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Tổng Quát về Chương Trình 
 Huy Hiệu Tôn Giáo  

(Religious Emblem)(1)HĐHK 
Hình Huy Hiệu Tôn Giáo cho các em 
Nút dẹt mầu bạc trên nền tím 

 
Nhiều người Mỹ thuờng nói Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America - BSA) và Hội Nữ 
Hướng Đạo Hoa Kỳ (Girl Scouts of the USA – GSUSA)(2) là những tổ chức “hữu thần” (Religious 
Organization) qua việc Lời Thề hay Lời Hứa HĐ. BSA có điều “Làm bổn phận đối với Thương Đế” 
(To do my duty to God) và GSUSA có điều “Phục vụ Thượng Đế” (To serve God*).  
Nói hai hội Hướng Đạo Hoa Kỳ (HĐHK) là các tổ chức “hữu thần” (có tôn giáo, hay tín ngưỡng tâm 
linh) cũng không sai vì HĐHK yêu cầu các thành viên đồng ý với Lời Thề và Luật HĐ, có nghĩa gián 
tiếp một thành viên phải có một tôn giáo hay tín ngưỡng tâm linh. 

Ngoài chương trình huấn luyện cho các em HĐ theo chương trình của hội, HĐHK còn hợp tác chặt 
chẽ với các tôn giáo qua chương trình Huy Hiệu Tôn Giáo (Religious Emblem). Đa số các tôn giáo 
đều có Ủy Ban Tôn Giáo cấp quốc gia(3) và các ủy ban này thành lập các chương trình huấn luyện 
Huy Hiệu Tôn Giáo riêng cho các em HĐ thuộc tôn giáo của mình. Tùy mỗi ủy ban tôn giáo, việc lập 
chương trình, hướng dẫn (dậy), và trao thưởng khi hoàn tất là do mỗi ủy ban quyết định.  

Chương trình Huy Hiệu Tôn Giáo 

- Là chương trình tự nguyện, các em không bắt buộc phải học nhưng cả hội nam và hội nữ HĐHK 
khuyến khích các em học hỏi thêm và loan báo rộng rải đến cha mẹ các em để giúp phương tiện 
cho các em theo học như phí tổn, thời gian và đưa rước, vv… 

- Là chương trình có tính cách bổ túc về tôn giáo nhưng không thay thế chương trình chính thức 
của các tôn giáo. 

- Là chương trình hợp tác giữa tôn giáo và HĐ nên cũng có thể nói chương trình này cũng là 
chương trình tôn giáo của Hội Nam và Hội Nữ HĐHK.  

- Tùy tôn giáo, chương trình có thể có nhiều khóa học khác biệt dựa theo lứa tuổi hoặc dựa theo 
chương trình Ấu, Thiếu hay Thanh hoặc cho các em hội nam hay hội nữ. Sau khi các em theo học 
và hoàn tất, các em sẽ nhận giấy chứng nhận và một phần thưởng (award) của khóa học gắn trên 
áo HĐ, thông thường qua hình thức huy chương (medal) hay “pin” do ủy ban tôn giáo trao 
thưởng. 

Riêng Hội Nam HĐHK phát hành một loại “Huy Hiệu Tôn Giáo” chung dành cho các em (youth 
religious award)(3) không phân biệt cho tôn giáo nào hay khóa riêng nào bằng vải. Huy hiệu này thay 
thế các huy chương (medal) hay “pin” bằng kim loại để may trên áo cho tiện việc sinh hoạt, an toàn 
và dễ dàng. Có nhiều khóa khác nhau nên một em có thể học và nhận nhiều huy chương hay “pin” 
khác nhau của tôn giáo mình. Trong trường hợp này, “huy hiệu tôn giáo cho các em” chỉ được may 
trên áo một chiếc nhưng được phép gắn thêm các pin nhỏ khoảng bằng đầu đũa với Huy Hiệu Ấu 
(Cub Scouts Logo), Huy Hiệu Thiếu (Boy Scouts Logo) hay huy hiệu Thanh (Venturing Logo) lên 
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trên huy hiệu tôn giáo bằng vải của hội, tùy theo khóa các em hoàn tất khi các em đang ở trong lứa 
tuổi hay chương trình Ấu, Thiếu hay Thanh.  

Theo chính sách về đồng phục của Hội Nam HĐHK, hầu hết các đẳng hiệu (rank), chuyên hiệu 
(merit Badge) và huy hiệu tưởng thưởng (award) không được mang trên áo HĐ khi các em từ Ấu lên 
Thiếu, rồi lên Thanh và ngay cả khi trở thành người lớn phục vụ hay trưởng đơn vị ghi danh với hội. 
Chỉ riêng Huy Hiệu Tôn Giáo các em nhận được là một trong ba huy hiệu (Tôn Giáo, Mũi Tên Ánh 
Sáng và Đại Bàng - Religious, Arrow of Light và Eagle) được tiếp tục mang may trên áo HĐ của hội 
nam hay có thể nói được mang trên áo HĐ “trọn đời”. Một em gái khi còn nhỏ thuộc Hội Nữ đạt 
được một trong những “pin” hay “medal” tôn giáo, khi lớn lên và ghi danh với Hội Nam được quyền 
thay thế và may “huy hiệu tôn giáo” của em trên áo trên áo HĐ của hội nam. 

Ngày Chủ Nhật Hướng Đạo (Scout Sunday) 

Dù không liên quan đến trực tiếp về “Hiệu Tôn Giáo” nhưng xin chia sẻ một chút về Ngày Chủ Nhật 
Hướng Đạo 

Hằng năm Hội Nam HĐHK định ngày Chủ Nhật gần nhất và trước ngày ngày 8 tháng 2 (là ngày sinh 
nhật của hội) và gọi là Ngày Chủ Nhật Hướng Đạo (Scouts Sunday). Ngày Chủ Nhật Hướng Đạo 
không phải là ngày riêng của các nhà thờ bên Thiên Chúa Giáo mà cho tất cả các tôn giáo. Ở San 
Jose tôi biết có Chùa của người gốc Nhật (có đoàn HĐ) hằng năm đều tổ chức Ngày Chủ Nhật 
Hướng Đạo. Thông thường các nhà thờ Công Giáo hiện đang bảo trợ cho các đơn vị HĐ sẽ dâng 
Thánh Lễ đặc biệt để cầu nguyện cho phong trào, cho tất cả các em và mọi người đã và đang đóng 
góp cho phong trào HĐ. Tất cả thành viên hội nam và hội nữ đều được mời gọi mặc đồng phục HĐ 
tham dự Thánh Lễ. 

Trần Văn Long 

Ngày 6 tháng 1 năm 2017 
(viết lại) 

hd.langhue.org 
Ghi chú:  
(1) Chữ “Religious Emblem” đáng lý phải dịch thành Biểu hiệu hay Biểu tượng Tôn Giáo, nhưng nghĩa không 

được đúng cho lắm, nên dịch là Huy Hiệu Tôn giáo cho khéo hơn.  
(2) Tại Hoa Kỳ có hai hội Hướng Đạo riêng biệt và độc lập, Hội Nam (BSA) và hội Nữ (GSUSA).   
(3) Ủy ban Tôn Giáo Quốc Gia về HĐ như  

Ủy Ban Phật Giáo Quốc Gia về Hướng Đạo (National Buddhist Committee on Scouting); 
http://bcascouting.org/.  
Ủy Ban Công Giáo Quốc Gia về Hướng Đạo (National Catholic Commmitee on Scouting); http://www.nccs-
bsa.org/,  
vv… và có thể có thêm các ủy ban cấp địa phương để phục vụ cho dễ dàng, ví dụ như Ủy Ban  Công Giáo về 
Hướng Đạo, Địa Phận San Jose (Catholic Committee on Scouting, San Jose Diocese); 
http://www.dsj.org/youth/programs/catholic-scouting/ 
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