật để thấy rõ niềm đam mê Hướng Đạo của một người được 

gọi là “thế hệ đàn anh” cùng với tình yêu Thiên Nhiên, đồng thời cũng thể hiện tình yêu 

quê hương Việt Nam rất đậm nét. 

  Năm 2002 Trưởng Phong Châu đã soạn thảo tập “Đố Vui Để Học” mang đến cho 

các em Hướng Đạo Sinh Việt Nam những hiểu biết về lịch sử, văn hoá, truyền thống… của 



Việt Nam, thì nay Trưởng Phong Châu cho phổ biến tập thơ Nguồn Thật như một đóng 

góp thêm vào sinh hoạt văn hóa cho Hướng Đạo Sinh Việt Nam tại hải ngoại.  

 Tôi hân hạnh giới thiệu cùng các Trưởng và đoàn sinh Hướng Đạo Việt Nam tập 

thơ Nguồn Thật của Trưởng Hoàng Kim Châu dưới bút hiệu Phong Châu. 

Nguyễn Tấn Đệ  

                       

 


