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Trưởng Hoàng Kim Châu trong buổi ra mắt tập thơ hướng đạo “Nguồn Thật”. 

(Hình: Văn Lan/Người Việt) 

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi ra mắt tập thơ Hướng Đạo “Nguồn Thật” 

của Trưởng Hoàng Kim Châu - Phong Châu diễn ra tại phòng hội nhật báo Người 



Việt chiều Thứ Bảy, 6 Tháng Mười, tràn đầy tình quê hương dân tộc và ấm cúng 

thân mật. 

 

Buổi ra mắt có sự hiện diện của nhà văn Nhật Tiến, nhà thơ Du Tử Lê, Du Ca Nam 

California, cựu sinh viên Đại Học Đà Lạt, cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa, đồng 

hương Đà Lạt, các Trưởng và Trưởng niên Hướng Đạo, Tráng sinh Tráng Đoàn 

Nguyễn Trãi, cùng bạn bè và thân hữu của tác giả. 

 

“Nguồn Thật” bắt đầu từ bài hát truyền thống do Linh Mục Giuse Maria Nguyễn 

Văn Thích sáng tác, là một tập tục của Hướng Đạo đã hơn nửa thế kỷ nay, mà  

Hướng Đạo Việt Nam từ trong nước ra tới hải ngoại đều biết là trong nghi thức 

các cuộc họp Hướng Đạo đều hát bài này: “Anh em chúng ta chung một đường 

lên. Chung một đường lên đến nơi Nguồn Thật. Nguồn Thật là đây sức sống vô 

biên. Sống vô biên là sống cùng Tạo Vật.” 

 

Điều này nói lên đời sống của những người Hướng Đạo chan hòa cùng thiên nhiên 

và Nguồn Thật đó có liên hệ với phần tâm linh, ngoại cảnh của đời sống của mỗi 

con người, đó là vấn đề mà người Hướng Đạo luôn quan tâm và phải cố gắng phát 

triển. 

 

Có ba nguyên lý của Hướng Đạo trên toàn cầu: Thứ nhất là tự nguyện; thứ hai là 

thực hiện Lời hứa và Luật Hướng đạo để làm kim chỉ nam cho cuộc sống; thứ ba là 

người Hướng Đạo phải có tín nguỡng tâm linh. Họ không nhất thiết là phải theo 

một tôn giáo nào, mà là sự hướng thượng, giữa con người có sự đồng cảm với 

nhau, giữa con nguời và thiên nhiên, con nguời và các đấng tối cao, có sự đồng 

cảm với nhau. Và khi người hướng đạo ra sống đời sống ngoài thiên nhiên, phải 

cảm nhận được sự thiêng liêng mênh mông của tạo hóa, nhận được những ơn 

phước đó, chính là một phần trong đời sống tâm linh mà người hướng đạo giữ gìn 

và phát triển. 



 

Trưởng Hoàng Kim Châu (giữa) và hiền nội Nhạn Trắng Nhu Mì (phải) nhận kỷ vật 

từ Trưởng Lê Anh Dũng trong buổi ra mắt tập thơ “Nguồn Thật. (Hình: Văn 

Lan/Người Việt) 

 

Sau nghi thức khai mạc là phút mặc niệm, để tưởng nhớ tổ tiên và tiền nhân. Lễ 

tưởng niệm cũng kính nhớ đến các bậc đàn anh của Phong Trào du ca đã an nghỉ 

sau những hành trình cống hiến cho quê hương, mang yêu thương đến cho muôn 



người, xoa dịu những nỗi đau và mất mát trên khắp các nẻo đường đất nuớc Việt 

Nam, tưởng nhớ đến các Truởng và đoàn sinh Hướng Đạo Việt Nam đã lìa rừng, 

họ đã sống xứng đáng như Lời hứa, giúp ích cho xã hội và tận hiến đời mình cho 

Phong Trào, qua những tấm gương sáng cho chúng ta noi theo, chung đường lên 

Nguồn Thật. 

 

Trong không khí vui tươi và trang trọng, trưởng Nguyễn Cữu Lâm giới thiệu tập 

thơ “Nguồn Thật” và tác giả Hoàng Kim Châu - Phong Châu, với tên rừng là Hươu 

Hăng Hái. 

 

Trưởng Hoàng Kim Châu, nhà thơ Phong Châu, sinh ra và lớn lên được hấp thụ 

một nền giáo dục nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố mù sương hoa 

anh đào Đà Lạt. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đó hàng ngày đã ảnh hưởng tới 

đời sống và sinh hoạt của thiếu niên Hoàng Kim Châu Ngày đầu năm 1955, khi cậu 

bé Hoàng Kim Châu mới 11 tuổi, đã trở thành một Hướng Đạo Sinh khi chợt trông 

thấy một đoàn Hướng Đạo sinh đang sinh hoạt trên Đồi Cù. Nguyễn Đức Quang từ 

khi còn là một thiếu sinh, là đội sinh của đội trưởng Hoàng Kim Châu, và ban Trầm 

Ca là tiền thân của Phong Trào Du Ca Việt Nam, được thành lập năm 1966 với 

buổi ra mắt tại giảng đường Spellman của Viện Đại Học Đà Lạt. Sau đó tiếng hát 

du ca đã vang trong các khuôn viên các trường trung, đại học tại thủ đô và các đô 

thị tại miền Nam. 



 

Ông Hoàng Ngọc Tuệ, người anh cả của Phong Trào Du Ca Việt Nam giới thiệu tập 

thơ “Nguồn Thật”. (Hình: Văn Lan/Người Việt) 

 

Trong phần điểm sách, qua những vần thơ trong “Nguồn Thật,” Trưởng Lê Anh 

Dũng nhận xét: “Tác giả Phong Châu đã có công cống hiến cho Phong Trào Hướng 

Đạo những vần thơ tuyệt vời ý nghĩa. Tập thơ ‘Nguồn Thật’ có thể là những ghi 

chép sinh hoạt thật sự, phản ảnh tầm vóc người Hướng Đạo trong Phong Trào 

cũng như ngoài cuộc đời, trước bổn phận trách nhiệm với dân tộc và tổ quốc. Chỉ 

những người Hướng Đạo, có nột chiều dài sinh hoạt với Phong Trào mới có thể 

thấm thía cảm nhận rằng tập thơ là của chính mình, nói về mình, những bài thơ 



trong ‘Nguồn Thật’ nói hết cả cuộc đời Hướng Đạo của mỗi chúng ta, những 

hướng đạo sinh Việt Nam.” 

Trong tập thơ “Nguồn Thật,” người đọc cảm nhận điều ray rứt, thấm thía về quê 

nhà trong hoàn cảnh hiện nay, hay vui thích với đời hoạt động đầy tính nhân bản 

của Hướng Đạo, hoặc trong những vần thơ hài hước dí dỏm khi bị muỗi chích 

trong những đêm sinh hoạt. 

Hãy nghe cảm nhận của những cựu Hướng Đạo, đã được tác giả gởi tặng, mỗi 

người đều có những nhận xét đẹp về tập thơ. 

Bà Nguyễn Thị Thêm cảm nhận: “Một người với cuôc đời trải qua 60 năm gắn bó 

với Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam. ‘60 Năm Cuộc Đời’ là bài hát của Y Vân mà 

ai cũng đã nghe và thích. Nhưng ‘60 năm Hướng Đạo’ chưa có ai viết ra. Hôm nay 

Trưởng Phong Châu đã dệt ý thành thơ, những bài thơ hùng tráng và nhiều kỷ 

niệm của một Hướng Đạo Sinh đã thực hiện lý tưởng của mình với Phong Trào 

Hướng Đạo.” 

 

Quang cảnh trong buổi ra mắt tập thơ “Nguồn Thật” của trưởng Hoàng Kim Châu 

- Phong Châu. (Hình: Văn Lan/Người Việt) 



Cô Liên Hương nói lên ý kiến của bà Dung Lê khi đọc xong tập thơ: “Thơ Hướng 

Đạo đã trở thành Đạo - Đạo sinh cành lá nẩy lộc đâm chồi, bốn phương tám 

hướng tư duy thành những điều tập đại thành một tính cách đẹp – cái đẹp cứu rỗi 

nhân loại – cũng cứu rỗi tâm hồn tôi từ lo âu mộng mị mộng phương hướng đến 

ổn định vô ưu. Tôi mang một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái khi cầm tập thơ trong 

tay và hiểu ra sự tiềm ẩn trong chủ đề Nguồn Thật – hướng ra một tâm tư tác giả 

thênh thang cõi người đang sinh tồn và nội tâm không quên thân phận của một 

người đau đáu hướng về quê hương tổ quốc.” 

 

Hay như nhận xét của cô Cao Thu Cúc, qua cô Thanh Bình cho biết: “Hướng Đạo là 

một trò chơi có tính giáo dục cao. Với Phong Châu, Huớng Đạo là một nguồn thơ, 

bất cứ đề tài nào liên quan đến Huớng Đạo đều là đường đời, là lẽ sống. Anh đã 

dành cả 60 năm cuộc đời dốc lòng vui chơi gầy dựng, phục vụ Phong Trào Hướng 

Đạo. Bởi vậy với Phong Châu, Hướng Đạo là một nguồn thơ, bất cứ đề tài nào liên 

quan đến Hướng Đạo anh cũng dễ dàng viết thành thơ.” 

 

Tác giả Phong Châu hiện là cư dân Houston, Texas, là Tráng Trưởng của Tráng 

Đoàn Nguyễn Trãi, có đoàn sinh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. 

 

Ông cho biết: “Trong tập thơ ‘Nguồn Thật’, có những bài thơ đã được làm cách 

đây 30 năm rồi, ghi lại những kỷ niệm, gồm những bài thơ được sáng tác trong 

hơn 30 năm, từ Việt Nam cho tới nay, và sự xuất hiện tập thơ này như là món quà 

tặng anh chị em Hướng Đạo, truyền đạt cho các thế hệ Hướng Đạo sau này thấy 

rằng Hướng Đạo là con đường tốt, một Phong Trào giáo dục, mà chúng tôi đã gởi 

gấm tâm tình Hướng Đạo trong đó, mà anh em trong Tráng Đoàn Nguyễn Trãi 

cũng khuyến khích nên mới có buổi ra mắt hôm nay.” 

 

Buổi ra mắt tập thơ Hướng Đạo “Nguồn Thật,” thực sự là một đêm Hướng Đạo 

với tính cách hùng tráng, qua các tiết mục sinh hoạt sống động vui tươi, những 



màn văn nghệ sôi nổi, mọi người cùng vỗ tay hòa nhịp trong các nhạc phẩm du ca, 

hùng sử ca cùng các bài hát tình tự quê hương, đã đem đến một chiều cuối tuần 

tuyệt đẹp tại Little Saigon. 

 

Độc giả muốn có tập thơ “Nguồn Thật,” ấn bản công phu chào mừng Trại Họp Bạn 

Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam-Thẳng Tiến XI, Virginia-USA, xin liên hệ: (714) 368-

5199 hoặc (714) 331-9339. (Văn Lan) 

Photographer email: vanlanfoto@yahoo.com 

   

 

     Một Số Hình Ảnh Buổi Giới Thiệu Thơ Nguồn Thật 
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                 Chuẩn bị sân khấu và quày thức ăn nhẹ 

    

           Trưởng nhà văn Nhật Tiến và nhà thơ Du Tử Lê đến dự buổi giới thiệu Nguồn Thật 



      

               Anh Nguyễn Tự Cường (SBTN), chị Minh Phú (Người Việt), chị Bích Hạnh (Du Ca) 

    

   Truyền hình Việt Phố (anh Nguyễn Viết Hưng) và SBTN (anh Phan Đại Nam) phỏng vấn 



     

               Anh Lý Nhật Hui giới thiệu khách đến dự và anh Nguyễn Cửu Lâm giới thiệu tác giả 

         

   Anh Hoàng Ngọc Tuệ (chủ tịch đầu tiên PTDCVN) và Trưởng Lê Anh Dũng giới thiệu tập thơ Nguồn Thật 



   

Nhà thơ Nguyễn Thị Mắt Nâu ngâm thơ Nguồn Thật cùng với tiếng sáo của Trưởng Lê Đức Phẩm.         

Chị Thanh Bình đọc bài ‘Cảm nhận thơ Phong Châu’ của giáo sư Cao Thu Cúc 

                       
        Ca sĩ Nam Trân với bài ‘Chiều Về Trên Sông’ và ca sĩ Kim Thoa với “Đây Thôn Vỹ Dạ’   



                      

                           Anh Nguyễn Bá Thành điều hợp chương trình văn nghệ Du Ca 

     

                  Tác giả ký tặng sách…nhà văn Phạm Quốc Bảo 

 

   

   Chúng ta cùng hát…với anh Trung & Nhan Thiện Hùng (guitar), Khánh Phan (Mandolin) 



   

Chị Liên Hương đọc bài ‘cảm nhận thơ Phong Châu’ của nhà văn Lê Dung ở Việt Nam. Anh 

Nguyễn Cửu Lâm ‘đọc thơ Phong Châu’ của chị Nguyễn Thị Thêm 

    

Anh chị Bảo Long & Nam Kha trình bày bài ‘Góp Gió’ của Bảo Long. Anh Hoàng Hà với nhạc 

phẩm ‘Quê Nhà Xa Xăm’ của Hoàng Xuân Giang 



               

  Nguyễn Bá Thành hát ‘Đêm Nhớ Về Sài Gòn’. Nam Trân hát ‘Cơm Chiều’ của Bảo Long (đàn) 

      

 

   



   

 

   

 

   

 



   

                         

   

                               



                    Toán Lư Sơn tổ chức giới thiệu Nguồn Thật 

Tại trại họp bạn Thẳng Tiến XI ở Virginia tháng 6 – 2018, tập thơ Nguồn 

Thật của tráng sinh Phong Châu (Hoàng Kim Châu) dự trù được giới thiệu, 

nhưng đến ngày tổ chức, số sách được gửi từ nhà in đã không đến (thất 

lạc). Do đó việc giới thiệu phải hủy bỏ. Theo gợi ý của một số anh em thuộc 

Toán Lư Sơn, việc giới thiệu Nguồn Thật sẽ được tổ chức tại California. Các 

anh chị Nguyễn Cửu Lâm, Nguyễn Bá Thành, Lý Nhật Hui, Trần Nghĩa, 

Nguyễn Nhật Tựu, Nguyễn Thanh Oai, Trần Bích Ngọc, Nguyễn Liên Hương, 

Phan Thị Nam, Trần Thu Hà…cùng một số thân hữu đã nhiệt tình để hoàn 

tất chu đáo việc chuẩn bị và kết quả là buổi giới thiệu Nguồn Thật thành 

công về cả các phương diện: tổ chức, chương trình, số người tham dự. Về 

số người tham dự, Trưởng Hồ Đăng đã xác nhận trên email ngày 11 tháng 

10: “Tại Nam California hiếm có đông đảo người tham dự Ra Mắt Sách như 

hôm Nguồn Thật”. 

               

Ngoài ra còn có một số Trưởng đã nhiệt tình giúp trong buổi giới thiệu như 

Trưởng Lê Anh Dũng, người đã đem không khí vui tươi khi trình bày mục 

‘điểm sách Nguồn Thật’. Trưởng Lê Anh Dũng vào Hướng Đạo chỉ sau Phong 

Châu một năm, thời kỳ mà đồng phục còn là chiếc áo nâu, quần sọt xanh 

với nón rộng vành…Trưởng Lê Đức Phẩm với chiếc sáo trúc Việt Nam đã 



thổi phụ họa cho giọng ngâm thơ truyền cảm “Tao Đàn” của nhà thơ 

Nguyễn Thị Mắt Nâu và anh Nguyễn Cửu Lâm. Trưởng Nhan Thiện Hùng (LĐ 

Hoàng Sa) cùng anh Trung chơi guitar, anh Khánh Phan chơi mandolin đã 

góp phần cho chương trình văn nghê thêm sôi động. 

Hai giọng hát được tán thưởng nhất thuộc về Nam Trân và Kim Thoa với 

những bài: Chiều Về Trên Sông, Đây Thôn Vỹ Dạ, Cơm Chiều, Mời Em Về. 

Anh chị Bảo Long và Nam Kha trình bày bài “Góp Gió” của Bảo Long. Anh 

Hoàng Hà trình bày bài “Quê Nhà Xa Xăm” được viết bởi nhạc sĩ Hoàng 

Xuân Giang (anh ruột của Hoàng Hà). Bài “Đêm Nhớ Về Sài Gòn” do Nguyễn 

Bá Thành gây xúc động cho người nghe. 

Cũng cần ghi thêm: Người Việt là tờ báo đầu tiên của người Việt Nam tại 

Mỹ do anh Đỗ Ngọc Yến sáng lập. Năm 2019 sẽ kỷ niệm năm thứ 40 của 

Người Việt. Hiện nay chị Vĩnh Hoàng - phu nhân của anh Hoàng Ngọc Tuệ là 

CEO của Người Việt đã ưu ái cho tác giả xử dụng miễn phí hội trường Báo 

Người Việt. Anh Hoàng Ngọc Tuệ là vị chủ tịch đầu tiên của Phong Trào Du 

Ca Việt Nam trong khi đó Nguyễn Đức Quang là Trưởng xưởng Du Ca. Thời 

còn là Ban Trầm Ca từ Đà Lạt giang hồ xuống Sài Gòn, anh Hoàng Ngọc Tuệ 

đã ưu ái cho 6 anh em tá túc ngay trong garage của anh trên đường Sương 

Nguyệt Ánh. Chính nơi đó đã hình thành một Phong Trào. Đó là Phong Trào 

Du Ca Việt Nam.  

Điều đặc biệt của buổi giới thiệu Nguồn Thật là đông người tham dự (130 – 

140) từ đầu chương trình cho đến phút cuối…và lưu luyến chuyện trò cùng 

tác giả đã thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho Phong Châu. 



   

Ngoài ra còn có buổi sinh hoạt bỏ túi của Toán Lư Sơn. Dịp này anh Tráng 

trưởng thay mặt cho Toán Điều Hợp trao tặng bảng lưu niệm cho chị Trần 

Thu Hà, anh Trần Nghĩa và chị Phan Thị Nam. 

   

 

 



                            

 

 

 


