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Phong trào Hướng Ðạo thế giới được chính thức thành lập vào tháng 8 năm 1908 

bởi Huân Tước Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, người Anh. 

Baden-Powell (HÐS thế giới gọi âu yếm là BP) sinh ngày 22 tháng 2 năm 1857 

tại London, Anh Quốc. Thân phụ là một vị Mục Sư, thân mẫu là con gái của một 

Thủy Sư Ðô Ðốc hải quân. Dù mồ côi cha từ thuở nhỏ, nhưng nhờ sự giáo dục 

của người mẹ can đảm, nghị lực, cương quyết và yêu thương, BP tốt nghiệp bậc 

trung học, gia nhập trường sĩ quan võ bị Hoàng Gia Anh năm 19 tuổi. BP là một 

sĩ quan kỵ binh, chiến đấu ở Ấn Ðộ, Ai Cập và Phi Châu... 

Phần lớn thời gian binh nghiệp của BP ở tại Nam Phi. Khi ở thành Mafeking bị 

bộ lạc người Boers bao vây, BP đã thành công trong việc nhờ các thiếu niên Phi 

Châu giúp đỡ tải thương, truyền tin, vận chuyển lương thực thay thế các binh sĩ 

trực tiếp chiến đấu. Tinh thần hăng say, thích năng động, lòng dũng cảm và nhiệt 

thành của các em đã hoàn toàn chinh phục tâm hồn BP. 

Từ Phi Châu về Anh Quốc, BP đã phải nhìn thấy cảnh sa đọa, lối sống băng hoại 

của thanh thiếu niên tại Anh Quốc làm cho BP đặt vấn đề. Ông quyết định giải 

ngũ và hiến dâng phần đời còn lại cho tuổi trẻ. Khi áp dụng khả năng tháo vát, 

cách sống ngoài trời và những kiến thức trong thời gian sống ở Phi Châu với Thiếu 

đoàn Hướng Ðạo đầu tiên tại đảo Brownsea vào mùa hè năm 1907, BP liền ấn bản 

cuốn sách Scouting For Boys (Hướng Ðạo Cho Trẻ Em) vào tháng 1 năm 1908, 

chính thức khởi xướng phong trào Hướng Ðạo. Phong trào Hướng Ðạo lấy thiên 

nhiên và phương pháp hàng đội làm phương thế huấn luyện và sinh hoạt. Lời hứa. 

luật Hướng Ðạo (chính BP đặt ra) là kim chỉ nam cho mỗi Hướng Ðạo sinh theo 

đó mà rèn luyện tính khí cho mình. Với BP, trên thế gian này có hai tác phẩm vĩ 

đại nhất là Kinh Thánh và Thiên Nhiên, vì thế tôn giáo và môi trường thiên nhiên 

là nền tảng sinh hoạt cho Hướng Ðạo sinh trên toàn thế giới. 

Phong trào Hướng Ðạo không phân biệt giai cấp, tôn giáo, màu da. BP mong 

muốn được nhìn thấy tất cả thanh thiếu niên sống cuộc sống vui tươi, lành mạnh, 

can đảm, nghị lực, yêu thương và nhất là có lý tưởng. 

Trong lần cắm trại Hướng Ðạo đầu tiên vào mùa hè năm 1907 trên đảo Brownsea, 

với 20 em Thiếu sinh, BP chia ra làm 4 Ðội và áp dụng phương pháp huấn luyện 



không khác gì chúng ta ngày nay, có kỹ thuật hướng đạo, trò chơi, lửa trại... 

phương pháp hàng đội cũng được áp dụng trong lúc này. 

Trong việc huấn luyện, BP theo phương pháp ba bước (three-stage procedure). 

Mỗi đêm bên ngọn lửa, BP kể một câu chuyện phiêu lưu về đời ông, những kỹ 

thuật chuyên môn đã giúp ông. Sáng hôm sau BP dạy cho các em những chuyên 

môn đó, đến buổi chiều ông tạo ra vài trường hợp mà các em sẽ phải áp dụng 

những chuyên môn vừa học được. BP luôn tạo cho các em thi đua thật hào hứng. 

Nếu ở vào thời này, ắt hẳn BP cũng sẽ chỉ cho các em thêm về sự hữu dụng của 

khoa học tân thời. 

Hiện nay phong trào Hướng Ðạo hiện diện trên 150 quốc gia tự do trên toàn thế 

giới, cứ mỗi 4 năm có trại họp bạn thế giới (Jamboree) một lần. 

BP mất vào sáng ngày 8 tháng 1 năm 1941, thọ 83 tuổi. Ông được an táng tại mũi 

Kenya, Phi Châu, giữa khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên; đây cũng là ước 

nguyện của ông lúc còn sống. BP là vị thủ lãnh (không kế vị) của phong trào 

Hướng Ðạo Thế Giới, người đã hiến dâng gần nửa cuộc đời cho tuổi trẻ. Ông sẽ 

đi vào lòng người mãi mãi, không chỉ ở riêng Anh Quốc mà ở khắp nơi trên thế 

giới chúng ta. 

 


