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I. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI 
1. Dấu đi đường là những hình thức chỉ dẫn cách đi bộ, xe cộ.  Lối đi nầy tránh sự phiền phức cho 

người khác, khỏi bị lạc đường, hoặc để theo dõi dấu vết của thú vật hay người đã đi qua.   
 

2. Có ba loại dấu đi đường mà ta cũng cần nên biết. 
 Loại được ấn định do Sở Công Chánh Giao Thông trong thành phố hoặc các nơi có xe giao 

thông, (Luật giao thông quốc tế). 
 Loại dùng cho sinh hoạt các đoàn thể hoạt động thanh niên, trong đó có chúng ta.  Lối dùng nầy 

thường được áp dụng trong những trò chơi có tính cách hoàn toàn thiên nhiên, trong những trò 
chơi lớn:  Trên đường phố, đồng ruộng, rừng, công viên.  Thực hiện bằng hai cách:  vẽ trên 
đường đi và dùng các vật thiên nhiên như cành cây, cỏ, sỏi, đá... 

 Loại dấu vết do người hay súc vật để lại mà ta cần theo dõi. 
 

II. ỨNG DỤNG  
1. Những điều cần nhớ: 

 Nếu trên đoạn đường đi phải qua một rừng thưa hay đồng cỏ mà quãng đường còn dài, thì nên 
dùng mật thư chuyển tiếp "mật thư cách đây... cây số" không nên dùng dấu đi đường. 

 Dấu được đặt nơi dễ trông thấy, không nên giấu kỹ. 
 Phải ghi rõ ràng và tùy theo địa vật, dấu ghi không lẫn lộn với vật có trên đất. 
 Làm dấu đi đường không để lại sự hư hại thiên nhiên, không vạch trong vườn rau, ở những nơi 

phong cảnh đặc biệt như vạch các di tích, chùa chiền, lăng tẩm, hoa viên...  
 Dấu thường đặt bên tay phải, không ghi quá tầm mắt, quá cách xa nhau dễ bị lạc hướng, đừng để 

dấu trên các vật di động. 
 Ðề phòng những trường hợp dấu bị phá hủy:  Mưa, gió, đường nhiều xe cộ qua lại, có thú vật di 

chuyển. 
 Lúc đặt dấu cũng như khi tìm dấu đừng gây sự chú ý của dân chúng địa phương hay những 

người qua lại. 
 

2. Hình tượng và ý nghĩa: 
 
 Vì dấu quá nhiều, tuy nhiên những cần thiết thường dùng nhất, ta nên nhớ: 

 

Bắt đầu đi     Nguy hiểm phải vượt qua  

Theo lối này     Nguy hiểm nên tránh   

Đường cấm    Đợi tại đây  

Có mật thư cách 5 mét   Chia hai nhóm    
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Rẽ phải   Rẽ trái 
 

Trại hướng này     Hai toán hợp lại   

Bên nầy nước độc    Đi trở lại   

Nước uống được   Đi nhanh lên      

Đến nơi, hết dấu   Đi chậm lại  

 
 

3. Dấu vết: 
 Trong phạm vi sinh hoạt của chúng ta, đoàn sinh chỉ cần quan sát nhận biết một số dấu vết của 

động vật có ích hay nguy hiểm, trực tiếp ghi lại để tránh hoặc đề phòng cũng như tìm theo dấu 
vết để dò đường đi. 
 

 Trong phạm vi chuyên môn khoa học, các nhà đương cuộc, phần sưu tra còn lấy dấu tay ở phạm 
trường để truy tầm thủ phạm.  Với chúng ta, thì may ra theo dấu chân để tìm bắt kẻ trộm. 
 
Tuy vậy, thực hiện được một bộ sưu tầm dấu vết động vật vẫn là điều đáng khuyến khích. 
 
Cách Lấy Dấu Vết: 

 
Vật liệu để lấy dấu vết tốt nhất là thạch cao, giữ được lâu, đẹp, nhưng lại tốn kém.  Thạch cao 
đắt tiền, phương diện kỹ thuật đòi hỏi nhiều công phu nhưng giữ được khỏi bị hư. 
Nơi đây ta hãy thực hiện cách không tốn kém là dùng xẻn nhỏ xắn cả ô đất có dấu chân thú vật 
hay người, nếu là vùng đất bùn sét hay đất thịt cứng. 
Vùng đất cát hay đất bột, tốt nhất là vẽ cho đúng, độ khoảng cách các ngón chân, móng chân, các 
bàn chân, lúc đi, chạy hay nhảy...   

 
III. KẾT LUẬN      

Môn dấu đi đường được dùng hằng ngày trong hoạt động thanh niên, chẳng những gói trọn trong những 
ngày sống ở trại, các sinh hoạt mà còn để duy trì trật tự trong cuộc sống hằng ngày.  Nếu chẳng may một 
kẻ không tôn trọng luật giao thông có thể gây thiệt hại cho bao nhiêu người khác trong giây phút.  Nhưng 
riêng với mỗi một trại sinh, môn dấu đi đường còn giúp cho ta nhanh nhẹn và tự mãn trên nẻo đường 
rừng núi với thích thú của thiên nhiên.    
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I. DEFINITION AND CATEGORIES 
1. Road symbols are signs and shapes used by pedestrians and vehicle operators.  These symbols help 

the flow of traffic and reduce the number of accidents if obeyed with care.  They are also used to 
follow tracks of either animals or humans. 
 

2. There are 3 kinds of road symbols: 
 Those designated by the transportation department.  Note:  these symbols are universal. 
 Those used by youth organizations such as Buddhist Youth Association and boy/girl scouts.  

These symbols are usually used in small or big game during camp and applied in 2 ways:  by 
marking with chalk, charcoal, or any kind of writing equipment and by using anything nature 
offers such as leaves, twigs, rocks, etc. 

 Those tracks that left behind by people or animals which we need to imitate. 
 

II. APPLICATION 
1. Things to remember: 

 Avoid using road symbols if the road is long or if it’s an open field.  Instead, use cipher letters. 
 Draw road symbols at locations fairly easy to see.  Avoid hiding them. 
 Be clear. 
 When making road symbols, avoid destroying nature. 
 Make road symbols on the right side, at or below eye level, not too far apart to avoid being lost, 

and not to make them on moving objects. 
 Be aware of the fact that these symbols could be erased or removed; therefore, choose an 

appropriate location for them. 
 Avoid disturbing the locals when making as well as looking for the road symbols. 
 

2. Symbols and their meanings:  
 
 There are many symbols.  However, below are the most common symbols we need to know. 
 

Start     Go over obstacle  

Go this way     Danger - Avoid  

Do not enter    Wait here  

Confidential (Secret) 
letter 5m from here 

 
 Divide into 2 groups  

 

Turn right   Turn left 
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Camp this way    Merge into 1 group  

Poisonous water    Go back/Turn around   

Drinkable water   Go faster    

Road symbols end   Slow down  

 
3. Tracking 

 Within our activity scope, we only need to observe and know some tracks, whether they are of a 
dangerous animal or if they are useful hints.  We need to know these well enough to be able to 
take precaution or to follow their trail. 
 

 Within the scientific field or criminal investigation, taking finger prints aids in searching for the 
criminal.  However, for us, footprints are our only means to find the invader/thief. 

 
Though, learning how to track animals is always encouraged. 
How to collect tracks: 
 
The most effective method to collect tracks is the use of plaster because it can be kept for a long 
period of time before deteriorating.  However, it is the most costly and very laborious. 
 
A cost-free method is to dig up the portion of the ground, which has the track, given the ground 
is hard or clay. 
 
If the tracks happened to be on a sandy area or the like, we can only copy (draw) them as precise 
as possible. 

 
III. CONCLUSION 

The Road Symbols subject taught in our organization is easy and also beneficial in our daily activities.  It 
is worthy to note that it only takes a few seconds of not obeying the transportation rules to cause many 
people to suffer injuries or lose their lives. 
 
For the members of the Vietnamese Buddhist Youth Association, knowing the road symbols will help 
make the camp more challenging and enjoyable. 
 
 


