
Kỷ niệm sinh nhật hai Trưởng sáng lập Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới (22 tháng 2) 
- Robert Baden-Powell (1857-1941) - Olave Baden-Powell (1889-1977) 

 
Đỉnh núi Baden Powell trong dãy Hy Mã Lạp Sơn 

  

 
  
Đánh dấu kỷ niệm 100 năm Hướng Đạo Thế Giới, năm 2007 chính quyền nước Nepal 
quyết định đổi tên đỉnh Urkema thành đỉnh Baden Powell, tên của trưởng sáng lập 
Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới. 
  
Ngọn Baden Powell với cao độ 5890m là đỉnh núi cao nhất của rạng Jugal, hùng vỹ sánh 
vài cùng ngọn Imja Tse, ngọn Island Peak của vùng Langtang trong khu Khumbu, cách 
Everest của dãy Hy Mã Lạp Sơn khoảng một trăm dặm. 
  
Vài người tiên phong đã lập những con đường lên đỉnh với hy vọng sẽ có nhiều đoàn 
thám hiểm, nhất là các hướng đạo sinh khắp thế giới sẽ đến chinh phục đỉnh núi. Đường 
mòn lên đỉnh Baden Powell nằm xa các lối đi chánh và vài ngôi làng bên dốc núi rất 
hoang sơ. Người ta hy vọng kinh tế của người dân sẽ được cải thiện khi các đoàn leo núi 
đến đây.  



 
 
Nhiều đoàn hướng đạo từ các quốc gia Nepal, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, 
Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka, Phần Lan… 
tập trung về Nepal tổ chức chinh phục đỉnh Baden Powell theo đường mòn trên.  
  
Các đoàn Hướng Đạo thường tổ chức sinh hoạt dưới chân núi rồi làm lễ Lên Đường. Họ 
thường được cơ quan du lịch Nepal tiếp đón rất thân tình và một số trường hợp họ cử 
chuyên viên leo núi ở địa phương theo hỗ trợ.  
  
Vào tháng 9, 2007 trưởng Sophia Ng của Hướng Đạo Singapore là nữ hướng đạo sinh 
đầu tiên chinh phục được ngọn Baden Powell. 
  
Chuyên hiệu (Badge) “Đã Chinh Phục Đỉnh Baden Powell” là mục tiêu mà các hướng đạo 
sinh nhắm đến và là một sự hãnh điện cao quý, một trải nghiệm lớn nhất trong đời 
Hướng Đạo Sinh. 


