
Lời Hứa và Luật Hướng Đạo Việt Nam 
 
 
Lời Hứa Hướng Đạo Việt Nam 
 
Tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức 
- Làm bổn phận với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc, và quốc gia tôi 
- Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào 
- Tuân theo luật Hướng đạo 
 
Luật Hướng Đạo Việt Nam 
(Hướng Đạo Sinh = HĐS) 

1- HĐS trọng danh dự - (HĐS trọng danh dự, ai cũng có thể tin lời nói của HĐS) 
2- HĐS trung thành - (HĐS trung thành với tổ quốc và tôn trọng các cộng sự viên) 
3- HĐS giúp ích - (HĐS giúp ích mọi người bất cứ lúc nào và vô vị lợi) 
4- HĐS thân thiện - (HĐS là bạn của mọi người và coi các HĐS khác như anh chị em ruột thịt) 
5- HĐS lễ độ - (HĐS lễ độ và liêm khiết) 
6- HĐS tôn trọng thiên nhiên - (HĐS thương yêu các sinh vật) 
7- HĐS vâng lời - (HĐS vâng lời cha mẹ và Trưởng mà không biện bác) 
8- HĐS vui tươi - (HĐS gặp khó khăn vẫn vui tươi) 
9- HĐS cần kiệm - (HĐS cần kiệm của mình và của người) 
10- HĐS trọng sạch - (HĐS trong sạch từ tư tưởng, lời nói, đến việc làm) 

Châm ngôn Hướng Đạo (HĐ): Sắp Sẵn 
 
Châm ngôn chung cho HĐ là Sắp Sẵn, được dịch từ “Be Prepared” (BP), hãy chuẩn bị hay sắp xếp sẵn 
sàng (để vào đời). 
 
*: “Be Prepared,  the meaning of the motto is that a scout must prepare himself by previous thinking out 
and practicing how to act on any accident or emergency so that he is never taken by surprise.”  
– Baden Powell. 
 
Châm ngôn này là của ngành Thiếu và ngành Thiếu là ngành căn bản của phong trào nên vẫn được coi là 
châm ngôn chính thức của HĐ. 
 
Châm ngôn ngành Ấu: Gắng Sức - (Try my best) 
Châm ngôn ngành Thiếu: Sắp Sẵn - (Be Prepared) 
Châm ngôn ngành Thanh: Khai phá - (Discover) 
Châm ngôn ngành Tráng: Giúp ích - (Service) 
 
Mỗi ngày làm một việc thiện - (Do a good turn daily) 
 
 
(Liên Đoàn Ra Khơi – www.rakhoi.org) 


