
                            HỘI ÐỒNG RỪNG  
             Trách nhiệm  một Trưởng hướng dẫn, là phải theo sát sự phát triển và nguyện vọng của 
cá nhân trong Ðơn vị. Ðừng bao giờ để Trưởng/Tráng xin chúng ta nhập rừng, mà phải nhớ rằng : 
Trưởng/Tráng đó, đã đến lúc chúng ta cần phải giới thiệu vào rừng.   
 (Nhập rừng là 1 trò chơi KÍN của tinh thần HÐVN dựa theo HÐ Anh và HĐ Pháp). 

             A . MỤC ÐÍCH 
             Mặc dầu nhập rừng cũng là một trò chơi, nhưng là trò chơi của người đã trưởng thành. 
Một dịp để gợi lại những ưu khuyết điểm mà mọi người nhìn thấy được về Trưởng/Tráng sinh đó, 
đồng thời đưa ra một hướng đi mới bằng cách đặt cho Trưởng/ Tráng sinh đó một tên, gọi là tên 
Rừng.  
             Tên rừng cûa một người HÐ, đưng về mặt tâm lý, rất quan trọng, nó së ảnh hưởng người 
đó suốt chuổi thời gian còn lại trong cuộc đời, Khi Cha mẹ đặt tên cho con, vì chưa biết con mình 
sẽ như thế nào, chÌ mong muốn sau nầy së theo như ý nghĩ cái tên mà mình đã đặt, còn ở đây, 
qua HÐR,  CSLâm đã biết hết những tính tình, cho nên khi đặt tên phải cân nhắc cho kỷ. Ðối với 
Phong trào HÐ trò chơi nào cũng đều mang tính giáo dục, và trách nhiệm nào cũng phải cố gắng 
hết sức để chu toàn, nhất là một người Trưởng trong Tinh thần HÐ VN. 

          B . NGUYÊN TẮC : 
                  1-   Cho các Trưởng / Tráng sinh . được sự đề nghị trực tiếp hay gián tiếp của Ðơn vị 
Trưởng người đó, (Vì chỉ có Ðơn vị Trưởng trực tiếp mới biết rõ cá tính, cũng như những vấn đề 
cần thiết cho cá nhân đó mà thôi). 
                  2.   Cách thức đặt tên: có 2 phần. 
                      - Phần đầu là tên của con thú, phần này Tr. giới thiệu đề nghị trước, sau đó 
HÐRừng xem lại để thống nhất đặt . (tránh trường hợp đặt tên các con thú, mà thông thường ít 
người thích, hay không muốn con thú đó làm biểu tượng cho mình như Chó, Rắn, Đười Ươi , 
Khỉ ....) ‘’nam’’ nên đặt những thú 4 chân, ‘’nữ’’ nên đặt những loài chim.  
                      - Phần thứ hai là cá tánh, (phải thận trọng Tr. giới thiệu phải trình bày với HÐRừng 
thật đầy đủ những Tính cần giữ cũng như những Tính ca6`n phải bỏ của đương sự, Qua đó 
HÐRừng sẽ thảo luận và đặt Tánh thích ứng. Phần này rất tế nhị, phải nhớ rằng, muốn cho thú 
này như thế nào, tiếp tục phát huy tính tốt sẳn có, hay ngược lại những tính xấu đã có.  
                      Lưu y’ : Không nên đặt một tên, mà người đó không thể chấp nhận được, (rất hiếm 
trường hợp đốt tên rừng để đặt lại tên khác). 
                 3.   Chúa Sơn Lâm : Là thú thâm niên nhất trong Hội Ðồng Rừng bửa đó. Thú đứng ra 
xin mở HÐRừng chưa hẳn là CSLâm của HÐRừng hôm đó. 
                 4.   Một HÐRừng tốt nhất là phải có 7 thú trở lên . 
 



                 5.   Lửa trong HÐRừng lúc nào cũng nhỏ, càng heo hắc càng tốt. 
                 6.   Khi thử thách, tránh gây thương tích, hay có những vấn đề đi ngược lại với tinh 
thần Tôn giáo, chính trị cũng như những vấn đề có tính cách riêng tư của người đó. (thử thách là 
một hành động gỉa tạo rất khôn khéo và đầy nghệ thuật, luôn luôn chú trọng và đặt nặng những 
vấn đề liên quan đến tên rừng mà người đó sắp sửa nhận). 
          a)  Tính gan dạ, kiên cường, khả năng linh hoat, tài tháo vát, phục thiện,...   
          b)  Khả năng của con thú mà người đó sắp sửa nhận, tướng đi, đứng, bay nhảy, tiếng hú, 
tiếng hát, tính tình,  (theo tinh thần của HÐRừng đã chọn). 
          c) Ðưa ra những đức tính không thích hợp, và những đức tính mà thú đó cần phải có để 
phù hợp với cuộc sống. (dựa trên tinh thần HÐạo). 
                 7.   Luôn luôn phải có thú cùng phái (nam, nữ) suốt trong thời gian từ khi đi bắt đến lúc 
vào trình diện CSLâm. 
                 8.  Luôn luôn giữ kín sinh hoạt của HÐRừng (mở HÐRừng mà bị tiết lộ ra ngoài, thì 
HÐRừng đó mất đi tính Rừng của Tinh Thần HÐ.VN. ngoài trừ những người đã nhập rừng). 
                 9.  Chọn CSLâm :Thú vào rừng thâm niên, đương nhiên là Chúa Sơn Lâm, nếu vì lý do 
nào đó, không đảm nhận, thì sẽ đến thú thâm niên kế,  
                10. CSL cũng là thú hướng dẫn HÐR phải làm như thế nào để đem lại những kỷ niệm 
đẹp, hữu ích, khó quên và cũng là thú tuyên bố cuối cùng sau khi HÐR đã thảo luận về mọi vấn 
đề sinh hoạt của HÐRừng.  

           C.  CHUẨN BỊ : 
           - Mời các thú phụ giúp. (Trưởng đề nghị mở HÐRừng  phải mời những Trưởng/Tráng nào 
mà mình biết đã vào rừng để cùng mở)  
           - Tìm vi trí, ngày, giờ thuận lợi để mở HÐRừng. (nên chọn nhừng nơi vắng vẻ và tổ chức 
vào ban đêm). 
           - Tim củi lửa để đốt trong thời gian mở HĐRừng . 
           -  Dụng cụ dập lừa (nước cát cây đập . . . 

             D.  THỰC HIỆN :   
                    Sau khi các thú ngồi quanh đống lữa nhỏ : 
          - Người mở HÐRừng tuyên bố lý do. 
          - Các thú tự giới thiệu: Tên thú, năm vào rừng, tại đâu) 
          - Chọn Chúa Sơn Lâm . 
          - CSL giới thiệu lại về mình và tuyên bố chính thức mở HÐR tối nay.  
          - Kể từ giờ phút này không còn gọi nhau là Trưởng nữa mà phải gọi nhau bằng tên thú. 
 
 



          - Đọc lại Luật Rừng,  giải thich. (phần này mỗi nơi có những câu khác nhau, tuy nhiên nội 
dung vẫn giống nhau, tùy theo CSL). 
          - Mời thú đề nghị giới thiệu người muốn nhập rừng . ( thú đề nghị phải nêu lên trước HĐR 
tất cả những gì mà minh thấy được về người mình giới thiệu , càng chi tiết càng tốt , từ chuyện 
Phong Trào, tánh tình , tác phong, gia cảnh ,xã hội.. đồng thời nêu luôn sự đề nghị tên và cá tính 
mình muốn). 
          - HÐR sẽ phải nghiên cứu và bổ sung ý kiến, cuối cùng là 1 sự biểu quyết của HĐR để 
chọn tên và tánh tình. 
          - Cứ thế tuần tự cho đến hết. 
          - Phân chia công việc  cho các thú : 
         a) Hầu CSL : Phụ với CSL giữ cửa HÐR, giúp thực hiện những gì mà CSL cần. 
         b)  Bắt thú :   Trước khi bắt phải hỏi : ‘’Thích trò chơi nhập rừng không’’, nếu đương sự trả 
lời không thì thôi, còn ‘’thích’’ thì ...... và  dẫn đi và giao cho Thú giữ cửa rừng.  
         c)  Giữ cửa rừng: Nhận và hướng dẫn  các nguyên tắc nhập rừng, (luật rừng, tánh nết và 
khả năng sinh tồn của một thú), xong bàn giao cho tråm 1 thử thách rồi trạm 2 trạm 3. (Các Tråm 
nhớ luôn luôn phải nhắc và giải thích lại Luật rừng và yêu cầu phải thuộc). 
         d)  Trạm 3 xong dẫn vào trình diện CSL. 
         e)  Chuá Sơn Lâm : Hỏi lại luật rừng , thử thách nhỏ (nếu có), mở khăn bịt mắt, giới thiệu về 
mình, ngày giờ..tuyên bố tên thú, giải thích, mong muốn trong tương lai, hoan nghênh tinh thần 
tham gia.. 
              Tuần tự như vậy cho đến hết  . 
         f)  Thú mới đi bắt tay tất cả các thú trong HÐR . 
         g)  Chúa Sơn Lâm yêu cầu các Thú đưa tay ra trước đống lữa và đọc lại lời Hứa giữ bí mật 
về sinh hoạt của HÐRừng. 
            - Tôi xin lấy danh dự hứa : 
            -  Không tiết lộ bí mật về sinh hoạt của HÐR cho bất cứ ai . 
            -  Cho dù người đó là thân yêu nhất của tôi.  
         h)  Chúa Sơn Lâm tuyên bố ‘’đóng cửa rừng ‘’ 
                Các thú mới nhập rừng lo dọn dẹp, chia tay. 

- Có nhiều hình thức sinh hoạt  khi thú mới vào trình diện CSL, tùy theo sự hướng dẫn của 
CSL tối đó như tất cả các Thú phải : 

• Hóa trang theo tên thú của mình . 
• Quỳ chung quanh CSL ... 

 


