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Tài liệu Nghi Thức Nhập Bầy vào kỳ Trại Bách Hợp 13 
17.05. – 20.05.2007 

 
- cập nhật ngày: 05.05.2007 - 

 
1) Chương Trình Huấn Luyện Ấu Đoàn  
     (cập nhật ngày: 18.08.2006) 
 
Chương trình thăng tiến cho Ấu sẽ qua 5 thời kỳ: 
 
1. Chương Trình Tập Sự (để được đeo khăn quàng) 
 
2. Chương Trình Giò Non (để được nhập Bầy = „Tuyên Hứa“ theo Sói con) 
 
3. Chương Trình Một Sao 
 
4. Chương Trình Hai Sao 
 
5. Chương Trình Ấu Lên Đoàn. (để được lên Thiếu Đoàn; sau đó các em sẽ được Trưởng Thiếu huấn 
luyện theo chương trình Tân Sinh và được hướng dẫn đến giai đoạn Tuyên Hứa, có nghĩa là sẽ được chính 
thức thành Hướng Đạo Sinh) 
 
 
2) Chương Trình Giò Non 
 
(dự ít nhất là 4 buổi sinh hoạt) 
 

a) Biết câu „Truyện Rừng Xanh“ và hiểu rõ thế nào là Sói con 
b) Thuộc và hiểu Luật, khẩu hiệu, Cách Ngôn Rừng và Lời Hứa Sói con 
c) Biết reo „Tiếng Rống Lớn“ 
d) Biết dấu hiệu và cách chào Sói con 
e) Viết ngay ngắn, sạch sẽ tên và địa chỉ 
f) Biết 3 nút dây (Ruồi, Sơn Ca, Số Tám) 
g) Biết thắt khăn quàng, buộc giây giầy bằng gút hoa 
h) Hát được bài „Quốc Ca“ và „Bài ca chính thức Ngành Ấu“ 

 
 
a) Biết câu „Truyện Rừng Xanh“ và hiểu rõ thế nào là Sói con 
 
Câu Truyện Rừng Xanh 
 
Cậu bé Mowgli sống với Bầy sói, được Bầy sói chăm lo nuôi nấng. Hổ Shere Khan cấu kết với Bầy khỉ vô 
trật tự Bandar-Log tìm mọi cách hãm hại Mowgli, ngăn chận sự gia nhập Bầy của cậu bé (Mowgli). 
Nhưng mọi âm mưu của hổ Shere Khan và Bầy khỉ Bandar-Log đều bị thất bại, cuối cùng Mowgli vẫn 
được Bầy sói và Sói già cô độc Akela (Bầy trưởng) cho chính thức nhập Bầy vào một đêm trăng, bên tảng 
đá Hội Ðồng.  
 
Từ khi được nhập Bầy, Mowgli được Bầy (sói) hướng dẫn để thích hợp với cuộc sống Bầy (sói) và được 
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cùng Bầy (sói) đi săn.  
 
Trong rừng xanh có Gấu Baloo, báo Bagheera, chim Chil, trăn Kaa, và voi Hathi, vì cảm kích trước lối 
sống trật tự của Bầy sói nên tình nguyện giúp Bầy nhiều việc. Gấu Baloo thì dạy luật lệ rừng xanh, Báo 
Bagheera thì chỉ cách đi săn, chim Chil thì dạy hát, trăn Kaa thì dạy múa và voi già Hathi là kho tàng cổ 
tích của Bầy sói. Những khi săn được mồi thì Bầy sói cùng mang về và nhờ Akela chia đều cho các sói.  
 
Trong Bầy sói được chia ra làm nhiều đàn nhỏ và theo màu lông của sói theo thứ tự Trắng, Xám, Nâu, 
Ðen. Mỗi đàn có hang riêng để ở và sinh hoạt theo đàn.  
 
Dần dà Mowgli lớn lên, cũng vào một đêm trăng bên tảng Hội Ðồng, Bầy sói bàn với nhau là đã tới lúc 
Mowgli cần một cuộc sống ấm êm với anh em cùng giống nòi. Bầy (sói) quyết định trả Mowgli về với loài 
người. Mowgli từ giã Bầy sói thương yêu, trở về làng xưa và hứa sẽ trở lại thăm Bầy cùng hang sói, nơi 
mà cậu bé Mowgli được nuôi nấng từ thuở mới lọt lòng. 
 
 
b) Thuộc và hiểu Luật, khẩu hiệu, Cách Ngôn Rừng và Lời Hứa Sói con 
 
Cách Ngôn Rừng: 
1. Sói con nghĩ tới người khác trước, 
2. Sói con mở mắt vễnh tai,  
3. Sói con sạch sẽ, 
4. Sói con thật thà, 
5. Sói con vui vẻ. 
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Lời Hứa Sói con:  
„Em xin hứa gắng sức:  

- Làm bổn phận đối với tôn giáo và gia đình em. 
- Mỗi ngày làm một việc tốt và tuân theo luật Sói con.“ 

 
Luật Sói con: 

- Sói con nghe lời Sói già, Sói con không nghe lời mình. 
- Sói con gắng sức. 

 
Châm Ngôn Sói con: „Gắng sức.“ 
 
 
c) Biết reo „Tiếng Rống Lớn“ 
 
Tiếng Rống Lớn:  
Cuộc đời Sói con (Ấu) sẽ có hai lần làm Tiếng Rống Lớn. Đó là lần Nhập Bầy và lần lên Đoàn (Thiếu). 
→ Tra khảo thêm tài liệu „Câu Truyện Rừng Xanh“: Mowgli nhập vào Bầy Sói (Tiếng Rống Lớn lần thứ 
nhất). Mowgli từ giả Bầy sói và trở về cuộc sống con người. (Tiếng Rống Lớn lần thứ nhì). 
 
Nghi thức như sau: 

1. Đầu Đàn Nhất tập họp Bầy thành vòng tròn, xong rồi hô to: „Xin mời Akêla vào chia mồi cho 
các Sói (hô đôi ba lần).“ 

2. Khi Akêla bước vào tới vòng tròn thì các Sói đồng hô to: „Akêla, chúng em kính chào Akêla.“ 
3. Sau đó, các Sói để 2 tay (theo kiểu chào của Sói) cạnh hai tai, vung hai tay cao cùng với động tác 

nhảy chồm lên rồi ngồi xuống ở thế chồm hổm, hai tay chéo lại chống xuống đất như hai chân 
trước của con sói.  

4. Akêla từ ngoài vòng tròn tiến vào giữa (giữa vòng tròn đã có đặt sẵn Gậy Biểu Tượng): Akêla đặt 
tay trái lên gậy và tay phải chào HĐ, lúc này các Sói đồng loạt đứng lên với tư thế nghiêm để chào 
và Đầu Đàn Nhất hô to: „Akêla, chúng em xin hết lòng gắng sức.“ 

5. Các Sói đồng hô to : „Vâng, chúng em xin gắng sức, gắng sức, gắng sức. “ 
6. Tất cả cùng hát bài ca Ngành Ấu. Tiếng Rống Lớn kết thúc, Akêla chia mồi cho các Sói. 

 
 
d) Biết dấu hiệu và cách chào Sói con 
e) Viết ngay ngắn, sạch sẽ tên và địa chỉ Không cần thiết thêm tài liệu chi tiết!!! 
 
 
f) Biết 3 nút dây (Ruồi, Sơn Ca, Số Tám) 
 

       
Nút Ruồi   Nút Sơn Ca  Nút Số Tám 
 
 
g) Biết thắt khăn quàng, buộc giây giầy bằng gút hoa      Không cần thiết thêm tài liệu chi tiết!!! 
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h) Hát được bài „Quốc Ca“ và „Bài ca chính thức Ngành Ấu“ 
 
Quốc Ca 
Này công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi. 
Ðồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống! 
Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên, 
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. 
Dù cho thây phơi trên gươm giáo, 
Thù nước lấy máu đào đem báo. 
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy, 
Người công dân luôn vững bền tâm trí, 
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi 
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời! 
(Ðiệp khúc) 
Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ! 
Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ 
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống 
Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng. 
 
Bài ca chính thức Ngành Ấu 
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3) Lễ Nhập Bầy của Sói Con 
 
Nghi thức này là của Bầy Sói khi nhận Mowgli nhập Bầy. Sau một thời gian theo Bầy tập đi săn, Sói giò 
non bây giờ có thể xin chính thức nhập Bầy.  
Lễ Nhập Bầy của Sói có thể tổ chức trong buổi họp Bầy, lúc sinh hoạt ngoài trời hay trong một kỳ trại. 
Tham dự lễ này chỉ có các Sói chuẩn bị nhập Bầy, đã nhập Bầy cùng với Akêla và các nhân vật rừng (là 
các Trưởng phụ tá) và phụ huynh.  
Sau khi nhập Bầy các Sói sẽ được mang huy hiệu đầu sói (tức là đã « tuyên hứa » theo Ngành Sói. Khi lên 
Thiếu đoàn sẽ tuyên hứa lại ngay lúc gia nhập vào Thiếu. Lời hứa Thiếu là lời hứa chính thức gia nhập 
Phong trào HĐ thế giới.)  
 

 
 
 

• Các Trưởng và các Sói con đứng thành hình chữ U. Sau đó một Trưởng mời Phụ Huynh đứng vào 
hàng ngũ để tạo thành hình chữ nhật. 

• Akela hoặc một Trưởng sẽ nói vài lời mở đầu với Phụ Huynh và các em Sói : 
„Hôm nay là buổi Lễ Nhập Bầy cho các em Sói đã được (Quý Trưởng) đề nghị. Tham dự buổi 
Nghi Thức Nhập Bầy hôm nay là các em Sói đã nhập Bầy, các Trưởng và đương nhiên các em 
Soi sẽ được nhập Bầy hôm nay.    
Nhập Bầy có nghĩa là « tuyên hửa theo NGÀNH Ấu », có nghĩa là các em chính thức trở 
thành những Sói con hoặc là những Ấu Sinh của phòng trào HĐVN. Nhưng nhập Bầy không 
có nghĩa là « tuyên hứa thật sự », vì một Ấu sinh mới là một HĐS dự bị. Thời gian làm một Ấu 
Sinh là thời gian chuẩn bị cho em ấy trở thành một HĐS chính thức. Trong thời gian Ấu Sinh 
các em sẽ được làm quen và hướng dẫn theo cách sống của một HĐS, để chuẩn bị cho các em 
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đủ hành trang lên Thiếu Đoàn. Khi lên Thiếu Đoàn các em sẽ được tuyên hứa thật sự và sẽ 
thành một HĐS chính thức. 
Vừa rồi các em đã thông qua được cuộc khảo sát của các Trưởng và được sự chấp thuận cho 
nhập Bầy của các Trưởng. Nhưng các em ơi, các em có được sự chấp thuận của bố, mẹ chưa? 
– Khi nào các em nghe các Trưởng gọi tên, thì em hãy bước đến xin phép bố, mẹ cho em nhập 
vào Bầy Sói con. Sau đó các em hãy đến đứng đối diện với các Trưởng.“ 

 
• Một Trưởng sẽ gọi tên từng em lên xin phép bố mẹ cho được nhập Bầy. Sau đó Trưởng mời em 

đến đứng trước mặt Akêla. 
• Akêla sẽ hỏi từng em một : 

- Em đã được chấp thuận cho nhập Bầy chưa? 
• Sói giò non trả lời :  

- Thưa Akêla, rồi. 
• Akêla mời từng em đặt tay trái lên Gậy Biểu Tượng (Gậy có hình Đầu Sói), tay phải chào và đọc 

Luật Rừng và Lời Hứa của Sói con. 
• Akêla nhận lời các em xong, gài huy hiệu đầu Sói lên áo cho các em. 
• Sau khi tất cả các em được cho nhập Bầy, Akêla, Trưởng và Phụ Huynh sẽ bước ra khỏi vòng chữ 

nhật. 
• Bầy Sói (các em mới vừa được nhập Bầy và các em đã nhập Bầy rồi) chuẩn bị làm Tiếng Rống 

Lớn. 
• Sau Tiếng Rống Lớn, lễ nhập Bầy kết thúc. 

 
 
 
 

Soạn từ các tài liệu của Hướng Đạo Việt Nam và Hướng Đạo Đức. 
HĐVN Liên Đoàn Hoa Lư Hamburg. tháng 5, 2007 

Lê Títi 
 
 
 
  
 

 
 
 
 


