
KHÁI LƯỢC VỀ PHONG TRÀO 

Phong trào Hướng Ðạo thế giới được thành lập từ năm 1907 tại Anh quốc bởi Huân Tước 
Baden Powell. Rồi từ đó lan rộng khắp thế giới. Hiện nay tại các quốc gia tự do đều có sự 
hiện diện của phong trào Hướng Ðạo. Theo truyền thống, cứ mỗi 4 năm thì có trại Họp 
Bạn trên toàn thế giới để có cơ hội gặp gỡ, làm quen và trao đổi kiến thức. 

 

TIỂU SỮ PHONG TRÀO HƯỚNG ÐẠO VIỆT NAM 

Phong trào Hướng Ðạo Việt Nam được thành lập từ năm 1930, do cụ Trần Văn Khắc khởi đầu.  
Cụ trông thấy các HÐS Pháp sinh hoạt trong thành phố.  Ông đã nghĩ đến các trẻ em Việt Nam, 
nên ông đã liên hệ với trưởng phong trào Hướng Ðạo Ðông Dương và trưởng phong trào hướng 
đạo Pháp lập ra Hướng Ðạo Bắc Việt.  Sau đó ông đã liên hệ với tất cả  các hội viên trên toàn 
quốc, đó là hội Hướng Ðạo Bắc-Trung-Việt.  Từ đó mọi người tham gia vào phong trào rất đông 
và đến ngày 7 tháng 5, 1957 Hướng Ðạo Việt Nam được hội Hướng Ðạo thế giới công nhận là 
thành viên thứ 72 của phong trào. 

Từ đó hội HÐVN hoạt động mãi cho đến năm 1975.  Sau biến cố 30-4-1975, một số đông HÐS 
vượt thoát ra ngoại quốc đã gây dựng lại phong trào Hướng Ðạo Việt Nam tại các trại tị nạn và 
các quốc gia định cư.  Trải qua các gia đoạn thăng trầm của quốc gia, dù trong bất cứ hoàn cảnh 
nào, phong trào Hướng Ðạo Việt Nam vẫn đứng vững.  Các HÐS Việt Nam luôn luôn là những 
người tiên phong trong các công tác xã hội như cứu đói, quyên góp tặng phẩm cho các đồng bào 
bị thiên tai, tham gia vào các công tác cộng đồng tại các nước định cư. 

Baden-Powell's Last Message To Boy Scouts 

Dear Scouts: 
If you have ever seen the play, Peter Pan, you will remember how the pirate chief was always 
making his dying speech, because he was afraid that possibly, when the time came for him to die, 
he might not have time to get it off his chest.  It is much the same with me; and so, although I am 
not at this moment dying, I shall be doing so one of these days, and I want to send you a parting 
word of good goodbye.  Remember it is the last you will ever hear from me, so think it over. 
I have had a most happy life, and I want each one of you to have as happy a life too.  I believe 
that God put us on this jolly world to be happy and enjoy life.  
Happiness doesn't come from being rich, nor merely successful in your career, nor by self 
indulgence. One step towards happiness is to make yourself healthy and strong while you are a 
boy, so that you can be useful, and so you can enjoy life when you are a man.  Nature study will 
show you how full of beautiful and wonderful things God has made for the world for you to 
enjoy. Be contented with what you have got, and make the best of it; look on the bright side of 
things instead of the gloomy one.  But the real way to get happiness is by giving happiness to 
other people. Try and leave this world a little better than you found it. And when your turn 
comes to die you can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time but 
have done your best. 
"Be Prepared" in this way, to live happy and to die happy; stick to your Scout Promise and even 
after you have ceased to be a boy and God help you do it. 
Your friend, 
Baden-Powell of Gilwell 



 

TIỂU SỮ BADEN POWELL 

BP là tên gọi thân mật của các HÐS thế giới đối với vị thủ lảnh của mình.  Tên thật của cụ là 
Robert Stephenson Smith Baden Powell.  BP sinh ngày 22-2-1857 tại London, Anh Quốc.  BP là 
người con trai thứ 6 trong gia đình. 

Từ nhỏ BP đã có nhiều năng khiếu như hội họa, thuận dùng hai tay như một.  BP bắt chước được 
tiếng kêu của các loài vật và chim, nhóm lửa ít lên khói.  Khi đi học BP tỏ ra thông minh, tháo 
vát, mạo hiểm, nhanh nhẹn, can đảm và vị tha.  Trong những ngày hè BP thích tham dự vào 
những cuộc phiêu lưu sống ngoài trời, câu cá, thích quan sát cách sống của thú rừng.  Do tính 
thích đi du lịch nên năm 1876 (19 tuổi), BP tình nguyện nhập ngủ vào quân đội Hoàng Gia Anh, 
đơn vị kỵ binh thứ 13 đống tại Ấn Ðộ.  Chính đội quân nhân ở Ấn Ðộ đã giúp cho BP học được 
nhiều yếu tố sống Hướng Ðạo thực hành.  Sau này BP đưa phương pháp đó ra huấn luyện hướng 
đạo quân đội, và phương pháp đó là nền tảng của quyển sách Hướng Ðạo cho trẻ em.  Từ năm 
1886 đến 1890 ông được cử sang Nam Phi và đụng độ với bộ lạc Zoulou.  BP đã chiến thắng và 
chiếm được một chuỗi xương đeo cổ của chúa Zoulou.  Sau này BP trao chuỗi này cho trại 
trưởng Giwell làm huy hiệu bằng rừng (woodbadge - WB). 

Năm 1895 (38 tuổi) BP bình định được sứ Ashanti, một mảnh đất ở bờ biển phía tây Phi Châu.  
Tại đây BP nhận thấy rằng dân bản sứ bày tỏ tình hữu nghị với người khác bằng cách bắt tay trái.  
Năm 1899 (42 tuổi) BP tham dự cuộc chiến tranh giữa Anh Quốc và dân lai Hòa Lan (gọi là 
Boers) tạ imiền nam Phi Châu.  Trung đoàn thứ 2 của BP đóng tại thành Mafeking.  Quân sĩ 
trong thành chỉ có khoảng 1000 quân so với 9000 quân của địch.  Nhờ tài khôn khéo, tính vui vẽ 
của BP đã làm cho địch quân luôn đề phòng.  BP đã dùng các trẻ em vào việc đưa thư và báo 
động.  Mafeking đã giải vây sau 217 ngày chống giữ và bị pháo trúng 20,000 phát đạt đại bác.  
Năm 1900 BP được phong làm thiếu tướng (43 tuổi), vị thủ lảnh trẻ nhất của quân đội Hoàng 
Gia Anh. 

Năm 1907 (50 tuổi) BP được thăng trung tướng, BP viết lại cuốn sách Aids To Scouting.  Ðể thí 
nghiệm những điều đã viết, BP tổ chức trại BROWN SEA, một hòn đảo nhỏ ở vùng đông nam 
Anh Quốc cho 20 trẻ em.  Các trẻ được học hỏi và áp dụng các kỹ thuật Hướng Ðạo (thủ công 
trại, nấu nướng, quan sát, nghề rừng, cấp cứu, thám du, bơi thuyền ...) và khi đêm đến chúng 
quây quần bên lửa trại.  Chúng được chia thành 4 đội: Sói, Cúc, Bò Rừng và Quạ.  Hiệu lệnh trại 
BP thổi bằng tù và sừng của con sơn dương.  Các trẻ thích thú trong kỳ trại này, và BP thấy mình 
đã thành công trong sự hữu hiệu của phương pháp “Hàng đội tự trị” bằng thực hành. 

Năm 1912 (55 tuổi) BP đã cưới cô Olage St. Clair Soames vào ngày12/30.  Phong trào hân hoan 
trào đón ngày ra đời của cậu bé Peter 1913, và cùng năm ấy BP mặc áo đồng phục HÐ đầu tiên.  
Sau đó BP lại có thêm cô Heather 1915 và cô Betty 1917.  Baden Powell mất ngày 8-1-1941 tại 
Kenya, Châu Phi, hưởng thọ được 83 tuổi.  BP được bầu làm vị thủ lảnh phong trào HÐ thế giới 
không kế vị.  Mộ cụ chôn cất tại Nairobi thủ đô Kenya. 


