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                      Nhöõng Khuùc Quanh Lòch Söû cuûa 
             Phong Traøo Höôùng Ñaïo Vieät Nam 

 

                                                                                 Hoaüng Nhieät Taâm 
 

 

Thôøøi Kyø Thaønh Laäp vaø Phaùt Trieån: 
Naêm 1929 Phong Traøo Höôùng Ñaïo ñöôïc du nhaäp 
vaøo Vieät Nam, do ngöôøi Phaùp. Thaùng 8 naêm 
1930, Tröôûng Traàn Vaên Khaéc khai sinh phong 
traøo HÑVieät Nam vôùi Thieáâu Ñoaøn Leâ Lôïi taïi Haø 
Noäi. Sinh hoaït trong Lieân Hoäi HÑ Ñoâng Döông 
goàm Baéc Kyø, Trung Kyø, Nam Kyø, Cao Mieân vaø 
Ai Lao. Töø ñoù HÑVieät Nam ñöôïc goùp maët vôùi 
Phong Traøo Höôùng Ñaïo Theá Giôùi. Sau ñoù coù 
nhieàu ñôn vò khaùc goàm nhieàu ngaønh ra ñôøi. Sinh 
Hoaït hoaït Höôùng Ñaïo coù nhieàu khôûi saéc, caùc 
thanh nieân Vieät Nam thôøi baáy giôø ñaõ tìm thaáy moät 
sinh hoaït laønh maïnh, ñaày lyù töôûng trong Phong 
Traøo Höôùng Ñaïo. Maëc duø nöôùc ta ñang soáng döôùi 
söï ñoâ hoä cuûathöïc daân Phaùp, trong boái caûnh day 
tranh giaønh ñoäc laäp cho queâ nhaø, raát vaát vaû, 
nhöng nhöõng Höôùng Ñaïo Sinh Vieät Nam luoân 
gaéng söùc laøm troøn boån phaän vôùi toå quoác vaø phong 
traøo. 
 

Khuùc quanh thöù nhaát (1946 - 1954):   
Naêm 1946, Hoäi HÑVN coi nhö taïm ngöng hoaït 
ñoäng. Moät vaøi tröôûng theo Maxist ñoøi thaønh laäp 
HÑ Cöùu Quoác nhö Taï Quang Böûu, Hoaøng Ñaïo 
Thuùy (Ñaây coù phaûi laø yù ñoà cuûa Ñaûng Coäng Saûn 
VN, lôïi duïng loøng yeâu nöôùc cuûa Thanh Thieáu 
Nieân, muoán bieán HÑ thaønh coâng cuï cuûa Ñaûng?). 
Soá ñoâng caùc tröôûng coøn laïi khoâng ñoàng yù, vì “HÑ 
laø HÑ ñuùng nghóa, töï  trong HÑ ñaõ coù boån phaän 
vôùi toå quoác”, theo caùc tröôûng Voõ Thaønh Minh, 
Phaïm Bieåu Taâm, Baïch Vaên Queá, Vónh Bang, Mai 
Lieäu... HÑ Cöùu Quoác khoâng thaønh, caùc oâng 
Hoaøng Ñaïo Thuùy, Taï Quang Böûu coù xin Vieät 
Minh laäp HÑ vaøo naêm 1946 nhöng töø ñoù khoâng ai 
thaáy Höôùng Ñaïo ñöôïc chính thöùc sinh hoaït döôùi 
thôøi Vieät Minh hay ôû mieàn Baéc keå töø khi chia ñoâi 
ñaát nöôùc, naêm 1954 - 1975, vaø ngay caû sau naêm 
1975 döôùi thôøi Coäng Saûn cai trò toaøn quoác. (Hai 

oâng Hoaøng Ñaïo Thuùy vaø Taï Quang Böûu laø nhöõng 
nhaân vaät cao caáp trong chính quyeàn Coäng Saûn VN 
cho ñeán luùc maõn phaàn). 
 

Tröôùc khi chia ñoâi ñaát nöôùc vaøi naêm, khoaûng 
1950, HÑVN nhen nhuùm sinh hoaït laïi, maõi ñeán 
naêm 1954, sau Hieäp Ñònh Geneve, Hoäi Höôùng 
Ñaïo Vieät Nam (ôû mieàn Nam töï do) chính thöùc 
hoaït ñoäng laïi, vaøo khoaûng thaùng 8 naêm 1957 môùi 
ñöôïc coâng nhaän laø hoäi vieân thöù 75 cuûa Hoäi Höôùng 
Ñaïo theá giôùi. Traïi tröôøng quoác gia Baïch Maõ 
(Hueá) vaø Tuøng Nguyeân (Ñaø Laït) ñöôïc thieát laäp 
ñeå huaán luyeän caáp tröôûng Baèng Röøng quoác teá 
theo ñuùng phöông phaùp cuûa traïi tröôøng Gilwell, 
Anh Quoác. 
 

Thôøi kyø phuïc höng vaø phaùt trieån 
Nhö chuùng ta ñaõ bieát, töø naêm 1946 cho tôùi ngaøy 
ñaát nöôùc chia ñoâi naêm 1954. Duø phaûi ôû trong moät 
hoaøn caûnh chung cuûa ñaát nöôùc, Vieät Minh khoâng 
cho HÑ  hoaït ñoäng, nhöng moat soá Tröôûng coù 
loøng vaø giöõ ñuùng ñöôïc lôøi Höùa Höôùng Ñaïo, aâm 
thaàm sinh hoaït ñeå giöõ söï lieân tuïc cuûa Phong Traøo 
HÑVieät Nam vaø laøm nôû roä laïi taïi mieàn Nam töï do 
ñeå coù ngaøy troïng ñaïi vaøo thaùng 8 naêm 1957, Hoäi 
Höôùng Ñaïo Vieät Nam laø thaønh vieân thöù 75 cuûa 



 

  Noäi San Tröôûng – Soá 13                                                                                        Trang  30 
 

Phong Traøo Höôùng Ñaïo  Theá Giôùi. Gaàn 20 naêm 
HÑS Vieät Nam haøng tuaàn, haøng thaùng sinh hoaït 
chung döôùi maùi nhaø Vieät Nam, theå hieän vaø coá 
gaéng soáng vôùi Luaät vaø Lôøi Höùa Höôùng Ñaïo. 
Nhieàu khoùa Huaán Luyeän Tröôûng cô baûn, döï bò vaø 
baèng Röøng lieân tuïc ñeå ñaøo taïo Tröôûng cho Phong 
Traøo. Nhieàu traïi hoïp baïn Quoác Gia ñöôïc toå chöùc 
ñeå thaét chaët theâm tình anh chò em Höôùng Ñaïo. 
Maëc duø trong boái caûnh chieán tranh, ñaày  khoù 
khaên, Höôùng Ñaïo Vieät Nam luoân chöùng toû ñöôïc 
cuoäc soáng coù lyù töôûng cuûa mình. Song song vôùi 
hoäi Nam Höôùng Ñaïo, hoäi Nöõ Höôùng Ñaïo cuõng coù 
nhöõng sinh hoaït vaø hoaït ñoäng ñaùng keå. 
 

 
 

Khuùc quanh thöÙ hai (1975 - hieän taïi):   
Phong traøo Höôùng Ñaïo Vieät Nam, cuõng nhö caùc 
quoác gia khaùc treân theá giôùi, coù cuøng moät moät toân 
chæ, phöông theá sinh hoaït, huaán luyeän, tích cöïc 
trong coâng vieäc phaùt trieån phong traøo. 
 

Sau bieán coá thaùng 4 naêm 1975, phong traøo Höôùng 
Ñaïo taïi queâ nhaø bò baïo quyeàn coäng saûn deïp boû, 
moät soá tröôûng bò caàm tuø; moät soá khaùc may maén 
hôn, thoaùt ra ñöôïc vaø ñònh cö ôû caùc nöôùc töï do vaø 
phong traøo soáng laïi, phaùt trieån nôi xöù ngöôøi. 
Phong traøo Höôùng Ñaïo Vieät Nam hieän dieän haàu 
heát treân caùc nöôùc coù ngöôøi Vieät sinh soáng. Ñaây laø 
moät khuùc quanh raát ñaëc bieät cuûa Phong Traøo 
Höôùng Ñaïo Vieät Nam, bieát bao laø tröôûng ñaõ boû 
nhieàu coâng söùc, ñeå moät laàn nöõa giöõ ñöôïc söï lieân 
tuïc sinh hoaït cuûa Phong Traøo, caùc ñôn vò Höôùng 

Ñaïo Vieät Nam nôi haûi haûi ngoaïi ñaõ vaø ñang 
nöông nhôø vaøo caùc hoäi Höôùng Ñaïo Baûn Xöù (Ñòa 
Phöông) ñeå nuoâi soáng söï lieân tuïc naøy (Phaûi chaêng 
ñaây laø tinh thaàn thaùo vaùt cuûa nhöõng Höôùng Ñaïo 
Sinh Vieät Nam). 
 

Thaùng 7 naêm 1983, Hoäi Ñoàng Trung Öông HÑ 
Vieät Nam ra ñôøi taïi thaønh phoá Costa Mesa, Bang 
California, Hoa Kyø. Ñaây chính laø moái daây lieân laïc 
giöõa caùc ñôn vò Höôùng Ñaïo Vieät Nam haûi ngoaïi 
vôùi HÑTG. 
 

Keát Luaän: 
Qua nhieàu năm xaây dựng phong traøo HÑVN tại 
hải ngoại, một chặng đường daøi nhất trong suốt 
lịch sử của Höôùng Ñaïo Vieät Nam keå töø khi thaønh 
laäp (1930),  coù  thể noùi  laø  một giai đoạn khoù khăn 
nhất ñaõ được vượt qua để xaây dựng một phong 
traøo trong những điều kiện độc đaùo, chưa từng 
thấy trong lịch sử của phong traøo Hướng Ñạo Thế 
Giới. Trong khi đoù  tại Việt Nam, vì những điều 
kiện chính trị, neân phong traøo Hướng Ñạo vẫn 
khoâng được pheùp hoạt động chính thức; tuy nhieân, 
duø  bị ngăn cấm bằng nhiều hình thức nhưng 
phong traøo Hướng Ñạo trong nước cũng khoâng 
bao giờ bị tắt lịm. Trong khi trong nước khoâng coù 
điều kiện để hoạt động coâng khai thì hôn một phần 
tư thế kỷ qua, phong traøo Hướng Ñạo Vieät Nam 
tại hải ngoại  ñaõ bảo đảm cho tính lieân tục của 
phong traøo Hướng Ñạo qua caùc giai đoạn lịch sử. 
(theo Tr. Vónh Ñaøo). 

 

Vôùi truyeàn thoáng toát ñeïp, Höôùng ñaïo sinh Vieät 
Nam treân khaép theá giôùi vaãn ñang theo ñuoåi, phaùt 
huy lyù töôûng cuûa phong traøo, giuùp ích coäng ñoàng, 
baûo toàn truyeàn thoáng vaên hoùa daân toäc, ñaøo taïo 
coâng daân toát ôû nôi mình sinh soáng, vaø mong coù 
ngaøy goùp söùc gaây döïng laïi 
phong traøo treân queâ höông Vieät Nam 
yeâu daáu döôùi khung trôøi thöïc söï töï do 
thanh bình. 
 

 


