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Lời Hứa HÐVN/Scout Oath 
Tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức: 

1. Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh,  

tổ quốc và quốc gia tôi. 

2. Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào. 

3. Tuân theo Luật Hướng Ðạo. 
 

Luật HÐVN/Scout Laws 
1. HÐS trọng danh dự. 

2. HÐS trung tín. 

3. HÐS giúp ích. 

4. HÐS là bạn của mọi người. 

5. HÐS lễ độ và hào hiệp. 

6. HÐS tôn trọng thiên nhiên. 

7. HÐS trọng kỷ luật. 

8. HÐS vui tươi. 

9. HÐS cần kiệm và liêm khiết. 

10. HÐS trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm. 
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Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa 

Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi. 

Đồng 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 

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 nghìn năm giòng giống Lạc Hồng! 
 

Nguồn Thật  
Anh em chúng ta chung một đường lên 

Chung một đường lên đến nơi nguồn thật 

Nguồn thật là đây sức sống vô biên. 

Sống vô biên là sống cùng tạo vật. 
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Hướng Đạo Việt Nam 
Nâng cao lá cờ Hướng Đạo nhuộm oai hùng sáng ngời 

Ta cùng đi cùng xây đời mới 

Vui tươi hát ca đi trên con đường lạ 

Chúng ta nguyện thẳng tiến xông pha 

Anh em ơi! Rèn cánh tay sẵn sàng 

Anh em ơi! Rèn trái tim vững vàng 

Tiếng kêu gọi xin ai chớ quên 

Anh em ơi! Kìa nước non đang chờ 

Anh em ơi! Đại nghĩa luôn tôn thờ 

Chúng ta nguyện kiên tâm tiến lên 

Hướng Đạo Việt Nam: đuốc thiêng soi đường 

Hướng Đạo Việt Nam: khó khăn coi thường 

Luôn luôn ta bền gan, rèn tâm hồn trong sáng 

Dâng cho nước non nhà, 

Muôn đời điểm tô cho xã hội 

Rạng ngời chúng ta một lời 
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Nào Về Đây 
Nào về đây ta họp đoàn cùng nhau 

Cuộc đời vui thú có lúc này thảnh thơi 

Anh với tôi ta cùng sống vui trọn ngày 

Rồi mai này chúng ta lại gặp nhau. 

Rồi mai này chúng ta lại gặp nhau. 
 

Vòng Tròn 
Vòng tròn có một cái tâm, 

Cái tâm ở giữa vòng tròn. 

Ði sao cho đều cho khéo, 

Ðể (Cho) vòng tròn đừng méo đừng vuông. 
 

Hò Dô Ta 
Anh em (Dô Ta) 

Hăng hái hò reo (Dô Ta) 

Vượt sông vượt núi (Dô Ta) 

Vượt bao nhiêu đèo (Dô Tà, Dô Tà là hò Dô Ta, Dô Ta) 

Đèo cao (Dô Ta) 

Thì mặc đèo cao (Dô Ta) 

Nhưng lòng yêu nước (Dô Ta) 

Còn cao hơn đèo (Dô Tà, Dô Tà là hò Dô Ta, Dô Ta) 
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Nhảy Lửa  

Anh em ta, mau cố chất cây khô vào đây đốt chung. 

Ðêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng. 

Giang tay nhau, đứng vòng quanh lửa hồng. 

Trông khói xanh gió đưa bốc cao. 

Cùng cầm tay hát vang lừng, ta chúc  

lửa thêm sáng tươi xua tan bóng đêm. 

Anh em ta đùa vui ca hát. 

Hát cho đời vui vui thật vui. 
 

Gọi Lửa 
Ta đốt to cho bừng lên sang. 

Đốt to cho bừng lên sáng, 

Đốt to cho bừng lên sáng…sáng lên. 

Mau các anh em cùng nhau tới. 

Chóng nhanh các đoàn sinh nhé.  

Các anh đang chờ chúng ta ngoài kia.  
 

Tàn Lửa 
Đêm đã dần dần buông xuống 

Chúng ta ngồi quây quần lửa hồng soi sáng. 

Đêm đã dần dần buông xuống 

Chúng ta ngồi quay quần lửa hồng soi lòng. 
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Anh Em Ta Về 
Anh em ta về cùng nhau ta xum họp này,12345 

Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này 

Năm - bốn - ba - hai - một 

Một - đều chân bước nhé! 

Hai - quay nhìn nhau đi! 

Ba - cầm tay chắc nhé 

Không muốn ai chia lìa! 

Bốn - nhớ rằng: chúng ta bốn bể anh em một nhà! 

Năm - nhớ mãi tình này trong câu ca 
 

Ta Ca Hát (Tang Tang Tang Tính) 
Tang tang tang tình tang tính (2x) 

Ta ca ta hát vang lên 

Hát lên cho đời tươi thắm 

Hát lên cho quên nhọc nhằn 

Cùng nhau ta ca hát lên 

Cho át tiếng chim trong rừng 

Cho tiếng suối reo phải ngừng 

Cho rừng xanh đón chờ ta, la la la … 
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Càng Đông Càng Vui 
Càng đông chúng ta càng vui nhiều 

Càng đông lại được thú nhiều 

Càng đông chúng ta càng vui nhiều 

Càng đông lại mạnh nhiều 

Nhiều đi họp được biết nhiều 

Nhiều đi trại được thú nhiều 

Nhiều đi được lợi nhiều. 

 

The more we get together, together, together 

The more we get together, the happier we'll be. 

For your friends are my friends 

And my friends are your friends 

Oh, the more we get together, 

the happier we'll be! 

 

Cùng Quây Quần  
Cùng quây quần ta vui vui vui 

Ta hát với nhau chơi chơi chơi 

Rồi lên tiếng reo cười cười cười 

Làm vui thú bao người người người. 

 



8   

 

Hát To Hát Nhỏ 
Ta hát to hát nhỏ, nhỏ, nhỏ.  

Rồi ta ngồi kể chuyện cho nhau nghe 
Ô Ố Ô Ồ, Ô Ố Ô Ồ  
Ta vui ca hát, hát cho vui đời ta. 
 

Nghi Thức Cơm 
Trước mâm cơm canh giờ này. 

Cùng nhau chấp tay. 

Bát cơm tuy vơi mà đầy. 

Khổ cực đắng cay. 

Ăn trái xin nhớ người vun. 

Uống nước xin nhớ về nguồn. 

Bát cơm tuy vơi mà đầy,  

khổ cực đắng cay. 
 

Giờ Ăn Đến Rồi 
Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi 

Mời anh xơi, mời chị xơi 

Giơ chén lên cho cao này 

Giơ chén lên cho cao này 

Ta cùng ăn, ta cùng ăn 
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Gặp Nhau Đây 
Gặp nhau đây rồi chia tay 

Ngày dài như đã vụt qua trong phút giây 

Niềm hăng say còn chưa phai 

Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy 

Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy 
 

Lúc Thú Vui Này 
Lúc thú vui này  

Lòng còn quyến luyến anh em chúng mình. 

Lúc thú vui này  

Lòng càng những muốn anh em thấu tình. 

ĐK: Rời tay nhau chớ lâu nhé!  

Tình anh em chớ quên nhé! 

Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hóa ra gần. 
 

Giây Phút Chia Ly 
Rời tay giây chia ly, bạn ơi vui lên đi, bạn hỡi … vui đi 

Gian khó ta không nề, ghi nhớ nhau muôn đời,  

từ đây …cách xa. 

Farewell, good friends; Farewell, good friends; 
Farewell; Farewell; Till we meet again; Till we meet 
again. Farewell, Farewell. 
Au revois mes amis, Au revois mes amis; Au revoir, 
Au revoir; Nous nous reverrons; Nous nous reverrons; 
Au revois; Au revois. 
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Bốn phương trời 
Bốn phương trời ta về đây chung vui 

Không phân chia giọng nói tiếng cười 

Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái 

Trao cho nhau những gì thiết tha 
 

Một Cây Số 
Một cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không? 

Một cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy. 1! 2! 

Hai cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không? 

Hai cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy. 1! 2!  

 

Ba cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không? 

Ba cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy. 1! 2! 

 

v…v. 9! 10! 
 

Vui Là Vui Là Vui 
Vui là vui là vui chúng mình vui nhiều. 

Vui là vui là vui chúng mình vui quá. 

Vui là vui là vui chúng mình vui nhiều. 

Vui là vui là vui chúng mình quá vui. 
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Take Me Out to the Scout Camp 
Tune: "Take Me Out to the Ballpark" 

Take me out to the scout camp, 

Take me out with my Troop, 

Buy me some goodies and leathercrafts, 

I don't care if I ever get back, 

For it's swim, shoot, climb with the camp staff 

If they're not trained it's a shame 

For it's 1, 2, 3 miles you hike at the old scout camp 
 

Worms And Spiders 
(Tune: "Frere Jacques") 

Worms and spiders; worms and spiders; 

Creep and crawl; creep and crawl. 

Keep 'em in my pockets; keep 'em in my pockets. 

(Spoken)OOOPS!!! 

Squashed them all; squashed them all! 
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Ging gang gooli 
Ging gang gooli, gooli, gooli, watcha 

Ging, gang, goo, Ging, gang, goo, 

Ging gang gooli, gooli, gooli, watcha 

Ging, gang, goo, Ging, gang, goo 

Hey-la, hey-la shey-la 

Hey-la shey-la, hey-la ho-o-ooo. 

Hey-la, hey-la shey-la 

Hey-la shey-la, hey-la ho. 

Shalli-walli, Shalli-walli, 

Shalli-walli, Shalli-walli, 

Oompa, oompa, oompa, oompa 
 

Sneakers 
(Tune: "Auld Lang Syne") 

Should old worn sneakers be thrown out; 

Or stink upon a shelf? 

Should holey, moldy, gym socks walk 

To the washer by themselves? 

My smelly shoes, so torn and rank; 

How comf'table to me! 

My gym socks match them perfectly; 

Let's my piggies wiggle free! 
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Hay Quá 
Hay quá, hay quá là hay, 

xin thưởng một tràng pháo tay. 

Hay quá, hay quá là hay, 

xin thưởng cho một nụ cười ha-ha-ha ho-ho-ho hee-hee- 
 

Hay Là Hay Quá 
Hay là hay quá, hay là hay ghê, 

Hay không chỗ nào chê hết. 

Hay là hay quá, hay là hay ghê, 

Hay không chê chỗ nào.  
 

Hoan hô 
Hoan hô hoan hô chúng ta cùng ca 

À, A, Á! Chúng tôi phục anh rất nhiều rồi 

À, A, Á! Chúng tôi phục anh rất nhiều! 
 

Hoan hô anh này một cái 
Hoan hô anh này một cái, hoan hô anh này. 

Nào chúng mình hoan hô, nào chúng mình hoan hô. 

Nào ta hoan hô.  

 



14   

 

Đường Đi Không Khó 
Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, 

Nhưng khó vì lòng người ngại núi e song. 

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, 

Nhưng khó vì lòng người ngại núi e song. 

Anh em ta ơi! đường dài đường dài còn nhiều trở ngại, 

còn nhiều gian khó. 

Kiên gan, kiên gan. Anh em ta ơi!  

Cố tâm vượt qua. 
 

Nào Ai Bước Lẹ 
Nào ai bước nhẹ bước mau lẹ, 

mà một khi bước mau sẽ tiến đều. 

Còn ai bước mạnh sẽ mau mệt. 

Ấy muốn bước ra sao tùy người 

La la la la la la, La la la la la la, 

La la la la la la, La la la la la la. 

Chi va piano, va sano; chi va sano, va lontano. 
Chi va forte, va morte, et viva la liberta. 
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Scouting Spirit Song  
(Tune: Joy In My Heart) 

I've got that Scouting spirit, 

Up in my head, 

Up in my head, 

Up in my head. 

I've got that Scouting spirit, 

Up in my head, 

Up in my head to stay. 

I've got that Scouting spirit, 

Deep in my heart 

(continue as in first verse) 

I've got that Scouting spirit, 

Down in my feet. 

I've got that Scouting spirit, 

All over me. 

I've got that Scouting spirit, 

Up in my head, 

Deep in my heart, 

Down in my feet. 

I've got that Scouting spirit, 

All over me, 

All over me to stay. 
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Về Với Mẹ Cha 
Từ Nam Quan Cà Mâu, từ non cao rừng sâu gặp nhau do 

non nước xây cầu. 

Người thanh niên Việt Nam quay về với xóm làng, tiếng 

reo vui rộn trong lòng. 

Cùng đi lay Trường Sơn, cùng đi xoay Hoành Sơn 

Cùng đi biến rừng hoang ra lúa thơm 

Vượt khơi ra đảo xa lướt ngàn núi sông nhà, ta đắp bồi 

cho mẹ cha. 

 

Nhìn non sông tả tơi, tình quê hương đầy vơi 

Người thanh niên Việt Nam ngậm ngùi 

Chờ chi không vùng lên, thiết tha với dân lành cứ co ro 

ngồi sao đành. 

 

Cùng đi lay Trường Sơn, cùng đi xoay Hoành Sơn 

Cùng đi biến rừng hoang ra lúa thơm 

Vượt khơi ra đảo xa lướt ngàn núi sông nhà, ta đắp bồi 

cho mẹ cha, ta đắp bồi cho mẹ cha. 
 

Vui Họp Đoàn 
Vui họp đoàn cùng nhau chung sức kết đoàn 

Ta vui hát vui hát câu ca họp đoàn 

Vui họp đoàn cùng nhau chung sức kết đoàn  

Cùng đồng tâm đắp xây ngày mai. 
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Cái Nhà 
Cái nhà là nhà của ta 

Công khó ông cha lập ra 

Cháu con hãy gìn giữ lấy 

Muôn năm nhớ nước non nhà 

 

Thi Đua 
Đoàn Sinh thi đua ra sức 

Vui đùa cùng nhau đều bước  

Nào ta thi đua hăng hái  

Chúng ta thách nhau tưng bừng 

Anh gút dây lẹ tay thì tôi căng lều có chậm nào 

Anh bó băng thật tài thì tôi xem nhạc biết đàn 

Anh sắp thi chuyên môn thì tôi tập tành đánh morse 

Anh sắp qua hạng nhì thì tôi sắp rời tân sinh. 

 

Vui Ca Lên Nào 
Vui ca lên nào. Vui ca lên nào 

Vui ca lên chúng ta cùng ca 

Ca nào ca nào ta hát cho to và hay 

Ca nào ca nào ta hát cho to và hay 

Vui ca lên nào vui ca lên nào 

Vui ca lên đời ta sung sướng. 
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Zùm Măm Bô 
Zùm măm bô a la lá măm bô 

Zùm măm bô a la lá măm bô 

Zùm bà la lá lá zùm 

Zùm bà la lá lá zùm 

Zùm bá zùm 

I  A  I  Ồ 

Zùm bà là zum 

Zùm bà là zum. 

 

Mừng Ngày Gặp Nhau 
Mừng ngày gặp nhau, chúng ta cùng nắm tay nhau 

Nắm nắm tay nhau, kết tình thân ái từ đây 

Kết tình thân ái từ đây 

Từ đây chúng mình đắp xây, đắp xây con đường yêu 

nước  

Anh em chúng mình đi trước, mừng ngày gặp nhau. 
 

Gồ Ghê 

Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê. Khen anh Hai một cái bà con ơi!  

Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê. Hãy vỗ tay khen anh Hai một 

CHẦU. 

Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê. Khen anh Hai một cái bà con ơi!  

Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê. Hãy vỗ tay khen anh Hai một 

CHẦU. 
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Nhà Việt Nam 
Nhà Việt Nam, Nam Bắc Trung sáng trưng Á Đông  

Bốn ngàn năm đó văn hóa xây đắp bao kỳ công  

Người Việt Nam cường quất bao anh hùng,  

Nghìn năm xứng danh dưới trời Á Đông  

 

Ai ơi đừng phân chia Nam Bắc Trung,  

Một nhà Việt Nam.  

Nam Bắc Trung chung giòng  

Dân con Việt Nam hằng mong  

Bền tâm cố xây nhà Việt Nam  

 

Nam Quan cho đến Cà Mau,  

Là nhà Việt Nam non nước tươi một màu,  

Yên vui anh trước em sau  

Đừng có xa nhau mà lòng tan nát đau  

 

Khăng khăng thề tay nắm tay  

Cùng khao khát say ánh vinh quang sáng soi ngợp trời  

Nhà Việt từ đây  

Trung Nam Bắc cùng một lòng mừng vui. 
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Giữ Chặt Mối Dây 
Chúng ta hôm nay hiệp vầy, cùng nhau nắm tay 

Nét thương yêu nhau tỏ bày, giữ chặt mối dây 

Sông núi không ngăn tình thương 

Mưa gió không lay can trường 

Chúng ta hôm nay hiệp vầy, giữ chặt mối dây 

Dẫu khi xa xôi đường dài, lòng ta chớ phai 

Sớm khuya không quên giờ này, giữ chặt mối dây 

Tâm trí ta luôn cùng nhau, thanh khí ta nên tương cầu 

Chúng ta hôm nay hiệp vầy, giữ chặt mối dây. 

 

Cùng Nhảy Múa 
Cùng nhảy múa chung quanh vòng,  

cùng nhảy múa cùng vui.  

Cùng nhảy múa chung quanh vòng,  

vui cùng vui múa đều.  

Nắm tay nhau, đứng bên nhau, vui cùng vui múa ca. 

Đứng bên nhau, hát vang lên, ta cùng nhau múa đều. 
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** INSTRUCTION: HOW TO PRINT PAMPHLET USING MS Word 2010 *** 

 

All of these pages will fit onto six 8.5”x11” pages.  We will fit four pages on three sheets of 

paper by printing back-to-back. 

 

1) Printing the 1
st
 sheet 

a. Front Side - Print | Pages 0, 2, 4, 6 | 4 Pages per Sheet 

b. Flip the print around and feed it back into the printer 

c. Back Side - Print | Pages 3, 1, 7, 5 | 4 Pages per Sheet 

2) Printing the 2
nd

 sheet 

a. Front Side - Print | Pages 8, 10, 12, 14 | 4 Pages per Sheet 

b. Flip the print around and feed it back into the printer 

c. Back Side - Print | Pages 11, 9, 15, 13 | 4 Pages per Sheet 

3) Printing the 3
rd

 sheet 

a. Front Side - Print | Pages 16, 18, 20 | 4 Pages per Sheet 

b. Flip the print around and feed it back into the printer 

c. Back Side - Print | Pages 19, 17 | 4 Pages per Sheet 

4) Now, each sheet will have 8 pages total – 4 pages on one side, 4 other pages on the other 

side.  Cut each sheet into 4.   

5) Sort and bind … and sing 
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